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 تعليمات االستخدام
  

أي . للقراء  PDFو ملفات الـ  Wordفكرنا في البداية في إتاحة كل من ملفات الـ
أن نتيح للقارئ االختيار بين نوعي الملفات، بيد أنه و  بعد الكثير من االستشارات 

نصعب بهذا . فقط، حمايةً للموسوعة و مؤلفها  PDFفضلنا إتاحة ملفات الـ
التصرف على بعضهم إمكانية اإلضافة و التعديل على الموسوعة و من ثم إعادة 

  .طرحها على أنها النسخة األصلية
  

إمكانية البحث عن أية كلمة، أكثر من كلمة متجاورة، أو جزء   PDFتتيح ملفات الـ
يتوجب على الباحث عن كلمة . PDFبـ من كلمة من خالل محرك البحث الخاص 

مشكّلة بالتشكيل الحلبي أن يكتب حروف الكلمة وحروف تشكيلها على اعتبار أن 
وكخطوة أولى نحو إظهار . التشكيل الحلبي ليس إال نوعًا خاصًا من الحروف

حروف التشكيل الحلبي والتعامل معها يتوجب على المستخدم أن ينسخ ملف 
، إلى حاسبه ضمن مجلد traditional arabic aleppoمى التشكيل الحلبي المس

fonts  الموجود ضمن مجلدwindows  داخل القرصC ) و هذا ما قد يتم بشكل
توضح الالئحة أدناه حروف  .هذا الملف موجود ضمن هذا القرص المدمج). آلي

التشكيل الحلبي األربعة متبوعة بالحروف العربية الخاصة المعتمدة من قبل 
Microsoft:  

ڤ  ژ  چ  پ    ◌ٕ   ۤ◌  ◌ٓ   ◌ٔ 
  گ  

  
يستطيع الباحث أن يفتح ملف االستخدام هذا وينسخ التشكيل المطلوب أو الحرف 

ولمعرفة الدالالت اللفظية . PDFالخاص ويلصقه في نافذة البحث في ملف الـ 
  ".المنهاج"فقرة : لهذه الرموز راجع الصفحة األخيرة من ملف التصدير

  
في الحقيقة، إن هنالك شيء من الغلظة في هذه الطريقة المباشرة في كتابة 

وتسهيالً على القارئ الباحث . التشكيل، من وجهة نظر الكثير من القراء الباحثين
قمنا بفهرسة الموسوعة من خالل إتاحة حوالي ألف ثنائية من الحروف، مدرجة 

واحدة على تلك الثنائية الذهاب إلى طبقًا للتسلسل األلفبائي، تتيح للقارئ وبنقرة 
ب ننتقل  –فعلى سبيل المثال، بالنقر على الثنائية أ. أول مدخل يبدأ بتلك الثنائية

  ...مثل أبتي، أبتاه، ابتدأ، ابتزاز" أبـ"إلى بداية المدخالت التي تبدأ بـ 
  



وبالتالي . و لحسن الحظ أنه، وبشكل عام، لم يتم تشكيل كل كلمات الموسوعة
يستطيع الباحث كتابة الكلمة التي يبحث عنها، بدون تشكيل ليجد حولها الكلمة 

  .المشكلة
  

  :تأكد أيها القارئ الكريم أثناء التصفح والبحث من
  .Acrobat reader 9: حديث PDFاستخدامك لقارئ ملفات  •
، حيث أنه وفي بعض إصدارات PDFقيمة نسبة التكبير لصفحة الـ •

لصفحات بيضاء بسبب التحول العشوائي لنسبة البرمجيات، ظهرت بعض ا
يرجع ذلك إلى عدم التوافق التام بين برمجيات الـ . ٦٤٠٠التكبير إلى قيمة 

word  وبرمجيات الـPDF . يمكن التغلب بسهولة على ذلك من خالل
ً  ١٠٠: تغييرك لقيمة نسبة التكبير إلى قيمة معقولة   .مثال

ة بعض أجزاء الموسوعة، فهذا ال تخف من وجود صفحات فارغة في بداي •
أمر مقصود هدف منه المطابقة التامة بين صفحات النسخة الورقية 

  .وصفحات النسخة الرقمية
  

وعلى أية حال، سنقوم بتقليل المالحظات أعاله في اإلصدارة القادمة ونحن على 
استعداد لتقبل مقترحات القارئ الكريم، حول طريقة االستخدام، والتي تزيد من 

  . ونة االستخداممر
  

  أحمد أديب شعار
 



  تصدير
  :حياة املؤلف

، وكانت مالعب طفولته وشبابه يف حي ١٩٠٠ولد العالمة حممد خري الدين األسدي عام   
وم، ذلك احلي الشعيب العريق الذي يلتقي يف سكانه معظم تقاليد أهل حلب وعادام وأسـاليب  اجلّل

ا وجامعها الكـبري،  وقد كان له هذا الشأن بني األحياء ألنه يتاخم أسواق املدينة وخانا. كالمهم
  .وأغلب سكانه ممن ميارسون التجارة وحيترفون بعض الصناعات اليدوية

  
" املدرسة العثمانية"ويف " مشس املعارف"وانصرف منذ فتائه إىل العلم فتلقى تعليمه يف مكتب   

على يد جلة من علماء حلب يف ذلك العصر، منهم الشيخ بشري الغزي مدرس النحو والشيخ حممـد  
  .زرقا مدرس الفقه وعلوم الدينال
  

مث أدركته حرفة التعليم وظل مالزمًا هلا حىت آخر حياته، فذهب يعاجل عقـول الناشـئة يف     
، يعلم العربية حنوها وصرفها وبالغتها وأدا ويبـث يف  "املدرسة الفاروقية"مث يف " املدرسة الشرقية"

  .نفوس طالبه آراءه اجلديدة يف خمتلف شؤون احلياة
  

، "االستقالل"أخرج لطالبه مسرحية  ١٩٢٣وقد كان به ميل إىل املسرح والتمثيل، ففي عام   
ويف ليلة العرض انفجرت كمية من البارود يف يده اليسرى مما أدى إىل بتر كفه، فأمضى حياته يعاين 

  .من مشقة العيش والكتابة بيد واحدة
  

الفنية النادرة، إذ تضم خزائنه جمموعـة   كما كان شديد الولع باآلثار القدمية واقتناء التحف  
من هذه التحف اجتلبها من شىت البالد اليت زارها، كما تضم جمموعة من الصور األثرية الفريدة يربو 
عددها على أربعني ألف صورة رتبت على حروف اهلجاء، ولذلك كان من أبرز العاملني على تنشيط 

أمينًا للسر يف مجعية العاديات اليت  ١٩٥٠ انتخب عام النهضة األثرية يف مدينة حلب وما حوهلا، حىت
  .ما كان ينقطع عن رحلة من رحالا داخل البالد وخارجها

  
أما اجلانب اهلام من حياته فهو نزوعه إىل األسفار، إذ كان يرمحه اهللا ال يكـاد يسـتقر يف     

سطني وتركيا وإيـران  فلحلب حىت يزمع السفر إىل جهة من اجلهات، فقد قام برحالت عديدة إىل 
األوربية، مث زار املغرب العريب وإسبانيا والسودان واليمن واحلجـاز   البالدوالعراق، وطاف يف بعض 



واحلبشة، وكان يف هذه الرحالت االستطالعية يتعرف إىل أقطاب الفكر والعلم ويقيم معهم صداقات 
املوسوعة ليتبني اثر هذه الـرحالت   وإن قارئ. وطيدة تعمقها املراسالت املستمرة والصالت الدائمة

  .واضحًا فيما يتناثر فيها من إشارات إىل هلجات بعض الشعوب وطرز حياا وعاداا وتقاليدها
  

ولقد أمضى سين عمره يف فاقة وعوز، ليس له من مورد يرتزق به فينفق منه علـى طعامـه     
ألحاديث اإلذاعية من أجر،  وما أكثر وعالجه وإغناء مكتبته سوى ما كان يتقاطر من مهنة التعليم وا

ما كان جيف ذلك املورد، ومع ذلك ما كانت لتفارق وجهه بسمة الرضى والتسليم، بل تراه يأخذ 
نفسه مبسلك املتصوفة فيجنح إىل الزهد والقناعة من غري أن يلج أبواب العزلة واالنقطاع، فقد كان 

م، فإذا كان يف مأل من أصدقائه طـاب ـم    حريصًا على جمالسة األصفياء من الناس واالختالط
الس وحسن اللقاء مبا يبسط من األحاديث الطريفة واألخبار املاتعة إال إذا ألقى ثقيل بظله عليه فما 

  .شئت من تعليقاته الساخرة وإشاراته الالذعة
  

  .١٩٧١وكانت وفاته رمحه اهللا يف التاسع والعشرين من كانون الثاين عام   
  

  :آثاره
تنوعت آثار األسدي وتعددت مؤلفاته، فمنها ما يتصل بعلوم اللغة العربية ومنها ما يتصـل    

إال أنه يف مجيع تصانيفه ينحو منحى التخصص والتدقيق ويذهب مذهب االستقصاء  ،باإلبداع األديب
، فإذا به نـري  والتعمق، فال يتوىل عن واحد من أحباثه قبل أن يفرغ فيه ثقافته الواسعة وتأمالته النافذة

  .اجلوانب واضح األفكار حافل باملعرفة
  

ومل يكن رمحه اهللا من املغفلني جلهود غريهم ممن ينسبون ألنفسهم ما ليس هلم، بـل نـراه     
حيرص كل احلرص على املنهج العلمي يف التأليف فيقدم اآلراء السابقة من غري نقص أو حتريف معزوة 

املراجع واملصادر، مث يتبعها برأيه اخلاص مهتديًا يف ذلـك ـدي   إىل أصحاا مشارًا إىل مظاا يف 
  .علمائنا األولني

  :أما مؤلفاته فهي  
  ١٩٣٦مطبوع عام :       البيان والبديع - ١  
  ١٩٤٠مطبوع عام :       عروج أيب العالء - ٢  
  ١٣٤١مطبوع عام :       قواعد الكتابة العربية - ٣  
  ١٩٥١مطبوع عام :   اجلانب اللغوي من الكلمة. حلب - ٤  



  ١٩٥١مطبوع عام :         أغاين القبة - ٥  
  ١٩٥٧مطبوع عام :         يا ليل - ٦  
  خمطوط:           اهللا - ٧  
  خمطوط:         أحياء حلب - ٨  
  خمطوط:         أيس وليس - ٩  
  خمطوط:         األلف -١٠  
  خمطوط:       املوسوعة يف النحو -١١  
  خمطوط:       تاريخ القلم العريب -١٢  
  ة حلب املقارنةموسوع -١٣  

  
هذا باإلضافة إىل العديد من املقاالت اللغوية واألدبية اليت نشرت يف بعض االت، ومـن    

  .األحاديث اليت أذيعت من مذاعة حلب
  

  :املوسوعة واملنهج
تتبوأ هذه املوسوعة مكاا الرفيع بني الدراسات اللغوية املقارنة، ألا وضعت مـن أجـل     

وية اليت عملت على تكوين هلجة حلب، بل من أجل الكشف عن العالقـة  الكشف عن األصول اللغ
ومن جهة أخرى فإن املوسوعة تعد مصدرًا ثرًا من مصادر التراث . املتبادلة بينها وبني تلك األصول

الشعيب، ال سيما يف هذا العصر الذي وجد فيه بعض الدارسني أن ال تثريب عليهم إذا هـم ولـوا   
بري فيها، ويتحرون تقاليدها ومعتقـداا  عتتبعون لغتها احملكية وأساليب التوجوههم شطر الشعوب ي

  .إبداعية متفردة  وأمناط حياا مما يعني على فهم شخصيتها اإلنسانية وما حتفل به من إمكانات 
  

فهي املدينة التارخيية الغنيـة بسـكاا   . وال جرم أن مدينة حلب جديرة مبثل هذا االهتمام  
يش فيها، كما أا كانت على مر العصور التارخيية حمط القوافل التجارية العـابرة شـرق   ومبوارد الع

ا، وخاناا بالعديـد مـن    آية الباقية وأسواقها وآثارها االبالد وغردالة على ذلك، فاختلط سكا
أو يف  الشعوب العربية واألجنبية ومت بني هؤالء وهؤالء التمازج وظهر التأثر سواء يف لغة احلـديث 

طرز العيش، مما يؤكد أن هذه املدينة مع حفاظها على طابعها اخلاص مل تتأب على مثل هذا التأثر بل 
  .اتسمت شخصيتها باللني واملرونة وعرفت حبسن اجلوار واحترام الغريب

  



وقد فنت املؤلف مبدينته حلب وأنزهلا من نفسه مرتلة احملب املكرم، فسعى سعيه إىل أن خيصها   
والعمراين، وحشد لذلك سنوات مديدة  املؤلف الضخم الذي حيفظ تراثها اللغوي واالجتماعيذا 

من عمره جيمع املادة األولية من أفواه الناس يف سهرام ومقاهيهم وأسواقهم، ومل يأخذ يف تأليفـه  
 إخذ من يتخري ويصطفي بل إخذ من جيمع الشتات مما جرى على ألسنة العامة وشاع يف أحـاديثهم 

فهو يف هذه الطريقة يتلو تلو أعالمنا اللغـويني ممـن وضـعوا    . على سبيل اجلد أو على سبيل اهلزل
املعجمات وأودعوها ما وصل إىل أمساعهم من كالم العرب مع تفرق قبائلهم واختالف هلجام، حىت 

  .إنه ليذكر بعض األلفاظ اليت انقرض استعماهلا أو كاد
  

ي اهلجائي يف عرض املادة اللغوية، إال أنه ال يعتمد على الثالثـي  مث إنه اتبع الترتيب املعجم  
، وهذا دعاه إىل أن يذكر اللفظة سواء أكانت امسًا أم فعًال ارد وإمنا يأيت باللفظة كما تنطقها العامة

يف موضعها من الترتيب اهلجائي، أما مشتقاا فال تذكر يف املوضع نفسه كما نرى يف املعجمـات  
" اإلشارة"ال جتده يف مادة  ًالمث" أّشر"لتسلسل حروفها، فالفعل  ًا، بل يأيت ا يف موضعها وفقالعربية

أ "، مث يف موضع آخر أي يف مـادة  "أ ش ا ر ة"وإمنا يشرح معىن اإلشارة واستعماهلا العامي يف مادة 
يل الرجـوع إىل  يذكر الفعل أشر واستعماالته اخلاصة، واملؤلف حمق يف ذلك ملا فيه من تسه" ش ر

  .الكلمة املطلوبة وألن مشتقات الكلمة قد خيتصها العامة مبعىن خيتلف عن األصل اللغوي هلا
  

بل رمبا يكون للفظة الواحدة أكثر من معىن فتراه يستقصي هذه املعاين مجيعًا مث جيعل لكـل    
  ".الزاوية"أو " وحالر"أو " دق"أو " الدشلي"أو " األدب"ترى يف كلمة  امنها موضعًا مستقًال كم

  
ومثة ألفاظ قد وقع هلا يف هلجة حلب ألكثر من طريقة واحدة يف النطق لتحريف أصـاا أو    

وذلك كـثري مـن    الترتيبالختالف األحياء يف نطقها، فيعمد إىل ذكر كل طريقة يف موضعها من 
  .جة مدينة أخرىرّبج وروبج واألهون واألهني، بل رمبا تعدى ذلك إىل ذكر نطقها يف هل: أمثلته

  
وتأيت قيمة املوسوعة من أن املؤلف يرد هذه اللهجة إىل األصول اليت حتدرت منها واملصادر   

اليت عملت على إثرائها، وهنا تتجلى ثقافته وإملامه باللغات السامية واألوربية وقدرته على التحليـل  
ا عريب وإن طـرأ علـى هـذا    واالستنباط، فاأللفاظ عنده إما أن تكون عربية ويعين ذلك أن جذره

االستعمال شيئ من التعديل، وإما أن تكون من العربية ويعين ذلك أا عربية ولكن أصاا التحريف 
يف شكلها أو يف حروفها أو أا دخيلة استعملها العرب، وإما أن تكون ذات اصل سامي أو أوريب، 

  .فتراه يكشف هذا األصل بدراية فائقة وحرص على األمانة كبري



  
وذلك أمر منتظر يف مثل هذا الطريق الشائك، فـال   أصلهاإال أن بعض الكلمات قد يعجزه   
مل جند هلا أصًال ولعلها مما يلي، مث يستحضر عـددًا مـن اآلراء   : قاطع بل يعترف قائًال برأيجيازف 

ـ  اص مهما كان حظها من الصحة ناسبًا كل رأي على صاحبه أو مصدره، إىل أن يصل إىل رأيه اخل
وهذه املوضوعية ال تكاد ختلو منها شـعبة  ... أو " أو هيطلية" دركل"الذي يرجحه، من أمثلة ذلك 

من شعب الكتاب، وإن كان هذا الباب أعين باب البحث عن األصل قد يفضـي إىل كـثري مـن    
  .املناقشات واألخذ والرد بني أرباب اللغة والباحثني يف اللهجات

  
شتقاق فلم جيمعها املؤلف يف موضع واجد من املوسوعة وليته أما أحكام النطق وأحكام اال  

فعل، وإمنا جاءت مفرقة حبسب ورودها يف مواضعها املعجمية وهناك بياا وتفصيل القول فيها، فنرى 
لف وأحكام الردة يف حرف أحكام اإلمالة واسم الفاعل واسم املفعول واسم اآللة مثًال يف حرف األ

  .الراء وهكذا
  

ان للمؤلف فضل الرياد يف وضع رموز النطق هلذه اللهجة، وهي ال تعدو أن تكـون  وقد ك  
رديفًا للحركات املعروفة يف الفصحى، فبهذه الرموز يسهل على القارئ من غري حلب أن يقرأ الكلمة 

ا أسيئ نطقها تصّعب على القارئ فهم معناها، بـل  فكم من كلمة إذ. أو العبارة على الوجه السليم
  .سد املعىن بفساد النطقرمبا ف

  
أما استعمال هذه اللهجة فيستفيض فيما حفلت به املوسوعة من األقوال واحلكم واألمثال   

األغاين واألدعية وألفاظ الزجر والسباب إىل غري ذلك من الصيغ املنتقاة على هدي اخلربة و واللوحات
. ريبة على السماع بعيدة عن الواقعواملعايشة واملمارسة، فال تكلف فيها وال تعمل وال حتس أا غ

واملمتع املفيد حقًا ما تراه من أشكال التعبري الفين يف تلك اللهجة كالتشابيه واالستعارات والكنايات 
واازات ألن اخليال املبدع ليس مما ينفرد به الشعراء واألدباء فحسب، وإمنا قد جتده عند العامة 

  .بثوب من العفوية والواقعية شفيف
  

وهذه الصيغ الشىت يعرضها املؤلف شواهد على ألفاظ املادة املعجمية، فال عجب إذا تردد   
  .بعضها غري مرة وفقًا لأللفاظ الواردة فيها

  



واملوسوعة بعد غنية باملعلومات التارخيية واجلغرافية والثقافية واالجتماعية، وهذا ما جيعل   
ية والوقائع الشعبية وطرائق ا املؤلف من األخبار العلمقراءا متعة للنفس وفائدة للعقل، فقد بث فيه

الطعام واللباس واألفراح واألتراح ما إنه ليتعذر على املرء احلصول عليه ال سيما ما طواه الزمن ومل 
  .يدون يف كتاب

    
جامعة وغين عن البيان أن هذه املوسوعة اجلليلة ما كان هلا أن ترى النور لوال أن احتضنتها   

يعد اخلطة إلخراجها وطباعتها، بعد أن تداولت  معهد التراث العلمي العريبعهدت ا إىل ف حلب
عنها حني رأت ما يقتضيه إخراجهـا مـن    فأعرضتخمطوطتها أيدي عدد من املؤسسات واملطابع 

فال بد من أن نثبت للجامعة وملعهد التراث هذا الفضل فضل احلفاظ على . وكبري جهدحسن رعاية 
  .سوعة وصيانتها من الضياع وتقدميها إىل القارئ مبا يليق مبثلها من املؤلفات التراثية اخلالدةهذه املو

  
وليت القارئ الكرمي يعلم أن مطبعة جامعة حلب، إمنا أنشئت لتقوم مبهمة طباعة الكتـب    

ولني اجلامعية على كثرا ال يشغلها عن ذلك شاغل، إىل أن كانت املوسوعة، فما ظنك بعزمية املسؤ
يف تلك املطبعة من مشرفني وعمال إذ نشطوا للنهوض ذا العبء مزهوين به فمضوا بال تـوان وال  

  .بأن حيظوا بعظيم الشكر ووافر العرفان فتور يوطئون الناشز ويسهلون الوعر، فكانوا حقيقيني
  

علم حق كما ال بد من إزجاء الشكر أخلصه وأمساه إىل ورثة املرحوم األسدي الذين قدروا ال  
  .قدره فأهدوا جامعة حلب خمطوطة املوسوعة ومنحوها مجيع حقوق الطباعة والنشر

  
  ...وبعد   
فإذا كان هذا الد األول قد تأخر صدوره وطال انتظاره فإن التروي قد يقرب العمل مـن    

 الرضى واالطمئنان، وعسى أن تتصل اهلمة مة أكرب لتكونبعض حدود الكمال واإلتقان ويكسبه 
  .الدات القادمة سريعة الوصول إىل أيدي القراء، واهللا من وراء القصد وهو يهدي إىل سواء السبيل

  
  حممد كمال                    



  املقارنة موسوعة حلب
  

  ا وتعبريامضفورًا مع أواصر احلياة فيها اليت تبلغ الهثة سويداء فيها وفن القول  امجع مفردا
  .العصر احلجري

  
ا وصاا من أن تعبث ا يدًا بيد الضياع يف حقبة من عايشهم من صدر القرن مجعها ودرسه  

هذه احلقبة اليت يعدها العلم : واستطالت أعمارهم ومن آبائهم ١٩القرن  سقفالعشرين وممن بعجوا 
إذ تستوي حلقات العصر الذي قبلها بكل ما قبلها كأا صبت يف قالب واحد، : أخطر حقب التاريخ

 حقبتنا هذه فدهم العامل من حادثات واختراعات آخذة برقاب بعضها غريت كل أواصـر  أما هنا يف
احلياة، ومنها دراسات الشعبيات يف البيت يف السوق يف الشارع يف كل مدب للشعب ال يف القصور 

  .فحسب كما كانت عدسة التاريخ تصور فحسب، وال دراستها مبتورة عن العامل
  

صدق وسداد حافل بكل ما يبهج صدر الثاقف البصري، فإىل هـذا  أمامنا اآلن ميدان فإذن   
  .روس اخليل يا فرسان العلم، وهال وهال وأنا معكم امليدان أديروا

  
  خري الدين. األسدي م                  



  املقدمة
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ضى الناموس منذ نصف القرن أن اضطلع قكانت ساعة مين وإقبال وإطالل مراحم ربوبية إذ   

مـدى مـا فكـر    "و " انضواء حلب يف سراديب الزمان واملكان"و " قصة حلب" و" حلب"مبهمة 
  .بوثائق مفرداته، وما؟ وما؟" اإلنسان يف حلب

  
وكأين بالناموس إذ قضى أدرك بطول ربوبيته ان قضاءه هذا نصب وضىن وبلوى فتداركين   

  .وبراءايرى يف البلوى واحملن وقار السنة الطبيعية : جبلباب الصرب الصويف الباسم
  

هذي املصادر اليت أرجأت نشرها للذيل ومنـها  : وإال فمن يصرب على تالوة مصادر كتايب  
يبقي الضوء على عجيب التوسع والبسط، مث إن طائفة من املعاجم قرئت بل درسـت، إىل دأب ال  

  .يعرف الوىن سحابة نصف القرن
  

صمعي ومـن جـاراه   ات األها أنذا ألتقط من أفواه من حويل مفردات هلجة حلب التقاط  
مفردات اللغة العربية قبل حنو عشرة قرون، مث ها أنذا أعرضها يف أمسيايت على خـزانيت الزاخـرة   

وقد أخطئ وقد أصيب، مث تبييض املوسوعة أربع مرات كان كفيًال  باللغويات أو اقلب أنا فيها النظر
  .لغروب ألطلت أيضًا وأطلتبتجديد النظر، وليطل الزمان وليطل، ولوال أن الشمس آذنت با

  
ومل يكن التقاطي مقصورًا على املفردات فحسب، بل ضروب القول كلها مسرحها وجماهلا   

  .أمامي أحياها أو كان أمامي وتداركتها وانتزعتها من يدًا بيد الدثور
  

من أبناء القرن التاسع عشر هذا الركب الذي  –جهد اإلمكان  –وكنت حريصًا أن أستمد   
اتصلت وأثرت ما لو مل يكن ملوسوعيت هذه أن تؤلف لكان نصيب العلم والتـاريخ حرمـان   سافر ف

  .الشيئ الكثري
  

وقدميًا يعرف صحيب القراء الثاقفون أن عناية التأليف كانت موجهة إىل القصور وما إليهـا،    
  .أما الشعب فهدر يف حسام وتفاهة موضوع
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ات الشعب وأعطياته الروحية والنفسية واملادية كمـا  يقيين أن ما من كتاب تتجلى فيه نبض  

  .حرصت أن يتوفر يف موسوعيت
  

جاء دور التأليف الشامل والدراسة : وجاء بعد االلتقاط والعرض على خزانيت أو تقلييب النظر  
وأمهس ! هذا يا صاحيب القارئ! النفوس من متطلبات علم اليوم دالعامة على ضوء علم اليوم، وياجلل

أن أعمل يف أضىن عمل ألربح قـوت   –وأنا ابن السبعني  – وحدي وحدي مث إين مضطر لك أين
هـذه  يومي وألربح مثن أدوييت، مث إين اصطلحت على جسمي الواهي ضروب األسقام مل تسـمع  

. مين آهة قط، حىت ملا بتر املنشار العظم دوم مرّمد، بل تشاهد بسمة الرجاء من رب حنوناألسقام 
أين أدركتين حرفة الفن واألدب، وهذه التماثيل يف صومعيت وهذه الكتـب   –شئت  إن_ وال تنس 

  :تشكو؟ أتشكو وأنت قلت! ولكن َمه يا حافظ ،∗حتمًا هي وثائق ليايل الصوم يف صومعيت
لقد سقيُت السكينة يف رحاب اجلناب، وختم على شفيت، فشربت دم قلـيب يف صـمت   "  
  ".وسكون
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وأيسر عناء معرفة جـذر الكلمـة   : حدث صحبك القراء عن موسوعتكتابع ما أنت فيه و  
احللبية كالعربية والسريانية والعربية والتركية والفارسية حىت الكردية واهلندية والسومرية، ومثة اإليطالية 

  .أمدت هلجة حلب كثريًا ال سيما مصطلحات التجارة
  .وطغى حديثًا سيل من الكلمات والتعابري الغربية  
  .ابكت اللغات وتصالبت فيفرض علي البحث أن أشريوتش  
  .وتسن هلجة حلب قواعد فأحاول أن أهتدي إليها وأبسطها  
دون حتريف ما حـىت  : الكلمة عربية أو من العربية، أريد باألول: وفرق عندي بني أن أقول  

  .حتريف: إذا كان التحريف واسعًا قلت

                                                
طعمه يف استنبول أن بانيه آىل تلبية لعقيدته أن يبين جامعًا وآىل معه أن حيرم نفسه مالذ الطعام لقاء حتقيق أمنيته، فكان يقتصد يف م" صانكي ييدم"أمسعت جبامع  ∗

  .هبين أكلت، وشأنه شأين هو يرضي ربه ببناء جامع وأنا أرضيه مبتحف صومعيت الصغري وخزانتها: أي" صانكي ييدم: "قائًال
ت شعري أين وبعد كل هذا أرى الزمان قد فسد وأن كثريين يترصدون صدور موسوعيت، حىت إذا هفوت أو ندت عين كلمات رفعوا عقريم بكالم يليق م، لي

، ولكن ما من عامل إال ومتثل القداسة يف اخلليل وسيبويه، وذلك "لسان العرب"سيبويه األول من أثر أليب حيان األندلسي، وأين كتاب العني للخليل من  كتاب
 .ألن عني العامل غري عني اجلاهل املغرض



تشـبيهاا، جمازاـا، اسـتعاراا،    : رضهاوتقدم هلجة حلب أفانني من ضروب البيان فأع  
  ..كناياا، تورياا، جناسها 

    
يف أدائها الطبيعـي، ونـداء باعتـها،    : وتتجلى هذه األفانني البيانية يف ضروب القول فيها  

  ..ووأمثاهلا، وحكمها، وحكاياا، 
    
فيها ومصطلح أهـل  كاا وقلتناا وكالم اهل اليول چكما تتجلى يف سباا وكماا ومت  

  .القجم والسلتة جية والكالليب فيها
    
  .وقل مثل هذا يف حيل اجلنابظة واملعرقني وأهل سوق العيب وأهل سوق الصابون وحنوهم  
أما مراسم األفراح واألتراح مثل نشيدة ختم القرآن ونشيدة االختتان واألعراس ونقل اجلهاز   

  .دث وال حَرجوالشدّيات واهلنهونات ومناغاة األمهات فح
  ..ومثل هذا عاداا وألعاا ومعتقداا وخرافاا وألغازها و   
  .ولال أنَس طعامها وشراا وكيف يعاجلان، ومالبسها وفرش بيوا  
  .مصطلحات صناعتها وزراعتها وجتارا، حىت مصطلح احلماماتية فيها وأحلق مبا تقدم  
    
وقيسرياا وقساطلها وسبالا وقراها مع تعليل سبب مث لال أنَس حاراا وأسواقها وخاناا   
  .، زد عليها القبائل الضاربة يف أرباضها-ما أمكن  –أمسائها 

إعـالم  "أما أعالم أناسها فألقتصد يف التعريف م ألنين ال أوثر املدح أو الذم، ومرجعهـا    
  .يه من كتب وجمالتللزركلي، وما أرد القارئ إل" األعالم"وحنو " ر الذهب"و " النبالء

  .حىت فات جمانني حلب سجلتها  
  

ذيـل فـوات   "يف  –كما تريد األمانة  –لكن مباذهلا وسفه القول فيها حنيته عنها وأدرجته   
حرصًا مين أن يقرأ الطالب والنساء موسوعيت دون أن ُيجرح ذوقهم اخللقي الوقور  ∗"موسوعة حلب

  .احملتشم املترفع عن بذيء القول
دت إىل ذلك مع ذكر ما فاتين يف املوسوعة، فعلى املراجع يف مـادة أن يقرأهـا يف   نعم عم  

  .أما َثَبُت مصادر املوسوعة فيجيء آخر فوات الذيل آخر الذيل .األصل مث يف الذيل

                                                
 ك .املصادر ز ممن املؤسف أننا مل نعثر مع املخطوطة على فوات املوسوعة وذيل الفوات وال على ثبت  ∗
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وبدهي أنين بدراسة هلجة حلب املتصلة باملدن األخرى بل بالعامل كلـه أدرس اللـهجات     

جة محاة ودير الزور والرقة ودمشق ولبنان والعراق ومصر وحضـرموت  األخرى، فقد أستعرض هل
  ..وتونس واملغرب ومالطة و

  .∗وكان حظي حسنًا أن زرت معظم هذه البالد وغريها  
  :جزاء وال شكورًا، أما كنت قلت؟ ولن تنتظر صوفييت بعد أن أجنزت  
وعطر النبل جريـرة  ه، وحسبك عنده منار العلم نال تشك دهرك، لقد طبعت على غري سن"  

  . وذنبًا
  ".النور وحده يسامر النور، فيا ويح قليب إذا ما اغترب

  
سند إليها ما ال يقره الواقع، فأنا جهاز التصوير أولن ينتظر قارئ موسوعيت أن أمتدح بلدي و  

كنت فيه صادقًا " خنافس حلب"أصور القصر والكوخ كما مها عليه، وسيطلع عليك يف حرف اخلاء 
  . امتداحي مواطن مآثرهاصدقي يف

  
وأعلن من منرب موسوعيت أين أحترم كل مبدأ سواء أكان علميًا أم دينيًا أو سياسيًا، ولو كان   

خاطئًا، أما هؤالء الذين يدعون إىل إحالل العامية حمل الفصحى أو إبدال حروفنا العربية بـاحلروف  
واجلحود واهلدم، ومعاذ العلـم أن نتصـور    م عمالء الفوضىألالالتينية، أما هؤالء فال أحترمهم، 

ذلك، ومعاذ املروءة والفن أن نقصي الفصحى اليت درسناها وزرعنا حبها عمرًا مديدًا، وألفنا فيهـا  
ومعاذ املروءة والفن أن ننكر : فحضنته، وأي لغة تقوى على محله، أقول" أغاين القبة"آثارنا ال سيما 

خط  أروع –دون تعصب  –ها احملارب يف يومنا أيضًا، وهو فضلها وأا محلت مشعل احلضارة خبط
يف اخلطوط، ومل؟ ألنه يستغين عن لغو الرسم استغناء البليغ عن لغو الكالم، وهؤالء حياربون شيوخنا 

  .ومالذنا
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 وقد ألف يف العامية سيدا علماء العرب يف القرن العشرين املكلالن حقًا بتاجي العلم والنبل، أعين ما
أمحد تيمور باشا وأمحد أمني، اللذين سعد شبايب بزيارما وتنسمت منهما عبق النبـوة إىل جـالل   

  .العلم

                                                
غنتها حلب : ، وجوابنا"سيد درويش" ليست حلبية بل هي مصرية وحلنها  "ةت ياما احلى نورا الشمس الشموۤسطلۤع: "أغنية: فليس لناقد أن يقول مثًال ∗

  .الغارسية يف معجم العربية" الورد"ودخلت يف تراثها دخول 
 .وشائج احلياة كلها على ما فرضه الزمان واملكان وتيار التاريخوغريها وغريه، فحلب يف نظرنا جزء من العامل كلهن ضم 



مث إن وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية املتحدة طبعت كتاب هلجة بدو مريوط وهلجة مشال   
  .املغرب وغريمها، وكل ما تقدم من مصادر موسوعيت

  
ن أبناء العرب أن ندرس هلجاتنا احلديثة يف كلياتنا وجمامعنا حناول حن: وقال الدكتور مطر  

  .اللغوية لعلنا حنقق األهداف اليت حققتها اجلامعات العظيمة يف العامل
  

عندما أنشئ جممع اللغة العربية نص يف قانونه أن من أغراض امع تنظيم دراسات : وقال  
  .علمية للهجات العربية احلديثة مبصر وغريها

  
وتسجيل شوارد العامية اإلقليمية يعود : ١٢٩ص" فقه اللغة"ل الدكتور السامرائي يف وقا  

  .على العربية وفقهها بأجزل النفع
  

إن النقص املهم يف املعجمات اليت صنفها العرب يرجع إىل : يف مقدمة معجمه" فيشر"وقال   
عون الفصيخ منها فقط، أن مصنفيها ما كانوا جيمعون كل مفردات اللغة العربية، بل كانوا جيم

وجيب أن حيوي املعجم التارخيي كل كلمة . ومنتهى الكمال ملعجم عصري أن يكون معجمًا تارخييًا
  ...لكلمات املتداولة يف لغة ما هلا حقوق متساوية فيها تدوولت يف اللغة، فإن مجيع ا

  
د أن ما أذكره وذه الروح تتقدم إىل القارئ موسوعتنا على نطاق عاملي، فال ير: نقول  

  .متوفر يف بغداد مثًال، فاملقارنة تفرض أن أسجل ما قام يف أاء حلب ولو أنه عاملي
  

ل أن أمه اهذا وآزرين يف موسوعيت خنب من األصدقاء وذكرت أمساءهم لوال أم أحلو  
  .نشرها فلهم شكري العظيم

  
    ١٩٧٠ – ٢ – ١٤  

  
  خري الدين. األسدي م                  



  سوعةحمتويات املو
  

مقابلتها مع غريها، قواعدها، أمثاهلا، حكمها، كماا، تشبيهاا، استعاراا، : مفردات هلجة حلب
، كناياا، تورياا، جناسها، معتقداا، خرافاا، كتاب اللباد، حكاياا، سباا، تشبيهااجمازاا، 

، معاظالا، دعواا لفالن وعلى فـالن،  أغنياا، ألغازها، تصحيفااكاا، شعرها، مواويلها، چمت
مزاحها، نوادرها، هنهوناا، مناغاة أمهاا، شدياا، عاداا، كالم أهل اليول فيها، فات جمانينها، 
مالبسها، مطاخبها، أهازجيها، قراها، بواديها، حاراا، ألعاب سهراا، متلقاا، إحصاء عام، ثقافـة  

من نداء  ،حات أناسها، من عثرات اقالمها، من اصطالحام، من أهازجيهاعاملية تشترك فيها، من لو
باعتها، من آداا، من تعبريام احلديثة، من عكاكيز كالمها، من تندراا، من متلقاا، من ألعاا، من 

  .عنجهياا، من خلماا



  
  املنهاج

  :ترتيب حروف اهلجاء
  ر  ذ  د  خ  ح  چ  ج  ث  ت  پ  ب  

ڤ   ف  غ  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  س  ژ  ز
  ي  و  هـ  ن  م  ل  گ  ك  ق
  

فهو ترتيب حروف العربية بزيادة ما كانت اصطلحت عليه التركية والفارسية واألوردية   
  :وحنوها من احلروف التالية

  .پاپاحنو  P= پ   
    .ادرچ: حنو TCH= چ   
  .امبونژ: حنو J= ژ   
  .يمڤ: حنو v= ڤ   
  .ولگ: حنو GU= گ   

  :ي كما يليأما الصائتات ونصف الصائتات فه
  :الصائت

  .ٔآه: حنو A= ٔا   
  .تٓوب: حنو o= ٓو   
ـۤ ۤي ۤا     .ةجزۤمت، بۤيب، تيۤا: حنو ه

  :نصف الصائت
  .انظر األلف. مل: ٔحنو  ٔ  
  .الواو بني بني: انظر. بٓرغل: ٕحنو  ٓ  
  .األلف بني بني: انظر. ٕعۤملحنو  ۤ  
  .ها الرّدةبكٓتب، وهي حركة ال وجود هلا يف العربية، وأمسينا: ٕحنو  ٕ  
ردة مكان الضمة أو الواحللبيون استعملوا : أي: وهم رّدوا: وإذا قلنا – الردة: انظر -  
  .الكسرة
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  األلف    

مـن   أول احلروف اهلجائية، ويسموا أليۤف  
َلف عن ٓا: اَأللف واألليف عن اآلرامية، والَنَبطية: العربية

 . ف الكنعاّنية املسماة لدى اليونان بالفينيقيةاۤل

ف، ويف السـامرية  اۤل: ويف العربية كالكنعانية  
بسكون الـالم، ويف القلـم   : مثلها، ويف األثيوبية َأْلف

اليوناين الفا، وكذا ما اشتق منه كخطوط أمم الغـرب  
  .وكخط القبطية

وترسم يف الكنعانية زاوية حادة ضلعاها حنـو    
  .اليمني، يقاطعها خط عمودي بارز من الضلعني

وهذه الزاوية املقاَطعـة بـاخلط العمـودي      
  :ُمخَتَلف يف ما ترمز إليه من املسميات على مذهبني

ة واخلـط العمـودي   أا زاوية السفين -ً ١  
جمذافها، بآية أن معىن األلف يف الكنعانية ومـا إليهـا   
السفينُة، والسفينة شعار الكنعـانيني األلـزم َأو هـي    

  .اختراعهم كما يرى بعض العلماء
أن هذه الزاوية كانت يف األصل رأس  -ً  ٢   

ثور اْخَتِزل فكان زاوية، واخلط العمودي البارز قرنـا  
معىن األلف يف الكنعانيـة الثـور    رأس الثور، بآية أن

  :والبقرة؛ جاء يف نقش كلمٓو
ومن مل يَر : أي" الف شىت بعل بقر  پۤنومى بل حز " 

  ،)القطيع: (وجه بقرة جعْلُته صاحب ُصوار
جـاء يف  : وتشارك الكنعانيَة ُأخُتها العربيـة   

  .نتاج بقرك: أي" ا فيۤخَجر اۤلۤش"  ٤ :٢٨و  ١٣ :٧التثنية 
  .ALPU :تسمى البقروالبابلية   
وعلى ما تقّدم َوِهم ابُن ِسـيَده إذ قـال يف     

مسيت بـاأللف  ": التاج"ونقل عنه الزبيدي يف " احملكم"
وهذه حماولة تعليل تسميتها (ألا َتألف احلروف كلها 

  ).خاطئة

وخمرج األلف من أقصى احللق، وهو مبـدأ    
  .املخارج

اجلوفيـة  واخلليل وابن سيده عّدا األلف بني األحرف 
اليت ال تتدّرج يف مدارج احلروف بل خترج من اجلوف، 

سـّر  "والفتحة نصُف مّد األلف، قال ابـن جـين يف   
متقدمو النحويني يسمون الفتحـة األلـف   ": الصناعة
  ..،الصغرية

ورمست اآلرامية األلف خطًا عموديًا َأخذًا من   
اخلط املقاطع يف زاوية األلف الكنعانية، لكنها مّوجـت  

  .هأعال
والعربية أمالت هذا اخلط العمودي وأحلقـت    

  .يف طرفيه هنًة تزيينية
األمـر  : أما العربية فاجتزأت باخلط العمودي  

الذي جياري بساطة كل مرافقها، فال متـّوج وال هنـة   
  .تزيني

إذ : ورمست هذا اخلط العمودي مبقادير فنية  
َأن طول األلف جيب أن يعدل ثالث نقطات من قلم 

نفسه يف خط الرقعة، كما هي مقاييس اخلطوط الكتابة 
  .عند اخلطاطني

جيعل ":  ٦٤ص ١جرسائل إخوان الصفا "ويف   
واعلم : "إىل أن يقول.. ،غلظه مناسبًا لطوله وهو الثمن

أن صاحبنا الشيخ بدر الدين شعبان اآلثاري يف َألفّيته 
قد جعل طول األلف سبع نقط من كل قلم، ومقتضاه 

  ."بع الطولأن يكون العرض ُس
  .واقف متل األلف ]:ومن تشبيهام[  
صـاح فيـه   : مع التشبيه ]ومن استعارام[  

  .متل األلف ظٓوْرٔؤب
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  :وقبلها ورد يف تشبيهات العربية  

  فكأّن السقاة بني الَنداَمى

  أِلفات بني السطور ِقياُم    

فالن ما بفّرق بني األلـف   ]:ومن كمام[  
  .ةواملادۤن

ف حروف اهلجاء لـدى كـل   وتتصدر األل  
األمم تأثرًا بتصدرها يف األصل الكنعاين، ولتصـدرها  

 : "جاء يف رؤيا يوحنـا : صَح للعربية أن تعين ا اُملْفَتَح
أنا األلف والتـاء أْي  : أي" انو خى هو َهَألف وَهّتاف

  .أنا األول واآلخر: خمتتم أجبديتها، يريد

على أنه شّذ عـن هـذا التصـّدر خطـان       
: ان أيضًا من الكنعانية، وهذان اخلطان أو قـل مستمّد

  :القلمان مها

القلم األثيويب أو احلبشي، فاأللف فيـه   -ًً ١  
الواسطة يف معرفـة  "احلرف الثالث عشر، ويف كتاب 

  .احلرف السابع عشر": أحوال مالطة

القلم الروين، فـاأللف فيـه احلـرف     -ً ٢  
  .العاشر

هـو   RUNEوالقلم الروين املسمى يف الغرب   
  .قلم أقوام السلت يف بريطانيا وإيرلندا

واأللف يف العربية مؤنثة أسوة جبميع حروف   
  .اهلجاء، ويصّح أن تذّكرعلى تأويلها باحلرف

وتعدل يف حساب اجلّمل عند العربية والعربية   
  .والسريانية الواحد من األعداد

  .واأللف أكثر دورانًا من مجيع احلروف  

لكلمـات املسـتعملة   وحتذف يف كثري من ا  
  :استغناًء مبا بقي عما ألقي على حّد تعبريهم

كهذا وهذه وذلك وأولئك ولكْن ولكّن، وقد حيذفوا 
  ..،من حنو إبرهيم وإمسعيل و

    

: ٣٤ص "  الكتاب"قال ابن درستويه يف كتاب   
وأكثر حروف املد حذفًا األلف لضعفها وأا أكثـر يف  

  .الكالم من غريها

  .مائة وبعد واو اجلمع للتمييزوزادوها يف   

ومهندسونا اليوم يرمسون خطـًا ويسـمون     
د  ___آ  :ى هكذاۤد_ خط آ : نقطيت ايته بقوهلم مثًال

  : وهذا العمل فيه األخطاء التالية

أم يتأّسون الغرب فيسمون األلف آ،  -ً ١  
حرفان ال حرف واحـد  ": ما"يف احلقيقة كوْزن " آ"و

  .روضيكما يشعرك وزا الع

: دي، وكان عليهم ان يقولـوا : يقولون -ً ٢  
  .كما هو اسم هذا احلرف يف العربية: دال

يرمسون هذه الدال على شكل مهـزة،   -ً ٣  
وشكل الدال زاوية معهودة، مل ترسم قط بشكل اهلمزة 

  .يف ضروب اخلط العريب كله

  :واأللف نوعان  

  .اهلمزة: انظراهلمزة أو األلف اليابسة،  -ً ١  

األلف اللينة، وكان اخلليل يسمى األلف  -ً ٢  
: والواو والياء األحرف الضعيفة اهلوائية، ويف اللسـان 

  .وتسمى اهلاوية واهلوائية

واأللف اللينة تقع وسطًا وأخـريًا، وال تقـع     
  .أوًال

واللينة ساكنة أبدًا وما قبلها مفتوح، ومسعت   
: وليق" وكسر اهلاء"من يتندر فيقول مقسمًا عوضًا عن 

  .وكسر األلف، وهذا حمال

حرفـًا   ٢٩وسيبويه جعل احلروف اهلجائية   
اهلمزة واأللف اللينـة، وإن كـان   : جبعل األلف أِلفني

  .رمسهما واحدًا
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.. ،اهلمزة الباء: ومن جاراه عّد احلروف اهلجائية بقوله
 .اهلاء الواو الالم ألف الياء

واختلفوا أيسمون األلف اللينة لدى سـردها    
أم " الم الـف "أعـين  : حلروف اهلجائية كما تقدممع ا

؟، وترى هذا البحث ُمستوَفى يف خمطوطنا "ال"يسموا 
نشرنا منه صفحة يف جملة الضاد مطلع سـنتها  " األلف"

الرابعة، اقترحه علينا العالمة أمحد زكي باشا يف كتابـه  
  .١٩٢٢ابريل  ٢٨إلينا احملفوظ وتارخيه 

" الم الف"أو " ال: "واختريت الالم يف قوهلم
  ".ال: " ألن الالم رْكن من َأداة التعريف

  ،انظر اليف با وأجبد

واذا تال اهلمزة ألف لينة فروا مـن اجتمـاع   
  .آدم مْرآة َمآثر :ۤ حنو :املثلني فرمسوا اللينة مدة

": ُمـدَّ  " وهذه اَملّدة رمسها مأخوذ من كلمة 
  .بصيغة األمر

وبشـرط  نعم رمسوها مدة بشرط َأن تتصدر، 
أن تسبق بسكون غري مد، أو أن تسبق بفتح كاألمثلـة  

  .املتقدمة

كقـراءات   أما إن ُسـبقت بسـكوِن مـدٍّ   
  .وموبوءات وهيئات فال ترسم مدة

وأما إن سبقت : وأما إن مل تسبق بفتح، َأعين
حنـو مـؤامرة   : بضم أو بكسر فال ترسم مدًة أيضـاً 

  .وِمئات

خـريًا  ويزاد على ما تقدم حنو رأى مما ألفه أ
  .رمست ياء

  .كما يزاد حنو قرأا مما ألفه ضمري االثنني

  األلف ضمري الغائبة

  ة اشۤيشوف العروس على قبقابا ۤم ]:يقولون[

ـ  رقا راسا، شوفا باۤسوطۤا ني علّيـا،  ت إيد أّمـا، َكْلۤس
وسبحان اللي خلقا، فيسـتعملون األلـف اسـتعمال    

  .يف العربية" ها"الضمري 

ّلـوَّا  بّوا وأخـوا خٔ لكن هديك أ: وحنو قوهلم
مـن كـل   : ْعلوا مّنا وما بقوا يطْلعوا فّياوعّدوا عنا وٕز

كلمة تنتهي بساكن وحلقتها ألف ضمري الغائبة يضاعف 
  .هذا الساكن

نعوذ باهللا ماألقرع إذا حّكا وما  ]:من أمثاهلم[
  .ّاچکألعور إذا 

  :يستثىن مما تقدم ما يلي

لبَية احل" الَكدب"حنو ما جاء يف حكاية  -ً ١
: أجانا املوت صرنا سّتۤة كّنا تالتة يف بّتۤه: "القدمية الفنية

واحد أطرش وواحد أعمى وواحد أعرج؛ األطرش قال 
اي : ت بّقة بسَماها، قـال األعمـى  أنا عم بسمع صٓو

ـ يااهللا تعو ٕن: واهللا وأنا بعيين أراها، وقال األعرج د ركَٓ
بـها  من كل كلمة تنتهي بألف يكون ضمري غائ" وراها

  .ال األلف" ها"

ي احملرفة أحرف على ومن وعن ويف وۤل -ً ٢
عن إىل هذه األحرف إذا أريد إحلاقها بضمري الغائبـة  

: علّيا ومّنا وعّنا وفّيا ولّيا وجاز أن تقول: جاز أن تقول
  .عليها ومنها وعنها وفيها وليها

ـ    ]:من كالمهم[ ل عّنا مّنـا الزم مـا تزاۤع
  .محاتك

  .دنيا فّيا ما فّياال ]:من أمثاهلم[

  تفخيم األلف والفتحة

بـات،  : األلف يف العربية تلفظ مّدًا مرّققـا 
  .قال: ومفخما

  .مٔرٔق: َجَلب، وتفخم: ومثلها الفتحة ترّقق
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  .يشكل ا احلرف املفخم" ٔ   "واصطلحنا على 

واألصل أن يرققا، وتفخيمهما يستدعيه حـرف  
  .مفخم قبلهما فيجاريانه للجرس املوسيقي

 -واألحرف املفخمة هـي املسـماة بالعربيـة    
احلروف املستعلَية وهي اخلاء والصاد والضاد والطاء والظاء 

ـ ابر ؤضالد ؤصٔخ: والغني والقاف حنو ـ ايع ؤط امل اير ؤظ
  .براۤك :انظر األمالةادر ويلحق ا الراء الب ؤقؤغ

َنم هر ؤغبل ؤظبع ؤطرب ؤضرنوب ؤصومثلها ٔخ
  .حيملب ؤرؤق

وشّذ يف العربية تفخيم ألف اهللا احملذوفة خطـًا  
تفخيمًا ملدلوهلا ولو مل يكن قبل األلف أحد هذه األحـرف  

  .الثمانية شريطة اّال تسبق بكسر أو ياء

هـا كتـب   كما شّذ بعض قراءات نصـت عليّ 
  .التجويد والقراءات

وهلجة حلب كالعربية يف تفخيم األلف والفتحة 
خمة، وتزيد عليها أا تفخمهما إذا بعد األحرف الثمانية املف

تالمها أيضًا هذه األحرف نفسها فهي تراعي ما قبلها كمـا  
ط ض وشـأ جاص وبـأ ار وأناخ ؤزٔد: تراعي ما بعدها حنو

  .قغ وسٔاظ وئاوبٔا

ظ ظـنٔ ّطـوم ونٔ ْضل ؤفم ؤفٔصْرد ؤبخ ؤبٔب: وحنو
  .ققٔسغل ؤسؤب

ونصارى حلب وكذا يهودها يلفظون القـاف  
زة مرققة فال تدخل هلجتهما يف حكم ما تقدم فيقولون يف مه

  .آل وَألبأ وياَءة: قال وقلبق وياقة

قبـل األلـف    فوقد تتأثر هلجة حلـب حبـر  
ة اّشي لو ما أهللا يعرف احلۤي ]:ومن أمثاهلم[فيفخمون األلف 
  .ناّيا ببٔطجۤرمن شي ما حط ٕا

مث زادت هلجة حلب على األحرف الثمانية ثالثة 
شريطة أن تأيت بعد األلف أو بعد الفتحة، وهـذه  أحرف 

ـ احلاء والعني والـواو حنـو حٔ  : األحرف الثالثة هي د اۤم
  .َلدلد ؤوۤاِلي، ؤوم ؤعاۤلو، ؤعْمٓدؤح

وشذت كلمات حقُّ ألفها وفتحتـها الترقيـق   
  : ففخموها شذوذًا منها

: انظـر الفـوات  ربان يف هلجة النصارى ٔض -ً ١
  ،ضربان

  .باب: انظر الفواتسباب اإلسالم  ب يفبٔا -ً ٢

  .ّياتٔم: ْي وكذا مجعهأم -ً ٣

د، منو هـأ : د يف قوهلم ملن يقرع البابهٔا -ً ٤
  .دأّشو هٔا: ويف تعجبهم

امِض ِسر، ومهـا  : كالمها مبعىن: ها او َئلَئل -ً ٥
  !حتريف يا أهللا 

  .والفارسية والتركية تقوالما باملعىن املتقدم

  .ريف يا أم عند البدو وبعض الريفحت ّمٔإي -ً ٦

  .القمر عالباب ّمٔإي ]:من أغانيهم[

  .ا مبعىن األم مستمدة من هلجات الغربأمٔم -ً ٧

َبـأْ َبـأ   : ا أو پاپا مبعىن األب، يف العربيةأبٔب -ً ٨
  .يقلد بعضهم الغرب وبالپاءبابا، : قال :الصّىب

ا هلق فهمت، أوعى تضـّيع  ٔه: ا التنبيهيةٔه -ً ٩
  .أهمصراطك 
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 .اتعا بقا ٔي: يا الندائية إذا حذف مناداها -ً ١٠

نداء بياع املخلل أيام الربيـع   ]:ومن نداء الباعة[
على شاطئ قويق منذ أكثر من مخسني سنة حيث محل على 
ظهر احلمار علبتني فيهما خملل اللفت والشمندر مع املـرق  

: ييسقيه جمانًا بإناء متخذ من جوز اهلنـد، كـان ينـاد   
  ".ا ٔي" ا وميط ض ٔيض احلامٓوض احلامٓواحلامٓو

انظرها، وانظـر  . اليت جييبون ا النداء :ٔآ -ً ١٠
  ".آ"الفوات 

  .ا يف املوال الشرَكاويأبٔي -ً ١١

  .ة احملرف عن األة العربيةهيّۤأّبٔا -ً ١٢

  .انظرها ،ائن -ً ١٣

  .ةاۤياي وصرٔمصرٔم -ً ١٤

  .انظرها ،الوظةٔب -ً ١٥

  .ن كما تلفظ يف اللغات األوروبيةبالٓو -ً ١٦

  .آه -ً ١٧

  .ن من التركية مبعىن أتوّجع عن العربيةأمٔا -ً ١٨

  ،انظر األمالة

اهلمزة واأللف اللينة كلمة ارجتلوها للداللة على : حرفان :ٔآ
  :املعاين التالية

: فيجيبه! يا حممد: كأن ينادي أحدهم: جواب النداء -ً ١
  .ٔآ

 -أمر طبيعي وواقعي لكّن العربية  وإجابة النداء  
خلت من أداة جتيب النداء وال تقل من أدوات  -يف ما نعلم 

لنداء البعيد، فهي إذن جلواب النداء، ال تقـل  " آ " النداء 
هذا وأنت الناعم الدقيق فالنداء غري جواب النداء واإلعطاء 

  .غري األخذ

وال تقل أيضًا أكرر عباريت السـابقة بآيـة أن   
ويعطيـك   ،السالم عليكم كرّدها وعليكم السالم: يةالتح

ما أحوجنـا إىل أن يشـري   : اهللا يعافيك قلت: العافية رّدها
  .علماء العربية الرهيفو احلّس إىل هذا

ويف هلجة تطوان يناَدي بآ، ورّد جوابه آ كما يف   
  . ٢٦٢ص ٣جملة اللسان العريب ج

 تطوان وما حوهلا يف: قال يف معجم مشال املغرب  
يظهر يل أا مهزة النداء، كأن املنادى يعيد نداء ": آ " مادة 

  .صاحبه مقتصرًا عليها

وإذا كرروا النداء كان تكرار رّده تعـبريًا  : نعود  
  .ٔآ ٔآ: جوابه األمثل! يا حسني ! يا حسني : طبيعيًا

  .وتقاليد األدب عندهم أن جياب بنعم  

: وهآ أجاب: وإذا جتاوز أحدهم سنة األدب وقال  
  ..،وعصا

آ، اش عم : االستفهام عن حديث مل يسمع أو مل يفهم -ً ٢
  بتقول ؟

  .ه وأصاحلكن ٔآبّدي أجيب لك مرتك احلرداۤن: التقرير -ً ٣

وإذا تالها حنو خّيو وسيدي كانـت مـن عكـاكيز     -ً ٤
وحقها يف املعاين األربعة املتقدمة أن . آخّيو آ سيدي: الكالم

لكنهم . أنظرهـا . األلف اللينه تكون ألفها مرققة حسب سنة
فخموها دون سبب، أو سببه أن بعدها كالمًا حمذوفًا مثـل  

  .ا إذا حذفت تاليهماا ؤهٔي

  اسم فعل أمر عندهم تقوله: أو َأ ّأ ٓو :أ ّآ
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ل بنغم حنون لينـام  األم أو من ينوب عنها للطف
، ا ألف لينـة عدمهبَمن جمّسدة بنغم اهلمزتني : فهي إذن مبعىن

أا جبنبـه ترعـاه وال   ًا ما تربت له براحتها لتشعره وكثري
  ..،خوف وال

وكثريًا ما ّز له السرير أو األرجوحة املعّدة لـه  
  .فيزدهي ويطرب بعد األمن وينامصائحة أ ّآ حبييب أ ّآ 

  .تنويع يف النغم وقوهلا أ َأ ٓو

ا ابين نـام ال  نام ي " :تردف أ ّآ بنحو قوهلا دوق
ال ختافوا عم دي ويامحامات ، أ ّآ أ ّآ امدبح لك طري احلم

م أنه يف ساعة والنغم حنان النغم يفهمه ال الكال "البين لينام 
  .أمان ورعاية وطرب

  .انظرهاومثة كلمة َننِّي ترادف أ آ 

، فهـي عنـدنا   أصًال يف لغة " أ آ " ومل جند لـ
تصويت فين مركب من اهلمزة هذا احلرف احللقي األلطف 

مث قرعته احلنجرة بآخر مثله قرع الصنج بالصنج  من أخواته
لوه مـن ضـم   أنقى أحرف املّد خل استطالت به إىل األلف

  .الشفتني أو كسر السفلى

أ آ ي ُروكـول بـف ونـام    اۤ ]:من كمام[
  .)يريدون أنه طفل(

ني ، يقع بالشهر الثامن من الشهور الشمسية :آب
  .فيها احلّر، يشتد يومًا ٣١متوز وأيلول، أيامه 

وآب اسم الشهر احلادي عشر يف التقومي اليهـودي وآب  
  .اسم الشهر اخلامس يف التقومي السرياين

ويف اآلشـورية  . القدمية آبـو الكلدانية وامسه يف 
والبابلية والكنعانية والعربية والتدمرية والنبطيـة أب وآب،  

  .واملد أشهر

  .احلديثة أَبا ويف السريانية أبٓا وامسه يف الكلدانية

  

  

  

  

: وس قيصرباسم أغست: سمانية أغستٓوومسته الرٓو
أحرز يف  ه، وألن، مسوه بامسه ختليدًا المسهأول قياصرة روما
  .انتصاراتههذا الشهر أعظم 

يومًا لـئال يشـعر القيصـر     ٣١وجعلت أيامه 
  .متوز: أغسطوس بأنه دون القيصر يوليوس

وأغسطوس والعربية تكتب هذا االسم أغستوس 
  .ساغسطٓو: انظر .ًا لرمسها القدمي لدى العثمانينيريوأغسطس ج

 - يسـمونه وقبل تسميته أغسـطوس كـانوا   
السادس يريدون بداية من آذار وأضافوا إليـه  : سكتيلني أي

  .يومًا ٣١يومًا من شباط زيادة يف تكرمي القيصر فغدا 

  .AUGUSTوامسه باإلنكليزية 

آب وأب السـائد يف اللغـات   ونعود إىل امسه 
امية فنسّجل أن مادة اهلمزة والباء مـدلوهلا يف اللغـات   الس

  .الغَلة، الثمر، النضج :السامية

 ،العشـب : ّب بالتشـديد يدانيها يف العربية اَأل
  ."فاِكَهًة وَأّباو: "يف القرآن ،اليابس من الفاكهة يّدخر

، ويف اليمن مدينة َأّب املشهورة مبياهها وبساتينها
  .زرا

والتني والعنـب واجلـبس    ويف آب جينون الذره
  .جين القطن، وقطاف التبغ وجتفيفهويباشرون 

وفيه ينهون الـدراس وينقلـون احلبـوب إىل    
  .اخلانات

وفيه يغرسون املوز ويرزعون الفّصـة والرشـاد   
والكوسا _ والبقدونس وفستق العبيد والباذجنان والبندورة 

وامللفـوف واجلـزر   والباَمية والسبانخ واللفت والفجـل  
  .شمندروال

البوارح ـيج   ويالحظ يف عقده الثاين أن الرياح
  .، وفيه يكثر سقوط الطّل ويعقد املّنوينتهي ا السموم
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من العربية مبعىن القصـب، وفيـه    " آب" وقيل 
  .يقطع القصب

العداء مسوه بـ : من البابلية مبعىن"   آب" وقيل 
  .ته كأنه يعادي األرض فيحرق غلتهالشدة حرار "  آب" 

، آب متوز اهلاوي وآب الشـاوي  ]:من أمثاهلم[
، بشـهر آب  بطَباخ التني والْعنا): وقد يزيدون ( الّلهاب 

ما عدا شـهر  كل الشهور بتمطر ال اب، واقطاع العنقود 
آب الصيف بطنعش ) أو ( ف عاب إذا أجا آب الصۤي ،آب

  .بآب شحم قلبو داباملا دّرى  ،عاب

يف حـّر آب  ُتوت َرُجل َهّر ال ]:من معاظالم[
  . حر ابيفالَتَوت ِهّر ِرْجل ): تقرأ(

  .٦٤٨ص  ٣١انظر جملة املشرق س 

  .٢٢ص  ١جـ  ٧الد وجملة اللسان العريب 

باسم اآلب واالبن وروح : يقول النصارى :اآلب
األقنوم األول من األقـانيم  : األب: باآلب القدس، يريدون

  .األهلية الثالثة عندهم

، آبٓامبعىن األب وتلفظ  نية أبٓاوالكلمة من السريا
  .َأَباو يف الكلدانية  فيها للتفخيم،ومّد اهلمزة 

السـرياين، وإن  وراعت الكنائس العربية لفظها 
  .والعربية ال جتيز ،الصالة يف العربيةكانت 

  .القروح: راجاُخل: ABCÉSمن الفرنسية  :اآلبْسي

اآلبنوس شجر حرجي شديد الصالبة ال  :آبنوس
جنارته املعادن القاسية إال بعنف، لتراّص مسـاّمه،   تعمل يف

الطـني األمحـر   : أعين بلون املغرة( ثقيل الوزن أسود أمغر 
كلما عّمرت شـجرته الدقيقـة   ًا ادويزداد سو) يصبغ به 

  .الساق الدائحة

  

  

  

  

أعالها مرتبة وأفخرها، وإذا  ويعّد يف دنيا الشجر
  .رائحة ذكية هفاحت منه النار مّست

ال األصلي بالد اهلند وجزر احمليط اهلنـدي   منبته
يف بـالد النوبـة،   سرنديب وموريس ومنه ما ينبت سيما 

  .وأنواعه كثرية

  .من النوبة وَمسوه َهۤنباملصريون القدامى عرفه 

  .أيضًا َهۤنبوامسه يف العربية عن املصرية 

: ويف ملحق املصطلحات مـن لسـان العـرب   
  .سىواألصل مصري نبهين إليه سالمه مو

  .إيبينوس: عن املصريةيف اليونانية وامسه 

  .َبَينوس: ويف احلبشية

  .أبنوسٓا: فقالتاستمدت اآلرامية ومن اليونانية 

  .أبانوس: فقالتاستمدت الفارسية ومن اآلرامية 

اآلَبنـوس  : دت العربية فقالتمومن اآلرامية است
نوس واَألَبوس واألَبَن واآلُبنوس واآلبنوس واآلْبنوس واآلُبُنس

  .ويف تذكرة داود اَألْبُنسواَألْبنوس، 

  .الساَسم والِشيَزىيف العربية كما أن من أمسائه 

َأبـانوز  : فقالتمن الفارسية واستمدت التركية 
  .وآبانوزنوس وآْب

: من اليونانية الفرنسـيُة فقالـت  كما استمدت 
ÉBÉNIER  للشجرة وÉBÉNE تللخشب واإلنكليزيُة فقال :

EBONY وايبينـواز، واإليطاليـة    ايبينوم،: فقالت واألملانية
  .EBONAO: فقالت
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األول اسـي  عرف اآلبنوَس العَرب يف العهد العّب
عالجًا كما اختذوا واحلبشة واستعملوه من اهلند ه وواستورد

منه ومن العاج إطارات األبـواب والنوافـذ وزخـارف    
 ، وأخريًاعد ومتاثيل الشطرنج وأحجار النردالصناديق واملقا

أمازك السيكارة واألرَكيلة وحبات املسـبحات ومقـابض   
  ..،البسطونات و

. على أن كتب املفردات تذكره عالجـًا فقـط  
  :من ديوانه ٥٣ص  :يصف الصنوبري احللب شيبهولسواده 

  عاجًا فلأل عـ قلب اآلبنوُس

  وللقلوب انقالُب  هيِن من

ويف احلقبة األخرية كانت قوافل حلب حتمله من 
السكرتونات املطعمة بالعاج ارو الرفايع يتخذون اهلند، وجن
  .األبيض

وقلدوها بعدئذ فجعلوا اخلشـب مـن اجلـوز    
  .بالصفد، وذلك ليتاح شراؤها مببلغ متيّسروالتطعيم 

تتخذ منه أوروبا قشرًا لتغشـية ضـروب    واليوم
  .املوبيليا فيبدو صقيًال ّملاعًا

  .٣٠ص  ٨٩انظراملقتطف س 

  .٣٠ص  ٩جـ  ٤وانظر جملة السمري س 

  .وانظر دائرة املعارف اإلسالمية

 املشـترك يف : ABONNÉمن الفرسـية   :هوۤناآلٓب
  .و هاتفأأو جملة  مشروع كاملشترك يف جريدة

  .ارمنانپأ: انظر :نارمتٔاپآأل

  .وليتپأ :انظر :تلۤيٓوپااۤل

اصطالح : أو وزارة ائتالفية :احلكومة االئتالفية
  .والرتعاتتلف األحزاب اليت تضّم ممثلني عن خم: حديث

جتمعـوا، َأِنـس   : ائتلف القـومُ : عربية :ائتلف
  .بعُضهم ببعض

  

  

: اختذه أمينًا، على الشـيء : ائتمنه: عربية :ائتمن
  .أِمنه عليه

  .انعزل املوظف بتهمة سوء ائتمان ]:يقولون[

، مبعـىن للجميـع   ATOUTمن الفرنسـية   :آتو
  .لٓوواصطالح يف لعبة الصٓو

مصـدر آجـره   : اإلجيار العربيةحتريف  :اآلجار
  .الدار

اجلـزاء  : اما اآلجار يف العربية فهي مجع األجـر 
  .والثواب، ومثلها أجور

سـاووا بينـاتن عقـد آجـار      ]:من كالمهم[
واستئجار، صوابه عقد إجيار واستئجار، ولعل اخلطأ مـن  

  .آجار واستئجار: التركية إذ تقول

ياهـا  كـراه إ أ: عربية آجره الدار إجيارًا :رآٔج
، ألن آجـر  ومضارعه يؤجر اليؤاجر، فهو مؤجر المؤاجر

  .على وزن أفعل ال فاعل املاضي

  ]:من شعرهم[

  رر بدينار واَمسك يف الَبَلد تاۤجتاۤج

  روبألف دينار نفَسك أوعى ال تآۤج
  .أجر: انظر

يقول من يرغب أن ينوب عـن حامـل    :رآۤج
يبـه  أجر محل اجلنـازة فيج أنلين معك : ر يريدآۤج: النعش

آجـر اهللا  : أجري وأجرك على اهللا، من العربيـة : املتخلي
  .أثابه: العبَد

  .ضّد العاجل: ، اآلجلمن العربية :لاآلۤج

بدك تصـل َحلقـك آِجـًال أو     ]:من كالمهم[
  .عاجًال

ـ : AGENTEمن اإليطالية  :َجْنتٔاأآل  االوكيل، أم
  .AGENZIA: الوكالة فهي
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من : قچعم َبحكي معك باآل ]:يقولون[ :قچاآل
ـ ندهم ٔأعاملكشوف، الصريح، وفعلها : قٔاچالتركية ٔآ . قچّٔ

  .انظرها

ق ومن قبل عطـاه  ٔچآ عطاه: ويقول العبو النرد
ق، يريدون احلجر وحده ليس فوقه آخـر فهـو   چتَلت أوا

  .معرض للضرب أو للحبس

ـ ايكـي آ : يف لعب الطاولة ]:من أمثاهلم[ ق ۤچ
ملكشوفان ال ُيَريان، معناه احلجران ا) تعبري تركي(َكورماز 

  .ال يتسلط عليهما اخلصم: يريدون

ليس : الشطرنج مبعىنمن مصطلح العيب  :ازاآل
أن تسطو على قطعيت ألـا  طرنج شبوسع قطعة من قطع ال

  .ال يفتح: ازآ: ، من التركيةحجاب الشاه

اسم يوم األحد يف هلجـة اليهـود، وإذا    :اآٔح
ّحا جبي لعنَدك، يزعم اإلسالم الالحا أو اّلل: حلوها بَأل قالو

  .نكاية بدال حممد ذفون الدالحيأم 

فقط مبعىن من العربية يستعملها اليهود  :وراآلٓح
  .االست واملؤخرة، ويالحظ أا تداين كلمة اآلخر العربية

اخللفي واملنتـهى،  : اا وأْحريٓتَحْرٓت: ويف السريانية
  .وأحريَتا َحْرتا: ويف الكلدانية

دلين علـى  : سأل مسلم يهودي ]:هممن نوادر[
  .دوا يكّبر الشوارب

 رمالك غري دهن اآلحٓو -
 وين بنباع ؟ -
  ما ببيعوه إال عطارين حبسيتا -

وراح املسكني وكل عطار يزّتو لعنـد غـريو،   
  .الضحكة احللوة اللي بتكون يف القلب

  
  
  
  
  
  

ّخ: انظر: أو َأّخ :خٔآ   .َأ

ت ـا لـدى   صـو وهي اللفظة اليت يرفعون ال
  .مهمآال

: املهملـة باحلاء : آح :تقولوهلجة مشال املغرب 
آخ باخلـاء  : توجع، وتقول): العربية(أّح للتوجع كأا من 
  .الشيء املعجمة الستكراه

  .أوك: ويف السريانية

  .آخ على أكلة خماخ ]:كامچمن مت[

: آخ قول لـو : كل من قال لك ]:من أمثاهلم[
  ).نيةاملثل الوحيد اخلايل من اإلنسا(وْسالخ 

آخ : ضـربوه عبطنـو صـاح    ]:من كمام[
  .ضهري

أخـذ،  : أو َأخا من هلجة يهود حلب مبعىن :آخا
  .كما يزعم اإلسالم -حذفو داهلا نكاية بدال حممد 

اُألخـرى  : غري واملؤنـث  :عربية مبعىن :راآلٔخ
  .اآلَخرين: واجلمع

  ).باحلاء املهملة(َأَحر : ويف العربية

  .رآخ: ويف ملحمات أوَكاريت

اآلِخر : من العربية ةْخۤرواملؤنث ۤآ رۤخأو ۤآ :راآلۤخ
األخري، خالف األول، اسم لفرد الحق ملن تقدمه : واآلِخرة

  .مل يتعقبه مثله

خرتـو نعـوذ بـاهللا،    ها لقمرجي ۤآ ]:يقولون[
  .مؤاده ونتيجته: يريدون

مـن   التركية والفارسية واألورديـة واستمدت 
  .آخر وآخرت: العربية

  .ايٓتا وأَحٓرَحرٓت: السريانيةواآلِخرة ب

ـ خر من عصـى، آۤ أنا أّول من طاع وۤآ ]:من كالمهم[ ر ۤخ
  ).دنو الساعة: يريدون(زمان 
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  .آخر زمن: ويف الكويت  

ط آخـر  ا، خيانخر زممعلم ۤآ ]:ومن كمام[
  .يريدون أنه ال يتقن عمله: زمان

ة نداۤم ة وتانّياة أّوال َشهاۤمالكفاۤل ]:من حكمهم[
  .هتا غراۤمْروإٓخ

ـ  خـروٓٓ وۤآ الغضب أّولو جنون ة، الكـالم  ندآم
  .ةخۤرعاۤآل

علق عليه أمحد (ر الزمر طيط ۤخۤآ ]:من كمام[
عثمان جالل املتـوىف  ولألديب الظريف حممد : تيمور باشا

ومل يصـادف   "اليواقظ العيون " ملا طبع كتابه  ١٣١٥سنة 
  :رواجًا

  ُطوآخر الزمر طي  راجي احملال عبيط     

يل بتسـمع  ر الۤلۤخۤآ، األبله :والعبيط عند العامة
  .ة بتالقي الكشتبانإبۤربتضّيع إل: ر الزمانۤخ، خّياطة ۤآالعياط

ـ : متل الدواب ]:من تشبيهام[  للعـذاب  نأّوٓل
بسم اهللا وال  ال أّولٓو: ن للكالب، متل شرب الدّخانرۤتٕخوۤآ
عليـة  : ريـدون ي(خرو احلمد اهللا، متل اخليار أّولو للكبار ۤآ

  .خرو للْحماروۤآ) القوم

  .رۤخل الو ۤآأؤّ اللي الٓو ]:من أمثاهلم[

  .ىآخرتو ميكن يرٔض ]:من أغانيهم[
  .هخريّۤۤآ: انظر

أطلقها اآلخر مؤنث : من العربية اآلِخرة :ةاآلْخٔر
حياة دار البقـاء  : القرآن على الدار اآلخرة أو احلياة اآلخرة

  .يقابلها احلياة الدنيا -كما يعتقد أهل األديان  -

التركية والفارسية واألورديـة مـن    واستمدا
  .تآِخٔر: العربية فقالت

  

  

  

املال وعـّز اآلْخـرة    عّز الدنيا ]:من حكمهم[
  .األعمال

  .آْخرهالدنيا صورة أل ]:من أمثاهلم[

فـالن  ) على طريقة االستعارة( ]:من كمام[
  ).يعلن وضاعته: يريدون(ة ر يف اآلْخٔرل يف الدنيا مزمّْۤمطبّۤ

، واليـاء  رۤخمن ۤآ بنوها مصدرًا صناعيًا :ِرّيةآخْۤاۤل
تـك  خرۤييَتك ۤآْخرْخريتنا ۤآْخرييت ۤآۤآ: ال متال لدى األضافة

  .خريٓنتْخريتا ۤآۤآ ْخريتٓون، ۤآْخريتٓكۤآ
  ..،وتشتبه بلفظ: خريةۤا: انظر الفوات

وجيمعوا على أواخري من التركية عن  :آخورأل
  .خورٔآ: ويف الفهلويةاحلظرية : اإلصطبل، عربيها :لفارسيةا

  .آركورا: ويف الزندية

  .آخور: ويف الكردية

  .آخور: ويف األرمينية

  .ÉCURIE: ويف الفرنسية

  .ECUDERIA: ويف اإليطالية

  .EQUILE: ويف اليونان احلديثة

: قيل للشيخ حممـد اجلزمـايت   ]:من نوادرهم[
واهللا بايل مـا  : ليش ؟ أجابببالك، ما عم بتحطين  شيخي

  .هو آخور

  .أصابه باألذى آذاه :أو آَذى من العربية :آَدى

يتومهون (ما بتآدي  دوسة القاضي ]:من أمثاهلم[
  .)أم يسجعون

غالبًا يف أذى اجلان، لذا يقولون وهم يستعملوا 
دستور يا حاضـرين ال  صب املاء الغايل بعد الزمزقة لدى 

  .وال منآذيكن بتآذونا
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  .انظرمها. ْتآَدى أو تآَذى: ومطاوعه عندهم  

الشهر الثالث من الشهور الشمسية يقع بني  :آدار
من شـهور  يومًا وآدار ، أيامه واحد وثالثون شباط ونيسان

منه  ٢١ويف الشتاء والربيع، يف الرابع منه آخر أيام العجوز 
آدار وأدار : مـن العربيـة  والنهار، واستمدوه يعتدل الليل 

) أو(رو  -آردا : ر عن البابليـة ٓدٓا: وَأذار عن اآلرامية وآذار
الَصَخب، مسي بالصخب لكثرة رعوده رو مبعىن  -دا  -دا 

  .وبروقه

ويدانيه لفظًا ومعىن كلمة اهلّدار العربيـة معـىن   
  .الصاخب جدًا

 يف األشـورية دار، ومثلها َأدار َأ :وامسه يف العربية
انيون مارس، وهو إله احلرب ومساه الروم. والتدمرية والَنَبطية
وأن حيميهم، وبه مسوا كوكـب   مهمته أن ينصرهمعندهم 

  .MARSاملريخ مارس 

  .مارت: واستمدته الرومية فقالت

اسـتمدته الالتينيـة    ومن الرومية عن الرومانية
  .مارتيوس :فقالت

  .مارت: فقالت التركيةومن الرومية استمدت 

ته ومن الرومانية اسـتمدت اإلنكليزيـة فسـم   
MARCH وكذا الفرنسية فسمته ،MARS.  

: ومن الروميـة اسـتمدت الالتينيـة فقالـت    
MARTIUS.  

  .إن اهلنود يسمونه آسار: ويقول البريوين
  .٢٠٣ص  ٣١ ساملشرق  ةانظر جمل

  :وقال شاعر العربية

  قد أخلَف الربُد من كانوَن موعَده

  وراح عارُضه زحفًا آلداِر

  عتوصار َنْيساُن إشباطًا وما ارتف

  إال ألّياِر أذيال أعجازه

  

خبِّي اجلمرات الكبار لقرصـات   ]:ومن أمثاهلم[
، ويستعمل بلفظ قريـب  )حتريف منهم لِقرسات آدار( آدار

 بقفرٓو، الزيتون يف آدار ولبنانيف العراق وفلسطني من هذا 
 وعينـوٓ كل انسان، مبوت النصراين  ويف نيسان بقفرٓواخلبار 

مشـس شـباط    :، العجوز بتقول)هألنه يصوم في(بلنب آدار 
ألن مثلـهم  (لكنيت ومشس آدار ألخيت ومشس نيسان لبنيت 

لذا تتمناهـا   مشس شباط بتخلي الوج متل املخباط: يقول
جتعل الوجه أمحر لذا لكّنتها، وألم يعتقدون أن مشس آدار 

مـع مطـره   أن مشس نيسان تتمناها ألختها، وألم يرون 
ت آدار ، إن أقبۤل)ليطول شعرهاها تطيل الزرع فتتمناها لبنت

الضمري يعود على أربعينيـة  ( ت آدار وراهاوراها وإن أحمۤل
ة ، السۤن)الشتاء، أي آدار يكون مثلها يف هطول املطر وعدمه

أن إن أمطرت يف كانون يبقى هلـا  : أي(ت َنۤنان كٓوبآدار 
أبو الزالزل واألمطار  آدار اهلّدار) ليكون اخلصب متطر بآدار

ع بقـرك  يف آدار طـالۤ  )أبو اهلزاهز واألمطار العراق ويف(
 من هذا يف لبنان وفلسطنيويستعمل بلفظ قريب (عالدار، 
حتريف الغمري ( من عالغمارالتلج يا ما ّملينا يف آدار ) والعراق
، مطر آدار حبيـي  )األخضر من النبات غمره اليبس: العربية

الغّدار وأجا  اطْشب احلمار، راح ار واللي أكل منٓوالبار واملاب
وأربعـة مـين   . ة مّنكتالۤت: بقول آلدارآدار اهلّدار، شباط 

يسموا أيـام  هذه األيام السبعة (فص العجوز يغين  بتخلِّي
: فيها يقولون، و)ويؤثر يف العجائزالعجايز وفيها يشتد الربد 

  .ةة أحسن مالفرۤوۤوالدر

جتّوز واحد وبعد تَلـت اشـهر    ]:من نوادرهم[
كانون وكـن وَكْنـَدره   : قالتولد، سأال  مرتٓو لٓوجابت 
ك يـا  ودرَدَره وهادا شهۤروباط وبيطره وآدار ودّر وشباط 

  !َمَره 
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تقدمه التوراة وسائر كتب الدين أبًا للبشرية  :آَدم
كما يف أصـداء   - وقصته قبل التوراة تتحدث عنها اآلثار

  .التوراة
  .١ص  ١٣انظر اية األرب للنويري جـ 

دم قبل التوراة ملحمات أوَكاريـت مبعـىن   وتق
  .ال أبًا للبشريةاجلنس البشري 

مسي بآدم ألنه خلق مـن  : ويأثرون عمن قبلهم
تراا، وقيل من تراب الكعبة، إال صـدره  : أيأدمي األرض 

كما يف  - اليمنه فمن يوظهره فمن بيت املقدس وإال فخذ
وصار  مث عجن التراب وصار طينًا مث جف - تفسري الطربي
  .صلصاًال

ودخل إبليس من فمـه وخـرج مـن دبـره     
  .وبالعكس

فمه مث مث نفخ اهللا فيه من روحه فدخلت الروح 
  .رأسه مث عينيه مث أنفه مث عّمته

واألحفـاد  حىت أعقب من األوالد ومل ميت آدم 
  .ألفًاأربعني 

  .ونقص من عمره أربعون سنة منحها لعمر داود

يوم اجلمعـة  وخلق يوم اجلمعة وطرد من اجلنة 
  .ومات يف اجلمعة

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

األمحـر،  عىن مبوقيل امسه بالعربية مشتق من أدوم 
  .الدم منهاوكلمة 

فالن آدمي، يريدون أنـه متصـف    ]:يقولون[
للمـذكر   أوادم: آدمية، ومجعـه : اإلنسانية، ومؤنثهباملزايا 
  .واملؤنث

ان يذكر أن القرآن حني يذكر اإلنسومن الغريب 
  .وحني يذكر ابن آدم يذكر حماسنهمساوئه 

  .ةدميّۤآلا: واملصدر الصناعي عندهم

  

  

إال بالصـرماي   فالن ماجبي باآلدمية ]:يقولون[
  !جنسو عقريب يالطيف 

  .اإلنسانية: آدميت: واستمدا التركية فقالت

 مبعـىن اإلنسـان والنـاس   واستمدا الفارسية 
  .ومجعتها على آدميان

  .عطيين قمباز كوّيس شغل أوادم ]:ويقولون[
  .ضم وابن آدم وبىن آدمٔأ: انظر

  .خلق آدم: ٤٧ص  ١لة الكاتب املصري الد انظر جم

  .آدى وتآدى: رنظا :آَذى

يأذن للناس احلاجب : اآلذن: من العربية :ذناۤآل
امـع العلمـي العـريب    وأقّر ، بالدخول على أويل األمر
  .استعماهلا باملعىن املذكور

  .سكرۤبٔأ: انظر :ْسكاۤبآٔرأل

بشقشق علينا،  افالن آراِصٔر]:يقولون[ :اِصرااآلٔر
  .الترتيب الزمينفواصل : " هه ِصٔرٔرٔآ " من التركية

، قاۤلآٔرإال يف ألمابتجي لعّنا  ]:يقولون[ :لقآرۤاأل
  .الزمن، أحيانافواصل : " آره لق " :من التركية

الزم تنـام  ت آرتق جيت وجي ]:يقولون[: قْرٕتٔآ
ليس هلا مقابل (أما وقد، مبا أّن : " قرٕتٔآ " :عنا، من التركية

  ).بالعربية

فالن آرقداش وحننه مـن   ]:يقولون[ :شآْرقدٔاأل
الرفيق، : " شرقدٔأآ " من التركيةزمان آرقداشية مع بعضنا، 

املالك، : " شدٔا "الَظهر و: " هْرٔقٔآ " الصاحب؛ عن الفارسية
  .أو ظهريي أي حامي ظهري

  .شردٔأق: انظر
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رما عـن  رمه أو ٔآٔآ: من التركية ْرمٔاأو ٔآ :هاْآلرٔم  
اللوحة فيها الشعار، وهـم اسـتعملوها   : ARMAاإليتالية 

  .للوحة يكتب عليها اسم احملل أو اسم صاحبه أو مها معًا

  .ARME: ويف الفرنسية

 اُألْرمة، وأصل معنة اُألرمة: وضع هلا رشيد عطية
للوحـة جمـازًا ومل   من حجارة ُيهتدى به، وضـعها   الَعَلم

  .أحديستعملها 

 ، وهيعارالِش: إبراهيم اليازجيووضع هلا الشيخ 
  .مل تستعمل أيضًا - كانت خريًا من اُألرمةوإن  -

الالفتـه، وهـذه   : أذكر امسه ووضع هلا من ال
يف لوحات الظاهرات ومـا أكثرهـا يف   استعملت ال سيما 

  .عهدنا

  .رفون الالفتة إىل يافطةواملصريون حي
  .٢٤٤ص  ١جملد  ١س انظر جملة الضياء 

  .٢٤٨ص  ٧وانظر جملة لغة العرب من 

مث  مل يكن يف حلب آرمـات ويف عهد طفولتنا 
  .ابتدأت يف جادة اخلندق

ـ ا: HARMONIEمن الفرنسية : ِنيْرمٓؤآ جام نس
  .املوسيقيةاألصوات 

ـ : HARMONICA: من الفرنسية :نيكاآْرمٓوإل ة آل
  .موسيقية ينفخ فيها

عـن  ت عن الفرنسية زٓؤآالتركية من  :تآزٓوأل
بسيط ال لون له وال طعـم  جسيم غازي : AZOTE اليونانية

  .من حجمهيف املائة ) ٧٩,٢(وال رائحة حيتوي اهلواء على 

ُهجرت هذه التسمية : "املرجع  "يف  قال العاليلي
كلمـة يف  اطئة، فمعـىن ال علميًا البتنائها على مالحظة خ

 ا كلمـة نتـروجني  غري صاحل للحياة، واستبدل : الالتينية
NITROGENE ملح البارود موّلد: أي.  

  

  

احني الدائمة يرمن الضرب : عربية، اآلس: اآلس
  .العربية، زهره أبيض وينبت يف اجلزيرة اخلضرة

  .وأحسبه دخيًال: وقال ابن دريد

  .آَسا: ، ويف الكلدانيةآسٓا: وامسه بالسريانية

  .آسو: ويف البابلية

اَهلَنس، ويف : ، ويف اليمناملرسني: وامسه يف مصر
  .الرحيان، وعرفه قدامى املصريني: املغرب

  .وكذا يف جبل عاملة بلبنان

  .مقدسًا عند الرومان وكان اآلس

  .عند اليونانرمز النصر  وكان

  .التكرمي واالحتفاء عند العرب وكان عنوان

  .بالد فارس وموطنه األصلي

  .١٦يف القرن  ودخل إنكلترة

اجلنازات بـه، وعليـه    يزينونواليوم يف سورية 
أموت قبلك وتتـوىل  : يريدون( يل آِستشٓك: يقول الشوام
  ).أنت تكرميي

أّيْسنا الولـد،  : من اآلس الفعل فيقولون ويبنون
مع اآلس لـدى والدتـه لتقـوى     دهّناه بالزيت: يريدون
  .جالينوس، وهذه اخلاصة الطبية ذكرها أعضاؤه

  .٦٩١ص  ٣٣س  حبيب اآلس وحنبالس وانظر املقتطف: انظر

  .٢٣٩ص  ١١جـ  للنويري وانظر اية األرب

خسران شي بآسو وزيتـو؟   هنۤتإ ]:من كالمهم[
  ).مفعالَم ّت ليس بابنك: يريدون(

ـ : الناس أجناس ]:من أمثاهلم[ ، ا وعـود آس منهن مترحنّۤ
  .سس مطرح ما داومنهن َدَنب كلب بنجّۤ
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عن الالتينية  AS ويف لبنان َأّص من اإليتالية :آلسا  
AES : ووردت القطعة الواحدة من أدَنى النقود الربونزيـة ،

يف ة يف حملني من اإلجنيل عّربا بكلمة فلس، والعبو الشـدّ 
ذات النقطة الواحـدة، ومنـهم   للورقة الغرب استعملوها 

  .س العبوناباقت

: لبنان على آسات، ويف: وجيمع الالعبون اآلس
  .أسوس

  .الالص: ويسمى اآلس هذا يف تطوان

  .القمار يف ورق الشّدةواآلس إحدى ألعاب 

هـذه   اسم إستنبول، ويف تسـميتها  :ةاآلْستاۤن
  :مذهبان

أعتـاب  : مبعـىن العتبـة أي   َنهِستٔأآ أا من الفارسية -١
: أي عتبة أوروبـا : خليفة املسلمني، أو أي: السلطان
 .مدخلها

إىل  املنسـوبة  املدينـة : يريـدون قسطانة  أا حتريف -٢
 .قسطنطني

 .١٧٤ص  "يف حلب األجانب  "انظر كتاب 

، احلـق  مو على آسٓواحلّق  ]:من أمثاهلم[ :آسٓو
  .انظر الفوات. قياسو يعاللي عطاك

العـرب  يغلب أن يرسم كما  - آسيهأو  :آْسيا
  .اخلمس إحدى القارات: بياءاملسبوقة األمساء املقصورة 

  : آسيا املذاهب التاليةويف معىن

 .أا كنعانية مبعىن الوسط -١
 .أا سنسكريتية مبعىن الشرق -٢
املسـيو  : ٢٠ص  " التيموريةالتذكرة  "يف  -٣

 مدير املتحف املصـري سـابقاً  : ريوپماس
ووجد أـا  .. ،استكشف معىن كلمة آسيا
القـدماء مـن   كلمة مصرية كان يطلقها 

على جزيرة قربص، وقد ذكـرت   املصريني
مع بعض التحريـف يف آثـار   الكلمة  هذه

فتكتـب  بعَده،  امللك حتومتس الثالث وَمن
، مث زيـد يف  أسـينائي  ةأسينا وآونأحيانًا 

حىت وضعت على بقعة إطالقها شيئًا فشيئًا 

على مجيـع  آسيا الصغرى إىل أن ُأطلقت 
مابني البحر األبيض املمالك ااورة املمتدة 

واألقيانوس  وحبر اهلند وحبر الصنياملتوسط 
 .األعظم

   .أسيد: انظر :اآلسيد

  .ألتمش آليت: انظر: اآلطمش آلِطي

كلمة استمدا حلب من التركية  :آغا  
: فوضوي التحديـد  العثمانية مبعىن لقب احترام

الرئيس والسيد والشيخ واآلمر واملمتاز من اخلدم 
وكذا كبري البيـت   واخلصي يف قصور العظماء،

ورئـيس الضـباط   و البحرية أة الربية ئوقائد املا
وذو املرتبة واألخ األكرب  وقائد فرقة األنكشارية

  .املدنية العالية
  .١٨٣ص  "األجانب يف حلب  "انظر كتاب 

  . أغا: اإلسالمية اآلغاومست دائرة املعارف 
  .انظرها فيها

ائـة  امليف والتركية استدمت آغا من السلجوقية 
  .لقب شرف للهجرة،السادسة والسابعة 

مـن املغـول الـذين    استمدوها  السلجوقيونو
  .يطلقوا على األخ الكبري

وهلجة ياقوت من املغول تعىن آكه اجلـد واألب  
  .والعم

  .الكربى وهلجة جواش منهم تعىن آكه األخت

اسـتمدا  آكا : ولفظتهاوالفارسية استمدت آقا 
  .مبعىن السيد رأسًا من املغولية

األكراد،  ويف بالدنا ذاعت آغا لقب شرف لكبري
  .من الفرس قبل هجرم إىل بالدنامحلها األكراد 
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كـبري اخلـدم   واستمدا مصر من التركية مبعىن 
  .ورئيس اخلصيان يف البالط امللكي واحلامي املؤمتن

يف استنبول اليوم ُيعىن ـا الغـين   وحجي آغا 
  .الساذج

ويف حلب يطلقوا كمرتبة زعيم وسيد، كمـا  
كم اجلحش مرتبته يف اجلحشية املرتبة التهيريدون ا لدى 
  .السابعة أي العالية

التاء عوضًا عن وهلجة حلب ُأسوة بغريها تلحقها 
وآغـة  وآغْة حـاريت  آغيت : ، فتقولاأللف لدى اإلضافة
  .اليوم "آغة القلعة  "القلعة، ومنها أسرة 

آغايت وآغاة ابويا، أو آغايت : وهلجة العراق تقول
  .وآغاة امي وابويا

 "آْغيت  "حلب تسكِّن الغني يف  الحظ أن هلجةون
  .حارتنا ةتنا وآۤغآۤغ: سواها ومييلوا يف ما

  .ة حلبتنا وباۤشومثلها يقولون يف باْشيت وباۤش

أو آغـوات أو أغـوات   : وجيمعون آغا علـى 
  .آغاوات

ـ : ومصدرها الصناعي عندهم ة ومثلـها  اآلغويّۤ
  .ة يف باشاالباشويّۤ

  .ة اآلغواتآغ: ويقولون يف التملق

ومن شعراء العهد اململوكي شاعر امسـه آغـا   
  .غواتاأل

على الزعيم الكردي، وظـل  ودال اآلن مدلوله 
  .مدلوله للسيد املسلم القروي غالبًا

ه كتري، ال ختاف ۤيّچآغا صري خذمت ]:من أمثاهلم[
  .وماآلغا خاف من كالۤب

  

  

  

ـ  : ينادي بياع البقلة ]:من نداء الباعة[ ة يـا بقۤل
  .ت أكل اآلغاواتطراوا

مسالـه  آغـا وكيـل ر  : يقولون ]:من خلمام[
  .اهللا وكيل: سبعني، يومهون أم يقولون

األخ  فيـدعو بعضهم جياري األتراك  :كا بۤيآٔغأل
  .ك، كالمها لقب احتراماألكرب آغا بۤي

  .وانظر األبال ،انظرمها

من التركية مبعىن مسك الفـم،   :سكيز ٕمإٓغأل
  .أو ملّبس الشمرة - هاانظر – وهي املدردر

اسم شهر آب عند الرومانيني، مسوه : سْسطٓوٕغٔآ
ختليدًا  أول قياصرة روما: باسم أغسطوس قيصر

  .يف هذا الشهر المسه وألنه أحرز انتصارًا عظيمًا

  .AUGUST: هذا الشهر يف اإلنَكليزية واسم
  .آب: انظر

. العاهـة، مـا يفسـد   : من العربية اآلَفة :ةاآلۤف
آفت: التركيةا واستمد.  

اآلفة العربيـة املتقدمـة،   حتريف : ةية أو آۤفاآلۤف
ويطلقوا على اخلبيث الشديد سواء للمـذكر  

أوايف : ، واجلمعرّجال آفية، ومرا آفية: واملؤنث
  .للمؤنث وأوايف وآفيات. لكليهما

  .ويطلقون اآلفية على احلية واحلنش

 ةمغطـا ألا (هاملرا آفية ملفلفة  ]:من كالمهم[
  ).كاحلية امللتفةمبلحفتها ويريدون 

: يف املغري لكن ميكن فيـه األذى  ]:من أمثاهلم[
  ة وجنبا آفةصينية كناۤف

  ة سّتا وسّت جريانااآلفۤي

العيب الطاولة فيقول يف جهار يتندر بعض  :كۤڤٔآ
: AVECك دو، من الفرنسية ڤجهار آ: ودو مثًال
  .مع
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محامـًا  توىل نيابة حلب وبىن  :آقبغا  
لوكية يف باب قنسرين، كمـا بـىن جـامع    م

  .هـ دفن فيه ٨٠٠وملا مات س  األطروش

دفـع  سيف الدين صاحب املوصـل   :آقُسنقر
  .هـ ٥٢٠اإلفرنج عن حلب، قتل س 

 ٤٧٩س قسيم الدولة توىل نيابة حلب : آقُسنقر
  .وجدد عمارة منارا

أول ، يقوهلا لٓومن مصطلح لعبة الصٓو :ْبتْكۤسٔآ
إذا ورقه يسمح له أن يشترك  "رو ْپ ": ولالعب بعد من يق

  .َأْقَبُل: مبعىن J’ACCEPTE: من الفرنسية: معه

ه اكسـيدان  صار اليوۤم ]:يقولون[ :اآلْكسيدان
: مـن الفرنسـية  : احلادثة الـيت تطـرأ فتـوذي   : يريدون

ACCIDENT :احلادثة العاِرضة أو الطارئة.  

 ة، مـن ْكۤلتاكَلك ۤآ ]:من دعائهم على[: ةآكۤلاۤل
داء خبيث يعرف بالسرطان، أو ليست مما : اآلكلة: العربية

يرعاها الغنم فيها جرثومة تأكل الكبد تقدم إمنا هي حشيشة 
والبـوط غـري داء   (، يسميها أصحاب الغنم ُبوط والرئتني

  ).البوط الطيب

، ال أهله وعياله وأتباعه: عربية آل الرجل :اآلل
  .إال يف من له شرف غالبًا تستعمل

آل : أكثر اجلابرية ومن إلـيهم يكتبـون  وكان 
  .اجلابري

  .أهل: انظر

أكـل آل أو  : يف لعبة اإلسكمبيليقولون : اآلل
املرة مـن  : اليد يريدون: أو تلت آالت من آل التركية آلني

  .أمالء الكف

 ، مـن الفرنسـية  دفالن آالمٓو ]:يقولون[ :اآٔلأل
ALA :على طراز، أي على طراز الزّي.  

  

  

  

املربقش املـزّوق،  . املنّقط: ٔالالتركية ٔآمن : ااآلٔل
  .، املختلف األلوان من النسيجاملوّشى، املخطط بألوان

  .أالجه: انظر

  .آال واألالجايت يف حلبوبيت 

مـن  : نما يديّۤ آَلى على نفسٓو ]:يقولون[ :آَلى
  .حلف: آىل: العربية

مبعـىن   ALA BROSSEمن الفرنسية  :سبرٓو ٔالٔآ
  .الشعرها على ضرب من قصة على الفرجون أطلقو

مبعىن علـى   ALAMODE: من الفرنسية :دآالمٓو
  .،الزّي أي الزّي احلديث

النجارة نسـبة   آالت: نسبة إىل اآلالت :اآلاليت
 العملوهم كثريو  اجلمع ال املفرد على مذهب بعض النحاة

  .ةاآلالتيّۤ: واجلمع. به

ألنـه  . أطلقوا اآلاليت على بائع اخلشب وما إليه
  .م آالت النجارةأه

الطرب نسـبة  آالت : نسبة إىل اآلالت :اآلاليت
  .ةقبلها، واجلمع اآلالتيّۤ ا تقدمماجلمع ك

واآلالتية إذن عندهم العـازفون علـى العـود    
والضارب علـى   معهم النايايتويدخل  والقانون والكمنجة

  .انظر هذه الكلمات. الدربكة والطار

  يف زمرم املغينكما يدخل 

: اآليل واجلمـع : ة فاس يسمون اآلاليتويف مدين
تكملـة   "املوسيقا وورد ذكـر اآلاليت يف  آلّية ملن حيترف 
  .لدوزي "املعاجم العربية 

  .دائرة املعارف اإلسالمية: انظر

األَدِوّى : اآلاليت "املرجع  "ويسمى العاليلي يف 
  .نسبة إىل األداة

 ٔلٔآ من التركية مـن  جياَجه أو أٔالٔالأو أ: َجهٔالأآل
   .أداة تبّين النوعّية: "َجه  "بعدها  - انظرها –
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ونطلق األالجه على ضرب من احلياكة اليدويـة  
وسكرية تسمى بالقشطة بعسل كانت  صفراءاملقلمة أكثرها 

النسيج احلريـري  : ، ويف الفارسّية أليجهملبوس اخلواجات
  .املقّلم

  .أالجايت أو أالجه جي: واملشتغل باألالجه

عّديت عاجلب لقيت الدّب عم  ]:اممن كم[
  .الفوات: انظر. ل أالجهبغۤز

اهللا ينعل هالزمان اللي لّبس متلك  ]:من مسّبام[
  .أالجه

  .الصناعات الشاميةقاموس : ظرنا

: ئالٔآ: آاليات مـن التركيـة  : واجلمع :ايآٔلأل
ـ    ة الفيلق من اجليش، القطعة العسكرية املؤلفـة مـن مخس

: وأصـل معـىن آالي  وأربعة طوابري مشاة، ة َكات خّياۤلبلٓو
لالصـطالح  الزينة واحلفلة وموكب العروس، اسـتعريت  

العسكري املتقدم وكانت قبل املصطلح العسكري تطلـق  
: موكب العروس، بـريم آالي : آاليكلني : على املوكب

  .موكب السلطان لصالة العيد

مل يتخـّرج  : ط آاليليظاۤب: من املصطلح السابق
رتبة عسكرية مبعـىن أمـري   : بية، مري آاليمن مدرسة حر

إمام القطعة العسـكرية،  : إماميآالي  - انظرهـا  – القطعة
رايـة  : أمني صندوق القطعة، آالي سـنجقي : آالي أميين

  .القطعة

آالي كسم، تعبري تركي مبعىن  ]:ومن كمام[
  .زي يثري اهلزء والسخرية وندر اليوم من يقوله

  .أليت ألتمش: انظر :آلتمش آليت

اسم الشاي السيالين املمتـاز مـن    :اشلتون ٔبٔآ
  .التركية، مبعىن راس الذهب

  .نبغآوالت: انظر :أغلتون ٓبٔآ

  .التنجي: انظر :آلتوجني

  

  

 ١٩طبيب أرمين اشتهر يف أواخر القرن  :آلتونيان
له مستشفى أمام كنيسـة بروتسـتانية،    ٢٠وأوائل القرن 

  .١٩٥٠ - ١٨٥٤نعرفه، 

لِتي س شروال ٔآاۤبفالن ۤل ]:يقولون[ :راقپِليت يأآ
كماه مزينة : ق، من التركية مبعىن ذيله أيْبٔرلِتي ٔياق أو ٔااپٔرٔي

  .بنقش ورق الشجر

نقد عثماين قدمي يعدل ستة قروش يف  :كآلتيۤلأل
عن يومية نعـوم   ٥٣ص  ٣وثائق تارخيية عن حلب جـ 

غـروش   ٥كتبوا أوراق للخانـات أن القمـري   : خباش
  .غرش ٢٠غروش واملمدوحي  ٤أللطلك وا

سـباب  : اقچآل: ق من التركيةٔچأو أْل :اقٔچآلأل
  .الوضيع واحلقري، وأصل معناها القصري والواطي: مبعىن

لش عالصنعة وعم بياخد ابنوا ٔآ ]:يقولون[ :شٔلٔآ
ة، من ، واملآلشة الزۤموشوي شوي بتآلش عالدكان تيآلشٓو

ش فالن عم بآۤل ]:يقولون[، عتياداأللفة واال: قالتركية َأِليشٔم
  ).ژالرودا(سيارتو، يريدون يعمل هلا التمرين 

قالوا فالنة مابتحب جوزا قالوا مع  ]:من أمثاهلم[
  .شبتآۤلالزمان 

  .آليش ويرش: انظر :ِرْشِلْش وۤئآ

  .ألتمش أليت: انظر :آلطمش الطي

سنة  أو آلتون بغا الصاحلي نائب حلب :نبغاآلطٓو
  .ألتونبغا :انظرهـ  ٧٢٣

اسـم  : آَلف مبعىن أكثر ُألفة: من العربية: األألف
  .تفضيل من األلفة

  .أوجعه: آمله: عربية: آَلْم

  .مطاوعها عندهم تآَلم، وعربيها َتَأّلم

اعتملت به من أداة،  ما: اآللة: من العربية :ةاآلۤل
  .أوائل: انظر. واجلمع آالت
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  .آلْت وآالت: واستمدت التركية

  .ALAT: لقرواطية من التركية فقالتواستمدا ا

: يريدون(هن، بأيدۤي آلة فالن صار ]:من جمازام[
  ).يسريونه كما يسريون اآللة، فهو طوع إرادم

واستعملوا اآللة أيضًا يف العضو اجلسماين املستقل 
  .العني آلة البصر والقلب آلة سوق الدم: كقوهلم بعمل

  .عضاء تناسلِهأ: ، يريدونبّينو آالتٓو ]:ويقولون[

ط ط وال آلـة ختـرٓ  ان تقٓرالاسۤن ]:من كنايام[
  ).شاخ: أي(

كما استعملوا اآللة موعة مـن املفـردات أو   
  :اليت ختدم مصلحة معينة منهاالعناصر 

 الصابون والبيلون والليفة والكيس والعقيدة: آلة احلّمام -١
 .واختذت آلة احلّمام يف العهد األيويب - اانظره –
الـورس والشـمرة   : العيد يبيعهـا العطـار   آلة خبز -٢

واحلبة السودا والسمسم يضـاف   واليانسون واَملحَلب
 .انظر هذه الكلمات. إليها السمن أو الزيت

بقضمها أو مكّسرات مملحة يتسّلى ُلبابات : انةآلة اخلۤز -٣
القضامة وطائفة : ليلة اخللوة: العروسان ليلة الدخلة أي

خ وبزر القرع املسـمى  وبزر البطيبزر اجلبس : البزر
فستق العاشوري وفستق : ببزر النوم وضروب الفساتق

 .انظر هذه الكلمات. العبيد والبندق واللوز

ونقلها إىل حلـب  (وأصل هذه اململحات من الصني، 
 ).قوافلها

إىل اململحات املتقدمة بعـض الفواكـه   وقد يضيفون 
 .وبعض احللويات، وكل هذا ثقيل

  

  

  

  

ليلة عرسو ة اۤناللي ماجبيب آلة اخلۤز ]:من كتاب اللباد[
  .بتبقى مرتو عينا جوعانة طول عمرا

: مصطلحهم يف ماجيهز بـه امليـت  : ةآلة الصينيّۤ -٤
الكافور وعطر الـورد  : وطائفة من العطور ةالصابون والليف

والدرديرة واجلاوري والعبيتـران واملردكـوش والسـدر    
، التسـعة مليت والشموم، يضاف إليها القطن تسد به منافذ ا

تراب القرب  تذر على. كما يضاف إليها خاصة الكفن واحلّنا
متنع الدود كما يقولون أو هلا أثر يف التصبري اجلزئي كما يقر 

  .انظر هذه الكلمات .العلم

عّدة كآلة السلطة وآلة مضافة إىل كلمات .. ،آلة -٥
 اللحمة بالفرن والة اللحم بعجني وآلة العجة وآلة الزعتـر 

  .انظرها. ،ة الكّبة النّيةوآل

يا : قال ال يامرا اطبخي طيب قالت لو ]:من أمثاهلم[
  ).أو كّلف(رجال قّدم آلة 

آالت حديثة ميكانيكيـة ملختلـف األغـراض     -٦
واملنَكمة واملطـرزة   كالصوبا واملروحة واملكنسة الكهربائية

ة والسـماعة واملسـجلة   ، وفّرامة اللحمة والعّجاۤنةوالغّساۤل
  .انظرها.. ،يزيون والتلفون وڤوالتل ديٓووالرا

آالت صـناعية، آالت زراعيـة، اآللـة     ]:ويقولون[
  .النظام اآليل: الكاتبة، اآللة احلاسبة ويقولون

احلرف باإلصبع فيمضي جهاز ينقر فيه : اآللة الكاتبة
فوق ورقة فترسم صـورته   احلرف إىل شريط حمرب ويضربه

  .عليها

اب سّجل اختراعه سـنة  شاخترعها مهندس إنَكليزي 
سـنة  مث ُصنع أول جهاز منها يف الواليات املتحدة  ١٧١٣
، أما اآللة الكاتبة العربية فعرفت بعد احلرب العاملية ١٨٦٧
  .األوىل
  .٥٠٨ص  ٣٢اهلالل س : انظر

  .١٩٣ص  ٦٣املقتطف س : وانظر
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  .هالٓو: انظر. مفتتح الكالم يف اهلاتف :لٓؤآ  

ـ  :ىآلّۤ   اذهبـوا،  : ALLEZية درجت من الفرنس
  .السيما عهد الفرنسيني

ويرى األب أنستاس الكرملي يف جملة امع العلمـي  
أن الفرنسية كانت استمدا من : ٥١٠ص  ٢٠س  العريب
  .َأسَرَع: َألَّ: العربية

: آليش ويريشصار بيناتنا  ]:يقولون[ :ريشليش وۤئآ
  .األخذ واإلعطاء: من التركية

  .صّدقه: شيءآمن بال: عربية :آَمن

آَمَن، ومثلها يف الكلدانيـة ويف  : نَهْيۤم: ويف السريانية
  .َأَمن: العربية

  .آمنواهّلق بعد علقا صار مثل الذين  ]:من تشبيهام[

إذا حطيت مصرياتك يف البنك َأأمن  ]:يقولون[ :َأأَمن
يصوغون اسم التفضيل من األمانة دون إعالل اهلمزة : أَلك

  .الثانية

اسـتجب،  : العربية اسم فعل أمـر مبعـىن  من  :آِمني
  .نصارى واليهودوتستعمل يف كنائس ال

املعبود املصري الـذي  : نومثة مذهب أن أصلها آمٓو
  .اعاد عبادته متوت عنخ أمون

: ترمجتها مبا مفادهعلى أن الترمجة السبعينة يف اليونانية 
إنه ليس بعريب، : قيل "ليل شفاء الغ "ويف . يكْن، أو ليِصْرل

  .ن وزن فاعيل ليس من كالمهمأل

ن وعلى هذا لفظها العام، مۤئآ: وأصل لفظها يف العربية
  .منيٓا: فتقول ماخال السريانية

  .نأصل آمۤي: ٢٦٣ص  ٦٤املقتطف س : انظر

: بدعي على ولدي وبدعي عاللي بقول ]:من أمثاهلم[
  .آمني

، )غ الـدعا أو فـرۤ (آمني فرق الدعا  ]:من كنايام[
آمني، يريدون اتـالء األمـر مبـا    ال الّضاّلني و: ويقولون
  .يستلزمه

كان الشيخ حممد اجلزمايت يعظ الناس  ]:من نوادرهم[
يف اجلامع الكبري، ويف وعظه يف رمضان كان ينهي درسـه  
بذكر بعض املآكل ليتخذ بعضها السامعون، أمسعه وامسـُع  

  :الناس حوله

 .ه بعّبا حمشي قرعباۤم -
 )عوظنًا منهم أنه يد(آمني  -
 +++++حمشي وجنبو باجنان  -
 آمني -
 .مغربية وجنبا سودا -
 آمني -
 .عش البلبل وجنبو بقالوة -
وهم ميسـحون علـى أوجههـم    (آمني  -

 .)وصدورهم، وبعضهم يأخذه احلال

وال الّضالون  ": صلى إمام وقرأ ]:ومن نوادرهم[
  .آمون: فّرد املقتدون "

: عربيـة : ةآن أوان أكل الكماۤي ]:يقولون[ :آن
  .يْئون: يئني، وهم يقولون: ن، مضارعهاحا: آن

  .َلْيئون األوان ]:من أغانيهم[

أنت فيه، المه الزمـة   الوقت الذي: عربية :اآلن
  .تنفك عنه، واستمدا التركية ال

ا، أبّنا ٔبهادا ولد يتيم مالو ٔآ ]:يقولون[ :اأبا ٔبآنّٔ
  .ليس له أم وأب: ن التركيةم

مثره عنيب متراّص  شجر أمريكي معّمر :اسأنآٔنأل
كالصنوبر، ذهيب اللون لذيذ الطعم والرائحـة،  
وامسه هذا مـن سـكان أمريكـا األصـليني     

ANANAS.  
  .٧٧٩ص  ٢٨و س  ٧٠٥و  ٦١٩ص  ١٥املقتطف س: انظر
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نسيج : CANAVACCIOمن اإليطالية  :هَچاويآٔنأل
  .ذو ثقوب تسلك فيها خيوط ملّونة على أشكال تزيينية

  .مبعىن ضّد وخالف ANTIنسية من الفر :ْنِتئآ

  .أجنق: انظر :قْنٔجٔآ

: آنسه: عربية: آَنستونا شرفتونا ]:يقولون[ :آَنس
  .ضد أوحشه

وضعها الشيخ عبد اهللا البستاين أو الشيخ  :اآلِنَسة
الفرنسـية   MADEMOISELLEإبراهيم احلوراين مقابل كلمة 

الـَنْفس  اجلارية الطيبة : األنسة: للفتاة العذراء، ويف العربية
: والطيبة احلديث واليت حتب قربك وحـديثك، ومجعهـا  

  .اآلنسات، ووردت يف شعر عنترة وأيب فراس وأيب العالء

الشـركة  : ANONYMEمن الفرنسـية   :آنونيم
  .املغفلة

احلائن، ماجـاء يف وقتـه   : اآلين: عربية :اآلِني
  .وأوانه، واستمدته التركية

ن يف اجلملة كلمة اآلين السابقة عندما تكو :آنّيًا
  .ظرفًا، واستمدا التركية

يستعملها الثاقفون مبعىن الوعاء وجيمعوا : آِنيةأل
مجع : اآلنية": شفاء الغليل " على األواين، على أنه جاء يف 
  .إناء وظنه بعضهم مفردًا وهو خطأ

  .وأما األواين فجمع اجلمع: نقول

اسـم فعـل   : بترقيق مهزا: من العربية آه :هٔآ
  .ع مبعىن أتوّجع وأحتّزن وأتأّسفمضار
  .هوي وٓأخ ؤآٔآ: انظر

  .آه: ويف ملحمات أوَكاريت

  .ولفظها متقارب يف مجيع لغات العامل

  

  

  

سحب آه من صماصـيم قلبـو،    ]من كالمهم[
  .آه ما آه اجنقو: جريه، إذا قالسحب آه من أضافري ٕا

آه أجابـه  : إذا قـال أحـدهم   ]:من كمام[
  .ةعلى عضۤمحسرة كلب : خصمه

  ]:من شعرهم[

  لو كلمة اآله تشفي قلب قايلها

  آه وعمري ما َبغريها: ألضّل اقول

  ".آه " على " ال " ويالحظ إدخاهلم 

  .هأأ: انظر :هاا أو أَٔأهها أو ٔهٔآ

ويستعملون اآلهة استعمال اسم الواحدة  :ةآٔهأل
  .وجيمعوا على آهات

  .ة مابنساهأهاللي يف ٔآ ]:من أمثاهلم[

  .أسكنه يف مأوى: من العربية :وىٔآ

أدوات الصناعة، ويطلقها : من التركية :قاْنٕلأدآٔو
  .السكارى جمازًا على املاَزه

الصّياد، وجيمعوـا علـى   : من التركية :وِجئآ
  . آوجّية

يســتعملوا مبعــىن آه الســيما اليهــود  :ئآ
  .والنصارى

  .وتستعملها التركية أيضًا ملعىن التأّثر

  .عملها هلجة مشال املغربوتست

يظهر أنه ": آي " قال الدكتور عبداملنعم يف مادة 
  .أفالن تعاَل إيل: منحوت من قوهلم

آيس وهجم، حتريـف يـِئس    ]:يقولون[ :آَيس
  .قنط: العربية

  .أما آيسه العربية فبمعىن صّيره ييأس، قّنطه

اجلملة مـن القـرآن،   : اآلية: من العربية :ةاآلۤي
  .عجوبة، والعالمةواملعجزة، واأل
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آيـت  : واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .وآيات

ة يف اجلمال، والشـيخ  فالنه آۤي ]:من كالمهم[
  .ة من آيات اهللا يف العلمجنيب سراج آۤي

اهللا الإلـه إال  : آية يف سورة البقرة :ْرِسيالٕك آْيٕة
  ..،وسع كرسّيه السموات واألرض.. ،هو احلّي القيوم

خ على الشخص والشيء تعويذة لـه،  وتتلى وتنف
  .كما تتلى يف أذن املغشي عليه

آيـة الكرسـي حولـك     ]:ومن دعائهم لـ[
  .وحواليك

  .ومرتلتها يف التفضيل عندهم تلي الفاحتة

ص  ٢ويف اإلمتاع واملؤانسة للتوحيـدي جــ   
تنقش يف الذهب وتعلق يف العنق فيكون عوذة من .. ،:١٦٧

  .العني والسحر

وتؤمن النائم : ٣١٤ص  ٢ازي ج ويف تفسري الر
على نفسه وجاره وجار جاره واألبيات اليت حوله، وتطرد 

  .الشياطني ومتنع دخول السحر

األّب عندهم بتشديد الباء، وإذا أضـيف   :األّب
وشـّذت  .. ،أبو: انظرامتنع تشديده ولزمته الواو كأبو فالن 

  .كلب خّلف جرو طلع أجنس من أباه: كمتهم

أن من أخطاء صقلية تشديد باء  وذكر ابن مكي
  ".أب " 

: أن قولك – ثبت املصادر: انظروذكر ابن احلنبلي 
: ابن أبو الفضل، عريب صحيح، ووجهه أنه على احلكايـة 

رسول اهللا إىل املهاجر ابن أبـو  : من حممد: " ويف احلديث
ابن أيب : حقه أن يقول": النهاية " ، قال ابن األثري يف "أمية 

: الشتهاره بالكنية ومل يكن له اسم غريه مل جيِر أمّية، ولكن
  .علي بن أبو طالب: كما قيل

  

  

  

وَياَبـا   اب ويـابوٓ كٔي" يا " وحيذفون مهزته بعد 
  .ويايابا وياِبي وَيَياب وييابا وييابٓو

وجعـل  " يـا  " حبذف ألف : يوب: ويقولون
  .واوًا بني بني" أب " حركة 

تشـديد،   دون(األب : من العربية: وقوهلم أّب
  .حيوان جاء من نطفته ولد): وقد تشّدد نادرًا

واألب أعم من الوالد لغة، ألنه جيوز إطالقه على 
اجلدود واألصول، وكما يشددون باء األب يشددون خـاء  

  .أخ يف غري األضافة

  .أبات وأّبهات: ومجعه عندهم

  .األبوية: واملصدر الصناعي

  .ّمهاتأّبات واّبهات جماراة ألّمات وُأ: وقالوا

ـ ٓٓأ: ولعل األّبهات واألمهات تأثر بالسريانية ا ٓت
  .اهٓتٓموۤا

أب هات : ويتندر اللبنانيون مع الكهنة فيقولون
  .أعطنا: يريدون

ا، أو أباي، كأمنا يستغيثون َأٔب: وإذا تعجبوا قالوا
  .بأبيهم على غرابة األمر

يا أبـو  : وإذا أرادوا أن يثريوا أحدًا للمروءة قالوا
  .ةس أو يا أبو املروّۤالنامو

يايابا تنوب عن ياليل، : والزمة املوال الشرَكاوي
، ويف غنـائهم القـدمي   ٧٣ص " ياليل " نعللها يف كتابنا 

والعيون السود شـعار  " يابو العيون السود " يرددون كثريًا 
الساميني، والزرق شعار اآلريني، وكـرههم األزرق تـأثر   

ة على ختوم اآلريني، مباض سحيق جدًا إذ كانت حلب رابض
تبطش م ويبطشون ا، واحللبيون أبدعوا خرافة اخلـرزة  
الزرقاء يرمزون ا إىل عيون أعدائهم اآلريني الزرقاء مثقوبة 

شحر أعينهم باألكف بـدليل رسـم األصـابع    : يريدون
بعينني العـدو، أو  : اخلمس، وبدليل قوهلم بعد ذكر اخلمسة

  .بعينني الشيطان
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اْمب ٔب: باب، يقول القرباطي: قرباطيةواألب يف ال
  .أيب قرباطي: دوَمه مبعىن

واألب لفظها واحد يف مجيع اللغـات السـامية   
ففي اآلشورية البابلية أبو، ويف العربية أب : بائدها وعائشها
ا، ويف الكلدانية أَبا، ويف هلجـات جنـويب   ويف السريانية أٓب

  .أب: أب، ويف ملحمات أوَكاريت: جزيرة العرب

  ".بو " واألب يف املغرب كله 

بابـا  "، واجلـد  "بابـا  " و " بو " ويف تطوان 
  ".ِسيِدي

  .وتنادي املرأة أبا زوجها أَب سيدو

على اَجلَبس وغريه " األّب " ويف حلب يطلقون 
  .الثاين: أي" الُتُنو " أول محله، أما ثاين محله فيسمونه 

مصطلح املطـابع   ]:ومن املصطلحات احلديثة[
  .واألم ألصل قوالب احلروفاألب 

والكّرامة يسمون التوب األّب ألنه يلقح به التني 
  .فهو ذكره

عنـد  ) أو أبويي(أبوي : ويصّرفون أب كما يلي
أو (ن وأبوه وأبـوَّا  النصارى، وأبونا وأبوك وأبوكي وأبوٓك

  ).أو أبوهن(ن وأبوّٓ) أبوها

: هـي أيب " أبوي " وهلجة اليهود والنصارى يف 
  .أبويب وأيب: فالنصارى يقولون كالعربية،

_ كما يقولـون  _ ازار بوم وإذا ُعِرض عليهم ٔب
بازارك الحياة فيـه فيصـلح أن   : عْند أيب يريدون: أجابوا

  .تعرضه على أيب امليت

  

  

  

  

  

هادا هو بعني أمو وأبوه  ]:ومن تعابيري احللبيني[
  ).نفسه: يريدون(

أي بقـدرها  (فالن َكـّدا واهللا وأبـّوا   : ومنها
: بتقدر بتساوي هالشغلة: ، ويسأل أحدهم)واملسيطر عليها

  .وأبوَّا، وحياة شواربك: فيجيب

قيم أبوك حط أبـوك واال الشـغلة    ]:ويقولون[
  .صارت

  .ومن حلية أبوه والنعم مّنٓو ]:ومن جمامالم[

ل أبوك عّد مجۤا: وإذا عّد أحدهم األوالَد قالوا له
كة، لذا كثريون ال يعّدون ألن العد عندهم يطّير الرب(املقّعرة 
  ).غلتهم

املوز أبو النقطة، والربتقـان   ]:ومن نداء الباعة[
ضرب من (أبو الصّرة، والرز أبو غربه، وأبو احلجرة السودا 

  ).الرز

. َبـيْ : ويصغرون األب تصغري تعظيم فيقولـون 
  .انظرها

: أمثال العسكر يف العهد العثماين ]:ومن أمثاهلم[
  .خّيك بّيك التعطينِطي چحط خبَزك بال

  .يامرحوم الَبّي ]:ومن عكاكيز كالمهم[

   ]:ومن هنهونام[

  حننه اليوم يف حّيك! عريسنا الشب 

  يابرْج عايل وكل الناس يف فّيك

  سألت رّب السما خيليك لبّيك

  مع طولة العمر ولألحباب وِلخّيك

ويكثر يف لبنان والسواحل السـورية اسـتعمال   
  .نوبّيا وَبيّٓ ن وَبّيٓوك وَبْيٓكوبّيك وبيَّۤبي فالن وبّيي : الَبي

. األقنوم األول مبعـىن األب ": آب " وتقدم يف 
  .انظرها
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واألب عند النصارى لقب احترام للكاهن يقابله 
  ،األم للراهبة

ويف  ABBOT: ويسمى اخلـوري يف اإلنَكليزيـة  
   ،ABBÉ: الفرنسية

فالن قنوايت أّبـًا عـن جـد،     ]:من كالمهم[
  .وهو تعبري تركي. شيخ حارة اجللوم أّبًا عن جدّطوع چو

أبو الشعر اخلرنويب وأبو الشـوارب   ]:يقولون[
: وأبو الشنبات وأبو الكرش وأبو الشالة والكستك، يريدون

  ،صاحبها

الصبور، وأبو املوت، وأبـو  : ومثله أبو البالوي
  ،الشجاع: املنايا

! أبـو اجلحـش  ! أبو اجلحـش : وعليه ينادون
  .أجت أم اجلزمة: كما يقولون :بهصاح: يريدون

وعلى أن أبو الشيء مبعىن صاحبه جاءت تسمية 
وكما تصدر املضاف إليـه للداللـة   . أبو اخليمة الزرقا: اهللا

على صاحبه بكثرة تستعمل بكثرة أيضًا يف الفارسية لكنـها  
  .ملحقة وبلفظ دار

التاجر أبو جترة والصانع أبو فشرة،  ]:من أمثاهلم[
من أبو الدقن املهشهشة واللّفة املكّبسة، النخالة  ما ختاف إال

  .ألبو الزبالة واحللويات ألبو املصريات

مـن  [. واستعلموا أبو مبعىن قدر ومبعـىن حنـو  
بّدك متشي أبو ربع ساعة، أو أبو شرب سيكارة،  ]:كالمهم

  .وغداي أبو لريتني، وفالن يف الصنعة أبو سنتني

أنـه رجـل   : فالن ابن أبوه يريدون ]:يقولون[
   ،مستكمل صفات الرجولة

تعبري تركي ( الزم تعمل فالن شي  ]:ويقولون[
) إىل من توجهـون كالمكـم؟  : يريد(منو؟ : ، فيجيبهم)

  ).يريدون قائلها " ( منو " أبو  :فيقولون

  

  

  

ال أبوك وال أبو : يف معرض التسامح ]:ويقولون[
  .الشيطان

 يل أب لكن يف التربـة، أبّ ٕإ ]:ومن كمام[
، )ما عالوه: يريدون(رّبى ألف ولد، وألف ولد ما رّبوا أب 

أي شرفنا بأن ( تيموت البيعرفنا : شّرفنا قال لو يابٓو :قال لٓو
األحياء يعرفون : تذكر لنا مفاخر أجدادنا لنعتّد ا فأجاب

، َشَكل دّبوس وأبوه حمبوس، فالن يلّمـاع  )حقارة أصلنا 
ويف أمثال جند ( الناس بتلعونا وأبوه َبَدوي، الدر دار أبونا و

أبوك مات وما : ، جحا أكرب من أبوه، قالوا جلحا)ما يدانيه 
  .وأنا بكيت عليه بكا خْرج حليتو: خّلف لك شي قال لن

: ة أبونا من هون للطاحونا قال لـو فۤرٕس: قال لو
منن بَكدبونا، أبوك البصل وأمك التوم ومنني بـّدا جتيـك   

: قال لـن  :مني أبوك: قالوا للبغل! الرحية الطيبة؟ يا ميشوم
انظرها يف احلصان خايل، عافت احلصان أبو غّرة واخدت ـ  

: اهللا يرحم أبوك اللي مات من جوعو قال لو: ، قال لوالذيل
جـّدي  : صّح للو ِشي وما أكل؟ سألّوا عن أبـّوا قالـت  

أو عمـرو أبـو   (اي شعيب، عمرو شّحاد ما حبب أبو خمۤل
  ).ايهكشكول ما حبب أبو خمۤل

  ،فٓلزوالف يابو الٕز ]:ومن أغانيهم[

أو أبو الزلـزال  (آدار أبو األهوال  ]:من أمثاهلم[
سـعدك يـابو   ) واألمطار يريدون بالزلزال هبوب الريـاح 

  .السعود

  .ل أبوه على أبطنعشبقٓت ]:ومن كنايام[

: اجلاري على الكناية ]:ومن قسمهم التهكمي[
  ).اجلرذ: أي(قزق وحياة أبوك اللي عكرو اهلارون وز

من بعد األب الك رب ومـن   ]:ومن حكمهم[
  .بعد األم احفور وطّم
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يقولون ملن كشف ما بـني   ]:ومن استعارام[
  .ر دكان أبوكسكّۤ: فخذيه

إذا ختاصمت طفلة مع أخـرى   ]:من تشبيهام[
َهْي أّمك هْي : مشت ورفعت يف كل خطوة رجلها صائحة

  .أبوكي َهي أّمك هي أبوكي

اللي بتاكل لبلوب البصلة او  ]:من كتاب اللبادو[
  .لبلوب اخلّسة بس وبتكّب بقّيتا مبوت أبوَّا وأّما

: ولد عم ببكي جبنازة، سـألوه  ]:ومن ألغازهم[
دّشروين حبايل أخو مرت امليت : أش بقربك هاملّيت؟ قال لن

  ).أبوه: (خايل

ْك على تلت كراسـي َأّبـني   شلون بتربّۤ: ومنها
  ).أب وابنه وحفيده: كلهم ثالثة(د وابنني وحفي

   ]:ومن هنهونام[

  قومي نسري فيكي! ياعروس ! ياستنا 

  من بيت أبوكي وامْك لعالليكي

  ونصْب كاس اهلنا والسعد يسقيكي

  اك فيكيماضاع املۤل! بنت األجاويد 

  :ومنها

  يابو عريسنا يعلي اهللا راياتك

  جات طرب ترقع بقناقاتكوسبع خٓو

  تسقي جنيناتك وسبع سواقي دهب

  وحياتك! عّمو: وسبع كناين بتحلف

   ]:ومن مناغاة أمهام[ 

  وماعرفوا منو أبوكي  قتلوكي عيوين قتلوكي

  عاملراتب صمدوكي  ولو عرفوا مقامك عندو

أطلقوها على قطاف اجلبس األول، أمـا   :األّب
  .الثاين فسموه التنو ويكون أصغر

  .أب قبلها: انظر :أبٔأ

كرهـه، مل  : ىب الشيَء ومنه إبـاءً َأ: عربية :َأَبى
  .يرضه، امتنع عنه

  .إباء: واستمدت التركية

أبـاجورات  : أو أَبجـور واجلمـع   :األَباجور
النـور،  : JOURخافض و : ABATوَأَبجورات من الفرنسية 

أطلقت على حاجب نور املصباح املسمى بكاسر الضـياء،  
باك وأطلقت على الغلق أمام بلور النوافذ املسمى بقفص الش

فق يتخذ ثابتًا من اخلشب، واليـوم اختـذوه   واملسمى بالِص
  .الستيكپمتحركًا من ال

  .املضلَّع: وضع هلا إبراهيم احلوراين
  .٤٥٥ص  ١٤جملة امع العلمي العريب س : انظر

أظهره، أباحه الشـيء  : أباح السرَّ: عربية: َأَباح
حظره أطلقه له، خّلى بينه وبني طلبه، ضّد : وأباح الشيء له

  .عليه

ُمبـاح  : واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .احتوُمباحلق، وإٔب

من : اإلباحّي: عربية يستعملها الثاقفون :اإلباِحّي
أجاز له ولغريه فعل املعاصي وترك املـأمورات، املتحّلـل   

  .أخالقيًا

  .اإلباحية: ومصدره الصناعي

  .احّيْتاحّي وإٔبإٔب: واستمدت التركية

  .َأهلكه: َأباده: بيةعر :َأباد

  .ضاع، فقد، تالَشى، تاه: ديف العربية أۤب

َأبـاد،  : ضّيع، هلك، َأْوبـد : ويف السريانية َأبد
  .ومثلها يف الكلدانية

: َأبـد : قرية يف جبل مسعان من اآلراميـة  :َأباد
  .٦٢ص " حلب " هلك، ضاع، كما يرى األب شلحت يف 
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التاِبـل،  : سيةمن الَبزر العربية عن الفار :األباِزير  
  .الَبهار ومجعها البزور واألبزار، ومجع اجلمع األبازير

  .التواِبل: ازيرويف التركية عن الفارسية أٔب  

بـاطن  : وباط حتريف اإلْبـط العربيـة   :اطأٔبأل  
  .النكب، واجلمع آباط

  .اطاتات ؤبأطوهم جيمعوا على أٔب  

واجلهة الغربية من حلب تسمى املصارعة لعبـة    
  .طالبا

  .اإلبط وباط: ويف هلجة تطوان َيبط  

إيدو يف الشغل لألباط، َحّطـو   ]:من كنايام[  
حتت باطو، هاخلرب ماهو صحيح ولو صّح أنا بعـدِّي مـن   

شـامخ  : يريـدون (حتت اباطك، فالن شامم صنان أباطو 
  ).امتأل شبعًا(، قّب باطو )بأنفه تكربًا

حس ب أباطو وبلمتل القط بقۤل ]:من تشبيهام[  
  .فلسو

اللي حبّط اخلبز حتـت ابـاطو    ]:من اعتقادام[  
مابتموت محاتو، الزم حنط بيضة حتت أباط املّيت متا يقـدر  

  .يسحب حدا من أهل البيت معو

  خسا باطو، خيس باطو،  ]:من مسبام[  

َأطلقوها على الدملة اليت تظهر  :عروسة األباط  
  .حتت اإلبط

وسة األباط بكون البطلع لو عر ]:من اعتقادام[  
  .سَمنبّدو ٕي

اسم عشرية جركسية منها من يسـكن   :َأباظه  
  .حلب أو ضواحيها

ضـّد  : عربيها مجع ُأبطولة أو الباطل :اطيلأٔبأل  
  .احلق يستعملها الثاقفون

  .واستمدا التركية

األجانب، ضـّد  : األباِعد: من العربية :داألباۤع  
  .األقارب، استمدا التركية

اسم ابن هوالكو، وهـو دّمـر حلـب،     :َأباقه  
  .هـ ٦٨١والعربية تسمية أباغا، مات س 

أظهـره يسـتعملها   : أبان الشيء: عربية :َأبان  
  .بّين: الثاقفون، وهم يقولون

العظمـة، عـن   : حتريف األّبهة العربية :ةاهيّۤأبّٔإل  
البـهاء،  ": هـا ٔب" السطوع، اللمعان، و": آب : " الفارسية

  .أّبهت: واستمدا التركية. ينةالبهجة، فخامة الز

اجلميل، احلسن : BEAUيداين األّبهة يف الفرنسية   
  .البهاء: BEAUTÉومنها 

  .أب: انظر: ائبؤأ :اْؤبٔأ  

أطلقوها على الثياب الداخلية وحنـو   :ضاألباۤي  
  .@املناشف واجلراجف

حزن وشكا إثر ماُبّلغ : من العربية ابتأس :ْبَتَأسٕا  
  .املسكني احلزين: بتِئسمن مكروه، واُمل

  .اشتراه: ابتاع الشيء: من العربية :ْبَتاعٕا  

  .عابتئا: واستمدت التركية واألوردية  

فعله ابتداء، : ابتدأ الشيء وبه: من العربية :ْبَتدإا  
  .وتسهل مهزته

املدرسة االبتدائيـة،  : ومن مصطلحات العثمانني  
ا ابتـدٔ : لتركيـة الشهادة االبتدائية واستمدت األوردية مع ا

  .ائياء وابتٔدوابتٔد

أنشأه وابتدأه، : ابتدع الشيء: من العربية :ْبَتَدعٕا  
  .انظرها. أتى ببدعة

أخذته، وال : ابتذذت حقي منه: من العربية :ْبَتذٕا  
يستعملوا إال يف نيل الشيء دون حق، مث اليسـتعملها إال  

  .الثاقفون
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عمله كثريًا، تـرك  است: ابتذله: من العربية :ْبَتذَلٕا
  .االحتشام

  .ابتذال ومبتَذل: واستمدت التركية  

جّرده منـها  : ابتّزه ثياَبه ومنها: من العربية :اْبَتز  
  .قهرًا، وسلبه إياها، وال يستعملها إال الثاقفون

سـلب، ـب، ومثلـها يف    : َبز: ويف السريانية  
  .الكلدانية

قـّل  َبَسم، ضحك أ: ابتسم: من العربية :ْبَتَسمٕا  
  .الضحك وأحسنه

  .امابتٔس: واستمدت التركية  

أو (ابتسـامة  : واستمد ثاقفوهم من الغرب قوهلم  
  .صفرا) ضحكة

أخذ بضـاعة،  : ابتضع منه: من العربية :عْبَتٔضٕا  
  .انظرها. عضّٔاليستعملها إال الثاقفون، ويكثر أن يستعملوا ْتٔب

  .َبُعد: ابتعد عنه: من العربية :دْبَتٔعٕا  

  .االبتعاد عّنو أوَلى ]:المهممن ك[  

  .ادابتٔع: واستمدت التركية  

جاء بـه ومل  : ابتكر الشيء: من العربية :رْبَتٔكٕا  
  .يكن من قبل

  .نّداه: مطاوع َبّله: ابتّل الشيُء: من العربية :ْبَتلٕا  

اختربه، امتحنه، : ابتاله بكذا: من العربية :ْبَتَلىٕا  
  .ة أوحمنةوهم يستعملوا مبعىن أصابه ببلي

راح املهتري َلَعند املبِتلي يطلب  ]:من كمام[  
  . دوا العافية

  

  

  

اللي انكتب غلب واللي اْبِتلـي   ]:من حكمهم[  
  .ر، املؤمن ُمْبَتَلىصٓبٕي

  .بلع: ابتلع: من العربية :ْبَتَلعٕا  

  . فِرح وُسّر: ابتهج: من العربية :ْبَتَهجٕا  

  .اجبتٔهٕا: واستمدت التركية

أول الكلمـات أو علـى األصـّح أول     :َجدَأْب  
اموعات احلرفية اليت مجعت حروف اهلجاء، وهي أجبـد  

  .هّوز حّطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

صفعض قرست ثخـذ  ... وترتيبها عند املغاربة  
  .ظغش

بوجـادي مبعـىن   : ويف مشال إفريقية يقولـون   
  .املبتدىء

  .حرفًا يف العربية ٢٨وعددها 

ات الست األوىل احتفاظًا أمينـًا  وحتتفظ اموع  
  .بترتيب اهلجاء الفينيقي

ومن غريب املصادفات أا استغرقت يف حساب   
األِلف بواحد حىت الياء بعشـرة  : اجلّمل األلف متامًا، وذلك

مث الكاف بعشرين حىت القاف مبائة مث الراء مبائتني حىت الغني 
  .بألف

ــام يف     ــروف كأرق ــذه احل ــتعملت ه واس
بات، ويف املنظومات تؤرخ بناء أو وفاًة أو حـدثًا  األسُطرال

  .اليّقاش: ويف الطلسمات، وعارفها يسمى يف املغرب

هذا يف العريب أما األمم السامية األخر فحروفهـا     
وعليه حساب مجلها ينتهي حىت )) قرشت((حرفًا حىت  ٢٢
  .أربعمائة: التاء

وشعرنا السيما يف عصـر االحنطـاط  زاخـر      
لى حساب اجلّمل، ومقابرنا أيضًا زاخرة به بعـد  بالتاريخ ع

  .وحنوها" ّرخ "
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ولوحة رأس مشرة تزودنا بقائمة مسمارية هلذا الترتيب لدى 
  .م.ق ١٤قوم أوكريت يف القرن 

اللغـات  " أجبـد  : " وراعت ترتيب أول كلمة  
ا ا بئتاألوربية اليت استمدت قلمها من اليونانية فقالت يف الٔف

  .د ۤا سۤا بۤا ٔآ :ا ذلتاَكمّٔ

واليونانية استمدت من الكنعانية الترتيب نفسه،   
  .وعليه جاء يف مزامري داود

اما ثخذ وضظغ فهي أحرف يف العربية تزيد على   
  .األحرف السامية، ومسوها الروادف

يف احلقيقة إمنا هي زيادة حرف )) ثخذ((وزيادة   
نية مثًال يكتب الزيادة حرف يلفظ، وإال فالتركيخ يف السريا

يؤذن بالثاء واخلاء والذال، لكن بإشارة وضع نقطة علـى  
  .التاء والكاف والدال

فاختصت ذه األحرف الثالثـة  )) ضظغ((أما   
  .العربية فقط لفظًا وكتابة

الف باء من أجبد، : وجاء دور مجع األشباه فقالوا  
 وملا وصلوا إىل الباء أحلقوا ا أشباهها التاء والثاء مث عـادوا 
إىل أجبد فأخذوا اجليم وأحلقوا بعدها أشباهها احلاء واخلاء، 
مث عادوا إىل أجبد فأخذوا الدال وأحلقوا ا شبهها الذال، مث 

: آخر احلـروف : عادوا إىل أجبد فأخذوا اهلاء وألقوها بعيدًا
قبل أحرف العلة ألن اهلاء أشبه حرف علة فجمعوا األشباه، 

الزاي وأسبقوها بشـبهها   وقل مثله يف واوهوز، مث أخذوا
الراء، مث كان من احلق أن يعقبها الطاء بعد ماكنـا أخـذنا   
احلاء قرب اجليم، ولكن الزاي السابقة الصفريية اسـتدعت  
أن ندعو أخواا السني والشني مث الصاد وشبيهتها الضـاد،  
وجاء اآلن دور الطاء وشبيهتها الظاء، وهكذا ممـا تـراه   

  ".تاريخ القلم العريب " وط مفصًال يف كتابنا املخط

ومسى الكنعانيون احلروف اهلجائية اليت ابتدعوها   
مراعى يف امسها أن يتصدر بلفظ احلرف مسوها بأمساء ذات 
معىن يالئم رمز مارمسوا، كما يف مقالة االستاذ باقر املنشور 

  .٤٩ص ٢ج ١جملة سومر س: يف

ـ : ج. البيت: ب. الثور أو رأس الثور: ا رباعم الكأس أو ال
: و. متثال رجل قـزم : هـ. شجر الدردار: د. يف األزهار

احلرف الوحيد املشتق من : ح. العصا: ز. الوتد أو املسمار

. نوع من اإلطـار : ك. اليد: ى. كلمة مصرية مبعىن احلزمة
: ع. السـمك : س. األفعى: ن. املاء: م. اللّية أو العقدة: ل

: ق. أو الصـرة املصيدة : ص. الفيأة أو املداس: ف. العني
ماتوسم : ت. السّن: ش. الرأس: ر. خيط القياس مع عروته

  .به احليوانات

  .ومثة مذاهب أخرى يف تسميتها  

قبجد هّوز قوم : أهازيج األوالد ]:من أهازجيهم[  
  .جتّوز
  .اا و أليف ۤب: انظر

  .٦٧ص ٣عدد ١٤انظر جملة األديب س

  .١٩٨و ٢٩ص ٢٨وجملة املشرق س

  .اجبد: سالميةودائرة املعارف اإل

  .اباجور: انظر :األَبجور  

وأحببح، كالمها عندهم اسم تفضيل مـن   :األَبّح  
حببح، واألوىل مل يستعملوا هلا فعًال مبعىن الزيـادة والسـعة   
لكنهم استعملوا اسم تفضيل هلا، والثانية اسم تفضيل لفعل 

  .رباعي استعملوه وقاسوا صياغة التفضيل منه ومن غريه

  .ركب البحر: العربية أحبر من :رَأْبٔح  

  .املننت رائحة الفم: عربية األخبر :راألْبٔخ  

  .َضّن: عربية اسم التفضيل من َبُخل :لاألٔخب  

الدهر، الـدهر الطويـل،   : األَبد: عربية :األَبد  
  .ماالاية له، الدائم: األَبِدّي: والنسبة إليه
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ـ : قال فيشر يف معجمه : ABDAن من املؤكد أن هلا قرابة م
ضّل وسار على غري هدى باالثيوبية، ولكن قد تكون هلـا  

: ُهـروب : NABUTUتضـييع،  : ABATUقرابة أيضًا مـن  
 :ABADضاع، هلك بالعربية، ومن : ABADباألكدية، ومن 

باآلرامية، ويظهر أن املعىن األصلي هلذه  ]أيضًا[ضاع هلك 
  .ناملادة هو الدخول يف غري احملدود من الزمان أو املكا

أَبـد  : واستمدت التركية والفارسية واألورديـة   
  .وأبدّيْت وآباد وأبدّي وأبَدّيا، وإىل أَبد اآلبدين

روح ألبـد  عمرو وأَبدو، خلِّيه ٕب ]:من مسبام[  
  .اآلبدين

  .خّلده: عربية أّبده :أّبد  

هلق جبي احلاخـام بأبـَدك،   : يقول اليهود :َأبَّد  
  .حتريف يؤدبك العربية

. حكمت عليه احملكمة باملأّبـد  ]:قولوني[ :َأّبد  
  .مأبد: انظر

ر عـم ببـدي إعجـابو    الزاۤي ]:يقولون[ :َأْبَدى  
  .أظهره: َأْبَدى الشيء أو به: بصناعتنا، من العربية

عربية ظرف زمان للتأكيد يف املستقبل فقط  :َأَبدًا  
الَأفعله وَأفعله أبدًا، ويف هلجة تطـوان ملطلـق   : نفيًا وإثباتًا

ن، وهم اليستعملوا إال لتأكيد النفي دون اإلثبـات  الزما
أنا أمس ماجيـت أبـدًا وهلـق    : ماضيًا وحاًال ومستقبًال

ل شيء أبدًا، مث إذا ماحبكي شيء أبدًا وبكرا ماين رايح أعۤم
 -بتحب تصاحل خصـمك ؟  : مل يذكر النفي فعلى تقديره
تنـوين  أبدًا، مث تلزمها نون ال -أبدًا أبدًا، رحت شي َلعنا ؟ 

  .حىت يف الوقف

  .أبدًا كل شي وْحْد ]:من كالمهم[  

  .أبدًا دًا دًا ]:ويتندرون[  

  .بالذّمة مابفوتك أبدنَّ ]:من أغانيهم[  

  .واستمدت التركية َأَبدًا  

قـوم   -كما يعتقدون  -عربية األبدال  :األْبدال  
من الصاحلني العّباد، ُسّموا بذلك ألم كلما مات منـهم  

  .آخرواحد ُأبدل ب

اخترعه ال على مثال، َأتى : أبدعه: عربية :َأْبَدع  
  .إبداع: واستمدت التركية. بالبديع، َأتى ببدعة

: اسم التفضيل من َبُدع الشيُء العربيـة  :األْبَدع  
  .المثيل له: كان ِبدعًا

ليس يف اإلمكان َأبدع مما كـان   ]:من حكمهم[  
  ).تناقلوه بلفظه من العربية(

. َأبدل احلقد باحملبة ]:رات أقالمهممن عث[ :َأْبَدل  
  .َأبدل احملبة من احلقد أو باحلقد: صوابه

: الضاّلة: آتقرية يف إدلب من اآلرامية َأْبٓد :َأْبِديَتا  
  .٧٨حلب ص: كما يرى األب شلحت يف

َأعفاه  :-وتّسهل مهزته  -عربية أبرأ ذمته  :اأْبٔر  
  .من التبعة

  .إبراء: ورديةواستمدت التركية والفارسية واأل  

من أحياء حلب تقع بني حارة الباشـا   :اجاألْبٔر  
وحارة الضوضو، مسيت بأبراج احلمـام فيهـا، واليـزال    

ة حيتكمون يف هذا احلي يف اخلالفات الواقعة بينهم، احلماماتيّۤ
  .٨١منظومة الشيخ وفا  ص: ويف مسجدها قرب األبراجي ُذكر يف

: كلمتان: َأْبرام وأصل امسه بالعربية :إبراهيم النيب  
 انظرهـا  -األب األعلى مث مساه الرب أبراهام كما يف التوراة 

له يف القلعة مقام، وجرن، بل يف القلعة سـتة َأجـران    -
بيزنطية مما يدحض املزعم، وله يف الصـاحلني قـدم حنـو    

  .الذراع
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  .أول مقال: عدد حلب ٩٦٧مقالنا يف جملة العمران س: انظر

  : فقال ٢١ا يف منظومته صوذكره الشيخ وف

  وخارج البلدة يف صحن املقام

  مقام إبراهيم حّياه السالم       
  .٩٦ص ١٣اية األرب للنويري جـ: انظر

  .البستاين: دائرة املعارف اإلسالمية ودائرة املعارف: وانظر

  .فرقة من احملمدية من عشرية نعيم حلب :إبراهيم  

ترمجة وقفيته  :انظر. زاهد من بلخ :إبراهيم بن أدهم  
  .وقفية السلطان إبراهيم: يف ر الذهب

  .٨٦٢ص ١٨جملة الرسالة س: وانظر

هـ ودفـن   ١٦٢قيل هو شخصية ومهية وقيل ال، مات س
  .يف مرج غوطة دمشق

  .السلطان إبراهيم: وانظر

استوىل على حلـب س   :إبراهيم باشا املصري  
سنوات، وفيهـا كتـب    ١٠م وظل فيها حكمه  ١٨٣١
يوسف حبيش إىل مطارين حلب حيثهم أن يدفعوا  البطريرك

  .النصارى إىل التجند يف جيش إبراهيم باشا
  .انظر كتاب إبراهيم باشا يف سورية لسليمان أبو عز الدين

  .٩٣ص ٢٧املشرق س: انظر

اسم البندقية اليت كانت تستعمل يف  :ةاإلبراهيميّۤ  
  .جيش إبراهيم باشا املصري

  .ضيل من برداسم التف: عربية :األبرد  

َأظهـره، َأخرجـه،   : أبرز الشيَء: عربية :زَأْبٔر  
  .نشره

  .إبراز: واستمدت التركية  

  .أبرز الوثيقة أمام احملكمة ]:من كالمهم[  

: عربية اسم التفضيل من بـرز الشـيءُ   :األْبرز  
  .ظهر

من يف جسده نقاط : األبرش: من العربية :شأْبٔرأل  
  .ختالفه لونًا

  .من احلمامنوع  :شأْبٔرأل  

واجلمـع أبرشـيات مـن اليونانيـة      :ةِشيّۤأْبٔرأل  
PAROIKOS  عن الالتينيةPAROCHIA :  الوالية، اإلقلـيم، مث

ُأطلقت على مكان حتت والية األسقف مـن َأمـاكن أو   
  .أشخاص، وتسمى األسقفية أيضًا

ويف  ،PAROISSE :وتســـمى يف الفرنســـية  
  .PARISH: اإلنكليزية

  .املبتلى بداء الربص: ألبرصعربية ا :صاألْبٔر  

بالشـمس بضـّيع   : هادا أبرص ]:من كمام[  
  .اجلدايا

  .نوع من احلمام :األْبرص َدَبك  

َأرسل برقية، وضـعها  : اصطالح حديث :قَأْبٔر  
  .األب الصديق أنستاس الكرملي

اخلبز البيويت أبرك مالسوقي،  ]:يقولون[ :كاألبٔر  
  .اسمبنوا اسم التفضيل من الربكة وهي 

: َأبرم األمَر: عربية يستعملها الثاقفون فقط :مَأْبٔر  
  .َأحكمه

  .إبرام: واستمدت التركية  

آلة دقيقة معدنية غالبًا : اإلبرة: من العربية :ةْبۤرإلٕا  
ذات ُسّم يف َأحد طرفيها ُيسلك فيـه اخلـيط لُيسـلك يف    
: املخيط، وذات رأس حمّدد ييّسر نفوذها يف املخيط، واجلمع

  .إبر

وحتتفظ متاحف العامل بنماذج هلا قدمية متخـذة    
  .من العظم أو العاج أو حسك السمك أو النحاس أو غريها

  .وال يزال األسكيمو خييطون حبسك احليتان  

ولعّل اإلبرة َأقدم آلة استعملها اإلنسان تـاريخ    
  .حضارته
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واإلبرة يف هلجة تطوان من املغرب األقصى يربة، وجيمعوا 
بـرة  ٕإ: ويف حلب يسمون اإلبـرة الكـبرية  . يعلى يباِر

خياط ا ملحفة اللحاف، وقد يسـموا  : ة، يريدوناحفيّۤمۤل
ويوجد نوع من اإلبر أكرب مـن املالحفيـة   . ة َشّقوقيةبۤرٕإ

  .ر يستعملها املنّجدونٔبمۤي: وأصغر من املسلة امسها

أن  ١١واقُترح يف جملة امع العلمي العـريب س   
  .حة، ومل يعمل أحد ذا االقتراحتسمى باِملنص

  .واإلبرة الكبرية خياط ا األكياس تسمى املسلة  

  .وُأسرة املساليت يف حلب كبرية  

وتاريخ صنع اإلبرة من الصلب املصقول يرجـع    
  .م ٧٣٠إىل سنة 

ويستشهد االقتصاديون باإلبرة يف فائدة توزيـع    
  .عامًال ١٢٠إذ اإلبرة متّر على . العمل
  .٢٠١ص ٢٢قتطف سامل: انظر

  .٤٧ص ٢عدد ١٨وجملة األديب س

  .٤٥٧ص ٤وجملة الضياء س

ويوم أن اخترعت املنَكمة كان نصرًا عظيمًا لدنيا   
  .اخلياطة

  .منكمة: انظر

  .ة شغل اإلبرةكۤرت ]:ويقولون[  

بتضـّيع  : خر زمانه خّياطة ۤآهيّۤ ]:من كمام[  
  .ةوببلع املادۤن رة،رة بتالقي الكشتبان، فالن بفيت عاإلٕباإلٕب

  .ت احلايكرة غلۤباإلٕب ]:من أمثاهلم[  

اإلبرة بإيد البنت متل الـرمح   ]:من تشبيهام[  
  .بإيد الفارس

   ]:من شعرهم[  

  !لوال خبشي ياجمنون   ة قالت وقوال فنوناإلبۤر

  خبشك انته اش كان يكون ؟       

ينسب إىل عمـر  (ومنه جيري أحيانًا على العربية   
  ).بن اخلطاب

  ِنحلفر بئر بابرتۤي    ِنواِهللا واِهللا َمّرتۤي

  يوم ريحٍ  بريشتني  وكنس أرض احلجاز يف 

  حىت يعودا أبيضِني  وغسل عبدين أسودين

  أريد منه وفاء ديِني  أسهل من طاليب اللئيم

إذا : حفر البري بإبرة، صنطافالن ٕب ]:من كنايام[  
  .رميت اإلبرة بتسمع صوتا

وهو من (وبتكسي الناس عريانة  ]:من ألغازهم[  
  ). أمثال جند

من شان نعرف احلبلة أش بّدا  ]:من كتاب اللباد[  
  .دّبوس اال إبرة ؟" صيب إال بنت منسأل طفل: جتيب

ّكيناهـا  چإذا انقرفت االبرة يوم السبت و: ومنه  
  .بتوب مرا، هاملرا مابعود بنقرف شعر راسا طول عمرا

علـى  بيت اإلبري، درجوا : ومن ُأسرات حلب  
زيادة الواو بعد اهلمزة لئال تصحف الباء باليـاء، والعربيـة   
التسمح بذلك، مث إن مجع اإلبرة اإلَبر فكـان علـيهم أن   

  .يزيدوا ياء ال واو، كل هذا شذوذ

ومن محامات حلب محام اإلبـري كانـت ورا     
  .اجلامع وهدمت

واستعملت اإلبرة حديثًا يف أغراض أخرى وليس   
  : هلا خرم منها

  .إبرة السماعة املعدنية واملاسية -ً ١  

  .اإلبرة املمغنطة يف البوصلة -ً ٢  

  .إبرة البّبور حتكش ا فالته -ً ٣  

إبرة الدوا ذات األنبوب الدقيق يرزق بـه   -ً ٤  
  .الدواء يف العضل أو يف الدم
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عربيها اللسان يتوسط املنجم، : إبرة امليزان -ً ٥  
فـالن  : ، ومنها جاء قوهلموتشري مبيالا على تعادهلما أو ال

مظبوط عاإلبرة، وشغلو دقيق عاإلبرة، وأجت السـاكوية  
  .عليه حفر وترتيل عاإلبرة

 ١إبرة ريشة الكتابة خّطاط والم الف رقم  - ٦  
  .للعريب ٣و ٢و 

  .شغل االبرة: انظر

  .٢٨٠ص ٢٦جملة احلديث س: انظر :اإلبري أمحد  

  .اخلالص الذهب: اإلبريز: من العربية :ْبريزإإل  

ويغلب أن حيذفوا مهزته وجيمعونه على  :بريقإإل  
من العربية اإلبريق واجلمع أباريق عن : ة وبرقانرٔقبْٕأباريق وٕا
الصّب والسكب، وهو وعاء ذو : املاء وريز: آب: الفارسية

  .بلبلة ينحدر منها املاء وذو أذن ميسك ا

 :وترمجته من الفارسية أحد شيئني: قال اجلواليقي  
  .إما أن يكون طريق املاء، أو صّب املاء على ِهينة

آبريـز  : وختلى الفرس عـن لفظـه الفارسـي     
واستعملوا لفظه العريب الوارد يف القرآن وقبلـه يف العهـد   

  .اجلاهلي

وجارى األتراُك واألكراُد الفرَس الذين ختلوا عن   
  .إبريق: لفظهم للفظ العريب فقالوا

: من التركية فقالـت واستمدت البلغارية اإلبريق   
IBRIK.  

: كما استمدته اليونانية احلديثة من التركية فقالت  
BRIKI.  

ومن ذوي املراتب يف قصر السلطان ومن ينوب   
  .عنه من الباشوات رتبة إبريقدار، ومنه إبريقدار باشا حلب

  :واستمدت اللغات التالية كلمة إبريق من التركية  

  .BRIKI: اليونانية احلديثة، فقالت -ً ١  

  .IBRIK: البلغارية، فقالت -ً ٢  

  .IMBRIK: ، فقالت@البولونية -ً ٣  

  .BROCCA: اإليطالية، فقالت - ٤  

  .BROK: الفرنسية، فقالت -ً ٥  

واستعاضوا عنـه  (ومن أباريقهم إبريق التشطيف   
، وإبريق األضـو،  )اليوم بأنبوب من اللستيك يتصل باحلنفية

واملكّتب، وإبريق السـحلب   ومنه املّكاوي النحاسي املنقش
وإبريق الزيت وإبريـق   @وإبريق التمر هندي وإبريق اجلاي

  .القاظ وإبريق املازوت

على أن الفرس أبقوا كلمة آبريز للدلو وطـاس    
  .احلّمام والسطل وحنوها

وقدميًا كان يتخذ اإلبريق من اآلجـر واحلجـر     
ممـا  والتوتيا، واليوم يتخذ  @والنحاس والصفر والبورسولني

والتنك واحلديد واألتراك يتخذونـه   @تقدم ومن البالستيك
  .من اخلشب السيما من الصنوبر ينقرونه

وجيب اإلشارة إىل أن نقل اجلهاز يشمل شخصًا   
حيمل صينية فيها طاس احلمام واإلبريق املتخذ من الصـفر  

  .مغطى بالقاظاية

  .طشت وابريق: فالن رّنخ ]:من كالمهم[  

  .بريق مابطفي حريقا ]:من أمثاهلم[  

االبريـق   @الشي ماهو جبنقرة ]:من كمام[  
  .الشي بتعزيل الطريق

متل حكاية ابريق الزيت، متل  ]:من تشبيهام[  
أباريق ميضـأة جـامع   (م مرتكي، املاهو ناۤي: ابرْقة الزكي

  ).الزكي دائمًا حمطمة
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   ]:من أناشيد الشحادين[  

   على بِري َزمَزم توّضا النيب

  م من نوربَبريق الفضة وخاۤت      

  )يالحظ مساه لوزن الشعر َبريق(  

اسم شهر نيسان : AVRIL: من الفرنسية :أْبِريل  
: مبعىن التفتح أي APRIREمشتقة من  APRILISعن الالتينية 
  .تفتح األزهار

  .APRIL: وامسه باإلنكليزية

  .بزمي: انظر :ْبِزميإال  

ودان أبسط مـن  أهايل الس ]:يقولون[ :األْبسط  
يـدعو  (أهايل مصر، واإلنسان بيتو أبسط لو من غري مكان 

. اسم التفضيل مـن بسـط  : عربية) للبسط والسرور أكثر
  .انظرها

: َبْسمٓا: قرية يف جبل مسعان، من اآلرامية :َأْبسمٓو  
  .١٨٣ص ٣٨املشرق س: كما يرى األب أرملة يف: الطيب

ضـد   :اسم التفضيل من بِشـع : عربية :األْبَشع  
  .َحُسن

  .ويستعملها اليهود مبعىن األقوى واألشّد  

  .ل حالوقٓتبإن شاف أبشع مّنو  ]:من كمام[  

أبشع اللحم حلم القاق، وأبشـع   ]:من أمثاهلم[  
  .ف بالطالق، وأبشع النسا البتطّر بالسقاقال البحۤلالرۤج

  .رآه: أبصره: من العربية :رْبٔصٔأ  

  .لتفضيل من َبُصر بهاسم ا: من العربية :رْبٔصأأل  

كل واحد أبصـر مـن غـريو     ]:من كالمهم[  
  .مبصلحتو

  .انظرها. الٔضبنوه من ٕب :لألبٔضٔا  

تـأخر   -وتسهل مهزته  -من العربية أبطأ  :اْبٔطٔأ  
  .ومل يسرع

جعله بـاطًال،  : أبطل الشيَء: من العربية :لْبٔطٔأ  
غـى،  َأبطل، أل: َبطل: ويف العربية. َأفسده وأزاله: والشيَء
  .فسخ

  .إبطال: واستمدت التركية  

أبطلت احلكومة مفعول القـرار،   ]:من كالمهم[  
  .أو مفعول املادة، أو القرار

  .ابو الطنعش: انظر :ْعشْطٔنٕبأأل  

الكعـب  : من مصطلح العيب الكعاب :جاألْبٔع  
  .الذي كان مرّصصًا مث سقطت رصاصته، فبدا ثقبه

  .أقصاه، ضّد قْربه: َأبعد الشيَء: من العربية :دَأْبٔع  

َأبعـَد، راح، ومثلـها يف   : َأبعد: ويف السريانية  
  .الكلدانية

  .إبعاد: واستمدت التركية  

  .اهللا يسعدو ويبعدو ]:من كالمهم[  

  كيف عّني أبعدوك؟! ياغزايل ]:من أغانيهم[  

ـ إٔن: -األبعـد   -قال لو  ]:يقولون[ :داألْبٔع   ه ۤت
اسـم  : لعربيـة مـن ا : جحش، يريدون األبعد من مقامك

  .تفضيل من َبُعد

  .ضد أحّبه: َأبغضه: من العربية :ضْبٔغٔأ  

لغة رديئـة يف  : اسم التفضيل من بغض :ضاألبٔغ  
  .بغض: انظر. ضد أحبه): العربية(أبغضه 

: حفظه، َأثبته، وعليـه : أبقاه: من العربية :ىْبٔقٔأ  
  .رعى حرمته ورمحه، جعله باقيًا

  .ىٔقٔب: انظر

  .إبقا: ةواستمدت التركي  

يريدون اليتجاوز (بقا هالطالب ٕإ ]:من كالمهم[  
  ).آخر العامل الدراسي صّفه

  .فعل به ما يبكيه: َأبكاه: عربية :َأْبكَى  
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  .بكى: انظر

من السريانية : واقف متل األَبل ]:يقولون[ :األَبل  
العمود، وهم يطلقون األَبل على الكعب املنتصب من : َأبُّول

  .كعاب اللعب

كاألَبـل  : أي(فالن َأبَل َقّش،  ]:شبيهاممن ت[  
  ).حمظوظ: يقّش ويربح الكعاب، أي

  .اجلمال: اإلبل: من العربية :األْبل  
  .احليوان للجاحظ يف فهرسه: انظر

: ت مـن التركيـة  ْبٔالوجيمعوا على أأل :ْبٔالأأل  
 :- انظرها -خمتصر آغابيك : ْيبٔۤأ: األخت الكبرية، مذكرها

للمـرأة   بـالٔ ألخ الكبري، لكنهم استعملوا أأللقب احترام ل
  .يكون بينها وبني امرأة أخرى وداد أو أكثر من وداد

ابين عمرو أربطعـش وبّنـي    ]:يقولون[ :غَأْبٔل  
من العربية حتريف بلـغ الصـّيب أو   : طنعش وتنيناتن أبلغو

  .َأدركا، بلغا سّن الرشد: البنت بلوغًا

  .ّلغه إياهَأبلغه احلكم مكان ب: ويستعملون  

  .إبالغ: واستمدت التركية  

إبالغية واستعملتها لورقـة  : واستمدت الفارسية  
  .التبليغ

مالونه سواد وبياض، : األْبَلق: من العربية :ْبلقأأل  
البلقاء وهم يقصـرون،  : وكثر نعت اخليل باألبلق، ومؤنثه

  .الُبْلق: واجلمع

  .قأْبٔل: واستمدت األوردية  

نـب األبلـق ويسـمى    ومن ضروب العنب الع  
  .التاديف، لونه بني األمحر واألبيض، يؤكل فقط

الغراب (فالن متل القاق األبلق  ]:من تشبيهام[  
  ).اليكون إال َأسود، فلو فرض وكان َأبلق كان غريبًا عجيبًا

  .نوع من احلمام :راألبلق األٔمح  

  .نوع من احلمام :داألبلق األسٔو  

  .امنوع من احلم :ْبحاألبلق ْبٕد  

  .نوع من احلمام :ةزْرٔقاألبلق ٕب  

: - انظرهـا  -َأهبـل  : ويكثر أن يقولوا :األْبله  
  .بلهاء: من ضعف عقله وعجز رأيه، واملؤنث: عربية

  .بالهت وَأبله: واستمدت التركية واألوردية  

أبلهانـه مبعـىن اجلهـل    : واستمدت الفارسية  
  .واجلنون

عن : ًأباليجاألبلوج واجلمع : من العربية :األْبلوج  
السّكر األبيض، وهم أطلقـوا  : چآْبُلوج أو آبلو: الفارسية

َأبلوج السّكر على القطعة الكبرية املخروطية الشكل تأيت من 
معملها ملفوفة بورق أزرق، تعلق يف درابات دكاكني سوق 

  .العطارين

ومعمله كان روسيا لذا كانوا يسمونه السـّكر    
  .املسقويف

  .ا غالبًاوكانوا يتخذونه هداي  

هو سّكر النبات ":  املوسوعة يف علوم الطبيعة" ويف   
الَطَبرَزن، أو الَطَبرَزد، : يفيد احلنجرة وجيلي الصوت، ومسته

  .هو السكر األبيض املبلور املقولب: أو الَطربَزل، وقالت

بيضاء : (بنت متل َأبلوج السّكر ]:من تشبيهام[  
: رْرٔهمامسكتو بتٔه شلون: ، فالن متل َأبلوج السّكر)حلوة

منني مامسكتو : ، فالن متل َأبلوج السكر)كرمي ينثر خريه(
  .كصابئعس ٔابتلحۤو

   ]:من أغانيهم[  

  أبلوج السّكر      وقع من إيدي ْتكّسر! ويلي 
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وحيذفون بكثرة مهزته ويبتدئون بالباء ساكنة، مـن   :ْبليسٕإ
أبالسـة  : معَعَلم جنس على الشيطان، واجل: إْبليس: العربية
  .وأباليس

يبليسـة  : يبليس واملؤنث: وهلجة تطوان تسميه  
  .اهللا يلعن يبليس: واجلمع يباليس، ويقولون

  .واستمدت إبليس التركية والفارسية واألوردية  

  .مبعىن سيء EVIL: واستمدا اإلنكليزية فقالت  
  .لعباس حممود العقاد" إبليس " انظر كتاب 

  .أصل كلمة إبليس: ٨٦٩ص ٧وجملة لغة العرب س

  .ودائرة املعارف اإلسالمية

اليأس والقنـوط، كأنـه   : واشتقاقه من اإلبالس  
  .اليرجى له الغفران

 DIABOLOSَأن إبليس تعريب : دائرة معارف البستاين احلديثةويف 
موقـع اخلـالف   : علم جنس للشيطان، ومعناها: اليونانية

  .والنّمام واملشتِكي والكاذب

حرة ملـك األرواح السـفلية،   وإبليس عند الس  
أسود األدمي، ذو قرنني، ذو ذنب، ذو : يصفونه على مايلي

خملبني مشقوقني ومعوجني، عيناه استطالتهما عموديـة ال  
  .نار الكربيت املتأججة: أفقية، يشع منهما نور النار

إبليس أنزل من : للثعليب"  قصص األنبياء" ورأيت يف   
قنه منها شيء، أعور، ويف السماء عليه عمامة وليس حتت ذ

  .إحدى رجليه نعل، كان دخل جوف محار يف طوفان نوح

: واليهود يتشاءمون من التلفظ  بالفحم، فيقولون  
  .إبليس @اشترينا فردة على وج

  .أملو أمل إبليس يف اجلنة ]:ومن كالمهم[  

  .ة موكَّل عليها إبليسۤرالعيۤا ]:من أمثاهلم[  

ن ابليس ماخبشت ألف دعوة م ]:من كمام[  
  .قميص

  .املرا فاقوسة إبليس ]:من استعارام[  

فالن حبسوه يف كيس مع إبليس  ]:من كنايام[  
  .طلع ابليس مّنو بستغيث

  .٤٩ص ١٨جملة امع العلمي العريب س: انظر

  .شيطان وجن: وانظر

يف إدلب، من اآلرامية،  ]من قرى حلب[ :ْبلنيٕأ  
 ٣٨املشـرق س ألب َأرملـة يف  كما يـرى ا : الرهبان: َأبيلني

َأـا مبعـىن   : ٧٨حلب ص، ويرى األب شلحت يف ١٨٣ص
  .الزاهدين الصاحلني

: االبن الولد الذكر فقط، مؤنثه: من العربية :ْبنٕا  
االبنة والبنت، ويف العربية الفرق بني االبن والولد أن الولد 

بنت فقـط،  : للذكر واألنثى، وهم كذلك، ومؤنثه عندهم
ومهزة ابن يف العربية  - بين: انظر -ة فمؤنث مصغره أما البنّي

مهزة وصل وقد تقطع، وعندهم مهزة قطع وقـد توصـل،   
َأبناء، وهم يقولون غالبـًا َأوالد، إال يف  : ومجعها يف العربية

  .َشَنن َأبناء عم: قوهلم يف شركام التجارية حنو

وكلمة ياابين يطلقها الكبري على الصغري واجلـد    
، وامللك على رعيته، والكاهن على من سـواه،  على حفيده

واالبن عند النصارى األقنوم الثاين ويرمسونه على ميني اآلب، 
باسم اآلب واالبن : ومهمته الدينونة، ولدى الصالة يقولون

  .وروح القدس

اشتقاقه من : وليس صحيحًا قول بعض اللغويني  
  .بناه َأبواه كما ُبنيا مها: البناء يريد

  .ْنۤب:  العربيةواالبن يف  

ْبَنَيا أو : ، ويف الكلدانيةأو ْبرٓا ْبَنيٓا: ويف السريانية  
  .ْبَرا

  .بنو: ويف اآلشورية البابلية  

  .بن: ويف ملحمات أوكاريت  

  .نۤب: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب  
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فالن ابن علم، وابن عّز، وابن نعمة، وابن  ]:من كالمهم[
وابن ناس وابن كيف، وابـن   يلةة، وابن ۤعأصل، وابن عشۤر

مذهب، وابن دمعة وابن مّوال وقدح، وابن غرام وابن فـّن  
وابن أبوه وابن الليل، وابن جملس وابن نكتة، وابن البلد أو 
ابن بالدي وابن احلارة أو ابن حارتنا وابن مـدارس وابـن   

: صبابة، وابن حالل، وابن حرام، وابن حكومـة واجلمـع  
زمان، وابن الساعة وابن اليوم، وابن أوالد احلكومة، وابن ال

  .السوق، وابن صنعة، وابن كار

ألنه جيمـع  (لْقن اخلسيل ابن عشرة  ]:ويقولون[  
  ).الكثري

  ...و ابن مرٔا ]:ويقولون[  

هاحلصان ابن سنتني، والقمر ابـن   ]:ويقولون[  
  .أربطعش، يريدون الوالدة

ية، وأصله من ابن الست وابن اجلاۤر ]:ويقولون[  
  .هود ابن سارة وابن هاجرالي

يريدون أنه خمطوب : فالن ابن الداية ]:ويقولون[  
طابق الكيف، وفالن ابـن  : الوّد، وفالن ابن طابق يريدون

  .جدود، يريدون باجلدود مشايخ الطرق

  ...قولة ابن الترك ]:ويقولون[  

  ....بنت علم، وبنت عّز: ومؤنث كل ماتقدم  

حبة، أو كلمة ذا ويراد بابن وابنة الصاحب والصا  
  .وذات

رهـني  : احلكي ابن ساعتو يريدون ]:ويقولون[  
  .وقته املناسب

ابن الكلب وابن اخلرتير وابـن   ]:ومن سبام[  
ـ  ا الصرماي وابن ستميت صرماية، وابن الضرة، وابن الزۤن

  .وابن حرام

  

  

  

ابَنك ملا يكون زغري رّبيه وملـا   ]:ومن حكمهم[  
تيه، إذا ك متل مارّبۤيمتيه وابۤنك متل ماعلبكرب خاويه، جوۤز

طلعت دقن ابَنك ارخي دقَنك، ابن التسعة مامبوت بالعشرة، 
. وكان) أو َقَدر اهللا(أمَر اهللا : الحتط ابَنك عاحليطان وتقول

فيه، ابن غريك ما بنفعـك   ٓوق حالالتطّول احلبل البَنك بشٓن
ر كان عّمر وكلب غريك ما بتبعك، لو كان ابن الناس بعمّۤ

يت أهلو، من عاشر ابن الزنا هسبت مايندم، النصـاحب  ب
  .ابن حكومة

ة قـال  ابَنك بّدو عرقيّۤ: قالوا جلحۤا ]:من أمثاهلم[  
ليش ضارْبين العمى؟، مرَتك وابَنك الزغري خبمنوك على : نٓل

، )أل: أو(َلك وابن بنتك للنـاس  كل شي قدير، ابن ابَنك ٔا
نسان ابن يومـو أو  لوما ابين أش جاب بنت الناس لعّنا، اال

ابن ساعتو، أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابـن عمـي   
  .عالغريب

أش أجاين مالبيدر تيجيين مـن   ]:من كمام[  
تبنو، وأش أجاين مالقرد تيجيين من ابنو؟ ابنو حبضنو وعـم  

جيب أكوس ولد راح جاب ابنو، : ر عليه، قالوا للقاقبدوّۤ
 ابَنك ماشا اهللا عقَلـك،  ف، ماشا اهللاف وابين بزحۤلأنا حبۤل

ك تعّلـم  ابۤن! ةأجا ابن أم عتمان، يهنيكي حجّۤ! طْبلوا ياهو
ـ )أصله أن شخط طفل شخطًا فقيل(يكتب قرش،  ق ، قشّۤ

البغل واكنوس حتتو ما ألعن ماخلال إال ابن أختو، ابن الزنـا  
مو اللي زنت أمو فيه ابن الزنا اللي بضيع اجلميل فيه، بـّدو  

  .بن ناسكوّيس ورخيص وا

أجـا  : متل حب الدب ألبنـو  ]:من تشبيهام[  
  .َتْيَبوسو عض للو أدنو
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إذا املوّحمة احنرمت من أكلة بتشتهيها  ]:من كتاب اللباد[
بتطلع هاألكلة جبسد ابنا، إذا تعذبت املرا يف الطلق بكـون  

  .عمر ابنا طويل

تقوهلا وكأا تـدير  ( ]:من مناغاة األم لطفلها[  
  ):لكبة براحتيهاكرات ا

  هابين ابن األمأر    هكبيبة يافأر كّبۤى   

  ر احلارهوابين بنوّۤ    وابين جّنة يف بييت   

ي إذا احنطت السفرة وما فّيا ٔم ]:من اعتقادام[  
بكون اللي حط السفرة ابن حرام، ابن احلالل عند ذكـرو  

  .ببان، القفل عابن احلالل

  .اجلمع بين آدمكنوا ا عن اإلنسان و :ابن آَدم  

يف القرآن وردت كلمة اإلنسان يف معرض الذم   
  .وابن آدم يف معرض املدح، لكنهم مل يتقيدوا

  .ن َأَدمۤب: ويف العربية  

يريـدون  (ابن آدم أسود الراس  ]:من كمام[  
، ابن آدم شـّراب احلليـب الـّين    )أسود الوجه يف أعماله

وسادت ) (ة منهحليب احليوان فسرت إليه البهيمي: يريدون(
هذه الكلمة على لفظ يدانيها يف سورية والعراق واملغـرب  

  ).واجلزائر والسودان ومصر

اجلحش بسمن من ضرسو وابن  ]:من كنايام[  
يريدون من مساعه األخبار احلسـنة أو  (آدم بسمن من أدنو 

  ).من الطرب

كل اللي بتشتلو بتقلعو إال ابن  ]:من استعارام[  
  .عك، ابن آدم مابتشبع عينو إال مالترابآدم بتشتلو بقل

جبل مابتالقى مع جبل وابـن آدم   ]:من أمثاهلم[  
  .بتالقى مع ابن آدم

ابن آدم متل النملـة ضـعيف    ]:من تشبيهام[  
  .جّبار

  

  

  .ابن آدم نّصو خلقة ونصو خرقة ]:من جناسهم[  

  .أدم وبين آدم: انظر

ابن آدم مالتراب وإىل التـراب   ]:من حكمهم[  
  ).وسادت هذه احلكمة يف سورية ومصر والعراق(

أمحد صاحب طبقات األطباء،  :ابن أيب ُأَصْيِبعة  
  .ابن أخي ابن أيب ُأصيبعة علي التايل احلليب

علي بن خليفة احلليب الطبيـب   :ابن أيب ُأَصيِبعة  
 ٦١٦واملوسيقّي واألديب، وهو عّم أمحد املتقدم مـات س  

  .هـ

  .بن العدميا: انظر :ابن أيب َجرادة  

احلسن بن عبـد اهللا الشـاعر    :ابن أيب ُحصْيَنة  
  .هـ ٤٧٥املعري، امتدح املرداسيني يف حلب، مات س 

حيىي بن محيدة احللـيب الشـيعي    :ابن أيب طْي  
  .هـ ١٣٦٧األديب واملؤرخ، مات س 

حممود بن حممد احلليب ويل قضاء حلب  :ابن أجا  
  .هـ ٩٢٥ومات فيها س

قيمة اخلـال بـابن    ]:اممن كم[ :ابن أخت  
  .اختو، وماألعن ماخلال إال ابن اختو

غيث بن علي احلليب اخلطـاط   :ابن األرمناِزي  
  .هـ ٥٠٩واملؤلف، مات س 

حممد بن حممد املشـهور بـابن    :ابن أمري حاّج  
  .هـ ٨٧٩املوقت الفقيه احلليب، مات س

حممد بن علي العامل بالتراجم، مـات   :ابن َأْيَبك  
  .هـ ٧٤٤حبلب س 

إمساعيل احلليب الفقيـه، مـات س    :ابن باطيش  
  .هـ ٦٥٥

حيىي بن احلسن الفقيه املؤلف، أتى  :ابن البطريق  
  .هـ ٦٠٠حلب ومات س 
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طبيب نصراين رحـل مـن   : يوحّنا :ابن َبطالن  
  .هـ ٤٤٠بغداد إىل حلب سنة 

حممد بن حممد دّرس يف حلب وأفىت،  :ابن بالل  
  .هـ ٩٥٧مات س 

َفنـا،  : قولة ابن التـرك  ]:يقولون[ :ابن الترك  
  .األتراك: يريدون

فالن ابن جدود، يريدون  ]:يقولون[ :ابن جدود  
: أنه من نسل األولياء، وأوالد اجلدود، يقولون يف استغاثتهم

أوالد اجلـدود  : بنت اجلدود، واجلمـع : ، ومؤنثه!ياجّداه
  .بنات اجلدود: واملؤنث

عر، مـات  احلسني احللـيب الشـا   :ابن اَجلَزري  
  .هـ ١٠٣٣س

اللغوي الكبري أقام طويًال يف حلـب   :ابن جّني  
  .هـ ٣٩٢يتردد على سيف الدولة، مات س 

حممد بن حممد ناظر ديوان حلـب،   :ابن َجِهري  
  .هـ ٤٨٣مات س 

قضى عمـرًا طـويًال يف   : يريدون :ابن ْحبوس  
  .السجون

َأنفـذه  : يوسف بن عبد الـرمحن  :ابن اَجلْوِزي  
رسالة إىل حلب فمات ملكها، وإىل الـروم،   املستنصر يف

وإىل امللك األشرف وإىل أخيه العادل فماتوا كلهم، فتشاءم 
  .هـ ٦٥٦الناس من قدومه، مات س 

" احلليب املترسل املؤرخ صـاحب   :ابن حبيب  
  .هـ ٧٧٩وغريه، مات س " نسيم الصبا 

طاهر بن احلسن احللـيب كتـب يف    :ابن حبيب  
  .هـ ٨٠٨ب وأّلف، مات س ديوان اإلنشاء يف حل

  .ابن حبيب: دائرة املعارف اإلسالمية: انظر

  :ابن حرام  

ابن احلالل عند ذكرو  ]:من أمثاهلم[ :ابن حالل  
يستعمله بلفظ قريب الكويـت والعـراق ومصـر    (ببان 

  ). وفلسطني ولبنان

حممد بن عمر الفقيه أقام يف حلـب   :ابن محزة  
  .هـ٩٣٨مثاين سنني، مات س 

رضّي الدين حممد بن إبراهيم التاديف  :ْنَبليابن احل  
، )خمطوط" (الَزَبد والَضرب يف تاريخ حلب " احلليب، ألف 

ولـه  ). خمطـوط " (در اَحلَبب يف تاريخ أعيان حلب " وله 
  .هـ ١٩٧١كثري من املؤلفات، مات س 

الشاعر، رحل إىل حلب وزار َأبـا   :ابن حّيوس   
  .باب قنسرينهـ خارج  ٤٧٣العالء ومات فيها س 

ليس يف " من كبار النحاة صاحب  :ابن خالويه  
  .، أقام يف حلب طويًال يف عهد سيف الدولة"كالم العرب 

  .دائرة املعارف اإلسالمية: انظر

عبد الرمحن بن حممد نشأ يف حلب  :ابن اخلّراط  
  .هـ ٨٤٠ونادم نائبها وويل قضاء الباب، مات س 

ليه اإلشراف علي بن حممد، ُأسند إ :ابن خروف  
  .٦٠٤على مارستان نور الدين يف حلب، مات س 

" علي بن حممد اجلربيين له  :ابن خطيب الناصرية  
ذّيل به تاريخ ابن العدمي، ". الدار املنتخب يف تاريخ حلب 

كان رئيس حلب على اإلطالق، مـات س  : قال املقريزي
٨٤٣.  

بدأ دراسته على اجلـواليقي   :ابن َخلِّكان أمحد  
  .هـ ٦٢٦شّداد يف حلب سنة وابن 

شاعر أقام يف حلب طويًال، مات س  :ابن اخلّياط  
  .هـ ٥١٧

  .انظرها. بنوها اسم تفضيل من البندوق :األبندق  

    

  

  

  

هبة اهللا بن حممد منشىء املدرسـة الرواحيـة   : ابن رواحة
  .هـ ٦٢٢حبلب وبدمشق، مات س 
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احلسن بن مبارك احلليب احملـدث   :ابن الزبيدي  
  .هـ ٦٣١، مات س الفقيه

يطلقوا على احملّنك بلى الزمان فهو  :ابن الزمان  
  .أوالد الزمان: يقظ حمتاط أبدًا، ومجعه

  .فالن ابن زمانو وقّد وقتو ]:من كالمهم[  

مسعود بن مودود، اسـتوىل علـى    :ابن َزنكَِي  
  .هـ ٥٨٩حلب، مات س 

حممد بن أمحـد، ويل مشـيخة دار    :ابن ُسراقة  
  .هـ ٦٢٢مات س  احلديث حبلب،

عبد اهللا احلليب الشاعر تلميذ  :ابن ِسنان اَخلفاِجي  
  .هـ ٤٦٦أيب العالء املعري، مات س 

عبد الكرمي، ويل القضاء يف حلـب،  : ابن سنان  
    .هـ ١٠٣٨مات س 

سرور بن احلسني احلليب الشاعر، مات  :ابن ِسنني  
  .هـ ١٠٢٠س 

سي حممود بن نصر، َأمري مردا :ابن ِشبل الدولة  
  .هـ ٤٦٧يف حلب، مات س 

عبد الرب، القاضي احلليب كان ندمي  :ابن الِشحنة  
  .هـ ٩٢١السلطان الغوري، مات س 

حممد أبو الفضل، ولد يف حلـب،   :ابن الشحنة  
نزهة النواظر " قاضي احلنفية وشيخ اإلسالم يف القاهرة، له 

  .وهو ذيل لتاريخ حلب البن العدمي" يف روض املناظر 

حممد أبو الوليد، قاضـي قضـاة    :حنةابن الش  
  .م ١٤٧٧الشافعية ودمشق ومصر، مات يف حلب س 

حممد حمب الدين احللـيب الفقيـه    :ابن الشحنة  
  .هـ ٨١٥األديب املؤرخ، مات س 

الصغري حممد بن حممد احلليب، ويل  :ابن الشحنة  
  .هـ ٨٩٠قضاء حلب، مات س 

األعـالق  " حممد بن علي صاحب  :ابن شّداد  
، "تـاريخ حلـب   " و " سرية امللك الظاهر " و " طرية اخل

  .هـ ٦٨٤مات س 

يوسف بن رافع، املؤرخ، سـافر إىل   :ابن شّداد  
  .هـ ٦٣٢حلب، مات س 

  .دائرة املعارف اإلسالمية: انظر

عبد اهللا بن حممد، الصويف، ولد يف  :ابن شهاب  
  .هـ ١١٨٦حلب، مات س 

ـ   :ابن الَصنيعة   ب، إمساعيل، ناظر أوقـاف حل
حسبوه شيعيًا فألف كتابًا يف فضل أيب بكر الصديق، مات 

  .هـ ٧٠٠س 

أطلقوه على ابن الزنـا، وهـو    :االبن الطبيعي  
  .اصطالح أورويب

عبد العزيز بن علي القارىء، رحل  :ابن الطحان  
  .هـ ٥٦٠إىل حلب، ومات فيها س 

أحد العدول مبكتب سـوق اهلـوى    :ابن ُطنُبل  
  .هـ ٨٨١حبلب، مات س 

أبو الَفَرج، أسقف اليعاقبة يف حلب  :ابن الِعربي  
 ١٢٨٦مؤلفًا، مات س  ٣٥ارتقى إىل رتبة جاثليق، له حنو 

  .م

ويروى أنه تقدم إىل هوالكو راجيًا أن يعفو عن   
  .م ١٢٦٠حلب فأمر حببسه يف قلعة جنم سنة 

حممد بن أمحد احلليب دّرس وَأّلف،  :ابن العجمي  
  .هـ ٦٧٣مات س 

عمر بن َأمحد امللقب بابن أيب جرادة،  :ابن العدمي  
وامسه على حمراب احللوية، القاضي والوزير ومؤرخ حلـب  
األكرب، اشتهر بالصالح والزهد، نسخ كثريًا مـن الكتـب   

بغية الطلب يف تاريخ حلب " وخطب يف جامع حلب، أّلف 
وغريمهـا، مـات س   " زبدة احللب عن تاريخ حلب "و" 

٦٢٨ .  
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ص  ٢٠وجملة احلديث س  ١٤٥ص  ١٦ع العلمي العريب س جملة ام: انظر
  .ودائرة معارف البستاين ٣٤٩

حممد بن علي احلافظ املؤرخ خطيب  :ابن عشائر  
تـاج  " حلب، وألف الذيل على تاريخ ابن العدمي، وألف 

  .هـ ٧٨٩مات س " النسرين يف تاريخ قنسرين 

يوسف احلليب األديب، مـات س   :ابن ِعمران  
  .هـ ١٠٧٤

يطلق زيادة عن ابن أخي األب علـى   :بن عما  
  .الزوج، وعلى ابن األسرة

  .هادا ابن عمو شّق املنشار ]:من كالمهم[  

أنا وأخوي على ابن عمي وأنـا   ]:من أمثاهلم[  
  .وابن عمي عالغريب

 ٥٠٨احلسني الفقيه احلليب، مات س  :ابن ّعياش  
  .هـ

  .يريدون ابن زنا :بابن عۤي  

  .ابن أسرة جميدة يريدون :ةۤلابن عۤي  

عبد املنعم بن عبيد اهللا احلليب، ولـد   :ْلبونابن ٔغ  
  .هـ ٣٨٩ومات يف حلب س 

  .الرومي فيض اهللا: انظر :ابن القاف  

حممد بن خليل القارىء احلليب مات  :ابن القباقيب  
  .هـ ٨٤٩س 

" األجوبة " حممد بن إبراهيم َأّلف  :ابن القصِّري  
 حلب ودمشـق، مـات س   عن األسئلة اليت سئل عنها يف

  .هـ ١٠٩٣

عبد القادر بن حممد املتصوف  :ابن قضيب البان  
 ١٠٤٠تصنيفًا، مـات حنـو س    ٤٠نقيب حلب، له حنو 

  .هـ

عبد اهللا بن حممد احلليب نقيب  :ابن قضيب البان  
  .هـ ١٠٩٦أشراف حلب، قتل س 

توىل خزانة الكتب يف حلـب،   :ابن القيسراين  
  .هـ ٥٤٨مات س 

خالد بن حممد احلليب، اسـتوزره   :ْيَسراينابن الَق  
  .هـ ٥٨٨نور الدين الشهيد، مات س 

حيىي بن حممد له تصانيف، مات س  :ابن اللّبوِدي  
  .هـ ٦٧٠

  ).حارة(احملب : انظر :ابن احملب  

الشـاعر  . يوسف بن عبد العزيز :صصّٔابن املٔر  
  .هـ ٦٣٨املصري، مات يف حلب س 

ألندلسي، قرأ على حممد بن يوسف ا :ابن ُمسِدي  
  .هـ ٦٦٣علماء حلب، مات س 

علي بن أمحد الفقيه، َأقـام مـدة يف    :ابن َمّكي  
  .هـ ٥٩٨حلب، مات س 

شاعر َحَموي املولد حلـيب املنشـأ    :ابن مَلك  
  .هـ ١١٦١والوفاة، مات س 

عبد امللك بن علي الباين احلليب شـيخ   :ابن اُملَنى  
  .هـ ٨٣٩اإلقراء يف حلب، مات س 

ُمرِشد بن علي األديب ولد يف حلب،  :ُمنِقذابن   
  .هـ ٥٣١مات س 

ايـة  " حممد بن أمحد احلليب ألـف   :ابن املنال  
  .هـ ١٠١٠، مات س "األدب من ذكر والة حلب 

  .ابن أمري حاج: انظر :ابن املوقِّت  

 ٨٤١حممد احلليب األديب، مات س  :ابن ناِهض  
  .هـ

لب كان ابن عبد الرحيم، خطيب ح :ابن ُنباتة  
حيث الناس على اجلهاد عهد سيف الدولة، وديوان خطبـه  

  .هـ ٣٧٤مطبوع، مات س 
  .دائرة املعارف اإلسالمية: انظر

عبد العزيز بن عمـر، مـن    :ابن ُنباته السعدي  
  .هـ ٤٠٥شعراء سيف الدولة، مات س 
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فتح اهللا بن عبد اهللا احلليب الشاعر،  :ابن النّحاس  
  .هـ ١٠٥٢مات س 

حممد بن إبراهيم شيخ العربية، ولد  :اسابن النّح  
  .هـ ٦٩٨يف حلب، مات س 

عمر بن حممد احلليب الفاضل، مات  :ابن الَنصييب  
  .هـ ٨٧٣س 

حممد بن عمر، نـاب يف قضـاء    :ابن الَنصييب  
  .هـ ٩١٦حلب، مات س 

جب : ، يسمى اآلن]من أحياء حلب[ :رابن ُنصۤي  
كـان ينـاوىء    القّبة، يف مسجد احلي قرب ُنصري بن داغر
  .اإلسالم مث حسن إسالمه، قربه طويل

  .هـ ١٠٥٦أديب حليب مات س  :ابن النقيب  

عبد القادر بن يوسف املسمى نقيب  :ابن النقيب  
  .هـ ١١٠٧مات س . زاده احلليب

حممد بن علي احلليب له تصـانيف،   :ابن هالل  
  ،هـ ٩٣٣مات س 

عمر بن مظفر احلليب الشاعر الذي  :ابن الوردي  
  .هـ ٧٤٩مات س ... اعتِزل: شتهر بالميتها

  .آبنوس: انظر :أبنوس  

حممد بن علي األندلسي احملدث، مات  :ابن ياسر  
  .هـ ٥٦٣يف حلب س 

قرب سوق الزهر  ]من أحياء حلب[ :ابن يعقوب  
  .انظرها. ببانقوسا، ويسمى أيضًا حبارة الزغار

للزخمشـري يف  " املفصـل  " شارح  :ابن يعيش  
بابن الصايغ، مات حبلب ودفن يف مقـربة   النحو، ويعرف

  .هـ، ذكره الشيخ وفا الرفاعي ٦٤٣الصاحلني س 
  .دائرة املعارف اإلسالمية: انظر

ه، وهـي نـداء   ٔبٔأ: إذا تعجبوا ]:يقولون[ :هٔبٔأ  
  .خاطف لألب مذّيل اء السكت

فطـن  : أَبه َأْبهًا وأِبه أَبهًا له وبه: من العربية :هبٕۤأ  
  .ستعمل بعد النفي غالبًاوت. بعد نسيان

  .األَى اسم التفضيل من البهاء: عربية :األى  

  .مباۤه: انظر :امإإل  

  .انظرها. اسم التفضيل من البهجة: عربية :األج  

هذا الفعل . بنو اسم التفضيل من دل :األدل  
  .الرباعي

فالن إذا شاف َأدل منو بقتل  ]:من كمام[  
  .حالو

  .عرق متصل بالقلب: من العربية األر :راألْبٔه  

كنوا ا عن ايدي، يريدون ذا احلمد  :أبو أمحد  
  .ملا له من نفوذ مايل

من شخصيات خيمـة اخللـياليت،    :أبو اسحاقا  
يهودي مهنته تنظيف الطواريق واُجلوَر الفّنية، ويظهر مبظهر 

ثـل  جاء امل ]:ومن أمثاهلم[مبظهر املعتّز بعمله الشغوف به، 
يضربونه ملـن  (مابعّزل هاجلورة إال أبو اسحاقا : التهكمي

  ).يصلح للحقارة وللعمل األدىن أو الصفقة اخلاسرة

أطلقوها على الرقائق يتخذوا مـن   :أبو أّمون  
طحني الربغل، تبسط عليها الفالفلة احلمرا املدقوقـة مـع   

) وأحيانًا مع دبس الرّمان والسمسم(الزيت وعصري البندورة 
رش عليها الكزبرة والكّمون بكثرة مث ختبز بالتنور غالبـًا،  وي

ويكون خبزه مائًال للسواد، لذا يسمون اخلبز السيء أبـو  
  .أمون

ظين أن امسها حتريف أبو كمون، ألن مامن طعام   
يكثر فيه الكمون كهذا، ويعمل بإتقان ويؤكل بكثـرة يف  

  .قضاء حارم
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: ، امسها يف العربيـة حشرة أصغر من احلردون :صَأبو ْبرۤي
وأبـو  : الوَزَغة وساّم أبرص وسمُّ أبرص، وقال ابن سـَيده 

  .بريص كنية الَوَزغة

وسبب تسمية العربية إياها بسام َأبرص اعتقادهم   
  .َأن يف فصيصات َأصابعها ّمسًا يصيب بالربص

  .َجَمل اليهود: ويلقبونه  

  .أّم ْبريص: ومصر تسميها  

  .اميٓتَسٓم: وامسه يف السريانية  
  .سام أبرص: احليوان للجاحظ يف فهرسه: انظر

  .فهي إذن نافعة. وطعامها اهلوام واحلشرات  

  .ومل ترد يف كالمهم إال مبعرض احلقارة والتهكم  

بلبق للشوحة مرجوحة وألبـو   ]:من كمام[  
  ).أو قبقاب(بريص خالخيل 

ص بغنِّـي  أبو بـريۤ : التهكمية ]ومن شديام[  
  .والفارة بتدق

ْويل على هاملرا معّنقة متل أبو  ]:ومن تشبيهام[  
  .بريص

  ]:ومن شعرهم[  

  ماتو العقارب وصار النمل دّبابات

  كمان أبو بريص صار لو َسْرج وركابات    

ويالحظ اضطراب ( ]:ومن مواويلهم التهكمية[  
  ):وزنه

  حّبيت حمبوب تقل بابوجو َخْمس ترطال

  والقمل بارفة وصيبانو بالقنطار    

  وَأبو بريص املعّنق شّقلو النشار

  واجلحش عاملادنة عم بعْلمو نغم اوتار    

َأبو بريص قبل ماجبيه بريص أش  ]:ومن معايام[  
  كان امسو؟

ويف مسرحيات كشكش بك اهلزلية دخل املسرح وإذا بـه  
  :َأمام شاب ميشي مدًال متكربًا

  منو أنته بسالمتك؟ -  

  .سَأنا، أنا الربنسۤي -  

  س؟ۤياكسرب -  

  َأنا الربنسيس: أل قلت للك -  

  )وينظر لتحت(س ؟ بال البۤا -  

  سس الربنسۤيالربنسۤي -  

  َأبو بريص؟ -  

اللي بقتل سبع أبو بريصـات   ]:ومن اعتقادهم[  
  .جممعني بضربة كف واحدة بتنكتب لو حجة

" أبو بريص " وسبب هذا االحتقار اعتقادهم َأن   
. ليت ُأضرمت إلحراقه فيهـا نار إبراهيم ا: كان نفخ يف النار

  .كانت بتبق املي عالنار َتّتطفّيا" الشقْرقة"لكن 
  .أبو بليعص: انظر

  .آدم: انظر. يريدون آدم :َأبو الَبَشر  

  .بطوش: انظر :أبو بطوش  

أول اخللفـاء الراشـدين، واألتـراك     :َأبو بكر  
ويورد امسه يف حلب علـى  . صديق الغار: يار غار: يلقبونه

هّز شـيبَتك  : إذا شكوا شدة احلّر صاحوا: تاليةااالت ال
تفسريه علـى أبـو   : ياصدِّيق، وإذا جهلوا تفسري منام قالوا

  .بكر، ويصفون السوس بشراب أبو بكر

  .انظرها. حتريف أبو ْبريص :صۤعأبو ْبلۤي  

  .سۤعأبو برۤي: ويف القرباطية

بروك بقـا واركـوز، اش   : زاجرين ]:يقولون[  
  ص؟ۤعۤياخل حتتك أبو ْبلۤد
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من مصطلح العيب الكعاب يطلقوا  :اِكيأبو اْلتٔر  
على الكعب الكبري ذي القاعدة الثقيلة ألنه كعب كـبش  

  .كبري أو عجل صغري

نقد عثماين كبري يعدل ثالثة قروش،  :ةأبو التالۤت  
َأبـو  : بشـلك أي : تداولناه كثريًا، وملا ارتفع سعره مسوه

  .اخلمسة

: ه عديدة، يسمى يف الشاماسم زهر ألوان :ّمَأبو ٕت  
  .إذا ضغطت على كأسه فتح فوهته. مت السمكة

: قرية يف منبج، يـرى األب أرملـة يف   :ةأبو تيۤن  
  .التني: تينا: أا من اآلرامية ١٨٧ص ٣٨املشرق س 

، يقـرأ  "املزوَّق " من حملة  :لالشيخ أبو اجلداۤي  
  .على اانني ويكتب احلجب، وابنه اليوم حل حمله

بطن من اخلليفة من املوايل، يقيمون  :ادةجٔر أبو  
  .يف قرية قسطون من جسر الشغور

. تقيم يف الرقـة ) قيس: (من جيس :أبو جرادة  
  .معجم قبائل العرب: انظر

بطن كانوا ميلكون قرية حبلب يقال  :أبو جرادة  
  .-كما يقول ياقوت -هلا أقذار 

َفخذ من احلديدين يقيم حول حلب،  :أبو َجِميل  
  .بيتًا ٢٥٠ّد يع

أطلقوها على السرطان، ألنه ميشي  : أبو َجْنب  
  .على جانبه

اشترينا كماي عن أبـو   ]:يقولون[ :أبو َجَنب  
دَخلوا الشرطة وكمشوا : َجَنب، يريدون دون انتقاء، ومثله

  .الناس عن أبو َجَنب، يريدون دون ختصيص

  .أطلقوها على الرندج ذي احلّدين :أبو اجلنبني  

  

  

  

متـل  : التهكميـة  ]:من تشبيهام[ :دحاۤمأبو   
  . املا مقشوطة أدنو مقطوع دنبو: برخانة أبو حامد

  .برخانه: انظر

وأبو حامد هذا جنباظ دواب له برخانة، وكان   
  .يزعج املارة كلما أخرج من برخانته قطيعًا

 ٦٠بطن يقيم يف بادية حلب يعـد   :بأبو حباۤي  
  .خيمة

: متل أبو حبيـب  ]:من تشبيهام[ :أبو حبيب  
  .بدّق مابغنِّي

بوابـة  " وأبو حبيب آاليت كان يتردد على قهوة   
وفيها جممع اآلالتية، وكان جييـد الضـرب علـى    " اخلل 

الدربكة إال أنه اليشترك مع املغنني بصوته ذهابًا منه إىل أنه 
كان ذا صوت حسن، لكن حاسديه سقوه ماء زبل احلمام 

  .فقضوا على صوته، نعرفه

بيتًا  ٥٠فخذ من قبيلة احلديديني يعّد  :ةحرۤبأبو   
  .يقيم جنويب حلب

فخذ من األبو شعبان يقيم يف السبخة  :أبو َحَسن  
  .والرقة

مستعط مهرِّج يسـتعطي املـارة    :أبو حشيش  
  .برقصه وببعض كلماته

كان من حي جب القبة، وكان أصـله برتبـة     
ج م، ورافق حممل احل ١٩جاويش يف العسكرية آخر القرن 

من الشام وحج، وملا ُسّرح مل يكن يعرف عمًال شأن معظم 
شباب ذاك العصر الذين يقضون شـبام يف العسـكرية مث   

اختـار  : الرديفية مث االحتياط، فاختار أسهل عمل وأرحبـه 
والنكتة يف حلب هلا سـلطان،   -االستعطاء بطريق التهريج 
  .لو عرفوا فن التنكيت

طويًال حمّلى بـاخلرز  كان يلبس طرطورًا خمروطيًا   
والودع واألزرار واملرايا واألجراس الصـغرية مرسـًال إىل   
اخللف ثالثة من َأذناب الثعالب كشرابة، وبيده دف يضرب 

َأبو حشيش وحشيشاتو، والريح تنفخ كيَّاتو، اهللا : عليه مغنيًا
خيلي يل األمسر شواربو شارب عنتر، مث ينّط ويبسـط يـد   
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ته األربع بربح البأس به، أما مئونته التسّول ويعود إىل زوجا
  .فيحصل عليها بعد موسم الغنم واحلصاد

  : ولعل َأطرف مامسعناه يقول

  من مل يرد أن تنتقب نعاله

  يشيلها يف كّفه إذا مشى      

  من شرب املسهل من َأجل الدوا

  بطبط يف الدرب إىل بيت اخلال      

  .ضاضا بۤيبۤي: انظر. مث خلفه أبو الريش  

أو مسيو حصرية من ضباط األمن يف  :حصريةبو َأ  
  .العهد الفرنسي، لّوع الناس وألقى الذعر يف القلوب

ألنه كـان يلـبس قبعـة    )) َأبو حصرية((مسوه   
: ه بتقولشيخي أنۤت: أوروبية من احلصري، سألوا أحد املشايخ

  كل شيء مذكور يف القرآن، إي َأبو حصرية مذكور ؟

  ".للكافرين حصريا وجعلنا جهّنم " نعم،  إۤي -  

لقـب  : أبو احلصـني : من العربية :نَأبو اْحلصۤي  
  .الثعلب

  .ويف الكويت يسمونه أيضًا أبو احلصني  

منو شاْهَدك ؟ : قالو ألبو احلصني ]:من أمثاهلم[  
  .دَنِبي: نقال ٓل

إذا أبو احلصني بربط والفـارة   ]:من كمام[  
  .بتحّل هالبلد ماهي َبَلدي

ه أنا أبـو  ٓو: ل السكران يف حلبيقو :أبو محدٓو  
  .محدو، وغدت كنية املعتَّر احلليب

    

  

  

  

ومثل أبو محدو يف الشام أبو صياح وأبو ْرباح وأبو عجاج 
  .وأبو درويش وأبو قّعود، ومثله يف لبنان أبو خليل

ا أباسم جمنون حليب كان بينه وبني ٔب :َأبو محشٓو  
القـبالت   انون صحبة، ميشيان ويضـحكان ويتبـادالن  

ويتقامسان ماحيصالن عليه من الطعام، عاش يف أول القـرن  
  .م ٢٠

قرية يف جبل مسعـان، امسهـا مـن     :أبو حورة  
: كما يـرى األب َأرملـة يف  : ا مبعىن البياضٓرٓوۤح: اآلرامية
  .١٨٣ص ٣٨املشرق س

حة ْتروح رٓو ]... من دعائهم على[ :َأبو خاتون  
وهو حوذي غرق مع ) يريدون أن ميوت ميتته(أبو خاتون، 

عربته ودواا يف املسيل وهو مصب الكهريز جنويب شرقي 
  .الصاحلني

مرض السرطان عندهم : أو أبو خبيت :َأبو خبيط  
  .أبو خبيث: ينتاب اإلنسان واحليوان، من العربية

  .ضربو َأبو خبيط ]... من دعائهم على[  

: ٤٢ص ٣٧املشـرق س : يف يومية نّعوم ّخبـاش يف   
  .خبيط إىل حصان مقدسيضرب َأبو 

املرض الفجائي : قال األب توتل يف احلاشية معلقًا  
  .الذي يقتل الدواب

: شاع يف عهد الفرنسيني قول األوالد :أبو خليل  
هّوه َأبو خليل دشرو، يريدون إيهام موظف كـبري يعمـل   

  .لفرنسا أن هناك مؤامرة عليه، واسم َأبيه خليل

  .يريدون اهللا :َأبو اخليمة الزرقا  

  .فخذ يقيم يف جبل مسعان :َأبو دراح  

قرية يف جبل مسعـان، امسهـا مـن     :أبو درخيا  
الواطي، الدرهم كما يرى األب شـلحت  : ادرٓخي: اآلرامية

على أن الدرخيا يف عرف الفالحـني   ".حلب"من كتابه  ٦٢ص
  .السبل احمليط  بالبيدر املفروش ميشي عليه النورج
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اجلوانب : ادْفۤن: عرة، امسها من اآلراميةقرية يف امل :ةَأبو َدفۤن
  .٨٣ص ٣٨املشرق س: كما يرى األب َأرملة يف

صغري بعض احليوان املائي يشق طريقه  :َأبو راس  
يف املاء بتحريك رأسه، والكلمة من مصطلحهم، ويسمون 

  .َأبو راس: العنيد

من جمانني حلب املعتقد فيهم يف مطلع  :دَأبو راۤش  
! تنبيـه يامجاعـة  : ان ينادي يف األسواقالقرن العشرين، ك

اللي َعندو مـرا  ) فيسود السكوت(مالسلطان عبد احلميد 
ه هوّۤ كويسة اهللا خيلي لو ياها واللي عندو مرا بشعة َأَلْحسٓو

  .وّياها

أطلقوها على ضرب من احلمى تترك  :َكبَأبو الٕر  
الروماتيزم : امسه العلمي. الوهن يف اجلسم السيما يف الركب

  .ملفصليا

أطلقها البدو امسا على نسيج اخلاصة  :شةَأبو ْروۤي  
  .األصلي ذي الدمغة اليت يسموا برويشة

أطلقوها امسا لضرب مـن التبـغ ذي    :َأبو ِرحية  
الرائحة املستحسنة، يزرع يف جبال العلويني ويصدر منه إىل 

  .الغرب، يعملون منه أفخر السجاير

  .انظره)). شَأبو حشي((شاعر خلف  :أبو الريش  

  .أطلقوها على أسوأ ضروب التبغ :ةأبو زبۤل  

يريدون من حيلق حالقة الزعزوعة  :أبو زعزوعة  
هّلـق  : وهو البدوي، وخيوفون األطفال بقوهلم - انظرها -

جبي َأبو زعزوعة، ولكم أغار البدو علـى حلـب أيـام    
  .ااعات

    

  

  

  

  

وحليبا خلصنا من بقرة أبو زيد  ]:من كمام[ :أبو زيد
مسوه أبو زيد ألنه كان يزيد حليبها مـاًء إىل أن جـرف   (

  ).البقرة سيل فقالوه

: انظر. من َأبطال سرية بين هالل :أبو زيد اهلاليل  
  .بين هالل

الصيت ألبو زيد والفعل لـدياب   ]:من أمثاهلم[  
  .بن غامن

من جمانني حلب كان يلبس النونية،  :َبو الساجأ  
ري دفعها بيده كأنه يساعدها علـى  وإذا شاهد املردنونة تس

  .سرعة السري، وينصح الناس أن يكووا بدالم حتتها

أطلقوها يف العهد الفرنسي علـى   :جةأبو سرۤي  
  .اجلندي يلبس قبعة مستطيلة تشبه الكيس املستطيل

  .انظر الفوات :أبو َسلَمى  

  .انظر الفوات :أبو شالوم  

  .امن كنايام العامة ينادى  :أبو الشباب  

طعام الربغل بالكوسا، مستمد مع  :أبو شلهوب  
  .امسه من الشام

: مزرعة يف جبل مسعان، من اآلراميـة  :أبو شليم  
: كما يرى األب شلحت يف: األب املتعاىف: ْشليم مبعىن أبٓا

  .٦٤حلب ص 

من جمانني حلب هجم على : صفايا :أبو اصطيف  
فـأردوه  خان الشربتجي وفيه جنود فرنسيون وهّم بإحراقه 

  .بالرصاص

مرض خمطر يصفرَّ منه بياض العني مث  :ارٔفأبو ٔص  
  .الَيرقان: يعم اجلسم، مساه العرب

غريو جبي للمنفوخ  چالبنفخ بو ]:من اعتقادهم[  
  .عليه أبو صفار

ان، ويبنـون  ٔقٔووقد حيرفون الريقان العربية إىل ٔر  
  .ن، أي مصاب بهفالن مرؤق: منه
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: الصاحلون: باۤط: بل مسعان من اآلراميةقرية يف ج :ةأبو طبّۤ
  .١٨٦ص ٣٨املشرق س: كما يرى األب أرملة يف

نقد عثمـاين  : أبطنعش: يلفظوا :ْعشأبو الْطٔن  
أبو : يعدل اثنيت عشرة بارة، نصفه أم الستة، وجيمعون األول

  .أّم الستات: الطنعشات ونصفه

ه وشـواربك أبـو   مابتسوى أنٔت ]:من سبام[  
  .الطنعش

  .بقتل أبوه على أبو الطنعش ]:من كنايام[  

عبد الواحد بن علي اللغوي األديب،  :َبو الطيِّبأ  
  .هـ ٣٥١سكن حلب ومات س 

اسم ّمحال كان يف خان قرب حـارة   :أبو عجم  
الباشا، وهو اآلن حارس، اشتهر بصرمايته الكبرية، وإذا قال 

: رعلى راسـي، أجابـه املتنـدّ   : َأحدهم مصدقًا كالمًا ما
  .صرماية َأبو عجم

يقع بني اْجلَديدة  ]من َأحياء حلب[ :َأبو عّجور  
  .والتدريبة، وال تعرف سبب التسمية

  .كنية الرز الرشيدي :ْرق األمحرَأبو الٕع  

 عوشتٓا َأبٓا: قرية يف املعرة من اآلرامية :َأبو عشته  
حلـب ص  : مبعىن األب املهذار، كما يرى األب شلحت يف

٨٢.  

  .املعري: انظر :ءَأبو العال  

  .طّبال مشهور، واليوم عّتال: ْلوانَأبو ٕع  

فلوس أبو علـي يريـدون    ]:يقولون[ :َأبو علي  
ليست ضرب السلطان إمنا ضرب َأحد امسه َأبو علي الَأحد 

  .يعرفه، تزين ا البدويات رؤوسهن

  .فلس أبو علي: انظر

كبري النحاة عاش طـويًال يف   :َأبو علي الفارسي  
" احللبيـات  " ف الدولة، وتتلمذ عليه ابن جين، له قصر سي

  .أي املسائل اليت سأله إياها من كان يف حلب، وله غريه

اُخللد، واَخللد والفـأرة  : امسه بالعربية :أبو عمايا  
العمياء، وهو فأر حقلي من القوارض ليس له عينـان وال  
ُأذنان، يعيش حتت األرض، حيفر جحره وينقل ترابه علـى  

  .ظيمغري تن

، ويف الكلدانية حولدا حولدٓا: وامسه يف السريانية  
  ).كالمها باحلاء املهملة(

  .٨٣ص  ٩س : املقتطف: انظر

: يقولون ملـن اليـنظم عملـه    ]:من كمام[  
  .َأبو أعمى: وامسه يف مصر. كومات أبو عمايا

لقب الباجنان على اختالف َأنواعـه،   :أبو الْعيال  
  .بياعه يف محاةوذا اللقب ينادي عليه 

  .كنية نوع من الرز :ةْبٔرَأبو ٔغ  

 أبـآ : قرية يف جبل مسعان من اآلرامية: ةنّۤأبو ٔغ  
حلب ص : كما يرى األب شلحت يف: مبعىن َأيب البستان َكنتٓا
٦٢.  

ويسأل السيد وليد فرح فرح عن أبو  :َأبو غّنوج  
  :غنوج

واملخشـخش،  " املتّبل " أبو غنوج ومسوه أيضًا   
الشام َبَبغنوج، كما مسته األرمنية بابا غنوج وعلـى   ومسته

  : نازيك، نعم أبو غنوج أطلقوه على الطعام التايل

الباجنان السيما التاديف يشوى بالفرن مث يقشر مث   
يدق جبرن حجري بدقماق خشيب، ويـدق ويـدق إىل أن   
ينماع امنياع اللنب الغليظ، وطبيعي أنه بلطمات الدق يهرب 

اق الئذًا باجلوانب، األمر الطبيعي البسـيط  من بطش الدقم
ولد فيه خيال مسميه الفنان أنه يغنج غنج النساء، ولسـان  

مابّدي وبّدي، فسماه أبو غنوج، : حاهلن ذا الدالل يقول
وأبو مبعىن ذو، وصاغ من الغنج على وزن َفعُّول الدال على 

  .التلطيف كَأسُّوم مبعىن أمساء، أي الومساء اللطيفة
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أما وقد انتهينا من الدق والغنج اللطيف، وجاء دور مـن  
يصحبه يف سفره إىل احللقوم، هاهو ذا يصـحبه احلـامض   
السيما حامض عصري الرمان، مث هاهو ذا يصـحبه ذائـب   

مث هاهي كواكب الزيت تتكوكب يف قافلة سريه إىل . الثوم
احللقوم، كما يذر عليه الكمون ومفروم البقدونس، ونسيت 

  .ول ويصحبه الطحينة ملن يرغب فيهاأن أق

واآلن جتهز أبو غنوجنا مسرح الفتنة فتنة احلواس   
حاسة النظر إىل جنينة البقدونس على أرض محـراء  : كلها

سوداء يسقيها ذوب عقيق الرمان، وحاسة الشم شم رْوح 
الثوم العجيب ملن يسمونه يف معامل الكولونيا باألنف ذلك 

م بقرقشة اجلوز الذي تعـربش  الرهيف، وحاسة السمع تنع
على السطح سطح صحن األبو غنوج ووضع يده على خده 

أنا اجلوز أنا اجلوز، وتسمعه الشهوة شهوة الطعام : وصاح
وتضرب بيدها . أنا.. وِميت السالمات ياجوزي أنا: وتقول

على صدرها، وحاسة اللمس تلمس وتدغدغ أبو غنـوج  
وحاسة الذوق . قومالطفل وحيضنه الرغيف الساخن إىل احلل

جتمع عناصر كل هذه اهلناءات املتعاشقة، لتسـري ـا يف   
موكب يج إىل احللقوم إىل قاعة احللقوم، أما الكمون هذا 
الصويف الشاحب شحوب الغروب، فتكمن فيه كل املزايـا  
شأن كل صويف، ولكنه متواضع اليّدعي والُيـبني، وأمـا   

رسل اهلنهونـة  الطحينة مهجة السمسم الطروب فامسعها ت
  :التالية

  وها ها والعافية ّحما  ها ها صحتني وصحه

  ها ها وكل مسسمه بنّحا    ها ها وجنينة مسسم

  .يل يل يل ش: وتزغرد بنات احلي حي احللقوم وما إليه

بقي أن أحدث سامعي عن أين خرجـت مـن     
داري منذ أربعني سنة، هه، والال معّدي كاظم الكـواكيب  

  :كيب، وكان آية ذكاء لوال أنه سكريابن عبد الرمحن الكوا

  

  

  

  

  

  .ْتفضل تغدى عنا.. ْتفضل -  

  ؟.. أشو غداك -  

  .غداي أبو غنوج -  

  .ل ومغذي وخفيفواهللا طيب ومقبّۤ -  

.. ،آه.. ،لكن يا خري الدين هادا بّدو جنبـو  -  
ه بأرمنازّيه دون غريا ألمسـع مـن   بدو مخسينية متّلْت معباۤي

  .يف بالديحنجرتا الصافية كركعة ك

خيّوفون األطفال مـن الصـعود إىل    :أبو فّتوح  
  .جبيك فيه أبو فتوح شيخ السطوح: السطح قائلني

اسم الكستنا عنـدهم، ألن حتـت    :ةأبو ْفريۤو  
أنـه  " الوسـيط  " قشرته زغبًا يشبه وبر الفرو، وذكر يف 

  .يسمى القسطل
  .الكستنا: انظر

  .فرقع الفرو وبّين اجلرو ]:من ألغازهم[  

  .فطاس: انظر :سَأبو ْفطٔا  

طبيب عشيب ببانقوسا نعرفه، كـان   :ةاۤببٔقَبو ٔقأ  
  .ويًا ليتالىف قصرهَأحدب قصريًا يلبس قبقابًا شربۤا

ر األسود، لّقب كنية السمك السلٓو :ْحفَأبو ٔق  
  .برأسه الكبري العريض

دخل َأحدهم على تلبيسـة وشـاف    :ّدورَأبو ٔق  
مر وال دبكة وال أهللا يسـاور  كتني وال طبل وال زالناس سۤا
ع أبـو قـّدور،   كتني متل مقۤالش ْبكن سۤإأ: فقال... وال
ة مث إن ة، يبدو أن مقالعه خال مـن الشـّرابۤ  نّّۤقة وال ٔؤطٔال

  .الزمان َأنسى من هو أبو قّدور

  .أبو كلكل: انظر :أبو قلقل  

    

  

  

  



- ٤٩ - 

الفرنسية مبعـىن احملـامي،    AVOCATحتريف  :األبوكات
  .الوكيل

" وضع هلا جممع الشيخ حممد عبده املصري كلمة   
  .ومل تستعمل واستعملت احملامي" اِملْدره 

  .هّلق صرت للي أبوكات؟ ]:من كمام[  

وّكل عاّمي أبوكات وصار يرو  ]:من نوادرهم[  
  وجيي لعندو، ويوم ماشافو، شاف ابنو

  وينو أبو كات -  

  لسا ما أجا -  

  أنته أش بتكون لو -  

  ابنو -  

  .أهال وسهال بكات افندي -  

مضرب املثل عندهم يف الكسـل،   :أبو كاْترينا  
  : ويروون عنه

ة يقوم مـن  جعف سقف بيتو ومنللو النوۤك -ً ١  
  فرشتو؟

ز تعّودت القطاط تاكل لو أكلو، وليش جيۤع -ً ٢  
  بست؟: حالو ويقول ال

ّنو حيّطوه يف اجلبانة ٕا: شار على أهلو واحد -ً ٣  
يـا  : ق، ويف الليل نادى صـوت ا عليه الطواۤببقرب وما يردو

ب حيط جبهنم الزم تعمروه، طلـع  خۤر! اموات يا اموات
نا وبلينـا بقـى   كّليتنا ّختۤي: صوت مالقرب اجلنب أبو كاترينا

ملا مسع أبو كاترينا هـالكالم  : الدور على أبو كاترينا، قالوا
  .لفّز هاملّرة فّزة رجال وإيديه يف اهلوا تفۤت

ضربو جوز أبو  ]:من دعائهم على[ :بَأبو كع  
أن تعترض رجل َأحد املتصارعني : كعب، فيه تورية ظاهرة

يدعو عليه أن يصـيبه  : مداس خصمه ليثنيه ويرميه، وباطنيه
املرض املسمى أبو كعب وهو توّرم الغدد النكفية، وامسـه  

  .اْحلدور: النكاف، وهم يسمونه: الطيب العريب

حلـب يف أول القـرن    من جمـانني  :الَّٔأبو كَٕ  
العشرين، َأصله بدوي، سبب جنونه َأن الباشا سلبه فرسه، 

: وكان يضرب درابات الدكاكني خبيزرانة يف يده صـائحاً 
حجز عليكن، وأحيانًا يركب حصانًا يف املدينة يعـدو بـه   

  .وهو شاهر سيفه

قرية يف منبج فيهـا  : وهي َأبو قلقل :للٔكَأبو ٔك  
  .ًا من َأمالك الدولةعني تسقي بستانًا مشهور

مبعىن األسوأ يف هلجة يهود حلب، مـن   :ماألْبٔو  
  .السيء: البوم

  .من أمراض الدواب :أبو ملعون  

صاْر ضرب الرصاْص ألبو  ]:يقولون[ :ةۤزَأبو مٓو  
مصارع كان " َأبو موزة " كثريًا، وَأصله َأن : موزة، يريدون

م عنيد من حي املشارقة تصّدى ملصارعته خص ١٩يف القرن 
لبناين وصرعه أبو موزة وأطلق َأشياعه الرصـاص كـثريًا   
ابتهاجًا، إذن أصل اهلدف يف إطالق الرصاص االبتـهاج،  

  .لكنهم اآلن يفهمون من املثل كثرة اإلطالق

صار ضرب الرصـاص  " بل أصل مثلهم : وقيل  
بعـد مـا   : ، يريدون"ألبو موزر ... صار"  :"ألبو موزة 

ملسمى موزر بطل شـأن فعاليـة   اخترع الرصاص اجلديد ا
  .غريه
  .موزر: انظر

  .أحسن أنواع املوز، تستورده حلب :أبو النقطة  

التنباك العجمي املمتاز ذو الـورق   :أبو النقطة  
  .الغليظ وفيها نقط بنية

دون تشـديد،  " أبو ُنواس " حتريف  :َأبو َنّواس  
  .وكل مايعرفون عنه أنه كان مضحكًا كجحا
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]فالن متل فروة أبو َنّواس، يريـدون َأنـه    ]:ممن تشبيها
  .مشهور، معروف

يكّنون ا عن نبت اخلشخاش، ألم  :مَأبو الّنٓو  
يستعملونه لتنومي األطفال ويباع عند العطارين بكثرة، وهو 

  .ضار

 -: فيقول أحدهم آلخـر  ]:ينتّدرون[: أبو نينٓو  
  بسّلم عليك

  منو ؟ -  

  أبو نينو -  

ماملشارقة فقري ختيار عم بستنا يوم وأبو نينو زملة   
  .اجلمعة

صرت : مصدر أَبوته: األبّوة: من العربية :ةأبوّۤإل  
  .له ابًا

  .أّبوت: واستمدت التركية والفارسية واألوردية  

حممد بن حسن الصيادي، َأصله من  :أبو اهلَدى  
خان شيخون، تعلم حبلب، وويل نقابة األشـراف فيهـا مث   

احلميد الثاين، فقرأ فيه الذكاء واملضاء اتصل بالسلطان عبد 
والتأثري، فقلده مشيخة املشايخ وجعله إمام قصره واستمر يف 
مهمته ثالثني سنة، وملا خلع السلطان نفي أبو اهلـدى إىل  

ونقـل   ١٣٢٨جزيرة األمراء يف رينكيبو، وفيها مـات س  
رفاته بعد زمن إىل حلب حيث دفن يف قصـره يف بـاب   

  .األمحر
  .٣٨١ص ٢٣لة الضاد  سجم: انظر

  .٢٥ص  ٢٤جملة احلديث س: وانظر

م، تقال مهَتك يابو اهلماۤي ]:يقولون[ :مَأبو اهلماۤي  
  .للنشيط ذي اهلمة

أقدم التماثيل املنحوتة علـى وجـه    :لأبو اهلٓو  
األرض، يرجع تارخيه إىل األلف الرابع قبل املـيالد، حنتـه   

الفراعنة َأنه َأحـرق   املصريون ميثل طريًا خرافيًا، ويف أساطري
نفسه يف كومة من األخشاب ذات الرائحة العطرة بعـدما  
عاش مخسمائة سنة ليقوم من الرماد جمددًا الشباب، والعرب 

  .هم الذين مسوه أبا اهلول

  .٣١٨ص  ٤٢املقتطف س: انظر

  .٤٣٧وانظر التذكرة التيمورية ص 

 املصدر الصناعي من: األبوّية: من العربية :ةاألبويّۤ  
  .األب

  .األب واألم على التغليب: من العربية :ناألبوۤي  

: املترفع عن الدنايا واملؤنث: األّيب: عربية :األّيب  
  .األبّية، وهم مييلوا

بنو اسم التفضيل مـن قـوهلم باخـت     :األْبَيخ  
  .انظرها. الشغلة

  .مقابل األسود من األلوان: عربية :ضاألْبٔي  

ِبـيض  : ا، واجلمعيضالٔب: ومؤنث األبيض عندهم  
  .أبيضاين: وبيضان، والنسبة إليه

  .البيضا والسمرا: انظر هذه الكلمات وانظر  

هادا أبـيض مـن   : ويصيغون منه أفعل التفضيل  
  .هداك خبالف العربية، على أنه مسع يف العربية

العـرق   ]:يف َأمثـاهلم [ويصيغون التعجب منه،   
  .ماأبيضو يف الكاس وما أسودو يف الراس

: َلـَبن أي : غات السامية مست اللون األبيضوالل  
بلون اللنب، َأما العرب فسموا هذا اللون بلون بيض الدجاج 

  .وغريه

بيـاض  : واستمدت التركية كلمة األبيض فقالت  
  .، كما استمدت األوردية أبيض نفسها)اظٔيوتلفظ ٔب(

 ١٤و  ١٣وأيام البيض عند العرب هي اليـوم    
ي مسيت لبياض لياليها بنـور  من الشهر العريب القمر ١٥و

القمر، وقوهلم أيام البيض على حذف املضاف إليه وإبقـاء  
  .أيام الليايل الِبيض: صفته أي
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األيام الِبيض للثاين حىت السابع من شّوال، ّمسوهـا  : وقالوا
  .بالبيض ألا أيام فضيلة عندهم، والصوم فيها نافلة

ابـيّض  : وبنت العربية الفعل من األبيض فقالت  
  .ابيّض شعرو ماهلّم: وبيَّض، وهلجة حلب جارا وقالت

بّيضنا الفرايغ عنـد  : أما بّيض فاستعملوها كثريًا  
كتـب  . ض، أبو عيدو أجا ماحلج وبّيضوا لو احليطـان املبيّۤ

مسوّدة املكتوب وبعدا بّيضا وطلعت املسودة أصّح ماملبيضة 
يف التعليالت  ، ويهتفون)مسوها ْمبيضَّة ألا الشطوب فيها(

: بّيض اهللا وجهو، ويقولون: وغريها لدى ذكر اسم شخص
 - انظـره  -) ألِق درامهـك يف املعـدّ  : يريدون(ض املعّد بيّۤ

اطرح نقودًا فوق أداة : يريد(بّيض الفال : ويقول فتاح الفال
شـي ببـّيض   : ، ويقولون)من سبحة أو ودع وحنوه: الفال

اهللا يبـيض  : لفتـاة ، وتدعو ل... )ضده شيء بسّود( چالو
  ).وهي أحلى دعوة على مسمعها(ك خبۤت

: يريـدون (جتوز فالن على بياض  ]:ويقولون[  
  ).ب اليت تسجل يف احملكمة الشرعيةدون مسوَّدة الكتۤا

ال دين : يريدون( فالن على بياض  ]:ويقولون[  
  ).له

: أو. فتح لو كريدي علـى بيـاض   ]:ويقولون[  
  .ك على بياضچعطاه 

يريـدون  (هادا أسود وَتناه أبـيض   ]:ويقولون[  
  ).مظهره سيء ومغبّته حسنة

: ينادي بياع اجلوز األخضـر  ]:من نداء الباعة[  
قلبك أبيض ياقليب اجلوز، ياسالم على بياضـك ياقليـب   

  !اجلوز

واحـد  : ويف حمل شرب العرق ينادي الكرسون  
الواحد من أقداح العرق الذي إذا مزج باملـاء  : يريد(أبيض 

  ).نه أبيضصار لو

    

  

  

: وإذا أراد الشاربون أن يشرب زميلهم القدح كله قالوا له
  ).عقبه أبيض بلون الزجاجة: يريدون(كعبو أبيض 

أبـو  : والالعبون بالطاولة يسمون الدوشـيش   
  .املقعدة البيضا

فـالن رايتـو بيضـا     ]:ومن كالم أهل اليول[  
  ).شعاره الصفاء والنقاوة والوفاء: يريدون(

عبـدو َعبيـد   : يهزج األوالد ]:جيهممن أهاز[  
  .ط قرط الرباغيدقٓراسنانو ِبيض ٕب

ما أخدت مّنو ال أبيض وال أمحر  ]:من كنايام[  
أو وال أصفر، يريدون النقـود الفضـية أو النحاسـية أو    (

  ).أطلقوه على مايذبح وجيرح(، السالح األبيض )الذهبية

خيب القرش األبـيض لليـوم    ]:ومن حكمهم[  
  .األسود

القرش األبيض والساق األبـيض   ]:ومن أمثاهلم[  
بنخاف عليهن، اخليار األبيض واجلحش األخضر والكردي 

ألن اخليار األبـيض الطعـم لـه    (ن هدوىل التقرٓب: املغّبر
واجلحش األخضر رّفاس والكردي املغّبر يعين الزعالن يكون 

  ).بّطاشا

كلب أبيض وكلـب أسـود    ]:من كمام[  
ابن كلب، أبيض رورواين ماضّل مْنشـْح إّال  وتنيناتن كلب 

عم بتحكي ). ذو الوجه احلسن: رورواين بالفارسية(ّحواين 
س األمسر أمحر واضـحاك عليـه، ولـّبس    أبيض ؟ َلبّۤ چبو

  .األبيض أسود وتفرج عليه

أبـيض حصـاوي،   : من َأمساء احلمام عنـدهم   
  .موصللي أبيض، هندي أبيض، أبيض حببايك
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]شؤم والشعر : أي(يف مقعدو شعراي بيضا  ]:ممن كنايا
  ).األبيض للشيوخ

أبيض مالبيض أرفـع مـاخليط،    ]:من ألغازهم[  
  ).احلليب(ب ياتيس افهام يامحار، ْحلۤي

  ]:من غنائهم[  

  على ْعميِّم على عمام 

  !بيضا ومحرا ياسالم     

  .نوع من احلمام :كض ْبحباۤيَأْبٔي  

  .امنوع من احلم :اِوئصض ٔحَأْبٔي  

: نـوع مـن احلمـام، ويسـمى     :َأْبيض َدَنب  
  .القرباطي

ويسمى أيضًا حبر الروم  :البحر األبيض املتوسط  
وحبر طنجة وحبر إفريقية وحبر الشام، وقبل هذه التسـميات  

: كلها مساه الكنعانيون البحر األخضـر، وامسـه األورويب  
MÉDITERRANÉE.  

  .٦٦التذكرة التيمورية ص : انظر

  .صار لونه أبيض: ابيضَّ: ن العربيةم :ْبَيّضٕا  

مومن شـي قليـل ابيّضـوا     ]:من عنجهيام[  
  .هالشيبات

. لي كعـروٓ كلما ابيّض شعرو ٕج ]:من أمثاهلم[  
  .الكعر: انظر

مذهبـه  : يستعملها الثاقفون مبعـىن  :أبيقوِري  
ينال حمفـل احلكمـاء   : مذهب أبيقور الفيلسوف اليوناين
ـ  يما العقليـة والروحيـة   السعادة بفضل امللذات، وال س

  .كالصداقة

  .ظهر: أفعل التفضيل من بان العربية :َْبَينأ  

  .البيان أبَين ]:من جناسهم[  

ـ ۤا: قرية يف جبل مسعان، من اآلراميـة  :َأِبني   : ابۤن
ص  ٣٨املشـرق س  كومة حجارة، كما يرى األب أرملة يف 

١٨٣.  

األغصـان  : ويرى األب شلحت أا مـن َأّبـآ    
  .٦٢حلب ص : ما يفواألمثار، ك

املسكن  APPARTEMENTمن الفرنسية  :نْرمتٔأاپٔأ  
  .من بناء ذي طبقات، وضع هلا جممع مصر الِشّقة

أنسب من " اجلناح " ويرى الشيخ أمحد رضا أن   
  .الشّقة

مايضـعه  : ÉPAULETTE: من الفرنسية :تلۤيبٓوۤأ  
  .العسكريون على كتفيهم من الشرابات الذهبية تتدّلى

  ".اَملْنِكبّية : " ا امع العلمي العريبوضع هل  

ملحق تذييلي لألمساء اموعة مجعًا مؤنثـًا   :ات  
ساملًا يف الفصحى ويف هلجة حلب، وتلفظ يف السريانية ويف 

َأعين تلفظ األلف واوًا بني بني، ويف هلجـة   " تٓا" العربية 
عرب آسيا الوسطى يقّل مجع التكسري ويكثر صياغة مجـع  

  .كتابات: عقل مجعًا مؤنثًا ساملًا، فيقولون يف كتبماال ي

: جاء، املكاَن :...َأَتى أْتيًا وإتيانًا و: عربية :َأَتى  
: أنفذه، بلغ آخره َأتى عليـه الـدهرُ  : حضره، على الشيء

  .َأهلكه

وصـل، ويف  : َأَتـى، وَأِتـي  : تٓاۤا: ويف السريانية  
اآليت : يـة واسـتمدت الترك . َتا وَأَتى وأِتـي ۤا: الكلدانية

  .انواإلتٔي

ايت ْبـَأتِّي املـرض،   األكل الۤب ]:يقولون[ :َأّتى  
  .َسّهل: أّتى: عربية

  .احليا ْبَاتِّي اخلنا ]:من حكمهم[  

قرا بفك َفـّك بـأتِّي   فالن ملا ٕب ]:من كمام[  
  .اَحلّك
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األمري، أكرب األمراء، عـن  : من الفارسية :أتاَبك  
  .ريَأبو األم: التترية أو اهلندية

ُأطلق َأخريًا على مرّبي األمراء، مث ُأطلـق علـى     
: مدّبر الدولة، وعلى لقب عسكري كبري، وبعضهم يكتبـه 

  .َأطابك

  .متاعه: حتريف َأثاث البيت العربية :َأتات وأتت  

  .انظرها. بنوا منه فعل أّتت بيتو  

: أتاح لو الفرصة تيشوفو، عربية ]:يقولون[ :َأتاح  
  .يستعملها الثاقفون. أها لههّي: أتاح له الفرصَة

: نة مابتتاخد بـاهلويّۤ هالشغۤل ]:يقولون[ :دّتأخٕا  
ُأِخذ، مث من معـاين  : بنوا من ُأخذ العربية على اّتاخد مبعىن

  .ارتعب منه أو شّك به: اتاخد مّنو عندهم

قرية غريب حلب على طريق أنطاكيـة،   :بَأتاۤر  
ـ  ت مدينـة يف  امسها العريب أثارب، ظهر فيها علماء، وكان

العهد األشوري امسها ليتاريب، ومستها اآلثار املصرية القدمية 
  .LITABORA: ومساها الرومان LIRABON: ١٨يف األسرة 

حتريـف ائتكـل الشـيُء    : َأو تتاكـل  :ّتاَكلٕا  
  .أكل بعُضه بعضًا، وهم يستعملوا ملعىن ُأكل): العربية(

ي بعد شو: يقول بّياع القبيوات ]:من خلمام[  
  .اّتاكلت وما بّقوا لنا شي: بتقولوا

  .أمي َأكال بتّتاكل األصابيع معو ]:من كنايام[  

  .ب فيهإذا اّتاكل زاَدك رحّۤ ]:من أمثاهلم[  

كل الطيور حلمـا مابّتاكـل،    ]:من كمام[  
  .حلمو مابّتاكل -ولو نصح  -الكلب 

  

  

  

  

فـتح  : حتريف تثاءب العربية: أو ْتتاوب :باّتأو  
  .بتأثري الفتور والنعاس، وجعلوا مصدره املتاوبةفمه 

يعتقدون أن التثاؤب عمل يقوم  ]:من اعتقادهم[  
به الشيطان ليدخل جسم اإلنسان، وعلى املتثائـب إذن َأن  
يسّد له ارى وَأن يسدّه بقفا يسراه ألن اليمىن الميس ـا  

ـ  : إّال الفضائل، مث عليه َأن يتبع السّد قوله ن َأعوذ بـاهللا م
  ).الرجني: وأمي كانت تقول(الشيطان الرجيم، 

تثاؤب صـاحب البيـت قـدام     ]:من آدام[  
  .الضيوف عيب

: يقول صـاحب املتثائـب لـه    ]:من تندرهم[  
  .كنحمصور مۤا: ليش ؟ فيجيبه: التسكِّر التسكِّر، فيسأل

  .جعله يتبعه، أحلقه به: أتبعه الشيَء: عربية :َأْتَبع  

  .   عٔاإتب: واستمدت التركية  

اّتبعه منطلبًا له، مشى خلفـه،  : من العربية :اّتَبع  
  .مضى معه، انقاد إليه

  .عاّتبٔا: واستمدت التركية  

اتبلكم لسانو املسكني ومابقى  ]:يقولون[ :ْتَبْلكمٕا  
ُأْرتـِج،  ): العربية(حتريف َتَبكََّم عليه الكالُم : يقدر جياوب

  .اتبلجم: ويكثر َأن يقولوا حملها

  .ُخوِّف فسكت: َتَبلَدَم: ها يف العربيةيداني  

  .أتات: انظر. وأتات :َأَتت

: أّتت بيتو أو أّثث، من العربية ]:يقولون[ :َأّتت  
فرشه باألثاث، وهم يستعملوا يف معىن َأعـم  : أّثث البيَت

َأمت كل نواقصـه،  : يستعملوا يف معىن: من فرشه باألثاث
  .نظرهاا. تأتت: جهز له كل مايلزم، ومطاوعه
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اختذه ِوجهَتـه  : اّتجه حنو كذا: من العربية :ّتجهٕا
  .َسَنح، عرض: وقصده وإقباله، له رأي

صـاروا كالشـيء   : اّتحدوا: من العربية :ّتحدٕا  
  .الواحد

إحتـاد، ومـن مجعيـام     : واستمدت التركية  
املاسونية اليت تسلمت احلكم من السلطان عبد احلميد مجعية 

  .يباسم إحتاد وترقِّ

احتاد العّمـال، احتـاد    ]:ومن تعابريهم احلديثة[  
الطلبة، االحتاد السياسي، االحتـاد الكمركـي واالحتـاد    

  ...الربيدي، االحتادية

َبرَّه بُتحفة، ويغلـب ان  : أحتفه: عربية :أْتَحف  
  .متحف: انظر. ، وليس يف العربية حتفحتفٓو: يقولوا

  .افإٔحت: واستمدت التركية  

  .جعل: اختذ: عربيةمن ال :ّتخذٕا  

خسلنا القمباز ومابقي أتر  ]:يقولون[: َأو َأثر :َأتٔر  
بقية الشـيء،  : للمرقة اليت وقعت عليه، حتريف األثر العربية

  .بقية الرسم، واجلمع آثار، وهم جيمعوا على آتار وآثار

خسلت البقعة وبقي ال َأَتر، َتّمو  ]:من كالمهم[  
ن، مابقي لو َأَتـر، ويقـول   يلحقو أتر احلرامية حىت كمشّو

جييب يل شي من أتر جوزك أو من أتـر  : الساحر َأو املنجم
  .ضرتك ألسحرو

  .ة وأترافالن نكر احلنّۤ ]:من استعارام[  

املـادة  : ETHERمن االصـطالح الطـيب    :رتۤۤإ  
الكيميائية املائعة السريعة التبخر، تستعمل نشوقًا منشـطًا،  

  .روح لقمان: ويسمى عندنا

ة ة، وشـّحدين َأْتـرۤ  استّناين أتٔر ]:يقولون[ :ةْتٔرَأ  
البقّيـة مـن   : اُألثر: ة، من العربيةملح، وزعالن مّنك أْتٔر

  .الشيء كانت مث زيد عليها

    

  

  .وهم استعملوها مبعىن القليل من كل شيء

  .انظرها. َأّتورة: وتلطيفها  

املكـان، الفرصـة، ويف   : َأْتـرآ : ويف السريانية  
  .تَراَأ: الكلدانية

يف " املنت " وأخطأ الشيخ أمحد رضا إذ قال يف    
ومـا  : " التافه اليسرياخلسيس، وعامتنا تقـول ": الُقطرة " 

  .أي شيئًا تافهًا، وال تستعمل إال يف النفي" أعطى قترة 

دانيها يف  -كما تقدم  -هي من السريانية : نقول  
عطاين : يضًا، مث إا تستعمل يف غري النفي َأ"األثر " العربية 

  .أترة إدامة، وأتورة خبزة

سـاَوى يف الـوزن،   : اّتـزن : من العربية :ّتَزنٕا  
  .اعتدل

واهللا، لـيش   -فـالن حكيـو    ]:من كالمهم[  
  .ن وجوهرّتۤزٕم -الكدب 

  .اناّتٔز: استمدت التركية  

صار واسعًا غري : اّتسع الشيُء: من العربية :ّتَسعٕا  
  .امتّد وطال: ضّيق، النهاُر

  .عاّتسٔا: تمدت التركيةاس  

امـرة  : شلك، من التركيةٔطوتلفظ ٔا :كْشۤلٔتٔا  
النار، و ": ش ٔتٔآ" الوعاء يوضع فيه النار، عن الفارسية : أي
  .أداة الظرفية املكانية" لك"

  .كْشۤلٔطوالعريقون يف العامية يلفظوا ٔع  

أمكن : اتصف الشيُء بكذا: من العربية :فّتٔصٕا  
  .وصفه به

: ستمدت التركيـة والفارسـية واألورديـة   وا  
  .افاّتٔص
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التـأم بـه،   : اّتصل بالشيء: من العربية :لّتٔصٕا
صار يف خدمته، : انتسب وانتمى، بفالن: اجتمع، إىل القوم

  .بلغ وانتهى: علمه، إليه الشيُء: به اخلُرب

  .واستمدت التركية واألوردية اتصال واتصاالت  

  .راّتصل بالوزي ]:من كالمهم[  

ظهر، بان، يب : اتضح الشيُء: من العربية :حّتٔضٕا  
  .علمته: خُرب فالن

  .تطاقش: انظر :شتطأقٕا  

: جعله يتعب، ويغلب َأن يقولـوا : عربية :بأْتٔع  
  .َتّعب

ْعتـر  شي املسـكني إ هّوه مۤا ]:يقولون[ :ّتْعَترٕا  
بنوا على اّتفعـل مـن عثـر    : رْتعتٔوٕا: بالقادوس ووقع، أو

  .العربية

فالن من فقرو أو مـن خجلـو    ]:من كالمهم[  
  .تعتور: انظر. مبشي وبّتعتر حبالو

  .َأشقاه، َأهلكه: َأتعسه اهللا: عربية: سَأْتٔع  

ن َأسعدك أمسـاك وان اتعسـك   إ ]:من أمثاهلم[  
  .َأرماك

  .بنوا اسم التفضيل من تعس املتقدمة :َأْتعس  

  .مطاوع وعظ: اّتعظ: من العربية :ظّتٔعٕا  

  .اظاتٔع: ت التركيةواستمد  

: املصدر الصناعي من اّتفق التالية، مع :ةاالتفاقيّۤ  
  .االتفاقيات

توافقـا،  : اتفق معه على كذا: من العربية :اّتفق  
  .صادف: واّتفق أن حدث كذا

اتفق : ٨٠٤ص ٢املشـرق س وقال رشيد شرتوين يف   
مل يذكرها َأحد من َأصحاب املعجمات ... مبعىن وقع عرضًا

  .استعماهلامع كثرة 

ـ : واستمدت التركية والفارسية واألوردية   اق اتٔف
  .واتفاقيات

: ويسود بني الثاقفني كالم مجال الدين األفغـاين   
  .َأهل الشرق اتفقوا على َأّال يّتفقوا

ن إذا اتفقوا اتنني البّد واحد مـنّٓ  ]:من أمثاهلم[  
  .غلبان

ن مـابّتفقوا علـى   كلبني عمٓر ]:من كمام[  
  .ةعضۤم

حذره، جتنبـه،  : اّتقى الشيَء: من العربية :ىّتٔقٕا  
  .لزم التقوى: اّتقى

اّتِق شّر من َأحسنَت : ويرددون املثل العريب القدمي  
  .إليه

  .َأحكمه: َأتقَن عمَله: عربية :نَأْتٔق  

  .انإتٔق: واستمدت التركية والفارسية واألوردية  

باس أتك الباشا وتكّتف قدامو،  ]:يقولون[ :َأَتك  
  .ذيل الثوب: من التركية عن الفارسية

أن يبوس الصغري ذيـل ثـوب    ]:ومن عادام[  
  .الكبري، أو يلمس الذيل مث يبوس يده

مال  :-وتسهل مهزته  -اتكأ : من العربية :ّتكاإٕ  
  .انظرها. وارتكى عندهم مبعناها.على ِشق يف جلوسه مستندًا

به اعتمد، ووثق : اتكل عليه: من العربية :ّتكلٕا  
  .واستسلم

  .اّتكال: واستمدت التركية والفارسية واألوردية  

ـ إ ]:من أمثاهلم[   ـ  نۤت ـ ب وٕاه خـود املنۤص ل ّتۤك
يقولوـا يف  (ة، خود من عبد اهللا واّتكل على اهللا، عالعوانيّۤ
  ).الطبيب

  .توكل: انظر
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السماء، : ج، يريدونت وبكرا بّدا تتٓلأتلۤج ]:يقولون[ :أْتلج
من العربيـة َأثلجـت   : ومثلها، مطرت سحب اجلّو،: أي

  .نزل ثلجها: السماء

  .تفرٔجت ٔأإن أتلۤج ]:من أمثاهلم[  

َأهلكه، املاَل أنفقـه  : أتلَف العدوَّ: عربية :َأْتَلف  
  .إسرافًا

  .إتالف: واستمدت التركية والفارسية واألوردية  

ّعرض : َحَلف واّتَلف، يريدون ]:يقولون[ :ّتَلفٕا  
وت، بنوا على افتعل للمطاوعة من تلـف  نفسه بيمينه للم

  .العربية

أكمله، وهـم يقولـون   : َأمتَّ الشيء: عربية :َأَتّم  
  .أمتم: غالبًا

  .إمتام: واستمدت التركية والفارسية واألوردية  

  .طلع مثره): العربية(حتريف أمثر الشجُر  :رأْتٔم  

  .ر عليههالعمل مابتۤم ]:من جمازام[  

  .ررام مابتۤمعمرو احل ]:من حكمهم[  

ظن به السوء، َأدخل عليـه  : أمه: عربية :َأْتَهم  
  .مو: التهمة، ويغلب أن يقولوا

  .امإٔ: واستمدت التركية والفارسية واألوردية  

  .انظرها. مبعىن َأمه: من العربية اّتهمه :اّتهم  

بنو على فّعولـة للتلطيـف   : َأو أّتورا :ةاألّتؤر  
  .انظرها ".أترا " والتقليل من 

  .تول: انظر :لاألتٔو  

ة بّدا هالشغۤل: يف األمر العجيب ]:يقولون[ :األتِّي  
األّتي رجل مات منذ تسعني سنة تقريبًا وامسـه  : قيل. األّتي

َأمحد األتِّي، وهو من حي املشارقة من بيت كعكة، كان مع 
جذبة فيه مستملحة قوّي الزند، إذا صمم فعل اليثنيه َأحد، 

  .آلن يف املشارقةوَأحفاده ا

من َأمساء ذكور النصارى من الفرنسـية   :نإْتيۤا  
ETIENNE  عن اليونانيةSTEPHANOS :املتوَّج.  

بنوا من اسم التفضيل من التيس، وهـو   :األْتَيس  
  .اسم، وقاعدم جتيز

 -ه بنوا هنا اسم التفضيل من التيسـنۤ  :األتيسن  
  .املبنية من التيس - انظرها

جـزازة  : ETIQUETTEلفرنسـية  من ا :يتَأتيۤك  
  ...تلصق على البضاعة لبيان نوعها َأو سعرها َأو

املراسيم املتبعـة  : وجمازًا كما يف األدب األورويب  
  .واآلداب اليت جرى عليها اجلمهور

  .األتيكيت: ٢٦٧ص  ٤٨اهلالل س : انظر

: من آداب الدين عندهم َأن يقول العاطس :أثاب  
يـرمحكم اهللا،  : قول له املشّمتاحلمد هللا رب العاملني، وي

: وَأثابكم اهللا مبعـىن : كلها مجل عربية: َأثابكم اهللا: وجوابه
  .َأنالكم الثواب وجازاكم

  .هّيجه: أثاره: عربية :َأثار  

طبيـب  : َأمحد بن عبد الرحيم احللـيب  :األثاريب  
يف تاريخ حلـب،  " القوت "ومؤرخ وأديب صنف كتاب 

  .م ٥٢٢مات س 

عم بّثاقـل مّنـو،    ]:يقولون[ْتثاقل، َأو  :لاّثأق  
بنوها علـى  : جيده ثقيًال، يستثقله، بنوها من الثَقل: يريدون

  .اّفاعل: اْتفاعل مث َأدغموا التاء بالثاء فصارت
  .تثاقل: انظر

ة أخوك اجللطه ا، حاۤجل ٔيالتّثأق ]:من كالمهم[  
  .لنته كمان بدك تّثأقعم بّثاقل، وٕا
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ق لسا البّدو يّثاقـل  ه ماخۤلحنۤن ]:من عنجهيام[
  .علينا

َأقامها وَأوضـحها،  : َأثبت احلّجة: عربية :َأْثَبت  
  .كتبه: الكاتُب االسم يف الديوان

  .إثبات: واستمدت التركية والفارسية واألوردية  

: واستمدت األلبانية من التركية إثبات فقالـت   
ICPATI.  

: انظر. وأّثث بيتو َأو أتت ]:يقولون[: أو أّتت :َأّثث  
  .أتت

  .أتر: انظر. َأو أَتر :َأَثر  

  .أَثر وآثار: واستمدت التركية  

َتر مبعىن بعَد، وهي من البـاء  ٓب: وتقول السريانية  
  .االترا: انظر. بعدها، اترٓا

  .عربية مبعىن يف احلال: على األَثر ]:من كالمهم[  

  .بقية الرسم واجلمع آثار: األَثر: عربية :َأَثر قدمي  
  .٦٩آثار حلب وكتاب حمافظة حلب ص : ٩ص ٧جملة الضاد  س: انظر

  .ترك فيه أثرًا: أثر فيه: من العربية :َأّثر  

أّثر عليه، ونقدة العصر مينعون،  ]:يقولون[وهم   
ألنه ُسمع َأثر فيه ال عليه، ويف منعهم نظر، وهو أن نعتـرب  

هيمن عليه، وهو جار عنـدهم،  : معىن الكلمة كأن نقول
: ستعماهلم َأثر عليه أن التعبري الفرنسـي فيـه  وسبب كثرة ا

INFLUERSURLUI ْتَأّثر: ومطاوعه عندهم.  

  .تأثُّر وتأثُّرات: واستمدت التركية  

ملا مسعتو عم حبكي أّثرين، شـي   ]:من كالمهم[  
  ر؟ش بأثّۤر، ٕابأثّۤ

  

  

  

املا بأّثر الكالم فيه ضرب السيف  ]:من حكمهم[  
  .أوَلى فيه

منسوب لآلثـار  : ثري، بناء أثريعامل َأ :َأثِرّي  
  .القدمية

  .َأخرج مثره: أمثر الشجر: عربية :َأْثمر  

  .أمثرت وساطة فالن ]:ومن جمازام[  

قـال  : َأْثَنى عليه: عربية يستعملها الثاقفون :َأْثَنى  
  .فيه خريًا

  .ناءٔث: واستمدت التركية  

بأثنا ماَعّمال حبفروا طلع معن  ]:يقولون[ :األْثنا
: مجع الِثْني من الليـل  :-ويقصر  -األثناء : عربية: ةخابۤي

  .الساعة منه َأو الوقت منه

وهم أطلقوا زمن الليل إىل كل زمـن، مث هـم     
اليستعملون إال اجلمع منه، مث يرى النجار أن صوابه يف َأثناء 

واسـتمدت  . ال بأثناء، واحلقيقة َأن الباء تنوب هنا عن يف
  .ندهأثنا س: التركية أثنا فقالت

َأول املصران : اصطالح تشرحيي :االْثَنى َعَشِري  
  .الدقيق من جهة املعدة

  .اسم التفضيل من الثواب :عربية :بَأْثٔو  

األثري عن السريانية أتري عـن  : من العربية :األثري  
مادة لطيفة التقع حتـت وزن تتخلـل   : ETHER: اليونانية

عملها األجسام، ُيعّلل ا امتداد الصـوت والنـور، يسـت   
  .الثاقفون

  .األثري والسدمي: ٤٦٩ص  ٦٥املقتطف س : انظر

  .َأتى: من جاء العربية: أو َأجا :َجإا  

وصـل،  : تـآ ۤا: والسريانية تقول يف معىن جـاء   
وأصل معىن . جاء: با: تا، والعربانية تقولۤا: والكلدانية تقول

العظمة والتمجيد والرفعـة، ومثلـه   : جا توضحه السريانية
: ويوضحه قول البدو ولو أم اليعرفون َأصلها. رتفعا: تعال

   –كما نرى حبق حنن  -أقبل صاعدًا مبجد : تعال جاي مبعىن
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  :جا املردود اهلمزة غريبتانويف ٕا  

مهزته إىل صـدره،  : أنه نقلت المه أي: أوالمها  
  .إنه حنت من أتى وجا: وعلى هذا فوزنه لَفع، إال أن نقول

هو : حكى سيبويه: األخريةوالعربية حتذف مهزته   
  .جييك يف جييئك

أن حركة صدره أعين اهلمزة حركـة  : ثانيتهما  
الردة، واملاضي الثالثي ُيفتح َأوله إن فتح ثانيه كأكل وفتح 
ودعا، َأما مايكون مكسور الثاين فإنه جيعلون حركة َأولـه  

جا ليس وزنـه  ٕا: ضي، وهذا َأعينم، ٕرۤلكي ٕعٕب: الردة حنو
ف ۤرأما حنو ٕع. إمنا هو على َفَعل كضرب وكَوى على َفَعل

  .فلم يفتحوا ثانيه

ة، وجتمع الشتماهلا على اجليّۤ: جا عندهمومصدر ٕا  
انـا  : َجّيات، وتصريف املاضي عنـدهم : تاء الواحدة على

ـ جا ٕهإ ه جيت أنيت جييت أنتوجيتو هوّۤجيت حننه جينا أنۤت ه يّۤ
  .جوان ٕانّۤجت ٕهٕأ

جي ه ْمۤنحۤنأنا َبجي ٕن: ندهموتصريف مضارعه ع  
ـ ٕه) أو بيجي(جي ه ٕبوّۤجوا ٕهنتوا ْبٕتتجي ٕانيت ٕبه بتجي ٕانۤتٕا ه يّۤ

  ).أو بيجوا(جوا ن ٕبنّۤبتجي ٕه

وهذا املضارع إذا أريد ختصيصه للحال صـّدرته    
  ".عم " أو خمتصرها " عّمال " بـ 

  ...عمال جبي أو عم جبي. أنظرمها

  .باء املضارعة: وانظر

" بّد " إذا أريد ختصيصه لالستقبال صدرته بـ و  
اإلمالـة للبلـد دون الريـف    ... بّدي أجي: -أنظرها  -

  .والبدو

  

نتـه  يني ٕاحننه جۤا) يهأو جۤا(ي أنا جۤا: وتصريف اسم فاعله
نتو للمذكر واملؤنث، وٕا(ني نتو جاۤيه ٕانيت جإيه ٕاۤيي أو جۤاجۤا
ـ ) نتو جاينييات للمؤنث مع ٕاجۤا ي أو أو جـاۤ (اي هّوه َج

للمـذكر  (يني هّنن جۤا) يهأو جۤا(ه َجايه هيّۤ) هۤيجايه أو جۤا
  ).ياتن جۤايات للمؤنث مع هنّۤن جۤاواملؤنث وهنّۤ

  ّد بتجي الساعة؟ ْشٔق:ويسألون  

  .فالن ماجبي بالعني بالقلب ]:ويقولون[  

  .هالبنت جبيا خطابني كتري أو جبّوا ]:ويقولون[  

تعا، أي يستعملون أمر : جايف أمر أ ]:ويقولون[  
  .كلمة أخرى

عبعضو جبي عن طنعش  كّلٓو كادرٓو ]:ويقولون[  
  .ألف لرية

جا ملعىن كاد َأو داَنـى َأو عـادَل   ويستعملون ٕا  
ن، وعندو جبي مليون لرية، جا َليصفۤرضّيع فرنك ٕا: كقوهلم

فّطوم ! التني كربوجه، شوف هالبنت ماأكوسا وأكل جبي ۤت
  .ي ألضفرااملغربية مابتج

حكي هداك أبو الطربوش املكوز ملا ٕب ]:ويقولون[  
  .بتجي تتشقشق تياَبك

  . ه جيي أو رايح جيياستنا راۤي ]:ويقولون[  

  .جا: واليهود يقولون يف أجا  

  : وكما وردت يف هزجهم لدى لعبة سكة القرد  

  .الديب دبدب وجاين

  .والديب راعي الغزالين      

  .جالك حّضر ْرجالك واهللا إۤي ]:ومن شّديام[  

حيمل َأحدهم على كتـف  : ومن شديات محاة  
ياراية الرايات ياعَظم اهللا القويـات  : آخر ويصيح احملمول

ياراحيني ياجايني َلمن هالراية البيضا اْلية؟ راية رسـول اهللا  
خري الربية وراية فالن ومجاعتو وأهـل حـارتو بـّيض اهللا    

ان جـاك  : ويشـدّ مث يستل سيفه ) وجهو: فريدون عليه(
الرصاص افتح لو صديرك، وان جاك املـوت مـن مجلـة    

  .املصايب
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   ]:ومن أغانيهم[

  سبع مكاتيب بعّت للو

  وال مكتوب ماجا مّنو    

  ]:ومن هنهونام[  

  احلسن سّبح وكّبر ملا جاليكي
  .أنا جي لك... من جناسهم: يف هذه املادة: انظر

  .التالتا اجلايني: ومن هلجة مالطة  

صوغون مجلة من كالم اجلاهل كأمنا هـم يف  وي  
هادا من قول األواول من َعَزمان هارون الرشاد، : رفعة عنه

: وقت اللي زّتوه أخوتو يف اجلب وأجاه الندا مالعال وقـال 
  .يانار كوين بردًا وسالمًا على عيسى بن أيب طالب

ومن جمانني حلب اليـوم   ]:من فات جمانينهم[  
صيفًا ... قط دون قميص أو سروال أوجمنون يلبس كالبية ف

جا ٕا: وشتاء، يركض يف الشارع مث يلتفت إىل الوراء ويلهج
  . ة كّبة، هربة هربةجا، كبّٕۤا

: خـود : ويف احلمام يقرعون بالطاسة صائحني  
  .أجاك: املناشف، فيجيبه التبع من الرباين: يريد

  .أجاك: كرسي هات: ومثله يف القهوات  

، )ييـه أو وجۤا(ي وم وجـاۤ مالي ]:من كالمهم[  
أجا الـدور   -ت وأهللا جابا، أن جيت ألهللا والصحيح أۤج

جـا  كويسة، ٕا) جركأو على ٕا(عليك، أجت القندرة عليك 
علـى  : يريدون(أمال جا عإلٕا) أو على تراطيبو(على ميلو، 

ة أو شهقة أو عطسة أو نعسة أو نومة جتو سعۤل، ٕا)األصول
أو ماجبي من وجدانو أو من (و ، ماجبي منو خيليه وحد...أو

اش ماأجـا ملـيح،   ... ) ذوقو أو من ناموسو أو من قدرو
  .ماراح يوم وأجا متلو، متل ماأجا متل ماراح

بنكسر عند واحـد قطرميـز،    ]:من خلمام[  
بياخدوا وببّسط بسطة بسوق اجلمعة وحبّطو مبمر شي الراية 

سرو بقـول  واجلايه يندقر فيه وملا بدقرو حدا وبغّلق على ك
  .جبي من وجدانك ماتعطيين حقو: لو

مابتجي تأهللا جييبا، املال جبي من  ]:من حكمهم[  
نشح التم، العافية بتروح بالقنطار وبتجي باملتقال، المتشـي  
بالعتمة بتجيك لطمة، اللي أجا وراح كأنو ماأجا وال راح، 

أو الشـباك أو  (الطاقة اللي جبيك منا الريح سكرا واستريح 
، البجي مع اللنب برو مع الكفن، اقعـود بالشـمس   )الباب

جبيك الفّي، السعد ملا جبي بكسر الباب، ملا جبي اهلوا بعّبـي  
  .كل الدراخيش، ماجبي مالناس غري وجع الراس

يات أكتر مالراحيات، راحـت  اجلۤا ]:من أمثاهلم[  
، أجـاك  )وهو من أمثال جند أيضًا(ت الفكرة السكرة وأۤج

كل من : د، أجا مكتوب من خالو قالالسعد عم برعد رع
كل من هو مـو،  : هو حبالو، أجا مكتوب من عمو قال

ة مالعراق شات بيت آمحاها، لوقـت مـاجيي   أجت كنّۤ
الترياق مالعراق بكون حبيب اهلـوى بـالفراق، إذا أجـا    
اخلّطاف نام بّرا وال ختاف، املا جبي معك تعا معو، املا جبي 

أهللا : ملقصقص تيجي الطيار، قال لوحتتك تعا فوقو، العاب با
جيتك بعون اهللا، ليجي الصيب منصّلي عالنيب، ملـا  : قال لو

موت، كل شي أول ماجبي غايل : جبي التوت بقول للخّس
ت هالسمكة، خلـص  إال التوت، لوال هديك الشبكة ماأۤج

عـد  : العيد وقلقو واجا وأجا الشيخ وفلقوا، قالوا جلحـاۤ 
يات أكتر مالراحيات، البجي لينـا  جلۤاا: آمواج البحر قال لن

أهال وسهال والقلب لو معتاز، البستحي من بنـت عّمـو   
  .ماجبيه آوالد
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حّضر اجلرن قبل ماجتي الفرس،  ]:ومن كمام[
متلك بعقـيب كـتري،   : جيَتك قال لو: قال القادوس للجب

متل هالسنة ماأجت مشحورة، طْبلوا أجـا  : قالت الطنجرة
، أجت املاليكة وازمت الشـياطني، أجـا   بن أم عتمانٕا

ليكّحال عماها، راح مشقوف وأجا منتـوف واحلمـد هللا   
عالسالمة، أجا للعميان ولد من كتر اللتلميس قلعوا عينـو،  

ت، الطّماع بىن لو لت راحو ودّشروا تدّخۤلأجو خيطبوَّا تدلّۤ
ك تيجـي حـدا   دار أجا املفلس سكن فّيا، اقعدي يف عشّۤ

انك عمانا وأكلك ماأجانا، أجاها جوز باحليلة ك، دّخيكشّۤ
ـ أقرع وألو قيۤل: قالت ة، سـّتي  ة، طوَّل الغيبة وأجا باخليۤب

نفا، أجا ونام عّنا ت خّفا خرقة ٕاماأجت بعتت يل خّفا يارۤي
ة، أجا مالصقاق سّوى حالو قـاق  لة ساَوى حالو مالعيۤللۤي
بالبدار، راح بالغبار وأجا ) أي أخذ دور القاقية يف اللعب(

تييت تييت متل مارحيت متل ماجييت، أبوك البصل وأّمك التوم 
ص أخـوه  منني أجتك الرحية الطيبة ياميشوم، أجـا تـيخلّۤ  

عّشرنا، سيت زين وأجاهـا  ) أو لنقفز(كفخوه، جينا لنقمز 
ش أجاين ش أجاين مالبيدر تيجيين من تبنو؟ وٕارمد العني، ٕا

وقـد  (وشرق املخاليط  مالقرد تيجيين من ابنو؟ أجا الشتۤا
  .ولبس الشراطيط) يزيدون

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جتيه ضربة، جتيه دّكة، جتيه  ]:من دعوام على[
ْمبارك ماأجاكي، جتي : الرزية، جتيَّه الرزية اللي قالت ألمك

ة، جتيه حدفـة  لّۤموجتو، جتيه رصاصة على مت قلبو، جتيه ٕك
  .عبند رقبتو، جتيه َمْحوة

ن ماجبي إال بالصـرماي، أو  فال ]:من كنايام[  
ام نّستنا احلليب اللي رضعناه، فالن ماجبي إّال قنص، أجتنا إيّۤ

عالسـبعة  ) أو ولـدان (ية نته جۤاّني ٕاماهو خدين جيتك، ٕك
  ).يعتقدون َأن من محلته ُأمه سبعة أشهر يكون نزقًا عجوًال(

شلون ماأجا معـك الشـاش    ]:من استعارام[  
البـّد مـاجتي   ) أو ورّدا(لتّم ورّوحا ة لاشكلو، أجت اللقۤم

  .احلّباية بتّم الطاحونة، أجا الطبل غّطى عالنايات

  .أنا ماجبي نقطة ببحرك ]:من متلقام[  

مع حتريك األلف كمـن  ( ]:من مناغاة أمهام[  
  ): يدّور الكبة

  أجا السلطان وطلبها    ة من كبكبهاۤبكبۤي

  ااهللا يكربه :قال  رةرة زغۤيزغۤي: قالوا لو

            ]:من جناسهم[  

  من أنَزل أنا جيلك -! يابدر  -وحق 

  ان مل جتيين حلّد البيت أنا جي لك

  كم بت سهران بطول الليل أنا جي لك

  وان رمت جيال على قدك أنا جيلك

بروح وجبي متل املكوك، البنت  ]:من تشبيهام[  
 ة بـدّقا، متـل  ۤية بدّقا واجلۤاالراۤي: متل حلقة باب الصقاق

ّشو اخلرب، فالن متل برو جبي وما بيعرف ٕا: جحش الطاحونة
مـاجبي إال  : ماجبي إال باللط، فالن متل اجلـوز : العقرب

ماجبي إال باملسلة، متـل  : بالكسر، فالن متل اجلوزة العميا
تنني راحيني تنني جايني، متل حب الـدب  : دةرمٔنال ٔخحۤب

بتكّشا : ةة الكلۤباندنو، فالن دبّۤأجا تيبوسو عض للو ٕا: البنو
راحيـني  : من هون بتجي من هون، متل بيضات املغربـل 

  .ينيجۤا
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  :ويرد يف نشيدة ختم القرآن كانت تنشد يف الكتاتيب قدميًا

  قصدنا محاكن    جيناكن جيناكن

  ماكنا جيناكن    لوال كالُم اهللا 

  :من فصل اسق العطاش

  .جاين حبييب أبو احللقة  

   ]:من هنهونام[  

  لقيناها جاية    جيب العروسرحنا لن

  والبسة اْملالية    خمططة وحممرة

أجاب سؤاَله أو عن سؤاله أو إىل : عربية :َأجاب  
  .قضاها له: رّد اجلواب، أجابه إىل حاجته: سؤاله

  .ابتإٔج: واستمدت التركية والفارسية واألوردية  

بلفـظ اجلـيم جيمـًا    (َأجيب : ويف السريانية  
  .نية، ومثله يف الكلدا)مصرية

" املرجع " وضعها األستاذ العاليلي يف  :َأّجاجََة  
  .على الدّراجة النارية، ومثلها اجلّوالة

أتى باجليد من القول : أجاد إجادة: عربية :َأجاد  
  .صّيره جيدًا: والفعل، أجاده

أدخله يف جـواره،  : أجار إجارة: عربية :َأجار  
  .أعاذه، أنقذه، أغاثه

ـ جيرينا مالقلّۤ اهللا ]:من دعائهم لفالن[   ة ة ومالذلّۤ
  .ومن جور بيت األمحا

اإلذن والتسـويغ  : اإلجازة: من العربية :ةإجاۤز  
واإلباحة، ومنها اإلجازة اجلامعية ختّول الطبيب أن يـزاول  

  .الطب

  

  

يخ البد له من إجازة ليكتب احلجب وميسك احليايـا  والۤش
  ...و

جال َأ: عربية: َأجال النظر: يقول الثاقفون :َأجال  
  .جعله جيول، أداره: الشيَء

  .انظرها. مجع أجنيب :بَأجاۤن  

السخّي، كرمي القوم : مجع جواد العربية :َأجاويد  
الطّييب األصـل  : وخريهم، لكنهم يستعملون األجاويد مبعىن

  .ومبعىن األولياء

  : يف املعىن األول ]:ومن هنهونام[

  قومي نسري فيكي! ياعروس! ياستنا

  واّمك لعالليكي من بيت ابوكي    

  ونصّب كاس اهلنا والسعد يسقيكي

  ماضاع املهر فيكي! بنت األجاويد    

  :واهلنهونة  

  سرير العّز مرباكي! بنت األجاويد

  ك وهادا الفّل ناداكيالورد حبّۤ    

  ك برّبو أنو يلقاكيَحَلف عريۤس

  ماآحالكي! اهللا: ك صرخوملا شاۤف    

إيـه  : ذكـار أما املعىن الثاين فريدد غالبـًا يف األ   
  .ياهٓو ياكيالين يارفاعي ياهٓو! يابدوي: ياأجاويد

األجاويد دسـتور  : ويف احلديث العادي يقولون  
  .نمن خاطٓر

َأكرهه علـى  : َأجربه: ر، من العربيةوجٔب :رَأجٔب  
  .العمل

  .إجبار وإجباري: واستمدت التركية  

هـاَب  : اسم التفضيل من َجُبن العربيـة  :َأْجَبن  
  .وضُعف قلّبه

  .أجنب من قطة ]:من أمثاهلم[  
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اجتـاز  : من العربية يستعملها الثـاقفون  :جتازٕا
  .مّر به، سلك، عرب: باملكان

: -وتسّهل مهزتـه   -اجترأ : من العربية :ْجترٔإا  
  .تشّجع وأقدم

اجتلبوا فالن حلـزبن، مـن    ]:يقولون[ :ْجَتَلبٕا  
  .ساقه من موضع إىل موضع آخر: اجتلب الشيَء: العربية

مشي  ]:يقولون[وبعضهم يلفظها اشتاق،  :جتلقٕا  
صابيعو متا حدا جيتلق عليه، لكـن منـو اجتلـق؟    عروس ٔأ

  .أحّس وشعر به: ى، يريدونالكلب اجتلق وعؤّ

  .ليس الجتلق ذكر يف املعجم العريب  

  .وليس َجلَلق معىن اإلحساس والشعور  

ولو اجتمـع   -لكّن مادة اجليم والالم والقاف   
  ":منت اللغة " ننقلها عن : املدلوالت التالية -القاف اجليم و

  .حلقه: جلق رأَسه -ً ١  

فَمه عند : كشفت، ومثله: املرأُة عن ثناياها -ً ٢  
ضحك يفتح الفم حـىت  : التجلُّق: كشفه، ومثله: الضحك

مضـحك  : اَجلَلقة واَجلْلقـة : تبدو أقصى األضراس، ومثله
  .اإلنسان وَمكشر األسنان

العامـة  : يف احلاشـية " املنت " احب مث يقول ص  
إذا تغاضى عنه حـىت قـلَّ حيـاؤه،    : جلقه فاجنلق: تقول

  ...جعله: وفصيحها

: جلعت املرأة ثوا: ومعىن الكشف تبدو يف جلع  
مل تستر على نفسها إذا خلـت مـع   : خلعته، جلعت املرأة
مل : حسرها عن احلشفة، َجِلع فـالن : زوجها، الغالُم غرلَته

تاه على أسنانه، وانقلبـت شـفته إىل شـاربه،    تنضّم شف
انقلبت الشـفة عنـها،   : انكشفت عورته إذا جلس، واللثة

  ...انكشف: اجنلع

    

  

  

ورّد معىن االحساس بالشيء والشعور به : نقول
إىل معىن كشفه رّد طبيعي، وهاهو ذا العالمة سلسل جلـق  
من جلع حبذق وحّس رهيف عهدناه به يوم كان على قيد 

  .احلياة

عن يومية  ١٨٤٦س  ١٠٢ص  ٢وثائق تارخيية عن حلب جــ  : يف
األربعاء اشتلقوا َأن من على صورة مرمي العذراء : نعوم خباش

راح طربوش ذهب وْطواق ثالث وْحالق ثالث وخـوامت  
أم ثالث ونبهوا بالكنائس وواقع الشبه على واحد  ٢ذهب 
  .السبت حّصلوا النشلة مع املذكور -غريب 

علم يعىن بدراسة : لدى الثاقفني :ماععلم االجت  
  .العالقات بني البشر

: ويكثر َأن يلفظوها اشتمع، من العربية :ْجَتَمعٕا   
: انضّموا، تأّلفوا، ضّد تفّرقوا، والعربيـة تقـول  : اجتمعوا

جيـوز  " حبر العـّوام  " فيه، ويف : اجتمع إليه وهم يقولون
  .اجتمع فالن مع فالن أو فالن وفالن

اع اجتٔم: التركية والفارسية واألورديةواستمدت   
  .واجتماعي واجتماعيات واجتماعيًا

: اجـتىن : من العربية يستعملها الثاقفون :ْجتَنىٕا  
  .قطف

: مـن العربيـة  : وقد يلفظوا اشتنب :ْجَتَنبٕا  
  .بََُعد عنه: اجتنبه

: واستمدت التركيـة والفارسـية واألورديـة     
  .اجتناب

: اجتهـد : من العربية: هدويلفظوا اشت :جَتَهدٕا  
وذكر ابن مكي أن بعض . جّد، بذل وسعه يف طلب الشيء

  .اشتهد: أهل صقلية يقول يف اجتهد
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أبـو حنيفـة   : واتهدون يف الشرع اإلسالمي أشـهرهم 
  .والشافعي وابن مالك وابن حنبل

  .اجتهاد: واستمدت التركية والفارسية واألوردية  

: ا الثـاقفون من العربيـة يسـتعمله   :جحافٕإ  
  .تكليف ماال يطاق: اإلجحاف

: بنو اسم التفضيل من اجلحش يريدون :أْجحش  
  .أشّد غباوة من احلمار، وهم يبنون اسم التفضيل من االسم

  .انظرها. بنو اسم التفضيل من اجلحشنة :أَجْحَشن  

: واجلمـع : اجلزاء، الثواب: األْجر: عربية :َْجرأ  
عملون اآلجـار ملعـىن   أجور وآجار، لكنهم خيطئون فيست

  .آجار: انظر. اإلجيار

: واستمدت التركيـة أجـور ومجعتـها ثانيـة      
  .أجورات

ومن مّربات حلب أن كثريين يقومون مبشـاريع    
لألجر كأوقاف اخلريات وإنشاء السبالن، والنذر إلطعـام  
الكالب أو القطط أو الدواب الشائخة، ونقر جرن وتثبيتـه  

  ...منه الكالب وما الحيصى قرب الدار يغمر باملاء لتشرب

وإذا أضاع أحدهم محارًا أو ولدًا أخرج املنادي   
ياوليـدات  ! يابصـالة حممـد  ! ياسامعني الصوت: يصرخ
يامرّدين األمانات واللهفات، يامن شاف لنا جحش ! احلالل

يع واللي بـرّدو  ارحة العصر ضأسود جحش أسود من امبۤا
جر والثواب عنـد  يرد اهللا أمانتو واحللوان نص جميدي واأل

  .اهللا

وحيمل نعش امليت أربعة ويتقدم آخرون يرغبون   
أجـِري  : ر، فيجيبه الذي يتخلىآۤج: محله فيقولون للحامل
  .وأجرك على اهللا

. عظـم اهللا أجـركم   ]:ويقولون يف التعزيـة [  
  .وكويت هلجتها إبدال اجليم ياء

    

  

  

  .األْجر على قدر املشّقة ]:من أمثاهلم[

الَقَدم، أو من أصل : يف الرجل العربيةحتر :االْجر  
: عف، وهي من غريـب األوزان الفخذ إىل القدم، وزا ٕأ

  .انظرها. فعجا ٕلشأن وزن ٕا

والكلمة مؤنثة تأنيثًا معنويًا، ومثناها مؤنث لفظيًا   
) جرتيناأو ٕا(جرتينا ٕا) ْىجٔرأو ٕا(جرتيين ٕا: ومعنويًا، يصرف

  .نيٓنجرۤتجرينا، ٕاجرتينو، ٕان ٕآكجرتينك، ٕاۤنجرتۤيجرتينك، ٕإا

أو (جرينـا  ين، ٕاجرۤيٕا: ين، يصّرفجۤرٕا: ومجعها  
جرينـا،  جرينـو، إ جرينكن، ٕاك، ٕاجريۤنجريَنك ٕا، ٕا)جريّنإا
  .نجريٓنٕا

ة، وتبدل اإلمالة سكونًا يّۤي وْجٔرْجٔر: ومصغرها  
) ّيىيأو ْجٔر(ي ْمحّمد ْجَرْي ْجٔر: لدى اإلضافة، وتفتح التاء

  .نن، جرّيو، جرّيا، جريّٓك، جريٓكجرينا، جرّيك، جريّۤ

ْجريت حممـد، وجـرييت، وجريتنـا،    : وكذا  
  .نك، وجريتكن، وجريتو وجريتا، وجريٓتوجريَتك، وجريۤت

يِتـي  ليش كسرتوا ْجٔر: وعلى هذه جاءت لعبة  
  ...ليش

وال يلفظون الِرجل كالعربية اال مراعاة ملا بعَدها   
ط رجل فوق رجل أمو بتجيب عجل، البربك وحب: كقوهلم

  .قامت رجل وحطت رجل وجابت صيب متل العجل: ومثله

ولفظ (ال ٓجل أو ۤرۤجۤر: ولفظ الِرجل يف السريانية  
  ).اجليم دائمًا يف غري العربية هو كاجليم املصرية
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ولفظها يف الكلدانية كلفظها السرياين نفسه مع جعل األلف 
  .مًااألخرية كاأللف العربية دائ

  ).تلفظ اجليم كافًا(ل ۤجۤر: ولفظها يف العربية  

تقرب من هلجة حلب بفـارق  : ويف اجلعزية إْجر  
  .شكلة الردة يف احللبية

  .الردة وشكلة الكسرة يف اجلغرية: انظر  

  .ِرْزل: ويف هلجة تونس

ـ : ويف اصطالح السلته جية ولغة القجم : اجرإل
  ).اتألنه يستعمل رجله يف نيل السلت(الَشِره 

وباملناسبة نورد أن الشيخ أمحد رضا وضع كلمة 
مثـل  : الَعكوز: للرجل االصطناعية، يف املعاجم" العكوز " 

  .اجلبة من حديد يضع األجذم فيها رجله

جـر  جر الكرسـي، إ إ ]:ومن كالمهم[نعود،   
جر جر اخلزانة املتنقله، ٕاجر السّلم، ٕاجر اَملنصب، ٕاالطاولة، ٕا
جر جر الَكَرويته، ٕاجر السّحارة، ٕاسكرتون، ٕاجر الالسيبا، ٕا
  .انظر هذه الكلمات... القبقاب

  .ميشي: يريدون: ح أجريهعم بفتّۤ ]:ويقولون[  

: ينادي بياع شقة اخلروف ]:ومن نداء باعتهم[  
يريدون أن اخلروف من (هادا اللي عّفس عالكماي بإجريه 

  ).ربيع هذه السنة

ردة، بۤا جريك مبٔيحط إيديك وٕا ]:من كنايام[  
جـرو  جرو، حط للو حتـت إ فالن ماحبسن يقيم إيدو عن ٕا

كأن شـيئًا يفحـص يف   (جر جيجة قشرة موزة، يف بطنو ٕا
جريه عم بتدق ، ٕا)ركض: (جريه على كتافوال ٕأقٔش) داخله

جـر  جرين من قصب، مالك ٕاساوينالو ٕا) ركض: (بضهره
ذا شـاف أهللا  جر تدوس، إة مالك ٕاتدوس، من كثر الدّقاۤن

جريـه،  جريه بشلحو جرابو، سحب آه من أضافري ٕامّديل ٕا
جرك جري وٕاجرك عالشيخ، مامبشي من هون إال ٕاجري وٕإا

  ).سلك الناس الشارع(جر اشتغلت سوا، إال

    

  

جرينـا،  مابقي علينا غري وسخ ٕا ]:من كمام[
جريهـا ببطنـا،   شي من شي ماحط ٕالوما اهللا يعرف احلية ٕا

جر جيجـة؟  ين كعتولة بـإ جرك، ٕمطلع بإيدك ساويه بٕاالب
جريها العوج، قام السلطان حيدي خيلـو  لبست البابوج بٕا

جر جحش، التشلحو من جرا، فالن حمّنك بٕاا مّدت ٕااخلنفۤس
  .جر حداق بٕاجرك، رو التلٔزٕا

جـر  إذا صارت ورقة التني قـد إ  ]:من أمثاهلم[  
جري ب مطرح مابتحب، بٕاجر بتدالبطة نام وال تتغطى، إال

، )أصله ارتطمت رجل خبيل وسال دمها فقاله(وال باحلدوة 
  .جراكش اضربا اكسور ٕا: بدال ماتقول للجيجة

أو (جريك على قد فراشك مّد ٕا ]:من حكمهم[  
االمثال : انظر) فك، وهو من أمثال الكويت وجندعلى قد حلۤا

  .جريهب ٕاو بتعّۤف راسالبخفّۤ. ٣٤٨العامية ألمحد تيمور باشا ص 

جريـه، أكـل   ركب موتور ٕا ]:من استعارام[  
  .جريك بالفلقجري وٕاجَري، ٕاالدرب شقفه من ٕا

يريـدون  (جر كرسـي  فالن ٕا ]:من تشبيهام[  
عوين وال أستغين : يريدون(جري ، فالن إيدي وٕا)الشأن له

  ).عنه

  ]:من شعرهم[  

  حمبوبيت يف السما شلون الوصول ليها ؟   

  .جريهاخشخش هلا بالدهب بتركد عٕا: لوقال 
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   ]:من هنهونام[

  دوس ياعريسنا دوس على روس

ــب        ــك ده حتــت اجري
  مكدوس

  بتفك واهللا ألف حمبوس    وملا بتدخل عالسراي

   ]:ومن حوارهم[  

  مارحيت عالسينما؟! خدوج ياخدوج 

  وليش أش يف؟ -

جرو وصـار  ت ٕاعبد الوهاب وقع من السطوح وانكسۤر -
  .جريجري ٕاجري ٕاح ٕايصي

واحد عندو جحشني كـرى   ]:ومن نوادرهم[  
ه واحد، وملا أبطا جحشو، رفع واحد ملصطاف وركب هوّۤ

: العصاي تيضربو لكن ضرب زبونو املصطاف، صاح زبونو
آخ اجري فظن أنه يسـتحثه علـى سـوق    : يريد. اجري

  .جحشه فرتل طاق طيق

بدك جرك بكون إذا حّكتك ٕا ]:من كتاب اللباد[  
تدوس أرض جديدة، اللي بربك وحبط اجر فوق اجر أمـو  
بتجيب عجل، اللي بنام واجريه عالقبلة بتقصـر اجريـه،   
البقتل قطة ملزوم يوم القيامة يعّبي اجريها دهب، من شان 
ميشي الولد الزغري بربطو خيط من باهم اجرو األمين لباهم 

ـ اجرو األيسر وبياخدوه لباب اجلۤا ة، مع وقت صالة اجلمع
وحبطوا يف ديلو شوية زبيبات أو زعرورات وبقولوا لواحد 

  .لو وخود اللي بديالوفك اشكۤا: مالطالعني مالصالة

جر العروس أم يضعون حتت ٕا ]:ومن عادام[  
  .شيء من النقود

ميدون أرجلهم إىل مركز  ]:من ألعاب األطفال[  
جَري ْحَدي ْمَدي رحت وجيت على ٕا: دائرة ويعّد َأحدهم

سقيين، قال يل شـوي  : لقيت ْصَبْي عم بنضح مْي قلت للو
ق يل طبـق سـّكر،   طبّۤ! ياَمْسكر! وشوي شوي ياعسكر

حلفت يل معلميت لتعلقين بالسَّجر، والسجر مالن فلـوس  
ومن تكون (جرك يامنقطة بالدهب يامنيحة ياعروس قيمي ٕا

رجله يف دور العروس يثنيها مث يعود الدق إىل َأن تبقى رجل 
  ).حدة ممدودة فُيعد صاحبها مغلوبًاوا

وانتقلت إلينا من الغرب اخلرافة التاليـة يعرفهـا     
البطل اليوناين أشيل كانت روحه يف رجلـه ال يف  : الثاقفون

جسمه، فكانت السهام التؤثر فيه إىل أن أتـاه سـهم يف   
مؤخرة ساقه فمات، فسمى علماء التشريح هذه املنطقة من 

  .وتر أشيل: رجله

كني واالحـواش،  أّجر الـدكاۤ  ]:يقولون[ :رَأجّٔ  
  .أكراها): العربية(حتريف آجر الدار وحنِوها 

  .رآٔج: انظر

  .إجارة: واستمدت الفارسية  

قويق آغا أجَرى ر حلـب   ]:يقولون[ :َأجرى  
أسـاله،  : أجرى املاَء وحنوه: عربية: ومكتوب هيك عقربو

  .أمضاه: دفعها للجري، واألمَر: واخليَل والكالَب وحنوها

  .إجراء وإجراءات: واستمدت التركية  

مصطلح حقوقي عثمـاين لـديوان يف    :اإلجرا  
العدلية مهمته تنفيذ أحكام احملاكم، واسم موظفيه مـآمري  

  .اإلجرا

" التنفيـذ  " وضع هلا امع العلمـي العـريب     
  .املنفِّذ: وللموظف

ماال نبت فيه، : األجرد من األدمي: عربية :داألْجٔر  
  .من الشعر عليه: الرجال من

كانون األول األجرد خّلى الَسَجر  ]:من أمثاهلم[  
  .أْمرد

  .أذنب، اعتدى، جىن، جناية: عربية :مَأْجٔر  
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  .امإجٔر: واستمدت التركية

الثمن، الِعَوض لقاء : األجرة: من العربية :ةاالْجٔر  
  .عمل

، ويف )اجليم جيم مصـرية ( أْجرٓا: ويف السريانية  
  .أجَرا: نيةالكلدا

  .ُأجرت :واستمدت التركية والفارسية واألوردية  

وهو مـن  (جرة كل حجرة إال ٕأ ]:من أمثاهلم[  
ك بوسي إيد القط وخدي ۤل: ، قالوا للفارة)أمثال جند أيضًا

  .رة عالبسَلمجره ْمليحه بّس الدٓوإأل: ره، قالتلۤي
  .أجر: انظر

 -د بنوها مـن األجـرٔ  : أو أجرود :األجروِدي  
واستعملوها يف من ال شعر يف وجهه وقد يكـون   - نظرهاا

  .شعر يف رأسه

صـباح القـرود والصـباح     ]:من كمام[  
  .األجرود، الترافق أجرودي وال تشاور ياهوِدي

ـ اهللا ينجينا ماملرا إمل ]:ومن دعائهم لفالن[   ْعرة ٕش
  .والرّجال األجرودي

: ىلأو أجزاخانة، ورمسها الثـاين أو  :ةاۤناألْجَزٔخ  
): العربيـة " (أجزا " اصطالح تركي للصيدلية ركبوه من 

الفارسية مبعىن الـدار،  " خانه " مجع اجلزء مقصورة، ومن 
  .وجيمعوا على أجَزخانات

والعريقون يف العامية حيرفوـا إىل أزدخانـة،     
والفارسية كالتركيـة تسـمي   . أزدخانات: وجيمعوا على

  .أجزاخانه: الصيدلية

أجّزجي، أو : راك واحللبيون الصيديلويسمي األت  
  .ةأجزاجي، واحللبية جيمعون األجَزجي على أجزجيّۤ

    

  

  

األجسم اسم التفضـيل مـن   : عربية :األجَسم
  .َضُخم وَعُظم: َجُسم

ْخياريت أجَفى من خيارتك،  ]:يقولون[ :األْجَفى  
بنـو اسـم   : لكن ْبرَميك أجفى من ْبرميي، يريدون أغلـظ 

  .َغُلظ): العربية(ثوب التفضيل من جفا ال

ت وصارت طعمتا ي أجقۤرأمل ]:يقولون[ :رأْجٔق  
َأِسن املاء وفسد، ظين أـا مـن اُجلـؤار    : جقرة، يريدون

فريفـع  : قيء وُسالح يأخذ اإلنسان فيجأر منه أي: العربية
  .صوت االستغاثة منه

ره، أبغضه، َسقْْۤ: أو من السريانية ومثلها الكلدانية  
ويدانيها يف العربيـة الَصـْقرة   . ظر إليه شزرًاأهانه، آذاه، ن

املاء يبقى يف احلوض تبول فيه الكالب والثعالب، : والَصَقَرة
  .وهو اآلِجن

ّمتا أجقم، وعم حبكي معـي   ]:يقولون[ :مَأْجٔق  
صـفة  : جقما، واجلمع جقم وجقمان: باألجقم، واملؤنث

  .انظرها. مشبهة من َجَقم

: شي من أجلـك ساويت هال ]:يقولون[ :َأْجل  
مبعىن من جّراك وبسببك، ويكثر أن يقولوا عوضـًا  : عربية
  .من شانك: عنها

كتب الكمبيالة ألَجل قريب،  ]:يقولون[ :األَجل  
املّدة، الوقت، غاية الوقت، : األَجل: جا أجلو، عربيةوفالن ٕا
  .آجال: واجلمع

  .َأَجل وآجال: واستمدت التركية  

موعـود، أجـل    أجل ]:من تعبريام احلديثة[  
  .مسّمى، أجل غري مسمى، أجل بعيد، أجل قريب

  .كو بضربك كف جبيب أجلك ]:ويهّددون[  

  .الوصية مابتقّرب األجل ]:من أمثاهلم[  
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َأّجلنا السفرة، وأّجل احلاكم الـدعوى،   ]:يقولون[ :أّجل
  .ْتأّجل: أّخره ومطاوعها: َأّجله: عربية

تأجيـل   :ةاستمدت التركية والفارسية واألوردي  
  .ات وُمؤّجل وُمؤّجًالوتأجئل

  .مهر ْمأّجل، ومهر ْمعّجل ]:من اصطالحهم[  

على أهللا، أهللا َيعطيـك،  : وإذا رّدوا الشّحاد قالوا  
  .أّجال: أما اليهود فال يلفظون اسم اهللا ويقولون

إذا قيل  - انظره -وكان الشحاد اليهودي يّساف   
ة، ة وفوْق رفقاتا مدركۤلجۤلْمَأ: أّجال يغين بينه وبني نفسه: له
ْمأّجلـه بـس يبالكـي    : وإذا كان يكره املؤّجل يقـول (

  ).هبدركۤل

  .عّظمه: َأَجّله: عربية :َأَجّل  

  .إجالل :واستمدت التركية والفارسية واألوردية  

حضـرة  : من ديباجات الرسائل عندهم :اَألَجّل  
  .دُرهعُظم ق): العربية(اسم التفضيل من َجّل : األَجّل األجمد

خرج، أجـاله  : أجلى عن املكان: عربية :َأجَلى  
تفرقوا عنـه، عنـه   : أخرجه، القوُم عن املوضع: عن املكان

  .كشفه عنه: اهلمَّ

صـرب  ): العربية(اسم التفضيل من َجُلد  :األْجَلد  
  .وحتّمل، أظهر اَجلَلد والصالبة

صّيره جالسًا، مّكنه من : َأجلسه: عربية :َأجَلس  
  .اجللوس

: ّلْق أجلس من قبلحالتو ٔه ]:يقولون[ :جَلساأل  
  .ضّد نام: اسم التفضيل من جلس

    

  

  

  

أمجع النـاس علـى تعظـيم     ]:يقولون[ :أْجمع
: أمجعوا: أمجعت اآلراء على كذا، عربية: القوي، ويقولون

  .اتفقوا

العرس حبوش فالن ألّنا كبرية  ]:يقولون[ :األمجع  
  .ضّم: اسم التفضيل من مجع: وأمجع

  .العربية: من ألفاظ التوكيد: مجعنيأ  

: مجعه، احلسـابَ : َأمجل الشيَء: عربية :أْجَمل  
  .رّده إىل اجلملة

  .إمجاًال وإمجاليًا: واستمدت التركية  

  .َحُسن): العربية(اسم التفضيل من ُمجل  :األمجل  
  .أمجل ما على األرض: ١٣٢ص  ١١انظر جملة الكتاب الد 

ذهـب  ): العربية(ُجّن  اسم التفضيل من :َأَجّن  
  .عقُله

كان ُجُنبًا، أحدث اجلنابة، وأصل : عربية :َأْجَنب  
  .املعىن الُبعد

الغريب البلد أو النسب، وهـم  : عربية :اَألْجَنيب  
وكالم العـرب  : قال األزهري. يطلقونه غالبًا على الغربيني

  .أجنيب: رجل أجَنب وجاِنب وُجُنب، والتكاد تقول: تقول

: مجعًا ساملًا -إذا قالته  -مع األجنيب والعربية جت  
  .أجانب موّلد: مذكرًا أو مؤنثًا، وقوهلم

ل هاْد كو جهد نفسك ٕكالٕت ]:يقولون[ :أْجَهد  
ّمحلها فوق : َأجهد نفَسه: عربية: ْبتمرض وما حدا بْنجقك

  .طاقتها

َأجهـز علـى   . عربية يستعملها الثاقفون :َأْجهز  
  .هشّد عليه وأمتَّ قتل: اجلريح

ضّد ): العربية(اسم التفضيل من جهل  :اَألْجَهل  
  .علم

    



- ٦٨ - 

  .ّرأجهل من محار، أجهل من ٕك ]:من سبام[

صـار  ): العربية(اسم التفضيل من جاد  :داألْجٔو  
  .تكّرم: جيدًا، وباملال

: فالن أجوف، يريـدون  ]:يقولون[ :فاألْجٔو  
خاليًا من اللب َأو من مكنونات العقل من رشـد وعلـم،   

اجلبان الفؤاد له، وهـم اسـتعملوها يف   : األجوف: ربيةع
  .ماتقدم

َجرا وأَجارى ٕأ :ه، واجلمعأجۤري: واملؤنث :ْألِجريا  
: وأَجرات، يطلقوا على اخلادم والعامل وطالب الكّتـاب 

: من أكرى نفسه بعـوض، واجلمـع  : األجري: من العربية
  .ُأَجراء، وهم استعملوها يف ماتقّدم

، ويف )اجليم جيم مصـرية ( َأِجريٓا :يف السريانية  
  .أجَريا: الكلدانية

ـ  ]:من أمثاهلم[   ة مابفضح اليبت الكبري إال الكنّۤ
  .واألجري

أش ما أجـا  ! ة ماألجري بۤليإح ]:من كمام[  
ويف لعبـة  (م بقول األجـري،  ك كتري، متل ماْبقول املعلّۤمنّۤ

  .متل ماجبيب املعلم جبيب األجري): الطاولة

  .عّتق دّبَتك وجّدد أجَريك ]:كمهممن ح[  

ابقون ولو أا چبنوا اسم التفضيل من  :نْبٔقٔچأأل  
 .اسم وغري عريب ويزيد على الثالثة

    بقن مّنو ليش يف؟چأ ]:من سبام[  

ة وما بقي شي خمّبا، ق املسأۤلچّٔأٔ ]:يقولون[ :قچّٔٔأ  
أظهرها وكشفها وأعـان  : قا، يريدونچّٕومن قبل ماكان يأ

الكشف، الفتح، : التركية" يقچآ" ها، بنوا على فّعَل من عن
  .النشر

    

  

  

: يريدون. حاسر الرأس: اش، تركية مبعىنيقٔبچأو آ :اشقٔبچٔأ
يقباش چالذي اليتقيد باملظاهر، ومن األسرات احللبية أسرة أ

  .النصرانية

  .انظرها. لنبچبنوا اسم التفضيل من  :ْلَبنَچأ  

سـاخن،  : ، يريدونأّح: للطفل ]يقولون[ :أّح  
  .وهو اصطالح طبيعي للحرارة

سعل، تنحنح، توّجـع، وهـم   : أحَّ: عربية :ّحٔأ  
  .يستعملوا أيضًا مبعىن برد

طّوقه من مجيع جهاته، : أحاط به: عربية :َأحاط  
  .بلغ به أقصاه: أحاط بالشيء علمًا

  .انظرها. حاوط: ويغلب أن يستعملوا  

إبـراهيم   قـال الشـيخ   ]:من عثرات أقالمهم[  
أيتـه إليـه   : أحطته علمًا باألمر، أي: ويقولون: اليازجي

وأعلمته به، فيجعلون هذا الفعل متعديًا، وهو اليكـون إال  
ًأحطت باألمر وأحطت به علمًا، مل ُيسَمع غري : يقال: الزمًا
  .ذلك

  .إحاطت، وحبر حميط: واستمدت التركية  

 واملطّوف يف مكة يلقن احلاج مقطعـًا مقطعـاً    
اهللا ُمحـيُطن ُطْنبلكـا،   ": اهللا حميط بالكافرين " فيقول يف 

  .فرينا

  .نقله: أحاله: عربية :أحال  

: اإلحالة: اصطالح احملاكم ]:ومن اصطالحام[  
متليك املزايد األخري العقار احملجوز املطـروح للبيـع بعـد    

  .املزايدة العلنية

  .تإحأل: واستمدت التركية  

افتقر إليه وصار : حتاج إليها: من العربية :حتاجٕا  
  .ذا حاجة
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احتاج : احتاجه، صواا ]:ومن عثرات أقالمهم[
  .إليه

  .ات وحمتاجأجاج واحتٔياحتٔي: واستمدت التركية  

  .احتياج: واستمدت الفارسية  

اشتغل تتكّل وال حتتاج للذل، إذا  ]:من حكمهم[  
  ).أو حج كلبون(ياحج كلب : احتجت للكلب قول لو

  .صيغة اسم التفضيل :األحب  

أحب ما علّي أو على قليب أشـوفك   ]:يقولون[  
  .خبري

حتّيـَر  : بنوا على افتعل من حار العربيـة  :حتارٕا  
وضلَّ ومل يهتد السبيَل، ومبا أن املعاجم مل تـذكر احتـار   

  .أنكرها العلماء ومنهم الشيخ إبراهيم اليازجي

  .احتار: ويف هلجة مشال املغرب  

  .احتار وأهللا حّيرٓو ]:من كالمهم[  

ـ : قالـت ال  ]:من أمثاهلم[   ة؟ كـدۤ ك رۤاأش ۤب
  .قد مارقعت عالْغدارة: وحمتارة؟ قالت ال

احترنا وأهللا حرينا، ويؤثرون أغنية  ]:من أغانيهم[  
  .دليلي احتار: أم كلثوم

أخذ باحلزم أو : احتاط لألمر: من العربية :اطحٔتٕا  
  .باألحزم

شـيخ إبـراهيم   قـال ال  ]:من عثرات أقالمهم[  
... يعّدونـه بنفسـه  : احتاطوا املدينة: ويقولون: اليازجي

  .مثل أحاط الرباعي: يتعدَّى بالباء: احتاطوا ا: والصواب
  .احتياط: انظر

  .َعِمل احليلة: احتال: من العربية :حتالٕا  

    

  

  

  .االتال واحتٔياحتٔي: واستمدت التركية

: ناحتبك السوق، يريـدو  ]:يقولون[ :حَتَبكٕا  
    .غص بالناس حىت غدا كالنسيج احملبوك، فهي استعارة

جعله ُحّجـة  : احتّج بالشيء: من العربية :ْحَتّجٕا  
وعذرًا له، هم يستعملون االحتجاج مبعىن استنكار أعمـال  

  .أرباب احلكم

  .اجاحتٔج: واستمدت التركية  

اكنتَّ مـن وراء  : احتجب: من العربية :ْحَتَجبٕا  
  .حجاب

  .احتٔجاب: ركيةواستمدت الت  

ـ  ]:من كالمهم[    تاحتَجب عن الناس، احتجۤب
  .ةاجلريۤد

محلـه يف  : احتجز الشـيءَ : من العربية :ْحَتَجزٕا  
حجـز  : يف معقد إزاره، وهم يقولون غالبـاً : ُحجزته أي

  .انظرها. جعله لنفسه خاصة: الشيء، يريدون

امتص دمه تطبيـًا  : احتجم: من العربية :ْحَتجمٕا  
طة كاسات اهلوا تشعل فيها قصاصات فتفرغ من قدميًا بواس

  .انظرها. احنجم: اهلوا فتمتص، وهم يقولون غالبًا

اشتدَّ، غضب، اسـتوىل  : من العربية احتدَّ :ْحَتّدٕا  
  .عليه اِحلّدة

رض اشتدي يا ٔأ: على لسان املتعاظم ]:ويقولون[  
  .يْت ما عليكي حدا َقِديوإذا احتدّۤ

احتدمت : تعملها الثاقفونمن العربية يس :ْحَتدمٕا  
  .اشتعل غيظًا: اشتّد، فالن: اتقدت، اَحلرُّ: النار

احتَذى : من العربية يستعملها الثاقفون :حتَذىٕا  
  .اقتّدى به: مثاله وعلى مثاله

    



- ٧٠ - 

توّقاه، جعـل يف  : احترز منه: من العربية :ْحَترزٕا
  .حترز: انظر. نفسه حرز منه

  .ازتٔراح: واستمدت التركية واألوردية  

حتـّرز وتـوّقى   : احتـرس : من العربية :حترسٕا  
  .حترس: انظر. وحتّفظ

  .احتراس: واستمدت التركية  

الحتتـرش حـدا ماحـدا     ]:يقولون[ :ْحَترشٕا  
َأصلها العريب احترش : المتّس أحدًا بأذًى: يريدون. حبترَشك

حّرك يده على رباب ُجحره ليظنه : الصائُد الضبَّ وحتّرشه
  .ا فيخرج ذنبه ليضرا فيأخذه بذنبهحّية أو حنوه

  .اّتخذ حرفة: احترف: من العربية :َترفاحْٕ  

  .احتراف: واستمدت التركية  

مطـاوع  : احترق احلطُب: من العربية :ْحَترقٕا  
  .جعله وقودًا: حرقه

  .احتراق: واستمدت التركية  

: نكان احترق فالن مبعـىن ي والكٓوويف لعبة الراۤم  
الدخول يف اللعب على أكرب رقـم   خسر، إال أن يستأنف

  .ومببلغ مضاعف

احترق دّمي على هالتحفة اللـي   ]:من كالمهم[  
  .ضّيعتا

ق والتاين واحد دقنو عم بتحتۤر ]:من كمام[  
  .بّدو يشعل سيكارتو مّنا

  .كيا قطان احترق قطٔن ]:من أمثاهلم[  

البحتـرق لسـانو    ]:من أمثال أكراد حلـب [  
  .الرايبماحلليب احلار بنفخ ع

إذا واحد يف الليل مشي جببانـة   ]:من اعتقادهم[  
وصاح يا قطان احترق قطنك بطلعوا األموات وكل واحد 

  .هدتو وبلحقوهكب شۤابٕر

    

الِشي ماهو َّر الورق، القلب من  ]:من أمثاهلم[
  .جّوا احترق

  ".ورق " ويف " هر " انظر شرحه يف 

عـل  بنوا من احلركـة علـى وزن افت   :كْحَتٔرٕا  
  .حترك فقط: للمطاوعة، والعربية بنت للمطاوعة

  .جعل له ُحرمة: احترمه: من العربية :ْحَترمٕا  

  .احترام وحمتَرم: واستمدت التركية  
حتقيق : ٤١ص  ١٩وس  ١٤٠ص  ١٣جملة امع العلمي العريب س : انظر

  .يف كلمة احترم

ة، احترمنا أكل تني حلب السۤن ]:يقولون[ :حَترمٕا  
منعه : فرين، بنوا على افتعل من حرمه الشيَءا مسۤاسببا كّن

  .إياه، وليس يف العربية هذا

ك ّچوفْة وان شا اهللا ما ْمنحترم ٓش ]:من متلقام[  
رمين ين وحـاۤ بٕسنت عم تكدب؟ حۤااحللو، حتترم احلنة إن ٕك

  .مشيم اهلوا

اجتمعوا ألمر : احتشد القوُم: من العربية :حتشدٕا  
  .لثاقفونيستعملها ا. واحد

انقـبض  : احتشم منه وعنه: من العربية :حَتَشمٕا  
  .عنه واستحيا

خطـأ،  : احتشمه: قوهلم ]:من عثرات أقالمهم[  
  .احتشم منه أو عنه: صوابه

  .احتشام: واستمدت التركية  

ـ  ]:يقولون[ :رحَتٔضٕا   ر، مـن  املرضان عم حبتۤض
ضرته احت: بالبناء للمجهول، أصله(احُتِضر ُيْحَتَضر : العربية

  ).مالئكة املوت

: واستمدت التركيـة والفارسـية واألورديـة     
  .اراحتٔض
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  .جعله يف ِحضنه: احتضن الصيبَّ: عربية :نْحَتٔضٕا

احتضـن  : واستمد ثاقفوهم من الغرب قـوهلم   
  .الفكرة أو املبدأ

  .َجَمع احلطب: احتطب: عربية :بْحَتٔطٕا  

: احتفظ الشـيَء لنفسـه  : من العربية :ظحتٔفٕا  
  .ختصها بها

  .اظاحتٔف: واستمدت التركية  

اهـتّم بـه،   : احتفل باألمر: من العربية :حَتَفلٕا  
  .اجتمعوا: والقوُم

  .الاحتٔف: واستمدت التركية  

استصـغره، رآه  : احتقـره : من العربية :رحتٔقٕا  
  .حقريًا

  .اراحتٔق:واستمدت التركية  

: تـَداوى باحلقنـة  : احتقن: من العربية :حتقنٕا  
  .الدواء إىل اجلوف بطريق املؤخرة بإيصال

احتقان يف املعـدة، احتقـان يف   : ومن األمراض  
  .الرئة

حّك نفسه : احتّك بالشيء: من العربية :حَتّكٕا  
  .عليه، وهم استعملوها جمازًا مبعىن مّس وعاشر

  .اكاحتٔك: واستمدت التركية  

فالن داهية دمها حمتـّك بكـل    ]:من كالمهم[  
  .الناس

مجعه وحبسه : احتكَر الشيَء: من العربية :رحَتٔكٕا  
  .عن البيع ليقّل فريتفع سعره

  .احتكار وحمتِكر: واستمدت التركية  

  

  

جعلـه  : احتكم إىل فـالن : من العربية :حتكمٕا
  .َحَكمًا

  .اماحتٔك: واستمدت التركية  

الْتقول يل وال بقول لك، الشرع  ]:من كالمهم[  
  .بيناتنا يااهللا حنتكم عند الشيخ

  .نزل به: احتلَّ املكاَن: من العربية :حَتّلٕا  

  .الاحتٔل: واستمدت التركية  

َحَلم يف نومه، رأى يف : احتَلم: من العربية :محتلَٕٔا  
  .أدرك وبلغ احللم: نومه أنه يضاجع، الغالم

بنوا مـن  : احتمى بعشريتو ]:يقولون[ :حتمىٕا  
لتـه  منعه ودافع عنه على افتعـل مبعـىن مش  ): العربية(محاه 

  .محايته، والعربية ال جتيز

امتنع عما : احتمى املريُض: من العربية :حتَمىٕا  
  .احنمى: ويقولون أيضًا. يضره

محلـه،  : احتمل الشـيءَ : من العربية :حَتَملٕا  
  .أطاقه وصرب عليه: أغضى عن إساءته، واألمَر: وفالنًا

  .اتألال واحتٔماحتٔم: واستمدت التركية  

قطاعيني، شي ال ا احتملنا مإأليام ]:من كالمهم[  
  .ُيحَتَمل

هاملسألة ْبتحتمْل النجـاح   ]:يقولون[ :حَتَملٕا  
مـن  : وبتحتمل الفشل، واستّنى شوي حمتمل أخوي جيـي 

  .كان صاحلًا ألوجه: احتمل األمر: العربية

كل شي ُمحَتَمل، هالقضـيه أال   ]:من كالمهم[  
  .عدة احتماالت

أش عرَّفك : انصيبيقول بياع الي ]:من خلمام[  
  .حمتمل يكون حظك عندي عم بستناك
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  .اتألال واحتٔماحتٔم: واستمدت التركية

حواه : احتوى الشيَء وعليه: من العربية :حتوىٕا  
  .وأحرزه

واصطالح  - انظرها -مصدر احتاط  :حتياطإال  
تركي لقسم من اجليش يستنفر لدى احلاجـه، واصـطالح   

صـّف  : االبتـدائي مسـوه  تركي للصف الذي قبل األول 
  .االحتياط

أحجم عن كذا، نكص هيبـة،  : عربية :أْحَجم  
  .َجُبن، كفَّ

الواحد، والواحد ال ثاين : األحد: عربية :داألٔح  
  .له

  .اَحد: ويف العربية  

عربية مبعىن األول كمـا يف  : يوم األحد :داألٔح  
العربية، واستمدت التوراة قصة اخلليقة من غريها، وفيها أن 

  .وعليه يكون َأوهلا األحد.  خلق الكون بستة أياماهللا

وقصة اخلليقة ذكرا اآلثار الكلدانيـة واآلثـار     
  ."أصداء التوراة : " انظر. اآلثورية

جملة املشرق س : انظر -والنصارى تقدس يوم األحد   
  .احلد: وهلجة تطوان تسميه - ٣٣٤ص  ٣

  .قدامو ِقي األحددَّم السبت ٕلْن ٔقٕم ]:من أمثاهلم[  

ل أربعني أحد ورا اللي ْبتخۤس ]:من كتاب اللّباد[  
  .بعضا بتْتَزْنكَن

: أفعل التفضيل من حدَّ السيَف وحنـوه  :األَحّد  
  .شحذه أو مسحه مبربد وحنوه لريّق حّده

  .فف َأحّد مالسۤيبرد الصۤي ]:من أمثاهلم[  

. من خرج ظهره ودخلت بطنه: عربية :األْحَدب  
  .قنبور: انظر

    

  

  .أحدب وعم بتشقلب ]:من كمام[

ابتدعه ومل يكن : أحدث الشيَء: عربية :أحدث  
  .قبُل، يستعملها الثاقفون

أتى مبا ينقص الطهارة : اصطالح فقهي :أحدث  
  .يستعمله الثاقفون. الشرعية

  . اسم التفضيل من احلرارة: عربية :ّرَأٔح  

  .عني الصديق أحّر ماحلريق ]:من أمثاهلم[  

ضّيق عليه، أجلـأه إىل  : أحرجه: بيةعر :أحرج  
  .مضيق

: أحرز الشيَء: عربية يستعملها الثاقفون :ْحرزٔأ  
  .ضّمه، مجعه، حازه

  .زحمۤر: انظر. زشي حبۤر ]:من كالمهم[  

  .جعله وقودًا: َأحرق احلطب: عربية :َأحرق  

  .ةْرٔقمتل احلّمى إحمل ]:من تشبيهام[  

  .مى احملرقةفالن بتداخل يف احل ]:من كمام[  

دخل اَحلَرم، َحُرم علـى  : مصطلح فقهي :مأحٔر  
من لبس اَملخيط واجتناب : احلاج واملعتِمر ماكان قبُل حالًال

دخل يف الصالة بتكبرية : ما حيُرم على اُملحِرم، َأحرم املِصّلي
  . اإلحرام، مسيت بذلك ألا متنعه عن كل ما عدا الصالة

  .إحرام: ألورديةواستمدت التركية والفارسية وا  

علمه بَأحـد  : َأحّس الشيَء وبه: عربية :ّسَأٔح  
  .ّسٔح: حواسه، وهم يستعملون غالبًا

  .اتأساس وإحٔسإحٔس: واستمدت التركية  

مصدر أحسن، مسى به األتراك، وهم  :حَسانإإل  
  .جاَروهم
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متل آحسـانك، أو َزّي   ]:يقولون[ :حَسانإإل
تسـمية املخاطـب   آحساَنك أو شروى آحسانك، على 

  .بإحسان تأدبًا

أتقنـه،  : فعل اَحلَسن، والشـيءَ : عربية :َْحَسنأ  
  .وإليه، ضّد أساء

  .فالن ال لسان وال إحسان ]:من كمام[  

أفعل التفضيل مـن َحُسـن الشـيُء     :األْحَسن  
  .أحاِسن، وهم مييلون: َجُمل، واجلمع): العربية(

  .األعَسن: ويقولوا يف تطوان  

عريب (اّتِق شرَّ من أحسنَت إليه  ]:هممن حكم[  
، الرَمد أحسن مالعمى، املبشكر أحسـن  )يستعملونه بلفظه

ماألعمى، اهللا مابقطع من مطـرح إال بوصـلو بأحسـن،    
  .الكلب الفلتان أحسن مالسبع املربوط

أحسن ما تاكل منفوش رو رّقع  ]:من كمام[  
ك ال جراَبك املبخوش، أحسن ما تاكل باجنان ستور جسم

اب أحسن مـن  يبان، فالن أحسن ماألبشع منو، كل الكۤل
ـ  ت ت داۤرة داۤرّمحور، أحسن مالوالدة لقلقة الباردة، البوۤم

: أصـله (ت أحسن من فراخا، املاش أحسن مالالش ماشاۤف
  :ت مرا جارتاسأۤل

  أشو عشاكن؟ -  

  ه كركوۤد -  

  !عُفو ۤأ -  

  وانتو أشو عشاكن؟  -  

  مايف عّنا شي  -  

  ).يف فو أحسن من ما يإۤ -  

  .ا أحسن مّناغۤري ]:من خلمام[  

    

  

السعد أحسن ماملال اموع، أنـا   ]:من أمثاهلم[
: وقد يزيدون(ن شفت أحسن مّني التاكلين السمك البّني ٕإ
كالمي مـع األزغـر   : قال لو. ولك أنا هون: قالو الْفرايت

ة دۤف، املرا املا بتجيب صيب حصرية البيت أحسن مّنا، ص)مين
ة وسـخة،  ة أحسن من جريۤدة نضيۤفأحسن من ميعاد، كلۤم

: البتعرفو أحسن مالبّدك تتعرف عليه، أحسـن مـاتقول ال  
اجلوعان أحسـن  : جرا، إذا قالوا لككش اضربا اكسور ٕأ

  .ةة أحسن مالفرۤومالشبعان التصدق، الدرۤو

يه حسـن  حسن يالقي حسن ۤأ ]:من مواويلهم[  
  .أحسن

مـا  : -وتقصـر   -حشاء اال: عربية :األحشا  
  .احلشا: انضمت عليه الضلوع، مفردها

  .أحشاء: واستمدت التركية  

ياصميم : ظاهره(يالب أحشائي  ]:من توريام[  
  ).يا مااشتملت عليه أحشائي من فضالت: قليب وباطنه

  .احنصى: عّد، وبنوا منها: عربية :ىأحٔص  

واختارت العربية اشتقاق العّد من احلصى ألنـه    
  .ا عند اإلنسان البدائيهكذ

مشـتق مـن    PSIPHIZEIN: يدانيها أن العّد يف اليونانيـة 
PSEPHOS العّد فيهـا مـن   : احلصاة، ومثلها الالتينية: مبعىن

CALCULARE  مشتق منCALCULUS مبعىن احلصاة أيضًا.  

وضعها امع العلمي العريب لكلمـة   :اإلحصاء  
STATISTIQUE الفرنسية.  

  .جدًا باإلحصاءات وعلم اليوم حيفل  
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  .١٩٦٠وإحصاءاتنا يف موسوعتنا عهدها س 
  .اإلحصاء قدميًا وحديثًا: ٨٢١ص  ٤١س: انظر اهلالل

جعله حاضـرًا،  : أحضر الشيَء: عربية :رَأْحٔض  
  .وهم يستعملوا ملعىن أتى به

حـدَره  : اسم التفضيل من حّط الشيَء :ّطاألٔح  
  . حمط: انظر. خصر: من علو إىل ُسفل وأنزله، والِسعُر

) العربية(بنوا اسم التفضيل من حقَّ األمُر  :قاألٔح  
  .صار حّقًا وثبت: مبعىن

اإلحقاق مصدر أحقَّ : من العربية :حقاق احلقٕإ  
  .صّيره حّقًا: الشيَء

: أحكى ألبوه أش صار معو ]:يقولون[ :َأحكى  
  .نقله): العربية(حتريف حكى الكالَم 

  .انظرها .عربية مجع حكم :األحكام  

  .ال أحكامالضرورة ٕأ ]:من أمثاهلم[  

  .د األحكامالصلح سيّۤ ]:من حكمهم[  

مك ة أحّل من حليب ٕأهالشغۤل ]:يقولون[ :األَحّل  
  .ضد حُرم): العربية(اسم التفضيل من َحلَّ : لتمك

صـار  ): العربية(اسم التفضيل من حال  :األْحلى  
  .حلوًا

  .لأحلى مالسّكر، مالعس ]:من كالمهم[  

أش يف أحلى مالعسـل؟  : قال لو ]:من أمثاهلم[  
ة؟ قـال  أش يف أحلى ماحلالۤو: اخلّل ببالش، قال لو: قال لو

  .ةالصلح بعد العداۤو: لو

  .ك أحلىـّۤممن ٕت! ياكحال  ]:من كمام[  

    

  

  

  

  ]:من أغانيهم[

  .أحلى مالسّكر والعسِل  حلى مِص شفايفهاأياما 

  ]:ومنها[  

  أحلى مالسكر كالمو    موشويف قوا! يايامو 

  .صيغة التعجب: ما أحاله: من العربية: ما احلى  

  .ويغلب أن يسهلوا مهزته  

   ]:من هنهونام[  

  سرير العّز مرباكي! بنت األجاويد

  ك وهادا الفّل ناداكيـۤالورد حّب    

  يلقاكي ك برّبو أّنٓوحلف عريۤس

  !ماأحالكي! اهللا: ك صرخوملا شاۤف    

   ]:من شديام[  

  !لياما احلى الَسَهر باللۤي      لشۤي! ل ياّمجالۤيش

  .ياما احلى الصالِة عالنيب ]:من ألفاظ التعّبد[  

راسو أحلس، مافيه شعر،  ]:يقولون[ :االْحلس  
ليس يف مادة حلس مايفيد خلو الرأس من الشعر، إمنا بنـوا  

حلقه، الصوَف عـن  ): العربية(على أفعل من َحَلَت رأَسه 
  .نتفه: الشاة
  .حلس: انظر

  .أحلس أملس مافيه الَنَمَصة ]:من كالمهم[  

ثقب الذكر من : اإلحليل: من العربية :حليلإإل  
  .اإلنسان، والثاقفون يستعملوا للعضو كله جمازًا

  .حكاية صوت السعال عندهم :مٕحٕأ  

حـم،  حـم إ ٕا: وإذا رأوا صاحبهم يأكل صاتوا  
: احـم جبـم  : ةويف محا. نشعرك بوجودنا فادُعنا: يريدون
  .حترش
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رّز بلحـم، وقـد   : وقد يردفون احم بقـوهلم 
  .زا من مناخريوَزه نقرت جٓوة طٓوجيۤج: يزيدون

  .AHEMوحكاية صوت السعال يف اإلنكليزية   

بيت : ولدى اإلضافة تسّهل مهزته :ْحَمات إألبۤي  
: مجع َحْمـو : األمحاء: من العربية: ت امحاير وبۤيَمامحا ٕع

والزوجة، واحلاء وامليم للحرارة وهنا للحرارة أقارب الزوج 
  .حرارة احلماية: املعنوية

ـ : محا وحدها، إمنا يقاليقولون إأل   ت االمحـا  بۤي
  .وابن االمحا وبنت األمحا وآوالد األمحا

  .محا: انظر

: الصـهر، ويف الكلدانيـة  : ْحمٓا: ويف السريانية  
  .ْحَما

ك من عّالكي؟ مـو جـوزۤ  ! يامرا ]:من أمثاهلم[  
  .ت بيت آمحاهاوبيت امحاكي؟ أجت الكّنة مالعراق شاَبۤه

ة ة وال الذۤلاهللا اليوّريك القلّۤ ]:من دعائهم لفالن[  
  .محاوال جور بيت إأل

الزم العروس تاخد معا مـن   ]:من كتاب اللباد[  
(: بيت أبّوا عجينة وتلزقا حبيط بيت آمحاها تتلّزق هّيه َمّحا 

  ).معها

لروم الكاثوليـك حبلـب س   ويف رسالة كهنة ا  
إذا وجدت العروسة املخطوبة باحلّمام ووجد أحد : ١٩٢٥

من بيت آمحاها فال يعطى هلا ذهبات وال يؤتى أكل وشرب 
  ...للحّمام

  .انظرها". نوبة " انظر هذه الرسالة كاملة يف 

  .من األعالم العربية :أمحد  

  .قدّٔحج أمحد ٔص: قالوا لو ]:من خلمام[  

    

  

  

من جمانني حلـب يف صـدرالقرن    :ةهٔرأمحد َز
  .العشرين، يضربون على كتفه األيسر فيلتفت إىل اليمني

املدرسة األمحديـة، وفيهـا املكتبـة     :ةاألمحديّۤ  
األمحدية أغىن مكتبة خطية اليوم يف حلب يف حي اجللـوم،  
ونقلت مع كل املكتبات إىل مكتبة األوقاف يف األشـرفية،  

  .عندنا فهرسها
  .م النبالء ور الذهبانظر إعال

  .طريقة تنسب إىل أمحد البدوي :األمحدّية  

حركة إسالمية أنشأها مريزا غـالم   :ةـۤاألمحدّي  
 ١٨٩٩أمحد من مدينة قاديان يف البنجـاب يف اهلنـد س   

واّدعى أنه املسيح املنتظر، تعاليمه توفيق بـني اإلسـالمية   
كسـتان،  والنصرانية، هلا مبشرون وهلا أنصار كثريون يف با

  .القاديانية: وتسمى أيضًا

أحد األلوان الطبيعية السـبعة،  : عربية :راألْحٔم  
  .وهو أقل ألوان الطيف قابلية لالنكسار

ُحْمـر  : محراء وهم يقصرونه، واجلمع: واملؤنث  
  .وهم يردون الضّمة

  .محرا: انظر

  .أمحراين: والنسبة إليه عندهم  

  .بالعني: وتلفظ هلجة تطوان األعمر  

هادا أمحر من هداك، فيصيغون منه  ]:يقولونو[  
أمحر : اسم التفضيل ولو أنه صفة على وزن أفَعل، وإذا قالوا

التفضيل يف اللـون  " أمحر " مّنك ماشافت عيين احتملت 
  .كما احتملت التفضيل يف احلمارّية على جهم

  .هالشقشقيق ما أمحرو: ويتعجبون فيقولون  

  .أمحر: واستمدت التركية واألوردية  

ويالحظ مصارعو الثريان أن اللون األمحر يـثري    
  .الثور
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س ۤبويزعم احللبيون أن اَحلَنش إذا شاف واحد ۤال
  .أمحر بلحقو وما بعيفوا حىت يشلح األمحر ويزّتو

والشعوب البدائية تزدهي باللون األمحـر، لـذا     
كانت جتارة الكنعانيني غالبًا من الصبغ األمحر يتخذونه من 

: مبعـىن األمحـر أي  " فينيك " وبه مساهم اليونان  الصدف
وكان املصريون القدامى يؤثرون اللون األمحر . بائعي األمحر

  .السيما يف تلوين اجللود، يتخذونه من أنثى حشرة القرمز

ويأثرون عن العربية قوهلـا الكربيـت األمحـر      
  .اليوم الكماية يف السوق أندر مالكربيت األمحر: كقوهلم

ما أخدت منو ال أبيض وال أمحر  ]:اياممن كن[  
مل يأخذ منه شيئًا من ضروب النقد : يريدون) أو وال أصفر(

  .من فضية أو حناسية أو ذهبية: القدمية

خبافو منو اخلوف األمحر، بّدو  ]:من استعارام[  
قال أبو : ١٣٨الفاخر للمفضل ص جاء يف (يشوف املوت األمحر 

أن يسدر بصُر الرجل " ت األمحر املو: " معىن قوهلم: عبيدة
  ).من اهلول فريى الدنيا يف عينيه محراء وسوداء

س األمسر أمحر واضحاك عليـه  لبّۤ ]:من أمثاهلم[  
  .س األبيض أسود وآقصوف عليهولبّۤ

مسي باألمحر ألن البالد اليت : قيل :رالبحر األٔمح  
: بالعربية، ومعـىن أدوم " م بالد َأدٓو"جتاوره كانت تسمى  

  .األمحر

  .نوع من احلمام :ر َدَنبأٔمح  

  .صار أمحر: امحرَّ: من العربية :ّرْحٔمٕا  

ت عينـو مّنـك   فـالن امحـرّۤ   ]:من كنايام[  
  ).غضب وحقد: يريدون(

    

  

  

  

  

  ).خجل(: دلو أبوه امحّر وجّو 

. بنوها اسم التفضيل مـن احلمرنـة   :األَحمرن  
  .انظرها

كان : لطعُماسم التفضيل من َحِمض ا :ضاألْحٔم  
  .حاِمضًا

  .ّبدك ٕصعٕن ض ماأٔمح ]:من عنجهيام[  

: صفة مشبهة مبعىن: األمحق: من العربية :قاألْحٔم  
  .الفاسد العقل

  .واستمدا التركية والفارسية واألوردية  

تاقـت  ): العربية(أفعل التفضيل من حّن  :األَحّن  
  .أشفق: نفسُه، عليه

  .على ولدااهللا أحن مالوالدة  ]:من حكمهم[  

حنا : أحىن راسو، من العربية ]:يقولون[ :َأْحَنى  
  .رأسه

جعلـه ذا  : أحوجه إىل كذا: من العربية :جَأْحٔو  
  .حاجة إليه

: هاملبلغ أنا أحوج ألو مّنك ]:يقولون[ :جاألْحٔو  
  .افتقر: بنوا اسم التفضيل من حاج َيحوج وَيحيج

: جعله حيـًا، واألرضَ : أحياه اهللا: عربية :َأحيا  
  .سهره: أخرج ماَءها أو مرعاها أو زراعتها أو بناها، الليَل

  .إحيا: واستمدت الفارسية  

ّشو ٕأ! ْخ ْخ ٔأٔأ: -إذا تعجبوا  - ]:يقولون[ :ّخٔأ  
  .ادٔه

  .والتعجب من فصيلة التأمل جيمعهما زائد التأثر  

ّخي ٕأ"كلهجة حلب و " ّخ ٕأ" ويف هلجة تطوان   
  .املتقدموملعىن التعجب التأملي " 
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وقليال ينيبون يف حلب آخ املمدودة التوجعيـة  
  .خ التعجبية التأمليةمناب ٔأ

كلمة تقال عنـد التـأّوه،   : أْخ: قال ابن دريد  
  .وأحسبها حمدثة

يقال عند : للموّفق البغدادي" ذيل الفصيح " ويف   
  .حباء مهملة، وأما َأخ فكالم العجم: أْح: التأمل

كلمة : وقال" أخ " ذكر " منت اللغة " على أن   
  .توجع وتأّوه وتكّره من غيظ أو حزن

وكما كانت آخ للتوجع ومّدها إيذان بأنه طال،   
وأخ للتعجب، كان التعجب الميهل أن منّد اهلمزة وكانـت  
إيخ للتأثر االستهزائي، كأمنا كسر الشفة السفلى ألداء الياء 

  .إيخ وآخ: انظر. تسّفل للمعىن

وتركخ الكاف فتلفظ خاء " ك ٓوأ" ويف السريانية   
  .كلمة تكّره وتأّوه وتوجع": وخ ٓأ" وتصبح 

وخ من السريانية، إمنـا كـان   وحنن مل نستمد ٓأ  
خ هذه يتجلى جمد ويف أٓو - أوخ: انظر -سبيلنا فيها التركية 

  .حّيز الفم معّبرًا عن جمد العاطفة

خ التالية فليس فيها سوى خخة اخلاء املمتدة َأما ٕأ  
ارًا للَجَمل باإلناخة مع التمرين، واهلمزة اخلاطفة هـي  إشع

عصا قرع طبل اخلاء هذه، أو قل على جهم حرف يتوصل 
  .به إىل النطق باخلاء الساكنة

ومسعت من يعزو صوت أخ عند التأمل الستنجاده   
  .أقرب الناس إليه: بأخيه

اسم صوت عندهم وّلدوه مـن اإلناخـة   : خٕأ  
ذلك أن اجلّمال عندما يريد إناخـة   - انظر قبلها -لإلناخة 

  ).خ يَهٕأ: (مجله يربت بيده على رقبة اجلمل صائحًا

    

  

  

  

وليت شعري مب كان العرب ينيخـون إبلـهم؟   
أدون صوت؟ نستبعده، أدون هذا الصوت؟ نستبعده، ِلـَم  

مثله قصـورها  : إذن مل تسجل املعاجم هذا الصوت؟ قصور
  .انظرها. رّد اجلواب": آ " يف 

يشّددون اخلاء، ومثلهم مشال املغرب، إال  :ألّخا  
أخوي أخو حسني، والعربية التشـددها إال  : لدى اإلضافة

  .أّب: على لغة قليلة، ومثلها

: أّخ: يقـال : وذكر ابن دريد أن الكليب قـال   
وما أدرى ما صحته، : ، قال ابن دريد)مثقل: (وأّخة) مثقل(

  .واألخ من ولده أبواك أو أحدمها

بن مكي أن من أخطاء صقلية تشديدهم وذكر ا  
  .خاء األخ

: والعرب كما يعتّدون بالنسب يعتدون بالرضاع  
وإذا كانت أنىت ال حيّل لك التزوج : فمن رضع معك أخوك

  .منها

بأن جيرح : وأهل اليول جينحون إىل األخوة بالدم  
كل منهما يده ويلحس كلٌّ دم اآلخر وهذه هي املخـاواة  

  .بالدم

  .انظرها. األخت: خومؤنث األ  

: َأخوان وأخان، وهم يقولون: ومثناه يف العربية  
  .نخيّۤٔأ

إخوة وُأخوة، وهم يرّدون اهلمزة يف : ومجع األخ  
إخـوان  : كليهما ومييلون الواو، كما جتمع أيضـًا علـى  

وُأخوان، وأكثر مايستعمل اجلمع األخري يف الصديق، وقـد  
  .حلب فال يا آخواننا، أما يف هلجة: يسهلون مهزته

: خا، وجيمعونه علـى : ويف هلجة تطوان يقولون  
  .خوت
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  !خي، ويكثر النداء خبّيٓو: ومصغره يف هلجة حلب

تبقى : بقوهلم! خّيٓو: اخلصم إذا قال ]:ويردعون[  
  ).تكون أخا للكلب: أي(ختوي وتعوي، 

أخو حممد وأخـوي  : وتظهر واوه لدى اإلضافة  
أو (أخوه وأخـّوا  وأخونا وأخوك، وأخوكي وأخوكن، و

  .أخو: انظر). أو أخوهن(ن وأخوّٓ) أخوها

خـاي،  : وتلزمه األلف لدى نداء ماحلقته اليـاء   
: خاي يف هلجة تطوان، والشام وما إليهـا تقـول  : ومثلها
اختذه أخًا ومثلـها  : وبنت العربية من األخ فعل آخاه. أخي

" وجاء يف كتـاب  . خاواه وخّواه: لغة واخاه، وهم قالوا
الوتد يشد به : األخ مشتق من األِخّية: للحسيين" رات الثم

  .اخليل، كأن األخ مشدود بأخيه

يريـدون  (هادا يف اجلنة مـالو أخ   ]:ويقولون[  
  ).املثيل: باألخ

، ويف )باحلـاء املهملـة  : (أحـآ : ويف السريانية  
  .َأحا: الكلدانية

  ).باحلاء املهملة(األخ : أح: ويف العربية  

  .أخو: بابليةشورية الآلويف ا  

أخـو، ويف  : ويف هلجات جنويب اجلزيرة العربية  
  ).باخلاء املعجمة(أخ : ملحمات أوكاريت

  .واألخ لقب طائفة من الرهبان  

: ّال األنفع؟ قال لواألّخ ٕأ: قال لو ]:من أمثاهلم[  
  .ق بني األخ وأخوهرّۤال واهللا األنفع؟، القرش بف

آخـر   إذا أهدى أحدهم ]:من كالم أهل اليول[  
  : شيئًا قال

  

  

  

  

  .إى واهللا، الكف الال يعَدم -  

  .فَقداألّخ الال ٕي -  

ال الفروة بتدفّيا وال مرت األخ  ]:من كمام[  
  .بتلفّيا

هاملسألة من قول : ويومهون أن من كالم اجلهلة  
وقت اللي زّتوه أخوتو : من َعَزمان هارون الرشاد: لاألواۤو

يانار كوين بردًا وسالمًا على : يف اجلب، واجاه الندا مالعال
  .عيسى بن أيب طالب

  .خوة وحتاسبوا عاحلقكونوا ٕأ ]:من حكمهم[  

  .األّخ فّخ، األخ ْجناح ]:من جمازام[  

  .فالن بكتب لك األّخ العزيز ]:من كنايام[  

لغة هلم يف األخ املتقدمة، تـرد حيـث    :األخا  
  .يستدعى السجع وحنوه

ـ ك مجأر ]:من أمثاهلم[   إن ماشـاف  : اكتل أٔخ
  .ك بشوف قفاكّچو

  .سفران من أسفار العهد القدمي :أخبار األيام  

أعلمه : أخربه الشيَء وبالشيء: من العربية :رْخٔبٔأ  
  .رٔبٔخ: انظر. إياه وأنبأه به

  .إخبار وإخبارية وإخباريات: واستمدت التركية  

مؤنث األخ، وملا : األخت: من العربية :ْختإأل  
يستعمل مبعىن الشبيه استعملت األخـت مبعـىن   كان األخ 

الشبيهة، مث ملا كان األخ لقبًا لطائفة من الرهبـان كانـت   
  .األخت لقبًا لطائفة من الراهبات

  .اتٔؤخ: وجيمعون األخت على  
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خت، وجيمعوا أيضًا : ويف هلجة تطوان يقولون
  .خوات: على

ة حممـد  خيّّۤ: ة، فيقالخيّۤ: خت علىويصغرون ٕأ  
أو (ْيتـا  يتو ؤخن ؤخٓكّيٕتك ؤخيۤتيتك ؤختنا وخْٔيّۤوخييت ؤخ

  ).نتٓهيّۤأو ٔخ(ن يٓتوخْٔ) هاّيٕتٔخ

  .ختييت: ويف هلجة تطوان تصغري أخيت  

  ).باحلاء املهملة(ت أحٓو: ويف العربية  

  ).باحلاء املهملة(حتا وحتنا : ويف السريانية  

  .آتٓتوۤح َتٓاۤح: ويف الكلدانية  

باخلــاء (أخــت : ات أوكاريــتويف ملحمــ  
  ).املعجمة

أخت، ولـدى  : ويف هلجة مشال املغرب يقولون  
  .خِتي وْخَتْيِتي: إضافة

ختـا  َبـريت وإ : يقول الالعبون ]:من كالمهم[  
  ).يريدون ومثيلها(

اهللا خلق أختني مـاخلق خبـتني،    ]:من أمثاهلم[  
مشس شباط لكنيت ومشس آدار ألخيت ومشس : العجوز بتقول

خود أخيت عـين   - )حيث شرحناه(آدار : انظر -لبنيت،  نيسان
يريد اقلـع ماجبانـب   : من أمثال الزراع(وخود محال مين 

  ).الشتلة القوية لتزداد قوة

القرعا بتتكّنى بشعر بنت أختا،  ]:من كمام[  
اهللا ينعل التنتني، فالن أو : طّلقا وخود أختا، قال لو: قال لو

  ).ريدون فردة حذاءي(ة ماال أخت ة فرۤدفالۤن

س، فالن أختـو  األخو أختو يفۤق ]:من كنايام[  
  .بتعشقو

كل عقدة : متل سرسبة الكلب ]:من تشبيهام[  
  .ختاأجنس من ٕا

    

  

  

اصـطفاه، انتقـاه،   : اختاره: من العربية :ارْخٔتٕا
  .ذخره: والشيَء

  .اختيار واختياري: واستمدت التركية  

استعملوه (ه اهللا اخلري يف مااختار ]:من حكمهم[  
  ).اخلرية يف مااختاره اهللا: بلفظه العريب، ويف حكم جند

وتسهل مهزته  -اختبأ الشيُء : من العربية :ْخَتَبإا  
  .انظرها. ختّبا: ستره، ويكثر أن يقولوا: استتر، الشيَء :-

  .امتحنه وجّربه: اختربه: من العربية :رْختٔبٕا  

  .ارإختٔب: واستمدت التركية  

من مفردات الثاقفني يف رقـاع دعـوة    :ناختتا  
. طهر الولد، وعزميـة الطهـور  : االختتان فقط، وإال قالوا

  .انظرها

  .٧٠ص ٢عدد ٧س: انظر جملة العلوم

بلغ آخَره، أعلـن  : اختتم الشيَء: عربية :ْخَتَتمٕا  
  .انتهاَءه، نقيض افتتحه

  .اختتام: واستمدت التركية والفارسية واألوردية  

  .ابتدعه: اخًترع الشيَء: من العربية :عٔرْخٔتٕا  

  .اختراع واختراعات: واستمدت التركية  

  . م االختراعاحلاجة ٕأ ]:من أمثاهلم[  

: اخترق املسماُر اخلشـبَ : من العربية :خترقٕا  
  .نفذ فيه

قرية مشال حلب، وهي مـن حمطـات    :أخترين  
  .القطار

  .٤٨و  ٤٧ص : انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لطلس

بنوا على افتعل للمطاوعة مـن خـزاه    :َزىْخَتٕا  
كّفة عن هواه، أو من َخـزي الالزمـة مبعـىن    ): العربية(

  .استحيا، والعربية ليس فيها اختزى
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كو َبساوي ! اختِزي بَقى ياولد  ]:من خلمام[
  .أدَني وأدنيك أربعة

اصطالح حديث لإلجياز والسرعة يف  :ختزالإال   
ء، واخلط العريب خيتـزل بعـض   الكتابة حىت جتاري اإللقا

الصائتات ألا هوائية الحّيز هلا مـن خمـارج احلـروف،    
واختصت األلف ألا أكثر دورانًا، وسـاد االختـزال يف   

أنصاف األصوات، وأطلقوا االختـزال مقابـل   : احلركات
  .اسيتنو كرافيا: انظر. STÉNOGRAPHIGكلمة 

. غسل بدنـه ): العربية(حتريف اغتسل  :ختسلٕا  
  .ختسل وخسل: نظرا

ف اختش ووقّٔ ملا شاف عدّوٓو ]:يقولون[ :ْخَتّشٕا  
  .بنوها من اخلشية، وليست الكلمة عربية. شعر جسدو

مبعىن ) العربية(بنوا على افتعل من خشي  :ختشىٕا  
  .خاف، ومل ترد اختشى يف املعاجم

انفرد بـه،  : اختص بالشيء: من العربية :ّصْخٔتٕا  
  .ه وآثره على غريه وأفرده بهخّصه ب :واختصه بالشيء

االنصراف إىل فرع معّين من العلم : واالختصاص  
  .اختصاصي: أو العمل، والنسبة إليه

  .اختصاص واختصاصي: واستمدت التركية  

ُبّلغت كل دائـرة  : قوهلم ]:ومن عثرات األقالم[  
  .خيتص ا ماخيصها أو ما: ماخيتصها، عربيها

أوجـز  : يف كالمهاختصر : من العربية :رٔصخٔتٕا  
  .سلك ًأقرَبه: حبذف شيء منه، الطريَق

ار اختٔص: واستمدت التركية والفارسية واألوردية  
  .روخمتٔص

    

  

  

  

  

جعـل هلـا   : اختط األرَض: من العربية :ّطْخٔتٕا
  .اّتخذها وعّينها وأعلم عليها: حدودًا، ُخّطًة

جذبـه  : اختطف الشيَء: من العربية :طفخٔتٕا  
  .وأخذه بسرعة

خفـي  : اختفـى الشـيءُ  : من العربية :ختَفىٕا  
  .وتواَرى واستتر

  .اختفا: واستمدت التركية  

هّلق كان هون اختفى كأنو فص  ]:من كالمهم[  
  .ملح وداب

خمتفي، ) أو سلطان(ك املكِتفي َمۤل ]:من أمثاهلم[  
  .احلّب واَحلَبل والركوب عاَجلَمل: ة ماخبتفواتالۤت

َوَهـن وَفَسـد   : األمُر اختلَّ: من العربية :ْخَتّلٕا  
  .اختل النظاُم واختّل العقُل: واضطرب، ومثلها

فالن خمتـل الشـعور،    ]:ومن تعبريام احلديثة[  
  .اختّل توازنو، اختّلت أمورو

كمـا   -انفرد به : اختلى به: من العربية :ْخَتَلىٕا  
  .-يف املنجد 

: ونبه ناقد إىل أن فعل اختلى به أو فيه مل يسمع، وعربّيـه 
  .-كما يف منت اللغة  -انفرد به : خلوت به وإليه ومعه

حتّرك، اضـطرب،  : اختلج: من العربية :ختلجٕا  
  .انتفضت أجفاُنها: العُني

  .جاختٔال: واستمدت التركية  

اسـتلبه يف  : اختلس الشيء: من العربية :ختَلسٕا  
  .غفلة وسرعة وخمادعة
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امتـزج،  : اختلط الشـيءُ : من العربية :ختلطٕا  
  .فسد: قُلهع

  .اختالط وحماكم خمتلطة: واستمدت التركية  

  .لل بالناۤباختلط احلاۤب ]:من كمام[  

ضـد توافقـوا   : اختلفوا: من العربية :ختلفٕا  
  .واتفقوا

  .اتٔفف واختٔالاختٔال: واستمدت التركية  

  .َلعق الٕسلوما ختتلف العقول مابتنٓف ]:من أمثاهلم[  

  .افتراه: كذَباختلق ال: عربية :قختٔلٕا  

اختمـر العجـني واللـُنب    : من العربية :رخَتٔمٕا  
  .أدرك فصار مخريًا: وغريمها

  .فكر خمتمر ]:ومن ااز[  

  .اختمار: واستمدت التركية  

مل يقَو على التـنفس  : اختنق: من العربية :ختنقٕا  
أخطر أمل يف أمراض الفتق هو اختناق . فمات، مطاوع خنقه

  .الفتق

أش بتطلـب  : ه بالشنق سألوهمحصي حكم علي  
  .رايح خبتنق ماحلبل هادا شيلوه: قال لن

تناوله، حازه، : أخذه أخذًا وبه: من العربية :دٔخٔأ  
  .حّصله

  .أخذ عسكر: واستمدت التركية  

: واستمدت األوردية هذه اجلملة العربية برمتـها   
  .خذ ما صفا دع ما كدر

  .٥٠٢ص /  ٢٤انظر جملة امع العلمي العريب س 

خـود  : وفعل األمر عندهم إذا مل يتصل به ضمري  
ه، ويرد ه أو خۤيۤخ: ه، وللمؤنث دون الياءخٓو ْد أو خٓووٕخ

  .هخدي ۤخ: يف خيمة كركوز

خـدين  : وإذا اتصل به ضمري يصرف كما يلي  
واليتصل ). نْدٓهأو ٕخ(ن ٓدوٕخ) أو خدها(دا ٕخ خدنا خدٓو

حالك وروح، خود  ]يقولون[به ضمري املخاطب، وللتندر 
ميت بدكن تاخدو حـالكن  ك وافرقي مسانا، وۤأوخدي حاۤل

  .وتفرجونا عرض أكتافكن

ت دۤئخ: والريف اجلنويب يصرف املاضي من أخد  
تو أخـد  يت خـديۤ خدۤي) املخاطب كاملتكلم(ت دۤينا ٔخخدۤي
  ).أو أخدوا(دوا ؤخ) تۤدأو ٔخ(ت أخۤد

  .هخٓدٔا: وبدو حلب يقولون يف األمر  

  .اتاخد وانأخد: هوبنوا من  

أخا : أخذ، ومنها: أخا أو آخا: واليهود يقولون  
  .وعطى معو

  .أخذ: ويف هلجة تطوان خاد  

أخوز، ويف هلجات جنويب : ويف اآلشورية البابلية  
  ).باحلاء املهملة(ز ٓحۤأ: اجلزيرة العرب

  .أخذ): باحلاء املهملة والزاي(أحز : ويف العربية  

باحلاء املهملة والدال (د حد وَأۤحۤأ: ويف السريانية  
  .أخذ): املهملة

  .ومثلها يف الكلدانية  

أخد مكانـه  : واستمد ثاقفوهم من الغرب قوهلم  
  ...بني التجار أو بني

، أخد على )عّزاه: (أخد خباطرو ]:من كالمهم[  
، أخـد  ، اهللا أخد أمانتٓو)عدهامن املاّسة بكرامته: (خاطروا

  ة، أخد نفس،خد مأذونيّۤة، امنو كالم أو عهد، أخدلو رقۤد
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ر خـود علـى   عّنو، ياشوفۤي) أو مليحة(أخد فكرة عاطلة  
ة، خد لـك  إمينك، خود راحتك، أخدو برد، أخدتو الربدۤي

ة، خود صّد وعطي رّد، خود بالك مّنو، أخد بعضـو  رقۤد
ـ )اشتعلت: من السريانية(وراح، أخدت النار  د ، شي بيآخ

العـروس، أخـد    چالعقل، اخد بكارة البنت أو أخـد و 
، أخـدلو  يٓواآلغراض برمتا، اليوم يوم أخد التار، أخد خٓو

شحطة قربيج، أخد حذرو مّنو، أخد دربـو وراح، أخـد   
مو، أخد بدم أبـوه، أخـد   جزاه، أخد حقو، أخد رضى ٕأ

ا، أخـد عقلـو،   چروحو، أخد بتارو، أخد نيشان، أخد و
أخد العلم عن شيخو، أخد عليه، أخد منو العهـد، خـود   

لى مشالك، أخد عليه الطريق، أخد على حالو عهد، أخد ع
، أخـد  ...ن أو البـاص أو حلاصلو، أخد وعطا، أخد الترۤي

ن، خود َنَفس، خود روح، أخـد  بعضو ويااهللا، أخدلو ّمتۤي
درس، أخد درس مالدهر، خود حسبك أهللا، ماأخد الشـي  

مـن  (بالشي، أخد الكلمة على حممل حسن، أخدو احلال 
، أخدلو سالم، أخـد امسـو ورقـم    )الذكر تعبري حلقات

سيارتو، أخدوا بالعبطة، خود على إمينك أو مشالك، أخـد  
  .محام، أخد دوش

  .رو يا ابين اهللا ياخد بيدَّك ]:من دعائهم لفالن[  

املشايخ ما حببو هات حببوا خود،  ]:من نوادرهم[  
هات إيدك هات، ! شيخي: وصادف غرق شيخ صاحوا لو

خود إيـدي،  ! شيخي: حد بفهم وقال لوجا واماعطاها، ٕأ
  .قوام مسكا وطلع

  .خدين ببحر حلَمك ]:من متلقام[  

    

  

  

  

  

  

  

مبعىن اشتعلت من (ت معو أْخۤد ]:من استعارام[
، طار طريك وأخـدو  )ثارت نار جنونه: السريانية، يريدون

  .دقن غريك، بياخد من كل دقن شعره وبساوي لٓو

: ة من إيـدو اخلبۤز القطة بتاخد ]:من كنايام[  
، أخدا من ّمت السبع، هادا ماهو خدين جيتك، )قليل احليلة(

ة ، كلۤم)و ميّچأخد على و: در يقولتنوامل(ي أخد عإيدو ٔم
آلـش  : تعريب حريف(ة بتجيبو، أخد وعطا بتاخدو وكلۤم

  ).اشترى وباع: ويرش التركية، يريدون ا

 ة عـود والبـاقي  خود من هاحلزۤم ]:من أمثاهلم[  
ة قـال  تاخدو القرود، البدوي أخد تارو بعد أربعني سـنۤ 

استعجلت، خدوا البنات من ْصدرو العّمات، منـو  : حلالوا
ّمي، البياخد مالك خـود روحـو،   ّمي َبسّميه ٔعمن أخد ٕأ

ـ  ـ  آكموش اجلمل وخود ٔب ـ اجو، خـود اَملنۤص ل ب وآّتۤك
لفال، قال حني اّتۤإفة بياخدوه ة، اللي ْبَدشروه احلراميّۤعالَعوانيّۤ

الدرب بسعين وبسـعك،  : خدين معك قال لو! ياعمي: لو
لك، ة ٕألتني الدعۤوٕت: خدين معك قال لو! ياشيخي : قال لو

األجرة : ترية قاۤلك ۤلبوسي إيد القط وخدي ۤل: قالوا للفارة
ة القـي لـك   ت عشيَّۤلم، اذا ضّبۤبْمليحة َبس الدورة عالبٕس

ر، خـود  ود عصايَتك وساۤفر خت َباۤكة وآن ضّبۤبمغارة دفيّۤ
يقولونـه يف  (علـى أهللا  ) وتوكل: أو(من عبد اهللا واّتكل 

خاروف، خـدوا   غداۤۤ ة صوف وخدٓو، هات اليوۤم)الطبيب
الفال من مت األطفال، خدوا األسرار من مت الزغار، خـود  

  ."أخت"انظر شرحه يف خيت عين وخود محال مين، ٕأ
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َتّد، من اخد ْرٕب ن أخد ورّد مإم ]:من حكمهم[
: أي(ورّد شارك الناس بأمواال، خد لك من هالقصة حصة 

وظـن أنـه   (، خود األصيل ونام عاحلصـري  )حصة درس
ّم الكار وال تاخد أم السـوار، صـاحب   ، خود ٕأ)يسجع

ماحلكومة التاخد وسّرك ملرتك ال َتعطـي، صـاحَبك إذا   
ـ د مّنو وال َتعطيه، جوۤزردت ْتبّقيه ال تآخ ك ال ك اللي طّلۤق

ك ال تاخديه، ال تاخد ماللي صار لو خود ْتراجعيه وعشيۤق
ـ   ة، خـود  ماللي كان لو، ال تاخد الصاحب إال بعـد قتۤل

وطالب، اهللا إذا أعطى أدهش وإذا أخد فّتش، املا بياخد من 
  .ملتو مبوت بعلتو

ة ه، التقعد شرقي املزبۤلخدي ۤخ ]:من كمام[  
ك مافّيا، إذا أخـد مـا   بعميك مافّيا والتاخد الندل بيعطي

أوهب أسقط ما أوجب، أخدنا القرد على مالو راح املـال  
يريـدون  (وبِقي القرد على حالو، عقلو بياخد وبيعطـي  

، فالن المال ياخدو الرمحـان  )كالساعة اليت تقصر وتسبق
ه ويكتبين من ن ياخد مّني ميّۤوال عقل ياخدو الشيطان، يإم

ة خود، خود من هاجلنب احلرامية، يف كلمة هات مايف كلم
أهللا : ختا قـال لـو  طّلقا وخود ٕأ: ازي وسّيخ، قال لواالعۤز

يلعن التنتني، فالن صوتو احلنون بياخـد الوبـا وْبجيـب    
خود هـالوردة  : س يف اجلورة وعم بقول لواۤطالطاعون، ۤغ

خـود  : ين ويفضح سّري قال لويامن ياخد عتمۤا: ّمشا، قال
ة إال من ّمت اجلقمان، خـود  مفضحاين ببالش، التاخد العلك

  .رهالزبون وسكّۤ

    

  

  

  

  

  

  

  

  

وهو (اهللا عطى وأهللا أخد  ]:ويعزون بفقد عزيز[
، ويـزعم  )سائد على لفظ يدانيه يف مصر والعراق وجنـد 

لـيش  ! يـاموت : اإلسالم أن اليهود يقولون يف جنـازم 
أخدتو؟ عمرو ماقتل مرتو عمرو ما اشتغل سبتو عمرو مـا  

  .نصح مسلم

هذه وأمثاهلا خترصات يضعها العـوام، وإال فـنحن   : نقول
عامًا مل نَر صحة هلـذه املـزاعم، بـل     ٢١عاشرنا اليهود 

بالعكس عّم البلد خرب من استودع سياهو مشـاع مبلغـًا   
  .ملفوفًا مث ادعى أن طيه ذهبًا وكلفه لليمني فأىب ودفع املبلغ

ُيخبأ خامت يف يد : لعبة خود هات ]:ومن ألعام[  
هم وتدور األيدي املتماسكة ميينـًا ويسـارًا، وعلـى    أحد

  .املراقب أن يهتدي أين اخلامت ؟ إذا سكنت األيدي

  ]:من أغانيهم[  

  هات يااهللا هات هات وحلق مصريات

  هات: مايف واحد بيقول خود كل الناس بتقول

  ]:ومن أغانيهم[  

  ة َهِليل على ديۤروآرٔح     ند بنتٓهبالسيف الٓخ

  :غريها  

  مِّية من ٕتدلك بوۤسٕخ      !م ياعّمي يّۤعلى عم

  .اتاخد: انظر

  ]:من شّديام[  

  حتت ّيف اليامسيين    العبيين!  يامليحه  

  وأن غلبتيين خديين    كك الخدنّۤوأن غلبۤت

جِري، ويلفظـون  اخدّرت ٕأ ]:يقولون[ :ّرْخٔدٕا  
): العربيـة (بنوا على افعّل من َخدرت رجله : الدال ضادًا

عض الدم فال تطيق احلركة، وليس يف العربيـة  احنسر عنها ب
  .افعّل من خدر
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َأدَّى ): العربية(اسم التفضيل من َخَدم  :ْخَدمأأل
  .ِمهنة

أّجله : ضّد قّدم، الشيَء: أّخر: من العربية :ّرخّٔٔأ  
  .جعله متأّخرًا وجعله يف املؤخَّر: إىل وقت الحق، أّخره

  .انظرها. تَأخر، وهم يسكنون التاء: ومطاوعه  

  .تأخري: واستمدت التركية  

  .وّخر: ويف هلجة تطوان  

أّخـر،  ): باحلاء املهملـة (َأْوَحر : ويف السريانية  
  .ومثلها يف الكلدانية

  .َأّخر): باحلاء املهملة(َأَحر : ويف العربية  

 ر عمـل اليـوم لغـداۤ   ال تَأخّۤ ]:ومن حكمهم[  
  ).مستمد من حكم الغرب(

جعله خارجًا، : رج الشيَءأخ: من العربية :جخٔرٔأ  
  .ويستعملوا حديثًا ملعىن أجنز

أخرجت املطبعة الكتاب،  ]:من تعبريام احلديثة[  
من يظهرها على املسرح : فالن أخرج رواية، خمرج الرواية
كـأن حيـاكي الوقـائع    : أو على الشاشة بالوسائل الفنية

 واملشاهد، وكأن يعىن بالصوت واللباس واإلنارة واملوسـيقا 
  .وما إىل ذلك

صفة مشبهة من : األخرس: من العربية :سْخٔرأأل  
اخلرسـاء وهـم   : انعقد لسانه عن الكالم، واملؤنث: خرس

اُخلرسان واُخلرس وهم يردون الضـمة  : يقصرون، واجلمع
  .فيهما

  .جرس بيتنا أخرس ]:من كالمهم[  

طان الساكت عن احلـق شـيۤ   ]:من حكمهم[  
  .أخرس

    

  

  

األخـرس بتعـرف بلغـات    أم  ]:من أمثاهلم[
  .اخلرسان

املفطـوم إذا أكـل عسـل     ]:من كتاب اللباد[  
  .خبرس

  .األمحق: األخرق: من العربية :قخٔرأأل  

فضحه، أهانه، أوقعه : أخزاه: من العربية :ْخَزىٔأ  
  .يف السوء

اختـَزى، ولـيس يف العربيـة    : مطاوعه عندهم  
  .اختزى

 خِزي الشيطان، خيـزي العـني  ٕأ ]:من كالمهم[  
  .عّنك

أمر من َخِسـىء  : حتريف اخسأ العربية :ْخْسٕأ  
  .َبُعد: الكلُب

  .خس عليك وعلى مروتكٕأ ]:من عنجهيام[  

  .ضّد الن: اسم التفضيل من خُشن :َأْخَشن  

مؤسـس الدولـة   : حممد بن ُطغـج  :اإلخشيد  
اإلخشيدية مبصر والشام، كانت بينه وبني سـيف الدولـة   

  .هـ ٣٣٤وقائع، مات س 

ضـّد  : اسم التفضيل من خّص الشيُء :األخّص  
  .فّضله ومّيزه: عّم، وفالنًا

  .واستمدا التركية    

قال املغريب يرّد على منتقده الشـيخ   :األِخّصائي  
قرأَتها بفتح هلمزة وتشديد الصاد على ... :عبداهللا البستاين

أا مجع خصيص، مع أا مكسورة اهلمزة خمففـة الصـاد   
إذا تعلم علمـًا  : در َأخَصى الرجُلمص: نسبة إىل اإلخصاء

  .واحدًا، كما يف القاموس وشرحه

  .َخِصب: أخصب املكان: عربية :بأْخٔص  
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اسم تفضيل من َخَصـب املكـاُن    :بخٔصأأل
  .َكُثر عشُبه): العربية(

العربية، ولومل (اسم تفضيل من اختصر  :رْخٔصأأل  
  ).يكن ثالثيًا

ن ورق الشجر، األخضر لو: من العربية :رخٔضأأل  
وهو أحد األلوان السبعة األصلية للطيف الشمسي، وهـم  

جنب أخضر كماية خضرا : أطلقوا األخضر على كل طازج
وإذا مزج اللـون األزرق بـاللون   ) غري يابسة أو مكبوسة(

  .األصفر كان األخضر

  .خضراء، وهم يقصرونه: واملؤنث  
  .خضرا: انظر

  .اُخلْضر، وهم يردون الضمة: واجلمع  

. هادا أخضر من هداك: يف التفضيل ]:ويقولون[  
  .أبيض: انظر

أخضـراين،  : يف النسبة لألخضـر  ]:ويقولون[  
  !.ما أخضر هاملرج: ويتعجبون منه

  .أخضر: واستمدت األوردية  

ن ى األخضـريۤ هالولـد َشـؤ   ]:من كالمهم[  
  .ر األخضراخلضْٕ: ويقولون) الرب والبحر: يريدون(

على مامل جيف مهمـا  ويطلقون احلطب األخضر   
  .كان لونه، ومثله الفستق األخضر وحنوه

ليش بتاكل شـوك؟  : قالوا للجمل ]:من أمثاهلم[  
ة أخضر، اخليـار  ملا كان أخضر، درب امليّۤ بفتكرٓو: قال لن

ى ال هـدولۤ : األبيض واجلحش األخضر والكردي املغّبـر 
  .حيث شرح" أبيض"انظر . نتقرٓب

  .منوع من احلما :ر َدَنبأخٔض  

  .صار أخضر: اخضّر الزرُع: من العربية :ّرْخٔضٕأ  

    

  

: أخضعته احلاجُة إىل كـذا : من العربية :عخٔضٔأ
  .أذّله: أخضعه يريدون: أجلأته، وهم يقولون

 :-وتسهل مهزتـه   -أخطأ : من العربية :اخٔطٔأ  
  .مل يصبه: غلط، ضّد أصاب، الرامي الغرَض

  .أخطأ ):باحلاء املهملة(َحطا : ويف العربية  

أخطأ، ويف ): باحلاء املهملة( ْحطٓا: ويف السريانية  
  .ْحطا: الكلدانية

خطـو البيـاطرة وشـنقوا    أٔ ]:من كمـام [  
دين، من عاشر القّصاب أخطأ وما أصاب، القـرد يف  احلّدۤا

  .كيسو والدم يف قميصو والكلب جليسو

  .أخطر: انظر :خطارٕإ  

قدمية ضمت ودائرة املعارف للبستاين ال :بوطخٔطٔأ  
حيوان حبري رخـوي هالمـي ذو   : اهلمزة والطاء األوىل

قوائم تكون يف رأسه فيها حماجم يلتصق ـا  : جراميز أي
بتفريغ اهلواء، يعيش يف البحار املعتدلة واحلـارة ويغتـذي   

  .بالسراطني، قلما يتجاوز طوله املتر

ذو الثماين : معناها OCTAPODI: والكلمة يونانية  
  .أرجل

كره العرب، وأقصى ذكر له قبل القـرن  ومل يذ  
  .الواحد

  .الَدْولة: ويرجح أن عربيته": املرجع"ويف   

  .١٠٨ص  ١٨س : انظر جملة امع العلمي العريب

تو احملكمـة، وأجـاه   أخطٕر ]:يقولون[ :رخٔطٔأ  
اإلخطار، يريدون اإلعالم واإلنذار، وهو اصطالح تركـي  

: وأخطر املـريض  أذكر نيه،: مستمد من أخطره اهللا ببايل
  .دخل
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  .رر، عمل خمۤطمكان خمۤط ]:من كالمهم[

بنوا اسم التفضيل من خـاَطَر علـى    :رخٔطأأل  
أشـّد  : أشد خمـاطرة أي : أخطر، وكان حقهم أن يقولوا

  .إشفاًء على َخَطر

هالطر يق أخطم من هداك،  ]:يقولون[ :مخٔطأأل  
احلبـل  : أقصر وأدىن، بنو اسم التفضيل من اِخلطام: يريدون

يف أنفه، أي أقصر : جيعل يف عنق البعري ويثىن يف َخطمه أي
  .خطم، يستعملوا مبعىن عرب: مسافة للخطم، ومنها

اسم التفضـيل مـن خـّف الشـيُء      :فٔخأأل  
  .ذهب ِثَقُله): العربية(

آه على زمان الشباب كنت أنا  ]:من عنجهيام[  
  .أخف مالريشة وكنت أتعربش عاحليط املزّرق

  .ستره: أخفاه: عربية :ْخَفىٔأ  

  .إخفاء: واستمدت التركية  

اسم التفضيل مـن خفـي الشـيُء     :األخَفى  
  .ضّد ظهر): العربية(

علي بن سليمان النحـوي،   :رْصٔغاألخفش أأل  
  .هـ ٣١٥خرج إىل حلب، مات س 

َأخلَّ : من العربية: أخّل بوعدو ]:يقولون[ :ّلٔخٔأ  
  .مل يِف له: بفالن أجحف به،: تركه، باألمر: بوعده

  .لإخٔال: واستمدت التركية  

أخّل بـاألدب، أخـّل    ]:من تعبريام احلديثة[  
  .باألمن، أخل بوعدو

  .جعله خاليًا: أخلى املكاَن: عربية :خَلىٔأ  

  .ءإخٔال: واستمدت التركية  

    

  

  

خلو سبيل املوقوفني، الْبحـب  أٔ ]:من كالمهم[
  ).أي خيلي املكان ويهرب(النيب خيلي 

األخـالط  : من مصطلح الطب القدمي :األخالط  
احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة، وهي ترمجـة  : األربعة

املخلـوط  : اليونانيـة، مبعـىن   KHALKOSحرفية لكلمـة  
  .واملمزوج

مجـع ُخلْْـق   : األخالق: من العربية :قخٔالأأل  
  .السجية والطبع، والدين املروءة: وُخُلق

: اجلمع مينـع حنـو قـوهلم   ومن مينع النسبة إىل   
  .الدروس األخالقية والوعظ األخالقي

أخالق وأخالقلي واخالقز، : واستمدت التركية  
  .وأخالقي وأخالقية وأخالقيات

  .أخالق وأخالقيات: كما استمدت األوردية  

نبت ُيستعمل : مورإخٔال: من التركية :مورخٔالٔأ  
، ويذكر على يف الطبابة القدمية للتشنج، ومغلّي زهره معرِّق

سيدي أن أصل أخالمور عربية، وحنن مل جند للكلمة ذكرًا 
  .الزيزفون: يف املفردات وغريها، إمنا نعرف أننا نسميه اليوم

: َأخلصه ولـه النصـيحةَ  : من العربية :صخٔلٔأ  
أخلص : َمَحضها له خالصة اليشوا شيء من الغش، ومثله

: ل به فيقولـون وهم حيذفون املفعو... له احلّب أو القول أو
  .الصداقة وحنوها: أخلص لو، يريدون

  .صإخٔال: واستمدت التركية  

مل : َأخلف وعَده أو بوعده: من العربية :ْخَلفٔأ  
  .يتّممه، اخلف عليه خسارَته رّد عليه ما يعوضها

  .ف عليكخۤلٕي: قول البياع ]:من آدام[  
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سـّكن هليَبهـا،   : أمخد الناَر: من العربية :ْخمدٔأ
  .أماته، أذّله: نفاسها

  .ةأمخد الفتۤن ]:من تعبريام احلديثة[  

املسـدود  : األَغّن أي: األخّن: من العربية :ّنأٔخ  
  .اخلياشيم

بنو اسم التفضيل من خّنث الرجُل كالَمه  :ثنَٔخٔأ  
شّبهه بكالم النسـاء  ): العربية، ولو أا زادت على الثالثة(

  .ِلينًا ورخامة

مـن  : اسم التفضيل من اخلرتيـر بنو  :رْنٔزٔخأأل  
  .ضراوة اخلرتير، وهو اسم

  .أخ: انظر :أخو  

  .دوس أنا أخوك بالعياط ]:من خلمام[  

أخوك إال الديب، أجـا أخونـا    ]:من كالمهم[  
  .باهللا

الدابة اليت ): السايبة(ة، أخو السايۤب ]:من سبام[  
متر حيث تشاء إذ تركها ذووها إثـر مـرض أو وهـن أو    

  .أخو املطلقة: يريدونشيخوخة، 

مك متل املخطـة  أخوك من ٕأ ]:من تشبيهام[  
  .على كّمك

أو أخـو  (الزايد أخو النـاقص   ]:من كمام[  
الزود أخو النقص، الزند زند أخو : ، ومن أمثال جند)البارد

  ).فاطمة بلغة األكراد: فاتة(ه أّما القلب خراب فاۤت

ق ش بفرّۤاحلسن أخو احلسني، القر ]:من أمثاهلم[  
  .بني األخ وأخوه

أمك وأم أخوك ومحاية ن ٕلٕدكم ٕأ ]:من ألغازهم[  
  ).ألا واحدة: أذنان(مرت أخوك ؟ 

    

  

  

أنه بطل، وتعتز : يريدون(ختو خو ٕأأٔ ]:يقولون[
أنا أخـو  : ، أصلها أن البدو عندما ُيغريون يقولون)به أخته

وال  فالنة أو أنا أخوكي يافالنة أو أنا أخوكي يـا أخـيت،  
  .يقولون أنا ابن فالن

: خو احلايلـة، أي أٔ ]:من سبام[ :ةأخو احلايۤل  
الدابة اليت حال عليها احلول ومل تتصل بالفحـل، فتكـون   

  .شرسة نزقة وجتعل مربط اخليل مضطربًا كله

عندي ميـتني  : وتسأل الغنام عن أغنامه فيجيب  
  .حلوب: وتالمتّية رغات) مجع حايله(غنمة ِحيل 

احلائكة اليت اليثبـت يف  : يريدون :ةّداۤفأخو احل  
  .يدها املّكوك

  .الكلبة: يريدون :ةأخو احلفياۤن  

العادة، والضـمري  : من الِدينة العربية :أخو دينتٓو  
  .انظر الفوات: يعود

  . ة الفارأخو ديٕن ]:ومن مزاحهم[  

ه أخو كيفـي؟ أش  أنۤت ]:يقولون[ :فأخو الكۤي  
  .شريك رغبيت: ْبخّصك؟ يريدون

الصفة املشبهة : يف األخوث العربيةرحت :تخٔوأأل  
اخلوثـاء،  : عظم بطنه واسترخى، واملؤنث: من َخِوث فالن

  .اخلوت: ، واجلميعتۤااخلٓو: وهم قالوا

وأراها ": املنت"على أن الشيخ أمحد رضا قال يف   
أا من اختوى، فحرفت إىل خوت، ومن مدلوالت اختوى 

  .ذهب عقله: فالن

  .فالن متل النعجة اخلوتا ]:اممن تشبيه[  

صلة القرىب بـني  : األخّوة: من العربية :ةخوّۤإأل  
  .اإلخوان واألخوات، أو جمازًا صلة الصداقة بني األصدقاء
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  .تُأُخؤّ: واستمدت التركية

املصدر الصناعي من األخ، : من العربية :ةخويّۤأأل  
  .أطلقت على طائفة من الرهبان

اسم التفضيل يغلب : األخَير: ريبةمن الع :راألخۤي  
  .أن يقال فيه اخلري

ظن قائلـه  (ل نومو أخري املالو ْشغۤي ]:من أمثاهلم[  
وهو من أمثال (ر أخۤي ، املا مّنو خري َتركٓو)اهول أنه يسجع

  ).جند أيضًا

: ضّد األّول، ومؤنثـه : األِخري: من العربية :ِخرئأ  
خرّيـات، ويقولـون   خريني وۤآۤآ: ة، ومجعه عندهماألخٔري

  .أخريًا: كالعربية

  .أخريًا: واستمدت التركية  

قام بـه،  : قضاه، الشيَء: أدَّى َديَنه: عربية :أدَّى  
أداة : وهذا الفعل مصوغ من اليد: أدىل ا، نقول: الشهادَة

  .التأدية، ومثله أعطى ولو بعد الَشَبه، واألخري حتريف األول

ت يف معـىن  وغريب أن تتشابه طائفة من اللغـا   
 DATIOو  ADDOداد، ويف الالتينية : ففي الفارسية: أعطى

ــةDONOو  ــيةDATO: ، ويف اإليطاليـ : ، ويف الفرنسـ
DONNER.  

تأديـت وأداء  : واستمدت التركية واألورديـة   
  .شهادات

  .أدا: واستمدت الفارسية  

قـال الشـيخ إبـراهيم     ]:من عثرات أقالمهم[  
عـدون هـذا الفعـل إىل    في: أّداه حّقه: ويقولون: اليازجي

  .أدَّى إليه حقه: مفعولني، وهو تعبري عامي، والصواب

  .لتدأخ: انظر. أو اْتداخل أو ْتداخل :لأخادّٕ  

    

  

  

  

ة والتومـة  بـني البصـلۤ  ) أو البدخل(البّداخل 
  .ةمابتصيبو غري رحية املنشوۤم

قرية يف جسر الشـغور،   ]من قرى حلب[ :رأدٔا  
املشرق س : كما يرى األب أرملة يف: آذار: َأَدر: من األرامية

  .١٨٣ص  ٣٨

جعله يدور، واألتـراك  : أداره: من العربية :رَأدٔا  
  .استعملوها مبعىن توّلى تسيري أمور مصلحة

  .كك أو ْتدأرأو اْتدأر :كأرادّٕ  

  .كتدأر: انظر

اصطلح األتراك على استعماهلا يف : عربية :إدارة  
  :مايلي

  .توّلى قيادته :مصدر أدار العمل -ً ١  

    .ومنها االقتصاد: مبعىن حسن اإلدارة -ً ٢  

  .الرئاسة اليت تتوىل القيادة مع دواوينها -ً ٣  

  .مكان اإلدارة -ً ٤  

املـدير،  : األدارّي، واسم الفاعل: والنسبة إليها  
  .واجلمع جيمع مجعًا ساملًا ال مدراء

  .بشكل إداري ]:من كالمهم[  

 عّزك، والتعـبري مـن   أدام اهللا ]:يقولون[ :أدام  
دام عزُّك مبعىن ثبت وطال ومانه، : األخطاء الشائعة، صوابه

وهم يظنون أن هذا الفعل الالزم يعّدى باهلمزة، والذي يف 
: طلب دوامه، ومانظن الداعي يريد أن يقول: املعاجم أدامه

  .طلب اُهللا دوام عّزك

اهللا يدمي أيام الرخا حـىت نضـّل    ]:من أمثاهلم[  
  .صحاب

  .أدم: انظر :اإلدام  

  .أدم: انظر :اإلدامة  
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اجليـل األدرع   ]:يف ّكمتهم[وردت  :أدرعأٔل
: بتحكي معو ما بسمع، بتبعتو لشغله ما برجع، يريـدون 

  .املتدرع بدرع األعذار الباطلة

: أدانتهم احملكمة، يريدون: يقول الثاقفون: أدان  
باعـه  : حكمتهم، وهو من عثرات أقالمهم ألن أدانه مبعىن

  ).ضّد(إىل أجل فصار له َدْين، أو أخذ بَدين 

: األذان اصـطالح شـرعي  : من العربية: األدان  
  .الِنداء للصالة

واستمهدا األمم اإلسالمية كلها، واسـتمدا    
  .JESAN: القرواطية من التركية فقالت

  .وحق هاألدان ]:من أميام[  

  : يرد يف حكاية حديدان  

  !ولك حديدان -  

  .ضَريب باألدانك؟ ٕتش ۤبأ -  

  .أدوات: اآللة، واجلمع: عربية: األداة  

  .أداة وأدوات: واستمدت التركية  

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

 -أّدب : اُخلُلق احلميد، وفعلـه : عربية: األَدب  
. األديب: والصفة منه - انظـره  -تأّدب : ومطاوعه - انظره
  .انظره

أدب : واألورديـة واستمدت التركية والفارسية   
  ).الالئق باألديب(: وآداب وُأدبا وأديبانه 

قليل األدب، َبـال قلـة أدب،    ]:من كالمهم[  
  .األدب مطلوب، األدب حشمة ووقار

  .ضرر أديب، اقعود يف أدبك ]:ويقولون[  

بيت األدب، ألن آداب الشرع : ومسوا املرحاض  
الباب متنع مرتاد املرحاض من أن يأيت بأي كلمة، فلو ُقرع 

  .ْم: صاح

الضحك بال سبب مـن قلـة    ]:من حكمهم[  
مـنني  : األدب، إذا كنت غريب كون أديب، قالوا جلحـا 

  .من قليل األدب: تعلمت األدب ؟ قال لن

يف أول العهد العباسي أطلق األدب على : األَدب  
إتقان صناعة اإلنشاء، ذهابًا منهم إىل أن فن التعبري ـذيب  

  .خلقي

األدبـاء، وهـم   : ديب، واجلمعاأل: والصفة منه  
  .يقصرون

أدب : واستمدت التركية والفارسية واألورديـة   
  .وأدبا وأدبيات وآداب

حماولة إلرجـاع  : ٦٦ص  ٦٣ويف املقتطف س   
  ).الفرنسية( EDUQUÉكلمة أديب إىل 
  .األدب يف حلب: ٣ص  ١٠س : ، و٣٨٥ص  ٧س: وانظر جملة الضاد

  .٧٦٨ص  ٢٤س : وجملة امع العلمي العريب

  .معىن أدب: ٨٤٤ص  ٧س : وجملة لغة العرب

عّلمه األدب، عاقبـه علـى   : أّدبه: عربية: أّدب  
  .إساءة، راض أخالقه

  .تأديب: واستمدت التركية  

  .املدّرب: واملؤدب يف هلجة تطوان  

  .أديب: واملؤدب يف العربية  

  ).اْملرّبى غاِلي: أو(اْملَأدَّب غايل  ]:من حكمهم[  

مـن  : أطلقها األتراك على املرحاض: األَدخبانه  
املكان مراعاة للشـرع  : الفارسية" خانة"األدب العربية، و

  .اإلسالمي الذي مينع فيه الكالم

  ".تكملته"وذكر دوزي أدخبانه يف   

  .وّلى، ضّد أقبل: أدبر: من العربية :َأدبر  

  .ت معواحلالة أدبۤر ]:من كالمهم[  
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من األدب : يل األدبمن التركية مبعىن قل: زَأَدْبٕس
  .أداة السلب والنفي: التركية" سز"العربية، و 

خبأه لوقت : عربية، ادَّخر الشيَء واذَّخره :رًدٔخٕا  
  .احلاجة

  .إّدخار: واستمدت التركية  

  . ضّد أخرجه: أدخله: عربية :لأدٔخ  

  .إدخال وإدخالت: واستمدت التركية  

: مـن العربيـة  : جيل أدرع ]:يقولون[ :عاألْدٔر  
ماولدته برذونة من حصـان  : اهلجني أي: األدَرع من اخليل

  .ابن األَمة، اللئيم: عريب، واألدرع من اإلنسان

هادا اجليل األدرع بتحّكيه مـا   ]:من كمام[  
  .بسمع بياكل ما بشبع برو عالغرض ما برجع

يطلقها البدو والريف علـى الكـبش    :عاألْدٔر  
درع من اخليـل والشـاء   األ: األسود الوجه والرقبة، عربية

  .بياض يف الصدر: ذو الَدَرع، والَدَرع: وغريمها

: بلغ اُحلُلم، املسـألةَ : أدرك الغالُم: عربية :أْدرك  
أمَسك، ومثلـها  : َأْدرك: ويف السريانية. حلقه: فهمها، فالنًا
  .يف الكلدانية

  .اتاك وإدرأكإدٔر: واستمدت التركية  

  .العنوان: ADRESSEمن الفرنسية  :سأْدرۤيأل  

  .اسم نيب ورد يف القرآن :دريسٕإ  

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

  ).العربية(اسم التفضيل من َدِسَم الطعاُم  :األدَسم  

    

  

  

  

زعم : ادَّعى الشيَء وبالشيء: من العربية :اّدعى
  .اندعى: انظر. خاصمه وحاكمه: أنه له، على خصمه

  .له، أو احلّق معهمن يّدعي أن املفاخر : واملدَِّعي  

  .انَدَعى أيضًا: وهم يقولون يف ادَّعى  

اُملـدَّعي  : مصطلح األتراك ]:ومن اصطالحام[  
  .واُملدَّعى عليه، واُملدَِّعي العام

  .واستمدت األوردية مصطلحات األتراك هذه  

حتريف أحد عشر العربية، والنسبة إليـه   :إَدْعش  
  .إدعشاوي: عندهم

  .اشأحد: ويف هلجة مريوط  

، )بالسـني املهملـة  (ْحَد عَسر : ويف السريانية  
  .ومثلها بالكلدانية

بّدي أكرب من هالصرماي العشرة  ]:من كالمهم[  
  ).يريدون بنسبة الواحد من العشرة. (إدعش

  .سخن): العربية(اسم التفضيل من دىفء  :األْدَفا  

  ]:من شعرهم التهكمي[  

  اضرب شنينة وعيف الرّز عن باَلك 

  ا بيتك ولكن اخلان أدفالكوبيتن    

): العربيـة (اسم التفضيل من دّق الشيُء  :األدّق  
  .غُمض: صار دقيقًا، األمُر

  .واستمدا األوردية  

أدق هـا  (ة فالن ألعن وأدق رقۤب ]:من كالمهم[  
  ).كسره ورّضه: هنا من دّقه
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. الصفة املشبهة بنوها مـن الـدَكش   :األدكش
  .انظرها

حلب هي اآلن حمافظة منذ س  بليدة غريب :بدۤلٕإ  
من اآلرامية أسوة بكل  -كما نرى حنن  -، وامسها ١٩٦٠

هواء، و ": راۤ"مكان عرف قبل الفتح اإلسالمي مركب من 
شأن األرامية، بعدها : أداة بني املضاف واملضاف إليه": د"
هـواُء القلـب، أي يـنعش اللـب،     : القلب، أي": بلۤ"

  .بةۤلأدۤا: وحقيقتها كذلك، وجيمعون اإلدليب

  :اشتهرت إدلب مبا يلي  

  .حصرها -ً ١  

  .خزفها -ً ٢  

  .دربكاا وشرباا وخوابيها -ً ٣  

دلـب،  الشلكات ٕإل ]:يقولون[: شعيبياا -ً ٤  
عّيات ألا حبجمها وأصل امسها الشّبۤا(الشعيبيات، : يريدون

  ).القدمي الكبري ومسنها وقشطتها كانت تشبع الشخص

  .يتواتينها وز -ً ٥  

ر إدلب يضرب الطبل من سوق إدلـب  ومسحّۤ  
ياأهل إدلب ما أكتركو، جعيص : -كما يزعمون  -مناديًا 

معيص مسحركو، إيل عليكو كيل شعري، باخدوا وبقلـع  
ضـي وآن مـافقتوا   عينيكو وبقرف رقبتكو وآن فقتوا لبۤي

  .لبيضي

ن كـدبٓ ن مجع ٕوّيٓتأهل إدلب ٔم ]:من كمام[  
  .نبع

  .دليب واقطاع اخلربإ ]:احللبيونويقول [  

ة، الغِني متل زيت ة َتَعالۤباألَدالۤب ]:ومن تشبيهام[  
و متل سـقاقات  ّچل منو، فالن ول مّنو وبتشٓعبتآك: إدلب

  ).سطحه يلمع وحتته ثفل(م الزيت يۤاإدلب ٕأ

    

  

  

: ينادي بيـاع الكسـابية   ]:ومن نداء باعتهم[
  .بية إلدلب واحلالوة حللبالكسۤا

  : نزل إدلب شاعر والسماء متطر فنظمو

  !مامهو من قوم نوٍح يامسا  

  أقِلعي بل إّنهم من قوم لوط    

  .إدلب أهلها ُبَلدا ]:ومما يقرأ طردًا وعكسًا[  

ت إدلب طلعـت رحيـا   تنفۤس ]:ومن توريام[  
  ).قرية رحيا: يريدون(

  : ينادي بياع البقلة يف إدلب ]:ومن نداء باعتهم[  

  .ة وخدلك رطلۤكك لك دبآدٓب  

  ة البقلة البقلة البقل البقۤل  

أّدم خبزتو وأكـال بـاإلدام أو    ]:يقولون[ :َأدَّم  
أَدم اخلبَز، خلطه باألدم، واخلبز مأدوم، : اإلدامة، من العربية

مايؤتدم به اخلبز مائعًا : كّثر فيه اإلدام، واإلدام: وأّدم الطعاَم
الطعـام  : ، واألدمي...و) ويسّكن(ُأُدم : أو جامدًا، واجلمع

  .املأدوم

  .وهم يستعملون أّدم مبعىن أقل من اإلدام  

اإلدام، أطلقوه غالبًا على السمن وحنوه : واالسم  
  .من املادة الدهنية

  . ةاإلداۤم: ومسوا ما يؤتدم  

  .َدمَتاۤي: ، ويف الكلدانيةدمتٓاۤي: ويف السريانية  

  .انم اجلريخبزتو َبال إدام وبْعٓز ]:من كمام[  

حيذرون األوالد من (ع الحتّش بتنقۤر ]:ويقولون[  
  ).اإلكثار من اإلدام لباعث اقتصادي، ومثله احترامهم اخلبز
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ة، إذا ة مـروّۤ اإلداۤم ]:مثلهم[وعلى ماتقدم جاء   
  ).ألنه يصّد(ر اإلدام ر عليك الزالم كتّۤكۤت

لطفـوا ياقليـل   (ياقليل اإلدام  ]:ومن سبام[  
  ).األدب

كما هـي   -أدمن الشيَء وعليه : عربية :َأْدَمن  
  .أدامه ومل ينفك عنه :-" منت اللغة"عبارة 

  .وليس معىن هذا املنع" على"وأمثلة اللسان دون 

قـال الشـيخ إبـراهيم     ]:من عثرات أقالمهم[  
مواظب : هو مدمن على هذا األمر أي: ويقولون: اليازجي

حلـرف  عليه مدمي لفعله، والصواب ترك اجلار، ألن هـذا ا 
  . يتعدَّى بنفسه

معىن واظب، " أدمن"وأجازه النجار على تضمني   
  .مث من نقل حجة على من مل ينقل

  .انإدٔم: واستمدت التركية  

فالن مدمن اخلمر أو السـكر أو   ]:من كالمهم[  
  .التدخني أو اللعب

عضو السمع، وجمـازًا  : اُألُذن: من العربية :ْدنٕأ  
آذان، وهـم جيمعونـه   : مقبض كل شيء، مؤنثه، واجلمع

أدنتني، وبعـض األريـاف   : آدان وأَدنني، ويف التثنية: على
  .دانات: دان، واجلمع: يقول يف أدن

  .َودن: ويف مصر
، وانظر ايـة األرب  ٥٤٧ص  ٢٨س : انظر جملة امع العلمي العريب

  .١١٣و  ٧٢ص  ٢جـ : للنويرى

دن الفنجان، وَأدنني الزنبيل، ومـع  ٕأ ]:ويقولون[  
وأدنيه، أدن ) مالويه: يريدون(ه، وأدنني العود، أدنۤي: ضمريال

  .اخلابية، وأدن اجلّرة، وأدن االبريق

    

  

  

  

  .دَناۤأ: ، وبالكلدانيةدنٓاۤأ: واألذن بالسريانية

  .أذن: ويف ملحمات أوكاريت  

  .نۤزۤأ: وبالعربية  

  .ُأزنو: وباألشورية البابلية  

  .نۤزۤأ: وبلهجات جنويب جزيرة العرب  

  .ْدنٕو: وبلهجة تطوان  

عطاه ماجلمل أدنو، أجا وحـدو   ]:من كالمهم[  
بقرقوطة أدنو، مسعتو بأدين َهْي اللي بّدا تاكال الدود، عـم  

شّد ! بيعطي أدنو ملا مسع يف مصاري، شّنك أَدنيه، ياشيخي
  .للي أَدنني الولد

ال آدان، طلـع مـاجلّرة   احليطان ٕأ ]:من أمثاهلم[  
ن من ضرسو وابن آدم بسـَمن مـن   ألدنيها، اجلحش بسَم
قـد  : ليش أدنيك كبار ؟ قـال لـن  : أدنو، قالوا للجحش

مابرَكد وبشّم آخبار، عينو يف الطبق وأدنو ملن زعق، اللـي  
خباف من أكل القط الفار بتاكل لو أدنو، املفلـس أدنـو   
مدودة، البيعطي أدنو ملرا بتعب، السبع إذا كرب بتلعب بأدنيه 

  .الفريان

بسـاوي   كـوٓ : يقولون لألوالد ]:ممن خلما[  
  .ربعةك ٔأَأَدَني وأدنۤي

أجـا  : بنـو متل حّب الدّب ٕال ]:من تشبيهام[  
بكّدب عينو بصّدق أدنـو،  : دنو، متل الضبعتيَبوسو عّض ٕأ

ك بأدن اجلحـش، متـل   اۤرمتل الربغود يف األدن، متل الۤب
 :انظـر  -ة أدنو مقطوع دنبو املا مقطوۤش: برخانة أبو حامد
متل الكلب اْملَدودة أدنو، دان سـطوح   - برخانة، وأبو حامد

متل ما بريد برّكـب  : ودان مزراب، فالن متل الفاخوري
  ).إن شاء مسع وإن شاء تصامم: يريدون(أدن اجلّرة 
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بّدو شدة أدن، صرع دودة أدين،  ]:من كنايام[  
س بالدهن لقراقيط أدنيه، كالمو اۤطقرعتو بتسيل ألدنيه، ۤغ

يريدون أن (ات من هاألدن طلع من هاألدن، خدَّك أدَنك ف
، ضحكتو وصـالنة  )الشيء قريب قرب مابني اخلد واألذن

  .ألدنيه

  .طلع ماجّرة وبرك على أدنا ]:من استعارم[  

  ]:من مناغاة األمهات[  

  نامي!  نامي يابنيت  

  اليرو جيي احلرامي        

  كك من أدۤنۤقد حٔلويآخ

  جوز الصرامي حكويَشۤل        

بدي أساوي أَدَني وأدنيك  ]:ويهددون األطفال[  
  .أربعة، بدي أدهن أدنيك زيت وأساوّين طعم للفريان

ه ك النـار بالسـكينۤ  البحـرّۤ  ]:من كتاب اللباد[  
ة األدن بتدل على أنـو يف نـاس عـم    نَّۤچدنو، بتنجرح ٕأ

  .بذكروك، إذا أجا ولد أدنيه كبار بكون بّدو يعيش كتري

إذا ذكـروين خبـري اهللا   : ن بدعوات أدٓننّۤچإذا   
ن، وإذا ذكـرين مَلـك   ن، وإذا ذكروين بشّر اهللا يقابٓلخّيٓرٕي

املوت أنا وآّياه على قولة ألف أشهد أن ال إلـه إال اهللا وأّن  
  .حممدًا رسول اهللا

ن كل شـي  شي أدنيه بتّمو حبٓض ]:من ألغازهم[  
  ).الزنبيل: (وبضّمو

ديَنك ودين ديَنك قبل نّقي َبال  ]:من كمام[  
  .القمالت عن داَنك

    

  

  

  

: رفع صوته بـاألذان أي : أّذن: من العربية: َأدَّن
  .النداء للصالة حسب االصطالح الشرعي

مات فالن وأدنوا لو، والشـيخ   ]:من كالمهم[  
خار وأدنوا لو وفاق، وفالن أجتو الساعة مافاق تأدنو لـو  

  .باألدْنتني

أو (أدّّن العصـر   ]:قـوهلم من عثرات األقالم [  
  .بالعصر: ، صوابه)غريه

ان ان أو أٔذأٔذ: واستمدت كل األمم اإلسـالمية   
  .شريف

: قيل أصله(مابتشوفا ولو أّدْنت  ]:من كالمهم[  
من له ظالمة يصعد املنـارة  : أذاع الناصر لدين اهللا يف الناس

ويؤذن خالف وقت الصالة، فيسمع اخلليفة ويرفـع عنـه   
  ).ظالمته

ن مابصـلِّي  بـأدّۤ : متل الديك ]:من تشبيهام[  
بدعي للصالة : ، متل مأّدن محص)وهو من أمثال جند أيضًا(

من السّنة أن : وهّوة برو لشغلو، وقرأ هذا محوي فعلق عليه
يكون املؤذن حسن الصوت، ومؤذن محص مات ومل جيدوا 
من خيلفه حسن الصوت فكلفوا يهوديًا حسن الصوت، لذا 

  .لعمله يؤذن وميضي

ة كانوا يعجـزوه  ن امسو ديۤبمأدّۤ ]:من نوادرهم[  
ديبة ديبة، حىت هّوه عم بأّدن، وكان : األوالد ويصيحوا لو

اهللا أكرب اهللا أكرب، اسكتوا والك، أشهد أن ال : مايسكت لن
ن ها، أشهد أن حممدًا ن وآمٓكإله إال اهللا، كو بسبكن بأبوٓك

  ...رسول اهللا ينعل اللي بزركن

واحد مأدن صوتو مابوشـي،   ]:نوادرهم ومن[  
مرض، ناب عنو عديلو، وكان عديلو صوتو مـذكور يف  
القرآن، تنتني نسوان مسعوه عـم بسـّمع ليلـة اجلمعـة     
ومشروح، وهّوه ما ملادنة عم بسمع أش عم بقولوا لبعضن، 

  :وعم جباوبن
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  ةة مسعاۤنمسعاۤن! ك فّطوميي يي وۤل -

  ....، ناداه جربييييلالطرش األكرب ان شاء اهللا -  

  ويل عليه، شلون طالعوه عاملادنة  -  

  ...كييييل، كلي هوا وۤل -  

   ]:من اغانيهم[  

  ل بالدوالبوآنا بغۤز    !أّدن األدان ياشوق 

  .قُرب): العربية(اسم التفضيل من دنا : األدَنى  

  .واستمدا التركية  

  .احلد األدىن ]:من كالمهم[  

غب مرور شهر من : يف الكمبياالت ]ويقولون[  
  ...تارخيه أدناه ملزوم

آذان اَجلدي، : نبت امسه يف العربية: ين اجلدَِٕأَدنۤي  
  .مستطيل الورق، يغلى ورقه ويشرب ماؤه دواًء لإلسهال

لقبوا به اخلبز التنوري الرقيق، : اترٔصن الٔعَأَدنۤي  
ختيًال منهم أن فقاقيعه تشبه اآلذان، مث أا كبرية تعي كـثري  

  .المالك

لذة الفول املدّمس أنك تـاكلو   ]:من كالمهم[  
  .خببز خببز أدنني العرصات

لقبوا به الشيشربك، ختيًال منهم أن : تن امليَّۤأَدنۤي  
رقاقته املعطوفة تشبه اآلذان، مث إا معجنة ليس فيها حرارة 

  .املخبوز

اطلقوها على مقورين يدثران األذنـني  : ةاألدنيّۤ  
: ومجعوهـا علـى  . هما تدفئتـهما يتصالن بشريط، مهمت

  .األدنيات

    

  

  

: اسم التفضيل من َدهى وَدها وَدِهـي : األْدَهى
  .كان بّين الدهاء

  .صّيره مدهوشًا: أدهشه: عربية: أدَهش  

اهللا إذا أعطى أدهـش وإذا أخـد    ]:من أمثاهلم[  
  .َفّتش

  .حتّير: اسم التفضيل من َدِهش :األْدَهش  

األسود، الِشية : اخليل األدهم من: عربية :األْدَهم  
  .فيه

  .واستمدا التركية، وّمست ا  

): العربيـة (بنوها من دّوخ الوجُع رأَسه  :خٔدّدٓوٕا  
  .لٔفعْٓافّٕ: أداره، وعلى هذا وزا عندنا

من أمساء غري اإلسـالم، مـن   : رْدٔوأو ۤإ :ارْدٔوۤإ  
: احلافظ السّر، والفرنسيون يكتبوا EDWARD: السكسونية
EDOUARD.  

عربية يستعملها اليهود مبعـىن السـّيد،    :نَأدٓو  
يرد يف قصة الزّباء ذكر ُأذينة، وهو . سّيدي: وأدوناي مبعىن

السماح له أي مساح : من كلمتنا هذه السامية، ومنها اإلذن
السيد له، والعرب اليعرفون مقابلة اللغات السامية وظنوها 

  .تصغري األُذن

املوسوعة يف "ال يف اسم نبات، ق :أدونيس احلليب  
: يكثر يف منطقة حلـب، امسـه العلمـي   ": علوم الطبيعة

ADONIS ALEPPICA.  

  .املهذَّب، احلميد األخالق: عربية :األديب  

أَدباء : الكاتب، املثقف، واجلمع: عربية :األديب  
  .وهم يقصرون

ظرف شرطي ملا يستقبل من : إذا: من العربية :ذإإ  
: اسك َجبوَزك، ويقولون يف إذاذا حطيت عقلك برٕإ: الزمان

  .ذأع
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وإذا كان أبـوي  : وقد حيذفون مهزا بعد الواو
  .صاحَبك أنا مابريَدك حتكي معي

   ]:من عثرات أقالمهم[  

 -إذا : ويقولـون : وقال الشيخ إبراهيم اليازجي  
حـدث   -المسـح اهللا   -حدث كذا، أو إن  -المسح اهللا 

" إن"فت إليـه وبـني   وماأضي" إذا"فيفصلون بني  :...كذا
وشرطها، وكالمها الجيـوز، فالصـواب تـأخري اجلملـة     

  .املعترضة

وقد وقع مثل هذا لبديع الزمان يف إحدى رسائله   
مل  -والعياَذ باهللا  -وإن : إىل اإلمام أيب الطّيب حيث يقول

  .يوافق مراُده َقَدرا
  ".إذا"بعد " ما"زيادة : ٤٠٨ص  ٥س : انظر جملة الضياء

وليس يف . أصابه باألذى: آذاه: من العربية: َأَذى  
  .اتآَذى وانأَذى: العربية أذاه، وبنوا منه

  .عدّوك ال تأذيه ألو رّب جيازيه ]:من حكمهم[  

ال بتأذونـا وال  ! ماليكة محـص  ]:من أمثاهلم[  
  .منأذيكن

آذى، : انظر. أذايا: املكروه، واجلمع: عربية: األذى  
  .وتأذى، وتآذى

  .يةواستمدا الترك  

  .EAZ: واستمدا البلغارية من التركية فقالت  

  .كشف األسرار ماألذايا الكبار ]:من أمثاهلم[  

ـ لـيۤ : قالوا للقـاق  ]:من كمام[   ل ش بتنٓش
  .األَذى طبع: ة ؟ قال لنالصابوۤن

    

  

  

  

  

مصطلح حديث ملا تنشره الراديو مـن  : ةاإلذأع
 ا الشعب أخبار وحماضرات وموسيقا وأغان وغريها تثقف

البث، : وتطلعه على احلوادث وتغذيه وتسليه، ومسوها أيضًا
  .حمطة اإلذاعة، ومنها حمطة يف حلب: ومسوا مقّرها

  .َسِلس وانقاد: عربية: َأذَعن  

  .إذعان: واستمدت التركية  

): العربية(اسم التفضيل من ذكي فالن : األذكى  
  .كان فطينًا فهيمًا

  .ليًالجعله ذ: أذّله: عربية: َأَذّل  

): العربيـة (اسم التفضيل من ذّل فـالن  : األَذّل  
  .خضع

أباحه لـه،  : َأِذن له يف الشيء: من العربية :َأَذن  
  .اإلذن، وهم رّدوا: مسح له به، ومصدره

  .انأذن: وبنوا منه  

: واستمدت األلبانية اإلذن من التركيـة فقالـت    
IZEN.  

ّسا مأذون، ومعي أْذن، ول ]:من تعبريام احلديثة[  
  .ما خلص أذين

بأذنك بّدي أبول، أو بدي أشخ،  ]:من توريام[  
  .رو بول على كيفك، أو رو شخ: وجوابه

فعل الَذْنب، صار ذا ذْنب، : أذنب: عربية: َأْذَنب  
  ).ومل يسمع يف مصدره اإلذناب(

جعله ذاهـًال  : أذهله عن الشيء: عربية: َأْذَهل  
  .عنه

كل ماُيتـأذَّى بـه،   : األذّية: من العربية: األذّية  
  .الُضّر

  .أذّيت: واستمدت التركية  
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  .EZGIET: واستمدا األلبانية من التركية فقالت

اسم صوت : د هالولد بكّرّر ْشٔقٕأ ]:يقولون[ :ّرٕأ  
  .عندهم يعّبرون به عن الكثرة والتعجب من هذه الكثرة

هـذا  : وكان حسهم رهيفًا إذ اختـاروا الـراء    
اللسان بطواعية شأن مدفع الرشـاش،  احلرف الذي يكرره 

  .أما اهلمزة فهي عصا طبل الراء

ولعلنا على صواب إذ نتصيد ترعيـد الـراء يف     
صوت املاجن عند القمار والغلبة، ولو أن ): العربية(األرير 

  .مهزته أصلها اهلاء

املشيئة، القدرة يف : اإلرادة: من العربية :ةاإلراۤد  
  .التصميم

ادت، وإرادة سنية، وإرادة إٔر: واستمدت التركية  
  .علّية، وإرادّي، وإرادّيات

  .لعبة لألوالد، والكلمة تركية :اِسي َكسَمهاألٔر  

  .مجع أرمنازي عندهم :ةامۤزاألٔر  

  .لعبة لألوالد، والكلمة تركية :بإهٔرأأل  

: األَرب: من العربية يستعملها الثاقفون :بٔرأأل  
  .الوطر

: ا، ويقولونرٔبٔأ: م األربعةقد يلفظ بعضه :اْرٔبأأل  
  .ا وعشرينعاألرٔب

  .كسب): العربية(اسم التفضيل من ربح  :األْربح  

عليه حلسة لنب يف بغداد أربح من  ّچو ]:يقولون[  
  .طاحون يف حلب

ــكۤبٔرۤأ   ــية أو آراۤب :س ــن الفرنس ــك، م : ْس
ARABESQUE :فن الزخرف العريب.  

  .٦ص  ٣عدد  ٧س : انظر جملة األديب

    

  

، والنسبة )العربية(حتريف أربعة عشر  :ْعشٔطْرٔبأأل
  .ربطعشاوئا: إليه عندهم

، ومثلها )بالسني املهملة(أرَبْعَسر : ويف السريانية  
  .بالكلدانية

طعش، صبية بنـت  قمر ابن أرٔب ]:من كالمهم[  
  .طعشأرٔب

  .س مالو ودكتو بأربطعشلبٔا ]:من كمام[  

يريـدون  (آربطعش ّرتا به وٕكِهيّۤ ]:من كنايام[  
ت َعَلّي أنا راۤح! يامو: ، تقول العجوز للصبية)بساطة األمر

بنت العشرة والتالتـة   -قل أعوذ برّب الفلق  -نيت لكن ٕا
  .والسنة

  .أربعة: انظر :عْرٔبأأل  

  .من يوم األربعاء يف العربية املثلث الباء :األْرْبعا  

أربعـا   :، ويف الكلدانيةبٓاأربعا ْبٓش: ويف السريانية  
  .ْبَشَبا

  .إمالتها" معر متصرين"وهلجة   

أول أربعا : من اصطالح النصارى :ةْبٔعْرْبعا الزٓؤا  
بعد أحد الفصح، كانوا خيرجون فيه للرتهة يف البساتني اليت 

  .كانت جبوار الدّباغة

أطلقوه على آخـر  : ةٔشتٕرأو املٕع :ةۤشترْْٕرْبعا اْملۤهٔا  
يكسرون فيها إناء، وهي  - رصف: انظر -أربعا يف شهر صفر 

  .قدمية من قبل اإلسالم

العدد الذي : األربعة: من العربية: ربعأو ٔأ :ةْرْبٔعٔا  
  .يتلو الثالثة

  .اْرٔبٔا: وبعضهم يلفظه  

صرنا أربعا باربعا، فيجعلون مهـزة   ]:ويقولون[  
  .الثانية مهزة وصل
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ـ اوي ؤأربٔعٔأ: والنسبة إليه عندهم اوي علـى  رٔب
  .التاء ألف توهم أن

الدال على الكثرة، " بٔر"وظين أن جذره الثنائي   
  .كثري: كأن اإلنسان القدمي هاله وفرة عدد األربعة فقال

، ويف َأْرَبــْع وَأرْبعــٓا: واألربعــة يف الســريانية  
  .أرَبْع وأْرْبَعا: الكلدانية

  .أرَبع وأرْبَعه: ويف العربية  

ات ويقترح األب مارون غصن أن نسمي احليوان  
على النحت، كما يقترح أن نسـمي  : َأْرَبَيد: ذوات األربعة

احلركات : احلركات السويدية اليت تتناول اليدين والرجلني
  .األْرَبَيديِّة

أربعـة، أردفوهـا   : إذا قالوا ]:ومن متجكام[  
  .ة رسول اهللاصحاۤب: اهللا يرضى عن األربعة: بقوهلم

: ة، أواألربعة جور: يف لعب الطاولة ]ويقولون[  
  ).جيعله دابة: (بّدي أوْقَفك عاألربعة

فقد حيّرف العب الطاولة األربعـة   ]:وينتدرون[  
  .قرقعة: إىل

عم بلعب، دعـا  : وإذا سأل أحد عن ولد وقالوا  
يصـاب  : يريـدون (يلعب باألربعة وراسو باخلمسة : عليه

  ).بالصراع فتضطرب يداه ورجاله ويتبعها رأسه

فيه (أجا رابعنا : ابع قالواوإذا كانوا ثالثة وجاء ر  
  ).ورابعهم كلبهم: تلميح إىل اآلية

: ومن مسائلهم احلسابية تطرح إلثـارة الـذكاء    
ن بوزنة واحدة مالرطـل  ي َعندو أربع وزنات بزين فيّٓچرچ

 ٣و  ١: اجلواب(ن هالوزنات األربعة ؟ لألربعني رطل، أشّٕ
  ).٢٧و  ٩و 

    

  

  

الفار واجلراد  :أربعة خلقوا للفساد ]:من أمثاهلم[
  .والبدو واألكراد

أربعة : تنني وتنني شقد ؟ قال لن: سألوا اجلوعان  
  .آرغفة

وإذا ام أحد وتوفر لديه الربهان القطعي علـى    
اللحمة أربع واق، والقطة أربـع  : براءته ضرب املثل اآليت

  .واق

ة ومرضعة وقـّداما أربعـة   حبۤل ]:من كمام[  
  .لَحَبلبل تتجيب دوا لطالعه عاجل

: يف حلـب ومحـاة   ]يقولون[ :ْبعال ٕرة ٕإٔعاألْرٔب  
ـ  ماشفناك العادة يف السهرا ٕك اغطة ّني األربعة ّاال ربـع ۤض

" ربـع "رمزوا إليها حبذف أحرف : زوجته: عليك، يريدون
  .أداة التوجع: آه: فيبقى اه، يريدون" أربعْه"من 

 من العربية يستعملها اليهود مبعىن :تَكنْفٓوأربعة ۤب  
نسيج : أربعة األجنحة، يطلقوا على شعارهم الديين التايل

يلبس على الصدر يف الداخل، ويف زوايا هذا النسيج األربعة 
ُعَقد باخليط الصويف ترمز بعددها حساب اجلّمـل السـم   

  .َيهَوه

 ]:يقولـون [ا وعشرين، أرٔب: أو :شرينة وٕعَأْرْبٔع  
عاألربا وعشرين،  ا وعشرين، وأنا مبسوطق شغلو عاألرٔببّٔٔط

هذه التراكيب وأمثاهلـا  : ت اخلطبة عاألربعة وعشرينوَتمّۤ
يستعملون فيها األربعة والعشرين مبعىن التمام واهلناء، ومعىن 

  .٢٤التمام واهلناء آت من أن عيار الذهب اخلالص هو 

 ٢٤وقدميًا فرضوا يف الواحد القياسي تقسيمه إىل   
 ٢٤قرياط، وقالوا يف اليوم إنه  ٢٤جزءًا فقالوا يف العقار إنه 

  .ساعة
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واختيارهم هذا الرقم كان حلكمة أن له نصـفًا  
  .وربعًا ومثنًا وثلثًا وثلثني دون كسور

نة الكسر أربعة وعشرين، فليس مما ٕس: أما قوهلم  
أا تكـون طويلـة حسـب التصـّور     : حنن فيه، إمنا يردا

  .فتتضاعف أشهرها

رَبعون رفعًا واألرَبعـني  األ: من العربية :َأْرْبعني  
  .أربع عشرات: نصبًا وجرًا

  .أْربني: وقد يلفظون  

  .َأْرْبعني، ومثله يف الكلدانية: ويف السرياينة  

  .أربعيم: ويف العربانية  

يف حلب وغريها أماكن تسمى  ]:ومن اعتقادهم[  
مقام األربعني وليًا، يعتقدون أم أوتاد : باألربعني، يريدون

أبدًا منهم، وإذا مات أحدهم نّصبوا آخـر   األرض فال ختلو
مكانه، وإم جيتمعون يف هذه املقامات منها مقام األربعني 
يف الصاحلني، ومنها زاوية األربعني يف باب املقام، ومنـها  

يف " قرقلر"جبل األربعني يف جبل الزاوية قرب رحيا، وأسرة 
  .حلب تعتقد أن جدها منهم

يقيم اهللا عز وجـل  قوم : األبدال: ويف القاموس  
أربعون بالشام وثالثون بغريهـا،  : وهم سبعون: األرض م

  .ال ميوت أحدهم إال قام مكانه آخر من سائر الناس

البصّلي أربعني ليلة قيام الليـل   ]:ومن اعتقادهم[  
  .و كرتّچبطلع عو

وحنن أدركنا انقطاع الزاهدين العابدين عن الناس   
حدى الزوايا صائمني مصلني مدة أربعني يومًا يقضوا يف إ

  .اليتصلون بأحد

البدخل عبيت املي حفيان بتَتّم  ]:ومن اعتقادهم[  
  .ة أربعني يومه نسّۤجرۤيٕأ

    

  

  

ن نّٓعاشر القوم أربعني يوم بتصري ٕم ]:من أمثاهلم[
: ة قـال حلـالو  ن، البدوي أخد تارو بعد أربعني سـنۤ وفيّٓ

ذكر الـتني  : وبالُت(استعجلت، بني الُتوب والتني أربعني 
  ).يلقح به، وينضج قبل التني بأربعني يومًا

أي تتمة (هاِدي كمالة األربعني  ]:من كمام[  
مرضة وإنـه   ٣٩كان أحدهم مصابًا ب : املصائب، وأصله

  ).هادي كمالة األربعني: ليتغوط وإذا بُسرمه يرتل، فقال

من هي أربعون يوماً : ةاملربعينيّۤ: أو :اة الشۤتأربعينيّۤ  
كانون األول حـىت غايـة    ٢١من : أشّد أيام الشتاء بردًا

  .كانون الثاين

م يف أربعينية الشـتا  الولد البنفۤط ]:من اعتقادهم[  
  .بسحل صرمو

هي أربعون يومًا من أشّد أيام  :فأربعينية الصۤي  
  .متوز ٣١حزيران حىت  ٢٢من : الصيف حرارة

أجزاء  يوزعون: ةخْتۤموتسمى إل :تأربعينية امليّۤ  
القرآن على القراء يف اليوم األربعني من وفاة امليت فتتلـى  

  .على روحه

والنصارى كاإلسالم يقيمون صـالة امليـت يف     
  .اليوم األربعني

ولعّل هذه الظاهرة مستمدة من املصريني القدامى   
  .الذين حينطون اجلثة مدة أربعني يومًا

 أن النفسـاء  ]:من اعتقادهم[ :اسأربعينية الْنۤف
جنسة التطهر إال بعد أربعني يومًا من والدا، هذا إذا كان 

  .ذكرًا، أما إذا كان أنثى فال تطهر إال بعد ستني يومًا

ويف يوم طهرها متضي إىل احلمام حيث تطلـى    
مث تغتسل ومتضي حيث تقـام حفلـة    - انظرها -باجلدود 
  .فرح
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  .، ط دمشق"مدارس حلب"له كتاب  :اإلربيلي  

نظر وتفّكر وتـأّنى،  : ارتَأى: من العربية :ىْرَتَإٔا  
  .قال به: الرَأي

  .شّك: ارتاب: من العربية :رتابٕا  

  .ابارتٔي: واستمدت التركية  

أصاب الراحة، ُسّر، : ارتاح: من العربية :ْرَتاحٕا  
  .نشط

مل : أرض مرتاحـة، يريـدون   ]:من كالمهم[  
  .تزرع

ون، ْرتاح عالطـاح ن ٕبمن هٓو ]:يقولون[ :رتاحٕا  
  .بنوا على افتعل من راح

ارتغنا روغة ْمسّخمة، بنـوا   ]:يقولون[ :اغرٔتٕا  
وليس يف العربية ارتاغ، . متّرغ: على افتعل من ترّوغ احلماُر

  .مث جعلوا مصدرها الروغة وليس يف العربية الروغة

بنوا اسم التفضيل من رّتب وهو أكثر من  :ّتبٔرٔأ  
  .ثالثي، وعندهم يصّح

ربطهـا، يف  : ارتبط الداّبـة : العربية من :رتبطٕا  
  .نشب واعتلق: احلبل

  .اطارتٔب: واستمدت التركية  

  .مايف بيناتنا ارتباط ]:من كالمهم[  

تتعتـع،  : ارتبك يف كالمه: من العربية :رَتَبكٕا  
نشـب، وكـذا يف   : اختلط عليه أمُره، يف الَوَحل: والرجُل
  .اهللكات

  .تربك وتلبك والتبك: انظر

  .اهتّز واضطرب: ارتجَّ: من العربية :ْرَتّجٕا  

طمع يف احلصول على : ارجتاه: من العربية :رَجتىٕا   
  .مأرب

  .ارتّد: ارجتع: من العربية :رَتَجعٕا  

  .اضطرب وارتعد: ارجتف: من العربية :رَجتفٕا  

: ارجتـل : يستعملها الثاقفون: من العربية :رجتلٕا  
  .تكلم دون أن يهىيء كالمه

سار ومضى، عـن  : ارحتل: ن العربيةم :لرَتٔحٕا  
  .ظعن: املكان

  .الارٔحت: واستمدت التركية  

بنوا من رحم على افتعل مبعـىن ُفِعـل،    :مرَتٔحٕا  
  .وليس يف العربية هذا

مثلـث  (صار رخوا : ارختى: من العربية :خىاْرتَٔ  
  ).الراء

ـ   ]:من أمثاهلم[   فتو عدَّى اجلمل عاحلـارة وٕش
  .ةرْتخيّٕۤم

  ]ت املفاصل ت احلواصل وارۤختتعۤب ]:ممن كنايا
  ).أكل ونعس: يريدون(

  .رجع وحتّول: ارتّد عنه: من العربية :رتّدٕا  

  .حٓوت ألو رٓوارتدّۤ: وهم يستعملونه متعديًا بإىل  

  .ت البضاعةارتدّۤ: كما يستعملونه مبعىن ُرفض  

  .ادارتٔد: واستمدت التركية  

  .من اخد ورّد ما برتّد ]:من أمثاهلم[  

كّفه : مطاوع ردعه: ارتدع: من العربية :ْرَتَدعٕا  
  .ورّده

): العربية(بنوا على افتعل من ردم الثلمَة  :ْرتَََدمٕا  
  .سّدها، وليس يف العربية افتعل من ردم
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أخـذوا  : ارتـزق اجلنـدُ  : من العربية :ْرَتزقٕا
  .َأعطيَتهم

  .نال رزقه: وهم يستعملوا ملعىن  

  .اقٔزارت: واستمدت التركية  

كتب ): العربية(بنوا على افتعل من رسم : ْرَتَسمٕا  
  .رمسًا، وليس يف العربية ارتسم ذا املعىن

ن، ة على شـَففٓ ارتسمت البسۤم ]:من كالمهم[  
  .ارتسم يف فكري صورة حبييب

ارتسم فالن كاهنـًا،  : النصارى يقولون :ْرَتَسمٕا  
سـم  ارت": املنجـد "ويف . ُرقي إىل درجة كاهن: يريدون
إن التعـبري  : ارتقى إىل درجة كنائسية، ومل يقـل : الرجُل
  .سرياين

ي، وارتّش ت األرض بأملارتشّۤ ]:يقولون[ :ْرَتّشٕا  
  .نضحه: بنوا على افتعل من رّش املاء: زهر يف املولدٔمأل

  .أخذ الرشوة: ارتَشى: من العربية :رَتشىٕا  

ّم ض): العربية(بنوا على افتعل من رّصه  :ّصْرٔتٕا  
  .بعضه إىل بعض

بّدي ترتّص أدن هالولد ! شيخي ]:من كالمهم[  
  .ماعم بسمع يل كلمة

  .تكّسر: ارتّض الشيُء: من العربية :رتّضٕا  

: ارتضاه خلدمته أو لصحبته: من العربية :ىرَتٔضٕا  
  .رضيه واختاره ورآه أهًال هلا

  .خاف وفزع: ارتعب: من العربية :رتعبٕا  

اضطرب وارتعـش،  : ارتعد: من العربية :رتعدٕا  
  .أخذته الرعدة

    

  

  

أخذتـه الرعـدة،   : ارتعش: من العربية :شرَتٔعٕا
  .ارجتف واضطرب

  .اشارتٔع: واستمدت التركية  

  .أراده: ارتغب الشيَء وفيه: من العربية :رتغبٕا  

: مطاوع رفعه: ارتفع الشيُء: من العربية :رتفعٕا  
غـال،  : السـعرُ بلغ مرتلة عالية، تقّدم، : ضد وضعه، فالن

  .زال: الشيُء

ارتقى الشيَء وفيـه وإليـه   : من العربية :ىرَتٔقٕا  
  .َصِعد فيه، أصاب ُرقّيًا وارتفاعًا: وعليه

من : ص من بردو أوعم برتۤق ]:يقولون[ :صرتٔقٕا  
بنوا علـى  : ص من غضبوخوفو، وهداك شواربو عم بترتۤق

  .ملعىن اضطرب واهتّز تأثرًا) العربية(افتعل من رقص 

صار : فالن ارتقم عّنا، يريدون ]:يقولون[ :مٔقرٔتٕا  
بنوا على افتعل من رقـم الثـوَب   : كرقمة الرقعة يف الثوب

خّططه وعّلمه، وهم اليفهمون من رقَم الثوَب إال ): العربية(
  .رَقَعه

  .انظرها. حتريف اتكا :رَتكىٔا  

ركبـها،  : ارتكب الدابـةَ : من العربية :رتكبٕا  
  .اقترفه: الذنَب

  .ارتكاب جرم: واستمدت التركية واألوردية  

ثبت يف حمّله واستقّر، : ارتكز: من العربية :رتكزٕا  
  .اعتمد عليها: على العصا

  .ازارتٔك: واستمدت التركية  

: يف علم اِحلَيل لـدى الثـاقفني   :نقطة االرتكاز  
  .النقطة الثابتة اليت تتوازن عندها قّوتا الدفع واملقاومة
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: مطاوع رمى، الشيُء: ارمتى: من العربية :رَتمىٕا
  .رمى كل منهما اآلخر: انقذف، املتقاتالن

  .َماِيرۤت: ويف هلجة مالطة  

بنوا على افتعل من أرهقه أمـرًا صـعبًا    :قرَتٔهٕا  
أحلق ذلك به، وهم استعملوها مبعـىن ارتعـب   ): العربية(

  .وتأّثر

أخـذه  : ارن الشيَء منـه : من العربية :رَتَهنٕا  
  .تقّيد به: هنًا، باألمرر

شرب : ارتوى من املاء وحنوه: من العربية :ىْرَتٔوٕا  
  .حىت انتهى وشبع

  .ارتواء: واستمدت التركية  

 املا بزّم القدح بايـدوٓ : أمثال البدو ]:من أمثاهلم[  
  .ما برتِوي

يف  ARTOISنسبة إىل مقاطعة  :ْرتوازياجلب أأل  
هـذا النـوع كمـا    حيث ُحفر أول بئر من : مشايل فرنسا
  .يرجح

والبئر األرتوازية تقوم على نظرية تساوي سطوح   
  .السوائل

  .٦٥١ص  ٢س : انظر جملة الضاد

: َأرثوذوكس، من اليونانيـة : أو :ْكسدٓواألْرتٓو  
ORTHOS – DOXA صحيح اإلميان، الرأي املسـتقيم : مبعىن :

للمسيح : فرقة نصرانية كانت تسمى قدميًا اليعاقبة، يقولون
  .يعة واحدةطب

عـن اليونانيـة    سٓاكد ٓوأْرٓت: وامسها بالسريانية  
  .َأْرَتدوَكا: املتقدمة، وبالكلدانية

واألرثوذوكسية كنيسة شرقية قدمية فيها أربعـة    
) ومقره اآلن دمشـق (أورشليم وأنطاكية : كراس بطريكية

واإلسكندرية وإسنتبول، ويسمى األخري الكرسي املسكوين 
  .هذه الكراسي اتصال وثيق وتعاون وله األولوية، وبني

    

  .وأخريًا أنشىء كرسي خامس يف موسكو

  .٦١ص  ٢عدد  ٢س : انظر جملة األديب

الغطـاء،  : أورتو: من التركية: ريتأو أٓو :ِتياألرْٕ  
  .الدثار، غطاة املائدة

الفّنـان،  : ARTISTE: من الفرنسية :ْرتيْستأأل  
و أنثى، وكثر يف عرفنـا  املمّثل، املغّني، الرّقاص ذكرًا كان أ

  .أطالقه على األنثى

: مصدر ورث أباه: اإلْرث: من العربية :ثاألٕر  
  .صار ما خلفه إليه

  .تۤرٕو: انظر. هۤتورت ورۤا ]:ويقولون[  

إرث ومرياث وإرثًا ووراثة، : واستمدت التركية  
  .وكذا الفارسية واألوردية

  .انظرها. لغة هلم يف فرجاه مبعىن أراه :َأْرَجى  

رجل مـن عنتـر،   فالن ٔأ ]:يقولون[ :األْرَجل  
أشجع وأكثر رجولة، بنوا اسم التفضيل من الرُجل : يريدون

  .وهو اسم

األشـّد  : يقـول يف األرجـل  " الرائد"على أن   
  .واألكمل يف الرجولة

  .أشدمها :...أرجل الرجلني": املنت"ويف   

صبغ أمحـر،  : األرُجوان: من العربية :األرْجوان  
  .، شجر ذو زهر أمحرثياب محر

  .أرجوان: ويف ملحمات أوَكاريت  

كان الكنعانيون يسحقون األصداف ويتخـذون    
  .منه األرجوان

فضالت الِقلـى  : من مصطلح املصابن :األرجيع  
  .والكلس املنطفىء
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الصـرماية  : من مصطلح الصرماياتية :اقأئچْرأأل  
ين، اليت قياسها أصغر من األورطاياق وأكرب مـن الوسـطا  

  :والكلمة من التركية مركبة من

  .البالغ سن الرشد: َأْر -ً ١  

  .اداة تبيني متيز األشياء: َجه -ً ٢  

  .الَقَدم: آياق -ً ٣  

رّق ): العربيـة (اسم التفضيل من رمحه  :ماألْرٔح  
  .له

يـاأرحم  : عندما تصل اجلنازة املقـربة ينـادون    
عن بالغة إن مل ترحم َمن يرحم؟ ويتحدثون ذا ! الرامحني

: طلب األدىن من األعلى حاملني على الزيدية يف دعـائهم 
  .هذا حديث أهل السنة الثاقفني: جربًا ترحم

  .وّقته، جعل له تارخيًا: أّرخ الكتاَب: عربية :خَأرّٔ  

  .انظرها. خَترّٔ: ويقولون  

يف لعبة الطاولة إذا ربح أحـدهم   ]:ويتندرون[  
  :املرس أنشد

  صار مرسًا أّرخوه  

: من الفرنسـية : من مفردات الثاقف :بيلْرٔخاأل  
ARCHIPEL :جمموعة جزر حبر إَجيه، وهي جزر دوديكانيز.  

اسم التفضيل من رخـص الشـيُء    :صرٔخأأل  
  .احنط سعره): العربية(

  .أرخص مالفجل ]:من كمام[  

بضـاعة  : من مصطلح التجار قـوهلم  :ةْرْدۤنإأل  
املقـادير واملقـاييس،   ومتساوية اجلـنس  : ة، يريدونأْرْدۤن

واألردنة حتريـف الكلمـة الفرنسـية    . بالچو: وضّدها
ORDONNÉE مبعىن املنّظمة.  

    

  

مـن  : رِضيردي ويلفظوا آألأو األٓو :ْرِديآأل
  .اجليش: ردوأٓو: التركية عن الفارسية

بكسـر   ما: هالبنت عينا ودحا ]:من كنايام[  
  .عينا وال أوردي عسكر

صـار  ): العربية(فضيل من رُذل اسم الت :األرَذل  
  .خسيسًا ردّيًا

شجر حرجّي صلب عظيم مـن  : عربية :األْرز  
  .فصيلة الصنوبريات، ال مثر له

يعد خشبه من أفخر اخلشب وأقواها وأذكاهـا    
رائحة، وموطنه األصلي جبال هيمااليا وجبـال طـوروس   

  .وجبال أطلس يف اجلزائر وجبال لبنان

  .أرَزا: ، ويف الكلدانيةٓاأرز: وامسه يف السريانية  

  .أرز: ويف ملحمات أوَكاريت  

  .شجر اإلله: واهلنود يسمونه  

ز العربانية تعين القوة واملتانـة، وـا   ۤروكلمة ۤأ  
  .ُسّمي

  .واستعمله الكنعانيون يف بناء معابدهم وغريها  

ومثلهم املصريون والبابليون واآلشوريون والفرس   
  .واليونان

آالف عامل يف اقتطاعه من  وسليمان شّغل عشرة  
  .لبنان لبناء اهليكل

أن الفساد اليطـرأ علـى   " بلني"وذكر املؤرخ   
خشب األرز، مستشهدًا يكل ديانا يف مدينة إفسس الذي 

  .عام إىل أن احترق ٤٠٠بقي 
  .٥٤ص  ٨٩س : و ٥٥٣ص  ١١س : و ٧٣٦ص  ٧س : انظراملقتطف

  .وانظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

َأعطيـات  : من التركية عن العربيـة  :قاْرٔزأأل  
  .اجليش
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أوقفهـا علـى   : أرَسى السفينة: عربية :أْرَسى
  .املرساة

المقر : أي(وين ما أمسى أرسى  ]:من كنايام[  
  ).له، وهو من أمثال جند أيضًا

حّلينا القلوع وأرسينا وأصـبحنا   ]:من أمثاهلم[  
  .على ما أمسينا

  : اخلارج منكل مايرسل إىل  :ةرساليّۤإإل  

  .مواّد للتجارة أو للدعاوة أو غريمها -ً ١  

أشخاص يقومون مبهمة كهنوتية أو تبشريية  -ً ٢  
  ...أو سياسية أو

حكم أرستوقراطي ورجل : يقال :قراطيْرْستٓوأأل  
أرستوقراطي من طبقة أرستقراطية يف بالد أرستوقراطية، من 

، تطلـق  ARISTOKRATIYA: اللغات األوروبية عن اليونانية
على احلكومة اليت تكون السلطة فيها حتت يد عـدد مـن   

الوجيه، الصاحل، : ARISTOS: األفضلني، وأصلها من كلمتني
سـلطة  : اُحلكم، السلطة، واملؤدى: KRATOSالفاضل، و 

  .األفضلني، أو حكومة األعيان

بعثه ليؤديهـا، إىل  : أرسله برسالة: عربية :َأْرَسل  
  .وّجهه: كذا

: أرشده إىل األمر أو عليه أو لـه : ربيةع :َأرَشد  
  .هداه ودّله

): العربيـة (اسم التفضيل من َرَشـد   :األرَشد  
  .اهتَدى

: يقول العب الكونكان لـدى طرحـه ورقـة     
  .اطرح ما تعد أكثر مث ما دوا: األرشد فاألرشد، يريد

خّف ): العربية(اسم التفضيل من َرُشق  :قاألرٔش  
  .يف عمله، لُطف قواُمه

    

  

من اليونانية : األرشيمندريت: أو :األرمشندريت
القّاليـة  : مبعـىن  MANDARالرئيس و : مبعىن ARCHIمن 

واحلظرية، أطلقوها على رئيس األديرة، وعلى صاحب رتبة 
  .كهنوتية يف بعض الكنائس الشرقية

مدينة أثرية عسكرية آشورية،  :أرصالن طائش  
سد ضخم هـو  ، عثر فيها على متثال أ|حداتو"كان امسها 

  ".الفرزدق"اآلن يف املتحف، وحمله قرية تسمى اآلن 

اليابس الذي يوطأ عليه، وبتعبري : عربية :األرض  
القشرة السطحية اليت تغلف اجلذوة النارية لثالـث  : علمي

  .سيار انفصل عن الشمس

ولفن عظيم أنثوا األرض، ذلك ألـا تلقـف     
راهم مسوا النسل زرعا شان املرأة، أال ت: البذور وتعيدها نباتًا

  .؟، أنثها اإلنسان القدمي السامّي واآلرّي املؤنِّث

مث أال ترى السومريني اآلريني جريان السـاميني    
أّمنا األرض، حبيبتنـا  : يعبدون األرض هازجني يف صلوام

إهلتنا، حياتنا، ضمان األجيال بعـدنا، الكرميـة احلنـون    
  ...الرءوم

هذا اجلمع السائد، ومجعوا األرض على األراضي   
أمهلـوا األْرضـني واألَرضـني    : وأمهلوا مايراه املعتوه ثروة

  .واُألروض واآلراض واألْرضات واألَرضات

أرض وأراضـي، ولفظـت   : واستمدت التركية  
  .ضادها ظاء على طابعها

أرضـروم،  : ومسوا مدينة هلم يف آسية الصـغرى   
  .أرظروم: ويلفظوا

  .ضي دون تغيريأرض وأرا: واستمدت األوردية  
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أرَعـا، ألـا   : ، ويف الكلدانيةأرعٓا: واألرض يف السريانية
  .الضاد فيها

  .صۤرۤأ: ويف ملحمات أوَكاريت  

، ألا أيضـًا  )بالصاد املهملة(ص ۤرۤأ: ويف العربية  
  .الضاد فيها

  .رصتوۤأ: ويف اآلشورية البابلية  

  .أرض: ويف هلجات جنويب العرب  

: األرض يف اإلنكليزيـة وغريب أن يكون اسم   
EARTH.  

  .ARD: ويف األرمنية  

نسان فرْق ماألرض للسما بني ٕإ ]:ومن كالمهم[  
بأراضي التالتا وسـتني،  ) وكل شي(نسان، سعر السمن وٕإ

وعمر احلاج قّدور بأراضي التسعني، ومسوا مـا يصـيب   
أرض النعل، ومن اصطالح الالعبني : األرض من نعل احلذاء

وهي الورقة الـيت  : مال األرض: ملتش أليتباالسكمبيل واأل
: تكشف وجيري اللعب على أن نوعها هو الغالب، ويقولون

  ).حتوله: (ب البداراألرض بتقۤل

ن مششم األرض وحق ٕم: فيقسمون ]:ويتندرون[  
  .ّزاشهاد يإد: وعنطز وقال لو

األرض حممولة على قرن تـور   ]:من اعتقادام[  
 زنزلة: انظر -ة التاين وبتصري زلزۤل وملا بتعب قرن بنقال للقرن

، وإذا شاف واحد السما مبنامو السما حتت واألرض فوق -
بتكون هالليلة ليلة القدر، ويعتقدون أن اجلن تسكن حتـت  

) يعين نبوس اجلن(ق م نَزمۤزة الۤزلۤيي غۤااألرض، وإذا صّبينا ٔم
  .وبعدا نصيح دستور يا حاضرين

    

  

  

  

  

لى ماألرض ومـالعرض،  مايف أغ ]:من أمثاهلم[
الضيف املتعشي ثقلتو عاألرض، احلجـاز أشـرف أرض   
وأرذل قوم، أرض الَسَبخ التبّدرها عليك تبور، كانوا اجلن 
حتت األرض هّلق صاروا فوق األرض، طلبناهـا مالسـما   
شفناها عاألرض، األرض مّدركة بالشرب، الـتلج مخـرية   

  .األرض

وال يكـّره   اهللا اليتّقل فينا أرض ]:ومن دعائهم[  
ياابين األرض تنبـت لـك   : فينا عبد، ومن دعاء األمهات

  .والسما تقطر لك

ال فالن ما هو وصالن هلاألرض ٕا ]:من كمام[  
ة والفرض، ياأرض اشتّدي ما حدا قـدِّي،  بعد ماقضى السنّۤ
  .األرض عوجا: ص بقولاملا بيعرف بريٓق

البقـع مالسـطوح بتسـلّقاه     ]:متچكاممن [  
  .األرض

اهللا ما خبلي محـل  عـاألرض،    ]:من حكمهم[  
مصايب الدهر أكتر من نبـات األرض، األرض الواطيـة   

  .بتشرب ماءا وماء غريها، مال األرض بَتّم باألرض

: يقولون ملن يدلل ولده كـثرياً  ]:من استعارام[  
ج عضتو األرض بتريب احلنطة والشعري، أشبو عم بعٓر اتركٓو

  .نهب األرض باألرض، ركب حصانو وعم ب

قرُطتو كف خّليتـو يقـرط   : ويف زحلة يقولون  
  .األرض

شقد ما شـرب أدويـة كـال     ]:من كنايام[  
عاألرض، مانك شايف فرويت عم جبّرا عـاألرض، األرض  

ه، األرض قفرا نفرا واملزار بعيـد، صـّفى فـالن    مسكوۤن
، انشقت األرض وبلعتو، هادا ماللي شقوا )أفلس(عاألرض 

  .وااألرض وطلع

  : ويسّلم عيواظ على كراكوز  
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  لو تعلِم األرض من قد زارها فرحت

  واستبشرت مث باست موضع القدم    

  :وأنشدت بلسان احلال قائلة

  أهًال وسهال بأهل اجلوِد والكرِم    

ملا كنت يف مصـر  : قال واحد ]:من نوادرهم[  
  .هنيك أرض وهون أرض: قال لو. كنت انط ْتَلت ادرع

  :صريةمن املواويل امل  

  أهل السماح املالح دول فني أراضيهم

  أشكي هلم ناس مل بعرف أراضيهم      

كان عطار نعرفه دائمًا بسحب  ]:ومن لوحام[  
قربيق : الورد، وكان يلفظ اهلمزة قافًا فيقول يف إبريق وأهًال

وقهًال، وَمل ؟ ألنه اليريد أن يلحن على زعمه، وكنت وأنا 
: ن أضحك، وكلما تكلـم ولد أقف عنده ألضحك دون أ

ي، مسعته ذات يوم ماطر بعد جفـاف  ۤإ: ي أيي ۤقۤق: أجبته
  .سبحان من قحيا القرض: يقول

و  ٦٥٦ص  ١٩س : و ٦١و  ١ص  ٣س : انظر املقتطف  
و  ٧٥٨و  ٤٧١و  ٣٠٩و  ٢٢٧و  ١٧٠و  ٥١٩و  ٧٧٤و  ٣٨٩و  ١٥٦
  .٥٩٧ص  ٦٨س : و ٩٤٤

س : و ٤٦ص  ٢دد ع ٢١س : و ٤٦ص  ١١عدد  ١٩س : وجملة األديب
 ٤٣ص  ٨عدد  ٧س : و ٤٥ص  ١عدد  ٨س : و ٦٣ص  ١٠عدد  ٥

: و ٥٠ص  ٣عدد  ١٤س: و ٧٠ص ١عدد  ١٧س : و ٤٨ص  ١٠وعدد 
  .٦١ص  ١وعدد  ٤٧ص  ٩وعدد  ٤٥ص  ١١عدد  ٣س

  .٥٤٩ص  ٢٨س : وجملة امع العلمي العريب

  .١٨ص  ٦٨٨عدد  ١٤س : وجملة الثقافة

  

" بـاب اهللا "ساتني أرض قرب ب :رض العّجورٔأ  
بنت فيها البلدية مساكن شعبية، وغدت حيًا يصله البـاص  

، وقدميًا كـان يـزرع فيهـا    "حي سليمان احلليب"ومسته 
  .العجور

اآلن جادة قرب األمن العـام يف   :أرض املشنقة  
حي العزيزية، وكان أرضًا خارج البلد، نفـذت احلكومـة   

رات خالفًا لعادا العثمانية حكم اإلعدام شنقًا فيها بعض امل
  .من تنفيذه حتت القلعة

  .أعطاه ما ُيرضيه: كرّضاه: أرضاه: عربية :ىْرٔضٔأ  

البتداخل يف ما ال يعنيه بسَمع ما  ]:من حكمهم[  
  .ال يرضيه

انظر املوسوعة . حشرة تقرض اخلشب وحنوه: عربية :ةٔضاألٔر
  .يف علوم الطبيعة

: وقد خيتصـرون فيقولـون   :كيْرِضي شٓوأأل  
نبات ذو أوراق حول أرومة يتوسطها الشـعر،  : كيالشٓو

عرفه املصريون القدامى وجاءت رسومه علـى معابـدهم،   
يطبخ كمسّقعة بعد إزالة قسم من أوراقه، ويسلق وحيمض 
باخلل كمقبل، ويتخذ منه السلطة، ويتخذ منـه احملشـي،   

  .ويضاف إىل الكبة بسّماقية

  : ومن معارضات الزيين  

  ا التذاذوأرضي شوكة فيه

وأين املّن من تلك التحائف       
  ؟

  .احلرشوف: وامسه يف مصر  

اَحلرَشف، أما احلرشوف فعـامي  : وامسه العريب  
  .كما يرى مصطفى الشهايب

  .ALCACHOFRA: واستمدته الربتغالية فقالت  

أنِكنـار، وهـو امسـه    : وقد يسمونه يف حلب  
  .التركي

يسـمى   أن منه نوعًا بستانيًا" شفاء الغليل"ويف   
  :  الكركر، قال ابن املعتز

  وقد بدت فيها مثار الكركِر

  كأا ضمائٌم من عنِرب     

  .وأصله من بالد الرببر  
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: ، وباإليطاليـــةARTICHAUT: وامســـه بالفرنســـية
ARTICIOCCOــة ــرى ARTICHOKE: ، وباإلنكليزي ، وي

مصطفى الشهايب أا مستمدة من احلرشف العربية، ويـرى  
أن العـرب نقلـوه إىل   " الغذاء" يف كتابه الدكتور القباين

  .األندلس، ومنها إىل أوروبا وباقي بالد العامل

  .ويتخذون منه املسلوق واملسقعة واحملشي  

 دۤاعلى طابات الٕن: ينادي بياعه ]:من نداء الباعة[  
  !كي ياشٓو

أرضي شوكي، كما ": تكملته"ورمسه دوزي يف   
  .أرد شوكة: رمسه

لصيغة غريبة، فلو كان االسـم  ا: وقال إّدي شري  
  .الشوك األرضي، فهو معرب أرد شاهي: عربيًا لقيل

الشفف بتشتهي األرضي شـوكي   ]:ويقولون[  
  ").شو"متتد الشفاه لدى لفظها : يريدون(

  .٥٢٧ص  ٣٣س : انظر املقتطف

  .١٣٩ص  ١٥س : وجملة الضاد

  .األردي: انظر :ِضياألٓر  

مـن  : رطاسـيا ويسموا يف الشام أ :ةرطاۤسإأل  
اسم : HORTENSIA: حتريف الكلمة الفرنسية: أزهار الزينة

  .زوجة ساعايت فرنسي مشهور بباريس

ـ  هإأل ]:يقولون[ :هْرٔطإأل   ـ ن ٕنرطـة كلّٓ ابني صّۤ
  .الوسط، البيئة، الناس": هرٔتأٓو"من التركية : ةسرسريّۤ

وكانت تطلق يف االصطالح العسـكري علـى     
نقلت إىل الفرقـة مـن اجلـيش     الفرقة من اإلنكشارية، مث

جنـدي   ١٠٠٠و  ٦٠٠النظامي يتراوح عدد جنودها بني 
: فهي كالطابور، وال تزال تستعمل مبصر، وجيمعوا علـى 

  .أرط

    

  

  

أرعبه، أو هي : التقل: يف املعاجم العربية :برٔعٔأ
: لغة قليلة، والكثري َرَعبه دون تشديد، أو رّعبه بالتشـديد 

  .أفزعه

قانون جاويش كان آيام احلرب العاملية  :لِّياألْرٕغ  
األوىل يتوّلى مهمة القبض على اهلاربني من اجلندية، يربطهم 
باحلبالة ويسلمهم لألركان إال من دّس له يف جيبه شيئًا من 

  .املال

وبعد احلرب مل ميسه أحد بسوء سوى أم كانوا   
  :يهزجون

  أجا عّمك األرغلِّي    ولِّي !  ولِّي ياولد  

  بدّو دهب عثمانلي    ديد زغار مابيآخبراغ

أذّله، محله على فعل مـا  : أرغمه: عربية :مَأْرٔغ  
  .يكرهه

: بنت العربية الفعل من الَرغام، قال ابن األعرايب  
  .وهو تراب خيتلط فيه رمل دقيق: عّفره بالَرغام: أي

  .وقال أبو عمرو مثله  

آلة موسيقية ضخمة نافخة : أو األرغول :ْرغّنإأل  
، ويف ORGUE: كون غالبًا يف الكنائس، مـن الفرنسـية  ت

،ويف ORGHANOS: عــن اليونانيــة ORGAN: اإلنكليزيــة
  .أرغون: التركية

  .واألرغن قدمي ورد ذكره قبل امليالد  

ويل نيابـة حلـب، وانشـأ     :أرغون الكاملي  
  .هـ ٧٥٨بيمارستانه يف حي باب قنسرين، مات س 

 ٧٢٧ ويل نيابة حلـب س  :أرغون املنصوري  
هــ    ٧٣١هـ، وكان ولوعًا يف اقتناء الكتب، مات س 

قرب محـام الناصـري   " ساحتبزة"ودفن يف تربته يف حملة 
املسماة حبمام اللبابيدية، وكتب بعض اجلهلة على قربه إنـه  

  .قرب الشيخ حممد بن عبد اهللا قويق جمري ر حلب
  .٥و  ٢: انظر إعالم النبالء

    



- ١٠٧ - 

: ويقولـون : اليازجي قال الشيخ إبراهيم :قأرٔف
أرفقته بكذا وجاء مرفوقًا بفالن، وأرسلت الكتاب برفـق  

برفقته، وكل ذلك بعيد عن استعمال العرب، ألن : فالن أي
رافقتـه  : فعل الرفقة اليتجاوز املفاعلة وما يف معناها، يقال

أرفقت فالنًا بفالن وال رفقته به، علـى  : وترافقنا، واليقال
 يف السفر، فإن أريد مطلق الصـحبة  أن املرافقة التكون إال

  .أصحبته الشيَء واستصحبته كتايب: قيل

الَظهـر و  ": آرَقه"من : من التركية :اشٔدْرٔقأأل  
قـرين  : املقاِرن، الرفيق، فمعىن التركيب اإلضـايف ": اشٔد"

  .قارداش: انظر. ةاشيّۤٔدأْرٔق: الَظهر، وجيمعوا على

يف املدرسة هادا كان أرقداشييت  ]:من كالمهم[  
  ).من أرقداشييت: استعمل اجلمع على تقدير(احلربية 

إحدى قبائل حلـب،  : فرع من غيار :األرقش  
  .خيمة ٥٠يعدون 

توىل نيابة حلب، مـات س   :أرقطاي الطُفجي  
  .هـ ٧٥٠

اصطالح عسكري : أو أركان حرب :األركان  
عثماين مستمد من الركن ومن احلرب العربيتني، أطلقـوه  

يف املدارس العسكرية مهمة إدارة احلـرب،   على من درس
  .ويضاف إىل رتبهم العسكرية كلمة أركان حرب

  .انظرها. اسم التفضيل من ركز :األركز  

توىل نيابة حلب يف أوائل القرن العاشر  :أركماس  
  .اهلجري

أرَكل مبعىن : بنوا الفعل من أركيلة فقالوا :أْرَكَل  
  .دخن منها

    

  

  

  

من تأرَكـل  : عن مسلم: فيقولون ]:ويتندرون[
مـن تأرَكـل   ): وبعضهم يرويه(وأرَكل أخاه دخل اجلنة 

  .ورَكل وتدرَكل دخل اجلنة

  .أركيلة: انظر

أو أركلجي، مسوا به مـن ُيعـّد    :األْركََيلجي  
التركيـة  " جي"بعدها  - انظرهـا  -من األرَكيلة : األرَكيلة

  .مبعىن ياء النسبة العربية

  .انظرها. ةَكيۤلحتريف َنر :ةاألْرَكيۤل  

رماه، ومل يسمع أرماه إال يف  ]:يقولون[ :أرَمى  
وإن أتعسـك  ) أشهرك: أي(إن أسعدك أمساك : حكمتهم
  ).بنوها على أفعل جماراة ألمساك. (أرماك

اللحم بعظمه يسـلق   ]:من طبيخهم[ :انْرٔمأأل  
  :ويطبخ على نوعني

  .أرمان حبصرم: باحلصرم ويسمونه -ً ١

: أرمان بلنب، ويف الشـام يسـمى  : مونهباللنب ويس -ً ٢
  .الشاكرية

رمان كبايب مبعـىن  ٔأ: رمان التركيةوأصل كلمة ٔأ  
  .كباب الغابة، لكنهم مسوا بالغابة اكتفاًء

رمان من الفارسية مبعىن الرغبة والشـهوة  ٔأ: وقيل  
  .واملسرة

لقبوا سلطة البندورة باألرمان  :اويان السبٔعْرٔمأأل  
األرمان تشريفًا هلا، ألن األرمان ملا ساد السبعاوي، مسوها ب

طغى، مث وصفوه بالسبعاوي ألن السلطة تكون مركبة مـن  
البندورة واخليار والبقدونس والنعنع والفالفلـة والبصـل   

  .والثوم

لقبوا مريسة القمردين باألرمان  :ان الشاميرٔمأأل  
الشامي، مسوها باألرمان تشريفًا هلا، ألن األرمان ملا سـاد  

غى، مث وصفوه بالشامي ألن القمردين اختـراع شـامي   ط
  .وأكلة شامية
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ـ ْرٔمٔأ: من التركية عن الفارسـية  :انٔغْرٔمأأل ان ٔغ
العطية، اهلدية تقدم إىل عظيم عاد مـن سـفر،   : انٔغْرٔمؤي

مايأيت به املسافر من اهلدايا، النسيج احلريري الفاخر، القطعة 
  .من النقود، التحفة

  ".اَألعراَضة"مغان بـ وعربوا األر  

  .أرمغان: ويف الكردية  

  .أرمغانات: ومجعوها على  

: يقولون ألهل العائد من سـفر  ]:من متلقام[  
  .لنان واألرمغان ٕالٓكفر ٕااملسۤا

ه عم بياكـل  اللي بتشردق وهوّۤ ]:من اعتقادهم[  
  .رمغان لكن من واحد خبيلبكون بّدو جييه ٔأ

كانـت حيـاة   يالطيف شـقّد   ]:من لوحام[  
ة معقدة، َبْتذكر خايل وأنا ولد ملا بّدو ْيسافر َلبيـت  األواوۤل

ة كّال َتْتودعو وعم ه كّلز، تْقشط العيۤلْهۤن، وۤك"كلز"محاه يف 
 بتبكي وبتنفخ عليه آية الكرسي، ومسكني طلع من بيتـوٓ 

  .ّلق رجعرمغان، ؤهَبكّير َليشتري أأل

واحـد   رمغانات واربطي لكلدي يامرا هأألٕخ  
خوتك وَخواتك من ها اللـي  ٕألوك مبوكي وٕألرمغانو، ٔألٔأ

ة وصابون مطيب وكيـاس تفريـك   من ترابة حلبۤي اشتريتٓو
صة صاحيب جواد ة َبْصَمة، وقيمي ٕحوعرموش الفستق وكناۤف

  .آغا على طرف

  ومنو هادا جواد آغا ؟: قالت لو بنتو  

البْلـبس  : هادا الكلزيل اللي زارنا من سـنتني  -  
زل سو النۤالتان جملوق وحتتو بند الساعة خببّيا حتت دكة لبۤإم

  .ة من ورافوق صرمايتو الطويۤل

    

  

  

  

  

  ..ماْعرفتو -

وِلك هادا البلبس طربوش َدك وفوقـو لّفـة    -  
ة ّرابة طربوشو َلنص ضهرو، وكل كم كلۤملة ٕشۤزمنديل ونۤا

ل أفندمه سويله مي، هادا ياشكرية يابنيت َزملة ورجـا : ْبقول
كانو وبعـيب لـو   و ما فيه عيب غري أّنو ْبَسّكر ٕدوكرمي، ٓك

 مخسينية وْبَتْكتكا على مهلو َلوقت مابصل لبيتو، ومـاْزتوٓ 
  .تبتٓوَهْي ٕك... همتسيح شواربو، ماْبقارش حدا، ۤآ

مايضفر معه الشعر، وأصله مـن  : عربية :األْرَمل  
  .طّوله: فعل َأرمَل احلبَل

ان البنت تتجوز قـوام  من ش ]:من كتاب اللباد[  
  .الزم ياخدوا أرامال ويبيتوهن يف جامع البخيت

ال تتنـيم عبـدين   ّمك مابتنام ٕإٕأ ]:من ألغازهم[  
  ).األرملني: (وراها

  .الرجل ماتت زوجه: عربية :األْرَمل  

  .املرأة مات زوجها: أرملة: واملؤنث  

  .أرامل: واجلمع  

  .َأْلَمن: واألرامل يف العربية  

، ويف أرَمْلتـآ : ، واملؤنـث َأْرْمٓال: انيةويف السري  
  .أْرَمَال وأْرملَتا: الكلدانية

أعزب دهـر وال أرمـل شـهر،     ]:من أمثاهلم[  
! ويابنات ! ر، ياأرامل ة بترو عالطاحون بصري ال دٓواألرمۤل

  .قوموا عينو اوَّزات

ويف محاة طاحون مائي كـبري رومـاين العهـد      
  .طاحونة األرامل: يسمى

صاحب : ة بقولأرمۤل: منقول لو ]:كماممن [  
  البيت وينو ؟
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  .قة عزبانحسرة أرملة على جٓو ]:من تشبيهام[

 -التاخد األرملة ضرعا شـّول   ]:من حكمهم[  
بتاكل وبتشرب وبتتذّكر حبيبـا األول، مـاحالة    - انظرها

  .اول ال َللي قطفٓوالكرم ٕإ

 اطلقوها على ضرب من زهـر  :رملة واوالدأأ  
  .البيوت

هذه الـبالد  : شعب قدمي سكن أرمينية :ْرَمنأأل  
اجلبلية اليت تضمها اليوم تركية وإيران واالحتاد السـوفيييت،  

أحد ملوكهم بالد الشام : أرمين، واحتل ديكران: والواحد
  .م. ق ٨٣س 

  .أرمينية: انظر دائرة املعارف اإلسالمية

  :يف تسميتهم مذهبان  

ك، وهو ثاين اۤياك بن ٔهْنٔيْرۤمٔأ: ممسوا باسم أحد ملوكه -١
  .جدٍّ هلم بعد هايك

" َمـن " –الشجاع وب : مبعىن" رٔآ" -أ: أرمن كلمتان -٢
  .اإلنسان الشجاع: اإلنسان، فيكون املؤّدى: مبعىن

ونعهد زمن هجرم األليم، ونذكر اآلن أـم    
  .ركن الصناعة يف البالد

كـانوا  يبدو أم (كَفر باألرمين  ]:من كالمهم[  
  ).مشهورين بالعصبية وأم يشتمون الدين ألقّل بادرة

بنـات  ) أو خَجـل (متل حيا  ]:من تشبيهام[  
بكّره يف الدنيا تيبلعا وحـدو،  : األرَمن، متل خوري األرمن

ل األرمـن  ت بٓوْك متل فٓوّچبترو من قّدامي ّإال أساوي و
  ).يكون مرقعًا(

  .٠٢ص  ١٠٣وس  ٦٥٨ص  ٣٥س : انظر املقتطف

  .١٠ص  ٣عدد  ٣س : وجملة األديب

  .١٤٦ص : وانظر كتاب حمافظة حلب

    

  

  

، اشتهرت منذ القـدمي  ]من قرى حلب[ :أرَمناز
  .أرامزة: وجيمعون األرمنازي على. بصنع الزجاج امللّون

أرمناز بليدة قدمية من نواحي حلب ": مراصد االطالع"ويف 
يبـة  بيهما مخسة فراسخ، ُيعمل ا قدور وشربات محـر ط 

  .الرائحة

أما اآلن فيصنعون أواين زجاجية علـى طريقـة     
  .القطارميز والبطات واملطربانات: نفخ، منها

عمر بن عبدالقادر احلليب املقـرىء   :األرَمنازي  
  .هـ ١١٤٨الفرضي، مات س 

يطلقوا على بطة العـرق شـغل    :ةاألرمنازيّۤ  
  .أرمناز، رقيقة لطيفة

لبانيني األرنـاووط  ّمسى األتراُك األ :رناووطأأل  
  .تومهًا منهم َأم من َأصل أرغونوطي

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

ونعهد حنن عهد هجرم إىل حلب، ولفت نظرنا   
زنارهم األمحر العريض، ونعلهم ذو اجللد الواحد يشد على 

  .القدم بقدة من اجللد أيضًا تدخل يف ثقوب يف أطرافه العليا

رناووط يف إستنبول، كما واشتهرت مهلبيات األ  
  .يصنعون اللنب اخلائر يقطع بالسكني

وحّدث املمثل اهلزيل حسن محدان أنه ظنه ضربًا   
ويف حارم وما إليهـا يسـمون   . من مهلبيام واشترى منه

يسـموا  " زنبـور السـت  "ة اخلضـرا املسـماة   فۤلالفۤال
األرناووطية، ألن األرناووط يف بالدنا يؤثروـا ويعـدون   

  . سكورية ضربًا من األعشاباحل

قالوا لألرناووطي بتشتغل جبهنم ؟  ]:من أمثاهلم[  
  .م ؟األجرة ٕك: قال

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

  .٢٧والتذكرة التيمورية ص 
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حيوان لبون قصـري اليـدين طويـل     :األرّنب  
الرجلني، من القوارض، كثري التوالد، حتمل أنثاه أربع مرات 

  .صطاد للحمه وفروهيف السنة، ُي

  .أْرْنَبا: ، ويف الكلدانيةَأْرْنبٓا: وامسه يف السريانية  

  .َأْرَنَبت: ويف العربية  
  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

  .ةت العصاۤية صاۤباألرنۤب ]:من أمثاهلم[  

: لي حلم قالـت ٕك: ةقالوا لألرنۤب ]:من كمام[  
  .ن شا اهللا أسَلم على حلِميٕا

  .٥٤٦ص  ٩٨وس  ٤٦٨و  ٢٧٦و  ٧٣ص  ٥٩س : طفانظر املقت

  .٣٣٤ص  ٩جـ : وانظر اية األرب للنويري

بيس بيس َنـو،   ]:يهزج األوالد للقطة[ :نكٓؤرٔأ  
  .ك أرنكو قومي روحي لعندوۤزو، أجا جٓوقومي اشعلي الٔض

ما فيه عنف فـوق  : احلكم اإلرهايب :رهاِبيإإل  
  .مايقضي به القانون

  .َأخافه، رّوعه: هبهأر: عربية :أرَهب  

اسم التفضـيل مـن َأرهبـه    : عربية :األرَهب  
  .املتقدمة

  .كّلفه إياه: َأرهقه َأمرًا صعبًا: من العربية :قْرٔهٔأ  

اسم التفضيل مـن َرِوي مـن املـاء     :ىرٔوأأل  
  .نقع غلته وارتوى): العربية(

امِض : َأرواح مبعىن: يقولون يف محاة فقط :َأْرواح  
  .وامِش

): العربيـة (اسم التفضيل مـن راعـه    :عرٔوأأل  
  .أعجبه جبماله

): العربيـة (اسم التفضيل من راق املاُء  :قرٔوأأل  
  .صفا

    

  

الصفة املشبهة : عربية يستعملها الثاقفون :األريب
  .صار ذا عقل: من أُرب

) العربيـة (بنوا اسم التفضيل من الراحة  :األْرَيح  
  .على أرَيح

حيوان من ذوات ): العربية( حتريف األيَّل :األْرَيل  
  .الظلف، للذكور منه قرون متشّعبة

  .ّحناه: أزاحه: عربية :أزاح  

عطوين  ]:كمتهم[مل تسمع منهم إال يف  :اإلزار  
  .مسيت وإزاري الناس ما عرفت مقداري

ّحناه، فّرقه، وهم يستعملوا : أزاله: عربية :أزال  
  .ملعىن أفقده

  .إزالت: واستمدت التركية  

كان اسم قهوة صيفية أمـام الربيـد    :ةألزبكيّۤا  
  .احلايل، جاروا يف تسميتها أزبكية مصر

الكعـب  : من مصطلح العيب الكعاب :األزحط  
  .الذي ُمسحت قاعدته

  .زاد: ازداد: من العربية :زدادٕا  

  .ازدياد: واستمدت التركية  

الصـيديل،  : حتريف أجزاجي التركية :األزَدجي  
  .ازدجّية: واجلمع

  .انظرها. أجزاجي: ما يقولونك  

  حتريف أجزاخانه التركية،  :اَنهاألزَدٔخ  

  .الصيدلية :- انظرها -

بعض العريقني يف األمية يلفظها مقابـل   :قاألزٔد  
  .أصَدق

: يستعملها الثاقفون، ازدراه: من العربية :ىازدٔر  
    .احتقره

  .ازدراء: واستمدت التركية
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أنشأ فيها . توىل حلب مرتني: بن مزيد: أزدمر  
حتريف ازدمر، . محام الزمر: ومحامًا يسموا. خان الصابون

  .٨٩٩يف الفرافرة، مات س 

بنوا على افتعل للمطاوعة من الزوجني : جزدٔوٕا  
  .االثنني): العربية(

ينتهى باثنني : عدد مزدوج يريدون: يقولون  
  .ومجعها

  .انظرها. ْتّزْردم: ّزْرَدمٕا  

  .األظرف: انظر: فاألزٔر  

أحد األلوان السبعة من الطيف : عربية: قاألزٔر  
  .الشمسي

  .انظرها. زرقاء، وهم يقصرون: واملؤنث  

  .ُزْرق، وهم يرّدون: واجلمع  

ويصيغون اسم التفضيل منه خالفًا للعربية   
  .هادا أزرق من هداك: فيقولون

  .أزرق: واستمدت األوردية  

: ية، ويف الكلدانْرقٓآز: واألزرق يف السريانية  
  .َزْرَقا

  :واألزرق يف اصطالح الصباغني نوعان  

  .األزرق الشامي وهو الغامق -١  

األزرق الفرنسي وهو الكاشف، ويسميه  -٢  
  .الفرنسيون األزرق البحري

والساميون يبغضون األزرق ألن عيون عدوهم   
اآلري زرق، وحلب تتاخم هذا العدو، وظين أا هي اليت 

رء العني، ترمز ا إىل عني العدو ابتدعت اخلرزة الزرقاء لد
وهناك األصابع اخلمسة _  انظر اخلرزة الزرقا_ اآلري مثقوبة، 

  :ترمز إىل اقتالع عني العدو، وعلى بغضهم جاءت أمثاهلم

  

  

  

ال من أزرق العيون الختاف ٕإ ]:من أمثاهلم[  
أفرق السنون وأزرق العيون وكوسا الدقون . وأفرق السنون

ا دومًا بكّش ّچن، املرا ياللي عيونا زرق ون مابكوألعن منّٓ
  .الرزق، فالن عضمو أزرق

على أن ندرة العيون الزرق عندهم جعل بعضهم   
العيون السود يف : مييل ميل استحسان مجال إليها، فقال

  .املسلخ كترية والعيون الزرق يف البلد قليلة

مئزر احلمام، مسوه باألزرق، ظين ألنه : قاألزٔر  
  .للونكان أزرق ا

  .من أنواع احلمام: كأزرق ْبحَباۤي  

  .من أنواع احلمام: أزرق حبمر  

  .من أنواع احلمام: أزرق حصاوي  

  .صار لونه أزرق: ازرّق: من العربية: زرّقٕا  

د ما صحنا، ازرّق معالْقنا ٔق ]:من كنايام[  
  ).احنسر عنه الدم: يريدون(

  .زعجه: أزعجه: من العربية: جَأزٔع  

  .اجإزٔع: لتركيةواستمدت ا  

): العربية(بنوا الصفة املشبهة من الزعارة : راألزٔع  
وذكر الزعارة . الشراسة وسوء اخللق، ال يتصرف منه فعل

  ".القول املقتضب"يف 

الحظ كثرة استعمال األزعر يف " الرائد"على أن   
  .اللص، اخلاطف: لبنان فقال

  .انظرها. تزعرن: وهم يقولون  

: ع ماحلمام أزعط أمعططۤل ]:يقولون[: طاألزٔع  
دون شعر، وهذا املعىن يقوم بأمعط، أما أزعط : يريدون

: انظر_ فليس يف مصادرنا مايذكرها، ولعلها حتريف أزلط 
  .او جارى املقطع األخري مقطع أمعط_  زلط
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  .أزعجه: أزعله: عربية: لَأزٔع  

  .انظرها. زّعل: ومثلها  

شعر  ريش أو: ماله زغب أي: عربية: باألزٔغ  
  .ناعم صغري

  .ُزغب، وهم يردون الضمة: واجلمع  

  .ر يف هلجتهمۤغاسم التفضيل من ٕز: رْزٔغأأل  

: ر األكرب مّنك واألزغر مّنشاۤو ]:من حكمهم[  
  .وارجاع لشورك

بنوا اسم التفضيل من الزفت وهو اسم : األزَفت  
  .ملعىن األسوأ

السلبني إذا انطبخ كوّيس  ]:يقولون[: األزَكى  
: س أزَكى ماألرضي شوِكي، اسم التفضيل من زكاكوّي
  .َصُلح

الزمن القدمي الذي ال بداية : األَزل: عربية: األَزل  
  .له

  .أَزيل: والنسبة إليه  

: وتقول العوام: على أن أبا هالل العسكري قال  
قدمي، ويصفون اهللا باألزلية، وكل ذلك : شيء أزيل أي

مل يزل : "ا أقوال الناسخطأ ال أصل له يف العربية، وإمنا مسعو
ويف بعض النسخ من : فبنوا منه هذا البناء، قال" اهللا موجودًا

القدم، فإن كان ابن السكيت قاله : األزل": إصالح املنطق"
  .فقد أخطأ

طال عليه الزمن، أتى : ُأزمن الشيء: عربية: أزَمن  
  .عليه الزمن

  .الشدة): العربية(حتريف األْزَمة : ةاألَزۤم  

  

  

  

  

أزمة دولية، أزمة مالية،  ]:ن تعبريام احلديثةم[  
  .أزمة وزارية، أزمة سياسية

: اإلزميل عن اليونانية: من العريب املوّلد: زميلإإل  
ZMILI :آلة لتسوية حرف احلجر أو نقره، وكذا اخلشب.  

  .املنقار واِملنَحت: عربيها  

  .ويكثر أن يبدءوها مزة وصل  

  .ْزَملَيا: ويف الكلدانية ،يٓاْزمۤل: ويف السريانية  

بنوا على أفعل : أزنخ األكل ]:يقولون[: أزنخ  
  تغّير، فسد): العربية(من َزِنخ الدهن 

بنوا اسم التفضيل من الزنديق : قاألَزنٔد  
  .من ال يتمّسك بشريعة :)العربية(

بنوا اسم التفضيل من َزنَكني التركية : األَزنَكن  
  .مبعىن الغين

س مين أهللا خلقو أزنَكن مين أكو ]:من أمثاهلم[  
  .د وَبلحقٓوأهللا رزقو أشطر مين َبركَٓ

نّور، أخرج : أزهر النباُت: من العربية: رَأْزٔه  
  .زهره

  ]:من شعرهم[  

  ة مّرةكل الزهور بزْهروا يف كل سۤن

  هم حممرّٔدٓو! إال خدودك ياروحي     

اسم التفضيل ): العربية(حتريف األزيد : داألزٔو  
  .من زاد

السّر، : عطاه األّس، يريدون ]:يقولون[: ّسإأل  
َأخفاه، : مصدر َهسَّ الكالَم): العربية(لعلها حتريف اَهلّس 

  .وقد يستعملوا مبعىن أساس الشيء
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: له أو عليه أو به -ويقصر  -أساء : عربية: أسا  
مل حيسن عمله، به : فعل به ما يكره، أَتى بسيئ، الشيَء

  .وءشّك به وظّن به الس: ظنًا

  .أساء، دون قصر: وقد يقولون  

  .اءتإٔس: واستمدت التركية  

أساء االستعمال، وإساءة  ]:من كالمهم[  
  .التصّرف

  .احلزن: عربية: األَسى  

  .كالم األسى ما بنتَسى ]:من أمثاهلم[  

  .صّبره: عّزاه: أّساه: عربية: َأسَّى  

 فتو بعد عّزٓوهالقمرجي شٓو ]:من كالمهم[  
  .بتأسي القلب

  .أسا: انظر: ساءأ  

أصل البناء، مبتدأ كل شيء، : عربية: األساس  
  .أساسات: أُسس، وهم جيمعوا على: والعربية جتمعها على

، ويف ALICERCE: واستمدا الربتغالية فقالت  
  .الساس: هلجة تطوان

  .اسأٔس: واستمدت التركية والفارسية واألوردية  

لتلتني يل اْتشاركنا على أساس ٕإ ]:من كالمهم[  
  .أساسًا وأساسي: انظر. التْلت لٓووٕإ

أساسًا تفكريو يك مشروع  ]:يقولون[: َأساسًا  
بداية األمر وحنو ذلك، : ضخم يف بلد زغرية غلط، يريدون
  .وهو تعبري تركي يالزم تنوين الفتح

مرتو أساسًا مابتحّبو وهّوة  ]:من كالمهم[  
  .أساسًا عينو يف غريا

  

  

الذوق شي أساسي يف كل  ]:يقولون[: أساِسي  
  .كحجر األساس يقوم البناء عليه: عمل، يريدون

وكثر استعمال األتراك أساسي، حىت لنظن أا   
  .منهم عن العربية

حّطوا احلجر األساسي  ]:من تعبريام احلديثة[  
ن حيطوا احلجر ق بدّٓملشروع مرفأ الالذقية من مدة، وهٔل

  .هللا خرياألساسي لبناء سّد الفرات، إن شا ا

األكاذيب، وقلما يستعملون : عربية: األساطري  
  .األسطورة

  .جعله يسأم ويضجر وميّل: أسأمه: عربية: أسَأم  

أشهر مغنية يف األعراس منذ نصف : ةَأّساۤم  
وَأّسامة  - انظرها -القرن، وملا ماتت خلفتها أختها عّواشة 

  .حتريف أّسوم، وأّسوم من أمساء

وضع : ACENSEUR: رنسيةمن الف: رانسٓواألسّٔ  
  .اِملصَعد، مث أقّرها جممع مصر: هلا امع العلمي العريب

: SPAGHETTI: من اإليطالية: يتاَكۤيسٔبإال  
  .املعكرونة الرفيعة ذات املرق يغشى سطحها باجلنب املفروم

مسوا به حلوى إسبانية : أو إسبانيا: اْنَيهسٔبإال  
، مسوها اختصارًا PAIN D'ESPAGNEاملسماة خبز إسبانية 

  .باسم املضاف إليه

الصناديق ألا ختبز يف : وكانوا يسموا أيضًا  
  .وعاء مستطيل

  .وهذه احللوى تتخذ من السميذ والبيض والسكر والزعفران
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وكنت اتصلت باليهود الذين يعملوا وراثة عن   
أجدادهم الذين نزحوا مع العرب مـن إسـبانية، ومنـهم    

من إسبانيا إىل سالنيك فحلب، هؤالء أسرات كبرية جاءت 
ذو اليسار حتملوا أعباء الرحلة وغريهم أكثرهم يف املغـرب  

  .العريب مث يف اجلزائر مث يف تونس

املنسوب إىل : اإلسبانيويل: مؤنث: سبانيوليةإإل
إسبانية، وأطلقوها على املترس احلديد يترس األبواب 

  .والنوافذ من فوق ومن حتت مبقبض وسطي يدار

أسبت اليهودي : عربية: أو َسَبت: َأْسَبت
  .دخل يف السبت، قام بأمر السبت: وسبت

تقّدم ): العربية(اسم التفضيل من سبق : قاألسٔب
  .يف اجلري

املصدر الصناعي من اسم التفضيل : ةقيّۤاألسٔب
  .املتقدم

: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .أسبقيت

وتد اخلشيب يدخل يف أطلقوها على ال: ةسبّناۤنإال
أحد ثقوب النري ليبعد املسافة بني احليوانني أو يقرا، لعلها 

البّيور، اإلسفني، ويف اليونانية : SPINAمن اإليطالية 
SPHINA ويف الفرنسية ،PIGNON.  

. اجلمعة: األسبوع: من العربية: سبوعإأل
  .واألسبوع تقسيم سومري قدمي اليزال معموًال به

األسبوع من الشرق إىل أوروبا يف وانتقل نظام 
  .سسيٓودٓوعهد ثيٓو

  .َشبوعٓا: واألسبوع يف السريانية

  .َشبوع: ويف العربية

  

  

  

انظر . الشهر ناقص واألسبوع متام ]:من أمثاهلم[ 
  .٢٣٣ص  ٦٥وس  ٧٠٥ص  ١٧س : املقتطف

واألوَكاريتيون يقيمون وليمة الوالدة بعدها 
  .بأسبوع

  .املستشفى: OSPIDALEية من اإليطال: السبئتإأل

اإلسبيداج واإلسبيذاج : من العربية: سبيداجإإل
أبيض الرصاص : نك مبعىنيدٔآپَس: واإلسفيداج عن الفارسية

  .كربوناته: أي

وتسميه العربية أيضًا رماد الرصاص والباورق 
  .واَحلَفر، وهو طني جيلب غالبًا من أصفهان، يكتب به

  .إسفيداج: ويسمى بالتركية

  .ْسبيداك: ى باألرمنيةويسم

  .سبريتو: انظر: سبريتٓوإال

حممد بن يوسف مفيت حلب، له : اإلسبريي
  .هـ ١١٩٤مؤلفات عدة، مات سنة 

أقراص طبية مسكنة : ASPIRIN: ِريينپاألس
رو وباسم پسجلتها شركة باير األملانية، وقلدت باسم أس

  .ريونپأس

 تأّلم، تأّثر، كرهه،: استاء منه: عربية: استاء
  .مطاوع ساءه

  .اءاستٔي: واستمدت التركية

: مصطلح جتاري، من اإليطالية: ستاِبيناإال
STABENE املوافقة على التبايع: مبعىن اجليد، واملوافق، يراد.  

استكراها، : استأجر الدار: من العربية: ستأجرٕا
  .اختذه أجريًا: وفالنًا

، ومثلها يف )باجليم املصرية(ر أۤج: ويف السريانية
  .لكلدانيةا
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ُأستاذ : األستاذ عن الفارسية: من العربية: ستاذإأل  
املعلِّم، العامل، املاهر يف صناعة يعلمهـا،  : وأوستاد وأوستا
  .الرئيس يف العمل

  .أساتيذ وأساتذة وأستاذين: واجلمع

  .أستاذ: ومصر تسمي احلوذي

ليس بعريب، ألن مادة س ت ": شفاء الغليل " يف 
  .ذ غري موجودة

  .يذكر أستاذ يف نص جاهلي ومل

ومرة " ُأسطا " مرة " تكملته " ورمسها دوزي يف 
  ".أسطى " 

ا، اد، ويف الشعر ُأسٔتُأسطه وأسٔت: ويف التركية
  .كما يستعملون ُأستاذ وُأستاذّيت

  .أسطه باشي: ويسمون رئيس املعمل

  .ُأسطا: ويف الكردية

لقب من بلغ الدرجة : اصطالح ماسوين: ستاذأأل
  .لثة فيهاالثا

دفتر الذمم والصوايف : اصطالح الدويب: األستاذ
  .معًا

  .GRANDLIVRE: ويسمى بالفرنسية

  .طلب اإلذن: استأذن: من العربية: ستأذنٕا

  .اناستئٔذ: واستمدت التركية

صار كاألسد : استأسد: من العربية: ستأسدٕا
  .جرأًة

أوقع نفسه : استأسر له: من العربية: ستأسرٕا
  .وهم يستعملوا مبعىن أخذه أسريًاأسريًا له، 

  .فالن مستأسر صناعيتو ]:من كالمهم[

  

  

قطعه : َأستأصل الشيء: من العربية: ستأصلٕا
  .بأصله

  .استأصل اجلّراح الزائدة ]:يقولون[

: STAMPA: من اإليطالية: اامٔبأو اسٔت: أپاآلستام
  .حمربة األختام

أنس : استأنس به أو إليه: من العربية: ستأَنسٕا
  .وذهب توحشه

  .اساستئٔن: واستمدت التركية

  :للضيف إذا هّم باالنصراف ]:يقولون[

  مستأنسني كٓو

  .نل منٓكزۤعما بٕن

اصطالح حقوقي : استئناف احلكم: ستأنفٕا
رفع حكم حماكم البداية إىل حمكمة أعلى هي حمكمة : تركي

استقبله أو استقبل : َاستأنف الشيء: االستئناف، عن العربية
  .بارز منهال

  .األستانة: انظر: األستاَنة

وتسّهل (استأهل الشيَء : من العربية: ستاَهلٕا
  .استحقه، وأنكرها بعضهم، وعّدها اآلخرون عاّمّية): مهزته

  ".تكملته " ذكرها دوزي يف 

إذا خالف ولد أمر ذويه وأصيب  ]:من كالمهم[
  .مستاهل: قالوا

عله ج: َاستباح الشيء: من العربية: سَتباحٕا
  .مباحًا، انتهبه، أقدم عليه غري متحّرج

  .دخل القائد عالبلد واستباحا ]:من كالمهم[

: اصطالح تركي عن العربية مبعىن: سِتباَنةٕا
  .توضيح احلال

تفّرد به دون : استبّد بالشيء: من العربية: سَتَبّدٕا
  .غريه
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  .اداستبٔد: واستمدت التركية واألوردية

حكم استبدادي، فالن مستّبد، و ]:يقولون[
  .واستبداد مايف

عّده بديعًا، وهم : استبدعه: من العربية: سَتْبَدعٕا
  .يستعملوا أيضًا مبعىن أبدع

أخذه مكانه، : استبدله بكذا: من العربية: سَتْبَدلٕا
  .طلب معاوضة شيء بشيء

  .الاستبٔد: واقتبست التركية

  .بيع الوقف باالستبدال ]:يقولون[ 

االسترباء : طالح الفقهيمن االص: استٔربٕا
إزالة أثر : إزالة أثر البول، يقابله االستنجاء): ويقصر(

  .الغائط

طلب اإلبراء : من االصطالح احلقوقي: االسترباء
  .من الَدين

وجده باردًا : َاستربد الشيء: من العربية: ستربدٕا
  .أو عّده باردًا

  .خال منها ذا املعىن" منت اللغة " و

: استبسل للموت وحنوه: ربيةمن الع: ستبسلٕا
طرح نفسه للحرب يريد أن َيقتل : وّطن نفسه عليه، الرجُل

  .أو ُيقَتل

  .فرح وُسّر: استبشر: من العربية: ستبشرٕا

  .ْتَبَشرۤه: ويف العربية

  :ويف خيمة كراكوز يسلم عيواظ على كراكوز

  لو تعلِم األرض يف من زاَرها فرحت

  واستبشرت مث باست موضع الَقَدِم

  :وأنشدت بلساِن احلاِل قائلًة

  أهًال وسهًال بأهل اجلوِد والكرِم

  

وجده أو عّده : استبشعه: من العربية: استبشع
  .بشعًا

: َاستبضع الرجُل الشيء: من العربية: ستبضعإٕ
سافر : أيضًا ]يقولون[جعله بضاعة، اختذه بضاعة، وهم 

  .ليشتري بضاعة: ع، يريدونتيستبۤض

وجده أو ): ويقصر(استبطأه : يةمن العرب: ستبطإا
  .عّده بطيئًا

وجده أو عّده : استبعده: من العربية: دستبٔعٕا
  .بعيدًا

  .اداستبٔع: واستمدت التركية

: جعله يبقى، ارَم: استبقاه: من العربية: ىستبٔقٕا
  .عفا عنه

  .اءاستبٔق: واستمدت التركية

فعل به ما يبكيه، : استبكاه: من العربية: ستبَكىٕا
  .طلب منه أن يبكي

سأله أن يتوب، : استتابه: من العربية: ستتابٕا
  .عرض عليه التوبة مما اقترف

استقام، : استتّب األمُر: من العربية: سَتَتّبٕا
  .اّطرد، استمّر

  .األمن مستّتب ]:من التعابري احلديثة[

مطاوع ستره : استتر: من العربية: ستترٕا
  .غطاه): العربية(

  .اراستٔت: واستمدت التركية

صار : بنوا على استفعل من الُترك مبعىن: ستتركٕا
  .تركيًا

وجده أو عّده : استثقله: من العربية: ستثقلٕا
  .ثقيًال

  .الاستثٔق: واستمدت التركية
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جعله : استثمر املاَل وحنوه: من العربية: ستثمرٕا  
  .يثمر

  .اراستثٔم: واستمدت التركية

يستثمر  ٓوفالن بّد ]:من تعبريام احلديثة[
االغربار اللي عم حبصل بيناتنا، شركة استثمار النفط 

  )..وغريه(

أخرجه من : َاستثىن الشيء: من العربية: ستثَنىٕا
  .حكم غريه

  .االستثنائية: ومصدره الصناعي

  .استثناء ومستثىن: واستمدت التركية

  .ة استثنائيةحاۤل ]:من كالمهم[

قبله : دعاَءاستجاب اُهللا ال: من العربية: ستجابٕا
  .وقضى حاجة الداعي

: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .ابتاستٔج

استغاث، : استجاره أو به: من العربية: ارستٔجٕا
  .استجار فيه: طلب منه أن يؤمنه، وهم يقولون

  .ستجري باألحجارمالقتل صار ٕي ]:من كالمهم[

بنوا على استفعل من اجلحش مبعىن : ستجحشٕا
  .ىن وجده أو عّده جحشًااحلمار ملع

صار : ُاستجّد الشيء: من العربية: سَتَجّدٕا
  .صّيره جديدًا: َجديدًا، الشيء

: أو(ر حيكي قدامك ۤجما بسٕت ]:يقولون[: اسَتجَر
  .، لغة هلم يف استجرا القادمة بعد كلمة)ما بستجري

يف احلكي، من  استجّرٓو ]:يقولون[: سَتَجّرٕا
  .جذبهجّره و: استجّره: العربية

  

  

_ اهللا يكون بعونو _ فالن  ]:من كالمهم [
  .بيستجّر أكلوا من عند السمان بالدين

): وتسهل اهلمزة(استجرأ : من العربية: سَتجرإا
  .تكّلف اجلرأة، وهم يستعملوا ملعىن جُرؤ

: يستجري، وأمرها: عندهم ومضارعها
  .استجِري

  .اسَتَجر: يف استجرا ]:يقولون[وقد 

استرَجى، وهي : يف استجرا ]ونيقول[كما قد 
  .هلجة النصارى

نت قوي ماحدا بستجري إذا ٕك ]:من قلتنام[
األستاذ قبل مخسني  چيلّقَشك، منو بستجري كان يطّلع بو

  . استجري وساوّيا سنة، دۤي

وجده أو : َاستجَفى الشيء: من العربية: ستجَفىٕا
  .غليظًا خشنًا: عّده جافيًا، أي

ًا مبعىن طلب اجلايف وهم يستعملوا أيض
  .واصطفاه

طلب أن ُيجلب : استجلبه: من العربية: ستجلبٕا
  .إليه

  .مجعها: استجمع قواه: من العربية: ستجمعٕا

  .عّده جاهًال: استجهله: من العربية: ستجهلٕا

  .الاستجٔه: واستمدت التركية

طلب منه : استجوبه: من العربية: ستجوبٕا
  .اجلواب، استنطقه

تجوب القاضي الظنني، وقْبله اس ]:يقولون[
  .استجوبه املستنطق

  . اباستجٔو: واستمدت التركية
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خجل، : استَحى منه: من العربية: سَتَحىٕا  
  .احتشم، انقبض عنه

استحي على وّجك، استحي  ]:من كالمهم[
  .على ديَنك، على ملتك، على حالك، استحي من اهللا

ف، البستحوا املا بستحي مكيّۤ ]:من كمام[
  .ةة وَأْكلتا املستحيّۤماتوا، َطْلبتا املشتهيّۤ

طعمي التّم بتستحي العني،  ]:من أمثاهلم[
وهو من أمثال جند (البستحي من بنت عّمو ماجبيه أوالد 

  .، العني بتستحي مالعني، اهللا مابستحي احلق)أيضًا

حتول من : ُاستحال الشيء: من العربية: ستحالٕا
  .حال إىل حال، صار ُمحاًال

مستحال ومستحيل : استمدت التركيةو
  .واستحالت

  .وّچع بوطلّۤمستحيل بَقى ٔأ ]:من كالمهم[

أحّبه، آثره، : استحّبه: من العربية: ّبسَتٔحٕا
  .استحسنه

  .استحبيت للك هالشغلة ]:من كالمهم[

رآه : استحدث الشيَء: من العربية: ستحدثٕا
  .حديثًا، َأحدثه

املصاري، بنوا  استحّس بَلّم ]:يقولون[: ّساستٔح
  .شعر): العربية(على استفعل من َحّس 

  .وبه، وحّسه َأحّس الشيء: والتعبري العريب

وجده أو عّده : استحسنه: من العربية: سَتحسنٕا
  .حسنًا

: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .استحسان

  

  

: استحصل على الشيء: من العربية: سَتحصلٕا
  .حصل عليه

  .الاستحٔص: واألورديةواستمدت التركية 

يزعمون أنه ميكن جلب : استحضار األرواح
، وهذا SPIRITISME: روح األموات وسؤاهلا، ومسوا عليه

  .يرتكز إىل وجود الروح بعد املوت

جعلها : َاستحضر الشيء: من العربية: رسَتحٔضٕا
حاضرًا، طلب حضوره، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن تأّهب 

  .واستعّد

  .استحضار: ركيةواستمدت الت

استوجبه، : َاستحق الشيء: من العربية: ستحّقٕا
  .حان أجُل دفعه: استأهله، الديُن

: استحقاق، وعن الفارسية: واستمدت التركية
  ).غري مستحق: أي( نامستحق 

وسام االستحقاق  ]:ومن التعابري احلديثة[
  .السوري، استحق القسط، استحقت الكمبيالة

 لٓولكمبيالة، ٕااستحقت ا ]:من كالمهم[
ة، من مّية القناۤي استحقاقٓو استحقاق يف الوقف، ماعم بصلٓو

عم بيعطي الوظيفة استحقاقا، مستاهل ومستحق أكتر، 
  .ستحق ذكرٓوٕب

  .و متل الكمبيالة املستحقةّچو ]:من تشبيهام[

اصطالح عسكري تركي للخنادق : االستحكام
ا علىيتحّصن فيها اجلند يف ساحة احلرب، وجيمعو :

  .استحكامات

وضع لالستحكام الشيخ أمحد رضا كلمة 
  .ومعناها احلفرة حتت األرض" الُتْرُنسة"

من : استحكم عليه بضربة ]:يقولون[: ستحَكمٕا
  .متّكن، كان حمكمًا: استحكم: العربية
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عّده حالًال، : َاستحّل الشيء: من العربية: ستحّلٕا  
  .كانوهم يستعملوا أيضًا مبعىن احتل امل

وجده أو : َاستحلى الشيء: من العربية: ستحَلىٕا
  .عّده حلوًا

: َاستحلَب اللَنب أو الشيء: من العربية: ستحلبٕا
  .حلبه واستدّره

بزر البطيخ : شراب املستحلب ]:ومن شرام[
  .حيّمص ويستحلب وميزج باحلليب والسكر وماء الزهر

طلب منه أن : استحلفه: من العربية: ستحلفٕا
  .حيلف

  .َبستحلفك باهللا ]:يقولون[

قوي على : استحمل: من العربية: ستحَملٕا
  .أطاقه: احلمل، جتّلد، صرب، الشيَء

باع اجلمل واستحيف  ]:من أمثاهلم[: ستحيفٕا
اَجلور : مبعىن) العربية(عالرسن، بنوا استفعل من اَحلْيف 

  .شكا من اجلور الذي أّمل به: والظلم، يريدون

طلب منه أن : استخار اهللا: يةمن العرب: ستخارٕا
  .خيتار له ما يوفقه

  .استخارت: واستمدت التركية واألوردية

  .َبّيت استخارة ]:من كالمهم[

وتبييت االستخارة أن ُيمَضى إىل شيخ ُيعَنى ذه 
: الشعوذات اليت يسموا الروحيات، ويعطيه أوًال، مث يقول

ي أشتري بّد! شيخي : بّدي أجّوز بنيت لفالن، أو! شيخي 
ّال أل، احلوش الفالنية، َبريد تبّيت يل استخارة، أساوي ٕإ

ل املصريات يف جيبو وقبل والشيخ بسّمي بالرمحن وبدنۤد
النوم بتوضا وبصّلي ركعتني وبْدعي رّبو يفرجيه بنومو اللي 

  .فيه خري هالزملة

  

  

وعنده مفاتح الغيب : " ويقرأ يف الركعتني اآلية
لم مايف الّرب والبحر وماتسقط من ورقة ال يعلمها إال هو ويع

إال يعلمها وال حّبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس 
  ".إال يف كتاب مبني

وصنف يف االستخارة أبو عبد اهللا الزبريي يف 
  .بداية القرن الرابع

استخار معاوية ربه : ٧٢ص  ١٨جـ ويف األغاين 
  .عندما عهد باخلالفة إىل يزيد

أن املأمون ظل يستخري : ٣٤وذكر ابن سعد ص 
  .ربه شهرًا قبل أن يستعمل عبد اهللا بن طاهر طيفور

أن : ١٠ص " بغية الوعاة"وذكر السيوطي يف 
الفرس يستخدمون يف االستخارة كتبًا غري القرآن كديوان 

ألن بعضهم حيرم استخدام (حافظ الشريازي وكاملثنوي 
  ).القرآن

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

اصطالح تركي لشعبة يف األمن : باراتستخٕا
  .العام حتفظ فيها إضبارات من تلزم معرفتهم

سأله اخلرب، طلب : استخربه: من العربية :رستخٔبٕا
  .منه أن خيربه

  .استخبار: واستمدت التركية

اختذه خادمًا أو : استخدمه: من العربية: ستخَدمٕا
  .موظفًا

  .استخدام ومستخَدم: واستمدت التركية

استنبطه، : َاستخرج الشيء: من العربية: خرجستٕا
  .حّلها: خّلصه من ترابه، املسألَة: املعِدَن

وجده  َاستخشن الشيء:من العربية: ستخشنٕا
وعّده خشنًا، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن طلب اخلشن 

  .وانتقاه
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وجـده وعـّده   : استخّفه: من العربية: ستخّفٕا  
تثقله، استجهله، اسـتخّفه  خفيفًا، طلب منه اِخلّفة، ضّد اس

  .محله على اخلالعة: الِغناُء أو السكُر

استتر : استخفى الشيُء: من العربية: ستخَفىٕا
  .طاقية اإلخفا: انظر. وتواَرى

طلب أن يغفر : لغة هلم يف استغفر ربه: رْستخٔفٕا
  .له

استخلص الشيَء من : من العربية: صستخٔلٕا
  .رهاختا: استحصله منه، والشيَء: الشيء

جعله خليفة : استخلفه: من العربية: ستخلفٕا
  .بعده

بنوا على استفعل دون إعالل من خانه : ستخونٕا
  .جعله وعّده خائنًا: مبعىن

  .كان مدّورًا: استدار الشيُء: من العربية: ستدارٕا

: استدام املطر مخس ساعات ]:يقولون[: ستدامٕا
يف  ثبت وطال زمانه، وليس: بنوا على استفعل من دام

  .العربية استدام مبعىن دام

  .استقرض: استدان: من العربية: ستدانٕا

طلب َدّرها، : استدّر اَحللوَبة: من العربية: ستدّرٕا
  .وتطلق جمازًا

محله إىل ما : استدرجه: من العربية: استدرج
  .يريد تدرجيًا

حاول : استدرك ما فات: من العربية: استدرك
: دراكه به، عليه القوَلحاول إ: إدراكه، الشيَء بالشيء

  .َأتبعه به: أصلح خطأه أو أكمل نقصه، اخلطَأ بالصواب

: إذا واحد قدم املبلغ املدين به قالوا ]:من آدام[
  .مستدرك

  

  

صاح به، : استدعاه: من العربية: استدعى
  .طلبه، استلزمه: الشيَء

  .ن لكإذا استدعى األمر َبَتْلۤف ]:يقولون[

: استدعاه: يويب من العربيةاصطالح أ: أعستٕدإال
طلبه، ووضعوه للعريضة تقدم إىل موظفي احلكومة لرفع 

واستعملت . شكوى أو لالستئذان بعمل ينص عليه القانون
مل يذكر " منت اللغة"االستدعاء يف العهد األيويب، و 

من " عرضحال"، مث اصطلح األتراك جبانبها كلمة "استدعى"
. ا تركيبًا مزجيًا فوصلومهاالعرض واحلال العربيتني ركبومه

  .مكاا" االستعداء"ووضع الشيخ أمحد رضا 

  ".الرفيعة"ووضع غريه 

مطاوع دّله، جاء : استدّل: من العربية: ستدّلٕا
احتذه : طلب أن ُيَدلَّ عليه، به على كذا: بالدليل، عليه

  .اختذه دليًال عليه: دليًال، بالشيء على الشيء

  .لاستدٔال: واستمدت التركية

تعذبت كتري حىت استدليت على  ]:من كالمهم[
  .بيتو

  .استدمن التالية: انظر: ستدملٕا

بنوا على : وقد حيرفوا إىل استدمل: ستدمَنٕا
وهم يستعملوا ملعىن اعتاد . أدامه: َاستفعل من أدمن الشيء

  . بعد أن أدمنه َالشيء

  .استذوق: انظر: قستْدٔوٕا

ي ق، ۤإستدٔوعجبتو الشغلة وا ]:من كالمهم[
  .ق َبَقىاستدۤو

هادي صوريت أرسلتها  ]:يقولون[: ستذكارٕا
لالستذكار، لعّل الصواب للتذكر أو لإلذكار أو للذكرى، 

احلفظ للشيء باعتبار : من معاين االستذكار: إال أن نقول
  .استحضاره، وهو نقيض النسيان
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  .ذّلله: استذّله: من العربية: ستذّلٕا  

بدوا من الذال داًال، من ويكثر أن ي: استذوق
خربه، جّربه، ويكثر أن : -دون إعالل  -استذاقه : العربية

  .يستعملوه لالستذاقة اازية

  .غّطاه): العربية(اسم التفضيل من ستره : َأسَتر

  .وجد الراحة: استراح: من العربية: ستراحٕا

  .يف هالدنيا مايف حدا مستريح ]:يقولون[

أرض : الزّراعاصطالح  ]:من اصطالحام[
  .مل تزرع يف عامها املاضي: مسترحية

تعبري تركي صرف مبعىن َأشاَء أم مل : سَتر استمازٕا
  .يشأ، يستعملوا مبعىن البّد من تنفيذ عمل طوعًا أو كرهًا

فن : STRATÉGIE: من الفرنسية: ستراتيجيٕا
  . وضع خطط احلرب وتصميم احلمالت وإدارة املعارك

  ".ةاَحلَركي"ُوضع هلا 

  ".االحتراب"ووضع هلا العاليلي 
حلب : ٢٨السنة الثانية عدد حلب ص _ انظر جملة العمران 

  .كطريق استراتيجي

: وجد الراحة، إليه: استراح: من العربية: ستراحٕا
  .سكن واطمأّن

  .استراحت: واستمدت التركية

ومسوا الفترة بني عملني فترة االستراحة، 
ستراحة بني فصلني يف كاالستراحة بني الدروس، وكاال

السينما واملسرح، وكاالستراحة إثر كل فحص مدرسي، 
  .وكإيعاز االستراحة العسكري

  

  

  

بتكسب يف هالشغلة لرية  ]:من كالمهم[ 
  .بتحط جبيبك حق عروس عاملستريح. عاملستريح

ش ماشفت إذا ردت تستريح ٕأ ]:من حكمهم[
  .الدنيا مافّيا مستريح. قول مليح

اللي ببطنو ريح منني بستريح؟ يف  ]:من أمثاهلم[
  .راس اجلحش موال تيسحبو بستريح

  .استجرا: انظر: سترَجىٕا

أخذ : استرجع منه الشيَء: من العربية: سترَجعٕا
  .منه ما دفعه إليه، ويستعملوا أيضًا ملعىن قاء

: ة، يريدونهاملرا مسترجۤل ]:يقولون[: سَترَجلٕا
استفعل من الَرُجل وهو  تشبه يف أفعاهلا الرجال، بنوا على

  .اسم

سأله الرمحة، : استرمحه: من العربية: مسترٔحٕا
  .استعطفه

: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .اماسترٔح

  .صار رخوًا: ىاسترٔخ: من العربية: ىسترٔخٕا

رآه أو : استرخص الشيَء: من العربية: صسترٔخٕا
  .الرخيص طلب: عّده رخيصًا، وهم استعملوه أيضًا ملعىن

سترخص اللحم عند املرق يا ٕم ]:من كمام[
  .تندم

استعاده : استرّد الشيَء: من العربية: دستٔرٕا
  .واسترجعه

  .اداسترٔد: واستمدت التركية واألوردية

  .ضّد استجاده: استرذله: من العربية: استرذل
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طلب الـرزق،  : استرزق: من العربية: سترزقٕا  
  .ىن نال رزقهوهم يستعملوا أيضًا مبع

ق مسانا عند هالصبح لّسع فرٓو ]:من عنجهيام[
  .ما استرزقنا

استرسل : من العربية يستعملها الثاقفون: سترَسلٕا
 ]:يقولون[انبسط واستأنس واطمأن ووثق، وهم : إليه

ظل : فالن َتْم مسترسل يف ما كان عليه، يريدون: أيضًا
  .ماضيًا

أن ُيرَشد، طلب : استرشد: من العربية: سترشدٕا
  .اهتَدى: ألمره

طلب رضاه، : استرضاه: من العربية: ىسترٔضٕا
فالن مابسترضي  ]:فيقولون[وهم يستعملوا ملعىن رضي، 

  .جيي يصاحلك

): العربية(بنوا على استفعل من َرِطب : سترطبٕا
املكان الرطب، كما : َنِدي والن، يريدون باملسترِطب

  .الذي يريد املكان الرطب: يريدون

استرق النظر أو السمَع : من العربية: قسَتٔرٕا
  .اختلسه

النقد : STERLING: من اإلنَكليزية: سَترليِنيٕا
  .اإلنَكليزي الفضي القدمي

  .جنيه استرليين أبو احلصان ]:ويقولون[

طلب الرهن، : استرهن: من العربية: سترهنٕا
  .ويستعملوا مبعىن رهن الشيَء

  .طلب منه الزيادة: هاستزاد: من العربية: ستزادٕا

وجده أو عّده : حتريف استصغره العربية: رستزٔغٕا
  .صغريًا، ويستعملوا ملعىن طلب األصغر

صالة يسترتل ا : صالة االستسقا: ستسقاإال
املطر عند انقطاعه، وهلا حبث يف كتب الفقه، وهي ركعتان 
تؤديان ظاهر املدينة، كما تؤدى صالة العيدين يف التكبري 

ماعة والقراءة اجلهرية واخلطبة، وعلى اإلمام أن حيث واجل

الناس على التوبة والتصدق ومصاحلة العدو والصوم مع 
  .اخلشوع والضراعة

من أمجل املوسيقا " اسق العطاش"وُيَعّد فصل 
  .انظره. العربية، وهو حليب

  :يف االستسقاء ]ومن أهازجيهم[

  حننه زغار بدنا طحني    ا يااهللا طنييااهللا شۤت

ويلبسون الفرو باملقلوب ويسّيرون أمامهم 
  :ضعاف املواشي

  ه عبيدك كلناحنۤن    ياربنا ياربنا

  حننه الصغار أش ذنبنا؟    إذا الكبار أذنبت

مرض يترشح اجلزء املائي من الدم من : ستسقاإال
جدران األوعية إىل األنسجة احمليطة ا، وامسه يف العربية 

  ".اَحلَبن"
  .٤٦ص  ٢عدد  ٢١، وس ٤٦ص  ٥عدد  ١٩س  :انظر جملة األديب

ك استسقطوه، ملا حكي هۤي ]:يقولون[: ستسقطٕا
وجدوه ساقطًا، بنوا استفعل من سقط، واستسقط : يريدون

  .العربية هلا غري املعىن املتقدم

: استسلف منه ماًال: من العربية: ستسلفٕا
  .اقترضه

  .انقاد وأذعن: استسلم: من العربية: ستسلمٕا

  .استسالم: التركية واستمدت

  .استسلم العدو ]:من كالمهم[

وجده أو عّده مسينًا، وهم : من العربية: ستسمنٕا
  .استعملوها أيضًا يف طلب السمني وانتقائه
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وجده : استسهل الشيَء: من العربية: ستسهلٕا  
  .وعّده سهًال

طلب منه املشورة : استشاره: من العربية: ستشارٕا
  .والرأي

: ة والفارسية واألورديةواستمدت التركي
  .استشارت ومستشري

وكانت وظيفة املستشار يف العهد الفرنسي ال 
  .كمدلوهلا، بل املستشار هو األول واآلخر

االستشارة القانونية  ]:ومن اصطالحام[
  ..واالستشارة الطبية واالستشارة الفنية و

  .مستشرق: انظر: ستشراقٕا

مبعىن أحّس على  )العربية(بنوا من َشَعَر : رستشٔعٕا
  .استفعل مبعناها أيضًا، واستشعر العربية ليس هلا هذا املدلول

: استشّف ماوراء الشيء: من العربية: سَتشّفٕا
  .أبصره

طلب : استشفع فالنًا وبه: من العربية: ستشفعٕا
  .الشفاعة منه

  .انظرها. لغة هلم يف اشتك: ستشّكٕا

هي استشكل علينا األمر، و ]:يقولون[: ستشكلٕا
  .حتريف أشكل مبعىن التبس

يستعملوا مبعىن طلب التعرض : ستشمسٕا
  .للشمس

استشسمت بعدما كنت ِفي  ]:ومن معاظالم[
  .َفْي قّبة الَوَمِوي

استقبحه : استشنعه: من العربية: ستشنعٕا
  .واستهجنه

سأله أن يشهد، : استشهده: من العربية: ستشهدٕا
دة، واستشهد يف استعان به يف أمر الشها: استشهد به

  . قتل يف سبيل اهللا: احلرب

: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .اداستشٔه

أوقد املصباح : استصبح: من العربية: ستصبحٕا
  .واستضاء، استقبل الصبح

  .ك احللوّچاستصبحنا بو ]:من متلقام[

الزمه، جعله : استصحبه: من العربية: ستصحبٕا
  .له صاحبًا

وجده : استصعب األمَر: لعربيةمن ا: ستصعبٕا
  .صار صعبًا: أو عّده صعبًا، واألمُر

وجده وعده : استصغره: من العربية: ستصغرٕا
  .استزغر: انظر. صغريًا

: استصفى األمُري ماَل فالن: من العربية: ستصَفىٕا
  .أخذه كله

استصوب الَرأَي أو : من العربية: باستصٔو
  .وجده وعّده صوابًا: العمل

طلب إليه : استضافه: من العربية :ستضافٕا
  .الضيافة

  .استْضَيف: وقد يقولون

عّده ووجده : استضعفه: من العربية: ستضعفٕا
  .ضعيفًا، واستعملوها أيضًا ملعىن طلب الضعيف

: حتريف استضاء به: من العربية: ىستضٔوٕا
  .استنار

  .استضاف: انظر: ستضَيفٕا

ب استطا: أو استْطَيب، من العربية: ستطابٕا
  .وجده طيبًا: الشيَء واستطيبه

أطاقه، قِوي : استطاع األمَر: من العربية: ستطاعٕا
  .عليه

  .اعتاستٔط: واستمدت التركية
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أدرك : اسـتطعم الشـيءَ  : من العربية: ستطعمٕا  
استلّذ طعمه، ويغلب أن : طعمه، ذاقه ليعرف طعمه، الشيَء
  .يستعملوها جمازًا يف تذوق الواجب

مر البستطعمو حىت قرف ٕعاهللا ٕي ]:من كمام[
: ّال َيْبَرق؟ قال لولق ٕإس: قال لو. خلصوا من قليلني الطعمةٕي

  .الدورة عالبستطعم

  .استطِعْم َبَقى وُذوق ]:ومن ألفاظ الردع[

طلب االطالع : استطلع: من العربية: ستطلعٕا
  .على الشيء

طال، : استطال الشيُء: من العربية: لستطٔوإٕ
  .وا ملعىن طلب األطولوهم يستعمل

  .استطاب: انظر: ستطَيبٕا

طلب الظريف، : استظرف: من العربية: ستظرفٕا
  .وجده وعّده ظريفًا: الشيَء

مال إىل الظل وقعد : استظل: من العربية: ستظّلٕا
  . جلس يف ظله: فيه، من الشيء أو به

: استظهر الدرَس استظهارًا: من العربية: ستظهارٕا
  .عن ظهر قلب كما يقولون: كتاب، أي حفظه وتاله بال

طلب فعله ثانية، : استعاده: من العربية: ستعادٕا
  .وهم يستعملوا أيضًا ملعىن استرجعه

جلأ إليه : استعاذ باهللا منه: من العربية: ستعاذٕا
  .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: واعتصم به، قال

: استعار الشيَء من فالن: من العربية: ستعارٕا
  .ب منه أن يعريه إياهطل

  .استعارت: واستمدت التركية

  

  

َشعر مستعار، بسوق  ]:من اصطالحام[
قرا بدالت مستعارة وشاالت وحطاطات كروا للٕفبالستان ٕب

  .ولّفات وكل ِشي

  . ك إال استعرتو؟ّچهادا و ]:من كمام[

املا ) عند النصارى(يف عيد الفطري  ]:من أمثاهلم[
  .يف عيد الفطري شالح اجلّبة وطريعندو جبة يستعري، 

استعمال : عربية: من مفردات الثاقفني: االستعارة
  .الكلمة لغري ما وضعت له لعالقة الشبه

  .٤٩ص  ٧جـ : انظر اية األرب للنويري

: استعاض الشيَء أو عنه: من العربية: ستعاضٕا
  .طلب عنه العوض أي البدل

طلب : فالناستعان فالنًا وب: من العربية: ستعانٕا
  .منه العون

  .انتاستٔع: واستمدت التركية

ْدل استعنت عليك باللي نقُبوا الٕع ]:من كمام[
  ).بالفريان واجلرذ: أي(

  .استعنت عليك باللي عقرو ناقة صاحل

امتلكه امتالك : استعبده: من العربية: ستعبدٕا
  .استرقاق، اختذه عبدًا

  .اداستعٔب: واستمدت التركية

  .استعَبَد: دَشعۤب: ةويف العربي

: استعرب البضاعة، يريدون ]:يقولون[: ستعربٕا
عرف كنهها ووزا، بنوا على استفعل من َعَبر الدراهَم 

  .نظر يف وزا ويف نوعها): العربية(

  .ر الكبريالزم نستعۤب ]:من جمازام[

: مبعنييها" استعرب"ويف العهد األيويب، استعملوا 
  .احلقيقي واازي
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عجب اشـتد  : استعجب: من العربية: ستعجبٕا  
  .عجبه

أسرع، : استعجل: من العربية: ستعجلٕا
  .استحثه، أمره أن يعّجل، طلب العجلة: استعجله

ة البدوي أخذ تارو بعد أربعني سۤن ]:من أمثاهلم[
  .استعجلت: قال حلالو

  .أخذ العّدة للشيء: استعد: من العربية: ستعّدٕا

: ية واألورديةواستمدت التركية والفارس
  .اداستعٔد

استعّد إىل كذا، : قوهلم ]ومن عثرات األقالم[
  .استعّد لكذا: صواا

قّدم إليه : استعذر إليه: من العربية: ستعذرٕا
  .العذر، تقدم باملعذرة

طلب رؤية : استعرض: من العربية: ستعرضٔا
  .الشيء رؤية فاحص

ليس يف العربية استعرض باملعىن املذكور، : وقيل
سأله أن يعرض عليه ما : استعرضه": املنت"يف :  أن نقولإال

  .عنده

مث ليس يف العربية مبعىن وجده وعّده عريضًا 
  .وطلب العريض

أنا بابستعرف عليه، بنوا  ]:يقولون[: ستعرفٕا
علمه، والصوابَ، ال ): العربية(على استفعل من عرفه 

  .أتعّرف عليه

  .طاءسأل الع: استعطى: من العربية: ىستعٔطٕا

سأله أن يعطف : استعطفه: من العربية: ستعطفٕا
  .عليه

  .افاستعٔط: واستمدت التركية

  

  

رآه أو وجده : استعظمه: من العربية: ستعظمٕا
  . أنكره: َعظيمًا، والشيء

: استعفى الرجُل ُمَكلَِّفه: من العربية: ستعَفىٕا
  .طلب منه العفو عن تكليفه

  .استعفاء: واستمدت التركية

  .ISTIFA: األلبانية االستعفاء فقالت واستمدت

ن إال هنّۤ غلٓوه استعفى من ٕشهوّۤ]:من خلمام[
  ؟)أو قّلعوه(أعفوه 

عاله، : استعلى اجلبَل وغَريه: من العربية: ستعَلىٕا
  .وجده أو عّده عاليًا: َوالشيء

أنتو بتعرفو فندق قصر احلمرا  ]:للذكريات[
هالبنا من جديد  وحتتو قهوة احلمرا قدام قهوة النجمة؟

هدموه وعمروه، وقبلو كانت العمارة تَلْت طبقات، 
وكانت هالطبقات التالتة أعلى عمارة يف حلب وكل 

خرا وبقولوا سبحان ن وبشوفوا ۤآاألهايل بروحو وبرفعو رآس
العايل العظيم، وصاحبا البلدي كان فقري وببيع ألبسة 

بتنباع  ا مىت بطلت املودةپورومستعملة، ومسع أنو يف ٓأ
ك يا باريس، بأسعار واطية كتري، ومجع لو كم جميدي وويۤن

واشترى وشحن حللب، وهاملودة البطالنة يف أوروبا كانت 
لّسع ما شافتا حلب، وباع وباع وْبفلفل وبقرنفل وقام بىن 

  .متل ماكانوا يقولوا: هالعمارة اللي راد يصل فّيا لعند رّبو

استخربه إياه، : َرباستعلمه اخل: من العربية: ستعلمٕا
  .طلب أن يعلمه

  .استعالم: واستمدت التركية واألوردية

دائرة االستعالمات يف  ]:ومن اصطالحام[
  .املؤّسسات الرمسية، مكتب االستعالم
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 :االسـتعمار : اصطالح عمراين حديث: ستعمرٕا  
استيالء األجنيب على بالد وجعلها عامرة حسب ما يدعي، 

  .ب الواقعوانتفاعه خبرياا حس

بدأ االستعمار احلديث باستيالء األوروبيني على 
أمريكا واسترالية، مث توسعوا يف آسية وإفريقية، وكانت 
إسبانيا والبورتوغال أول الدول املستعمرة، مث تبعتهما هولندا 

  .،وفرنسا وإنَكلترا و

اختذه عامًال، : استعمل فالنًا: من العربية: ستعملٕا
  .استخدمه: َعمل ا، الشيء: سأله أن يعمل، اآللَة

: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .الاستعٔم

سوء االستعمال أو  ]:من تعبريام احلديثة[
  .إساءته

هادا مابستعين بالتجارة لكن  ]:يقولون[: سَتْعَنىٕا
): العربية(بستعين بالزراعة، بنوا على استفعل من َعَنى باألمر 

  .اهتّم له

استعين . يف ناس مابستعنوا الغّش ]:من كالمهم[
ي ألّنو مرة طارت الفستقة من لك طّقاشة فستق جّحاۤش

  .حتت احلجرة وقلعت عني واحد

): باإلعالل: (استعاض: من العربية: ضستعٔوٕا
  .سأله الِعَوض، وهم يستعملوا مبعىن جعل كذا مكاا

  .استعان به: استغاَثه وبه: من العربية: ستغاثٕا

: لتركية والفارسية واألورديةواستمدت ا
  .استغاثت

جبناه مع ابليس يف كيس طلع  ]:من كنايام[
  .ابليس مّنو بستغيث

  

  

  

وجده أو : استغرب الشيَء: من العربية: بستغٔرٕا
  .عّده غريبًا

  .اباستغٔر: واستمدت التركية

استوعَبه، : َاستغرق الشيء: من العربية: ستغرقٕا
  .بالغ واستغرب: يف الضحك

  .استغراق: استمدت التركيةو

ملا قام عندهم أن الغشيم معناه الساذج : ستغشمٕا
: بنوا منه على استفعل فقالو - غشيم: انظر -والبسيط 
وجده أو عده غشيمًا، فال األصل : ، يريدوناستغشمٓو

  .صحيح وال ما بين عليه

استغفر اَهللا : من العربية: أو استخفر: ستغفرٕا
  .طلب منه أن يغفر له: ذنبالذنَب وللذنب ومن ال

: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .استغفار

يقولوا جوابًا ملدح، (أستغفر اهللا  ]:من آدام[
  ).وهذا مأثور عن األدب التركي

حتّين غفلته، وهم : استغفله: من العربية: ستغفلٕا
  يستعملوا أيضًا ملعىن وجده وعّده مغفًال

أخذ غّلتها، : استغّل األرَض: من العربية: استغّل
  .أفاد منه وانتفع بغري حق: استغّله

  .استغالل: واستمدت التركية

حبب كل : فالن استغاليل ]:من تعبريام احلديثة[
  شي ينتفع منو، عم بستغل صداقيت معو

وجده أو : َاستغلى الشيء: من العربية: ستغلىٕا
  .عّده غاليًا
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: اغتَنى، وعنه وبه: استغىن: من العربية: ستغَنىٕا  
  .اكتفى

  .اءاستغٔن: واستمدت التركية

عّده غنيمة، : استغنم الشيَء: من العربية: ستغنمٕا
  .نيله بال َبَدل: انتهز ُغنَمه، أي

اقتناه، حصل : استفاد املاَل: من العربية: ستفادٕا
  .له، ملكه، اكتسبه، وهم يستعملوا حلصول الفائدة املطلقة

: لفارسية واألورديةواستمدت التركية وا
  .استفادت

طلب اإلجابة على : استفىت: من العربية: ستفَتىٕا
  .سؤال، وهم قيدوا السؤال بالفقه

  .اءاستفٔت: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

طلب الفتح، : استفتح: من العربية: ستفتحٕا
باع أول بيعة يف : افتتحه، وهم يستعملوا ملعىن: والشيَء

  .يا فّتاح يا رّزاق: لو الّدّين إثرهايومه، ويت

استفتاح : بقول البّياع يف أول بيعة ]:ومن آدام[
  .مبارك بالصالة عالنيب

تفاقم : استفحل األمُر: من العربية: ستفحلٕا
  .واشتّد

انفرد به، وجده : استفرده: من العربية: ستفردٕا
  .وحده

. ة وحدو وقتلوبالربيّۤ استفردٓو ]:من كالمهم[
  .ةاۤيردو وحكى لو احلۤكاستف

تقّيأ أو تكّلف : استفرغ: من العربية: ستفرغٕا
  .بذل طاقته: القيء، جمهوَده

: استفّزه اخلوُف من الشيء: من العربية: ستفّزٕا
  .استخّفه، وهم يستعملوا مبعىن استثاره: أزعجه، استفّزه

  

  

: استفسره األمَر وعن األمر: من العربية: ستفسرٕا
  .ره لهسأله أن يفّس

  .اراستفٔس: واستمدت التركية

): العربية(بنوا على استفعل من َفُطن : ستفطنٕا
  .تنبه بسرعة وِحّدة ذهن، واستعملوها ملعىن تذّكر

بنوا على استفعل من َفُظع األمُر : ستفظعٕا
  .اشتدت شناعته وجاوز املقدار يف القبح): العربية(

 بنوا على استفعل من فعل ملعىن فعل: ستفعلٕا
  .الفاحشة

  ).العربية(بنوا على استفعل من فّكر : ستفكرٕا

سار يف الفالة، بنوا من الفالة : يريدون: استفلى
  .فعًال على استفعل

من اإلشارات ) ؟(وهي هذه : إشارة االستفهام
  .احلديثة اليت أثرناها عن الغرب أسوة بغريها

جيهل العلم تاريخ وضع هذه اإلشارة، إمنا توفر 
ب يف العصور األخرية، على أن النابغة جرجي عليها الغر

أن هلا أصال عند  - ٣٧٧ص  ٢٠اهلالل س  -زيدان يرى يف 
، توضع يف آخر "الضّبة"العرب منذ ألف سنة، ويسموا 

اجلملة أو فوق الكملة للداللة على الشك يف صورا 
للتنصيص على الصحة، " صح"ومعناها، ذلك استعماهلم 

  .زء األول من الصاد للداللة على الشكفإذا شكوا رمسوا اجل

" معجم األدباء"مث نقل زيدان عن ياقوت يف 
ترمجة إبراهيم بن زكريا الزهري املعروف بابن اإلفليليِّ، إىل 

  ).ا(يقلب هذا احلرف عموديًا فيصري : أن قال
  .عالمة االستفهام: ٣٣ص  ٦الد : انظر جملة الكتاب
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  .استخرب: استفهم: من العربية: ستفهمٕا  

  .اماستفٔه :واستمدت التركية

طلب سقيا من البئر أو العني أو النهر، : ىستٔقٕا
  .حصل عليها: أخذ من ماء املورد، املعرفَة أو اخلَرب

طلب إليه أن : استقاله البيَع: من العربية: ستقالٕا
  .طلب أن ُيقال منه وُيصَرف عنه: يفسخه، من منصبه

قال فالن من وظيفتو، است ]:من تعبريام احلديثة[
  .فالن عندو شغلة ممنوعة باعا واستقال اهلّم

ر قال مع شافو مسكّۤرا عاجلۤا جحۤا ]:من أمثاهلم[
  .ر وأنا مستقيل اهلّمه مسكّۤۤأنۤت: لو

اعتدل، استَوى، : استقام: من العربية: ستقامٕا
  .وهم يستعملوا أيضًا مبعىن أقام

: ديةواستمدت  التركية والفارسية واألور
  .استقامت

  .فالن استقام يف الشام ]:من تعبريام احلديثة[

  .ةة عني الكراۤماالستقاۤم ]:من حكمهم[

رآه قبيحًا، : َاستقبح الشيء: من العربية: ستقبحٕا
  .عّده أو وجده قبيحًا

استقبس من شيخو علمو  ]:يقولون[: ستقبسٕا
  .أخذها: بنوا على استفعل من قبس نارًا: وعاداتو

واجهه، : استقبل الشيَء: من العربية: بلستقٕا
استقبال : جعله ُقبالته، ضّد استدبره، واستمدت التركية

  .ومستقَبل

  

  

  

  

  

بل الكاليب ك اللوزي واستۤقاترٓو ]:من أمثاهلم[ 
  ).من املشمش(

ومسوا الغرفة اليت أعدوها ملقابلة الضيوف غرفة 
  .كاالستقبال، وقدميًا كان جناح السالمۤل

استمات، استسلم : استقتل: من العربية :ستقتلٕا
  .جّد فيه: للقتل، يف األمر

  .طلب قدومه: استقدمه: من العربية: استقدم

رآه : استقذر الشيَء ومنه: من العربية: ستقذرٕا
  .قذرًا

ثبت فيه : استقّر باملكان: من العربية: ستقّرٕا
  .وسكن

  .استقرار، ومستِقّر: واستمدت التركية

استقر رأي واحد على أنو  ]:من حكايام[
فرغا للكنيسة بعد موتا، وبعد ومرتو ٕت يطوِّب احلوش ملرتٓو

شهرين ماتت مرتو،وبعد كم شهر طالبتو الكنيسة بأجرة 
ة وأجا احلجز، ومن طفرو ت الكنيۤسالدار وما عندو، واشتۤك

وجور الزمان َعندو َتوايل مسدس وأجا وتك تك تك تك 
  .رح املأموروفّضاه واال قتل البوليس وج

ت األيام وأجا وكمشوه وحطوه يف احلبس، وداۤر
ب الناس، نّقوه من بني كم حسين الزعيم اللي بّدو يرعّٕۤح

  .بباب الفرج املعدمني وعّلقو مشنقتٓو

استقرار احلكم، االستقرار  ]:من التعابري احلديثة[
  . السياسي، االستقرار التجاري، االستقرار االقتصادي

  .ضّد استبعده: استقربه: لعربيةمن ا: بستقٔرٕا

إذا وصلوا أصحاب الواحد لقرب  ]:ومن آدام[
  !.استقربوا ياشباب: بيتو بقول
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ش، يريدون أنه فالن مستقۤر ]:يقولون[: شستقٔرٕا  
  .انظرها. بنوا على استفعل من القرش: ثري

طلب منه أن : اسقرض منه: من العربية: ضستقٔرٕا
  .يقرضه

  .انظرها. فۤراستفعل من ٕقبنوا على : ستقرفٕا

: استقصى املسأَلة وفيها: من العربية: ىستقٔصٕا
  .بلغ الغايَة يف البحث عنها

  .استقصاء: واستمدت التركية

عّده أو وجده : استقصره: من العربية: رستقٔصٕا
  .قصريًا، وهم يستعملوا أيضًا يف طلب أقصر طريق

جعله : استقطر املاَء وحنوه: من العربية: ستقطرٕا
استخرج روائحها : يسيل قطرة قطرة، األزهاَر وغريها

  .بالبخار

  .استقطار: واستمدت التركية

قفا أَثره ليسلبه، : استقفاه: من العربية: ستقفىٕا
جاءه من خلف وضربه ا، وهم يستعملوا ملعىن : بالعصا
  .استغابه

انفرد بتدبريه : استقّل باألمر: من العربية: ستقّلٕا
  .ة غريهدون مداخل

  .استقالل ومستِقّل: واستمدت التركية

  .السيادة القومية: ومدلول االستقالل احلديث

استقّل القطاَر أو : ويرى ناقد أن من اخلطأ قوهلم
السفينة، ألن استقل الشيَء مبعىن رفعه ومحله وغريمها مما ال 

  .صلة له بالركوب

ضبطه : من معاين استقل الشيَء: نقول حنن
املعىن الذي يريدون من أن القطار سار به بنفسه، ولعه 

  .وحده

  

  

بنوا على استفعل من القماش اليت : ستقمشٕا
جّس النسيج : يريدون - انظرها -استعملوها مبعىن النسيج 

  .ليعرف كنهه

ه لّسْع فالن أنۤت: ويستعملوا جمازًا يف اإلنسان
  .ما بلوته: مليح، يريدون مااستقمشتٓو

استقوى عليه وضربو،  ]:يقولون[: ىستقٔوٕا
استعمل قوته يف التعّدي عليه، بنوا على استفعل : يريدون

  .من قِوي

: استكافو حبجرة، يريدون ]:يقولون[: ستكافٕا
. كيفا مبعىن احلجر: السريانية األصل" هكفيّۤ"ضربه، من 

  .انظرها

  .خضع وذّل: استكان: من العربية: سَتكانٕا

  .استكانت: واستمدت التركية

كان ذا كربياء، : استكرب: من العربية: رستكٔبٕا
رآه أو وجده أو : تعّظم وجتّبر، امتنع عن قبول احلق، واألمَر

  .عّده كبريًا، وهم يستعملوا أيضًا يف معىن طلب الكبري

  .رَّةت ٕمرا ولو كاۤناستكٕب ]:من أمثاهلم[

  .سأله أن يكتب: استكتبه: من العربية: ستكتبٕا

رآه وعّده كثريًا، : استكثره: من العربية: رستكٔتٕا
  .رغب يف الكثري منه: من الشيء

ر خبري اللي رّباك الزم تستكۤت ]:من كالمهم[
  .ب عليكوتۤع

  ).تقال ملن أحسن(ك ٔرر خۤييكتّۤ ]:من آدام[

  . استأجر: استكرى: من العربية: ىستكٔرٕا
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كّني عم بتستكردين؟ ]: يقولون[ :ستكردٕا
طًا كاألكراد، بنوها من جيل لعلك تراين بسي: يريدون
  .انظرها. الكرد

  :بنوها من الكرش ملعنيني :ستكرشٕا

  .أصبح ذا كرش -١

  .كرب كرشه: استكرش: قال" الوسيط"على أن 

  .كان ذا خطوط ناتئة ومل يكن أملس -٢

  .كرهه: َاستكره الشيء: من العربية :ستكرهٕا

طائرات حربية مزودة  :طائرات االستكشاف
والتقريب والتكبري والتصوير، مهمتها كشف بآالت الرصد 

  .مواقع العدو ورصد حركاته

  .استطلع: استكشف: من العربية :ستكشفٕا

  .استكشاف: واستمدت التركية

: فالن مستكلب، يريدون]: يقولون[ :ستكلبٕا
غدا كالكلب إذا ظفر بعظمة ال يدعها، بنوا على استفعل 

  .من الكلب

سّد : الشيَءاستكمل : من العربية :ستكملٕا
  .نقصه، استتّمه

  .الاستكٔم: واستمدت التركية

كان ): العربية(بنوا على استفعل من َلُؤم  :سَتألمٕا
  .لئيمًا

  .سلبه إياه: َاستلبه الشيء: من العربية :ستَلبٕا

وجده : استلذ الطعاَم وغريه: من العربية :ستلّذٕا
  .لذيذًا

الزمًا، عّده : َاستلَزم الشيء: من العربية :ستلزمٕا
  .اقتضاه

  

  

عّده : استلطف الشيَء: من العربية :ستلطفٕا
  .ووجده لطيفًا

استلفت نظر قاضي التحقيق ]: يقولون[ :ستلَفتٕا
آثار دم عاألرض، بنوا على استفعل من لفت مبعناها، وهو 

وهو من عثرات . لفت نَظره: من تعبري األتراك، صوابه
  .أقالمهم املستفيضة

  .ىاسلٔق: انظر. ةى الطاۤباستلقّٔ: ]يقولون[ :ىستلقّٕٔا

استلم ": منت اللغة"قال يف : من العربية :سَتلمٕا
وتسلمه مبعىن واحد، وعلى فرض أن استلم مل َترد  َالشيء

صرحية مبعىن تسّلم فالقياس المينع منها، وصريح قول 
  .إنه مبعىن لتناول يؤيد ذلك: األزهري

  .امستٔلا: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

  .استلمنا عزيز خطابكم]: من كالمهم[

: استلهم اَهللا صربًا أو خريًا: من العربية :استلهم
  .سأله أن يلهمه إياه

هل يل أن أسأل اهللا أن : وكرپوسألين العب يف ال
  .إي: يلهمين قراءة بلفات خصمي ؟ قلت

شي، ح ومۤاشوفو مستلۤو]: يقولون[ :حاستلٔو
يتحرك واليبدر منه كالم، صاير كلوح اخلشب ال: يريدون

  .بنوها من اللوح: كله َصَلف وجربوت

  .استموت: انظر: استمات

: إستمارة، عن اإليطالية: من التركية :ةسِتمأرٕا
ESTIMARE : ،األوراق املطبوعة بنمط خاص تتخذ منوذجًا

  .تقدير قيمة الشيء

وهو حتكم " استئمارة"ويرى بعضهم أن تسمى 
  .الظائل حتته
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جعله مييل إليه، : استماله: من العربية :ستمالٕا
  .استعطفه

متّتع به، : استمتع بالشيء: من العربية :ستمعٕا
  .انتفع به، تلذذ به

  .طلب منه َمَددًا: استمّده: من العربية :ستمّدٕا

  .اداستمٔد: واستمدت التركية

احلكومة تستمّد قّوا من ]: من تعبريام احلديثة[
  .الشعب

دام وثبت، مضى : استمّر: العربيةمن  :ّرسَتٔمٕا
  .على طريقة واحدة

  .اراستمٔر: واستمدت التركية

اختلط به : استمزجه: من العربية :ستمزجٕا
  .ليعرف ميله، طلب أن يعرف رأيه

  .اجاستمٔز: واستمدت التركية

اعتصم : من العربية استمسك بالشيء :ستمسكٕا
  .به وتعّلق

: له أو إليهاستمع واستمع : من العربية :ستمعٕا
  .أصغى

متّكن وقدر : استمكن منه: من العربية :ستمكنٕا
  .عليه

وجده أو : استلمح الشيَء: من العربية :ستلمحٕا
  .عّده مليحًا

بنوا على استفعل من ملك الشيَء  :ستملكٕا
  .احتواه مباله): العربية(

  .اكاستمٔل: واستمدت التركية

طلب منه : استمهله: من العربية :ستمهلٕا
  .مهال والتأخري يف األمر، سأله املهلةاإل

 :استمات: واستمات، من العربية: تستمٔوٕا
  .طلب املوت لنفسه، ذهب يف طلب الشيء كل مذهب

تنّظر ): العربية(حتريف استأَنى يف األمر  :ستّنىٕا
  .وترّفق ومل يعجل

واستعملتها مبعىن ترّيث حضرموُت واملغرب 
  .األقصى

 ٦٨األمثال العامية ص _  ويرى أمحد تيمور باشا يف
ولعل قولنا استأَنى خري من . أن استّنى مأخوذ من َتَأّنى_ 

أخذها من تأّنى، ذلك أن التحريف أبقى األصل مع حذف 
  .اهلمزة وتضعيف النون، أما مذهبه فقد طّوح باألصل

استّنيتو شرب سيكارة، استّنى ]: من كالمهم[
  .ْيْشٔو

ماعم بستّناه، ستىن اللي عم ٕب]: من كمام[
منو بستّنى اَجلَبس تيَبس ؟ َحّي ما بستّنى حّي، منو اللي 

  .جنونو مثبوت ؟ اللي بستىن احلي ليموت

طلبه نائبًا عنه، : استنابه: من العربية :ستنابٕا
  .وهم يستعملوا أيضًا ملعىن جعله نائبًا عنه

: استضاء، بالشيء: استنار: من العربية :ارستٔنٕا
  .صار واعيًا مدركًا احلقائق: وره، فالٌناستمّد منه ن

استخرج املاء : استنبط: من العربية :ستنبطٕا
أفاد، : منه ماًال أو علمًا: اخلفي يف غور األرض، وجمازًا

  .اخترعه: واستنبط شيئًا

يدّل دائمًا على شيء كان " نب"وجذره الثنائي 
  ..،نبأ، نبت، نبع، نرب: خفّيًا مث ظهر

: انبول أو اسطنبول أو اسطانبولأو است :نبولسٔتٕإ
التركية مبعىن العايل،  USTهي من : اسم القسطنطينية، قيل

اليونانية مبعىن  POLISمن . التركية مبعىن األم ANAومن 
  .مدينة األم العليا: املدينة أي
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  .اآلستانة أو إسالمبول: وتسمى أيضًا
  .٢٩انظر التذكرة التيمورية ص 

  .امنوع من احلم :ستنبوِليٕا

استخرج النتيجة، : استنتج: من العربية :ستنتجٕا
  .تلّمسه من السؤال: اجلواَب

أزال َأَثر الغائط، يقابله : اصطالح فقهي :ستنَجىٕا
غسل أو مسح : واالستنجاء لغة. أزال َأَثر البول: استربا

  .أي ماخيرج من البطن: موضع الَنجو

غاثه است: استنجد فالنًا أو به: من العربية :ستنجدٕا
  .وسأله النجدة

ية من ْب لك عبۤااستنٕخ]: يقولون[ :بستنٔخٕا
بنوا على استفعل من َنَخب : انتخب: هالعبايات، يريدون

  .أخذ خنبَته وخمتاره): العربية( َالشيء

اعتمد : استند إىل الشيء: من العربية :ستندٕا
  .عليه

  .اداستٔن: واستمدت التركية

سبب نزوله، : يَءاسترتل الش: من العربية :سترتلٕا
  .أنزله عن رأيه، جعله يتركه: فالنًا

  .الاستٔرت: واستمدت التركية

وجده : استنسب الشيَء: من العربية :ستنسبٕا
  .مناسبًا، الءمه

  .اباستنٔس: واستمدت التركية

أخذ صورة : استنسخ: من العربية :ستنسخٕا
  .كتابّية عن أصل نسخ الشيء

  .اخاستنٔس :واستمدت التركية

  

  

  

ّمشه، املاَء : استنشق اهلواء: من العربية :ستنشقٕا
جذبه إىل أنفه بالتنفس، واالستنشاق هذا عند ابن : وحنوه

  .حنبل فرض

: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .استنشاق

استنشق، ومثلها يف : ْنشوق: ويف السريانية
  .الكلدانية

أستنشقك فال ": حكاية أي القاسم البغدادي"يف 
ك إال يف اجلحيم وأشربك فال أبولك إىل على أعطس

  .الصراط

: استنصح املرضان، يريدون]: يقولون[ :ستنصحٕا
): العربية(أقبل على الشفاء، بنوا على استفعل من َنُصح 

  .َخُلص، صفا

  .طلب ُنصرته: استنصره: من العربية :استنصر

األمري بشري الشهايب ]: يقولون[ :ستنصرٕا
نصرانيًا، بنوا من النصرانية على  صار: استنصر، يريدون

  .تنّصر: استفعل، عربيها

استوىف : استنصف منه: من العربية :ستنصفٕا
  .حّقه كامًال، وهم يستعملوا ملعىن طلب أن ينصفه

ه ونام أؤض استنضف لٓو]: يقولون[ :ستنضفٕا
ف ۤضة وجتّوزا، بنوا على استفعل من ٕنف وحۤدفّيا، واستنٔض

  . طلب أنظف شيء أو أحسنهمبعىن_   انظرها_ 

طلب منه النطق، : استنطقه: من العربية :قستنٔطٕا
  .لقاضي التحقيق" املستنطق"ومنه وضع األتراك 

ترقبه، طلب : استنظره: من العربية :رستنٔظٕا
اإلمهال والتأخري، وهم يستعملوا مبعىن : الَنِظرة منه، أي

  .انتظره، تأّنى عليه
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  .باالستنظار صع]: يقولون[

الن ): العربية(بنوا على استفعل من َنُعم : ستنعمٕا
  .ملمُسه ملعىن وجده وعّده ناعمًا، وملعىن طلب األنعم

  .زل فّيا رقعم رقبيت وٕناستنٔع]: من كنايام[

استهلكه، : َاستنفذ الشيء: من العربية: ستنفذٕا
  .أذهبه، أفناه

  .انتفع: استنفع: من العربية: ستنفعٕا

نسب : َاستنقص الشيء: لعربيةمن ا: ستنقصٕا
إليه النقص، طلب احلط من مثنه، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن 

  .رآه ووجده ناقصًا

يف املاء  َبنوا على استفعل من نقع الشيء: عستنٔقٕا
  .ملعىن نقع نفسه

استقبحه، مل : استنكر األمَر: من العربية: رستنٔكٕا
  . يرَض به، وجده وعّده منكرًا

  .اراستنٔك: ركيةواستمدت الت

استنكف الرجُل من كذا : من العربية: ستنكفٕا
  .أِنف وامتنع أنفة ومحّية واستكبارًا: أو عن كذا

  .افاستنٔك: واستمدت التركية

أمره : استنهضه لألمر: من العربية: ستنهضٕا
  .بالنهوض، حثه

): العربية(بنوا على استفعل من هابه : ستهابٕا
  .خافه، حذره

بشهر آب اقطاع العنقود وال  ]:من أمثاهلم[
  .تستهاب

ر عن نابو ما حدا املا بكشّۤ]: من حكمهم[
  .بستهابو

  

  

استخّفه، : استهان به: من العربية: سَتهانٕا
  .احتقره

  .انتاستٔه: واستمدت التركية

اّتبع هواه فال : استهتر فالن: من العربية: رستهٔتٕا
  .يبايل مبا يفعل، اون يف أمره

  .اراستهٔت: يةواستمدت الترك

: استهجن ِفعل الشيء: من العربية: ستهجنٕا
  .استقبحه

  .اناستهٔج: واستمدت التركية

  .سكن: بنوا على استفعل من هدأ: ستهدإا

: لك ُاستهدف الشيء: من العربية: ستهدفٕا
استقبله، واستهدف له، وهم : َانتصب وارتفع ودنا، والشيء

  .ههدفًا ل َجعل الشيء: يستعملوا ملعىن

َسِخر، : استهزأ به: من العربية: سَتهزإا
  .واستهزيُت يف العربية لغة يف استهزأت

  .استهزا: واستمدت التركية

أنفقه : استهلك املاَل: من العربية: سَتهَلكٕا
  .وأنفده

  .اك ومستهلكاتاستهٔل: واستمدت التركية

ذهب : ُاستهواه الشيء: من العربية: ىستهٔوٕا
  .ه هواهبعقله وحّيره، زّين ل

صعد، مل : استوى: من العربية: ىستٔوٕا
واهللا : يستعملوها إال يف قسمهم التايل املستمد من العربية

العظيم والباري املقيم اللي عالعرش استوى فالق احلب من 
  .النوى

  .نضج: استوى الطعاُم: من العربية: ىستٔوٕا

استوى التوت، املشمش، ]: من كالمهم[
  .ةاستوت الطبخ... البطيخ
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ة ش، والشـغلۤ اسـتوى املخشـخٔ  ]: ويقولون[  
  .ةة لسَّع ما هي مستويّۤمَّۤلاستوت، والٕد

استوى ]: وينادي بياع الشمندر املسلوق[
  .شوندر: انظر. استوى يا حلو

يارمي اهلوا داب ]: وينادي بياع املشمش[
  .مشمش: انظر. واستوى

عجرا بقليب وال مستوّية بقلب ]: من أمثاهلم[
  ).القرين يؤثر: يريدون. (ة بتستِوية جنب تيۤنريي، تيۤنٕغ

أو بالقصر، يستعملها الثاقفون، : خط االستواء
اصطالح جغرايف للدائرة الومهية اليت حتيط باألرض بالتعامد 

: والنسبة إليه. مع احملور فتقسم األرض إىل قسمني متساويني
  .االستوائي

أخذ منه : استوثق منه: من العربية: ستوثقٕا
  .ما ُيعتمد به، أخذ فيه َوثاقة: يقة أيالوث

: استوجب الشيَء: من العربية: ستوجبٕا
  .استحّقه

استصرخه، : استوحاه: من العربية: ىستؤحٕا
استفهم، وهم يستعملوا ملعىن : جبله، استوحاه الشيَء

  .استمدَّ وحيه وأفكاره من الشيء

الَوحشة، ومل : استوحش: من العربية: ستوحشٕا
  .ِحق بالَوحشةيأَنس، َل

استحفظه : استودعه ماًال: من العربية: ستودعٕا
  .إياه، دفعه إليه ليكون عنده وديعة

من : أو االستيديو أو الستوديو: ستوديٓوإال
مشغل املصور والرّسام والنّحات، وحمل : STUDIOاإليطالية 

  .اإلذاعة والتلفزة وإخراج األفالم السينمائية وإخراج الربامج

  .استوديوهات واستديوهات: لىومجعوها ع

  

  

توّرده، : استورد املاَء: من العربية: دسَتؤرٕا
  .واستعماهلم إياها يف جلب البضائع جماز

  .اداستٔري: واستمدت التركية

  .جعله وزيرًا له: استوزره :من العربية: ستوزرٕا

سأله أن : استوصفه: من العربية: ستوصفٕا
  .َيصف له الدواء أو أن يصف له الشيء

طلب الشرح : استوضح: من العربية: ستوضحٕا
  .والبيان

  .احاستئض: واستمدت التركية

ه مستوطي حيطي كّني أنۤت]: يقولون: [استؤطٕا
وجده وعّده : استوطأ الشيَء: من العربية: ايولك ٔخ

  .وطيئًا

  .اختذه وطنًا: استوطن البلَد: من العربية: نستؤطٕا

لوظيفة مبعىن بنوا على استفعل من ا: ستوظفٕا
  .صار موظفًا

: من العربية يستعملها الثاقفون: ستوعبٕا
  .استوفاه: اّتسع ألن يضم أشياء، وسع احلديَث: استوعب

: استوعب حالو، يريدون: هم بكثرة]: ويقولون[
الغزايل أهللا يرضى عّنو : تفقد نفسه، كما يقولون قليًال

  .استوعب علوم زمانو

أخذه تامًا :  حّقهاستوىف: من العربية: ستوَفىٕا
  .وافيًا مل ينقص منه شيء

ينتو، استوىف ينو أو ٕداستوىف ۤد]: من كالمهم[
  .تارو

البدوي استوىف تارو بعد أربعني ]: من أمثاهلم[
  ).أو أخد تارو(استعجلت : ة قال حلالوسۤن
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  .سأله الوقوف: استوقفه: من العربية: ستوقفٕا  

غلب : لشيءاستوَلى على ا: من العربية: ستوَلىٕا
  .عليه، حازه، صار يف يده

َأحبلها، : استولَد األنثى: من العربية: ستوَلدٕا
  .استنبطها: واستولد األفكار وحنوها

: استوهبه أو استوهب منه: من العربية: ستوَهبٕا
  .سأله اهلبة

استوهبت هاملصحف : أم يقولون] ومن آدام[
  .اشتريت: أو هالداليل اخلريات مبجيدي يريدون

املوظف الفالين ُأحيل على ]: يقولون: [ستيداعٕا
أحيل على التقاعد قبل السن املنصوص : يريدون. االستيداع

  .عليه يف القانون

  .انتبه: استيقظ: من العربية: ستيقظٕا

علمه : استيقن األمَر وباألمر: من العربية: نسَتئقٕا
  .وحتققه

. STÉNOGRAPHIE: من الفرنسية: األستينوكرافيا
  .اختزال: ظران

اسم التفضيل : حتريف األشجع العربية: األسَجع
  .كان جريئًا مقدامًا غري هّياب: من شجع

. بنوا اسم التفضيل من سحسل: األَسْحسل
  .انظرها

  .اسم التفضيل من السخاء: عربية: ىاألسٔخ

وهو من أمثال (م أسخى من حاۤت]: من أمثاهلم[
  ).جند أيضًا

  .أغضبه: أسخطه: عربية: أسخط

): العربية(اسم التفضيل من َسُخف : األسخف
  .رّق عقله

  

  

اللبوءة، وهم : السبع، مؤنثه: عربية: األَسد
  .األسود: اللبوة، ومجعه: يقولون

  .واألسد شعار إيران وشعار إنَكلترا، يرمز للقوة

  .أخذ حصة األسد]: من كنايام[

واحد من : أسدين ضرغامني]: من كمام[
  .خلِّيك أسد. ند من باب جنۤاۤحة وواباب انطاۤك
ص  ٤١و س  ٥٣٨و  ٤٤٦ص  ٤٠و س  ٥٥ص  ٢٦س : انظر املقتطف

٤٦.  

  .ودائرة املعارف اإلسالمية

أول األمراء : صاحل بن مرداس: أَسد الَدْوَلة
  .هـ ٤٢٠املرداسيني يف حلب، مات س 

: َأسدل الستار: عربية يستعملها الثاقفون: َأْسَدل
  .أرخاه، أرسله

  .أسدل الستار على هالفاجعة]: ازاممن جم[

: أخذه بأسره: عربية يستعملها الثاقفون: َأْسر
  .جبميعه

شّده باإلسار، أي مبا ُيّشد : أَسره: عربية: َأَسر
األخيذ وإن مل : أخذه أسريًا، واألسري: به من ِقّد وقيد، أسره

  .ُيَشد باإلسار

ربطوا : أسرسسوم: ويف ملحمات أوَكاريت
  .اخليل

  .أسري وَأسارت: مدت التركيةواست

  .َأُسور: وتسمى السالسل يف العربية

  .أسْرين مبعروفو]: من استعارام[

دولة اليهود يف فلسطني ال يقرها العامل : سرائيلٕإ
  .العريب وإن َأقرا األمم املتحدة
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اصطلح األتراك على تسمية احلشـيش   :األسرار  
ملنعه قانونًا، وهـم  املخدر باألسرار، ألن تعاطيه يكون سرًا 

  .استمدوها من التركية بلفظها اجلمعي

حتريف إسرافيل العربية، مل يعرف  :سرافنيٕإ
مقابله بالعربية، ودائرة املعارف اإلسالمية ترجعه إىل 

اَملَلك املوّكل إليه النفخ يف الصور يوم القيامة ": سرافيم"
ند على ما يعتقد الدين، قدماه حتت األرض السابعة ورأسه ع

قوائم العرش حتمله على كاهله، له أربعة أجنحة وقيل اثنا 
عشر جناحًا، يطرب سكان اجلنة وينظر إىل جهنم يف النهار 
ثالث مرات ومثلها يف الليل، مهمته أن يقرأ أوامر اهللا يف 
اللوح احملفوظ ويبلغها إىل املالئكة ذوي العالقة بتنفيذها، مث 

ذا يكون أول من يبعث مهمته نفخ األرواح يف األجسام، ل
وهو : يوم القيامة، كما ينفخ يف الصور يوم القيامة، قيل

ممسك بالصور دائمًا، وصحب النيب ثالثة أعوام مث خلفه 
  .جربيل

ميت استّناين استّناين؟ أستّناك ۤأل]: من كالمهم[
  خ إسرافني يف الصور؟لينٓف

  .خّف وعّجل: عربية :عأسٔر

: ن َسِرع وَسُرعاسم التفضيل م: عربية :األسرع
  .ضد بطؤ

  .بأسرع ما ميكن]: من كالمهم[

  .جاوز القصد واحلّد: عربية :فأسٔر

األقارب األدَنون، : األسرة: من العربية :ةسٔرإأل
  .العشرية

أسرة : اصطالح الصحافة]: ومن اصطالحام[
  .صاحبها ورئيس حتريرها وحمرورها: اجلريدة أو الة

  

  

  

  

بىن أصلها وأساسها : لداَرأّسس ا: عربية :َأسَّس
  .ورفع قواعدها

مهمته : الس التأسيسي]: ومن اصطالحام[
  .سّن القوانني األساسية

  .ن أّسس لك ْشَوْيدَلْك َنترتۤيٕخ]: ويقولون[

  .أستاذ: انظر :سطاإأل

اسم التفضيل من سطا به وعليه  :ىاألسٔط
  .وثب عليه وقهره): العربية(

ى من فردك بألف َفردي َأسٔط]: من كالمهم[
  .مرة

  .سطامه: انظر: ةأو ْسطاۤم: ةسطاۤمإأل

  .واقف متل السطامة]: من تشبيهام[

  .إصطبل: انظر: أو اإلصطبل :سطبلإإل

من أمساء النصارى، من : أو أصطفان :َأسِطَفان
، مشتقة STEPHANOSس، عن اليونانية إسِطَفنٓو: السريانية

فمعىن أصطفان،  التاج واإلكليل،: مبعىن STEPHANمن 
  .املتّوج واملكلل

، وهو اسم أحد STEPAN: ويف األملانية
  ".ويانا"القديسني، له كنيسة كربى يف 

: ، ويف اإلنَكليزيةETIENNE: ويف الفرنسية
STEPHAN.  

ة، وضعوها لدى اۤنْصْطٔوويلفظوا ٕأ: ةاۤنْسْطٔوإأل
اختراع الفونوغراف للشكل األسطواين الزفيت الذي كان 

وت يسجل عليه، واليوم غدا شكلها قرصًا وظل اسم الص
ُأسُتواَنه أو : األسطوانة مالزمًا هلا، واألسطوانة من الفارسية

  .العمود من حجر واحد: أوستون

  .انظرها". قوان"وتسمى أيضًا 
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 STYLOS: ويداين األستوانه الفارسية مبعىن العمود  
  .اليونانية

الكردية، التركية وكذا " سِتون: "كما يدانيها
  .وكالمها عن الفارسية

السريانية، وكل ما تقدم مبعىن  أسطونٓا: ويدانيها
  .العمود

: من العربية يستعملها الثاقفون: ةسطؤرإأل
األكذوبة، القصة، احلكاية متتزج فيها مبتدعات : اُألسطورة

اخليال بالتقاليد الشعبية وبالواقع، وأصل األسطورة احلكاية 
األسطورة مبنطق العقل البدائي ظواهر  حول اآلهلة، وتشرح

  .الكون

  .أساطري: واجلمع

  .أسطورة وأساطري: واستمدت التركية

: من العربية: لصطٓوويلفظوا ٕأ: لسطٓوٕأ
مبعىن اجلماعة، أي مجاعة  STOLOS: األسطول عن اليونانية

  .السفن املعدة للحرب أو للتجارة

الرداء الطويل يتصل بآخر : STOLYمن : وقيل
القدمني كانت الرومانيات تلبسه، مسيت به السفن ألن 

  .قلوعها تشبهه

وحيرس األسطول اليوم البوارج وحامالت 
الطائرات والطرادات واملدمرات وكاسحات األلغام، 

  .والغواصات وسفن التوربيد

  .ووردت كلمة األسطول يف شعر البحتري

  .ويف العهد الفاطمي أنشئت إمارة األسطول

  .يويب ُأنشئ ديوان األسطولويف العهد األ
حروب األساطيل : ١٨ص  ١١عدد  ٣س : انظر جملة األديب 
  .عند األقدمني

  .جعله سعيدًا: أسعده اهللا: عربية: أسعد

  .، اهللا يسعدو ويبعدواهللا يسعدٓو]: من كالمهم[

يسعد صباحك، يسعديل هالصباح ]: من حتيام[
  ).أو هاملسا(

  .مسوا به ذكورهم: أسعد

  .ضّد شقي: اسم التفضيل من َسِعد: أسعد

  .وبه مسوا ذكورهم

أعانه : أسعفه على األمر: من العربية: َأسَعف
  .قّدم له الدواء: قضاها له، املريَض: وساعده، حباجته

هيئة صحية : اإلسعاف]: ومن اصطالحام[
مهمتها إغاثة املصابني يف احلاالت الطارئة، وسيارات 

  .اإلسعاف جاهزة لكل طلب

إسعاف املصاب بقصد إنقاذه : سعاف األّويلواإل
  .متهيدًا لعالجه

اجلزع، احلزن، التلهف على ما : عربية: األَسف
  .فات، الَنَدم

  .أَسف: واستمدت التركية

قال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات األقالم[
كذا وكذا،  -لألسف  -هذا األمر : ويقولون: اليازجي

يا : د، يعنونعلى غري ما نري -لألسف  -وجاء األمر 
  .وهي ال حتذف يف مثل هذا املقام" يا"فيحذفون : لألسف

: ونّبه بعضهم إىل أن قوهلم]: من عثرات األقالم[
خطأ، ألن وزن أفعل " من املؤسف"و " يؤسفين هذا األمر"

  .حيزنين: يفيد اإلغضاب، والصحيح" أسف"من 

مع األسف : واستمّد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
  .لشديدمع األسف ا: أو

طلب األمور الدنيئة، يستعملها : عربية: َأَسّف
  .الثاقفون
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  .نقيض عال: اسم التفضيل من َسَفل: األسَفل  

  .أساِفل، وهم مييلون: واجلمع

  .أسافل: واستمدت التركية

عن  ASPHALTE: من الفرنسية: األسَفْلت
الزفت، الِقري، الُكفر، تطلى ا : ASPHALTOS: اليونانية

  .فرش ا الطرق أو حتّصن ا األبنية من الرشحالسفن أو ت
جميء األسفلت : ٢٠٣انظر تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا ص 

  .إىل حلب

: أو دون اهلمزة والواحدة مزة وبال: ْنجسٕفإإل
حيوان حبري ليفي اهليكل كثري املساّم واسعها يلتصق 

ة األغرب كالنبات بصخور القعر، أنواعه كثرية، ألوانه الطبيعّي
واألصفر والبّني، يتغذى بالطفيليات املائية اليت يدفعها التيار 

ويكثر . إىل جتاويفه فيهضم ما يصلح له منها ويطرد ما سواه
يف البحر األبيض املتوسط يف املياه اللبنانية وعلى بعض 

  .سواحل مصر واليونان وإيطاليا، كما يكر يف البحر األمحر

احللوة لونه مييل إىل ومنه نوع يعيش يف املياه 
  .اخلضرة

أو  SPOGGOS: اإلسَفنج عن اليونانية: من العربية
SPOGGIAينعصر: ، واملعىن.  

جنا، سُفٓوجا أو ۤأْسفٓوۤأ: وامسه بالسريانية
  .أسُفوجنا: ْسفوَجا أوۤأ: وبالكلدانية

وجيما السريانية املتقدمة (ْسفوج : وامسه بالعربية
  ).ة دائمًاوجيم العربية تلفظ جيمًا مصري

  .EPONGE: وامسه بالفرنسية

  .SPONGE: وباإلنَكليزية

  .آسِِِفْنج: وامسه بالفارسية

  

  

  

  ).مثلثة الراء(رغوة احلّجامني : وتلقبه العربية

وشاع اليوم استعمال اإلسفنج االصطناعي يف 
  .البيوت وغريها، يتخذ من املطاط

 ٧س : وموجملة العل ٢٨٠ص  ١١٣و س  ٨٩١ص  ٢٠س : انظر املقتطف
  .٧١ص  ٣عدد 

آلة كاملقماط : من اصطالح النجارين: ةنۤجسٕفإإل
  .يشّد ا النجار اخلشب

الَسفني، عن : من العربية: أو الْسفني: سِفنيإإل
حديدة أو خشبة على شكل وتد : SPHINAاليونانية 

موشوري الشكل غليظ الرأس رقيق السّن يستعان ا على 
  .ةاسبناۤن: انظر. SPINAالية فلق احلطب وغريه، ويف اإليت

  .أسافني: واجلمع

  .سفينٓاأو ۤأ أسِفنٓا: ويف السريانية

ومسي اخلط املسماري الذي ابتدعه السومريون 
  .باخلط اإلسفيين ألن حروفه تشبه األسافني

أي مضغوطًا (دخل متل السفني ]: من تشبيهام[
  ).عليه من جوانبه

ر التواشيح منظومة ملحنة على غرا: سِق الِعطاشٕا
تغىن على ضرب معني من الرقص، أبدعتها حلب وكتب 
عنها شيئًا املوسيقار أمحد األبري، واعتىن بتعليم حلنها الشيخ 

  .عمر البطش، وسجلها بالنوطة املوسيقار توفيق الصباغ

  .٢٧٩ص  ٢٤س : وجملة الضاد. ٢١٧ص  ١٧س : انظر جملة الكلمة

يد صبحي ويف ما يلي دراسة قام ا صديقنا الس
بتكليف منا، قال ما " اهلاللية"القسطلي أحد أركان حلقة 

  :ملخصه

عام تعرضت حلب ملوجة من  ٣٠٠و حنمنذ 
اجلفاف وشح املطر ونضوب الينابيع وما يستلزم ذلك من 

  .القحط
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وكان يف الزاوية اهلاللية القادرية يف حي اجلّلـوم    
 منشد وناظم يدعى الشيخ حممد الوّراق، فـنظم قصـيدة  
مطولة يف التضرع إىل اهللا، وحلنها بنغم احلجاز الذي يعبـق  

  .بأرج النبوة، ذلك النغم الذي يشبه إىل حٍد ما حدو العرب

وعرض النظم واللحن على شيخه فوافق وعلمها 
تالمذته، مث خرجوا إىل العراء يتلون راقصني باكني 

  .متوجدين

واستجاب اللع توسالت عباده، وأثرت مشايخ 
وكان ولع النصارى به أشّد ". اسِق العطاش"اصل األذكار ف

حتفة الفن اخلالدة،  -واحلق  -من ولع اإلسالم ألنه 
فاستمدته الكنائس أو استمدت كثريًا من حلنه، وهذا بعض 

  :مقاطيعه

  فالعقل طاش من الظما    اسِق العطاش تكرما

  ..،وارِو الظمآن    أغث اللهفان

ناء أكثر منه مث ُأدخلت عليه قدود حلبية وغدا للغ
  .لالبتهال

وقدمت البحث املتقدم إىل صديقي األستاذ 
  :ممدوح جابري فعلق عليه ما يلي

يقول األستاذ توفيق الصباغ يف كتابه  - ١
 ١١٩٠أنه يف سنة : ُيروى: "٥٤ص " األنغام الشرقية"

فخرج أهاليها إىل الرباري يضرعون .. ،هجرية احنبس الغيث
موسيقي معروف يف ذلك العصر وكان بينهم .. ،إىل املوىل

  .يدعى الشيخ حممد املنبجي فلحن هذا الفصل

اسِق "ينقل إطراء فتح اهللا قسطون فن  - ٢ 
والفصل مأخوذ من كتاب خطي قدمي : ، مث يقول"العطاش
وهو يقع يف مائة " سالفة احلان وسفينة األحلان"عنوانه 

ومخسني صفحة يرجع تارخيه إىل أكثر من مائة عام، كله 
منشد التكية اهلاللية : خبط جامعه السيد حممد الوراق

  ...حبلب

  

  

  

  . ٢٣السنة الثانية عدد حلب ص : انظر جملة العمران

  .االستسقاء: وانظر

ثائر شجاع كان بصحبة : سقاطي عقيلإأل
  .إبراهيم هنانو

  .سقالة: انظر: أو ْسقالة: ةسقاۤلإأل

أوقعه، رمى به، : أسقطه: من العربية: طسٔقٕأ
  .ألقاه

  .إنزاله لغري متام حده: وإسقاط اجلينن

  .أسقط حّقٓو]: من كالمهم[

إذا أخذ ما أوهب أسقط ما ]: من كمام[
  .أوجب

: اسم التفضيل من سقط على األرض: طسٔقأأل
  .صار حقريًا: وقع، أو سقط من عيين

اُألسُقّف وُيخفف : من العربية: فسٕقإأل
الراعي األكرب عند : اقفةاألساقف واألس: والُسْقف واجلمع

  .النصارى، أو من فوق القسيس ودون املطران

ومثلها  فيسقوفٓاۤأ: والعربية استمدا من السريانية
: فيسقوَفا، ويف هلجة مالطة أسقف، عن اليونانيةۤأ: الكلدانية

ÉPISKOPOS مبعىن الناظر والرقيب.  

درجة األسقف، : اُألسقفّية :من العربية: ةسقفيّۤإأل
  .ية األسقف، أبرشية األسقفرع

: ، ويف الكلدانيةفيسقوفوتٓإأ: ويف السريانية
  .أفيسقوفوَتا

واقف ]: يقولون: [ةأو ْسكاۤج: ةسكاۤجٕا
  .سكج: انظر. ةْسكاۤج
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  .ةه أو شكاۤزوقد حيرفوا إىل اشكاۤز  

من : فف وقد يكتبوا ْسكۤيأو ْسكۤا: فسكۤإإ
ُأسُكوب أو : سيةاخلّفاف، عن الفار: اإلسكاف: العربية

  .ُأسُكوف

وهم مل يسموا ا اخلّفاف إمنا مسوا ا مصّلح 
  .النعال

فايت، ِفي أو إسكۤاإسكۤا: ف قالواوكما قالوا إسكۤا
  .كلها ملصلح النعال

  .انظرها. سّكف وتسّكف: وبنوا منها

اإلسكاف ويف : فٓآكوأشْۤ فٓاُأوشٓك: ويف السريانية
  .أوشَكَفا وأْشَكَفا: الكلدانية

  .سَكفۤأ: ويف العربية

  .اإلسكايف حايف واحلايك عريان]: من كمام[

اللهم  -فالن متصّدر بالس ]: من تشبيهام[
فالن عليه لسان . فمتل اخلّف بدكان السكۤا -صلِّ عالنيب 

  .ةعلى جناۤس المابقّص ٕإ: متل مقص السكاف

  .جعله يسكت: أسكته: عربية: َأسَكت

  .سّكتو :ويغلب أن يستعملوا

الغناء : SKETCH: من اإلنَكليزية: ْتشستۤكٕإ
  .احلواري

اسقاربني : من التركية: ةسكربيۤنأو ٕا: سكربنيٕا
احلذاء النسائي ذو النعل الرقيق : SCARPINO: عن اإليطالية

  .والكعب املرتفع وال رقبة له

قبعها الذي : ةأسكف راس األرَكيۤل: ّفسٕكإأل
صغريًا حناسيًا مربوطًا بسلسة  يتقى به هبوب الرياح، يكون

مع جزرة الرأس احلليب، ويكون وحده يف غريه، من التركية 
قلنسوة طويلة ذات : SKOUFIأو  SKOUFA: عن اليونانية

شرابة طويلة يلبسها سكان اجلزر اليونانية، استعري لدارئ 
  .ريح رأس النرَكيلة، ويغلب أن حيذفوا مهزته

  

اخلشبة اليت : ّفة البابأسُك: من العربية: ّفْسٕكإأل
عتبة الباب، ويكثر أن حيذفوا : يوطأ عليها، وتسمى أيضًا

  .اهلمزة

: العتبة، ويف الكلدانية: أسكوفتٓا: ويف السريانية
  .أسكوفَتا

  .ّف الال ياْسٕك]: من مسبام[

: من التركية إسِكَله عن الالتينية: ةْسْكۤلإأل
SCALA :امليناء ذات الشأن التجاري.  

األلواح توصل السفينة : SCALAل معىن وأص
  .باملرسى، مث أطلقت على املرسى جمازًا

  .سقالة: انظر

: من التركية: أو السكمبيل: ْسَكمبيلإأل
ورق اللعب، : SCAMBIARE: إسقانبيل، عن اإليطالية

  .انظرها. الشّدة، الكنجفة

ة وفّتوا أربعة قعدوا على طاوۤل]: من ألغازهم[
ل اللي أكلو لكن مانزل شي طعام لبعضن وكل واحد أك

  ).العبو االسكمبيل. (نجلوٓف

البحوي يف بيتو اسكمبيل ]: من اعتقادهم[
وبتنقص مونة الطحني كل  -! يالطيف  -ة بترتفع الربۤك
  .يوم تسع واق

إسكملة : من التركية: ةأو السكمۤل: ْسكملةإأل
املقعد، الكرسي، وأطلقوها على : SCAMNUMعن الالتينية 

اولة الصغرية كان يوضع عليها الشمعدان والتبسّية وملبة الط
القاظ، وكثريًا ما تكون مثقوبة من الوسط ليدخل ناتئ 

  .اللمبة السفلي يف الثقب
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: جعله يسكن، الداَر: أسكنه: عربية: َأسَكن
  .جعله يتوطنها

  .سّكن: ويغلب أن يقولوا

شراب : الَسَكْنَجبني: من العربية: األسَكْنَجبني
املنت عن ابن " (سركَنْكبني"ذ من خّل وعسل، معرب يتخ

  .العسل: اخلل وأنَكبني: معرب سركا: ، والصواب)كمال

، )باجليم املصرية(ْسَكْنَجبني : ويف السريانية
  .ومثلها يف الكلدانية

ظن العرب  ALEXANDRE: اإلسكندر املكدوين
: أداة تعريف فيهملوا كما يقولون: يف مطلعه" آل"أن 

  . وحسنياحلسني

االسكندر فتح حلب وكان يف صحبته أرسطو 
واستأذنه يف أن يستجّم فيها وأذن له، كما حيدثنا ابن 

  .العدمي

خّلف  - يٓايٓا -اسكندر مامات ]: من شديام[
  ...َبنات

القدمي، ومؤنثه : أسكي: من التركية: األسِكي
أسكّية أو أسكيني أو : ة، ومجعه أيضًاَأسكيّۤ: عندهم

  .أسكّيات

فالن أسكي بالصنعة، وهالعيلة ]: من كالمهم[
  .ةاۤنة بالسۤمأسكيّۤ

هالقهوة عاجلادة أسّلى من ]: يقولون: [األَسْلى
. كشفه): العربية(بنوا اسم التفضيل من سّلى عنه ّمهه : غريا

وسّلى فعل أكثر من ثالثي، وهم يبنون اسم التفضيل مما زاد 
  .عن الثالثي

عدنية ذات أشواك خيوط م: ةاألسالك الشائۤك
مشعبة حيصن ا بعض املواقع العسكرية ألا حتول دون 

  .الدخول، وضعت حديثًا

  

  

أحسن ما يوضع هلا : قال الشيخ أمحد رضا
  ".اَحلَسك"

  .عل املاۤنالتۤي: ويسموا

  .أسلم: انظر: اإلسالم

هالتنت أسلس من غريو ]: يقولون: [األسَلس
ل من َسُلس اسم التفضي: وهالعرق أسلس العرقات

  .الن وسهل): العربية(

بنوا على استفعل من لّقاه : ّقىأو استٔل: ىسلقّٕٔأ
طرحه حيث يلقاه : ألقاه إليه أو من ألقاه): العربية(الشيَء 

  .مث حذفوا تاءها على لغة هلم، ومبعىن تلقف احملذوف

  .لّسع بتشلفين وبتسلّقاين]: من جمازام[

تسلقاه البقع مالسطوح ب]: من كمام[
  .األرض

  .تدين بدين اإلسالم، انقاد وخضع: عربية: أسلم

ام، إسٔل: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .إسالم آباد: ومن مدن اهلند

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

س  ٦٥ص  ١جـ  -يف وثائق تارخيية عن حلب 
  .أسلم مسيحي مث ارتّد فقطعوا رأسه حتت القلعة: - ١٧٤٢

هر فالن متل اللي أسلم الٕض]: بيهاممن تش[
  .ري فيهال عيسى بشفع لو ال حممد ٕد: ومات العصر

سالم ت إإلت سارة ال كّتۤرَأسلۤم]: من كمام[
  .ىت النصأروال قّلۤل
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ة لو ضربتا بـراس  كۤنصرماي مۤا]: من كنايام[  
  .يهودي بأسلم

  .٥٥ص  ٤١س : انظر اهلالل

و س   ١٩٠و  ٢٧ص  ١٥و س  ٧٠١و  ٦٣٣ص  ١٣س : وجملة احلديث
  .٣١٧ص  ١٦

ج خاص يف : اُألسلوب: من العربية: سلوبإأل
التعبري يتناول الكتابة واهلندسة وفّن العمارة والرسم 

  .واملوسيقا وسائر الفنون، كما يتناول طراز احلياة

  .أساليب: واجلمع

  .اليبأسلوب وأٔس: واستمدت التركية

اللفظ املوضوع : سماال: من العربية: ْسمإإل
األمساء، : للشيء مييزه عن غريه، واالسم الُشهرة، واجلمع

  .األسامي، وهم قطعوا مهزته: ومجع اجلمع

اسم : واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .وأسامي

  .مۤش: ويف العربية

  .ْشَما: ، ويف الكلدانيةْشمٓا: ويف السريانية

  .سومو: ويف اآلشورية البابلية

  .مۤس: جات جنويب جزيرة العربويف هل

اسم اهللا عليك، اسم اهللا حولك ]: من متلقام[
  .وحواليك

سم على مسو عراس لساين، ٕإا]: من كالمهم[
ويقوهلا ) أو أكرب منو(مسو أكرب من جسمو مسّمى، ٕا

، أكل )اسم بال جسم: وتقول جند(الكويتيون أيضًا 
: لواحد، أيتأكيَد ا: يريدون باالسم(مسا، ة ْبٕاكربوۤج
  .ر؟ر؟ أو االسم باخلۤياَمسك باخلۤي -ماشا اهللا  -، )وحدها

ت عاۤش: وإذا سألوا عن اسم أحد وأجاب قالوا
  .األسامي

  

" بسم اهللا الرحن الرحيم"ويكثر يف اإلسالم من 
  .ال سيما إذا صبوا زيتًا مثًال مما يستدعي أن تزاد بركته

  .ويكثر النصارى من اسم الصليب

]كما يريدون (سم خاَلك؟ َمك وٕاإس]: ممن
فارس . شّحادة وامسا ست اْنعام). خّفف ّلحالك: كمالتها

بصري يل : ِصري مليح قال لن: قالوا للعاطل. َلورا وامسوا عنتر
ت بنتا اخلنفسة شاۤف! اَمسك خفيف يا عبد اللطيف. مسنيٕا

صار لو . طة ومضمومة خبۤيُلوليّۤ -اسَم اهللا  -: تعاحليط قاۤل
  .سم بني التجارٕا

اسم األعور بني العميان أبو ]: من أمثاهلم[
  .العيون

ال أولو : رب الدخانمتل ٕش]: من تشبيهام[
  .خروا احلمد هللابسم اهللا وال ۤآ

  ]: من هنهونام[

  اهللا واسَم اهللا عليكي

  يكيوالَسْعد أقَبل ۤل    

  ة زرقاة مع خرۤزوشبّۤ

  كين عن عينۤييرّدوا العۤي    

  .سم َبال جسملعشق صار ٕامٕا]: اممن كناي[

  ]:من أهازجيهم[

  وسلموا للشوباصي  ب امسوَغريو واقلۤي

إذا اجتمع يف مكان واحد تَلت ]: من اعتقادهم[
  .ْنزن ٕكٓچن واحد بطلع على وٓمأشخاص إس

ه بتملكو والناس نۤتنا شي ٕأإۤي]: من ألغازهم[
  ). امسك: (بستعملوه أكتر مّنك
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ويغّلطون ). (امسك(طلع شي فات فيك وما 
  .مرمي بنت عمران أّشو اسم أبّوا؟: فيسألون

  .األمساء العربية يف السودان: ٧٩٣ص  ١١الد : انظر جملة الكتاب

حفظة، روحة ؤمخرز ؤمحنو َمربد ؤم :اسم اآللة
ة ة وّحماۤيَمّشاۤي: ة، وحنوْصفاۤية وٕمْكْنۤسمفتاح وٕموحنو أل
اسم : اسم آلة: ةه وخّراۤمة وزّياۤتة ومّساحة وبّراۤيوجّالۤي

واألوزان الثالثة املتقدمة . مصوغ للداللة على أداة الفعل
ل تغلب يف صياغته، وهناك أوزان مساعية كمشط ومنٓخ

  .وقّدوم

أنا بعرف مشس ]: يقولون[ :اسم التفضيل
ابن ضيعتنا أَكدب وأحربق وأخرتر وأعمى من أهل : بالدي

اغ للداللة على أن صاحبه يص: غري بالد، اسم التفضيل
توفرت فيه صفة الكلمة أكثر من غريه، وهم يصوغونه من 
الثالثي وغري الثالثي ولو كان أعجميًا، كما يصوغونه من 
االسم إذا أريد به الصفة، كما يصوغونه من الصفة اليت على 
وزن أفعل ووزنه من الثالثي على أفَعل، ومن غري الثالثي 

 مزة مفتوحة، وإذا كان من اسٍم كان يؤتى مباضيه مسبوقًا
  .وزنه على أَفْعَفل، نريد بالوزن وزنه العروضي ال الصريف

و " وُچ"ذكرت يف حماهلا، ومنها  :اسم الصوت
  ".حا"

ويف هلجة حلب أمساء أصوات ال وجود هلا يف 
  :العربية ألا ال ينتمي لفظها إىل احلروف اهلجائية وهي

ه صوته صوت اسم صوت لزجر احلمار يشب -١
  .نقيق الضفادع

اسم صوت للنفي يشبه صوته صوت الساّم  -٢
  .، وإذا كرر كان مبعىن التعجب"ال"األبرص مبعىن 

  

  

  

  

  

م كۤرس، وٕمس، وْمَدْرۤبۤبحنو عۤا: اسم الفاعل
ن ْتكاۤوم وٕمدّْۤتٔقق وٕمٔرحٕتف ومْٕۤرْنٕصب، وٕمۤسم وْمحۤالّۤوْمٔع
اسم مصوغ للداللة على : اعلاسم الف: عسَتْفۤظّر، ومْْٕحٔموٕم

  :من فعل الفعل، ووزنه كما يلي

  .لۤعمن الثالثي على وزن فۤا -١

من غري الثالثي بإبدال حرف مضارعته ميمًا  -٢
  .وإمالة ما قبل آخره

  .وامليم تكون ساكنة إال إذا تالها ساكن فترّد

و " َيْي : " ذكرت يف حماهلا، ومنها: اسم الفعل
  ".يي"

سم املرة اسم : ةة والتفاۤتو ضرۤبحن: اسم املّرة
  .مصوغ للداللة على وقوع الفعل مرة

بزيادة : ة، ومن غري الثالثيَفْعۤل: وزنه من الثالثي
  .تاء الواحدة يف آخره وإمالة ما قبلها

وإذا وصف أو أضيف ملا يدل على اهليئة كان 
  .ة قوية أو ضربة عنترضرۤب: اسم هيئة

ْمدعَبل وْحمَسن َمْركوب، و: حنو: اسم املفعول
م ْتعأظْتكلَّم وٕمعل وٕمشٔتر وٕمْنكٔسك، وٕمٔرإليه وْمَدرَّب وْمشۤا

اسم مصوغ للداللة على : ستبَشع، اسم املفعولّر، وٕمْصٔفوٕم
  :ما وقع عليه الفعل، ووزنه كما يلي

  .من الثالثي على وزن َمفعول -١

من غري الثالثي بإبدال حرف مضارعته ميمًا  -٢
  .ل آخرهوفتح ما قب

  .وامليم تكون ساكنة إال إذا تالها ساكن فترّد

مديون، على هلجة متيم كما يف : ويقولون
  .٢٦٠ص  ١البن جين جـ " اخلصائص"
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ـ   : اسم املكان   ة حنو َمْكَتـب وَمْلَعـب ومدرۤس
اسم مصوغ للداللة علـى موضـع   : اسم املكان. ةكتۤبمو

  .ةل ومفعۤلمفٔع: حدوث الفعل، له وزنان قياسيان

د، جامعة، مسۤج: هناك أمساء مكان مساعيةو
  .قمشۤر

  .اسم املرة: انظر: اسم اهليئة

الدرفيل أسّم ماحليايا، يريدون ]: يقولون: [األَسّم
  .سقاه السم): العربية(اسم التفضيل من ّمسه : أقوى مسًا

ّمساه، وأكثر ما يستعملوا : أمساه: عربية: أَمسى
  .مبعىن أشهره

  .مساك أغناكإذا أ]: من أمثاهلم[

عال، ): العربية(اسم التفضيل من مسا : األَمسى
  .يستعملها الثاقفون

من األعالم العربية معناه مسع اهللا، وهم : مساعيلٕإ
  .إمساعني: انظر. مسوا به ذكورهم

فرقة من : ةأو اإلمساعيليني أو الفداويّۤ: ةاإلمساعيليّۤ
تفسريًا  الباطنية أي ال تأخذ القرآن على ظاهره إمنا تفسره

باطنيًا، تقول بإمامة إمساعيل ابن جعفر الصادق سادس 
من أعمال محاة، " َسَلْمَيْة"األئمة، ومقّرهم يف سورية 

  .وإمامهم يف اهلند

  .إمساعيلي أو َسمُعويل: والواحد

  .ةَسماْعۤل: وجيمعون اإلمساعيلي أيضًا على

  .ومسوا يف التاريخ باسم القرامطة

رحاهلم يف حلب وهاجروا من فارس وحطوا 
  .وجعلوها دار دعوم يف أواخر القرن اخلامس اهلجري

  

  

  

  

  :وألف كتب عدة يف اإلمساعيلية منها

  .للويس بْرنارد: أصول اإلمساعيلية

  .للدكتور حممد كامل حسني: اإلمساعيلية

  .آلغا خان الثالث: تاريخ الدعوة اإلمساعيلية

  .ملصطفى غالب: تاريخ الدعوة اإلمساعيلية
  .٥٣ص  ٨وجـ  ٤٢ص  ٥جـ  ١٢س : ر جملة األديبانظ

  .١٨ص  ٧٢٨عدد  ١٤س : وجملة الثقافة

  .٤٣ص  ٤العدد : وجملة الكتاب العريب

  .ودائرة املعارف اإلسالمية

  .٣٥ص : والتذكرة التيمورية

قرب حي ] من أحياء حلب: [ةاإلمساعيليّۤ
 اجلميلية، مسي باسم إمساعيل باشا الذي انتقل من حّيه القدمي

املسّمى سراية إمساعيل باشا إىل هذه األرض وبىن فيها قصرًا 
  .له

حتريف إمساعيل، والعربية قبلهم حرفته : مساعنيٕإ
  .إمساعيل: انظر. هذا التحريف نفسه

أعطى، أو من : اسم التفضيل من َسَمح: األَمسح
  .جاد: َسُمح

أحد األلوان وَمن : األمسر: من العربية: راألٔمس
  .أمسراين: والنسبة إليه عندهم - السمرا: انظر - لوُنه السمرة 

  .األمسر، كالصفة املشبهة: واسم التفضيل عندهم

  .ما أمسرٓو: وصاغوا منه التعجب

  .نٓاَسْمٓر: واألمسر يف السريانية

لّبس األمسر أمحر واضحاك عليه، ]: من أمثاهلم[
  .ف عليهولّبس األبيض أسود واقصٓو

  ]:من أغانيهم[

  يا أمسراين يا أمسر اللون

  بعطيك لترضى من عني رمسايل
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  .صار لوُنه أمسر: امسّر: من العربية :ّرأمس

  ]:من عادام[

أمو  للشمس بتدهن لٓو إذا امسّر ولد من تعرضٓو
  .و لنب حامضچو

  .تسمع: انظر: أو اْتَسمَّع أو ْتْسّمع :سَّمَّعٕا

ضّد ): العربية(اسم التفضيل من َسِمن  :األَمسن
  .هُزل

  .األمسن: مشن: ملحمات أوَكاريتويف 

مادة تتخذ من : منتوچأو الَسَمْنت أو ال َمسْنتإإل
حجارة خاصة حترق وتسحق لتستخدم يف البناء طينًا 

  .ممسكًا

  .السمنتو: ومستها املقتطف
  .٥٠ص  ١٤س : انظر

  ".ترابة البناء"ويف بريوت يسموا 

: عن الالتينية CEMENTO: من اإليطالية
CEMENTUM.  

  .CIMENT: امسه بالفرنسيةو

إنتاج اإلمسنت يف شركة اإلمسنت يف : إحصاء
  .طنًا ٢٦٢٢٥٩: هو ١٩٦٠حلب عام 

  .٢٠١تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا ص : انظر

  .١٠٤ص  ٦٤س : واملقتطف

املصدر الصناعي من : االمسية: من العربية :ةاالمسيّۤ
  .ال ماديةقيمة امسية، يريدون أا معنوية : االسم، يقولون

كرب ): العربية(اسم التفضيل من أسنَّ  :األَسن
  .سّنه وطال عمره

يطلقوا على حبات الَبَرد ذهابًا  :ن العجوزاسنۤا
منهم إىل أن اإلنسان إذا طعن يف السن نبت له أسنان 

  .جديدة بيضاء

أطلق : مصدر أسهله الدواُء: من العربية :سهالإإل
  .أمعاءه فالدواء ُمسِهل

  .إسهال: ت الفارسيةواستمد

كرجي املسمي حالو أبو احملاسن ْم اۤاجاين يٓووٕا
  .ب خلقتوۤلجاين وقۤإا

 ...أشَبك؟ يا أبو -
 .سِهل وما اشتغل معيواهللا أخدت ٕم -
 .بّدو يكون أخدتو مستعَمل -

أسهب : عربية يستعملها الثاقفون :أسَهب
  .أطاله: الكالَم

 ضج): العربية(اسم التفضيل من َسُهل  :األسَهل
  .صعب

  .قُبح): العربية(اسم التفضيل من ساء  :أاَألسٔو

  .من سيئ ألسوأ]: من كالمهم[

هالعصاي أسوى من ]: يقولون[ :ىاألسٔو
بنوا اسم التفضيل من أسواه : أكثر استواًء: هديك، يريدون

  .جعله سوّيًا، ولو أن الفعل رباعي): العربية(

ض يف نقيض األبي: األسود: من العربية :داألسٔو
  .األلوان

  .سودا: َسْوداء، وهم يقولون: واملؤنث

ُسود وسودان للمذكر واملؤنث، وقد : واجلمع
  .سودات: يقولون للمؤنث

  . أسود، كلفظه وهو صفة مشبه: واسم التفضيل

  .ما أسودٓو: وصاغوا منه التعجب

  .أسوداين: والنسبة إليه عندهم
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 هاملرا َبختـا . هادا جنونو أسود]: من كالمهم[  
. فقر أسـود ). قره خرب: من التركية! (ياخرب أسود . أسود

  .خبل أسود

  !ة ياباجنان أسود كماۤي]: من نداء الباعة[

  !يا أسود الوجه ]: من مسّبام[

ولو كان عبد  حبيَبك بتحّبٓو]: من أمثاهلم[
  .دأسٔو

ابن آدم أسود الراس شّراب ]: من كمام[
، يشرب أسود الوجه: يريدون(احلليب الَنّي 

  ).حليب البهائم فتسري إليه طبائعها

س األبيض س األمسر أمحر واضحاك عليه، ولبّۤلبّۤ
كلب أبيض وكلب أسود . أسود واقصوف عليه

الَعَرق ما أبيضو يف . ن كلب ابن كلبوتنينآت
  .الكاس وما أسودو يف الراس

خبِّي قرَشك األبيض ليوَمْك ]: من حكمهم[
العندو مال ). مثل تركي يف األصل(األسود 

ى بأّم العيون السود واملا عندو مال ما ْحٔضٕب
ال تشوف باب . ب السودى وال بالكۤالحبٔض

  .ت الدبرأسود وحالقو صفر ياما جّواتو شي بنٓك

  .من أنواع احلمام: ةاألسود بعبۤس

  .من أنواع احلمام: األسود حليِسي

  .من أنواع احلمام: األسود َدَنب

  .صار لونه أسود: سوّدا: من العربية: ّداسٔو

هالشغلة أسوكر لك من ]: يقولون: [رٔكاألسٓو
الفعل الذي : بنوا اسم التفضيل من سوكر: غريا

  .بنوه من سيكورتاه األجنبية

من أعالم نسائهم، بنوا من أمساء العربية : َأّسوم
وأمساء أصله ومساء من . على فّعول للتلطيف

  .اجلمال: الوسامة

  

: ACIDEن الفرنسية م: أو آسيد: األِسيد
  .احلامض

 ACIDE: من الفرنسية: األِسيد فينيك

PHÈNIQUE :جسم حّريف قوّي الرائحة يستعمل مطّهرًا.  

األخيذ وإن مل يشّد باإلسار، : عربية: األسري
ُأساَرى، واليسري : أْسَرى وُأسراء، ومجع اجلمع: واجلمع

  .انظرها وانظر أسر. عندهم لغة يف األسري

  .أسري :ويف العربية

السجن، ويف : ت أسريٓا، وبۤيَأسريٓا: ويف السريانية
  .الكلدانية كالمها بالفتح

: أسري، وبنت منه املصدر: واستمدت التركية
  . أسري لك

  .JESIR: واستمدا األلبانية من التركية فقالت

  .تبادل األسرى]: من كالمهم[

ينقسم األوالد إىل فريقني متقابلني، : لعبة األسري
قدم أحد من أفراد الفريقني وميس يد فرد من الفريق مث يت

املقابل ويهرب حنو فريقه، وحياول خصومه مسه وهو 
  .هارب

  .احلزن: حتريف األَسى العربّية: ةاألسيّۤ

" أي شيء؟"حتريف : أداة استفهام عندهم: ْشٕأ
أداة ": شٕأ"ويف القبطية  - ش أشو وأشي وأۤي: انظر - العربية 
  .استفهام

أش : ملها هلجة حلب أداة شرطوقد تستع
  .بتشتغل بتكسب مصاري

ش من صّح للو ٕا: وقد تستعملها اسم موصول
  .بريضى

ن ْشبٓكك وٕاشۤبشَبك وٕاشيب واشبنا وٕإا: وتصرف
  .نشٓبشبا وٕاشبو وٕاوٕا
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ش ٕأ! أش خبصين ]: من كالمهم[  
ش ش بطلع مّنا ؟ ٕاش لك فسطو ؟ ٕاش لك فيه ؟ ٕابعّرفين ؟ ٕا

ّص ؟ أش لك الدايقلو ؟ أش هي َبساِوي ؟ أش ٔخر َبقۤد
  .لعبة أوالد ؟ أش بتاكل مع العافية ؟

أش بقولوا لـو، أو أش  ]: من عكاكيز كالمهم[
  .بقولوا ال

. فالن ما بيعرف أش دحاهـا؟ ]: من كمام[
بياكل أش مـا  . أش بتترّجى مالسفرجلة وكل عضة بغّصة؟

ة؟ ة وحمتـارٔ َكـدۤ رۤاك أش ۤب: قالت ال. كان وبضّيق املكان
 چأش بتعمل املاشطة بالو. قد ما رقعت عالغداره: قالت ال

س السـجرا إال  اهللا مابيبّۤ. سلٓوش يل املّيت أٔخٕا. ح ؟ۤشالٕك
ة ف أش يف حتتا، أش جاب الزبيب للزيتـون والعبـدۤ  وبيعۤر

: وين كنيت؟ بقـول الّ : القرباطي ما بقول ملرتو. للخاتون ؟
  .أش جبيت ؟

خ إذا اصطّفوا أش ما صّح املشاۤي]: ازجيهممن أه[
  .ة يف بغداد شلحو الصرماي وحتّفواللن هّفوا مسعوا السلۤت

. ق ؟د مع الـرازۤ ل احلاۤسأش بيعۤم]: من أمثاهلم[
إذا ردت تستريح أش . ش جاب بنت الّناس َلعّنا ؟بين ٕالوما ٕأ

: قال لو. س بلبق لوأش ما لۤب شبقلٓو. مليح: ما شفت قول
أو بـدو شـي   (بّدو جوز عيون : قال لو: مى أش بّدواألع

غِلي الشـمع  : قالوا لألعمى. يارّبٓو أش طّبٓو). يطّس دربو
  .أش خبصين ؟: قال لن

أشاد فالن البيـت، خطـأ،   : قول القائل: أشاد
  .شاده وشّيده: صوابه العرّيب

  .أومأ إليه: أشار إليه إشارة: من العربية: ارَأٔش

  

  

  

  

  

  

. إشارت ومشار إليه ومشري: ةواستمدت التركي
  .اشر: انظر

 مصدر فعل موّلد على توهم أصالة: اإلشارة 
  .على توهم أن أصله أشر ال شور: اهلمزة أعين

  .وكل حركة تومئ إىل عمل فهي إشارة

وما أكثر اإلشارات السيما إشارات الطريق 
  .والسري املعهودة

هادا : وهناك ألفاظ اإلشارة، وهي عندهم
ك وهداكة وهدوليك وهدوليكه، واهلاء قبل وهادي وهدا

  .املعرف بأل هالرجال وهاملرا وهاحلكاية

وهناك إشارات للكالم بني اخلرسان أو لدعم 
  :الكالم بني غريهم، وهي كثرية منها

  .أقبل: جّر األصابع إىل الصدر، يراد ا - ١

  .انصرف: إبعادها عن الصدر، يراد ا - ٢

  .ُأهّدد: ة، يراد اهّز الكف والسبابة ممدود - ٣

: حتريك الكف واخلنصر مدّلى، يراد ا - ٤
  .أستهزئ

مسعت العب شطرنج يقول خلصمه بعد أن 
  .باكال وّز خبنصري: توّرط يف نقل حجر

هّز الكف والسبابة والوسطى يرمسان  - ٥
  .سأضيق عليك اخلناق: الدائرة، يراد ا

جعل األصابع متالصقة كالكمثرى، يراد ا  - ٦
  .التنظيم والترتيب

متثيل البهيمة اليت ال : قلب الشفة السفلى - ٧
  .تدري
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متثيل نفض الشيء وطرحـه،  : هّز الكتفني -٨  
  .يراد به النفي

  .داللة الرضى والقبول: إغماضة العني -٩

رمز إىل الطحن : إحداث مدّق بني الكفني -١٠
  .والنكاية

إيذان التوجه إليه، : إمالة العنق إىل طرف -١١
إيذان : إيذان الرضى، وبالعكس: وإىل األرض
  .الرفض

الصبعفة كما اصطلحنا حنن، نعين وضع  -١٢
: اإلام على األنف وحتريك األصابع سخرية

  .إيذان األمر تافه يتصل مبادة األنف

عرض ملا : تقليب الكف لدى االستفهام -١٣
  .خفي منه

: مّد السّبابتني وحماذاة الواحدة األخرى -١٤
  .قارنة أمر بأمررمز مل

إيذان : سحب الراحة على األنف ومشها -١٥
  .أنه مل يشم شيئًا من اخلرب

إمساك الثوب بأمنلة الوسطى والسبابة يف  -١٦
  .،رمز: كلتا اليدين مع حتريك الثوب قليًال

  .اللبيب ماإلشارة جبيب]: من أمثاهلم[

  .فالن بفهم ماإلشارة]: من كنايام[

أظهره وأذاعه ونشره، : رَّأشاع الس: عربية: أشاع
  .اخلرب املنتشر ال على سبيل اليقني: واإلشاعة

أشاع بأنه قادم : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .حبذف الباء: أنه قادم: والصواب

ضّد ): العربية(اسم التفضيل من الشؤم : األشَأم
  .الُيمن

كبسوا بيت احلرامي ]: يقولون: [األشاِوي
ال . ع فيه أشاوي َبالويطۤل! ع فيه ش طۤلٕا! يالطيف 

األشاوي مجع : عربية: يستعملوا إال مقرونة مع بالوي
  .شيء

: فالن أشبشب من فالن]: يقولون: [َأَشْبَشب
بلغ سن ): العربية(يبنون اسم التفضيل من شبَّ الغالُم 

الشباب، وجيعلوا على وزن َأَفْعَفل، وقد يبنون منها الصفة 
  .املشبهة

  .يفك مشبَشب اليومشۤا ]:من كالمهم[

ْنت على راسي ٕأ]: من كالم أهل اليول: [َأْشَبه
ياشبيهًا بآبائه بطوالت : يريدون! ه يابن األشاۤب! ياَأشَبه 

  .ومكارم، فهي إذن صفة مشبهة ال اسم تفضيل

" األشهب"ومثة احتمال أن تكون حمرفة عن 
ش العربية املستعملة كثريًا يف الشّدة والقوة، ومنها اجلي

  .القوّي، الشديد، األسد: األشهب

من مصطلج : االشِبني: وقد يقولون: ْشِبنيإأل
من : شوشبينتٓا: ، واملؤنثُشوشبينٓا: عن السريانية: النصارى

يقوم خبدمة العريس يف رتبة الزجية، أحد شاهدي الزواج، 
. شوْشبيَنا وشوشبينَتا: ويف الكلدانية. كافل الطفل املعّمد

  .ةة، أو االشبيۤنشبيۤنإأل :واملؤنث عندهم

  .أشابني، وذكر دوزي األشابني: واجلمع

  .انظرها. العّراب: شبني العمادوكثر أن يسموا ٕأ

السريانية أو من ُشوشبيَنا  وبنوا من شوشبينٓا
  .انظرها". َشْشَبن"الكلدانية فعل 

وكان األتراك يكتبوا إيشَته، ويقول : ْشَتإا
هاهو : إيشته: من التركية: جاكشتا ٕاإ اللي بتريدٓو: احللبيون

  .ذا

  .وقّل استعماهلا اآلن
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مثـل  (اشتا َمْيدان اشتا شـْيطان  ]: من أمثاهلم[  
تركي صرف ولو كانت معظم كلماته عربية، يتحدَّون بـه  

  ).من يّدِعي

: تنا والدنا َأشۤتبرَّد النّو وَأشتۤي]: يقولون[ :َأْشَتى
  .دخل يف الشتاء: َأشَتى: من العربية

: من العربية يستعلمها الثاقفون مبعىن :اطشٔتٕا
  .التهب غضبًا

نزعت نفُسه : اشتاقه وإليه: من العربية :اقشٔتٕا
  .إليه

  .اقاشِتٔي: واستمدت التركية

ه، اق للمابشتاق لۤيهادا بشٔت]: من متلقام[
  .كتري كترياشتقت للٓو

ويكثر ورودها وورود مشتقاا يف الغناء 
  .ليهماواملواويل وما إ

تشتاق ليك  -اشتقت ليك  -]: ومن جمامالم[
  .العافية، أو بعض ما عّنا

تداخل بعضه : ُاشَتبك الشيء: من العربية :ْشَتَبكٕا
  .التحما: يف بعض، اختلط، اجليشان يف القتال

اشتبك معو يف شيطي وارقِعي، ]: من كالمهم[
  .قجّيةٔچة، اشتبكت الدورية مع أألۤلت القتۤااشتبۤك

شّك يف : اشتبه يف األمر: من العربية :شَتَبهٕا
أشبه : خِفي والتبس واختلط، الشيئان: صحّته، األمُر عليه

  .كل منهما اآلخر فأشكال

  

  

  

  

  

  

صار سرقة دكان حبارة اجللوم، ]: من لوحام[
وصباحًا جتّمعوا الناس يتفّرجوا ومن بيناتن واحد ماحلرمية 

 وهيك كسروا صندوق ربيك فتحوا العمۤه: كان كلما قالوا
ن، ب بيٓتسأ سأ سأ، خيٓر: الغلة وهيك عبوا الرز كان يعمل

خربوا دكان هالزَكرت وخربوا بيتو، وكان قائد املخفر لبيبًا 
وأمينًا، واشتبه بصاحبنا وبعد َكم عصاي مّثل الدور هّوه 

  .ورفقاتو

  .تقوَّى، زاد: اشتدَّ: من العربية :شتّدٕا

  ]: من نشيد أذكارهم[

  قد آذَن ليُلِك بالَبَلج  تنفرجي ! تّدي أزمُة اش

  .وهو شعر عريب معروف

: يريدون(ت افرح ال كلما اشتدّۤ]: من حكمهم[
  ).اشتدادها اإليذان بالَفَرج

اشتّد عليه املرض، اشتّد عليه ]: من كالمهم[
  .الطلب

أرض ئا): يتمثلون اجلّبار يقول]: (من قلتنام[
  .اشتّدي ما حداٌ قّدي

من انقلب َجفُنه، والكلمة صفة : عربية :راألشَت
  .شتر وانشتر: انظر. الشتراء، وهم يقصرون: مشبهة، مؤنثه

ملكه : َاشترى الشيء: من العربية :ىْشتٔرٕا
  .بالثمن

ُمشتِري، ومن التركية : واستمدت التركية
، MOUCHTERIYOU: استمدت الرومانية احلديثة فقالت
واشتَرى يف . MOUSTÉRIS: ومثلها اليونانية احلديثة فقالت
َلمَّ من ورق األرض األعلى : اصطالح لعبة الپينكل تعين

  .كمية، أو ّمل كل ورق األرض وضّمه إىل ورقه

  ).مثينة(: ة ة َبشتريا باللفّۤهالشغۤل]: من كنايام[
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ا واملا يصّدق النار فاكهة الشۤت ]:من استعارام[  
وهو (شتِري، ق ٕيصدّۤصطِلي واجلوخ ملبوس األمارة واملا يٕي

  ).من أمثال البدو والريف

نيين نيين اهللا : السلَعة بتقول]: من كمام[
  .يبعت أعمى القلب يشتريين

ة اشتروا ملوخيّۤ. ن طحنينٓدل وما ٕعنٓخاشتروا ٕم
  .ن خبزنٓدوما ٕع

باع الدبس واشترى . ْلكت بّواب وماال ٕماشتۤر
واحد باع عن . )بكماز هو الدبس نفسه بالتركية(بكماز 

  .ة التاين اشترى بالدينعاۤز

. ر السوق باع واشترىاللي حۤض]: من أمثاهلم[
  .ي ؟شتِري مسك بأملحدا ٕب. ىمن عرف رمسالو باع واشتٔر

حّط . كبري كبري يشتري لٓو املالٓو]: من حكمهم[
  .مصراتك بكّمك بتشتري أبوك وأّمك

ة ار إذا اشترى حدا مكنۤس]: من اعتقادام[
نص شعبان ما بصري يدّخال من باب السقاق الزم يقلبا من 

  .عالسطوح متا يتكّنس رزقو

ة عم بتشتري إذا كانت وحۤد]: من كتاب اللّباد[
ْدر ب بكون يف علّيا ٕنقماش ووقع علّيا من رّف الدّكان تٓو

  .وما ساوتو

اصطلح عليها كتاب اليوم مقابل كلمة : ةشِتراكيّٕۤا
SOCIALISME :صادي يدعو إىل إشراك الفقراء مذهب اقت

  .األغنياء يف ثروم وإشراك العمال بفوائد رأس املال

واصطلحوا على تسميتها باملذاهب اليسارية، 
  .يقابلها اليمينية

  

  

  

  

  

  .وإذا تطرفت االشتراكّية كانت الشيوعية
 ٣وعدد  ٦ص  ٢كله وعدد  ١عدد  ٥س : انظر جملة العلوم

 ١٠وعدد  ٣٥ص  ٨وعدد  ١ص  ٧وعدد  ٢٦ص  ٤وعدد  ٣١و ١ص 
  .١٧ص  ١٢عدد  ٨وس  ١ص 

  .١٩ص  ٤الد : وجملة العصور

  .ألزمه إياه: اشترط عليه كذا: من العربية :طٔرشٔتٕا

ال يراعون (اشترط علّي شروط ]: من كالمهم[
ما أنزل اهللا ا من سلطان، ) أن مصدر اشترط اشتراط

  .اشترط علي شروط املسقوف

: اشترك القوُم يف كذا: بيةمن العر: كشَتٔرٕا
  .تشاركوا فيه

اشترك معنا بالرحلة وباألكل ]: ومن كالمهم[
  ..،وبالغنا وبالتمثيل و

اشترك باحلزب ]: ومن تعبريام احلديثة[
عّد نفسه عضوًا من املؤسسة : وباجلريدة وحنوها، يريدون

  .يدفع لقاء االنتفاع ما يترتب عليه

فرط وجاوز احلّد، أ: اشتّط: من العربية: ّطشٔتٕا
  .جاوز القدر يف مثنها: تباعد عن احلق، يف سلعته

، حيث يستعملوها ملن جتاوز احلّد، أما انشط: انظر
  .اشتّط فتعبري الثاقفني

  .التهبت: اشتعلت النار: من العربية: لشَتٔعٕا

ال : ْلبفالن متل خشب الٕد]: من كمام[
  .ّبل وال بٕلبشتۤع

كان مشغوًال : اشتغل بكذا: من العربية: لشتٔغٕا
تشّوش : َنجع، فكُره: سرى، الدواُء: به، تّلهى به، فيه السّم

  .واضطرب
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اشتغل الَكّر، اشتغلت الوجهنة، ]:من كالمهم[
اشتغلت املماحكة، اشتغل الغّش، اشتغل العياط، اشتغل 
الشابوط والنسف والرقع والرفس والرَكد، وبوقتا كانت 

كرجي ما أما َشربة صاحبنا اۤاريب عم بتشتغل، املزۤا
  .ت ألّنا مستعملةاشتغۤل

. سب البّطالاين وحۤال بعتۤماشتۤغ]: من حكمهم[
اشتغل تتموت وال حتتاج . اشتغل تتكّل وال حتتاج للذّل

  .البشتغل بالغايب بضّيع وقتو. لعدوك

ل بالدين وال ية احلالق كٓوحكۤا]: من كمام[
  .تشتغل يوم التنني

ل إّال ما بشتۤغ :ةفالن متل املسلّۤ]: اممن تشبيه[
  .ةفرد شغۤل

فالن . فالن بشتغل بقلب ورّب]:من كنايام[
فالن ). العمل له(: بشتغل عند احلاج حممد السقاقايت 

ليتجمر ا، : أي(ن ما شّخ بزّت للو حَجر ٕم: بشتغل باَملَجر
فالن بشتغل بشركة اللّف والدوران ). أي ال عمل له أيضًا

ال عمل له إال التجول يف الشوارع يقتل : أي(هلّية األ
  ).الوقت

  .البشتغل بأكلو يا سعادة أهلو]: من أمثاهلم[

ويزعمون أن اليهود حني يبكون موتاهم 
ليش أخدتو ؟ عمرو ماقتل مرتو ؟ عمرو ! ياموت : يرددون

  .مما اشتغل سبتو، عمرو ما نصح مسۤل

ال به الشفاء، ن: اشتفى بكذا: من العربية: ْشَتَفىٕا
  .َأنكى فيه نكاية تسّره: من عدّوه

  .تشفى: انظر

  .اشتَفى غليلو]:من كالمهم[

مضى : اشتّق الطريَق يف الفالة: من العربية: اشتّق
  .أخذه منه: فيها، الشيَء من الشيء

  

  

  

: ة على أن يقولوااصطلح السلته جيّۤ: شَتّكٕا
نال، : يريدون... اشتّك فالن من فالن العيدية أو احللوان أو

سك بالسني : انظر. أغطين: شكين واستشكين مبعىن: ويقولون
  .املهملة

ويرى األوالد َجبلة طني للبناء فريمون بالقضبان 
  .عليها ويعدون من اشتك قضيبه راحبًا

شكا وأبدى ما : اشتَكى إليه: من العربية: شَتَكىٕا
  .شكا: انظر. به من مكروه

عشرة بقتلو : بقوهلم" رأغٓي"يصفون آل حي 
  .وعشرة بشتكو وعشرة بشهدو

اشتكى عليه للحاكم، ]: من عثرات أقالمهم[
  .شكاه إىل احلاكم: عربيها

ضربين وبَكى وسبقين واشتَكى ]: من كمام[ 
  ).وهو من أمثال جند أيضًا(

  .احلق بالسيف والعاجز يشتِكي] من حكمهم[

  .اجتلق: انظر: قشتٔلٕا

ي وما اشتلق عملنا كل هالش]: من كالمهم[
  .احليوان

  .ّمشه: اشتمَّ الشيَء: من العربية: ْشَتّمٕا

َبعت واحد من عندو يشتم ]:من كالمهم[
  .أخباْرنا

  .اجتمع: انظر: شتمعٕا

: اشتمل األمُر على كذا: من العربية: ْشَتَملٕا
  .أحاط به

  .اجتنب: انظر: ْشَتَنبٕا
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غب أحّبه، ر: َاشَتهى الشيء: من العربية :ْشَتَهىٕا  
  .فيه رغبة شديدة

  .اءاشتٔه: واستمدت التركية

ان عدس طبخنا لك دين إٔمي]:من كالمهم[
كرجي ش أحكي لك عن اۤإا. م اللي بشتهيه قلبكحبصٓر

ة بتشتهّيا نّياتو ونسفوا لك ياه دۤلرحة َحّسوا على حتتۤاامبۤا
  .وما تشتهيه سكل نف. لوٕأ

كم أصلها ال (شّب واشتَهى ]:من كمام[
  .ةة أكلتا املستحيّۤطلبتا املشتهيّۤ). فيها

  .فالن مشتِهي وعزموه]: من استعارام[

يتك وما انتهيت دوق هّلق مرارة ]: من أمثاهلم[
  .اللي اشتهيت

  .اجتهد: انظر :شَتَهدٕا

صار شهريًا، : اشتهر األمُر: من العربية :رْشَتٔهٕا
  .كان له فيه ُشهرة: بالفضل

ار اشتٔه: الفارسية واألورديةاستمدت التركية و
  .وشهرت

ودراسات اليوم ترى أن اشتهر مشتقة من الَشهر 
بان : القمر، فمعىن اشتهر األصلي: والَشهر من الساهور

  .شهر: انظر. وظهر ظهور األشياء يف الليايل املقمرة

ضّن ): العربية(اسم التفضيل من َشّح  :األَشّح
  .وِخبل

قوَّى، ): العربية( اسم التفضيل من َشّد :األَشّد
  .أوثق

خود : قال امللك لوزيرو]: من حكايام[
  .مهالورقة، فّيا سؤال الزم جتاوب عّنو بظرف تلت أيۤا

  

  

  

: أخدا وطلع وفتحا بإيدو العم بترجف وقرا فّيا
  .ما معىن أشّد األشّد وألّذ األلّذ وأطيب األطيب

وراح الوزير لبيتو وعم بفتكر باجلواب وبقلب 
وما طلع معو شي، وتذكر أنو امللك بقطع راسو، وبتين 

  .وسحب آه من صماصيم قلبو

آهة تنّور الكلس يف عّزو واحلجر : منو مسع آهتو
  .نار محرا ؟ مسعتو بنتو

 ).حكى ال. (يابابا احكي يل -

يابابا خدين معك لعند امللك أنا بتوّلى اجلواب  -
قصر، م أخد وزيرنا بنتو وتوّجه للوبعد تلت أيۤا. عّنك

ودخل ودخلت وباس األرض وباست ودعا للسلطان 
أشّد : ت ّمتا وصارت حتكي وتقولت وفتۤحودعت وتقدۤم

ه طْلق املرا، وألّذ األلّذ نومة هوّۤ - ! ياملك الزمان  -األشّد 
املرا مع جوزا، عرفتا أنا من أمي بتتحمل أشد األشد من 

 -ان يا سلطان األو -شان ألّذ األلّذ، أما أطيب األطيب 
  .فهو اخلبز السخن

  .فخلع امللك على الوزير وعلى بنتو

اسم التفضيل من َشّر فالن : عربية :األَشّر
كان بّين الشّر، ويغلب أن تقول العربية يف ): العربية(

  .هذا شّر أو خري من ذاك: التفضيل

وضع : أشَّر: موّلد على توّهم أصالة اهلمزة :رَأشّٔ
لزموا تأشرية سفر على : اإلشارة، واصطلحوا أن يقولوا
أعلم، ووّقع عليه املوظف : جواز سفرو وأّشر عليه، يريدون

: أّشر على اللي ضربو، يريدون: كما يقولون. املسؤول
ر على وقوع هالغيم األسود بأشّۤ: أشار، وكما يقولون أيضًا

  .يعلم وينذر ويدل: مطر، يريدون
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املعلم أشّر على وظيفيت وعطاين ]: من كالمهم[  
  .مرحى

: من العربية: ركّذاب أۤش]: يقولون: [األشر
  .الَبِطر، املِرح: األِشر

غطاء قبعة : ÈCHARPE: من الفرنسية: ْربٔشاۤأل
  .النساء

هالبيت أشرح من هداك، ]: يقولون: [حاألْشٔر
  .فتحه): العربية(اسم التفضيل من شرح صدَره 

اّطلع عليه : أشرف على الشيء: عربية: فأْشٔر
  .أشفى: املريض على املوتمن فوق، 

  .إشراف: واستمدت التركية

هالعمل الزم يتّم حتت ]: من تعبريام احلديثة[
  .شراف جلنةٕإ

  ]:من أغانيهم[

  ف على الواِديواشٕر    الطلع عراس اجلبل

  نسَّم هوا ْبالدي    !يامرحبا : واقول

عال ): العربية(اسم التفضيل من ُشرف : األشرف
  .يف دين أو دنيا

شامشريف، : األتراك الشام والنجف فقالواومسى 
  .وجنف أشرف

لقب ثالثة من سالطني املماليك : فاألشٔر
جنبالط، وقايتباي، وقانصوه الغوري، وطومان، : األيوبيني

بيت جنبالط وبيت الغوري : وال تزال سالالم يف حلب
  .وبيت األشريف

احملدثة يف العهد ]: من حارام: [ةفيّۤاألشٔر
اص، يقع مشايل غريب املدينة، مسي عهد پيصلها الالفرنسي، 

املندوب الفرنسي يف حلب ": داويد"بنائه الداوودية باسم 
مث ملا جال الفرنسيون مسوه األشرفية ألن أرضه وقف : آنئذ

قرب سوق إستبول حيث أودعتها : للمدرسة األشرفية
ظهر فيها شخص  ١٩٦٥وسة . األوقاف مكتباا اخلطّية

هاروتيون وادعى أن املسيح ظهر عليه وشفاه، أرمين يدعى 

فأحدث ضجة كبرية، وكان مكانه قرب جامعها اجلديد 
  .اّدعى ذلك ليبنوا كنيسة هناك: فقيل

  .أضاءت. أشرقت الشمس: عربية: قأشٔر

جعل له شريكًا، : أشرك باهللا: عربية: َأشرك
  .جعله شريكًا له فيه: أشركه يف أمره

: واملؤنث. أرنبة أنفه املقطوعة: عربية: ماألشٔر
  .شرماء، وهم يقصرون

أعيا ): العربية(اسم التفضيل من َشَطر : راألشٔط
أهله ومؤدبه خبثًا وخمالفة، وهم يستعملوا مبعَنى األمهر 

  .واألْحذق

أكوس مين أهللا خلقو أزنكن مين ]: من أمثاهلم[
  .أهللا رزقو أشطر مين برَكد وبلحقو

طف من هالغرض أش]: يقولون: [األشطف
": غيب"أشطف مت من كلمة " َذكاه حمدود"هداك، وكلمة 

  .انظرها. غسل: اسم التفضيل من شطف

: بنوا اسم التفضيل من الشيطان فقالوا: األشطن
  .أشطن وأشيطن

  .هالولد أشطن األوالد]: من كالمهم[

زين الدين بن أمحد احلليب العروضي، : اإلشعاِفي
  ..هـ ١٠٤٢مات س 

: ت اليت أثروها عن العربمن الشخصيا: أشعب
أشعب بن جبري موىل عبد اهللا بن الزبري، كان مضرب املثل 

طمع أشعيب، وتنسج حول طمعه كثري : يف الطمع، ويقال
  :األساطري، منها
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كان ينام وراء باب داره وميد يده مـن ثغـرة     
  .أحدثها فيه، عسى أن يضع فيها عابر شيئًا

كًا ثغرة وكان ميشي يف الطريق ويضم كفيه تار
لعّل عصفورًا : فيجيب! كثغرة العش، مل هذا؟ يا أشعب 

  .يراها تناسب أن يتخذها عشًا له فأمسكه

جعله َيشُعر وُيِحس، : أشعره: من العربية :رَأشٔع
  .أعلمه إياه وأدراه به: أشعره األمَر وباألمر

تأجل االجتماع : للثاقفني]: من تعبريام احلديثة[
  .حىت إشعار آخر

جعله ذا شغل، : أشغله كشغله: عربية :لأشٔغ
  .وهم يستعملوا أيضًا ملعىن أهلاه ومبعىن أمأل املكان

ة ّال مالزۤمحخلوات احلّمام ٕك]:من كالمهم[
  ).خيطئون، وحقهم أن يقولوا ُمشَغلة(مشغولة 

ماشاهللا محدي أفندي واهللا ]: يقولون[ :لاألشٔغ
: سوقأشغل من غريو، ودكانو أشغل من كل دكاكني ال

  .جعله ذا ُشغل): العربية(اسم التفضيل من شغله األمُر 

 انظرها -بنو اسم التفضيل من الشفترة،  :تراألَشفْٔ
  .على َأَشفتر -

ت عيين، هادا أَشفتر مّنو ما رۤأ]: من كالمهم[
ب الشفترة عياقة وذكا وخّفة دّم، ووين جلب القلوب حبسّۤ

عّنا، ألّنو يم وصبابات األرواح من شفتراتو املا بعّدي 
بفطرتو، والذنب عالسامعني اللي بقابلوا شفتراتو بالضحك 

ة دلة بتساويه قد براو، كنۤس: كأّنن عم بصفقوا لو وبقولوا
  .الكمشة وبتربكو على جرنو

  

  

  

  

  

  

): العربية(اسم التفضيل من َشِفق عليه : األشفق
  .حرص على خريه وإصالحه

و مانك وين ما شفت أعمى طّب]:من أمثاهلم[
  .أعمى: انظر .أشفق من رّبو

  . غري سعيد: جعله شقيًا: أشقاه اهللا: عربية :أشقى

ضّد ): العربية(اسم التفضيل من شِقي  :ىاألْشٔق
  .َسِعد

الناصري، كان نائب حلب مرات،  :أشقتمر
  .هـ ٧٩١مات س 

  .لون قد يكون بامتزاج األمحر واألصفر :راألشٔق

  :فضيلويبنون من لفظه نفسه اسم الت

: كما يتعجبون منه. ة لونا أشقر من هديكهالشلّۤ
  .ما أشقر لون هاألنكيدنيا

  .أشقراين: والنسبة إليه عندهم

  .شقراء، وهم يقصرون: واملؤنث

الُشقر والُشقران، وهم يرّدون، : واجلمع
  .وجيمعون الشقرا كما تقدم وجيمعوا أيضًا على شقرات

  .تأثراألشقر يكون سريع ال]: من اعتقادهم[

  .انظرها. مصدر َأْشكل :شكالٕإ

عم حبكي معك أشكرأ، هادا ]: يقولون[ :أرأْشٔك
: ه عن الفارسيةأرشٔكا أو ٔآأرآْشٔك: من التركية: عّدو أشكرا

وقد يردفوا كاألتراك بقوهلم . اَجلْهر، الوضوح، اإلعالن
مبعىن أشكرا، فهي " َبْلِلي"أشكر بلِلي، و : َبْلِلي، فيقولون

  .بللي: انظر. مؤّكدة إذن
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أشـكرا،  ) أو دين حمّمد(دين اهللا ]: من َقلتنام[  
  .ودين املخّبا صرماية

التبس : إشكاًال: أشكل األمُر: عربية :َأشَكل
واختلط، فاألمر ُمشِكل واألمور ُمشِكلة ومشِكالت، وهم 

شْكالت، مث هم ة وٕمْشْكۤلمور ٕمل، وإألشۤكٕم: يقولون
ل ل، وإذا أحلقوا َمشاۤكشكلة على َمَشاۤكجيمعون املشكل وامل

أداة النسبة التركية كُثر أن يسكنوا امليم وأن ": جي"بـ 
  .ةكلجيّْۤمشۤا: كلجي واجلمعْمشۤا: مييلوا األلف

اصطالح يهودي أطلقوه على يهود  :َأْشِكناز
تك (: حفيد يافث: ا السّيما أملانية أخذا من أشِكنازپأورو
٣: ١٠.(  

ح بدوي يطلق على الكبش اصطال :اَألشَكح
  .األشقر: األشقح: األشقر وجهًا، من العربية

 -واهللا  -ْشَكُزار فالن ٕا]: يقولون[ :رْشَكُزٔاإأل
الشغل، العمل، ": إيش: "من التركية: يف شغلو وعملو

أنه : إجناز العمل، يريدون: الفارسية مبعىن" زَكُزٔا"بعدها 
  .مهام

 - انظرها -عربية اسم التفضيل من شم ال :األَشّم
  .ة عالسطوح أشم هواالنوۤم]: يقولون[

  .َنَفر، كِره، تقّبض: امشأّز منه: من العربية :ْشَمَأّزٕا

: ت بعد املطر، يريدونَأمشۤس]: يقولون[ :َأَمشس
صار ذا مشس، اشتدَّت : أمشَس اليوُم: طلعت الشمس، عربية

  .مشُسه

ت الشمس واستشمست أمشۤس]: من معاظالم[
  .بة عمي الَوَمويعلى ق

  

  

  

  

  

من خالط سواد : األَمشط: من العربية :طاألٔمش
  .الشمطاء، وهم يقصرون: شعره بياض، مؤنثه

  .قرد أمشط]: من سبام[

اسم عني قبليَّ حلب كانت تسقي  :أمشونيت
  .بستان اجلوهري، ذكرها ياقوت

ما تغسل : من العربية اُألشنان واإلشنان :شنانإأل
  .مضبه األيدي من احل

النصل : نٓاْشٓن: من اآلرامية: قرية يف املعرة :اشنان
حلب ص : كما يرى األب شلحت يف -. أو قبضة احلنطة

٨٤.  

  .قُبح): العربية(اسم التفضيل من َشُنع  :األْشَنع

هالِشي أشّنك من غريو، ]: يقولون[ :األشنَّك
  .انظرها. بنوا اسم التفضيل من َشّنك

): العربية(ها الشيَء اسم التفضيل من ش :األَشهى
  .أحّبه ورغب فيه

أشهر سالحو، وأنكره الشيخ ]: يقولون[ :رأْشٔه
، "شهر"إبراهيم اليازجي حبجة أنه مل يرد على أفعل من 

  .شهره: وصوابه

سّله، : سيَفه": شهر"وقال الشيخ أمحد رضا يف 
  .وأما أشهره هلذا املعىن فغري منقول عنهم

  . أظهره: اسم التفضيل من شهره :األْشهر

  .أشَهر: واستمدت التركية

فالن أشهر من نار على َعَلم ]: من أمثاهلم[
  ).تركيب عريب وخيال عريب(

فالن أشهر من نار على راس ]: ويتندرون[
  .أرَكيلة
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َمن خالط سـواد  : صفة مشبهة: عربية: األشَهل  
  .شهالء، وهم يقصرون: عينه زرقة، واملؤنث

  .ُشْهل: واجلمع للذكور واإلناث

" أش"هلجة إدلب وما إليها يف كلمة : َأُشو
وذكرها دوزي يف . االستفهامية، مركبة من أّي شيء هو ؟

  ".تكملته"

  .شيشو وٕأش وٕإٔأ: انظر

االستفهامية، " أش"هلجة حلب يف كلمة : شُّوٕأ
  .مركبة من أّي شيء هو ؟

  .شيشو وٕأش وٕإٔأ: انظر

  "َحْشنو؟": "ّشو ؟ٕأ"وهلجة مالطة يف 

  .ّشو من شي ؟هادا ٕأ]: المهممن ك[

: يريدون(ّشو أنت ؟ ّشو أنا ؟ ٕإٔأ]: ويقولون[
  ).بيننا وحدة احلال

ّشو اخلرب ؟ ٕأ: ويرى أحدهم حشدًا فيسأل
  .قاضي عرب: فيجيبه املتنّدر

بدور : متل جحش الطاحون]: من تشبيهام[
  .ّشو اخلربوما بيعرف ٕأ) أو برو وجبي(بدور 

ى مالعمى، ر أشٔولَعٔوا]: يقولون: [ىاألشٔو
وكان  َاستحّق الشيء: ْشوٓا: من السريانية: أصلح: يريدون

أهًال له وأصلح وأنسب، وبنوها على صيغة اسم التفضيل 
  .فقط

رمبا كان أصلها أشّف : وقال الشيخ أمحد رضا
  .أكرب قليًال فحّولت للتضعيف: أي) العربية: يريد(

نيها يف ويدا: لعل من األصّح أن نقول: أقول أنا
" َأَشفَّ عليه"يؤنس به أّن : األكرب مث نزيد: العربية األشّف

  .مبعىن فَضله يف احلسن وفاقه

  

  

األمُر الذي : يف محاة فائض" أشَوى"واستعمال 
جيعلنا حنسب أن حلب استمدا من محاة ومحاة من 

  .لغة البالد قبل الفتح اإلسالمي: اآلرامية

ن صارت م: األشوص: من العربية: صاألشٔو
  .عينه تنظر من فوقها، وهم يستعملوا مبعىن األحول

  .صاشٓو: َشْوصاء، وهم يقولون: واملؤنث

: شوصان، ومجع املؤنث عندهم: واجلمع
  .شوصات أيضًا

  .شاش: ويف التركية

يومية "عن  ٩٥ص  ٣جـ " وثائق تارخيية عن حلب": يف
ي الذ: سافر احلكيم اإلنَكليزي: ١٨٤٥سنة ": نّعوم ّخباش

ويأخذ على كل واحد .. ،صنعته أن يساوي الشوصان
  .لفرمسيس ٥٠غرش و  ٣٠٠

  ).العربية(حتريف أّي شيء هو؟ : شِّيٕأ

  .شو وأشوش وٕإٔأ: انظر

  .ةشيّٕۤأ: شِّيوقد يقولون يف ٕأ

  : دون فن]: ويهزجون[

  ه ؟شِّي َهيّۤإ -

  ه ؟شيّۤإ -

  ه ؟ّشي هيّۤوٕا -

  .ه ؟شيّۤإ -

ة جيۤج: ه، أجابه من يتنّدرشيّٕۤا: وإذا قال أحدهم
  .ةحشيّٕۤم

وممن يالعبين بالطاولة يتنّدر ويسأل بعد رشق 
  .ه ؟قشِّي هيّۤ: الزهر
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قال : شِّي شغلتكٕا: قالوا للَجَمل]: من كمام[  
: قالوا لـو ) وشاطر من الشطار: أي(ق حريرايت وْمَعيّۤ: لن
ف ا أهللا يعۤرلوم. قن على إيديك هالطرايا وَحَلقك هالضيّۤمبيّۤ
  .ّيا واجرّيا ببطناي من ِشي ما حّط إيۤدة اشِّٕاحليّۤ

. اسم تفضيل من الشيطان: نأو أشٔط :نئطَأۤش
  .أشطن: انظر

صار له ): العربية(اسم التفضيل من َشَأَن  :األْشَين
  .عمل ما حيسنه، أعّلوا مهزته: شأن، أو َشَأنه

يف الزي  َحْكي النسوان أكترٓو]: من كالمهم[
  .األشَينو

  .شيٕأ: انظر :ةّشيّٕۤأ

مل خيطئ : َأصاَب السهُم: من العربية :أصاب
أخذ وتناول، : من الشيء: أَتى بالصواب: الَغَرض، الرجُل

فجعهم ا، واملصيبة : الدهُر القوَم بأمواهلم أو بأرواحهم
  .رماه ا: حّلت به، أصابه بعينه: فالنًا

  .إصابت: واستمدت التركية

]كما وقف زنبوط عفلس جحش قال ]: ممن
  !أصبت معَدن يادنَدل : لو

ن عاشر القصاب أخطأ وما ٕم]: من أمثاهلم[
والدّم يف ) الشؤم يف غلته: يريدون(القرد يف كيسو : أصاب

  .قميصو والكلب جليسو

لغة : األصابيع مجع األصبوع: من العربية :ابيعٔصٔأ
  .عةصٔبٕإ: انظر. العضو املعروف يف طرف اليد: يف اإلصَبع

  .ن َسواصابيعك ما هن كلّٓٔأ]: من حكمهم[

  

  

  

  

  

. م بأصابيعوۤتْخوۤا ْمبٓوبلبق لْكٔر]: من كمام[
  .س أصابيعوة ْبَلحۤوۤيل الكرۤاالبعزّۤ

ت من القرصة بغضة ولو كاۤن]: من أمثاهلم[
تلت . ةان كلۤبت من اسۤنة ولو كاۤنة حمبّۤة والعضّٔأصابيع فضّٔ

  .بوز الكلب وأصابيع احلالق وقفا املرا: أشيا ما بتدفا

فالن أو فالنة متل أبلوج ]: من تشبيهام[
  .س أصابيعكمنني ما مسكتو بتلحۤو: السّكر

هادا إذا سّلمت عليه الزم تعّد ]: من كنايام[
يريدون أنه ماهر يف (ْت بتتبدَّل ن ما نقۤصأصابيعك ٕإ
أا : يريدون. (طبخة بتتاكل األصابيع معا). االختالس

لذيذة جدًا حىت ليفقد الطاعم معها الشعور، وفيه تأثر بقصة 
: يريدون(فالن عم مبشي عروس أصابيعو ). يوسف الصّديق

مشى على أطراف قدمه : قار يقور: يسترق اخلطى، عربّيها
  .عم ْبَعّض على أصابيعو َنَدم). ليخفي صوت مشيه

ة وواحد ت مسأۤلإذا تعّقۤد]: من اعتقادام[
. اضرين شّبك أصابيعو بتعود بتتعّقد أكتر وأكترماحل

وسببها أم كانوا يقلعون ا . (األصابيع اخلمسة بترّد العني
عيون أعدائهم األقدمني جدًا أعين اآلبدين، رمزوا إىل 

املقتلعة باألصابيع : عيوم الزرقاء باخلرزة الزرقا املثقوبة أي
احلدود منذ  اخلمس، وظين أن حلب هذا الثغر القائم على

العصر احلجري هي اليت اخترعت هذه اخلرافة ومنها 
  ).سرت

شويف هالولد شقد حلو طقطقي أصابيعك 
  .وطلعي َتما تصيبيه بالعني

  .اخلرزة الزرقا: مقالنا األول، وانظر: جملة العمران السنة الثانية: انظر
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أصابيع البّبو ]: ينادي بّياع اخليار[ :صابيع الببُّؤأ  
الشك أن املختـرع  . يريد أن خياره غض ورفيع!  يا خيار

األول هلذا اخليال أو العاقد الصلة بني هذا الضرب من اخليار 
وبني أصابيع البّبو صاحب ذوق، ولكن كم نادى يف الدنيا 

  .أجالف برسالة ذوي الفن ؟

: ديمسعت بنت العزيزية بياع اخليار عم بنۤا: قالوا
  .انظر كمالتها يف الذيل. ،و، اجاصاحت ل! أصابيع البّبو يا خيار 

قضبان سَكرية قدر األصابيع  :راأصابيع َبكتٓو
كتوريا باسم ڤيمّلونة كانت تعمل السيما يف األعياد، مسوها 

ملكة إنَكلترة أيام السلطان عبد احلميد وحرفها العوام إىل 
  .أصابيع بكتورا

وكانوا ميد أحدهم إصبعًا منها ويقرعه خصمه 
  .فأيهما انكسر إصبعه خصرهبإصبع من فوق 

وال تزال ذكريات األعياد البعيدة حتمل صوت 
ومن مل يشترك يف قرطها ! أصابيع بكتورا يا اوالد : باعتها

  .أو مّصها أو اللعب ا ؟ على تفاهة طعمها

كانوا أطلقوها على ضرب من : يَنبصابيع ۤزٔأ
على  احللوى املعّجنة تتخذ كاللقم املتطاول، واليوم يطلقوا

البقالوة ذات القطع املستطيلة حتشى غالبًا بالقشدة، وعبثًا 
حاولنا أي الزينبات زينبتنا هذه، وتسمى يف بريوت زنود 

  .الست

أو إيديها  -ماشا اهللا  -إيديه ]: من تشبيهام[
  .متل أصابيع زينب

حسب التعبري التركي  - أو َأصالًة : ةاألصاۤل
لشخص بنفسه ال بالوكالة يراد به ا: -املستمّد من العريب 

  .عنه

  

  

  

  

  

وّقع فالن عن نفسه ]: من كتابات العقود[
  ..،أصالة، أو باألصالة عن نفسه

دخل يف الصباح، : َأصبح: من العربية: حصٔبأَٔ
  .ويغلب استعماهلا مبعىن صار

ت الدنيا اليوم غري ما أصبۤح ]:من كالمهم[
  .كانت عليه

على خرب، صباح اخلري، وتصبح ]: ومن حتّيام[
ه على خري، أو وأنۤت: وردُّها(واهللا يسعديل صباحك 

وكما حييون بصباح اخلري . وصباحك، أو وأنته من أهلو
حييون مبساء اخلري وال يقولون ضهر اخلري، ويف السريانية 

  ).يقولوا

نا وأصبحنا نا القلوع وأرسۤيحّلۤي]: من أمثاهلم[
الواحد القّهار أصبحنا وأصبح امللك هللا . ناعلى ما أمسۤي

  ).ويردد هذا القول سورية ومصر والعراق(

ه، ولدى اإلضافة تفتح الباء وإْصْبٔع: ةْصَبٔعإإل
ك، صَبْعۤتصَبْعَتك، ٕاصَبْعتنا، ٕاصَبْعيت، ٕإا: وتسكن العني

  .صَبْعة ْمحّمدن، وٕاصَبْعٓتصَبْعَتا، ٕا، ٕاصَبْعتٓون، ٕاصَبْعْتٓكٕا

: ة، ولدى اإلضافةْصْبٔعع لغة ثالثة هلم يف ٕاْصٓبوٕإ
وٕاصْبٔعك وٕاْصْبۤعك وٕاْصٕبعٓكن وٕاْصْبعو عنا ْصٕبْصْبعي وٕإا

  .ع ْمحّمدصٓبن وٕاصبٓعوٕاوٕاْصْبعا 

: صَبعة بلغاا الثالث عندهم من العربيةوإإل
كل واحدة من عشرة تنتهي ا : اإلصَبع وفيها تسع لغات

  ..،األيدي مهمتها العمل واللمس و

أصابع وهم أمالوا، وأصابيع، ورمبا  :واجلمع
  .مجعوا هم على إصبعات

أصابيع، وأصابيع الببو، وأصابيع بكتورا، وأصابيع زينب، وأصبعة : انظر
  .حراق اصبعتو: وانظر. البطن، وأصبعة الزناد وأصبعة القوة
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  .الْصَبع: واإلصبعة يف هلجة تطوان  

  .األصابيع: انظر

  .ْصباعَبع وۤاۤصبوع وۤاۤص: واإلصبعة يف العربية

  .ْبَعاۤص: ، ويف الكلدانيةْبعٓاۤص: ويف السريانية

  .إصبعت: ويف ملحمات أوَكاريت

لو يف هاالنقالب أصبعة ٕأ]: من تعبريام احلديثة[
  .أو أصابيع

َأصبع لو، : ويبنون من اإلصبع الفعل فيقولون
  .رفع إصبعه: َهصَبع: أشار إليه بإصبعه، ويف العربية: يريدون

. إذا ّحلْستو عسل بعّض أصبعيت]: كناياممن [
بني اإلصبعة واإلصبعة نقطة : يريدون(قطة وأصبعة ٕن قمبازٓو
  .عم بياكل بالعشرة والكف). وسخ

طول مالقمر معي َبعّد النجوم ]: من أمثاهلم[
مبوت . إذا كان جوزي معي َبدبر الفلك بأصبعي. بأصبعي

وهو . (ن سوالّٓأصابيعك مو ك. الزّمار وأصبعتو عم بتلعب
  ).من أمثال جند أيضًا على لفظ يدانيه

وقدميًا جاء يف شعر الصلتان العبدي يف صدر 
  :اإلسالم

  .وما يستوي يف الراحتني األصابع

  :وقال عدي بن الرقاع

  .والكّف ليس َبناُنها بسواِء

ّي مو متل صبعتو يف أملاللي ٕا]: من تشبيهام[
  .متل اخلامت بإصبعيت صار بإيدي. صبعتو بالناراللي ٕا

  

  

  

  

  

  .صبعتك حتت ضرسيحّط ٕإ]: من خلمام[

فإذا : ومن كالم الزيين احلمصي يف خطبة اجلمعة
فأصابعه تطمس : كان املسكني جائع نزل بالكّف واألصابع

  .وأشداقه تغمس وذقنه ترقص

من اصطالحهم يف مقياس أجزاء  :ةْصْبٔعإإل
  .الذراع

  .صبعتنيٕإ رضٓوطولو شرب وع]: من كمام[

صبعتني و على ٕأچصار و]: من كنايام[
  ).صار ضعيفًا هزيًال: يريدون(

اصطالحات ]: من اصطالحام[ :ةْصْبٔعإإل
قضيب من قرن اجلاموس أو اخلشب الصقيل : القندرجية

  .املتني تصقل به خياطة األحذية وجتعلها خفية عن املرأى

  .انظر الفوات: عة البطنصٔبٕإ

أطلقوها على الواحدة من  :الدوالب ْعةْصٔبٕإ
  .املعترضات بني قطر كل دوالب ومركز دائرته

اصطالح عسكري : ع الزنادْصٔبأو ٕإ :عة الزنادْصٔبٕإ
على الناتئة يف وسط السالح الناري ُيضغط عليها فتشعل 
الكبسولة فيشتعل البارود ضمن أنبوبه، فيحدث الضغط 

وهو جماز، أي حمل فينطلق ما أمامه من رصاص أو قذيفة، 
إصبعو على الزناد، ]: يقولون[وضع اإلصبع على الزناد، 

  .متأهب للرمي: أي

  .انظر الفوات :ةوّْۤعة الٕقصٔبٕإ

  .أصفهان: انظر :انصبٔهٕأ

): العربية(اسم التفضيل من صّح األمُر  :صّحأأل
  .صدق وطابق الواقع
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مصطلح نصراين للفصل من الكاتب  :احصٔحإإل  
  .حٓاْصٓح: من السريانيةاملقّدس، 

  .إصحاحات: وجيمعوا على

  .أرسل، أبرز: أصَدر: من العربية :رصٔدٔأ

  .إصدار: واستمدت التركية

ة أو ر فالن جريۤدأصٔد]: من تعبريام احلديثة[
  .ة أو نشرة أو ْكتاب، القائْد أصدر أمر مبنع التجّولجملّۤ

): العربية(اسم التفضيل من صدق  :قصٔدأأل
  .قظٔضٔأ: الواقع، ويلفظوا غالبًاطابق 

عزم عليه : أصّر على األمر: من العربية :ّرٔصٔأ
  .وثبت وداوم

  .رإصرٓا: واستمدت التركية

اصطاد الطَري والسمَك : من العربية :صطادٕا
  .قنصه، أخذه حبيلة: والغزاَل

  .اصطاد: ُصود: ويف العربية

يصطاد يف : واستمد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
  .العكر املاء

  .صاد: انظر. جينا لنصيدو اصطادنا]: من أمثاهلم[

أقام به : اصطاف باملكان: من العربية :صطافٕا
  .صيف: انظر. صيفًا

  .صرب: اصطرب عليه: من العربية :رٔبصٔطٕا

اإلصطبل عن : من العربية: ْبلسٔطأو ٕإ :ْبلصٔطٕإ
  .مأوى الدواب: STABULUM: الالتينية

  .إصطبالت: واجلمع

  .اَملْرَبط: أن يستمدها العرب كانوا يقولونوقبل 

  

  

: ط، ويف الكلدانيةْبٓلْسٔطۤا: واإلصطبل يف السريانية
  .طْبٔلْسٔطۤا

  .ÈTABLE: ويف الفرنسية

  .STABLE: ويف اإلنَكليزية

. التركية" اآلخور"ويرادف اإلصطبل عندهم 
  .انظرها

مزرعة شرقي حلب قرب  :رْنٔتْبل ٔعْصٔطٕإ
  .قرب أسيوط يف مصر األندرين، ومزرعة

ويف سجن قلعة دمشق قاووش يزعمون أنه مربط 
  .فرس عنتر

صحبه، اختذه : اصطحبه: من العربية :بٔحْصٔطٕا
  .صاحبًا

: اصطدم الشيُء بالشيء: من العربية :َدمصٔطٕا
  .ضرب أحدمها اآلخر

أو ترام أو (صار اصطدام سيارة :] من كالمهم[
  ).قطار

  .اصطالمة: انظر :ةرالۤمصٔطٕا

انتظموا : اصطّف القوُم: من العربية :ّفصٔطٕا
  .وقاموا صفوفًا

ش ما خ إذا اصطفوا ٕااملشاۤي]: ومن أهازجيهم[
اي ة يف بغداد شلحوا الصرٔمن هّفوا، مسعوا السلۤتصّح لٓل
  .وْتحّفوا

  .اصطف: ْتَصفٕا: ويف هلجة تطوان

ل، ۤفاصٕط: وتستعمل غالبًا بصيغة األمر :َفلصٔطٕا
أمر من ): العربية" (اصطِف"ْفلوا، حنتوها من اصٕطْفِلي، اصٕط

االختيار، وذّيلوها بالم التعدية دون املتعدَّى عليه : االصطفاء
  .اختْر ملا تشاء: اكتفاء، أي
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وعلى ما تقدم نرى أن من اخلطـأ قـول جملـة      
.. ،"اصـطِفل : "وقـول العامـة  : "١١٠٣ص  ١س املشرق 

أنـت  : ملـراد افصل أمـرك، وا : أي.. ،تصحيف اْفَتِصل
  ".وشأنك

اصطفل إيتسون، : واستمدها أتراك هاتاي فقاوا
  .ما يرغب: أي ليختر، أي

  ".يصطفلوا"ويف الشام حزب 

اضطربتا، : اصطت ركبتاه: من العربية :ّكاصٔط
ضرب بعضها بعضًا بتأثري االرتعاد : وكذا اصطكت أسنانه
  .من خوف أو من برد

  .استدفأ ا: اصطلى الناَر: من العربية :َلىصٔطٕا

النار فاكهة : أمثال البادية والريف]: من أمثاهلم[
صطلي واجلوخ ملبوس األمارة واملا ق ٕيواملا يصدّۤ الشتۤا
  .شتريق ٕييصدّۤ

قال ابن : ال يصطلى بناره]: من كنايام[
  .ال ُتقرب ناحيته: يعىن من ذلك: األعرايب

واقف ]: يقولون[ة، أو اصطرالۤم :ةصطّالۤمٕا
ط يف جامْة دكاّنو بضاعة وچ اصطالمة، ۤطة، وحۤااصطّالۤم

بطانة الثوب، وجمازًا داخلية الشيء ": رسٔتٔأ: "من الفارسية
الزينة، اهلراء، الزخُرف، ": املٔ"والنية والضمري، بعدها 

: تزيني النية، زخرف الداخل، أو قل: فمؤدى التركيب
  .التصّنع وإظهار األشياء وعرضها مبظهر ليس من حقيقتها

وقع بينهم : اصطلح القوُم: من العربية :صطلحٕا
  . اتفقوا عليه: الصلح، القوُم على كذا

  

  

  

  

  

نّبه النقاُد إىل أن اصطنع تستعمل يف  :صطنعٕا
مطر اصطناعي وأسنان اصطناعية : اختاذ املعروف، أما قوهلم

ومسن اصطناعي وعضو اصطناعي وزهر اصطناعي وحرير 
صناعي، ومثله ال : ، صوابهاصطناعي وقمر اصطناعي فخطأ

  .ُمَتصّنعة: ضحكة مصطنعة، صوابه: يقال

، STOFFA: من اإليتالية: أو األصطيفا :فااألصطٓو
ضرب من النسيج احلريري املطرز : ETOFFE: ويف الفرنسية
  .بقصب الذهب

ش عم ك تأخر كتري، ٕاينو جوۤزۤو]: من كالمهم[
  .فاس األسطٓوبلۤب

: َصُعب األمُر اسم التفضيل من :بْصٔعأأل
  .ضّد َسُهل): العربية(

. بنوها اسم التفضيل من صا غالم :األصغلم
  .انظرها

): العربية(اسم التفضيل من صفا الشيُء  :صَفىأأل
  .خال من الغيم: خُلص من كل شائبة، واجلوُّ

  .أصفى من عني الديك]: من كالمهم[

أحد األلوان السبعة : األصفر: من العربية :رصٔفأأل
: انظر. صفراء، وهم يقصرون: يف الشمسي، واملؤنثللط
  .صفرا

  .ُصفر، وهم يرّدون :واجلمع

  .أصفراين: والنسبة إليه عندهم

هالبطيخة أصفر من هديك، فيبنون ]: ويقولون[
: ومن أنواع احلجر الصوري حبلب. منه اسم التفضيل

  .الصوري األصفر اجلّذاب

نه ، فيبنون مهالبابونج ما أصفرٓو]: ويقولون[
  .صيغة التعجب
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ما أخذ مّنو ال أبيض وال أصـفر  ]: من كالمهم[  
ما أخذ أجرًا عليه ال نقدًا فضّيًا وال : يريدون) أو وال أمحر(

  ).أو وال حناسيًا(نقدًا ذهبيًا 

  .و أصفر مبطبطّچو]: من كمام[

ال تشوف باب أسود وحالقو صفر ياما جّواتو 
  .ت الدبرشي بنٓك

احلسني، رجل من أعمال  أمحد بن :راألْصٔف
هـ وتزيا بزي الفقراء ودعا الناس  ٣٩٥حلب، ظهر س 

  .إىل حرب الروم فتبعه ناس كثري، مث اعتقل يف قلعة حلب

  .من أنواع احلمام :ر َدَنبصٔفٔأ

  .صار لوُنه أصفر: اصفّر: من العربية :ّرْصٔفٕا

من املقامات املوسيقية، : أو أصبهان :صفهانٔأ
  .الفارسية مسي باسم املدينة

األصبهان به سّبحت ماليكة : يقولون يف فاس
  .الرمحن

تنباك أصفهاين وسّداجة ]: يقولون[ :صِفهاينأأل
  .أصفهانية، نسبة للمدينة الفارسية

" األغاين"أبو الَفرج صاحب كتاب  :صِفهاينأأل
أّلفه لسيف الدولة يف حلب، وله آثار أخرى، مات س 

  .هـ ٣٥٦

األْصل ما بين عليه الفرع، : من العربية :صلأأل
  .ُأصول: اَحلَسب، واجلمع

أصل : واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .وأصول

هالغرض أصلي ماهو تقليد، ]: يقولون[وهم 
  .أن معدنه وأرومته معهودة: يريدون

  .ه ما منحوي إّال بضاعة أصليةحنۤن: ومثله قوهلم

  

  

و، عشا على أصلو، وَأْكل على أصل]: ويقولون[
ت واهللا حۤك -م ّمتا وساوينا دبكة على أصال، وأّمك يسلّۤ

  .عأصال -بوجودك  -ت سيبانتنا حكي عأصلو، وكاۤن

وفصلو أو : وقد يزيدون على أصلو أو أصال
كما كانت جذور الشيء طبيعية كانت : فصال، يريدون

مالو أصل : فروعها طبيعية أيضًا، وعليه يقولون يف ما ُيرفض
  .وال فصل

الختاف . الطّيب أصلو بنِبي عّنو]: مثاهلممن أ[
  .ون على عيوٓنابن األصل ببيّۤ. مالكرمي األصل أصلو برّدو

). وحبليبو: وقد يزيدون(ل بأصلو كل من بيعۤم
من غاب عليك أصلو دّلك عليه . كل شي برجع ألصلو

املا بطلع ألصلو بكون !. أصلك فعلك ياسفرجل . فعلو
  .ل فول وامشي عاألصولكٓو. صولالغربة مضّيعة األ. ةَزْنۤو

ال أصلك : التنت بقول للتنباك]: من كمام[
  .من أصلي وال ديَنك من ديين

  .أصل الغرام نظرة]: من أغانيهم[

: ينادي بياع العقبية الشامية]: من نداء الباعة[
  ).وهو من توريام يف الدنيا! (ك عوجا ياعوجا من أصۤل

عل له أصًال، وهم ج: أّصله: من العربية :لصّٔٔأ
  .يستعملوا مبعىن حبث عن أصل الشيء

عرف : أّصلو وفّصلو، يريدون]: من كالمهم[
  .جذور الشيء وفروعه

  أنا ما بتنازل أصًال]: يقولون[ :ْصًالٔأ
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: ننا أصًال ال َبـَدّين و ال بتـديَّ  أو  .أحكي معو  
باألصـل  : لفظه من العربية يريـدون  تعبري تركي مستمّد

  .غريزيوبطبعي ال

عطي الزم تاخد وَتا ه منۤتأصًال ٕأ :]من كالمهم[
  .مكامع واحد ما هو من مق

  .مصطلح حديث لسجن األحداث :ةاحيّۤٔلاإلٕص

حمطة لقطار الشرق السريع على : واإلصالحية
  .احلدود السورية التركية

وّيل مدفون مبسجد مسّمى بامسه  :ان َدَدهصٔلٔأ
وفا الرفاعي ص  خيف منظومة الشي .قرب خان الصابون

٧٣:،..  

  .ذو شهرة و كشُفه جليُّ  جانَبه أصالن دده الويلُّ   

: بعد فساده َأصلح الشيء: من العربية :حصٔلٔأ
  .أقامه، جعله صاحلًا

اح إصٔل: واستمدت التركية واألوردية
  .اتأحوإصٔل

اإلصالح : واستمّد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
  .اجلذري

  .صلحواهللا ي]: من دعائهم لفالن[

  .حصَلح يا َتركو أصٔليا شي ٕي]: من أمثاهلم[

كان ذا ):العربية( ُاسم التفضيل من َصَلح الشيء :حصٔلأأل
  .خري و منفعة، ضد َفَسد

  .املنحِسر شعر مقدَّم الرأس: األصَلع: من العربية :عْصٔلأأل

  .الصلعاء، و هم يقصرون: و املؤنث

  .نالُصلع و الُصلعان، و هم يرّدو: و اجلمع

بضحك عاألصلع بطقطقة : متل احلّالق]: من تشبيهام[
  .املقّص

  

  

أهللا يعلِّي  -ع علّي طلّۤ]: يقولون[ :صَنافأأل
تعبري تركي : ة أصناف وما يف احلال شيأنا زۤمل -جاَهك 

من : يستعمل بصيغة اجلمع فقط نعتًا للمفرد واجلمع مبعىن
  .لوهأصناف الفقراء، استمدوا اللفظ من العريب و حّو

: طوائف أهل احلرف: أصناف الطوائف: وأصله
كل طائفة هلا وّيل حيميها، مث اندجمت هذه الطوائف 
باإلنكشارية يتبادالن املنافع، هم يستفيدون من نفوذ 

من أن  -على األقل  -اإلنكشارية واإلنكشارية تبعدهم 
حق هذه احلماية، : يرتبطوا  بالسادة، مث تفرض عليهم مبالغ

م يف رغبام حسب إرادة اإلجنكارية، فتقول هلذا بل تصرفه
  .شل خرفۤآك: اطبخ كذا و هلذا

    .االجنكارية :انظر

 ESNAF: واستمدا البلغارية من التركية، فقالت  

  .مبعىن الفقري

): العربية( َاسم التفضيل من صنع الشيء :عصٔنأأل
  .األجود صناعة: عمله، يريدون باألصنع

مل ): العربية(ل من صاب اسم تفضي :بصٔوأأل
  .خيطئ اَهلَدف

املتمكن يف أصله، : األصيل: من العربية :صيلأأل
  .ذو األصل، من يتصرف بنفسه دون دليل

  .أصيل: واألصيل يف العربية

خود األصيل ونام ولو عاحلصري ]: من حكمهم[
  ).يظنون أم يسجعون وال يسجعون(

. لل الوكير األصيل بۤطإذا حۤض]: من أمثاهلم[
  .األصيل جبود. األصيَلة ما بِعيبا  ْجليال

األصيل كان لقبًا يف عهد املماليك ملن ورث 
  .الرياسة عن أب عن جد
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  .ضّمه: أضاف الشيَء إىل الشيء: عربية :أضاف  

أجا إضافة على االشتراك ]: من تعبريام احلديثة[
  .يف التلفون

 تلفظ(طاليا : من التركية: أو األضالَيه :األضاليا
  .نوع من الزهر): الطاء ضادا

من العربية يستعملها الثاقفون، ال مفرد  :اليلٔضأأل
  .الباطل: األضلولة: له، أو مفرده

وضعها امع العلمي العريب لكلمة  :ةأرضٔبإإل
DOSSIER  مبعىن املَلّف، و كانت كلمة اِملَلّف : الفرنسية

  .تستعمل مكاا يف عهد دواوين اإلنشاء

  .األضابري واإلضبارات: ضبارةومجع اإل

  ".اإلضبارة"وأقر جممع مصر 

ونرى أن العودة إىل امللّف خري، على أن امع 
  .العلمي العريب شعر مبا شعرنا فأقر اإلضبارة و امللّف

  .أما جممع دار العلوم فاكتفى بامللّف

  .الِقَمطر أو الَرِبيَدة: مث وضع هلا الشيخ أمحد رضا

  .جعله يضحك: أضحكه: من العربية :كضٔحٔأ

  .ضّحكٓو: و هم يقولون غالبًا

  .أما من أضَحك فاستعملوا اسم الفاعل منه

األضحوكة يستعملها : من العربية :ةضحوۤكإأل
  .ما يضحك منه: الثاقفون فقط

  .أضاحيك وأضحوكات: واجلمع

  )بالصاد املهملة(ۤصحوق : ويف العربية

: )العربية(اسم التفضيل من ضُخم  :مضٔخأأل
  .َغُلظ و عُظم ِجرُمه

  

  

  

): العربية(اسم التفضيل من ضّره إىل كذا  :ضّرأأل
  .أجلأه

  .يف ضروري ويف أضر]: من كالمهم[

ما حدا بيعرف عدّوو األنفع إال ]: من أمثاهلم[
  .صاحبو األضّر

كّف : أضرب عن الشيء): العربية( :بضٔرٔأ
  .وأعرض

أن يكف : واصطلحوا اليوم على أن اإلضراب
اس عن أعماهلم ليدّلوا بذلك على إنكارهم عمًال الن

  .حكوميًا
  .اإلضراب يف التاريخ: ٢٠١٣ص  ٤٣س : انظر اهلالل

أضرب من غريو يف البخل ]: يقولون[ :بضٔرأأل
): العربية(أشّد مضيًا، من ضرب : ويف حب البطن، يريدون

  .سار

  .فالن أضرب من تنكة بتشّر]: من كمام[

أجلأه : اضطّره األمُر إىل كذا: يةمن العرب :ّرضٔطٓا
  .وأحوجه، فاضُطّر هو إليه

حتّرك : ُاضطرب الشيء: من العربية :بٔرضٔطٕا
: ضرب بعضهم بعضًا، يف األمر: اختلَّ، القوُم: وماج، أمُره

  .ضجر منه: ارتبك، من الشيء

: من العربية يستعملها الثاقفون :هدضٔطٕا
  .جار عليه، قهره، قسره: اضطهده

  .جعله ضعيفًا: أضعفه: من العربية :أضعف

 ُاسم التفضيل من َضُعف الشيء :ضعفأأل
  .ذهبت قّوته): العربية(

ّرو يف أضعف خلقو اهللا حط ٕس]: من أمثاهلم[
وسار هذا املثل على لفظ يدانيه يف تونس ومصر والعراق (

   ).وفلسطني ولبنان وسورية



- ١٦٥ - 

فـر  ُظ): العربيـة (ظفـور  حتريف اُأل :ضٓفرإأل  
  .نساناإل

  .انظرها. رْفٕض: ويقولون يف األضٓفر

: ضافري، وقد يقولونٔأ: ر علىوجيمعون األضٓف
  .افري فيحذفون اهلمزةض

 كْرنا وأْضْفٔرِري وأضٕفأضٓفر وأْضْف: ويصّرف
  .ر حمّمدوأْضْفرو وأْضْفرا وأضٓف ْرٓكنوأضٕف وأْضْفۤرك

  .فَراَط: ، ويف الكلدانيةفرٓاۤط: وامسه يف السريانية

َهْي ! أكوسا  يف هالبنت ماشۤا]: ن كالمهمم[
ضفرا ة ٕألبنت عّمي، َهْي فّطوم املغربية ما بتجي خّداۤم

  ).يريدون ال تعدل أحقر شيء يف جسدها(

  .و فيهضافْيٓرّز ٔأٔغ]: ويقولون[

جريه ضافري ٕاسحب آه من ٔأ]: من كنايام[
ن فالن ُطوُلوا أضافريو بَقى بدّٓ). يريدون من أقاصي بدنه(
استطال يف جتاوز احلد فينبغي أن يوقف عند  :يريدون(ّص ٔق

  ).حد

ّص أضْفرك وجتور عليه ابن ال ْتٕق]: من أمثاهلم[
). يريدون ال تظلم حقريًا. (آدم ما بيعرف أش ْمقّدر عليه

قّص . كول مع الفار وال تاكل مع أبو األضافري الطوال
  .كأضافريك ببيت عدّو

ت فريو يف الليل بتنٓبالبقّص أضا]: من اعتقادهم[
  .يف قلبو

  .ضافريو يف بيت غريو بتأذيه اجلانالبقص أ

  .يبتوقّل ۤهالبقص أضافريو وبرمّيا يف األرض بْت

  .قاتل مع الناسالبحّك أضافريو يف بعضن بْت

  

  

  

  

  .ضا بكون رزقو كتريطعة بۤيطلع لو بأضافريو ٕلالٕب

ّص أضافريو يوم السبت بياكل قتْل طول البٕق
  .اجلمعة

ويقصوا ويرموا حبوض الزراعة احترامًا هلا 
ن ميتا طلبتٓكيا أرض احفظي ويا ماليكة اشهدوا ۤأ: ويقولون

  .بّدي أالقيكن

ف ز طربوشو ومنعۤكمعنۤط]: يقولون[ :مٔضٔأ
م، من لفظ ٔضب حالو ٔأم كرشو قدامو حمسّۤشواربو ومقدّۤ

نسان، اإل: أبا البشر، يريدون به ابن آدم: األتراك كلمة آدم
  .أي اإلنسان األمثل

: من العربية يستعملها الثاقفون :اْضمحّل
انقشع، : ذهب وتالَشى واحنّل، السحاُب: ُاضمحّل الشيء

  .ضعف: الشيُء

أخفاه، وهم : أضمر الشرَّ: من العربية :رضٔمٔأ
  .يستعملوا لإلخفاء مطلقًا

  .اضمور بقلبك شي وأنا َبحزرو]: من خلمام[

  .أثقله: َأضناه املرض أو اهلمُّ: ربيةمن الع :ضَنىٔأ

  .مرض): العربية(اسم التفضيل من َضِني  :األضىن

التطهر، ويف ): العربية(حتريف الوضوء  :ُضوإأل
  .التطهر على طريقة معينة: اصطالح الفقه

ت جوزا عم ت املرا وشاۤفأۤج]: من نوادرهم[
وّضا، ل حالو بّدو يصلي وتۤمبناغش اخلّدامة، لكن الرّجال ٕع

  :ة كلسون اخلّدامةمرتو جابت لو عواض املنشۤف
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  ك منشفة غريو؟ما عنۤد -  

  .ةك منشۤفنت بّدو هۤيهاألضو اللي توضيتو ٕأ -

ة امساع ّمحامي أرمناز اليوۤم]: ومن نوادرهم[
فعة معو، وشلون بقدر بتحّمل أكتر من هيك ؟ كل ْمٔق

فتح باب صبحية بتصبَّح داك األبو دقن واللّفة الكبرية ب
شلح وبدخل وبنقض السالم عليكن، وٕب: احلمام وخبرط

أضوه وبتوّضا وبلبس وبدير ضهرو، ُموشي يوم يومني شهر 
شهرين، صارلو سنتني وما زّت للو وال فرنك، واليومه حق 

  :احلمامي تقفِّع معو، امسعو عم بقول لو

  ..،يى، ۤأي عيف مسانا بٔقخّيو، ۤأ -

اه من محامك باله، هاألضو اللي أخذن! خّيو  -
  ).ونقض أضوه قدامو(خود خدو 

فالن وسخة . فالن نقض أضو]: من كمام[
  .برغود بتنقض لو أضوه

العربية (اسم التفضيل من ضاء  :ضواأأل
  .أنار): مقصورة

  .ضوالكتعا هلون ٔأ]: من كالمهم[

: ُاسم التفضيل من ضاع الشيء :ضيعأأل
  .هلك وتلف): العربية(

 ُسم التفضيل من ضاق الشيءا :قضٔيأأل
  .ضّد اّتسع): العربية(

اصطلحوا على تسمية كاوتشوك دوالب  :إطار
ما : اإلطار: عربية: السيارة باإلطار، وكذا ما حييط بالصورة
  .حييط بالباب وحنوه، وهم أطلقوا اإلحاطة

يعمل يف إطار : واستمد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
  .واسع أو ضّيق

  

  

  

  

مضى : أطاعه وأطاع له: عربية :أو طاع :أطاع
  .ألمره، انقاد له

  .طاع: انظر. إطاعت: واستمدت التركية

  .تطاقش: انظر :ّطاقشٕا

اليدان : األطراف من البدن: من العربية :فطرٔأأ
  .والرجالن والرأس

  .جعله يطرب ويغنِّي: أطربه: من العربية :بطٔرٔأ

): العربية(اسم التفضيل من َطِرب  :بطٔرأأل
  .راه الطرباعت

من تعطلت : األطرش: من العربية :شطٔرأأل
  .حاسة السمع فيه

  .الطرشاء، وهم يقصرون: ومؤنثه

  .ُطرشان وُطرش، وهم يرّدون: واجلمع

واليهود يقولون يف حنو أطرش وأعمى وأعور 
عرج، لئال تشتبه باملضارع عور وٕيعمى وٕيطرش، وٕيٕي: وأعرج

  .املبدوء مزة املتكلم

األطرش ..: ،احللبية" الَكدب"اية جاء يف حك
وأنا : أنا عم َبسمع صوت بّقا بسماها، قال األعمى: قال

  .الكدب: انظر.. ،بعيين أراها

حكَيك مظبوط كلو، األخرس ]: من كماتكم[
  .نّيال األطرش: وإذا غىن َبِشُع الصوت قالوا. قال يل

بزفة : أي(ة متل األطرش بالزفّۤ]: من تشبيهام[
). لعريس تقوم ا اخلوجة، األطرش ال يسمعهاالعروس ل

  .وهو من كالم الكويتيني أيضًا

 ُاسم التفضيل من َطُرف الشيء :فطٔرأأل
  .َمُلح وظُرف، يستعملها الثاقفون): العربية(
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مصطلح عـريب  ]: من اصطالحام[ :ةاُألطرؤح  
حديث للبحث الدراسي يقّدمه طالب اجلامعات لنيل درجة 

  .THÈSE: وضعت مقابل كلمة ،علمية جامعية

قّدم له الطعام فأكل، : أطعمه: من العربية :مطٔعٔأ
  .طعماه: ويغلب أن يقولوا

  .طعمى: انظر

  .م، ومثله يف الكلدانيةَأطۤع: ويف السريانية

. اهللا يْطْعَمك ْمراد قلبك]: من دعائهم لفالن[
  .طعمناطعمك ٕياللي ٔأ

خلف منا وٕيم اللي َطَعطۤعٕي: ومن دعاء السلته جيه
  .عاللي جاب

  .ْطَعمك احلّج والناس راجعونٕي]: من كمام[

اسم : أْكل مريت أطعم أكل]: يقولون[ ماألطٔع
ذاقه فوجد طعمه، وهم ): العربية(التفضيل من طِعَم الطعاَم 

  .فاستساغ طعمه: يريدون

اصطالح حديث ملؤسسة بلدية مهمتها إمخاد  :ةطفائيّۤإإل
اها، ومثلها سائر الضحايا كضحايا حرائق وإنقاذ ضحاي

  .الزالزل والفيضانات والغرق وحنو هذا

، ١٩٣٠أنشأت بلدية حلب فوج اإلطفائية سنة 
ثالثة ضباط وستة مساعدين ورقباء  ١٩٦٠ومالكه سنة 

وثالثة وأربعون عريفًا وجنديًا وتسعة عشر سائقًا ومخسة 
إطفائيني السلكيني وهاتف ومنشىء وثالث عشرة سيارة 

  .للحريق واإلنقاذ واملواصالت

ويتراوح عدد احلرائق والكوارث يف السنة من 
  . خارج حدود املدينة% ١٠منها  ،٥٠٠حىت  ٤٥٠

  

  

  

  

  

ومراعى يف متديدات املياه يف حلب مراكز 
  .مركزًا ٦٠الغتراف مياه اإلطفاء يبلغ عددها 

  .مركزًا ١٥وكان مقررًا أن يضاف إليها 

باب "حنة خبارية يف وأذكر أنا أن احترقت مط
منذ حنو الستني عامًا، ومل يكن يف حلب جهاز " اجلنان

  .واحد لإلطفاء

نعم أذكر ولن أنسى حارس املطحنة يف الطابق 
العلوي يستغيث ويصُرخ وال جمال أن يهبط من الشبابيك 
والنار تضطرم يف الطابق السفلي وملا تدركه، والناس وأنا 

لب مي بوا سالمل جيبوا ٕعجي: بينهم يف شبه غليان جنوين
وجيبوا خمل وجيبوا وجيبوا، وجابوا وجابوا وما قدروا 

  .يعملوا شيئًا

وثاين يوم شاهدنا كومة جسمه فحمًا يف زاوية 
  .املطحنة

  .أشرف: أطّل عليه: من العربية :ّلٔطٔأ

لطخه، ): العربية(اسم التفضيل من طاله  :ْطَلىأأل
  .معىن األطلى األمجل مث تصوروا اجلمال ذا اللطخ فغدا

جريه مالربد، أو أطلست ٕأ]: يقولون[ :طلسٔأ
نقص جريان الدم يف رءوس أصابع يديه : ت، يريدونقطلۤس

أو رجليه بتأثري الربد، مل جند هلا أصًال، ونرى أا من 
  .بنوا منها الفعل حبذف ميمها - انظرها -األمطلس 

  .احلرير: األطلس: من العربية :سطٔلأأل

  :فوا يف أصل الكلمة فقيلواختل

 .هي عربية األصل -١

س، واستمدا منها ْطٔلٔأ: هي فارسية األصل -٢
  .س وآطالزطٔلٔأ: التركية أيضًا فقالت
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 .ليبچقاله الدكتور : طلسٔأ: هي آرامية -٣  

  .ATLAS :ويف الفرنسية

مسي باسم اإلله اليوناين  :س اجلغرايفطٔلأأل
ATLAS ء، متثاله يف متحف نابويل الذي حيمل أعمدة السما

يف إيطالية، وسبب تسمية جمموعة املصورات اجلغرافية 
م كتب تضم  ١٦ا يف القرن پبأطلس أنه ظهرت يف أورو

هذه املصورات وعلى الكتب صورة اإلله أطلس، فسرى 
امسه ذا اللفظ يف كل العامل املتمدن، والعربية استمدته من 

  .اپالتركية عن لغات أورو

علم باطن الشيء : اّطلع: من العربية :عَلطّٔٓا
  .وسّره

األوساط : واستمد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
  .املّطلعة

من : وأطلق سراحو أطلقٓو]: يقولون[ :قطٔلٔأ
  .سّرحه وخّاله: أطلقه: العربية

أطلق الرصاص، أطلق ]: من تعبريام احلديثة[
يف العمل، فالن مطَلق التصّرف، على اإلطالق،  إيدٓو

  .طالقًاإ

  .إطالقًا: واستمدت التركية

يستعملها الثاقفون للمحيط األطلنتيكي  :ْنِتيكطٔلٔأ
أو األطالنتيكي، وهي نسبة يونانية إىل جبل أطلس بإفريقية 

  .الغربية

خلت نفسه من : اطمأّن: من العربية :طمَأّنٕا
املخاوف، ضّد اضطرب، يستعملها الثاقفون، وغريهم 

  .لتاليةيستعمل بكثرة اّطّمن ا

عَملْيَتك ناْجحة يف : اّطّمن]: يقولون[ :ّمنطّٕٔا
  .مناطمأن ؤط: انظر. ةة ميّۤامليّۤ

  .نهٔطٔق: انظر: َنهٔطٔأ

 

  

نقي ): العربية(اسم التفضيل من طُهَر  :رطٔهأأل
  .من الَدَنس

  .اسر من َسْرج الۤبفالن أطٔه]: من كمام[

: انظر .ّطوز بريعم بسحب ٕا]: يقولون: [ّطوزبريٕأ
  .الفوات

): العربية(اسم التفضيل من طاع له  :عطٔوأأل
  .أطاع وانقاد

): العربية( ُاسم التفضيل من طال الشيء :األطول
  .امتّد، ضّد قصر

إذا اشترك مجع يف تذّكر أمر مث ]: كامچمن مت[
  .عمرك أطول من عمري: تذكره أحدهم قال املتكلم

  .مأطول من ْنهار الصٓو]: من كالمهم[

أطول البشر أعوج ابن عناق ]: من اعتقادهم[
أعوج : انظر. اللي كان عايش مشايل حلب يف برية دركوش

  .بن عناق

فالن صاحب أطيان، ]: يقولون[ :طيانأأل
من دور السكن وخانات : ميلك عقارات: يريدون

رمزوا : أو ملك أراضي زراعية.. ،ودكاكني وّمحامات و
وها إال جمموعة، جاروا ذا بالطني إىل البناء مث مل يستعمل

  .مصر

 ُاسم التفضيل من طاب الشيء :طَيبٔألا
  .لّذ وزكا): العربية(

طيب من طيب ؤأأكل حلب ٔأ]: من كالمهم[
  .أكل غريا

  .عت بتاكل أطيبكلما ٕج]: من أمثاهلم[

  :قال امللك لوزيرو]: من حكايام[
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م، ايۤاب عّنو بظرف تَلت فّيا سؤال الزم جتاۤو: خود هالورقة
ما معىن أشّد األشد وألذ األلذ وأطيب : أخدا وفتحا واال فّيا

  .األطيب
  .األشد: انظر

): العربية(اسم التفضيل من طاش الولُد  :طَيشأأل
  .خّف بعد رزانة

 َاسم التفضيل من ضبط الشيء :طْظٔبأأل
حفظه باحلزم، روعي يف لفظ ضادها اللفظ ): العربية(

  .التركي جبعلها ظاء

  .شظبط شيء واحد يطنّۤٔأ]: حكمهممن [

اسم : األزرف: وقد يقلدون الشوام :فْظٔرأأل
  .صار ظريفًا كّيسًا): العربية( ُالتفضيل من ظُرف الشيء

هادا أظرف جراب أو ساعة أو ]: من كالمهم[
  ..،جزضان أو

  .ظرف شب أو إنسانيا ٔأ]: من متلقام[

ار ج): العربية(اسم التفضيل من ظلم  :مْظٔلأأل
  .عن القصد ومل يعدل

  .مأظٔل م بّدٓوالظاۤل]: من كالمهم[

  .ظلم ماحلّجاجٔأ]: من أمثاهلم[

  : ويوردون الشطر العريب

  وال ظامل إال سُيبَلى بأظلِم

  .بّينه: ََأظهر الشيء: من العربية :رْظٔهٔأ

): العربية( ُاسم تفضيل من ظهر الشيء :رظٔهأأل
  .بدا وتبّين

واستمدت (الشمس أظهر م]: من أمثاهلم[
: األوردية هذا املثل العريب األصل فقالت باللفظ الواحد

  ").أظهر من الشمس"

  

  

حكاية صوت التقّيؤ، : َأع َأع: من العربية :ْعٕأ
  .وهم رّدوا الفتحة

  ".َيع" إىل " َأع"ويف املغرب األقصى حرفوا 

  .عع عليه، ُفو ٕإٔأ]: من كالمهم[
  .فو: انظر

َأّع : ة أوۤيَأّعٓو: ع أوٕأ: ومن مفردات األطفال
  .احلاجة للتغوط: النونو

  .أعجوبة: انظر: األعاجيب

كّرره مّرة : إعادة ََأعاد الشيء: من العربية :ًأعاد
  .بعد مّرة

  .إعادت: واستمدت التركية

  .عاد، متعدية والزمة: ويكثر أن يقولوا

  .ةة فّيا إفاۤداإلعاۤد]: من أمثاهلم[

سة حكومية مصطلح حديث ملؤس :ةاإلعإش
مهمتها تأمني املواد الغذائية وغريها مما متس احلاجة إليه يف 

  .ظروف احلرب

كان عونًا له وظهريًا على : أعانه: عربية :أعان
  .أمره

: عانه، صواا: يقولون]: ومن عثرات الكالم[
  .أعانه

  .إعانت: واستمدت التركية

مصدر الفعل املتقدم، استعملوه يف التربع  :ةاإلعاۤن
  .ملال ملشروع خرييبا

أطلقها البدو على الكبش األسود  :األعَبس
  .اجلهم الوجه: العّباس: الوجه، ويف العربية

صريه عادة : َاعتاد الشيء: من العربية :اعتاد
  .لنفسه، تعّوده

قال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات أقالمهم[
عّودته على األمر وتعّود عليه واعتاد : ويقولون: اليازجي
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حذف اجلاّر يف الكل، ألن هذا احلرف : الصوابعليه، و
  .يتعّدى بنفسه

وكان من عادة الفالح إذا خالف أمر البيك 
وطَرده أن يتخذ له شفيعًا من البيَكوات اآلخرين، وهذا 

حدا بساوي هيك مع بيَكو : الثاين يؤنبه كثريًا على ما فعل
؟ مث يتصل خفية بالبيك األول فإن كان يف غىن عنه كان 

رد ائيًا، وإن حباجة إليه استصحب البيك الفالح ودخل الط
قناق البيك، وبعد مقدمات البّد منها كلها يف فرض الطاعة 

  :يقول

وهادا فّالحك ّمحادة احلقيقة مطيع ألوامرك، 
لكن اعتاد على عفوك وحلمك وصار اللي صار، وهلق بّدو 

  .،ه تعفي عّنونۤتيبوس إيدك يا بيك وٕأ

: فالنًا ُى افتعل من عاز الشيءبنوا عل :عتازٕا
  .افتقر: احتاج إليه فلم جيده، فالن

ه ْمسلَّه وال َبعتاز ملصنّۤط ٕبَبخيّۤ]: من كمام[
اعتزنا لقالال وقالال أدل ). يرى قائله أنه يسجع وهو ال(

  .اباهللا ينعل الدّباغة البتعتاز لوسخ الكۤل. الرجاال

  . للنخالةالبّد مالدهب يعتاز ]: من أمثاهلم[

. اشتغل تنّكل وال تعتاز للذل]: من حكمهم[
خّلف لعدوَّك وال تعتاز . احلوق بالفاس وال تعتاز للناس

  .َلْزديقك

: أخذ الِعوض: اعتاض: من العربية :ضعتٔإا
  .يستعملها الثاقفون

: اختربه، به: َاعترب الشيء: من العربية: رعتٔبٕا
ستعملوا أيضًا مبعىن اعتدَّ به وعّده، وهم ي: اّتعظ، فالنًا

  .حكم عليه، ومبعىن استحسنه بعد االختبار

  .واستمدت التركية مصدره

  

  

هادا . ْر الِشي كَأن مل يكنتۤبإع]: من كالمهم[ 
. يت لك غدا معترباليوم تغدّۤ. ر وكل الناس بتعتربوة معتٔبزۤمل

  .هالعمل مالو اعتبار. أخذ املسألة بعني االعتبار

لما اعتربتو بني الناس بتشوفو ك]: من كمام[
  .ن القباقيبة بۤييف العتۤب

اعتربوا، ملثل .... ،:ويصرخ املنادي يف اجلنازات
  .هذا احلّق فانتظروا

كل الناس اعتجبوا شلون ]: يقولون[ :عتجبٕا
  .ة هالفقريت هالزنَكيۤنأخۤد

بنوا على افتعل من َعِجب من األمر وله 
  .فه فاستحسنه أو فاستعظمهرأى شيئًا مل يكن يعر): العربية(

ب هادا اللي حّبو ب يعتۤجالبعتۤج]: من متلقام[
  .قليب

  .يَأ: اعتّد فالن لكذا: من العربية :عتّدٕا

أخطئوا، (فالن معتّد بنفسو ]: من كالمهم[
  ).معتز بنفسو: أصلها

ظلمه، جاوز : اعتدى عليه: من العربية :عتَدىٕا
  .القدر يف ظلمه

  .اتأءا واعتٔداعتٔد: واستمدت التركية

  .ل معتدي غلبانٕك]: من حكمهم[

استوى : ُاعتدل الشيء: من العربية :عَتَدلٕا
  .وتناسب واستقام واّتزن وتوّسط بني حالني

  .اعتدال: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
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 -واهللا  -فالن . اعتدل الطقس]: من كالمهم[  
  ..،ومعتدل يف مصروفو ويف أكلو ويف معاملتو 

: اعتذر عن فعله ومن فعله: من العربية :رعتٔذٕا
  .أبَدى عذَره، طلب قبول معذرته

  .اراعتٔذ: واستمدت التركية واألوردية

صار عارضًا : اعترض: من العربية :ضعتٔرٕا
نسبه إىل : كاخلشبة املعترضة يف املمّر، عليه من قول أو فعل

حلقوق حال دونه، وهم اصطلحوا يف ا: اخلطأ، على الشيء
االعتراض ومدة االعتراض والئحة االعتراض، : على

  .ا الرّد على اخلصم أو الرّد على احلكم: يريدون

غَلق عليك د ٕيض تنطۤرال تعتۤر]: من حكمهم[
  .الباب

  .أقّر به: اعترف بالشيء: من العربية :فعتٔرٕا

االعتراف وكرسي االعتراف عند : ومنه
  .م دون االعتراف واحلّلالنصارى، وال جتوز املناولة عنده

  .افاعتٔر: واستمدت التركية

من اعترف : املستمدة من العربية]: من أمثاهلم[
  .بذنبه ال ذنب له

: اعتّز به: من العربية يستعملها الثاقفون :عتّزٕا
  .تشّرف به، وجد نفسه عزيزًا به

  .اعتّد: انظر

تنّحى : وعنه َاعتزل الشيء: من العربية :عَتَزلٕا
  .عنه

لة قام الكبري أخد ت العۤيكتۤر]: كالمهم من[
  .مرتو واعتزل عن بيت أهلو

صّدقه، عقد : اعتقد األمَر: من العربية :عتقدٕا
  .عليه قلبه، تدّين به

  

  

اعتقد بكذا، : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .اعتقد كذا، ألنه يتعدَّى بنفسه: وصوابه

آمن : جيوز على تفسري اعتقد به: قال الغالييين
  .هب

  .اعتقاد: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

اعتقل : من العربية يستعملها الثاقفون :عتقلٕا
  .حبسه ومنعه: شّده بالرباط، والرجَل: البعَري

  .املعتقلني السياسيني]: من كالمهم[

حبس : اعتكف يف املسجد: من العربية :عتكفٕا
  .نفسه فيه للعبادة

ف اعتكٔا: واستمدت التركية واألوردية
  .وُمعتِكف

مرض، صار ذا ِعّلة، : اعتّل: من العربية: عتّلٕا
  .متسك بعلة أي حبجة، اعتذر

  .ارتفع: اعتلى: من العربية :عتَلىٕا

: اّتكل عليه، األمَر: اعتمده: من العربية :عتمدٕا
  .اّتكأ: وافق عليه، احلائط أو عليه

  .اداعتٔم: واستمدت التركية

قّدم أوراق اعتماده، فتح  ]:من تعبريام احلديثة[
  .اعتماد، اعتماد مصريف

اعتمد وتعّمد : من اصطالح النصارى :عتمدٕا
  .قبل ماء املعمودية: مبعىن

املال الذي : االعتماد املايل: ويف اصطالح الصريفة
  .يضمنه مصرف

اعتمدنا عالسفر، أنا اعتمدت ]: من كالمهم[
  .على اهللا وعليك
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ـ ما بشتۤغفالن ]: يقولون[ :عَتَملٕا   ل، ل وال بعتۤم
: اعتمل: من العربية: اليستعملوا إال يف هذا التركيب نفسه

اضطرب يف العمل، وهم يبنوا على افتعـل مـن العمـل    
  .ويوردوا تأكيدًا موازنًا الشتغل

اهتّم به واحتفل : اعتىن باألمر: من العربية :عتَنىٕا
  .وأحسن القيام عليه

   .لزمه: َالشيء اعتنق: من العربية :قعتٔنٕا

اعتنق اإلسالمية أو : استمد ثاقفوهم من الغرب
  .النصرانية أو الشيوعية أو االشتراكية أو الفكرة

  .الفرنسية EMBRASSER: وهي تعريب

  .دان بكذا: والتعبري العريب

شيء : قوهلم]: من عثرات أقالمهم[ :عتياديٕا
  .شيء عادي: اعتيادي، صوابه

ة امللح والقصيلة، تقع بني ساح :حارة األعجام
  .نزل فيها أعجام يف عهد جمهول فسميت م

يف حارة األعجام رابطة الشحادين يف حلب، وهلا 
  .رئيس حمترم نافذ الكلمة

محله على الَعَجب : أعجبه األمُر: عربية :َأعجب
  .منه، أكسبه َعَجبًا، َسرَّه

اسم التفضيل من عجب بكذا  :األعجب
  .ن يعرفه فاستحسنهرأى شيئًا مل يك): العربية(

واألعجب من : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
ال جيتمعان " من"و " ال"هذا أن األمر كذا، والصواب أن 

األعجب أن : يف اسم التفضيل فيذكر أحدمها فقط ويقال
  .وأعجب من هذا أن األمر كذا: األمر كذا، أو

): العربية(اسم التفضيل من َعِجل  :األعَجل
  .أسرع

  

  

العجيبة، ما : اُألعجوبة: من العربية :ةۤبعجوإأل
  .تتعجب منه

  .األعاجيب: واجلمع

فالن بيعمل األعاجيب أو ]: من تعبريام احلديثة[
  .ة الزمانعجوۤبخبلقا، فالن ٕأ

: ََأعّد الشيء: عربية يستعملها الثاقفون :أعّد
  .َهّيأه

املدرسة : إعدادّية: اصطالح تركي :ّةعدادۤيإإل
االبتدائية والثانوية، صفوفها ثالثة، شهادا املتوسطة بني 

  .الكفاءة

واإلعدام يف . أفقده: َأعدمه: عربية :َأعَدم
  .القتل: مصطلح القانون

  .٢٨٦ص  ٥س : انظر جملة امع العلمي العريب

البدوّي، مل يستعملوها إال يف : عربية :األعرايب
  .إذا صدق األعرايب: قوهلم املأثور عن النيب

من مييل يف مشيه إىل جهة أكثر : عربية :جاألعٔر
  .من األخرى، من خطواته غري متساوية

  .العرجاء، وهم يقصرون: واملؤنث
  .عرجا: انظر

  .الُعرجان والُعْرج، وهم يرّدون: واجلمع

أعرج وأقرع وأعمى : واليهود يقولون يف حنو
: وأعور من كل صفة مشبهة كانت على وزن أفعل يقولون

ر لئال تشتبه عند املالئكة عٔوعَمى وٕيع وٕيقٔرج وٕيعٔرٕي
  .باملضارع املبدوء مزة املتكلم

.. ،:- انظرها -" الَكدب"جاء يف حكاية 
أنا عم بسمع صوت بّقة يف مساها األعمى : األطرش قال

  . ياهللا نرَكد وراها: أنا بعيين أراها، األعرج قال: قال
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إذا . أعرج حلب وصـل للهنـد  ]: من أمثاهلم[  
  .ت األقدام بتشوف األعرج قّداماۤمحتز

ْرج مّد رّكبنا ورانا أعرج الٕع]: من كمام[
  .إيدو عاخلْرج

  .صّد، وّاله ظهره: أعرض عنه: عربية :َأعرض

 ُاسم التفضيل من َعُرض الشيء :األعرض
  .تباعدت حاشيتاه: اّتسع َعرضه أي): العربية(

 َاسم التفضيل من َعَرف الشيء :فاألعٔر
  .علمه، أدركه): يةالعرب(

) أو أعلم(ف أكرب مّنك بيوم أعٔر]: من أمثاهلم[
  .ةمنَّك بسۤن

َكُرم ): العربية(اسم التفضيل من عّز عليه  :األعّز
  .عليه

  .بين وأعّزه متل ٕاأنۤت]: من كالمهم[

ومهزا عندهم مهزة وصل، والكتب  :عزازٕا
لب، بليدة هي اليوم قضاء تابع حل": َعزاز"العربية تسميها 

، PATINكانت يف العهد اآلشوري من أهم مدن منطقة 
املسمى بعدئذ بنهر عفرين، وكان اسم  APRIEيرويها ر 

: ومساها الصليبيون" هازاز"عزاز يف العهد اآلشوري ٕا
HARZART .عَزز، قوَّى كما يرى : عزاز آراميةوكلمة ٕا

: يعزازٕا: والنسبة إليه. ١٨٣ص  ٣٨املشرق س : األب أرملة يف
كان فيها حصن دمره زلزال . مزة الوصل وبإمالة األلف

  . ٣٦٣س 
  .٢٤٢ص : انظر كتاب حمافظة حلب

  .واشتهرت جببنها املاعزي

زي خود من هاجلنب االعزۤا]: من كمام[
  .خوسيّۤ

  

  

  

  .عزازي: انظر. الشيخ علي :زياالعزۤا

من ال زوج له، : حتريف الَعَزب العربية :األعَزب
: رجل أْعَزب، بل: ال يقال: عن أيب حامت. ب عربيةأو األْعَز

  .َعَزب

ما يف : وأجازه غريه، ومنه قوله: وقال األزهري
  .اجلنة َأْعَزب

العازب : األعزب من الرجال": الوسيط"ويف 
  .وهو استعمال قليل، واألجود َعَزب

  .العزباء، وهم يقصرون: ومؤنثه

  .العزبان والعّزاب: ومجعها عندهم

عزب يف العربية على معىن حّل العقدة  وتدّل مادة
  .وأطلق وترك وختّلى

  .أعَزب دهر وال أرَمل شهر]: من أمثاهلم[

. زبانة على جوقة ٕعحسرة أرمۤل]: من كمام[
  .ما واحد يكّشف بني العزبان عمرٓو

  .العزبان يف التاريخ: ٢٦١ص  ٢٩س : انظر اهلالل

  .همن ال سالح مع: صفة مشبهة، عربية :األعَزل

  .َعزالء، وهم يقصرون: واملؤنث

  .ُعزَّل وُعزالن، وهم يرّدون: واجلمع

نّوله وجاد عليه، ويغلب : أعطاه: عربّية :أعطى
  .، وأنَطى- انظرها -ى عٔط: أن يقولوا

 ُاسم التفضيل من َعِطب الشيء :باألعٔط
  .هلك): العربية(

): العربية(اسم التفضيل من َعِطر فالن  :األعطر
  .تطّيب

اسم التفضيل من َعَطس فالن  :سعٔطاأل
  .أتته العطسة): العربية(
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): العربيـة (اسم التفضيل من عطش  :شاألعٔط  
  .ظمئ

اسم التفضيل من َعَطف عليه  :فاألعٔط
  .أشفق): العربية(

اسم التفضيل من َعَطل من أدب  :لاألعٔط
  .خال منه): العربية(

أعطل . أعطل من زرعة ما طلعت]: من أمثاهلم[
  .طة أكلت اوالدامن ق

): العربية( ُاسم التفضيل من عظم الشيء :معٔظأأل
  .كرب

  .معٔظٔأ: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

صدِر : وكان األتراك يسمون رئيس الوزارة
  .أعظم

دفع اهللا ما كان ]: وهم يقولون لدى املصيبة[
  .أعظم

حبياة ]: ويستحلفون أو يستغيثون أو يقسمون[
عظم، أو جباه الرسول األعظم، أو وحق الرسول الرسول األ

  .األعظم

): العربية(اسم التفضيل من عّف فالن  :اَألعّف
  .كّف عمل ال َيِحل وال َيجُمل

  .تركه: أعفاه من كذا: عربية: أعفى

إعفاء من الضرائب، ]: من تعبريام احلديثة[
  .معفاة من الرسوم الَكمركية

ن ُمعَفى من فال: يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .معفّو منها: الضرائب، صوابه

بنو اسم التفضيل من العفريت على  :تاألعفٔر
  .اسم التفضيل: انظر. قاعدم

  .ت عيينأعْفرت مّنو ما شاۤف]: يقولون[

  

): العربية(اسم التفضيل من عقل فالن  :لاألعٔق
  .أدرك بعقله

بنوا اسم التفضيل من العكروت على  :تاألعْكٔر
  .اسم التفضيل: نظرا. قاعدم

): العربية( ُاسم التفضيل من عال الشيء: األعَلى
  .ارتفع

  .واستمدا التركية والفارسية واألوردية

  .يا علّي األعلى: وشعار بعض الشيعة

املبلغ املذكور : يقولون يف الكمبيالة ويف السند
  ..،أعاله وقدره

  .املثل األعلى]: من كالمهم[

  .ألعلىينعل جّدك ا]: من سبام[

  .العني ما بتحّب األعَلى مّنا]: من أمثاهلم[

  .انظرها. مصدر أعلَم العربية :اإلعالم

املصطلحات القانونية ]: ومن اصطالحام[
ِوزارة . صورة احلكم الصادر عن احملكمة: اإلعالم: العثمانية
هي املشرفة على وسائط الدعاوة والتوجيه : اإلعالم

والنشرات واإلذاعة بالراديو  واإلرشاد، كاجلرائد واالت
  .زيونلڤيوالت

  .أعلن: انظر. اصطالح عثماين :اإلعالن

إعالن يف اجلرائد والصحف، ]: من كالمهم[
  .على اجلدران، يف األنوار، يف السينما، اإلعالن بالصوت

  .أخرب: عربية :أعلم

) العربية( َاسم التفضيل من علم الشيء :األْعلم
  .عرفه

) أو أعرف(مّنك بيوم أعلم  أكرب]: من أمثاهلم[
  .منك بسنة
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  .أظهر و جاهر: أعلن :عربية :أعَلن  

: أعلن عن رغبته، صوابه]: من عثرات أقالمهم[
  .أعلن رغبته، ألنه يتعّدى بنفسه

و " كشف"وُرّد أنه جيوز على تضمينه معىن 
  ".أعَرب"

ووسائط اإلعالن كثرية، و العصر احلديث يتفنن 
يون  لڤزاالت والنشرات والراديو والتاجلرائد و: فيها، منها

وواجهات املخازن وجدران املدينة والالفتات تعّلق فيها 
  .وتلفيح البضاعة نفسها بالتعريف عنها

" أوروزدي باك"ومنها أن كانت اشترت حمالت 
لتسمي ا حماهلا التجارية يف اإلمرباطورية " عمر أفندي"اسم 

ن عمر أفندي تاجر العثمانية، اشترته بغايل الثمن، أل
  .استنبويل حاز ثقة كل زبائنه

  .أعلنوا بإفالس فالن]: من عبارام احلديثة[
  .اإلعالن قدميًا: ٤٤ص : انظر التذكرة التيمورية

): العربية( ُاسم تفضيل من عّم الشيء :اَألعّم
  .َشَمل

  .َمن فقد بصره: عربية :األعَمى

  .عمياء، و هم يقصرون: و املؤنث

  .ْمي و ُعميان، و هم يرّدونُع: و اجلمع

واليهود يقولون يف حنو أعمى وأعور وأعرج 
: من كل صفة مشبهة كانت على أفعل يقولون: وأطرش

لئال تشتبه باملضارع املبدوء . يعمى ويعور ويعرج ويطرش
من حكاية . مزة املتكلم و تكون ساعة إجابة من السماء

أنا عم بسمع قال األطرش : احللبية - انظرها -" الَكدب"
  ..،أنا بعيين أراها: صوت بّقة طايرة بسماها، قال األعمى

  

  

  

  

داس على اجر  - انظره -يّساف ]: من نوادرهم[
: واحد شب شيك صابغ قندرتو، قال لو الشب برتاقة

  كّنيك أعمى ؟

 .بي نعم أعمى و دّواس كۤالإۤ -

أنا ماين أعمى عيين بتشوف ]: من كالمهم[
 .لقلبفالن أعمى ا. كوّيس

. كاألعور مبملكة العميان َمۤل]: من أمثاهلم[
أجا للعميان ولد من كتر التلميس . ة أعَمىصاحب احلاۤج

اسم األعور بني . ل بكون أعَمىاملابطس مالغربۤا. قلعوا عينيه
ر املبشۤك. احلّب أعَمى. احملب أعمى. العميان أبو العيون

أش : نغلي الشمع قال ل: قالوا لألعمى. أحسن ماألعَمى
وين ماشفت . الغريب أعمى ولو كان أعمى بصري. خبصين

قال . ماَنك أشفق من رّبو) دّبو : و يف مصر(أعمى طّبو 
بّدو شي : جوز عيون، أو: األعمى أش بّدو ؟ قال لو: لو

إيش مراد األعمى ": سحر العيون"وأورده يف (يطّس دربو، 
  ).قفة عيون: ؟ قال

أعمى . ت العميانتعّلم القط عبي]: من كمام[
. س عخطاط مرت األعمى ؟ۤسمنو حۤا. ةۤيوبعيونو قّشۤا
ة بّدا هالكنيسة اخلرباۤن. ة والقسيس أعمىالكنيسة عتۤم

نيين نيين أهللا يبعت أعمى : السلعة بتقول. هلقّسيس األعمى
. َلعلوال عميان القلوب ما بتنفق الٕس. القلب يشتريين

أعمى . وبإيدو مشعة أعمى. حبسدوا األعمى على كرب عيونو
أعمى يقود : مستمدة من قول بّشار(ح عم بقود مفتّۤ

  ).بصريًا

كاس العمى : قال األعمى لألعور]: من جمازام[
  .َعندي نّص اخلرب: مّر، قال لو
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ع بقاعـة  عل مشـاۤ متل الشـاۤ ]: من تشبيهام[  
ح متل املفـتّۤ . متل األعمى العم بتناوق مالدرخوش. العميان

  ،نبني العميا

َمن ): بالغني املعجمة(حتريف األغمص  :صاألعٔم
  .شبه زبد أبيض يف ناحية العني: تقذف عينه الَغَمص

  .العمصا: الغمصاء، و هم قالوا: واملؤنث العريب

  .ْمصالٕع: الُغْمص، و هم قالوا :و اجلمع

: يستعملها الثاقفون، وهم يقولون :قاألعٔم
  .انظرها. األغمق

خالف ): العربية ( ن َعَند اسم التفضيل م :األعند
  .احلق وهو عامل به

مل ): العربية(اسم تفضيل من َعُنف  :األعنف
  .يكن ذا ِرفق

  .أع: انظر :أّعٓو

صفة مشبهة مبعىن : األعوج: من العربية :األعوج
  .املائل عن استقامته، ما احنىن

  .انظرها. جاالعٓو: الَعْوجاء وهم يقولون: واملؤنث

  .الُعوج: واجلمع

وي حكي سۤاج وٕاك أعٔوبرٓو]: أمثاهلم من[
  ).تعريب مثل تركي(

. هاخلّط األعوج مالتور الكبري]: من كمام[
  .جريها العوجت البابوج بٕاست خّدوج لبۤس

) جاءه(: َحَمد َجّنٓو: نوادر البدو]: من نوادرهم[
ِري، خدا لواحد اْحلٕض ٓوچمن ْشري) رسالة (:َكرطاس 

ن چيف) قبله(:و جّدو َكبلو  أبوه) كان(:ان چبالرتل 
  .الَكَراطيس) يفّكون(:

  

  

قلبه (: ن چن و َكّلبو هيچوهالواحد َكّلبو هي
الُعوج اُملوج ْهُدّن ! يا َحَمد ) انظر(: دّحج : وَكال) هكذا

هذه، يريد اجليمات واحلاءات واخلاءات والعينات (
) يسألك: (: ماعز، يسعلك) قرون(: َكرون ) والغينات

احللقات : يريد(عن املاعز، واحللوك امللوك  ك ّنچشري
(: جميديات يريد بعددهن جميديات تدّزوها ) اهلاءات: أي

) نقط احلروف: أي: (لن، وْهدّنا ْنَكط ْنَكط) ترسلوا
(: تدّزوا لن بعددهن رطول مسنة، وْهدّن التمشايات اخلرية 

نا چومّنا السالم التام على شري: يَكول فيها) األسطر األخرية
  .َحَمد

ْنق، ويف بغداد ومصر أو ابن ٕع: ج بن ْعناقَأعٔو
أعوج بن ْعَناق : ُعوج بن َعَنق، ويف اجلزائر يسمونه: امسه

كامسه املشهور يف حلب، يزعمون أنه رجل من العمالقة بل 
وحنن مجعنا لك ما تفرق يف صدور . أطول وأطول وأطول

  :-والذمة عليهم وحدهم  -العامل عن طوله 

 - انظرها -ان يعيش يف براري دركوش ك -١
مشايل حلب، ومتتد جثته ال من دركوش حىت كفر ختارين 
فحسب، بل تتعداها كثريًا كثريًا بدليل أن القوافل عندما متّر 

جبماهلا وبغاهلا حمملة كان يكلفها أن تطرد  ًقرب رأسه مساء
الذباب عن أرجله حني تصل إليها، وتسري القوافل وتسري 

باح فترى السباع والضباع تنهش من حلم أقدامه، حىت الص
مسافة مسري هذه القافلة ؟ إا تعدل  -يا ترى  -فكم 

  .امتداد قامته

  :وكان له جعالة على أهل دركوش -٢
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ثوب واحد يلبسه عامًا، وكانت نساء دركوش كلهن 
خيّصصن نصف كل يوم من كل عام لغزله مث نسجه مث 

ّن يف إحدى السنني أن خياطته، لكن الشيطان سّول هل
ويا لسوء ما سّول  –يتّربْمن ذا املطلب اهد وأن يهملنه 

وملا جاء املوعد املضروب ومل يقدموا جعالتهم  -هلن 
املفروضة وطئ بإحدى قدميه رابية تكتنف دركوش ووطئ 
بالثانية رابية أخرى تكتنفها من اجلهة املقابلة، وجلس 

ياُدبر أفرغا ما اختزنتماه، القرفصاء، وهات ياُقبل وهات 
وأنت يا وادي دركوش ليكن منك جمرى ر عظيم مسي 
بعُد بالعاصي، وأما أنتم ياأهل دركوش نساء ورجاًال ليكن 
قصاصكم أن تعّزلوا هذه التالل العالية من فوق بيوتكم 

هذه التالل املتراصة اليت رافقها دوي رعود : وغاللكم
  .َبطبطات أعوج بن عناق

أنه ألعوج فضل عظيم يف بناء سفينة  على -٣
خاله نوح، ألنه هو الذي توّلى وحده نقل أخشاا من 

نقلها على : غابات اهلند حىت البحر القريب من دركوش
أكتافه وساعد خاله يف جنارا لينقذ املؤمنني ويغرق 

  .الكافرين

وعندما صار الطوفان كان قرب السفينة  -٤
 تعاىل إىل أنه كان من خيوض املاء، وهذا رمز من اهللا

  .الصاحلني الناجني

أما طعامه فأمره سهل ال صعب كما  -٥
كان يلقي بيده إىل البحر فيمسك حوتًا، مث يرفع : تتصورون

عم بلعبط (يده إىل قرص الشمس حىت تكاد تبلغه واحلوت 
  .فيشويه، مث غريه وغريه حىت يشبع) بإيدو

وحدث أن شره ذات يوم عاصف ففسدت  -٦
ته وسلح وذّرت الرياح رشاشًا من سْلحه صوب إدلب معد

واملعرة، فكثر على إثرها يف إدلب العوران ويف املعرة 
  .القرعان

  

  

  

  

يبسط من وسط : وكان رجَل خري حقًا -٧
جسمه عضوًا من يد أو رجل أو غريمها ويطيل مدة بسطه، 
وِلَم ؟ لتنشر نساء القرى من قريب ومن بعيد غسيلهن على 

  .وهذا العض

لكن قد يأيت الضرر من مصدر اخلري، إذ  -٨
وطئ ّمجال هذا العضو وأعوج نائم، فتدغدغ العضو 

وجدومها : وانتصب وقذف بانتصابته اجلمل واجلّمال، قالوا
  .جثتني هامدتني" جبل األربعني"يف 

  .٥٣ص  ٦عدد  ١س : انظر جملة األديب

  .٢٩٥ص : وانظر التذكرة التيمورية

  .انعطف: ُاعوّج الشيء: ةمن العربي :عوّجٕا

من ذهب حّس : األعَور: من العربية :راألعٔو
  .إحدى عينيه

  .انظرها. وراالٓع: العوراء، وهم يقولون: واملؤنث

  .ُعوران وُعور: واجلمع

  .ْعويرٔا: ، ويف الكلدانيةْعويرٓا: ويف السريانية

ر، ألم يرون أن صفة أعور جۤك: ]ويقولون[
  .النكد تالزمه

: يقولون يف حنو أعمى وأقرع وأعورواليهود 
  .عَور، لئال يشتبه باملضارعقَرع وٕيعَمى وٕيٕي

كاس : قال األعمى لألعور: ]من استعارام[
  .عندي نص اخلرب: العمى مّر، قال لو

أعور بعينو : فالن بقول لألعور: ]من كنايام[
ضّريب منَدل أعور ما حبّوش خبز ). ال يتجّمل: يريدون(

  ).يل جدًاخب(: بيتو 

  أعور الشمال عدّو: ]من كمام[
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صباح اخلري يا : قال لو. الرمحان وأعور اإلمني عدّو املسلمني
ال ة ٕاكل حنطة ْمَسوۤس. هاَدى مفتاح الشر: قال لو! أعور 

األقرع إذا حّكا واألعور إذا دّكا واألعرج إذا . كيال أعور
دت هـذه  وسا(اسم األعور بني العميان أبو العيون . َكاچ

التهكمة على لفظ يدانيها يف العراق وتـونس وفلسـطني   
  ).والكويت ولبنان ومصر

: ضربوا األعور على عينو قال لن: ]من أمثاهلم[
  .ةة وتلفاۤنتلفاۤن

يربك مع العوران بّدو يقلع  البّدٓو: ]من حكمهم[
  .عينو

َمَرا كان ال جوز، كل مسا : ]من نوادرهم[
ه بترَكد األكالت وهيّۤ حبمل ال بديلو األكالت وغري

اهللا : -على عادة نسوان حلب  -وبتاخدن منو وبتقول لو 
  !يرزقك يارَجال 

يوم ماأليام أجا الرّجال وما معو شي، رفعت 
! يا رّجال ! ِيي : و، وطّلعت وصاحتچعينا وطّلعت بو

  .ه أعور وأنا مايل خربِري أنۤتتۤي

كب جحشو بستاين أعور رۤا: ]ومن نوادرهم[
ة، مسع صوت شب عم ببكي بۤلي جنب جّبانة السنۤاومعدِّ

يا : ل وقالر عليه، نۤزل وأكسّۤعلى قرب، قال حلالو واهللا ألنۤز
: ة الدنيا، والشب غرقان يف البكاال تبكي َهْي حاۤل! خيو 

منو بّدو يطّلع علي من : آه، وعم بقول لو بصوت منقطع
ية اۤلمنو بدي يسقي د! ّمي ياعمو حج أعور أفندي بعد ٕأ

  ...منو! مي ياعمو حج أعور أفندي بيتنا من بعد ٕأ

ِليت أمك، عيف عني عمك واحلاق دۤا: قال لو
  .ينعل أبوك على أمك، وركب جحشو وراح

  

  

  

  

  

اللي بصّومنا واللي بفّطرنا : ]يقولون[ :أعور محاة
ه أعور محاة، وهو رجل من عامة محاة، صنعته قندرجي، هوّۤ

مولع برصد اهلالل ساعة  وهو من بيت األحدب، وهو
ميالده ال يف رمضان فقط بل كل شهر قمري، يطلع مع 
زمرة من احلمويني إىل قلعة محاة ويرقبه من زاوية معينة، مث 

  .يؤدي شهادته يف احملكمة الشرعية يف محاة

وهو سليم العينني وليس بأعور، ووصفوه 
وية باألعور ذهابًا منهم إىل أن األعور تكون عينه السليمة ق

أال تَرى الصياد بالتفنكة يغمض عينًا : الباصرة، يقولون
  .ويسدد النظر بعني ؟

  .طجان: انظر: ّجانر ٔطأعٔو

الذ وجلأ واعتصم، غري أم : عربية :أعوذ
أعوذ باهللا ونعوذ باهللا، أما استعاذ : يستعملون منها فقط

  .فتامة الصرف ماضيًا ومضارعًا وأمرًا

أصلها الَعْوذ مصدر عاذ  ة،عۤد: يقابلها عند البدو
  .ةعۤد: انظر. الذ: العربية

  .أعوذ باهللا مّنك ياشيطان: ]من كالمهم[

عجز ومل يهتد : أعيا عليه األمُر: عربية :أعيا
  .عجزوا عن مداواته: لوجهه، الداُء األطّباَء

السّيد، الشريف، وال : مجع َعْين: عربية :األعَيان
  .يةيستعملون مفردها هذا تأثرًا بالترك

  .ان دون مفردهأعٔي: استمدت التركية

انظر ". وفيات األعيان"ومسى ابن خلكان كتابه 
  .أعيان: دائرة املعارف اإلسالمية

: رجانغل ٕمس لولو والٕربالعۤد: ]من أمثاهلم[
 ٨س : انظر جملة الضاد. ل مابتلتِقي إال ببيت األعيانٓغْمَجّدرة الٕرب

  .١٧٩٢أعيان احللبيني سنة : ٣٤٧ص 
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كان جملـس النـواب يف العهـد     :جملس َأعيان  
جملس مبعوثان وجملس أعيـان، ومهمـة   : العثماين جملسني

األول سّن القوانني بشكل اقتراح، ومهمة الثاين إقرار مايراه 
  .مناسبًا، وهذا الس ختتار أعضاءه احلكومة نفسها

  .أع: انظر :ةَأعِّـيّۤ

  .رهفّرج عنه، نص: أغاثه: من العربية :اثٔغٔأ

  .غاثو: ويغلب أن يقولوا

صاجليخان : ويسمى ]من أحياء حلب[ :قآجٔغٔأ
وأغاجق  :٣٤٤ص  ٢جـ ) النهر(التحتاين، قال الَغّزي يف 

اآلغا الصغري، وأهل احمللة يزعمون أن : كلمة تركية معناها
كثري، وحيكون يف : أي) وقچآغا : يريد(أصلها أغا جوق 

امع عّمره من مثن حنطة أن باين اجل: ذلك حكاية، خالصتها
كانت يف خمزن موكل به عبد الواقف، فكان كلما سأل 

! آغا (آغا جوق : عبده عن مقدار ما بقي منها يقول
إىل أن كاد يكمل عمل جامعه من مثنها، ويف بعض ) وقچ

األيام جاء إليه فرآها قليلة جدًا، فعلم أن اهللا قد بارك له 
، فعلم ان الربكة قد فيها، غري أنه بعد نظره بقليل نفذت

  .ذهبت عنها

ذات الكروم : أغاجق حتري باغاجق أي: وقيل
  .الكثرية

جامع : ١٧٢ص : انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجه
  .أغاجق

): العربية(اسم التفضيل من َغِبي فالن  :األغَبى
  .كان قليل الفطنة

النسيج األبيض بعد أن : باِنيأو الٔغ :اِنيغبَٔأأل
آباِني، ويسمى بالعراق : رير األصفر، من التركيةيطّرز باحل

أيضًا ألن "  شغل الطارة"، كما يسمى يف حلب "كشيَدة"
ويطرزنه ) اإلطار(: النساء تشّد النسيج األبيض على الطارة 

  .باملخرز

  

  

  

ويتخذون من األغباين اللّفات والشطحات ترمى 
  .على الكتفني والزنانري والقنابيز شغل الطارة

من كتابه " شال"يف مادة (محد أمني وقال أ
الشال الغاباين وأصله ياباين، ): املذكور يف َثَبت مصادرنا

وهو مشّجر كالشال الكشمريي، ألن أهل مكة يسمون 
لسعدي " َكلستان"يف " أغباين"ووردت . غابان: يابان

  .الشريازي

يف  ٤٥٥ص  ٣جـ " إعالم النبالء"وقال الطباخ يف 
ا ظهرت صناعة الزنانري اهلندية حبلب وفيه: هـ ١٢٨٢حوادث 
صنعة األغباين، على يد امرأة نصرنية أسلمت على : وتسمى

يد الشيخ طه الكيايل، وكانت رأت عنده زنارًا من صنع 
اهلند فالتقطت منه هذه الصنعة، وهي اليوم صنعة واسعة 
يشتغل فيها ألوف من النساء يف حلب، وحتمل بكثرة إىل 

  .د التركية وغريهابالد احلجاز والبال

مث ظهرت ماكينات التطريز والتشويف : نقول
  .وغريها فقضت على هذه الصناعة

  .وكان األغباين لبس املوسرين والتجار

من أول من تعمم باألغباين شابان : ونقول
وجيهان وسيمان من آل بايزيد اسم أحدمها نور واسم 

لي الثاين إميان، والناس على دين سادم، وأخو أختو ال
  .بصح للو قطعة أغباين

بدائع "عن كتاب  ٣٨٢ص  ٣٤س : ويف اهلالل
ومنهم ): واآلن طبع وهو من مصادرنا(ملخطوط " الغرف

من كان يتعمم بالعمائم من احلرير املطّرز املعروف بعزيز 
خان وباألغباين، وهي عّمة سائر التجار وبقّية الناس اآلن، 

  تبلغ وكانت العمة من هذا الصنف غالية الثمن
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ولغالئها كانت كثريًا ما ختطف ليًال ... مخسمائة قرش فأقل
  .عن الرؤوس، ويتحدث الناس صبيحتها خبطفها

  .٢٤٩ص  ٦س : انظر جملة امع العلمي العريب

ما لونه : األغرب صفة مشبهة: من العربية :رغٔبأأل
  .لون الُغبار

ة، صار لوُنه الُغرب: ُاغّرب الشيء: من العربية :ّرغٔبٕا
  .عاله الُغبار

ال ختّلي ْصحابك يغّربوا مّنك : ]من استعارام[
  ).على ختيل أن الكدر غبار(

ساِوي َجْيَتك بكرا أغبش : ]يقولون[ :غبشأأل
أظلم ظلمة ): العربية(اسم التفضيل من َغبش الليُل : ماليوم

  .خيالطها بياض

  .عابه يف غيابه: اغتابه: من العربية :غتابٕا

أّثر فيه : اغتاظ: اظ، من العربيةغٔتو ٕاأ :اضغٔتٕا
  .الغيظ

أهلكه، يستعملها : اغتاله: من العربية :غَتالٕا
  .الثاقفون

  .الاغتٔي: واستمدت التركية

  .ُخِدع به: اغترَّ بكذا: من العربية :ّراغٔتٕ

  .نزح عن الوطن: اغترب: من العربية :ربغٔتٕا

اصطالح حديث للعرب  ))املغتربون  ((و 
  . إىل أمرييكاالنازحني

اغترف : من العربية يستعملها الثاقفون :رفغٔتٕا
  .أخذه ا: املاء بيده

  .اختسل: انظال: غتسلٕا

  

  

  

أخذه : َاغتصب الشيء: من العربية :غتصبٕا
  .ظلمًا وقهرًا، غصبه

  .اباغتٔص: واستمدت التركية

غفره له، : اغتفر اهللا ذنَبه: من العربية :رغتٔفٕا
  .نيستعملها الثاقفو

  .غفر: وهم يستعملون

حزن، أصابه غم : اغتّم: من العربية :غَتّمٕا
  .وكرب

  .ضّد افتقر: اغتىن: من العربية :غتىنٕا

انتهز ُغنَمه، : َاغتنم الشيء: من العربية :غتنمٕا
  .عّده غنيمة

  .اغتنم الفرصة: ]من كالمهم[

أولعه به، محله عليه، : أغراه بكذا: عربية :ىأغٔر
  .ألقاها: لقومالعداوَة بني ا

جعله يغرق، ويغلب أن : أغرقه: عربية :قأغٔر
  .غّرق: يقولوا

أغرق السوق : ا قوهلمپواستمدوا من أورو
  .بالبضاعة

اسم شهر آب الرومي : أو َأغسطوس :سسٓطإٔغ
مسي بالالتينية باسم أحد ملوك الرومانيني  - آب : انظر - 

AUGUSTUS وه الرفيع، الكامل تكرميًا، له وجعل: ومعناه
  .يومًا زيادة يف التكرمي ٣١

وأخذوا هذا اليوم الزائد من شباط فغدا شباط يف 
وقبل أن . يومًا ٢٩يومًا ويف الكبيسة  ٢٨سنته البسيطة 

: مبعىن" سكتيليس"يسميه الرومان أغسطوس كانوا يسمونه 
  .آذار: سادس شهر من بداية سنتهم: السادس، يريدون
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): العربية( ُشيءاسم التفضيل من غّض ال :األغّض  
  .َنُضر

أطبق جفنيه : عربية يستعملها الثاقفون :ىَأغٔض
  .سكت وصرب: على حدقته، على الشيء

  .جعله يغضب: أغضبه: عربية :أغضب

البغضب أبوه وأّمو ما بنجح : ]من اعتقادام[
  .يف أمورو

  .أمهله: َأغفل الشيء: عربية :َأغفل

غري : الشركة املغفلة، يريدون: ]من اصطالحهم[
  .احملدودة األسهم

اسم التفضيل من َغَفل عن الشيء  :األغفل
  .َذَهل وسها عنه، تركه): العربية(

): العربية(اسم التفضيل من غال السعُر  :غَلىأأل
  .ارتفع، ضّد رخص

قبل ماتشوفو : ما يف أغلى مالولد: ]من أمثاهلم[
ولد : منو أغلى مالولد ؟ قال لو: قال لو. العني شافو القلب

  .الولد

  .ةبۤيالروح أغلى مالكسۤا: ]ويتندرون[

ة ؟ قالت منو أغَلى مالعيۤل: قال ال: ]من متلقهم[
  .الَبلّفو وَبنام كل ليلة: لو

قهره، ): العربية(اسم التفضيل من غلبه  :األغَلب
: استعملوه جمازًا ملعىن. كان أكرب صفاته: غلب عليه الَكرم

  .األكثر وقوعًا

  .لبّية، وهم مييلوناألغ: ومصدره الصناعي

  .أغلبّيت: واستمدت التركية

يف أغلب األحوال، أغلبية : ]من كالمهم[
  .األصوات، على أغلب االحتماالت

  .أوغلبك: انظر: أغلبك

  

): ال غري(أغلظ له يف القول : عربية :أغلظ
  .خشَّن

): العربية(اسم تفضيل من َغُلظ الشيُء  :غلظأأل
  .خالف َدّق

أصل غينه عني، استعملوه  اسم تفضيل :غمقأأل
  :ألحد املعنيني التاليني

اسم التفضيل : هاجلب أغمق من هداك: حنو -١
 .َبُعد إىل أسفل): العربية(من عمق النهُر 

اسم التفضيل : هاللون أغمق من هداك: حنو -٢
من عمق املتقدمة استعملوها جمازًا ملعىن 

 .ضّد الكاشف عندهم: القامت

غِشي عليه مث : يهُأغمي عل: من العربية :غميٕأ
: أفاق، يستعملها الثاقفون، أما غريهم فيستعملون

  .انظرها. نْفٔرٔص

جعله غنيًا، ما يغنيك هذا : أغناه: عربية :َأغَنى
  .ما ينفعك: العمل

من شّم الليمون . إذا أمساك أغناك: ]من أمثاهلم[
  .نص بطن بتغِني عن مالتا. أغناه عن طعمو

): العربية(فالن  اسم تفضيل من َغِني :األغَنى
  .صار ذا غىن ووفرة

  .فالن أغَنى من قاُرون: ]من أمثاهلم[

  .أضّله: أغواه: من العربية :ىغٔؤأ

): العربية(اسم التفضيل من َغَوى فالن  :ىغٔوأأل
  .ضّل وامك يف الباطل

اسم التفضيل من غار فالن على امرأته  :راألْغٔي
  .حِرص أّال يناهلا سواه): العربية(

يقع بني : ]من أحياء حلب[: أو أغيور :رٓيْغٔأ
  .خو بكربانقوسا والشۤي
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ويف . أغري الفوقاين وأغري التحتاين: وهي قسمان
  :تسميته ثالثة مذاهب

" آق: "التركية" لق يٓؤآ"أا حمرفة عن  -١
الدرب : الدرب، فاملؤدى: مبعىن" يول"األبيض، و : مبعىن

رية، وأرضه حّوارية األبيض، مسي احلّي باسم أرضه احلّوا
 .حقًا

" آق"وصّدرت التركية كثريًا من األمساء بكلمة 
) دنز(احلصن األبيض، وآق دكز : آق حصار أي: فقالت

  .وآق سراي وآق صو

" آق: "التركية أيضًا" لق يٓؤآ"أا حمرفة عن  -٢
الدرب : الدرب، فاملؤدى": يول"مبعىن العسري والصعب، و 

ما من ناحية اجتيازه شتاء إذ الصعب سلوكه، والصعوبة إ
طني احلوار تزلق عليه أرجل العابرين، وإما ألن هذا احلّي 
خارج السور وبينه وبني الشيخو بكر جبانات، فالدرب 
عرضة لقّطاع الطرق، ولكم مسعنا حنن من أدرك عهد 

  .املشّلحني يف هذا احلي

قيل : ٤٠٧ص  ٢جـ " النهر"قال الغزي يف  -٣
طريق اآلغا، واملراد به أمري : يوِلي، أيآغا : أصل َأُغري

  .سكان تلك احملالت من األتراك

ر عشرة بقتلوا وعشرة أهل أغٓي: ]من أمثاهلم[
  .بشتكوا وعشرة بشهدوا

يعتقدون بوالية دفني عندهم : ]من اعتقادهم[
إيه : ر، يستنجدون به لدى امللماتحامي أغٓي: يلقبونه
  .رحامي أغٓي: انظر... ياشيخ

عن يومية  ١٨٤٦س  ١٠٥ص  ٣جـ : ))وثائق تارخيية عن حلب  ((ويف 
  :نعوم خباش

األوالد راحوا انصرفوا ملالقات الباشا، ودخل من 
  ".كّلز"جا على طريق ر، ألنه ٕابّوابة أغٓي

  

  

  

  

  .انظرها" الَكدب"ولبّوابة أغري ذكر يف حكاية 

اسم فعل مضارع مبعىن : أّف: من العربية :ّفٕأ
  .أتضّجر وأتكّره

  .انظرها. فويغلب أن يلفظوا أٓو

: أعطاه إّياه، أفاد املاَل: أفاده املاَل: عربية :َأفاد
  .اقتناه

إفادت وإفادة َمرام مبعىن قال : واستمد األتراك
  .وعّبر

واستعملت يف العصر : ويقول العاليلي يف املرجع
: العّباسي لإلرشاد والتعليم وبذل املنافع املعنوية، فقالوا

  .ةجلس لإلفاد

: استمدوا من األتراك: ]من تعبريام احلديثة[
  .أخذوا إفادة الشهود واملّدِعي واملّدَعى عليه

  .ةة فّيا إفاۤداإلعاۤد: ]من حكمهم[

احلية اخلبيثة، وقلما : مجع األفعى: عربية :األفاعي
  :ويوردون الشعر العريب. يستعملون مفردها

  -وإن النت َمالِمُسها  -إن األفاعي 

  .عند التقلُّب يف أنياا العَطُب        

شفتو عم بأفئف من ! مسكني : ]يقولون[ :أْفَأف
  .انظره. اسم الفعل املتقدم: بنوا الفعل من أف: بردو

ى سأو! ى فالن ياما سأو: ]يقولون[ :األفاعيل
مجع األفعول واألفعال : األفاعيل، يريدون األفاعيل العجيبة

  .أنه عريب" افالكّش"عن " املنت"، ويف"موّلد"

ة، ة وَأَفقيّۤصارت املسألة أَفاقيّۤ: ]يقولون[:ةاألفاقيّۤ
  .املصادفة: حتريف الوفاق العربية: باملصادفة: يريدون
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  .بلدة أثرية غنّية بعواميدها :أفاميه  
  .انظر دائر املعارف اإلسالمية

  .أجاب عن احلكم الشرعي: أفىت: عربية :َأفَتى

  .إفتاء: واألوردية واستمدت التركية والفارسية

اسم : بنكبين أفىت من ٕإا: ]يقولون[ :األفَتى
  .كان ذا ُفتّوة): العربية(التفضيل من َفُتَو أو َفِتي فالن 

ابتدأه به، : افتتح األمَر بكذا: من العربية :فتتحٕا
  .فتحها: البالَد

  .احإفتٔت: واستمدت التركية

: افَتَتَنهوقع يف الفتنة، و: افتنت: من العربية :فتنتٕا
أحبها : استهواه وأعجبه، باملرأة: أوقعه يف الفتنة، بكذا

  .شديدًا

رئيس : عبد املطلب بن الفضل :افتخار الدين
  .هـ ٦١٦احلنفية يف حلب، مات س 

باَهى ومتّدح باخلصال : افتخر: من العربية :فتخرٕا
  .واملناقب واملكارم

بدلة مفتخرة، أْكل مفتخر : ]من كالمهم[
  ).ملفتخر على كل جّيدأطلقوا ا(

عندنا كولونيا : وقد يكتبون الفتة يف الدكان حنو
  .وبضائع مفتخرة

استنقذه مبال : افتَدى األسَري: من العربية :فتَدىٕا
  .أو غريه

  .افتدا: واستمدت التركية

  .اختلقه: افترى عليه الكذَب: من العربية :ىفتٔرٕا

  . اافتٔر: واستمدت التركية

  

  

: خ، يريدونالولد عم بفتۤر: ]ونيقول[ :خْفتٔرٕا
على  -وهو اسم  -فرخ الطيور : يبكي، بنوا من الفرخ

يصّوت تصويت استغاثة : افتعل ليؤدوا معىن صار كالفرخ
  .بأبويه

وهذا الضرب من بناء األفعال من األمساء ملهمة 
  .بالغية ُسمٌو يف اللغة وغىن

دّق : افترس السبُع الفريسَة: من العربية :فترسٕا
  .نَقها، صادها وقتلهاع

تصوروا إتياا (: افترس الفتاة : ]من جمازام[
  ).دون إرادا افتراسًا 

تصّور بقطع النظر : افترض: من العربية :ضفتٔرٕا
  .أوجب: عن الواقع، اُهللا عليك

  .ضّد جتّمع: افترق: من العربية :قفتٔرٕا

اشتهر، : افتضح األمُر: من العربية :فتضحٕا
  .شفت مساوئهانك: الرجُل

بنوا على افتعل من فطمت األّم ولَدها  :فتطمٕا
فصلته عن أن يرضعها، عّودته على أن يتغذَّى ): العربية(

  .بغري لبنها

لألمر وبه ) مثلثة(بنوا على افتعل من فطن  :فتطنٕا
  .تنبه له بفطنته، أدركه، فهمه، حذق فيه): العربية(وإليه 

  .رويستعملون افتطن أيضًا ملعىن تذّك

: ابتدعه، اخلّط: َافتعل الشيء: من العربية :فتعلٕا
  .اختلقه: زوره، عليه ُزورًا

ما كان : ماكان يفتعل جيي، يريدون: ]ويقولون[
  .يفعل

  .متصنعة: ضحكة مفتعله، يريدون: ]ويقولون[

الكناية عن : يريدون: افتعل يف مرتو: ]ويقولون[
  .فعل اجلماع
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: لعربية فقالوااستمدوا وزن افتعل من ا :فتعلٕا
  .اجتمع وافتكر

من فعل ": ات: "وأصل افتعل يف العربية اتفعل
الوجود مبعىن ذات، فاجتمع أصل معناها ذاته مجع، ومن هنا 
جاء معىن املطاوعة، واللغات السامية مطاوعها على وزن 

افتعل، : فقالت" َفَعل"يف " ات"اتفعل، لكن العربية دجمت 
  .ذا باآلراميةوشذت هلجة مصر لتأثرها يف ه

ومجع أمحد فارس شدياق كل األفعال اليت جاءت 
، والرجل "اجلاسوس على القاموس: "على افتعل يف كتابه

عظيم جدًا إذا تصورت معي أن مئات من املصطلحات 
التركية املستمدة من العربية فضلها يرجع إىل أمحد فارس 

  .شدياق

عدمه، غاب عنه، : افتقده: من العربية :فتقدٕا
  .به عند غيبتهطل

افتقدناك ما شفناك : ملن أطال الغياب: ]يقولون[
  .ال بأرض وال بْسما

صار فقريًا، ضّد : افتقر: من العربية :رفتٔقٕا
  .احتاج: استغىن، إليه

تأمل ): العربية(بنوا على افتعل من َفَكر  :فتكرٕا
  .بنظر وروية يف الشيء

و وأما افتكر مبعىن فّكر فه": منت اللغة"قال يف 
  .عاّمي

ك ؟ ليش بتاكل شٓو: قالوا للجمل: ]من أمثاهلم[
  .َبفتكروا ملا كان أخضر: قال لن

): العربية( َبنوا على افتعل من فهم الشيء :ْفَتهمٕا
  .أدركه بذهنه

اجتمع شيخنا وشيخكن : ]يقولون[ :أفحم
عربية : وتناقشوا وجتادلوا، وأخريًا أفحم شيخنا شيخكن

  .جته، أسكته يف خصومةألزمه بانقطاع ح: موّلدة

  

: بنوا اسم التفضيل من الفحم وهو اسم :األفحم
األسوأ، أرادوا : يريدون به - اسم التفضيل : انظر - على قاعدم 

  .األشّد سوادًا، مث تصوروا السواد من معامل القبح: أوًال

): العربية(اسم التفضيل من فَخر فالن  :راألفٔخ
  .متّدح وتباَهى

نا أفخر الشرابات أو الراحة عند: ]من كالمهم[
  ...أو

): العربية( ُاسم تفضيل من َفُخم الشيء :ماألفٔخ
  .عظم، ضخم

وتنتهي عناوين الرسائل باألفخم إذا كان مقام 
، وهذه أعلى من "احملترم"املرسل إليه أعلى ممن يكتب إليهم 

  .األكرم"

  .األشّد وطأة: عربية يستعملها الثاقفون :األْفَدح

  .أطلقه: أفرج عن السجني: ةعربي :جأفٔر

): العربية(اسم التفضيل من َفَرج ّمهه  :جاألفٔر
  .كشفه

بيكو ن شبۤابيتنا أفرج من بيتٓك: ]من كالمهم[
  .بتشلف َلبعيد

  .جعله واحدًا أو مستقًال: أفرده: عربية :دَأفٔر

فرد ت عليه مرتو اجلديدة ٕيشْرۤط: ]من كالمهم[
  .ال البيت

): العربية(من َفَرد باألمر اسم التفضيل  :داألفٔر
  .انفرد به

أفرزت احلّية : ، جّزأهَأفرز الشيء: عربية :زَأفٔر
  .رشحت به: ّمسها

  .إفراز: واستمدت التركية
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): العربية(اسم التفضيل من َفَرس وَفُرس  :ساألفٔر
  .حِذق ركوب اخليل

  .جتاوز احلّد يف الزيادة: أفَرط: عربية :طأفٔر

): السريانية(من فرط اسم التفضيل  :األفرط
  .فرط: انظر. رخص

  .ظهرت فروعها: أفرعت الشجرة: عربية :عَأفٔر

قال الشيخ إبراهيم : ]من عثرات أقالمهم[ :أفرغ
: بصيغة أفعل أي: أفرغ املكان والوعاء: ويقولون: اليازجي

فّرغه بالتشديد، وأما أفرغ : أخاله، والصواب يف هذا املعىن
  .املاَء وحنوهأفرغ : صّب، يقال: فمعناه

: ُاسم التفضيل من َفَرغ وَفِرغ الشيء :األفرغ
  .خال مما كان يشغله

أفرُغ من فؤاد : ]ومن إمياءام إىل ما يف القرآن[
  .أّم موسى

  .َمن بني أسنانه تباعد: عربية :قاألفٔر

ال ْتخاف إال من أزرق العيون : ]من أمثاهلم[
زرق العيون أفرق السنون وأ. وكوسا الدقون وأفرق السنون

  .وكوسا الدقون ألعن مّنن مابكون

  .فرنج: انظر :فرنجإإل

  .فرجني: انظر :اإلفرجني

َطَنف البناء أو ما أشرف منه ناتئًا عن  :فريزإإل
  :البناء، ويف أصل الكلمة املذاهب التالية

: أا استمدا العربية من اليونانية من كلمة -١  
PHRYGIUM مكان يف آسية : مبعىن املنسوب إىل فرجييا

الصغرى، ويبدو أن آثار هذا املكان فيها نتوءات، وإىل هذا 
  ".فرنَكل"املذهب مييل املستشرق 

  

  

من كلمة : أا استمدا العربية من الفارسية -٢
الرفيع والعايل، وإىل هذا املذهب مييل األب : مبعىن" إفراز"
  .ظرٔؤب: انظر". عنيسي"وتابعه األب " إّدي شري"

ما أظن شيئًا من هذا : ال األستاذ العاليليق -٣
جاء على " فرز"صحيحًا، وأرجح أنه عريب مولد من جذر 

إفعيل كإكليل، وتّوهم قدامى اللغويني من دورانه على ألسنة 
الصّناع أيام احلضارة أنه دخيل، ولذا أطلقوا القول فيه 

  .إطالقًا دون بيان مصدر التعريب

: عربّيه:  قالواوأرباب املذهب األول والثاين
  .اَحلْيد

  .FRIEZE: واسم اإلفريز باإلنَكليزية

  .FRISE: ويف الفرنسية

اصطالح النجارين : ]من اصطالحهم[ :اإلفريز
على الرندج ذي الريشة الدقيقة، لعل سبب التسمية نتوء 

  .هذه الريشة

آلة تدور بالكهرباء مهمتها كمهمة  :زااإلفرۤي
  .اإلفريز املتقدمة

سقيفة صغرية تشرع خارج احلائط من : اإلفريزة
أعاله لوقاية األبواب أو النباتات، وهي أيضًا نتوء، وتسمى 

  .، ذكرها يف املرجع"الُكّنة"أيضًا 

ثالث القارات اخلمس : أو إفريقيا :إفريقية
حجمًا، أطلق القرطاجيون إفريقيا على مشاليها مث على القارة 

" ْفريكيه"مسوها بل : كلها، وال يعرف معىن إفريقية، قيل
  .البشرة السوداء: مبعىن

حني بدأ  ١٨وكان معظمها جمهوًال حىت القرن 
  .AFRIQUEاالستعمار فعرفت كلها، وامسها بالفرنسية 
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  .AFRICA: وباإلنكليزية
  .٢٨٠ص  ٣٠س : انظر جملة الكلمة

  .٤٦ص : وكتاب التذكرة التيمورية

  .ودائرة املعارف اإلسالمية

قرية يف إدلب، من  :]من قرى حلب[ :أفس
حلب ص : اإلذن، كما يرى األب شلحت يف: سَأۤف: اآلرامية

٧٩.  

أفسح له ليجلس : ]من عثرات أقالمهم[ :أفَسح
وسَّع، ومثله أفسح له الطريق : فسح له: جبانبه، صوابه

  .فسح: وأفسح له اال، صواما

باعد ): العربية(اسم التفضيل من َفَسح  :األفسح
وّسع: لسخطوه، له يف ا.  

  .جعله غري صاحل: َأفسد الشيء: عربية :أفسد

): العربية( ُاسم التفضيل من فسد الشيء :األفسد
  .ضّد صُلح

  .أذاعه، كشفه: أفَشى السّر: عربية :أْفَشى

): العربية(اسم تفضيل من فشا اخلُرب  :األفَشى
  .ذاع

األفصع من الغلمان البادي : من العربية :األفصع
  .ته، وهم أطلقوها على األعرجالقلفة من كمر

زاد ): العربية(اسم التفضيل من َفَضل  :األفضل
  .األفضلّية: األفاضل، ومصدره الصناعي: فضله، واجلمع

  .أفضلّيت: واستمدت التركية

ص ؟ بتموت إال بتعرّۤ: قالوا جلحۤا: ]من أمثاهلم[
  .تاحلي أفضل مامليّۤ: قال لن

  

  

  

: أفطر الصائم: عربية يستعملها الثاقفون :رأفٔط
  .رٔطٕف: أكل أو شرب، وهم يقولون

من اخنفضت : عربية صفة مشبهة :األفطس
  .قصبة أنفه

  .َفطَشا: ، ويف الكلدانيةَفطشٓا: ويف السريانية

): العربية(اسم التفضيل من َفُظع األمُر  :األفظع
  .اشتدت شناعته

. صار َأَفق وانفتحت سريَتك: ]يقولون[ :األَفق
  .ةاألفاقي: انظر

ما ظهر من نواحي : األُفْق واُألُفق: عربية :األْفق
  .آفاق: الفلك يف أطراف األرض، واجلمع

  .قۤفٓأ: ويف العربية

  .ُأُفق وآفاق: واستمدت التركية

اصطالح هندسي هو اخلط املماس  :اخلط األفقي
لسطح البحر، وبتالقيه مع اخلط العمودي حتدث زاوية 

  .قائمة

  .أغناه ضّد: أفقره: عربية :أفقر

  .فّقر: ويغلب أن يستعملوا

احتاج، ): العربية(اسم التفضيل من َفُقر  :األفقر
  .ضّد استغىن

كان ): العربية(اسم التفضيل من َفِقه : األفقه
  .فقيهًا

: انظر. صارت معو شغلة َأَفقّية: ]يقولون[:ةَأَفقيّۤ
  .أفاقية

اسم التفضيل، بنوه من الفاكهة ملعىن  :األفكه
  .ًااللذة مطلق

مل يبَق ليده مال، عجز عن أداء : عربية :أفلس
  .مفاليس: ديونه، فهو ُمِفلس، واجلمع
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  .ُسِلبت فلوسه: واهلمزة يف أفلس للسلب، أي

  .س وُمفِلسإفٔال: واستمدت التركية

واستمدت الرومانية من التركية عن العربية كلمة 
  .MOFLUS: مفلس فقالت

ركية عن العربية واستمدا اليونانية احلديثة من الت
  .MOUFLOUZIS: فقالت

أحلس أملس كل من شاَفك : ]من كمام[
  .أفلس

تر إذا أفلس اجلندي بدّور عالدفۤا: ]من أمثاهلم[
). وهذا املثل سائد أيضًا بلفظ يدانيه يف العراق ومصر(العتق 

  .سمفۤل: انظر. مفلسان ال حيبسان دار السكن ال ُتباع

دون : ة، يريدون َأفلۤمَبال: ]يقولون[ :ةَأْفَلۤم
النفخ، الَنَفس، َزفرة : َمهفلهأو: شكوى أو تذمُّر، من التركية
  .األمل، وكلها من صوت الزفري

أَفّلو كفلك ْفالن أنا : يقول اليهود خاصة :َأَفلُّو
  .حّتى: َأف ال مبعىن: ولو، من العربية: ماَبَدْيَنك، يريدون

  .فىنجعله ي: َأَفَنى الشيء: عربية :َأْفَنى

  .َفَنى الِشي: ويغلب أن يقولوا

شوف هاخلتيار َأفَنى عمرو ألمتو : ]من كالمهم[
  .وأمتو أش بّدي أقول لك

  .األفندي التالية: انظر :مم ُسَليّۤم، أفنۤدأَفنۤد

لقب احترام مبعىن السّيد، : من التركية :َأَفْندي
 APHENTÈSأو  AFENTISأو  AFTHENDIS: عن اليونانية
  .القرون الوسطىعن التينية 

  

  

  

  

حممد أفندي : ويلحق هذا اللقب االسم أو العمل
  .وحكيم أفندي وإمام أفندي وباشكاتب أفندي

وكان هذا اللقب خاصًا باألسرة العثمانية يقابل 
عند اإلفرنج، مث ُأطلقت على رجال العلم مث " ْبَرْنس"كلمة 

  .على صغار املوظفني

  .يإستنبول أفنديس: ومسوا قاضي إستنبول
  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

وذكر ابن بطوطة أن لقب أفندي كان يطلق على 
  .أخي السطان يف قصطمونية

  .أفندينا: وكان املصريون يسمون اخلديوي

  .أفندّية: ومجعوا أفندي على

كمستدرك من " فند"وذكرت أفندي يف ماّدة 
  ".تاج العروس"

  .واستمدا الفارسية من التركية

يا : مبعىن! م َأَفنۤد: ب من التركيةواستمدت حل
  !.سيدي 

جلواب  - انظرها  - " ٔآ" ويستعملوا استعمال 
  .النداء، مع فارق أن أفندم ألصق باألدب

  !.م ا أجاباه َأَفْنۤدأبا، ٔبأمٔم: حىت الطفل إذا صاح

، )أو أفندينا(أفندييت فقط، وأفنديتنا : ويقولون
، )أفنديكي أو( ك، وأفنديۤت)أو أفنديك(وأفنديَتك 

أو (، وأفنديتا )أو أفنديه(، وأفنديتو )نأو أفنديٓك(ن وأفنديتٓك
  ).نأو أفنديّٓ(ن ، وأفنديٓت)أفندّيا

أفندميه سويله مي، : ]ومن عكاكيز كالمهم[
م يا أفنۤد: أقول لسيدي، وقد حيرفوا إىل: تركية مبعىن

  .مُسَليّۤ
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يوسف "ويف لبنان خيتصرون اسم الفاكهة 
  .أكلت أفندي: ويقولون -انظرها  - "أفندي

ل من لبس قميص فرجني ُموٕك: ]من كمام[
  .أنا أفندي: قال

  .أفندي: ٣٦ص  ١عدد  ١س : انظر جملة الثقافة

، عّرفه به، جعله َأفهمه الشيء: عربية :أفَهم
  .يفهمه

  . فّهمٓو: ويغلب أن يقولوا

 َاسم التفضيل من فهم فالن الشيء :األْفَهم
  .َعَقله، َعِلمه، َعَرفه): العربية(

اسم التفضيل من فادت له : أو األفَيد :داألفٔو
  .حصلت له): العربية(الفائدة َفْيدًا 

": املرجع"اُألفيون، ويف ": املنت"ويف  :األفيون
عصارة صمغية تتحلب من جوز : اُألفيون واَألِفيون

اخلشخاش مث جتمد، تستعمل يف الطبابة للتسكني والتنومي، 
  .يستعملها مدمنو املخدرات يف التخديركما 

َأفيون، وبه مسيت مدينة : والكلمة من التركية
يف آسية الصغرى، ألا تعتين بزراعته، " أفيون َقَره حصار"

  .وكانت قدميًا املصدر األوحد له حىت القرن الثاين عشر

 OPION: والتركية استمدت الكلمة من اليونانية
  .ألن آسية الصغرى بالد الروم

 OPIOUM: وقيل استمدا التركية من الالتينية
  .مبعىن العصارة

وقيل استمدا من الفارسية، واحلقيقة أن 
  .الفارسية استمدا من التركية

  .روح األفيون: ويسمون خالصته

، OPIUM: واألفيون يف اإلنَكليزية والفرنسية
  .كالمها عن الالتينية

  .٧١٧ص  ١٩وس  ١٨٩ص  ١٨س : انظر املقتطف

  .٩٧٩ص  ٤س : وجملة العصبة

   .ودائرة املعارف اإلسالمية

: عّدله، باملكان: أقام املائَل أو املعوّج: عربية :َأقام
  .دام فيه

  .ةحمل اإلقاۤم: ]من كالمهم[

  .أقام العباد يف ما أراد: ]من حكمهم[

 ،الباري املقيماهللا العظيم، ٕؤو: ]من أقسامهم[
مع : لعل صوابه(ى من النٔو ى فالق احلبلي عالعرش استٔوإل

  ).النوى، وهو من أقسامهم العظيمة

: العربية" إقامة: "كلمتان: من التركية :هإقاَمتَكٔا
أداة املكانية، فمعىن : الفارسية": هَكٔا"مصدر أقام باملكان، و 

  .حمل اإلقامة، اُملقام: التركيب

): العربية(اسم التفضيل من قُبح الشيُء  :األقبح
  .ضّد حُسن

وهو من (عذر أقبح من َذنب : ]من كمام[
  ).كمات جند أيضًا على لفظ يدانيه

أَتى، ضّد أدبر، على الشيء، لزمه : عربية :َأْقَبل
  .وأخذ فيه

  .الإقٔب: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

  .الإقٔب: ومست األتراك والفرس والباكستانيون

  . الكلدانيةأقبل، ومثلها يف: ْقَبل: ويف السريانية

  .أقبل عليه، أقبلت الدنيا عليه: ]من كالمهم[

آدار وراها )  السنة: أي(ت إن أقبۤل: ]من أمثاهلم[
  .ت آدار وراهاوان أحمۤل

اختذه : اقتات الشيَء وبالشيء: من العربية: قتاتٕا
  .قوتًا له
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أخذها : اقتبس منه الناَر: من العربية :قتبسٕا
  .تعلمه واستفاده: )على ااز(شعلة، والعلَم 

ل ب يف دربك اقتۤببعدما بتغرّۤ: ]يقولون[ :ْقَتبلٕا
: ة، بنوا الفعل على افتعل من الِقبلة، أية الزرۤبل لضيۤعبتٔص

  .من جهتها، وليس يف العربية هذا

قتل بعُضهم : اقتتل القوُم: من العربية :قتتلٕا
  .بعضًا، حتاربوا

  .انظرها. ْتقاتلوا: ويغلب أن يقول غري الثاقفني

رَمى نفَسه فيه : اقتحم األمَر: من العربية :قتحمٕا
  .اهتجمه، يستعملها الثاقفون: بشّدة وَمشّقة، واملرتَل

قوي عليه ومتكن : اقتدر عليه: من العربية :قتدَرٕا
  .منه

  .اراقتٔد: واستمدت التركية واألوردية

  :وكان ينشد يف الكتاتيب

  فاقتَدر ياَمن تعاَلى    يامن َسَتر! يا رّبنا 

  واحمي بسيفو َمن كفر    انُصر لنا سلطاننا 

قُرب، دنا، : اقترب الوعُد: من العربية :بْقَتٔرٕا
  .تقاربا: الشيئان

اجتباه : َاقترح الشيء: من العربية :قترحٕا
عرضه للبحث، على : حتّكم، الرأَي: واختاره، عليه بكذا

  .طلب منه أن ينظمها: الشاعر قصيدة

أخذ منه : اقترض منه: ةمن العربي :قترضٕا
  .القرض

ضربوا : اقترع القوُم على كذا: من العربية :قترعٕا
أدَلى بصوته يف : سهمًا ونصيبًا، واستعملوها مبعىن: ُقرعة أي

  .تصويت أو يف انتخاب

  

  

  

اقترف : من العربية يستعملها الثاقفون :قترفٕا
  .فعله: الذنَب

اّتصل به  :بغريه ُاقترن الشيء: من العربية :نقتٔرٕا
  .الزواج: والتصق، ومنه استعماهلم االقتران مبعىن

أخذ : اقتسم القوُم املاَل وغَريه: من العربية :قتسمٕا
  .كل منهم قسمه منه

أخذ منه : اقتّص من فالن: من العربية :قتّصٕا
  .الِقصاص

مظاهر : االقتصاد: ]من اصطالحام[ :االقتصاد
ريات الزراعية والصناعية النشاط يف َأْجَدى الطرق إلنتاج اخل

  .واستهالكها بإحدى طرق التجارة لتنمية الثروة

  .دراسة طرق االقتصاد: وعلم االقتصاد

  .ما كان بإشراف احلكومة: واالقتصاد املوّجه
  .االقتصاد يف سوريا: ٥٣ص  ٢٩س : انظر جملة الكلمة

  .االقتصاد املوّجه: ]من تعبريام احلديثة[

ضّد أفرط، : قتصد يف األمرا: من العربية :قتصدٕا
  .توّسط بني اإلفراط والتقتري: يف النفقة

أنكر الشيخ إبراهيم : ]من عثرات أقالمهم[
اقتصد كذا من : فال يقال" اقتصد"اليازجي أن ُيعدَّى فعل 

  .املال

تعّدَيه " األخطاء اللغوية الشائعة"وأجاز النجار يف 
  .اّدخر"معىن " اقتصد"لتضمن 

اد اقتٔص: واألوردية واستمدت التركية
  .واقتصاديات
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اكتفى به، : اقتصر على كذا: من العربية :رقتٔصٕا
  .مل جياوزه إىل غريه

اقتصر يف كالمو على قصة :]من كالمهم[
  .الدّكان وَبس

: ًاقتضى احلاُل كذا اقتضاء: من العربية :ىقتٔضٕا
  .استوجبه واستلزمه واستدعاه

هيم قال الشيخ إبرا: ]من عثرات أقالمهم[
هذا العمل يقتضي له كذا من النفقة، وقد : قوهلم: اليازجي

فيستعملون هذا احلرف الزمًا : ُجمعت له األمواُل املقتضية
" اقتضى"، وهو ال ُيستعَمل كذلك البتة، ألن "جيب"مبرتلة 

: افعل ما يقتضيه كرُمك، أي: هنا مبعىن طلب، يقال
: ن يقالفالصواب أ -" األساس"كما يف  -مايطالُبك به 

باستعمال الفعل متعديًا : هذا العمل يقتضي كذا من النفقة
وقد ): كما أن الصواب أن يقال(ومسندًا إىل ضمري العمل، 

  .ُجمعت له األموال املقتضاة ال املقتضية

ساوي اللي بقتضيه شرَفك : ]من كالمهم[
  .وواجَبك

اقتضب : من العربية يستعملها الثاقفون :بقتٔضٕا
  .أوجز: عه، وهم يستعملوا يف معىناقتط: َالشيء

أخذ : اقتطع من الشيء قطعة: من العربية :قتطعٕا
  .أخذه لنفسه: منه شيئًا، فالن ماَل فالن

مل يسمع افتعل : ]من عثرات أقالمهم[ :قتطفٕا
غري " املقتطف"قطف، وعليه فاسم الة : من قطف، صوابه

  .جار على سنن العربية

و " املنجد"، وذكرها "املنت" "اقتطف"ومل يذكر 
  .، ولعلهما ذكراها كخطأ شائع"الرائد"

  

  

  

  

والة (اقتطاف ومقتطف، : واستمدت التركية
  ).املتقدمة أسست يف عهد األتراك

  .قطف: اتقطف: ويف السريانية

: اقتفاه: من العربية يستعملها الثاقفون :ْقتَفىٕا
  .تبعه

ن أصله، انتزعه م: َاقتلع الشيء: من العربية :قتلعٕا
  .َمطاوع قلع الشيء

: اقتىن املاَل: من العربية يستعملها الثاقفون :قتَنىٕا
  .مجعه واختذه لنفسه

  .االقتناء واالبتياع: ِمقَنه: ويف العربية

  .اصطاد: اقتنص: من العربية :صْقتٔنٕا

  .رضي به: اقتنع بالشيء: من العربية :قتنعٕا

): العربية(اسم التفضيل من َقَدر أو َقِدر  :األقدر
  .صار ذا قّوة وُقدرة

اسم التفضيل بنوه من فعل ثالثي متوهم  :األقدس
: بنوه مبعىن -" املنت"وال وجود له كما يف  -وجوده 

  .األكثر َترتُّهًا

. قدس األقداس: ومن مصطلح اليهود والنصارى
  .انظرها

  .أقبل بشجاعة: أقدم على األمر: عربية :َأقَدم

): العربية(قُدم الشيُء اسم التفضيل من  :األقدم
  .تقادم عهُده

  .حالة األقدمية: أقدجمه مبعىن: ويقول األتراك

  .وهم استمدوا أقدجمه من التركية

اعترف به وأذعن، أقّره يف : أقّر باحلّق: عربية :أقّر
جعله يستقّر ويثبت ويسكن، أقّر اهللا : األمر وعلى األمر

  .جعلها مسرورة: عيَنه
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  .انقّر: بنوا منها

  .ارإقٔر: استمدت التركيةو

: إقرار فقالت: واستمدت األلبانية من التركية
IKRAR.  

ة جلب ت احلكوۤمملا أقرّۤ: ]من التعبريات احلديثة[
  .عمر دين البفهمٕي: ماء الفرات إىل حلب قالت حلب

  .دنا): العربية(اسم التفضيل من قرب  :باألقٔر

أقرب : هالشي قريب: من كالم الكويت
  .عنيماحلاجب لل

األقرب "واستدمت األوردية من العربية مجلة 
  .وختذا حكمة" كالعقرب

مستمدة . (األقربون أوىل باملعروف: ]من أمثاهلم[
  ).من العربية

ه أقربط واحد يف البلد، نۤتٕأ: ]يقولون[ :طاألقرٔب
حيمل أكثر من غريه من طبائع القرباط كاخلسة : يريدون
  .انظرها. القرباطبنوا اسم التفضيل من : والدناءة

فالن أقرش أهل السوق، : ]يقولون[ :شْقٔرأأل
أغىن أو حيب املال أكثر من غريه، بنوا اسم : يريدون

  .انظرها. التفضيل من القرش

: نو أقرض، يريدونلسۤا: ]يقولون[ :األقرض
قطعه، كأمنا : َألثغ، بنوها صفة مشبهة من قرض الشيء

  .من رأسه قطعة يتخيلون أن مصدر اللثغ أن لسانه قطع

معي آس أقرع، : يقول العبو الورق :عاألقٔر
ظين أن معىن األوحدية آت من . األوحد، الفريد: يريدون

أقرع قرعة واحدة : أقرع اليت أصلها مضارع قرع أي
  .للداللة على الشيء الواحد أو املرة الواحدة

  

  

من سقط : صفة مشبهة مبعىن: عربية :األقرع
: انظر. القرعاء، وهم يقصرون: ؤنثشعر رأسه من علة، وامل

  .القرعا

  .املقبعة: انظر. الُقْرع والُقرعان، وهم رّدوا: واجلمع

اجلبل : ومسوا اجلبل األجرد ال نبت فيه مسوه جمازًا
  .األقرع

ومسوا اجلبس الرديء األبيض الداخل مسواه جمازًا 
  .اجلبس األقرع: أيضًا

  .سبب قرع املعرة: أعوج بن عناق: انظر

األقرع إذا حّكا واألعور إذا : ]ن كمامم[
مي ّمحۤا. التتمقرع شعرا براَسك ما بتطلع! ياأقرع . چّكا

. ةلو قيۤلأقرع وٕأ: صار الجوز باحليلة قالت. فتح وأقرع عرب
: قال لو. جبنا األقرع يوّنسنا كشف عن راسو وخّوفنا

: بو(أقرع بو . قيم شي على شي: أقرع ودقنو طويلة قال لو
من هو : تركية مبعىن(نه در بو ) هذا أقرع: هذا أي: كيةتر

، دّقاق الطبلة، عّالك اجللدة، شّراق )هو نكرة: هذا ؟ أي
كلما . شّد اخليط من بعيد األقرع برَكد رَكيد. خمطتو

  .تزحلقت األقدام األقرع مبشي قّدام

  .طلع براَسك شعر ّملس عراسو: قالوا لألقرع

بطالع ماألقرع : قتوفالن قّد و: ]من كنايام[
  .شعر وماحلفيان نعل

  .عع خود اخليط ورو مشّۤأقرع وعينو بتدمّۤ

  : ]من أهازجيهم[

  هبّدو زيت وكربيۤت    هأقرع أقرع حنتيۤت

  عوبابوجيت تْرٔق    كربيته مابتنفعو
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  :]من شعرهم[

  أقرع قرنفع وباب احلبس ميدانو

  ْيت القليط ّمحامووالزبل أكلوا ؤم

  :غريه

  قرع ياللي قرعتك بلقايا أقرع ال

  رقا َال تالميح بتشبه حجرة الٔبوٕإ

  ومكّبسة بالضروس طبقة على طبقة

  ّال بدايع، ولكن قرعتك بشقهٕك

ة البحّش اجلبۤن. رۤكاألقرع ٕج: ]من اعتقادام[
املرا . البنت البتكّنس وما بتنضف جبّيا جوز أقرع. عبنقۤر

  .ف بيتا جبّيا أوالد قرعاناللي ما بتنضّۤ

أو  KARIS: من اليونانية: سأو ْقريۤد سقريۤدٕأ
KARIDHES : نوع من السراطني البحرية من طائفة

  .أقريُدس: القشريات له عشر أقدام، مساه ابن البيطار

مسك أبيض : اإلْربيان: وقال الشيخ أمحد رضا
ُبرغوث البحر : يسمى بالشام قريدِِس وُقريدِِس، ويف مصر

  ).واُحلّمري

): العربية( ُلتفضيل من قسا الشيءاسم ا :األقَسى
  .صُلب

  .حلف: عربية :قسمٔأ

أقسم بأن يفعل : يقولون: ]من عثرات أقالمهم[
  .أقسم على أن يفعل كذا: كذا، صواا

  .دائرة املعارف اإلسالمية: انظر: أق ُسنُقر

: املسائي، أي: آقشاجمي: من التركية :قشاجمئأ
  .صباحجي: نوبته مسائية، يقابلها

  

  

  

اسم التفضيل من قصا املكاُن : عربية :قَصىاأل
  .َبُعد: يقصو

  .احلد األقصى، أقصى العقوبة: ]من كالمهم[

): العربية( ُاسم التفضيل من َقُصر الشيء :رقٔصأأل
  .كان ذا ِقصر

أنا لقيت كرت، : شفت حايل: ]يقولون[ :ةْقٔضأأل
: عربيةحتريف الَيَقظة ال: ال يف املنامأنا يف األقضة ٕإ! ياريب 
  .االنتباه

  .بني النوم واألقضة: ]من كالمهم[

قطعة أرض : نسبة إىل اإلقطاعة العربية :قطاعيإإل
  .كان ُيقَطعها اجلنُد فتجعل غلتها رزقًا هلم

  .ونظام اإلقطاع مستمّد من الشريعة الرومانية

وكان اإلقطاعيون يدفنهم أوالدهم يف اإلقطاعة 
إشارة إىل القرب كي ال  نفسها ويقيمون فوق قبورهم عمودًا

  .تسترد احلكومة األرض بعد موت اإلقطاعي

وتكثر هذه القبور يف مشايل غريب حلب، أشهر 
  ".سرمدا"عواميدها عمود 

  .اإلقطاع: انظر دائرة املعارف اإلسالمية

  .٣ص  ٢٠: الد: وجملة امع العلمي العراقي

قل يف تبديل آلة الن: آقتارمه: من التركية :هْرٔمْقٕطٔأ
  .الطريق

  .انظرها. صفة مشبهة من قطش :قطشأأل

: األقطش مبعىن": قشش"يف مادة " التاج"ويف 
  .املقطوع األذنني

): العربية(اسم التفضيل من قطع الشيء  :قطعأأل
  .فصله وأبانه
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كالم . هالدوا أقطع من غريو: ]من استعارام[
. سّر شيخنا أقطع من كل سر. هاخلطيب أقطع مالسيف

  .ايت أقطع يف األكل مالبقرةمح

  .نوع من احلمام :ف أمحرقٔطٔأ

  .نوع من احلمام :ف أزرققٔطٔأ

  .نوع من احلمام :دف أسٔوقٔطٔأ

  .نوع من احلمام :رصٔفف ٔأقٔطٔأ

  .خال من الناس: َأقفر املكان: من العربية :رْقٔفٔأ

): العربية( ُاسم التفضيل من قّل الشيء :قّلأأل
  .ضّد كُثر

  .األقّلية: الصناعيومصدرها 

  .أقليت: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

أقّل كثريًا، : يقولون: ]من عثرات أقالمهم[
  .أقّل جدًا: صواا

  .أقل ما ميكن: ]من كالمهم[

  .اجلنون فنون وأقّلو سبعون: ]من أمثاهلم[

  .أزعج: أقلق: من العربية: ققٔلٔأ

  .عن صحتكق بالنا طّمنا قۤلال ٕت: ]من كالمهم[

بعض اجتماعيينا : ]من تعبريام احلديثة[ :َأْقَلم
ننقل إليها بعضًا من : يرى أن نؤقلم بعضًا من قرانا، أي

من نبات وحيوان : خصائص إقليم آخر يدانيها يف طبيعتها
: وعادات، واحلق أن نقل كل ما فيه خري هو خري، واألقلمة

  .تكييف إقليم على حنو ما يالئمه من إقليم آخر

  .َتَأقلم للمطاوعة: من أقلم: وبنوا
  .إقليم: انظر

  

ه ٔمْقٔلأجا الظابط وضرب ٔأ: ]يقولون[ :هٔمْقٔلٔأ
" هقالٔم يٓو"حتريف : وعمل التفّقد: عالعسكر، يريدون

  .التفّقد: التركية

تعبري تركي مستمد لفظه من  :أقّلًة
على : أَقّلًة الزم يعّلوه رتبة، يريدون: ]يقولون[:العربية

  .قليلال

الناحية، الصقع، : اإلقليم: من العربية :قليمإإل
األرض اليت متتاز بسياستها أو بطبيعتها : ]من اصطالحام[و

  .KLEIMA: أو جبّوها، عن اليونانية

: ْقليَما: الكلدانية: ، ويفقليمٓا: ويف السريانية
  .كالمها عن اليونانية

  .نانيةاإلقليم، اُملناخ، عن اليو: أقليم: ويف العربية

املياه اإلقليمية، وأقلَم : ]ومن تعبريام احلديثة[
  .انظرمها. وتأقلم

  .٢٤٤ص  ٢٤س : انظر جملة امع العلمي العريب

  .اإلقليم يف الفرنسية والعربية: ١١ص  ٤عدد  ١٧س : وجملة األديب

  .ودائرة املعارف اإلسالمية

املصدر الصناعي من األقّل : عربية :األقّلية
  . مقابل األكثر: اسم التفضيل: )العربية(

  .أرضاه: أقنعه: عربية :أقنع

. إقناع: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .عنٕۤق: انظر

): العربية(اسم التفضيل من َقِنع فالن  :األقنع
  .رضي باليسري

: ، ويف الكلدانيةقْنومٓا: من السريانية :قنومإأل
رة، الشخص، الذات، اجلوهر، املاهة، اجلسد، الصو: قْنوَما

. ICONA: عن اليونانية. يستعملها النصارى يف ماهية اهللا
 . األقانيم: واجلمع
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من : OKA: ة عن اليونانيةقّٔأٓو: من التركية :ةقّٔإأل
غرامًا، ومنذ ) ١٢٤٨(درهم أو  ٤٠٠األوزان القدمية تعدل 

. عشر سنني أبطلت اليونان الوزن ا واختذت الكيلو بديًال
  .ققّقات وٕإٔأ: عواجلم

  .انظرها. هقّٕٔح: وكان يكثر أن يقولوا فيها

  .OKE: ولفظها يف اإلنَكليزية

  .OCQUEأو  OKKEويف الفرنسية 

): العربية(اسم التفضيل من َقِوي فالن  :ىْقٔوأأل
  .صار ذا قوة

  .فالن كافر أقوى مالكفار: ]من كالمهم[

  .أقوى مالقرد مامسخ أهللا: ]من كمام[

  .أوقيانوس: انظر :نوسقيإأ

نعل اجلاموس أقيم من نعل : ]يقولون[ :ْقيمأأل
: اجلمل، بنوا اسم التفضيل من قام يقوم وكان حقها األقوم

  .َثَبت، أطاق

): العربية(اسم التفضيل من كئب فالن  :األكأب
  .حِزن، اغّتم

شرفاؤهم، ال : أكابر القوم: من العربية :راألكاۤب
  .يستعملوا إال مجعًا

. أكابر وأكابريل: واستمدا التركية فقالت
  .ةاألكاْبريّۤ: واملصدر الصناعي عندهم

ر، ر أو ماألكاۤبصار أكاۤب: ]من كمام[
  .ر بچحف القنادرة، فالن بقّلد األكاۤبالتساوي أكابريّۤ

  

  

  

  

  

  .ينعل أكابر أهلو: ]من سبام[

ن مستورة وحيطانن األكابر ْعيوٓب: ]من أمثاهلم[
  .سور

إيكى "فيقول العب الطاولة يف : ]ويتندرون[
  .وأعيان البلد: ر، وقد يردفها بقولهأكاۤب": بري

 ف أكادٓوعم بضيّۤ بنٓوملا شاف ٕا: ]يقولون[ :أكاد
  .ر، حتريف كاد، وهم أحلقوها الضمريينفۤز

: من اليونانية: ِدميَيةٔكأو أكادميية أو ٔأ :ادميياأٔك
ACADEMIA :مع العلمياملدرسة العالية، اجلامعة، ا.  

وأصلها مترته كان على أبواب أتينة فيه ضروب 
الشجر السيما الزيتون، وهب هذا املترتَه شخٌص امسه 

وهبه اجلمهورية فاختذته ملعبًا رياضيًا، وكانت " أكادميوس"
مدرسة أفالطون جبواره فعرفت به، مث أطلقت على كل 

  .معهد عال كما أطلقت على امع العلمي

  .أقاِدميا: را القدامىوع
  .أسلوب األكادميية العربية القدمية: ٢٣٣ص  ١٥س : انظر جملة احلديث

  .الكثري األكل: عربية :األّكال

  .أّكال الشرع: ويلقبون الديري

  ).أو العباد(يا أّكال حقوق الناس : ]من سبام[

سّباب الدين أّكال . أّكال نّكار: ]من كمام[
  .اخلمام مالعصر بناموأّكال . اجلرادين

يظنون (أّكال التازة ما بتآذى : ]من نداء الباعة[
  ).أم يسجعون وال يسجعون

  .فالن ملَتَمسينو بيضن كبري]: من استعارام[
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أجّله، استعظمه، رآه : أكربه: من العربية :رأكٔب
  .كرب: انظر. كبريًا

  .ارإكٔب: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

): العربية( ُاسم التفضيل من كُبر الشيء :راألكٔب
  .عظم، ضّد صغر

يف مقام اخلطر والرهبة، " اهللا أكرب"ويستعملون 
  .واستمدا كل األمم اإلسالمية

ّنك أكرب ٕم. ال تكرب اهللا أكرب]: من حكمهم[
). وهو من أمثال الكويت أيضًا(ة ف مّنك بسۤنبيوم أعٔر

التجربة أكرب . وركر أكرب مّنك وأزغر مّنك وارجاع لششاۤو
  .برهان

أهللا أكرب، متل هالسنة : قال العنرب]: من أمثاهلم[
  .اللعيننة ما حّطو فيين مونة

املتقدمة بعدها " أكرب"من : من التركية :هَچرأكٔب
من : الالحقة التركية الدالة على التمييز، يريدون ا": هچ"

  .ناحية املقام األكرب، أو على اعتبار رفعة املقام

: اكتَأب: من العربية يستعملها الثاقفون :تَأبكٕا
  .َكِئب، اغتّم

  .كاهلا: اكتال احلبوب: من العربية :كتالٕا

ملا انعزل هاملأمور الكبري مابَقى ]: من استعارام[
  ).الأحد يأبه له: يريدون(حدا يكتال بكيلو 

كما يف  -من العربية، أصل استعماهلا  :كَتَتبٕا
ُكتب اُمسه يف ديوان السلطان، : جُلاكَتَتب الر -" املنت"

  .وهم يستعملوا مبعىن َكَتب امسه بني املتربعني ملشروع

  

  

  

  

  

اسم التفضيل : حتريف األكثر: من العربية :راألكٔت
   .األكثر: انظر. ضّد قّل): العربية( ُمن كُثر الشيء

األكثرّية، وهم يقولوا : واملصدر الصناعي
  .األكترّية: ويقولون

  .أكثريت: دت التركية واألورديةواستم

  .دبو أكتر من أكلوكَٕ]: من كالمهم[

  .أكتر مالقرد ما مسخ أهللا]: من كمام[

  .حياتيات أكتر من الرۤااجلۤا]: من أمثاهلم[

اكترى : من العربية يستعملها الثاقفون :ىاكتٔر
  .استأجرها: الدار وحنوها

، باَلى به: اكترث لألمر: من العربية :ثكتٔرٕا
  .التفت إليه، اعتىن به

ما اكترث فيه أو : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .ما اكترث له: ما اكترث به، والصواب

اسم ": أكثر"املصدر الصناعي لـ  :األكثرية
  .األكثر: انظر. ضد أقّل: التفضيل العربية

أكثرية الناس يف حلب بفضلوا ]: من كالمهم[
  .البيضا عالسمرا

فالن أخذ أكثرية ]: ديثةمن تعبريام احل[
األكثرية . يف االنتخاب) أو أكترية األصوات(األصوات 

  .الساحقة

  .لبس الكسوة: اكتسى: من العربية :كتَسىٕا

ى بعٔر: بين آدم متل السجرة]: من تشبيهام[
  .ِسيوبكٕت

  .ة بتتعرى وبتكتِسيالكعۤب]: من أمثاهلم[

: اكتسب ماًال أو علمًا: من العربية :كتسبٕا
  .لبه ورحبهط
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  .اب ومكتَسباكتٔس: واستمدت التركية

اكتسب الفرصة، حق ]: من تعبريام احلديثة[
  .ُمكتَسب

  .ذهب به: َاكتسح الشيء: من العربية :كتسحٕا

اكتسح السوق، اكتسح ]: من تعبريام احلديثة[
  .املوقف

كشفه : اكتشف الشيَء: من العربية :كتشفٕا
اخترع، ومبعىن عرف أرضًا  وأظهره، وهم يستعملوا مبعىن

  .كان العلم جيهلها وعّرف ا

اكتشفوا على : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .اكتشفوا دوا جديد للسّكر: دوا جديد للسّكر، صواا

  .حتقيق يف اكتشف: ١٤٠ص  ١٣س : انظر جملة امع العلمي العريب

َمن انقبضت : صفة مشبهة مبعىن: عربية :األكَتع
  .جعت إىل كّفهأصابعه ور

  .انكتع: بنوا من األكتع

قِنع واستغىن به : اكتَفى بكذا: من العربية :كتَفىٕا
  .اقتصر عليه

  .ااكتٔف: واستمدت التركية

أو سلطان (ِفي ك خمٕتاملكِتفي مۤل]: من أمثاهلم[
  ).خمتِفي

اسم التفضيل من كتم السّر وغَريه  :األكتم
  .ستره): العربية(

ّمت وكُمل : اكتمل الشيُء: من العربية :كتملٕا
  ").املنت"ومل يذكر اكتمل يف (

ماتظّن يف األربعني بكتمل عقل ]: من كالمهم[
  . نسان، كلما جّرب أكتر بكتمل أكترإإل

  

  

  

  .تسّمى به: اكتىن بكذا: من العربية :كتَنىٕا

: امتأل، اجتمع، اللحُم: اكترت: من العربية :كتَنزٕا
  .حتت األرضدفنه : اجتمع وَصُلب، املاَل

د ما ضربتو ما هالولد شٔق]: يقولون[ :كتَنعٕا
  .خضع والن: ع، بنوا على افتعل من َكَنع العربية مبعىنبكتۤن

مطاوع كَوى، : اكَتوى: من العربية :ىكتٔوٕا
  .انظرها. انكوى: ويغلب أن يقولوا

  .رٔبكتٓوأٓو: انظر :ركتؤبٕأ

  .ةأكترۤي: انظر :ةأكثريّۤ

: ه، يريدونَچْكهاملسألة ماال ٕأ]: يقولون[ :هَچْكٕأ
وتلفظ " أوك: "من التركية: ال مرتكز هلا فال سبيل ملعاجلتها

EUK  مبعىن الرقعة، ومبعىن كل ما يتالَفى به النقص ويصلح
. امللحق الفارسي مبعىن الصغري": هچ"به الوهن، بعدها 

ه يف التركية ينطبق على مراد چوهناك معىن ثان ألوك
  .عب احلذاءك: تعبريهم، وهو

صفة مشبهة مبعىن الكحيل : عربية :لاألكٔح
  .من يف أجفانه سواد طبيعي: العني، أي

  .الكحالء، وهم يقصرون: مؤنثه

: فيسمي العب الطاولة الدوشيش]: ويتندرون[
  .اجلفون السود: أبو العيون السود يريد: األكحل، وقد يزيد

ثّبته : أّكد العقَد أو العهَد: من العربية :أّكد
  .وكد: انظر. ووّكد أفصح من أّكد. ووثّقه، فهو أكيد
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  .انظر جيدًا: د مليح، يريدونأكّۤ]: من كالمهم[

  .مؤكد ومؤكدًا وتأكيد: واستمدت التركية

اسم : واألَكدب واألكذب واألَكذب :األكدب
جاءت . أخرب بغري الواقع): العربية(التفضيل من كذب 

  .الَكاف والدال لغات فيها

  .الكرد: نظرا: األكراد

يقع بني ]: من أحياء حلب[ :حارة األكراد
قسطل احلرامي واحلميدية، كان معظم سكانه من األكراد، 

  .٨٤ص . ذكره الشيخ وفا يف منظومته
  . ٤٥٠ص  ٢جـ : انظر ر الذهب

املصدر : اإلكرامية: من العربية :ةكراميّۤإإل
  .الصناعي من اإلكرام

  .إكراميت: واستمدت التركية

. ةبنوا اسم التفضيل من الكرخاۤن :نكْرٔخأأل
  .انظرها

  .هاملوس أكرخن من هداك]: يقولون[

ل ة من ٕكفالن أكرخن يف امللعۤن]: ويتندرون[
  .اوالد حارتٓو

عظّمه، نّزهه، نفَسه عن : أكرمه: عربية :مأكٔر
حفظها، وهم يستعملوا أيضًا مبعىن قابله حبسن : الزالت
  .الضيافة

  .إكرام: ةواستمدت التركي

  .IQRAM: واستمدا من التركية األلبانية فقالت

  .إكرامًا خلاطري]: من كالمهم[

  .من أكرم الغريب أكرم النيب]: من أمثاهلم[

  

  

): العربية(اسم التفضيل من كُرم فالن  :ماألكٔر
  .ضّد لؤم

  .واستمدا التركية

لقب احترام دون : األكرم: ويف املراسالت
  ".احملترم"

فالن . الكْرم أكرم من صاحبو]: اهلممن أمث[
  .أكرم من حامت طي

  .صفة مشبهة مبعىن القصري األنف: عربية :األكَزم

عن  EXPRESS: من اإلنَكليزية :ساإلكسربۤي
املضغوط، ومن معىن الضغط : EXPRESSUS: الالتينية

أخذت اإلنَكليزية معىن السرعة فاستعملت الكلة للقطار 
  .السريع

والتاء " (العاجلة"ّية كلمة وضع هلا رشيد عط
  ).للمبالغة: كتاء راوية

" العّداء"ووضع هلا عيسى إسكندر املعلوف كلمة 
، واجلمهور ال يستعمل إال "اِملركاض"و " اِملحضار"و 

  ".القطار السريع"

: عن الالتينية EXTRA: من اإلنَكليزية :اكستٔراۤإل
EXTRA ا مبعىن األجود والفائق مبعىن الزيادة، ويستعملو

  .والزائد عن احلد الطبيعي

عم بساوي شغلو : ْستّراوقد حيرفوا إىل ٕك
  .عالكستّرا

َفَتر ): العربية(اسم التفضيل من َكِسل  :األكسل
  .وتثاقل

  .اآلكسيدان: انظر: األكسيدان

: من العربية يستعملها الثاقفون فقط :كسريإإل
مون أنه الكيمياء، حجر الفالسفة الذي كانوا يزع: اإلكسري

ْكِسرين عن : حيّول املعادن إىل ذهب، عن السريانية
  .احملوِّل: ELIXIR: اليونانية
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  .عن العربية: ELIXIR: ويف الفرنسية

  .عن العربية: ELIXIR: ويف اإلنَكليزية

  .ELIXIR: ويف الرومانية

): العربية(اسم التفضيل من كشف  :األكشف
  .أظهر

ن ألن اللون يستعملوا نقيض األغمق يف األلوا
  .الكاشف قد يظهر ما حتته

ل، من كٓو: ل واألمربيآك: واملضارع :أَكل
تناوله وبلعه بعد : أكل الطعاَم: أكل يأكل ُكل: العربية

  .أفناه: أخذه ظلمًا، والصدُأ احلديَد: مضغه، املاَل بالباطل

. األّكال واألّكيل: ويقولون يف مبالغة اآلكل
  .انظرها

  .وانأكلاّتاكل : وبنوا منه

  .أكل، وتلفظ الكاف خاء: ويف العربية

ل، وتلفظ الكاف أكَۤ: ويف السريانية والكلدانية
  .خاء أيضًا

: ، ويف الكلدانيةُأوخٓال: واألكل يف السريانية
  .ُأوخَال

  .وقد ُيعّدونه بالالم

  ]:من شعرهم[

  ر يكونما قدّٓ    ال تاكل هلّمك

وذوقهم دعاهم أن يصنفوا اقتران بعض املآكل 
  :على النحو التايل

امللوخية مع الكبة بالفرن، الكبة بسمك مع 
ة احللوة، الباجنان حۤياهليطلية بنشا، القرع احملشي مع التفۤا

احلشي مع اجلبس، اليربق مع الرز حبليب، املغربية مع 
  .السودا، مريسة القمردين مع اجلبنة، احلمة بكرز مع اخليار

  

ة، أكل ة، أكل دۤلأكل قتۤل]: من كالمهم[
، )خبدوده: أي(س، أكال بصفاحو يطة، أكال دق ودٓوۤع

أْكل : أي(ة، أكلو بال ملح أكال عطولو وعرضو، أكل كفيّۤ
قال أمحد تيمور باشا يف (ي چ، أكل و)احليوان اللحم

ومن طريف ما يروى عن أحد : ٣ص " الكنايات العامية"
ظرفاء العصر أنه أومل وليمة عرس ونسي دعوة بعض 

ال : ، فلما قابلوه عاتبوه على إمهاله هلم، فقالأخصائه
قسم يأكلون طعامي : تعاتبوين فإين جعلت أصحايب قسمني

، كول من طبيخ العيلة الزغرية )وقسم يأكلون وّشي
ألن الصغرية تسخو على (واجعال خبزك مالعيلة الكبرية 

  ).طعامها وألن الكبرية يكون خبزها طازجًا

رح، ْصواب، أكل ٕجأكل ]: ومن كالمهم أيضًا[
أكل فشكة، أكل صرماي، أكال مطروحة، أكال شغل 

ة ما بتلّق على ة، هاألكۤلغل باب انطاۤكالتدريبة، أكال ٕش
، أكل سبعني لقط )يف الطاولة(ربع حجار حناكك، أكل ٔأ

، أكل )يف الدومينو(، أكل مخسطعش لقط )يف الكونكان(
لو وشربو، ، اشتغل عند البيك بأك)يف الشطرنج(لو الفيل 

  .أش بتاكل مع العافية

كل َأَكل كل ٕأكل ٕإٔأ: يف حكايام]: ويقولون[
  .الطنجرة كال وما خّلى ِشي

: يقول دكاجني سوق الصابون]: من خلمام[
  .ه ما مناكل حرامْسآل عّنا حنۤن

يا ما أكلت لوعات ولّسا بّدك ]: ويقولون[
  .تاكل
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ملربد ت املي الصخرة،و أكل اأكۤل]: و يقولون[ 
  .اخلشب أو املعدن

  .أكل يل حقي اهللا ينتقم يل منو]: و يقولون[   

القوي بياكـل  :  هي سّنة الكون]: و يقولون[   
  .الضعيف

  .ة مطر قويةأكلنا زخّٕ]: و يقولون[   

البياكـل  . آخ على أكلة خماخ :من متچكام[   
كـول  . البياكل على ضرسو بنفع نفسو. مشبك بتشربك

  .ل َحّسخس و ّقۤل

أكلة . طيبكلما جعت بتاكل ٔأ]: من أمثاهلم[   
ه واشراب كـره وال  ۤركول ٕك. يف الشيخ سعيد ما هو بعيد

ت زديقك كول كتري وببيت عدوك كـول  ببۤي. تعاشر كره
 :قال لو. كول العّجور وازرع املنتور). ألنك تغيظه(كتري 

  . بفلوسو :َحَمد بياكل حالوة قال لو

ـ     العصـافري  . ارةالولد لبسو خسارة وأكلـو جت
كول ببيت اليهودي ونـام  . زبشوفوا مبنامن عم ياكلو قْنٓب

اللي عودتو على أكالتك كلمـا شـافك   . ببيت النصراين
. جابو جحا أكلو جحۤا. تاّرر َعٕما بصٓبالبياكل حلوت. جبوع

ال أكل اللحـم وال  ال أكل ٕإ. الكبار بتاكل والزغار بتضرس
وهو من أمثال جند (د احملّبة األكل على ق. ال نار الفحمنار ٕإ

مـا  . األكل واهلزمية ما عليهن عزمية). أيضًا على لفظ يدانيه
نـوع مـن    :الفوعي(ّت من جوعي باكل الفوِعي ولو ٕم

باكـل  . ة كانت الناس بتاكل بعضـا لوال احلكوۤم). العنب
البياكـل  . بتاكل منو البتطبخ منٓو. سيسي ولو بعت لبۤاالقۤي

كول مازة السكران واضحاك . يفوخبز السلطان يضرب بس
  .عليه

  

  

  

  

  

  

  

قالوا للجمـل لـيش   . كول بالدين وال تشتغل يوم التنني 
اللي عنـد  . خضربفتكروا ملا كان ٔأ: بتاكل شوك ؟ قال لن

. ة اللي بتاكل عفص بطلـع جبلـدا  العۤرت. مو ال تاكل مهوٕأ
البخاف على أكـل  . لل وقوم قبل الرجۤاكول أكل اجلمۤا

البلد اللي بتصال كول من بصـال،  . بتاكل أدنيه القط الفار
ع عزنودك وكـول  كول البطيخ وطۤل. قق بياكل بنٓدالبسٓب

ـ أول تلجة سّم وتـاۤ . اجلبس وطلع عخدودك ة دّم ين تلۤج
كول الزيـت بتهـد اجلـيط    . ة كول وال تملت تلۤجوتۤا
ن شفت أحسن أنا السمك البّني ٕإ). يظنون أم يسجعون(

كالمي مع : أنا هون قال لو: قال لو الفرايت .مين ال تاكلين
ويقولوا يف لعب الطاولـة  (البياكل ما مبوت . األزغر مين

البشتغل بأكلو يا سـعادة  . البياكل وبنفع يكل هَنا). أيضًا
  .أهلو

ـ كلي قليّۤ]: من كمام[   أكلـة  . ةة ونامي هنيّۤ
شي شاط وشي باط . يكۤنق عۤيت عليك كول وحبۤلواحنسۤب

. وناس بضرسـوا  ناس بياكلوا حصٓرم. أكلتو القطاطي وش
ية وأكلـّوا  اۤبت الزۤلرخۤص. عيف وأكل ميت رغيفْض: قال
قالوا للكـالب  . البياكل هاألكالت بنام هالنومات. احلمري

فالن أكل ظـوظ  . عالشغلتني ما منقدر: كلوا وعووا قالوا
ـ  حيح ال تكٓسْص. تجحش واخنٔو ل ر ومكسـور ال تآك

بعد ما . تحّيةسة وأكلتا املطلبتا املشتهۤي. شبعل كول تتوكٓو
لـوالك يـا   . ك مالو زكاطعاۤم! يا مرا: أكل وانتكا قال ال

جحا راح عالعرس وما حدا : أصله(ما أكلت يا متي ! كمي
: اعتربوا، رجع وتلّبس القوا لو باألهلني والسـهلني وقـال  

  ..).لوالك
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: قال لو. عفالن بياكل بياكل ما بشبع برو عالشغلة ما برج
قـالوا  . البياكل العصي مو متل اللـي بعـّدا  : مّدا قال لو
واحـد  . متّيـاۤ صري كردي حرد عن األكل سبع : للجحش

. بياكـل وبـنطّ  : فالن مالزّط. كل ّمهاخي دقنو التاين ۤآرۤا
كول يا قطيطـي وّنـا   . دّخانك عمانا وأكَلك ما أجانا

ما بتفوتو . ةيّۤة وكسر الزبدأكل اهلديّۤ. العجني مالو أصحاب
  .ق املكانش ما كان وبضيّۤبياكل ٕأ. ةيۤتة وال األكلة البۤايۤتالفۤا

. كل الطيور ما بتاكل حلمـا ]: من عنجهيام[  
  .ال الصبية املشمرةاخلبزة املقمرة ما بتاكال ۤإ

أرغموا يهوديًا أن يأكل مـن  ]: من نوادرهم[   
ش ما أبكـر  لي -: ربكّۤ: أكل اإلسالم وبعد ما أكل قالوا له

  .ن حلو وأكل طّيبلسۤا! يابو

كول . أجنس من قطة أكلت أوالدا]: من سبام[  
  ).تلطيف كلمة أخرى(هوا 

. جـري أكل الدرب شقفة من ٕإ]: من جمازام[   
أكل الدهر . خسيلك واحلوسة عليك أكل من إيدي شقفة

  ).عريب األصل(عليه و شرب 

. مـو متل واحد عم بياكل بنو]: من تشبيهام[   
فالن متل خبز . زلع وعالنۤابياكل عالطاۤل: فالن متل املنشار

فالن متل . فالن بياكل متل الغول. مأكول مذموم :الشعري
الغين متـل  . ش ما كان وبضيق املكانبياكل ٕأ: دكر النحل
حبّطو : متل أهل املعّرة. بتاكل مّنو وبتشتغل مّنو: زيت إدلب

  .راجبياكلوا قتل وحبّطو ٔخ: متل اليهود. األكل وبطلعوا لّربا

كانوا القط ما أكل لو العجـني  ]: من كنايام[   
أْكـل  . رب ومعيب سـبيلو كل شٔاۤآ). ال يأبه ملصابه: أي(

  .ومرعى وقّلة صنعة

  

  

  

  

  

: اَحللفـا (فالن بياكل احللفا واْحللفا . رو كول بّف ونام أ آ
فالن فطران فـول  ). وما وراءها: نبات صحراوي، اْحللفا

أكله بلعب عليها ). يعتقدون أن آكله يتخبّّل عقله(س مدّم
). أي يعلوها جدي كشأنه عندما يرفعونه على نشز(جدي 
نـاس أكلـت   . نك أكلتو القطّّةيت بوقتا ليش لسۤاماحۤك

فالن الصحن البياكل فيه بشخ . معاليق وناس لّساها عالريق
بياكل من علـى راسـو   . أنا بعلمك وباكل من بيتنا. فيه

. عم بياكل باخلمسة والكف). يتصرف يف حركاته(بق بالط
م تاكل ماال ال ٕتفالنة ٕا. يب عليها ٔمة وشۤريۤنفالن أكل الۤد

أكلـة طيبـة بتتاكـل    ). وتتظاهر باخلجل: أي(مت حتكي 
تضـغط  : يريدون(ل حلمك ش بك عم بتآكٕأ. األصابع معا

على أسنانك حنقًا فكأنك تأكل من لثتها أو تعض علـى  
  ).ندمًا كأنك تأكلها أصابعك

  :التهكمية] من أغانيهم[ 

  ال السمن يكون طايفٕإ    فما باكل القطاۤي

  ق عشرة يا أخواينَبَلحّۤ  باكلو وقليب مو خايف

  ه مالصهريجال مبيّٕۤإ    ما باكل الكرابيج

  باكل عشرة يا أخواين  مني الضحك والتهريج

رّبي قط بياكل فارك رّبي كلب ]: من حكمهم[   
. ب ديارك وبفضح أسـرارك ك ريب ابن آدم خبٓرحبرس دار

عطي خبزك . ياما طبخوا وما أكلوا وياما عّمروا وما سكنوا
أو نّصو، وهو من حكم جند وعلـى  (للخباز ولو أكلو كّلو 

املا بطعمي التسعة . املا هو ديب بتاكلو الدياب). لفظ يدانيه
لة ال تاخد األرم. أكل العلماء: خبز وماء. ما بياكل العشرة

  .ضرعا شّول بتاكل وبتشرب وبتتذكر حبيبا األّول

   



- ٢٠١ - 

. البتطبخ مّنو بتاكل مّنو. ّولال َلّلي بقطفو ٔأماحالة الكْرم ٕإ
. البياكل رغيف ما هو ضعيف. م املكانسٔراجلوعان بياكل ٕق

كول فول . س ما تشتهيه الناسكول ما تشتهي نفسك والبۤا
. ةتاكلوا باملّنيّۤالحتط خبزك جبيب غريك و. وامشي عاألصول

التدخل بيـت ظنـان وال   . بم بتاكلو عۤنصبور عاحلصٓرا
  .تاكل زاد مّنان

يساووا . ةكۤلتاكلك ۤآ]: من دعائهم على فالن[  
األكل اللي أكلـو ان  . ة عمياتاكلو سوۤس. للك وما تآك

  .وّمحى تقّلل أكلو. شاء اهللا يفتح جبسمو

يا بقلـة  : بنادى بياع البقلة]: من نداء باعتهم[   
األكلـة  : وينادى بياع القـرنبيط . طراوات أكل األغوات

وينادى من يعـرض مثـل   ). األكلة الطيبة:يريد! (ياقرنبيط
. ل، يعمي عني املا ْبفّرقالعني بّدا تآك: بضاعته إال أا دوا
  .ةب صبيّۤاملهلبية بتاكال العجوز بتقۤل: وينادي بياع املهّلبية

بزر الّين برّبي الـدود يف  أكل ال]: من اعتقادام[  
إذا نسي العم . البياكل مبعلقة غريو بصريلو قويطات. البطن

البياكـل  . أرض بتاكل معو اجلـان بياكل وحط إيدو عأل
ة شي ومـا  إذا اشتهت احلبۤل. وحبكي بياكل معو الشيطان

  .شهوة: انظر. بناأكلتو بطلع شهوة جبسد ٕا

. انظرهـا . كـول واشـكور  ]: ومن مآكلهم[   
  .اتاكل،أّكل:ظران

أطلقوه على ما يطرحونه من الذبائح  :أكل قط  
  .ويطعمونه كالوتر

    

  

  

  

  

  

  

  

وُجد يف قيود دفاتر صالح الدين الشرجبي حبلب أنه صرف 
  .ألفي لرية أكل قط لقطط العثمانبة

  .جعله يأكل: أّكله: عربية: أّكل  

وتركخ الكـاف فـتلفظ   (ل َأْوۤك: ويف السريانية  
  .لكلدانية، ومثلها ا)خاء

أصابه ):العربية(اسم التفضيل من َكِلب  :األكَلب  
سرى إليه استئثار الكلب ولـو  : داء الَكَلب، وهم يريدون

  .بعظمة

استعملوها صفة مشـبهة مـن َكَلـح    : األكلح  
تكّشر يف عبوس، وهم استعملوها جمازًا يف معـىن  ): العربية(
  .َقُبح

تكّشر  ):العربية(اسم التفضيل من َكَلح : األكلح  
  .يف عبوس، وهم استعملوها جمازًا يف معىن َقُبح

قمباز اجلوخ أكلف مـن  ]: يقولون[ :األكلف  
مـا  ): العربيـة (طقم اجلوخ، بنوا اسم التفضيل من الُكلفة 

  .تكّلفته على مشّقة

من مصـطلح العـيب   : اَألَكلو الكلب ونطقو  
  .الكعب النظيف جدًا: الكعاب

ا ا ورقة الشـدة ذات  مسو: ةكليّۤأو إإل :كليإإل  
: ذو االثنني، و مجعوها على: إيكيلي: النقطتني، من التركّية

  .أكايل وإكلّيات

: ْقلريوس عن اليونانية: من السريانية:  كلريوسإإل  
KLIROS :كهنة البيعة.  

ــة   اإلرث : وأصــل معــىن الكلمــة يف اليوناني
ـ . والنصيب، وأطلق على الكهنة جمازًا ألن نصيبهم اهللا : رانظ

  .إكلرييكسي

يف منشور جرمانوس حّوا مطران حلـب سـنة     
حيتم على إكلريوسنا أن ال يستمعوا اعترافـات  ..،:١٨٠٧

من خيالف هذه الوصايا إن كان من طايفتنا أم مـن غـري   
  .طايفة
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  ".غرة"انظر املنشور كامًال يف 

ــة بالكــاف إىل : اإلكلرييكــي   نســبة يوناني
بة العربية ألم جيهلون أن اإلكلريوس، زادوا بعدها ياء النس

  .الكاف أداة نسبة، وهي على حد قوهلم شارلكان اخلامس

  .ْقلرييَقا: ، ويف الكلدانيةْقلرييقٓا: ويف السريانية  

  .CLERGÉ: ويف الفرنسية  

  .CLERGY: ويف االنَكليزية  

املدرسة االكلرييكيـة،  ]: من تعبريام احلديثة[   
  .العلماء اإلكلرييكيون

التاج، وأطلقـوا  : اإلكليل: من العربية: لكليإإل  
اإلكليل أخريًا أيضًا على الدائرة من الزهر ُيشّيع ا وبسواها 

  .نفس امليت تكرميًا له

  .ALECRIM: واستمدت الربتغالية اإلكليل فقالت  

: ، والكلدانيـة ْكلـيالٓ : من السريانية: اإلكليل  
املباركـة  الزواج الكنسي عند النصارى، وفيه لدى : ْكليَال

  .يلبسون العريسني إكليًال

  .انظرها. كّلل الكاهن العريسني: وبنوا منه الفعل  

  .اخلبز: تركية: َأكمك  

اليت اسـتمدوها  ] من مآكلهم[ : َأكمك قطايفي  
قطايف كبرية ساخنة تدهن بالسـمن ويـرش   : من األتراك

  :ومن معارضات الزيين .عليها ناعم السّكر والقرفة

  َمك قطايفتبدَّى فوَقه أك  

  . أمتمه: أكمل الشيَء: عربية: أكَمل  

  .إكمال: واستمدت التركية  

    

  

  

  

هالطالب عليه إكمالني ]: ومن تعابريهم احلديثة[    
  .إعادة فحصه يف بعض املواد: حىت يرّفع، يريدون

اسم التفضيل من َكَمل الشيُء أو َكِمل : األكَمل    
  .متَّ): العربية(

: انظـر . الثاين: إيكنجي: من التركية: نجيكّٕإإل  
  .كيٕإ

آلة : ACCORDÉON: من الفرنسية: نرديٓوكٓوأأل  
موسيقية ذات مفاتيح تتأثر باهلواء الذي يكترته منفاخها مّدًا 

  .وضغطًا

  .١٨٢٩س اخترعها رجل من ويانا   

): العربيـة (اسم التفضيل من كـاس  : ساألكٔو  
  .ظُرف

األكـوس  : -" املـنت "كمـا يف  –ويف العربية   
  .األكثر ِكياسة: واألكَيس

أهلني يا كوّيس أو ]: يف سالمه[وإذا قال أحدهم   
  .أهلني يا أكوس: يا كويسني أجابوا

أكوس مين اهللا خلقوا، أزنَكن مين ]: من أمثاهلم[   
جيـب  : قالوا للقـاق . اهللا رزقو، أشطر مين برَكد وبلحقو

. خود األكوس وال تبات موسـَوس . بنوأكوس ولد جاب ٕا
  .ديك عاألكوس وْتنّفسمد إي

. الكثري األكـل : األكول: من العربية: األكول  
  .أكمال وأكيل:انظر

يقول العبو . االثنان: إيكي: من التركية: كِّيإإل  
ـ : الطاولة العبارة التركية اآلتية : ق كورمـاز، أي إكي آۤچ

  .احلجران املكشوفان ال يسطو عليهما الزهر

: طاولة مبعـىن من مصطلحات العيب ال: كِّي بريٕإ  
  .ويعربون عن أقل الرشقات، من التركية: االثنني والواحد
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ر، وقـد  أكـابۤ : فيحرفوـا إىل ]: ويتندرون[   
ل، وأعيان البلد، وقد حيرفوا إىل إيكي َبالۤب: يردفوا بقوهلم
شي : كي، وقد حيرفوا رابعًا إىلإيكي ْبٕر: وقد حيرفوا إىل

: ومعىن بـيس (إيكي بيس " ىلكبري، وقد حيرفوا خامسًا إ
  ).الوسخ

  .ويف لعب الزهر تعّد اإلكي بري أسوأ الرشقات  

كان أحد املقامرين يف الزهـر  ]: ومن نوادرهم[   
يرمي ويأتيه إيكي بري وخيسر، وتكررت، أخريًا من قهوة بلع 

  .الزهر، وملا تغّوط شافو إيكي بري كمان

: حتريف األكيد العربيـة دون تشـديد  : األّكيد  
  .الوثيق، الثابت

  .واستمدا التركية  

  .طلعت الشائعة أّكيدة يا خّيو]: من كالمهم[  

يستعملون الكيف مبعـىن السـرور،   : األْكَيف  
استمدوا هذا من التركية، وعلى أا مبعىن السرور بنوا منها 

  .العرق أْكَيف مشروب: اسم التفضيل فقالوا

: حتريف األكيل العربيـة دون تشـديد  : األكّيل  
  .ةأّكيۤل: وجيمعوا على -انظر أكول وأكال–الكثري األكل 

احلـوض  : من اصطالحات الدباغني: األَكْدان  
: مـن العربيـة  . احلجري ينقع فيه الدباغون اجللود بالكلس

  .مايقوم به مقام اهلاُون: الَكْدن والِكْدن

  .َأَكادين: وجيمعوا على  

شهادة  رتبة: AGRÉGÉ: من الفرنسية: ةۤژاألَكرۤي  
  .جامعية فوق الدكتوراه

  

  

  

  

  

يستعملها النصارى للقّدامّية تلبسـها  : ككَْٓلإأل  
الطباخة فوق ثياا لتقيها ويلبسها القندرجي أيضـًا، مـن   
أوكلك التركية مبعىن القدامية، تلفظ كافها األوىل نونًا وهم 

  .اعتربوها كافًا

  .أداة التعريف يف العربية: لٕا  

  .لطهوكذا يف هلجة ما  

اهلاء يف صدر األمساء العربية وبعـض  " ال"يقابل   
  .هلجات العربية البائدة كاللحيانية والصفوية والثمودية

لدى تعريف العربية وبعض اللـهجات العربيـة     
اخلاصة " ال"نعود إىل . ْيمٔمَهشّٔ: البائدة يشّدد صدر االسم

  :بالعربية للتعريف فنقول

لعربية أخذت ، وا"أهل"متحدرة من كلمة " ال"  
نفسـها  " أهـل "هي " آل"منها اهلمزة والالم، ويدانيها أن 

  .جبعل اهلاء ألفًا لينة

والعربية وهلجات العربية البائدة أخذت ما أبقت   
  .العربية، أعين أخذت اهلاء دون سواها

: نقول" أهل"متحدرة من " ال"بعد أن عرفت أن   
انظـر  . اهللا: السامية مبعىن" ال"متحدرة من كلمة " أهل"و

  ".اهللا: "كتابنا

على معىن التعريف إذن أا " ال"والسّر يف داللة   
باقتراا باالسم تومئ إىل أن هذا االسم معهود ومعـروف  

  .معرفة اإلله السائدة عبادته آن ذاك

  .واآلرامية أداة تعريفها ألف يف آخر االسم  

  .وأداة التعريف يف السبئية النون يف آخر االسم  

  .شورية فال أداة عندها للتعريفأما اآل  

  .واحلبشية كاآلشورية ال أداة للتعريف عندها  

  .رّدة" َأل"هذا وهلجة حلب جتعل فتحة مهزة   
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. العشر وصـايا : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .الوصايا العشر: صوابه

: كثُري من الريف والبدو يقـول : ُسئلنا: استفتاء  
فيـدخل  : وف العمـر حممد اليوسف وعبدو العثمان وصّط

  على األعالم، هل هذا التركيب عريب أم ال؟" ال"

ال تدخل على األعالم اإل " ال"ألن . ال: اجلواب  
  .وما مسع دخوهلا على يوسف وعثمان وعمر. مساعًا

ال يصـح  : قلت" آل"حتريف " ال"إن : ولو قيل  
" ال"ألن حممدًا ليس أهل يوسف وهكذا، مث حتريف آل إىل 

  .منكر

تدل على ياء النسية احملذوفـة  " ال"إن : قيلولو   
حممد اليوسفي وعبدو العثماين و صطوف العمري، قيل : أي

عليها، إال أن " ال"وليس يف العربية حذف ياء النسبة وداللة 
  .نذعن إىل أن املعىن يفرض هذا دون غريه

  .انظرها". اللي"اختصار : لٕا  

 يل: يل، يريـدون هالبسـطة إ ]: يقولون[ : لٕا  
  .استعماَل الالم يف العربية" لإ"فاستعملوا 

َلك، ا، ٕالْنيل، ٕإا: وتتصرف مع الضمائر كما يلي  
  .نٓلال، ٕا، ٕالٓون، ٕاْلٓكك، ٕالٕۤا

ْلكـن،  ك، ٕلۤلَلك، ٕلا، ٕللْنلي ٕلٕل: واليهود يصرفوا  
  .نٓلال، ٕللو، ٕلٕل

كن، كي، لـيۤ ك، لۤينا، لۤي، لۤيَلّي: وتتصرف أيضًا  
  .حملمد: وتتصرف مع املظهر المًا). نٓهأو لۤي(ن ، ليّٓلو، ال

كن كي ولـيۤ ك ولۤيلۤي: ومن صيغ اسم فعل األمر  
  .إليك الشيَء: كا مبعىنكو ولۤيولۤي

    

  

  

  

  

تقـف يف السـهرة إحـداهن    ]: من أغانيهم[   
: فريّد عليها كلهن). مشرية إىل إحداهن(ه كي َهيّۤلۤي: وتنشد

  .هليكيّۤ

  ).وتقلدها(ه ۤكا هۤيمۤلعۤا -  

  .هليكيّۤ -  

  .كةا هۤيچوو -  

  ...كي هّيةولۤي -  

  ]:ومن أغانيهم[    

  يا واردة عامليَّة    َلّيا ولّيا وياْبنيَّة

يل أب لكن ٕا. يا متلنا تعوا لينا]: من كمام[   
لو تلتني ّلا ٕاض ٕإٔرٔم: ما قال. لو بكل عرس قرصٕا. يف التربة
رحـة  مـن امباۤ : ر؟ قال لولك بالقصش ٕإأ: قال لو. الغرض
ال كّيال ة وٕاكل حنطة مسوۤس. لو بّلوعةكل بيت وٕا. العصر
: صار ال جوز باحليلـة قالـت  . ال چارهالَكّراره ما ٕا. أعور

  .لو قيلةقرع وٕأأ

الـك ال  احلنطة اللي ما هـي ٕ ]: من حكمهم[   
ال الضـرورة إ . اليال بتتغّبر دقَنك وبتتعـب بشـيۤ  حتضر ۤك
لـك ويـوم   ن أنصف الدهر يوم ٕإإ. لو حقإ السّن. أحكام
لك اهللا، األلـو عمـر   ٕا! يا غافل. لك يومٕا! يا ظامل. عليك

  .ةدّٕۤش مابتقتلٓو

لـك وال  الرزق املاهو ببلدك ال ٕا]: من أمثاهلم[   
. ةلو رهۤجكل جديد وٕا. لن عيارالضرس والنار ما ٕا. لولَدك

كل . لناة ٕالك والقبّۤالسور ٕا. بن بنتك للناسلك وٕابنك ٕابن ٕإا
نـص  . يلم رحية إيدي بترجع روحي ٕاَبٕش. ال مشطدقن وٕا

  .ال درب عحلبكل ضيعة ٕا. الكالم مالو جواب
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ش إيـدا  لۤي. ال آداناحليطان ٕا]: من استعارام[ 
  .لو راس عند الرواس ما بنام الليلإال. ال؟ٕا

 ْصب العّنـو م وزلعوم ٔغلو ٕتإأل]: من كنايام[   
  .بّدو يقوم

سافر من مـرعش  : يستعملون مكاا الالم: َلىٕا  
  .لعنتاب، على أم يف لغة الكتابة يستعملوا

  .لۤا: يف العربية  

  .ِل: يف الكنعانية  

واحلروف حديثة العهد يف كل لغات العامل، وهي   
جاءت ملا صارت اللغات تتكامل جاءت رابطـة، وعليـه   

  .االجتاه أسرع، جيمعهما": أّل"فأصل إىل 

سافر مـن وإىل  : يقولون]: من عثرات األقالم[   
  .سافر من بريوت وإليها: بريوت، صواا

  ]:من هنهونام[   

  ليكيقبل ٕاوالسعد ٔأ    اهللا واسم اهللا عليكي

  يرّدوا العني عن عينيكي    ة مع خرزة زرقاوشبّۤ

  .أداة استثناء: من العربية: ّلإا  

  .أْوَلى: ويف العربية  

  .ّلاۤإ: ، ويف الكلدانيةٓالۤإ: لسريانيةويف ا  

وقد ينهجون منـهج العربيـة فيـأتون قبلـها       
ّلا إذا حدث مـانع، كـأم   بكرا َبجي اللهم ٕإ": اللهم"بـ

يستعينون على هذا االستثناء اخلطري باهللا، مث اجتاز موقـف  
  .اخلطورة  إىل موقف احلذلقة

بتجـي  : مهزة قطع، وقد يصـلوا " ّلإإ"ومهزة   
  ...االو

    

  

  

سـكر عـم   ركني العم ٕبه بۤاحنۤن]: يقولون[ : ّلإإ  
ل واّلا خرط طق خبيّۤ ل عمبسكر والعم حبّشش عم والعم خبيّۤ
هنـا  " ّلـا ٕإ"فيستعملون : دخل عمك أبو حسني تدوقا هنا

  .الفجائية العربية" إذا"مبعىن 

ل شي مـا  ّلا بعۤميتعطيين حّقي ٕإ]: يقولون[ : ّلإإ  
الشـرطية  " إن"هنا مركبة من " الّٕإ"يستعملون ف: رادو أهللا

  ....إن ال تعطين: والتقدير" ال"بعدها 

خرج مـع   -انظرهـا –ة ۤتوإذا أصيب صيب بالكتۤا  
: صحب له يدورون على األبواب صائحني وراء كل بـاب 

ّلـا  جا عّمك النجار بتعطونا ٕإتة من حّقو من دّقو ٕأتة ْمتۤاْكتۤا
إن مل تعطونا حنـّط يف  : مللح، أيحنط، فيعطوم قليًال من ا

  .أقفال األبواب من قواميع الطني اليت حنملها

كان ياما : ويكثر يف دهاليز احلكايات أن يقولوا  
أحنكـي أم ننـام،   : ّلا ننام أيحنكي ٕإ! يا قدمي الزمان! كان

واألمثلة السابقة كلها مسبوقة باستفهام ضمين فيجـوز أن  
  .ملعادلةا" أم"تكون فيها كلها مبقابل 

" ّلـا ٕإ: "إذا ظهر ارم قال من يهمهم األمر: ّلإإ  
: إي -كما نـرى –وهذه ال مقابل هلا يف العربية، وأصلها 

حرف التصديق، بعدها ال غري هذا، حذف املنفي اختصارًا 
أصادق على إثبات ما حصل، واإلثبات حاصل مـن  : أي

  .نفي النفي

حب بنت بت: ويداين ماتقدم أن أهل الرقة يسألون  
إي ال أحب غريها، فحصر احلب : ال، أيٕإ: عمك؟ فيجيب

  .فيها، وهو تعبري بالغي دقيق
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الوقت الـذي  : عربية يستعملها الثاقفون: اآلن
  .انظرها. قلّٔٔه: أنت فيه، المه الزمة، وغري الثاقفني يقول

  .اجهٔلٔآ: انظر: َجهٔالأأل  

  .آالجه: انظر: اْجٔئالأأل  

ـ ]: يقولون[ : ةاألَالۤم   : ة أوعم حبكي معو بَأالۤم
  .انظرها. ة، حتريف الآلمةبتالۤم

  . املعبود حبق أو بباطل: عربية: اإلله  
  .اهللا: انظر كتابنا

  .ودائرة املعارف اإلسالمية

  .اإلالهية واأللوهية: واملصدر الصناعي  

إاله وإالهية وألوهية : واستمدت األمم اإلسالمية  
  .وإهلي وإهليت وُألوهيت

  .آالٔي: انظر: ئالٔأ  

حاصر حلب . من ملوك السالجقة: ألب آرسالن  
، واشتبك بقتال عنيف مع صاحبها حممود بن نصر هـ٤٦٣س

  .بن صاحل بن مرداس

  .األسد الشجاع: ومعىن ألب آرسالن يف التركية  

ملك حلب، كافح الباطنيـة يف  : ألب آرسالن  
  .هـ٥٠٨س. حلب، قتل يف قلعتها

: عـن الالتينيـة   ALBUM: فرنسيةمن ال : لْبومٔأ  
اللوحة البيضاء، مث أطلقت على سجل أبيض تـدّون فيـه   

أو التصرحيات، وأخريًا أطلقت على دفتر خـاص   املذكرات
  .تودع فيه الُصَور

مـن  " األَلبة: "وضع هلا األب أنستاس الكرملي  
  .اجلمع الكثري من الناس، َميل التنفس إىل اهلوى: األلب

: زرت املرضان شفتو ملتاح]: نيقولو[ : حلتإا  
: عطش، من السفر أو السهر أو الشمس: التاح: من العربية

  .تغّير

    

التاش الطحني باملي مطاوع ]: يقولون[ : لتاشٕا  
  .انظرها. الش السريانية األصل

التاش املرضان، بنوها مـن  ]: يقولون[ : لتاشٕأ  
  .قارب املوت: مبعىن -انظرها–الشة 

ال تشرب من هاملْي التـاص  ]: نيقولو[ : لتاصٕا  
على افتعل للمطاوعة، ) العربية(فّيا، بنوا من الثه يف التراب 

  .مث حرفوها إىل التاص

: التاع قلبه من اهلم أو الشوق: من العربية: لتاعٕا  
  .احترق

: التأم الس: من العربية يستعملها الثاقفون: لَتأمٕا  
  .اجتمع

و خصمو الَتَأم، بنـوا  ملا جاوب]: يقولون[ : لَتَأمٕا  
  .اّتصف باللؤم: على افتعل من َلُؤم فالن

التـبس  : من العربية يستعملها الثـاقفون : التبس  
  .اختلط واشتبه وَأشكل: األمُر

التـبس  : من العربية يستعملها الثـاقفون : لَتَبسٕا  
  .اختلط واشتبه وَأشكل: األمُر

 ت؟بتعرف هاجلبة شقد التبۤس]: يقولون[ : لَتَبسٕا  
بوي وأنا، بنوا على افتعل من لبس الثوب بو جدي ؤألبسا ٔأ

  .أفرغه على جسمه، استتر به): العربية(

إذا التبس الثوب علـى قفـاه   ]: من اعتقادام[   
  .ل مفعول السحرببۤط

اخـتلط،  : التبك عليه األمُر: من العربية: ْلَتَبكٕا  
  .انظرها. وهم حيرفوا إىل ارتبك

بنوا علـى  : التت يف اجلرمية]: يقولون[ : لًتّتٕا  
كل ما لّت به سويق أو غـريه  : افتعل للمطاوعة من اللُّتات

  .كالسمن ودهن اَأللَية

): وتسهل مهزتـه (التجأ إليه : من العربية: لتجإا  
  .الذ إليه واعتصم به
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  .صار ذا حلية: التحى: من العربية: ىلَتٔحٕا  

مـن َلَحـس   بنوا على افتعل مبعىن ُفِعل : لَتَحسٕا  
  .لعقه بلسانه أو بإصبعه): العربية(الشيَء 

كنا وحنن طالب نكتب بـاحلرب املتخـذ  مـن      
العفص وغريه بقلـم القصـب، وإذا أخطأنـا يف كتابـة     

  .التحسناها خبنصرنا

حلقه، لصق بـه،  : التحق به: من العربية: قلتحٕا  
  .انضّم إليه

التحق فـالن وصـار   ]: من تعبريام احلديثة[   
أو مالحق، يريدون أنه استحقت عليه كمبيـاالت   ملحوق

  .فهو مالحق بدفعها

التصـق،  : التحم الشـيءُ : من العربية : ْلَتَحمٕا  
  .التأم: تالءم، اجلرُح

  .بنوا على افتعل من خلمه: لتخمٕا  

  .خلم: انظر

  .احترق): العربية(حتريف التذع : لتدعٕا  

ين من أكل السـخن  التدع لسۤا]: من كالمهم[   
  ).ةفۤلمن أكل الفۤال أو(

  .وجده لذيذًا: التّذ الشيَء وبه: من العربية: لتّذٕا  

ولك : قلت لواحد من زناَكني حلب املشهورين  
عل اللي اشـتغل  ه اهللا عم بنعم عليك، ولك عطيه هلالفۤانۤتٕأ

: عندك مالصبح هلّلق عطيه حقو وخليه يروح لعيالو، قال يل
  .بشوف جمدي وبلتّذش من هداك ش من هاد وبقٓطملا بقٓط

  .التصق: التّز به: من العربية: لَتّزٕا  

  .التصق به: التزق به: من العربية: قلتٔزٕا  

يا ابين التـزم األدب، مـن   ]: يقولون[ : لتزمٕا  
  أوجبه عليها، : التزم العمل على نفسه: العربية

    

  

  .م حدَّكالتۤز]: من كالمهم[   

: ريـدون التزم َلمصـاري، ي ]: يقولون[ : لتزمٕا  
وجـب  : أحس بلزومها، بنوا على افتعل من لزمه العربيـة 

  .تعّلق به: عليه، ولزمه ولزم به

لتزم الفراش من مرضو، مـن  ٕا]: يقولون[: لتزمٕا  
  .اعتنقه ومل يفارقه: التزم الشيَء: العربية

  .فالن ملتزم احلياد ]:من تعبريام احلديثة[   

لجـيش  فالن التـزم يقـّدم ل   ]:يقولون[: لتزمٕا  
التـزم  : من العربيـة : بطانيات، وهوّۤه كان ملتزم من قبل

  .تعهد أن يؤديه، وهو اصطالح تركي: العمل

  .قام بالتزاماتو]: من تعبريام احلديثة[   

التزام وُملتـِزم والتزامـات   : واستمدت التركية  
  .والتزاجمي

بنوا على افتعل مبعىن ُفِعل من لسعته احلية : لتََْسعٕا  
  .لدغته: )العربية(

  .تلّطخ: التّط: من العربية: لتّطٕا  

سِقي، ملـا  بو صاحل شيخنا ٕمٔأ]: يقولون[ : لتّطٕا  
بنوا على افتعل من لّطـه  . ت إصبعتٓوك العقرب ما التطّۤۤسٕم
  .ضربه): العربية(

: بنوا على افتعل مبعىن ُفِعل مـن لطخـه  : لتطخٕا  
  .لّونه

طول التطخ يف السمعة العاطلة ]: من كالمهم[   
عمرو، والنصارى بتلطخوا يف املرا البشعة أو العاطلة طـول  

  .نعمٓر

التطش العجني والـتطش  ]: يقولون[ : لتطشٕا  
ضربه الربد فحال دون أن : فالن َعوچو، يريدون يف األوىل

ُضِرب، بنوا على افتعل مبعىن ُفِعـل مـن   : خيتمر، وبالثانية
  .لطش
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: ريـدون التطع هالقميص، ي]: يقولون[ : لتطعٕا
صار فيه طلعات تباين الوجه، والَلَطع يسود معناها تبـاين  

  .اللون مع األدمي

لطم أحدمها : التطم الشيئان: من العربية: لَتطمٕا  
  .اآلخر

ضّد : بنوا على افتعل مبعىن ُفِعل من لعب: لَتعبٕا  
  .جّد

لعن نفسـه،  : التعن الرجل: من العربية : لتعنٕا  
  .مستحقًا للعنة وهم يستعملوا مبعىن صار

التعنت أنفاسـو  . نبَكدب بلتۤع]: من كالمهم[   
  .َلَوقت ما ساواها، التعن أبو فطاسو

بنوا على افتعل مبعىن ُفِعل من ألغى الشيَئ : ىْلَتٔغٕا  
  .أبطله): العربية(

بنوا على افتعل مبعىن ُفِعل من ألغز َكالَمـه  : لتغزٕا  
  .َعّمى ُمراَده) العربية(

  .انظرها. ف التهفحتري: لتغفٕا  

بنوا على افتعل مبعىن ُفِعـل مـن اللغـم    : لتغمٕا  
  .انظرها. املادة املتفجرة: اليونانية

اشتمل به، عليه : التّف يف ثوبه: من العربية: لتّفٕا  
  .جتمعوا: القوُم

صرف وجهـه  : التفت إليه: من العربية : لتفتٕا  
  .مال به: إليه، بوجهه

عىن ُفِعل من لفظ الكالم بنوا على افتعل مب : لتفظٕا  
  .نطق به): العربية(

بنوا على افتعل ُفِعل من َلّق عيَنـه بيـده   : ّقلٔتٕا  
واستعملوها يف ضرب الـرأس  . ضرا: أو بغريها) العربية(

  .بالنعال

  .ةق ألف صرماۤيب وبتلٔتبتَكۤد]: من سبام[   

    

  

  .تقابال: التقيا: من العربية : ىلتقٕا  

ى افتعل مبعىن ُفِعل مـن لقـش   بنوا عل : لتقشٕا  
  .انظرها. العامية

  .لقطه: التقط الشيَء/ من العربية: لتقطٕا  

  .ابتلعه: التقم الطعاَم: من العربية: لتقمٕا  

بنوا على افتعل مبعىن ُفِعل من اللكة التركية : لتّكٕا  
  .انظرها. عن الفارسية

تلطخ، تدّنس، توّسخ، ويف : كۤتْتۤلۤا: ويف السريانية  
  .كلدانية مثلها كالمها عن الفارسيةال

  .ت دكانوفالن فلَّس والتكّۤ]: من كالمهم[  

  .أبطأ، توّقف: حتريف تلكأ العربية: لتَكعٕا  

بنوا على افتعل مبعىن ُفِعل من َلمَّ الشـيَء  : لَتّمٕا  
  .مجعه): العربية(

ال اللي بطلـع  كل شي بالَتّم ٕإ]: من جناسهم[   
  .ممالتّٕ

   ] ر بـالتّموا  إذا حـدا صـفّٔ  ]: ممن اعتقـادا
  .الشياطني

وكان من شّديام أيام السلطان ]: من شديام[   
  .عبد احلميد ال تّم، عسكّرك عّمال بتلَتّم: عبد احلميد

الـتمس  : من العربية يستعملها الثاقفون: َلَتَمسٕا  
أرسل للموظف مـن  : طلبه، وهم يستعملوا مبعىن: الشيَء

  .مطلبه يؤّثر فيه ويرتل عند

  .التماس، ومثلها التركية: واستمدت الفارسية  

يظنون (الشغل َبال ملتَمس َعَبث ]: من كالمهم[   
  ).أم يسجعون
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  .ن كبريملَتَمسينو بيٓض فالن ]:ومن استعارام[  

اسم لعبة من : ش آْلِطيوتلفظ آلْطٕم :ليتلتمش ٔأٔأ   
 ،نمبعىن السـتة والسـتو  : من التركية: ألعاب ورق الشدة

  .آطمش آْليت: والعريقون يف العامية يلفظوا

  .آلتنجي: انظر :لتنجئأ

لعب به، عنه : التهى بالشيء: من العربية :الَتَهى
  .اشتغل: بغريه

 .اّتقدت: التهبت النار: من العربية :لتهبٕا

اصطلح الطـب علـى   ]: ومن االصطالحات[
أو تسمية العارض املرضي الذي حتدث فيه احلرارة أو الورم 

االنتفاخ أو االمحرار بااللتهاب، وإذا احتقن القـيح مسـي   
  .خراجًا

وحيدث االلتهاب يف كل أجزاء اجلسـم، منـها   
  ...العني واالذن والوريد و

  .٨٩ص  ١٠٣س : انظر املقتطف

بنوا على افتعل مبعىن ُفِعل من رهط اللقمة  :طلتٔهٕا
  .بعد إبدال الراء المًا) العربية(

  .هلط: انظر

حتّرق حزنـًا مـن   : التهف: من العربية :لتهفٕا
  .مصيبة أّملت به

  .ابتلعه مّرة: التهَم الشيَء: من العربية :لتَهمٕا

هيك التـهمت وأهللا أهلمـين   ]: يقولون[ لتهمٕا  
بنوا على افتعل مـن أهلمـه اهللا اخلـَري    : أساوي البدَّك ياه

  .لقّنه إياه): العربية(

  .انعطف: التوى: من العربية :ىلتٔوٕا

أو ألطونبغا أو ألطنبغا أو آلتونبغـا أو   :غالتونٓبأ
األمري عالء الدين الصاحلي، توىل نيابة حلـب،  : آلتون بوغا

  . هـ ٧١٤وبىن جامع ألطنبغا فيها س 

  .كان مجيًال وشاعرًا وجييد لعب الشطرنج

  .الثور الذهيب: ومعىن ألتون بوغا يف التركية 

ائـب  الناصري، وتكتب كما تقدم، ن :غاألتونٓب
  .دمشق، جاء حلب لتأديب طشتمر

  .طشتمر: انظر

أمري عثماين تـوىل  : وتكتب كما تقدم :غاألتونٓب
  . نيابة حلب يف أوائل القرن التاسع اهلجري

ساحة "ويسّمى اآلن ]: من أحياء حلب[ :غاألتونٓب
  .، حمله قرب السرايا"املزّوق"، ويسمى أيضًا "امللح

يثة يف معناهـا  تقول دائرة املعارف البستاين احلد
  .الثور الذهيب، وكذا آلطون بغا: آلُطْنُبغا: التركي

نائـب  : ُسمي باسم آلتون ُبغا الصـاحلي : أقول
  .هـ ٧٢٣حلب مث دمشق سنة 

وكان من مماليك الناصر حممـد بـن قـالوون    
  .وزوجه بنته

البودقة، " بوغا"الذهب، ومعىن ": آلتون"ومعىن 
  . صّرة الذهب: الصرةّ ، ومعىن االسم

  .ساحة امللح واملزوق وآلطونبغا: انظر

  .انظرها. يستعملون مكاا اللي :اّليت

على أا وردت عندهم يف مجلة يأثروـا عـن   
لكنهم خيطئون فيفتحون الـالم  " بعَد الُلتّيا واّلِتي: "العربية

  ..بعد اللَّتّيا: ويقولون

  .آليت ياپراق: انظر :پرقليت ٔئأ

-وتسهل مهزتـه   -ا أجلأه إىل كذ: عربية :أجلا
  .أسنده: اضطّره إليه، أْمَره إليه:

الذ، ) العربيـة (اسم التفضيل من جلـأ   :األجلا
  .سهلت مهزا
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  .روهاملطرح أْلجاَلك من غۤي]: من كالمهم[ 

  .آلچاق: انظر :قألٔچأل

السفري، ويف حلب : إيلچي: من التركية :لچيإإل
  .بيت اإللچي

ن فرنسا وـا  ورد مركب م: ويف تاريخ اجلربيت
  ...إلچي

من العربية يستعملها الثـاقفون، وغريهـم    :أّحل
  .كثر سؤاله إياه، أصّر عليه: ّحل عليه، أحل عليه: يقول

  .إحلاح: واستمتدت التركية

  .خرج على املعتقد العام: عربية :دَأْلٔح

ـ : واستمدت التركية والفارسية واألوردية اد إٔحل
  .وُملِحد

: ر، عربيةفيه كل اخلساۤي أألحق]: يقولون[ :َأحلق
  .أتبع الشيَء بالشيء: أحلَق

  .          إحلاق: واستمدت التركية

ملحَق اجلريدة وملحق ]: ومن تعبريام احلديثة[
  ...الة و

اصطالحات األتـراك  ]: من اصطالحام[ :إخل
  ،ETC: إىل آخره، تقابل يف الالتينية: يرمزون ا إىل قوهلم

  .ّلخ من تعبو، حتريف هلكَأ]: يقولون[ أّلخ

الصفة املشـبهة  : حتريف األلثغ العربية :غاأللٔد
من يلفظ السـني  : من يلفظ الراء غينًا أو المًا، وقيل: مبعىن

  .ثاء

والعريقون يف . القّفاز: إلدوان: تركية :اناإللدٔو
  .ندوانۤإ: العامية حيرفوا إىل

  

  

إلدوانات وإنـدوانات، وقـد   : وجيمعوا على
  .ناتدوۤي: ا علىجيمعو

ومن اآلداب العاملية نزع القفاز لدى التصـافح،  
وأصل هذه الظاهرة نزع قفاز احلديد التابع للدرع إيذان أن 

  .حرب بني املتصافحني ال
  .٩٧ص  ٦س : انظر جملة امع العلمي العريب

اسم التفضـيل مـن لِذذُتـه    : أو األلّد :األلذ ّّ
  .وجدته ذا لّذة): العربية(

بّدك جتاوبين : سأل امللك وزيرو]: ألغازهممن [
  .بعد تَلت أيام عن أشّد االشد وألذ األلذ وأطيب األطيب

  ".ألذ"انظر كمالتها وجواا يف 

اليستعملوا، إمنا يستعملون مكاا اللي  :الذين
لكنهم يوردوا يف مجلة أثروا شطرًا منها مـن   - انظرها -

  .آّمنواْتل الذين ٕم: القرآن، وهي قوهلم

جعله يثبـت عليـه   : ألزمه بالشيء: عربية :َألَزم
ألزْمين : ويدوم، وهم يستعملوا مبعىن أجربه، ويعدوا بفي

  .فيه وألزمو فيين

  .إلزام وإلزمّيت وُملَزم: واستمدت التركية

اسم التفضيل مـن لزمـه أو لـزم بـه      :األلزم
  .تعلق به): العربية(

لو ماهن ألزم عم بفّرق زكاتو، أه]: من كالمهم[
  .ن؟من غٓري

الصندوق ما بدفع لك ألزم ]: يقولون[ :ألزم ما
ما ميضي املدير، أشغلين أمرها مدة مث وضحت يل مـن أن  

" إال إذا"البّد أن تسبق بنفي، فهـي إذًا حتريـف   " ألزم ما"
بعـد إذا  " ما"ما بدفع لك إال إذا ما ميضي املدير، و: بتقدير

إال " إذا"وهم ال يزيدوا بعـد  زائدة على شأا يف العربية 
  .هنا
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اسم التفضيل مـن لُطـف الشـيُء     :األلطف
  .صُغر ودّق): العربية(

نقد عثماين مبعىن : آلتيلك: من التركية :كاأللِطۤل
  .الستة من القروش: ذي الستة أي

عـن   ٥٣ص  ٣ج " وثائق تارخيية عن حلب"يف 
 ٥: كتبوا أوراق للخانات أن القمـري : يومية نّعوم خباش
  .غرش ٢٠: غروش واملمدوحي ٤: غروش واأللطك

  .غاانظر ألتونٓب. أو ألطونبغا :غاألطنٓب

طـرده  ): العربية(اسم التفضيل من لعنه  :األلعن
  .وأبعده

  .ألعن وأدّق رقبة: يف املتناهي سوءًا]: يقولون[

  .أبطله، أسقطه: ألغى الشيَء: عربية :ىألٔغ

  .إلغاء: واستمدت التركية

ألغى الوعد، ألغى العقد، ]: م احلديثةمن تعبريا[
  .ألغوا احلفلة إىل أجل مسمى أو غري مسمى

عشر مئني، والعـرب يسـمون   : عربية :األْلف
آالف : واجلمع. ألف ألف ألف: ألف ألف واملليار: املليون
  .وألوف

  .ألفا وَألِفني: فيقولون]: ويتندرون[

  .فلۤۤا: ويف العربية

  .فلۤۤا: ويف ملحمات أوَكاريت

ألَفـا  : ف، ويف الكلدانيةۤلوٓأ َألفٓا: ويف السريانية
  .فوأۤل

حفلة تذكارية تقام مبناسـبة  : واملهرجان األلفي
مرور ألف عام على وفاة عظيم أو والدته، وهي عادة غربية 

  .حسنة، ولو أا يستغّلها املراءون

   

  

  .ةَعندو ألوف وألوف مؤّلۤف]: من كالمهم[

ا لفـالن ألـف أألف   مّن: ويكتبون يف رسائلهم
  .سالم أو ألف محل سالم

لـو  لو صديق واحد وٕانسان ٕاإإل]: من حكمهم[
نّص . ر ألف وخالف ألف وارجاع لشوركشاۤو. ألف عدو

العني بتشوف . حمل الضيق بسع ألف زديق. ةاأللف مخسميّۤ
الكلمة بني تنني بتصـري بـني   . لوف والقلب وى واحدٕأ

  .ألفني

ور بفلسني بقلب بالنـهار  عصف]: من كمام[
أب رّبى ألف ولد وألف ولـد  . ألف شرط خبيط. ألف قبلة

  .ألف قلبة وال غلبة. ما رّبوا أب

ألف ليلـة  . ّميم تبكي وال ٕأألف ٕأ]: من أمثاهلم[
شط وال كلمـة  ألف كلمة ٓه. بكدر وال ليلة حتت احلجر

يا داخل ملصـر  . ضربة املعلم بألف ولو شلفا شلف. ناولو
احلرامي . نألف قرش برطيل ما ُبويف قرش دۤي. لوفمتلك أ

إذا : عنتر بقتل ألف قال لـو : قال لو. واحد واملتهوم ألف
  .كان وراه ألف

حبل عتيـق   يبعت لٓو]: من دعائهم على فالن[
  .وجب غميق وألف عدّو وال زديق

ألف بّياع وال : متل سوق املعّرة]:من تشبيهام[
  .شّرا

ة خاف وال كلمـة اهللا  ألف كلم]: من كنايام[
  .مضروب عراسو ألف طبنجة. يرمحو

ـ "قصة مشهورة من قصة  :ةيۤلة وۤليۤلأْلف ۤل ار ٔزٔه
وأكثر أعالمها فارسية، على أا امتزجت . الفارسية" انهفٔسٔأ

 ١٣بقصص هندية وبغدادية ومصرية، حوادثها بـني عـام   
  .م ١٤و
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األلف أسطورة أو األلـف  : ومعىن هزار أفسانه
  .حكاية

وذكرهـا  " الفهـرس "ذكرها ابـن النـدمي يف   
  ،"مروج الذهب"املسعودي يف 

وحلقها يف  احلقبة األخرية زيادات، منها ذكـر  
شراب القهوة، وبالد العرب مل يدخلها شراب القهوة قبـل  

م، ومنها ذكر التدخني مرة واحدة، والتبـغ مل  ١٥٠٠سنة 
  .م١٥٦٥يدخل الشرق قبل سنة 

يف الغرب فطبعت مرارًا  ولقيت استحسانًا عظيمًا
وبعناية فائقة وعرضت على الشاشة البيضاء، وتوىل دراستها 

ر، طائفة من املستشرقني كسلفتر دوساسي، وفـون هـامۤ  
ب، وشوڤان، ه، وأويسترٓووويليم ِلني، ودوغوي  ونولدوۤك

  .ان وغريهم كثريكلٔموْبرٓو

لـيس بـني اإلنكليـز    : وقد اليغاىل إذا قيـل 
، إال أن يكون مـن  "الليايل العربية" يقرأ واألمرييكان من مل

  .أمهلها دون العشرة يف املائة
  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

  .٢٠٤ص  ١١٦و س  ٢٦٥ص  ٨٦و س  ٦٣ص  ٦١س : وانظر املقتطف

  .٢٥ص  ٧٣٢عدد  ١٤س : وجملة الثقافة ٥٣ص  ٢٠س : وجملة احلديث

  .٢٨٢و  ٢٠٥و  ١٢٩ص  ١٢س : وجملة امع العلمي العريب

  .ودائرة املعارف اإلسالمية

الذي تألفه ويألفـك،  : اإللف: من العربية :ْلفٕإ
  .العشري املؤانس

  .ْلفٕو: ويغلب أن يقولوا

  .اف ۤبمطلع املوسوعة وألۤي) ا ( حرف : انظر :فَأۤل

  .اف ۤبألۤي: انظر :اف ۤبأۤل

  .لِزمه، أِنس به: أِلف الشيَء: من العربية :فلٕۤأ

  

  

الكثري : لفة، وهم يرّدون، واَأللوفاُأل: ومصدره
  .األلفة

  .ُألفت: واستمدت التركية

أو ترك (ة ة عدم الكلۤفلۤفشرط إأل]: من أمثاهلم[
  ).ةت الكلۤفت األلفة بطۤلإذا حصۤل: الكلفة، أو

مجع : مجعه، الكتاَب: أّلف الشيَء: عربية :أّلف
  .صار ذا ألوف: مسائله، وفالن

  .تأليف: واألوردية واستمدت التركية والفارسية

عمرها ألف سنة : ة، يريدونة مألۤفحيّۤ]: يقولون[
ف، فيه إمياءة إىل أنـه كاحليـة   ة مأۤلَزۤمل: فأكثر، وبنوا عليها

  .هذه

ـ : للمغاالة يف كثـرة العـدد  ]: ويقولون[ ف أۤل
وأنتما أيها اإلنس واجلان ال تسـتطيعان أن  : والتؤّلفان أي

ملة إىل علي بن أيب طالب جتمعا إال حبدود، ينسبون هذه اجل
  .إذ سئل عن موعد يوم القيامة

  .ةألوف مؤّلۤف: ويقولون

تعبري تركي كلماته عربية، وهـم   :لفات النظرٕإ
  .استمدوه من التركية

ألفت إليه النظر، : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .لفت إليه النظر: صوابه

: من أمساء النصـارى مـن السـكونية    :دْلْفرۤئأ
ALFRED  كله حّرية: مبعىن.  

أطلقوها على القنينة الكبرية تسع ألـف   :ةاأللفيّۤ
درهم، وعلى املسبحة الكبرية تكون يف بعـض املسـاجد   
حباا ألف حّبة، جيتمع حوهلا بعض املرتزقة ويقرءون ألف 

أو غريها علـى روح ميـت، واأللفيـة    " قل هو اهللا أحد"
لوم، اشتهر بينها منظومة أبياا ألف بيت تتناول علمًا من الع

  .ألفية ابن مالك يف النحو
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طرحه حيث يلقاه، مث عـّم  : ألقاه: عربية :ىألٔق
  .كل طرح

ألقـى رجـال   : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
قبض رجال األمن علـى  : األمن القبض على ارم، صوابه

  .ارم

ألقـى نظـرة   : استمد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
  .يًاعليه، ألقى عليه درسًا قاس

ألقى اخلطيـب كلمـة،   ]: من تعابريهم احلديثة[
املدرس يلقي درسه، إفالس هالتاجر يلقي الدرس القاسـي  

  .على كل من يستهتر، يلقي ضوءًا على املوضوع

" كاد"يدخلون على فعل املقاربة العريب  :بالكاد
فردتني فحم بالكاد يقدّّوين، ال ]: فيقولون[وقبلها الباء " ال"

  .ا تقدمتستعمل إال كم

عنصر يف : ELEKTRON: من اليونانية :نكترٓواإلۤل
غاية الدقة مشحون بالكهرباء السلبية، وهو أحد العناصـر  

  .اليت تؤّلف الذّرة

  .احلاسبة اإللكترونية: انظر

 ELECTRIQUE: من اللغات األوربية :كتِريكاإلۤل
حجرة كرمية صفراء إذا حكت : ELEKTRON: عن اليونانية

ـ كْهٔر: اخلفيفة، يقابلـها بالفارسـية   جذبت األجسام ا، ٔب
  .األنتريك: واملتوغلون يف العامية يقولون

  ،ALCOOL: من الفرنسية :لْلكٓؤأ

النافية تتصـدر  " ال"املعرفة بعدها " ال"هي  :الال
  ُأبايل، الالاية  الال: الكلمات

  

  

  

  

  

  

  ).قوت الالميوت: (، الالميوت)املاش أخو الالش: (الالش

  .َلم على الذات الواجبة الوجودَع :اهللا

وهم حيذفون ألفها يف التعجب املـداهم كـأن   
  .مادمههم أنساهم املّد

  .يف يااهللا" هٔلٔي"كما يقولون 

  .اهللا: واألمم اإلسالمية كلها تسميه

  .واألتراك والفرس حيذفون ألفها جوازًا

هو يف تعليلـة  : وهم مييلون ألفها يف مقام واحد
ـ باسم اللّۤ: صواتالعرس، إذ تنربي األ ه ه يا شباب باسم اللّۤ

  .بعَض السرعة: أي

باهللا وتاهللا : وأصل القسم هو واهللا، وقد يقسمون
  .وكسر اهلاء

اهللا مـاهو  : وإذا أكثر أحدهم القسم به قيل لـه 
  .ةة وجبۤنخبۤز

: فيقول السامع ملن يذكر اسـم اهللا ]: ويتندرون[
  ".د طالبٓويآخ"

علـى  " اهللا" ويف أذكار مشايخ الطـرق تـردد  
  .َله -ال : مقطعني

وملا يشتّد الذكر يغيب الرشد فال تكاد تسمع إّال 
  .هّهةَ  اهلاء

يف مقام التعجب وقـد تكـرر،   " اهللا"وتستعمل 
  .وهو طابع تركي

  ".أهللا"واذا طرأ حدث خميف تداركوه بـ 

أهللا واســم اهللا : ولـدى زف العـروس يغّنـى   
  !ياعروسة

دون مـد  " (لى أهللاع: "ويرّدون املستعطي بقوهلم
  .كأا حوالة من املستعطى إىل اهللا) ألفها
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اهللا وماليكة محـص  : وإذا زّلت قدم بغيض قالوا
  ).جتيبو على راسو نكص: يريدون كمالتها وهي(

  .اهللا يعطينا خري هالضحك: وإذا ضحكوا قالو

اللهن تبـارك وتعـاىل   ]: ويقولون يف دعائهم[
نون يف آخـر اهللا، وال  فيزيدون ال(يرزقو، أو يقصف عمرو 

  ).داعي هلا

  .ويف النداء يقطعون مهزة اهللا أو يصلوا

فالن علـى  : وىألٔال: ويقولون يف النسبة إىل اهللا
  .ويتو، يريدون أنه على الفطرة اليت خلقه اهللا عليهاألٔال

ويتحاشى اليهود التلفظ باسم اهللا فيحرفونه لدى 
ريب، أما لفظه العـربي  ، هذا يف لفظه الع"امّٔأٔ"االضطرار إىل 

  .وأما القسم به بالعربي فال وال

إذ " سياهو مشـاع "وال أنسى أنا شهامة التاجر 
أودع عنده أحدهم أمانة تافهة مث طالبه ا مدعيًا أن مبلـغ  
أمانته كبري ومستنده اليمني، فنكل عن اليمني ودفع املبلـغ  

  .املدعى به كامًال، وهذا غاية يف احلفاظ على اسم اهللا

  ".لاۤ"واسم اهللا يف العربية 

  .َأَلَها: ا، ويف الكلدانيةٓهأٓل: ويف السريانية

واستمدت القرواطية من التركية عـن العربيـة   
  ،VALA: فقالت" واهللا"

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية
س : لعباس حممود العقاد، واملقتطف" اهللا"، وكتاب "اهللا"وانظر خمطوطنا 

 ٦عدد  ٨س : ، وجملة األديب١٧ص  ١١٢و س  ١٤٥و  ٨١ص  ١١١
  .اهللا يف األدب والفلسفة: ٤٠ص

  .اللهم واهللا يساور وماشا اهللا وأهل اهللا: انظر

يف التحيات والـدعوات  " اهللا"ويكثر استعمال 
واملباركات واامالت والتملقات والقلتنات والتمجكـات  

  ...وطق احلنك و

  

  

: -( ، )اهللا يســلمك -ســالمة : -: ( منــها
كنت مرضان مـا صـار يل   : -( ، )احلمد هللا: -نك؟شلو

وكمان بدي أهنيك : -إي احلمد هللا عالعافية : -أشوفك 
: -بكرا بـّدي أسـافر   (، )اهللا يهنيك: -ة ة احلجّۤعلى جيّۤ

ـ هاه ٓك(، )ترجع بالسالمة، أو ياهللا السالمة ان شا اهللا ى هۤن
عم اهللا يـن : -ي نعيمًا ي، ۤإق وجۤاۤلالشيخ تعربش كّني حۤا

ـ  عم بتأّشر بإيدك بّدك ٔأ: -( ، )عليك ي إي صب للـك ٔم
هنيًا : -احلمد هللا : يشرب ويقول(، )اهللا يكرمك: -تكرم 
ي ۤإ: -كّني غـداك تقيـل   : -( ، )اهللا يهنيك: -! شيخي

  ...).اهللا يهنيك: -باهلنا : -ة واهللا كروش حمشيّۤ

  .حسبنا اهللا ونعم الوكيل: وإذا أصيبوا قالوا

غفر  -عظم اهللا أجركم ]: د قريبويعزون بفق[
  .اهللا لنا ولكم

  .خود حسبك أهللا: ويقولون ملن أصيب

  .يا سبحان اهللا: ويقولون إذا تعجبوا

واهللا العظيم والبـاري  ]: ومن أقسامهم الكبرية[  
  .املقيم اللي عالعرش استوى فالق احلب مع النوى

ل حي علـى  اهللا يعني ٕك]: ومن دعائهم لفالن[
. ك ياطولة البالاهللا جييۤب. حيّلي ريقنا ويكّتر زديقنااهللا . بلواه

ة اهللا ال يوريك القلّۤ. اهللا يدمي أيام الرخا حىت نضّل أصحاب
اهللا ينّجينـا  . دفع اهللا ماكان أعظـم . محات إإلبۤي ٓوروال ج

اهللا . اهللا يسعدو ويبعدو. ماملرا املشعرة والرّجال األجرودي
اهللا يعافينا عملوا لـو  . قدوراهللا يلطف بامل. ال يفضح خملوق

  .ةعمليّۤ
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قاتلـه اهللا جبلـود ال   ]: ومن دعائهم على فالن[
  ).الكرباج املسمى زب التور: يريدون(دباغ هلا 

: انظر. اهللا اهللا يا مفرج املصايب]: من أهازجيهم[
  .أسق العطاش

هللا  سـاعدوٓ . ت وأهللا جابـا ۤجٕأ]: من كالمهم[
: فتح دكـان وقـال  . مرنا ألهللأأ. ةهللا عالسالۤم احلمٕد. باهللا

  .العمر والرزق بيد اهللا

ــت ألهللا ٕإ]: مــن عكــاكيز كالمهــم[ ن جي
  .والصحيح

هـادا  : ويعطي البيك بعض حق الفالح ويقول
  .مالك وأهللا بدالك

إن شا اهللا متطر : واملهدَّد إذا كان غري مهتم يقول
  .َببٕك

أنا أردفها : وإذا قال املتمچك]:  من متچكام[
  .أعوذ باهللا من قولة أنا: قولهب

اسم اهللا عليـك، اهللا خيلـي يل   ]: من متلقام[
  .طولك وميد اللي بعمرك

اهللا . دو بنحـرو اهللا جاب كۤي]: من استعارام[
كّني أهللا بّدو يطّلع بوجنا ). أو توب العافية(يلبسك العافية 

  .يا خاي

بيعرف أهللا وبشـّخ  : متل القط]: من تشبيهام[
  .بالعجني

). متّهل: يريد(ا ق اخللق ٔياهللا خٔل]: من كنايام[
). اعتـرف (: نطقـو  فل واهللا ٔإٔط ).مات(: خد أمانتو اهللا ٔأ
فالن َعنـدو  ). استعن به على ذهابك من هنا(: يااهللا : قول

فالن إذا شاف أهللا ). بالذي جيود به: أي(مال باليعطي أهللا 
خبّلـي رمحـة اهللا    البرمحو وال. جريه بشلحو جرابوْمَدّلي ٕإ

  .ترتل عليه

  

  

اهللا يوقعين بضيقة ألعرف عدويت ]: من حكمهم[
اهللا مـع  . اهللا ببلي وبعني. ر يف ما اختاره اهللاخلۤي. مالزديقة

لوقت مـا  . ال عطا اهللاال عطا ٕإ. الْضعيف تيتعّجب القوي
يُد اهللا . َفَرج اهللا قريب. خيلص ما خبلص من عند اهللا الرزق

املركب املـا يف  ). استمدوه بلفظه من العربية(مع اجلماعة 
وهو من حكم جند (الناس بالناس والكل باهللا . شي هللا بغرق

يـا  : قال ال. ما بتجي تأهللا جييبا. كان اهللا وال كان). أيضًا
إذا كان صاحيب معي أهللا : ت لوك قاۤلُروحي أهللا مۤع! دبيت 
شـافوه  اهللا مـا  . خود من عبد اهللا وتوّكل على أهللا. معي

نيال املتهوم عند . اهللا ما خبّلي محل عاألرض. بالعقل عرفوه
ال حتط ابنـك  . ال تكرب أهللا أكرب. الكمال ألهللا. اهللا بريء

اهللا ما خبّلي العايل عـايل  . مر اهللا وكانٔأ: عاحليطان وتقول
اهللا مـابيّبس  . البيعمل بإيدو أهللا يزيدو. وال الواطي واطي

ه ِحيل أهللا ن علۤياملا بتحۤس. يف حتتا شالَسَجرا إال وبيعرف ٕأ
كل . ةاهللا اهللا يف املروّۤ. ختني ما خلق خبتنياهللا خلق ٕأ. عليه

ال بوصلو اهللا ما بقطع من مطرح ٕإ. من على دينو أهللا يعينو
جريها شي من شي ماحط ٕااهللا لو ما يعرف احلية ٕأ. بأحسن

شطر مين أكوس مين أهللا خلقو أزنكن مين اهللا رزقو أ. ببطنا
اهللا . اهللا ما جبمع حىت يّوفق. لك أهللاياغافل ٕا. بركد وبلحقو

ـ اهللا ما بدنۤد. ب فّياما عندو حجار يضٓر اهللا مـا  . ةل بالقفّۤ
البيت املستور حاشـا اهللا  . اهللا مع الصابرين. بستحي ماحلق

اللي ماخبـاف اهللا  . اهللا حط سّرو بأضعف خلقو. يفضحو
  ).يضًاوهو من حكم جند أ(خاف مّنو 
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يقولوـا إذا  (اهللا يابيت جرياننا ]: من كمام[
كـل شـغلو علـى أهللا    ). افتخرت جارة هلم بشيء تافه

. ةجا منتوف واحلمد هللا عالسـالمۤ رامشقوف وٕأ. وْتوّكلي
نـيت  ٕأ: قالت ال. أهللا: الفارة وقعت مالسقف قالت ال القطة

ـ . اتركيين وأنا بألف خري من أهللا . خ أهللاأكتر مالقرد ما مس
اهللا خيلـي  : بتموتوا وبكفنوكن قـالوا  غدۤا: شقالوا للجحۤا

اهللا يعني . جيتك بعون اهللا: أهللا قال لو: قال لو. لدنا علينإج
نيين نيين أهللا يبعت أعمى القلـب  : السلعة بتقول. الصادق
لو أهللا، اهللا ينعـل  ة للضيف وصاحب البيت ٕاالعّزيّۤ. يشتريين

اهللا ينعل هالزمـان اللـي   . الكالب الدّباغة البتحتاج لوسخ
: قال العنرب. اهللا حيمي الكرم مالناطور. هأجلّبس اخلواجه أٔل

بنتـك  . ة ماحّطو فيين مونـة متل هالسنة امللعوۤن! اهللا أكرب 
اهللا بيعطـي  . بشعة أهللا بعتا وكنتك بشعة ضرَبك العمى عّنا

اهللا ال يـرزق  . اهبال وتوكـل علـى اهللا  . الدهب للدَبب
  .اهللا بطعمي النجاص للي مالو آضراس. ةة سعاۤداۤدالشّح

اهللا يرزقنا الطحني تنسمعكن طق ]: من أمثاهلم[
  .ما بيعلم حبالك غري اهللا وجارك. العجني

ومن تعويذات األوالد يقولوا حسـني يرمـي   
! يـااهللا  : راطك قول*ّم طك ٕشَعلِّي بٔا: خصمهم الكعاب

  .العكس

  ]: من هنهونام[

  سرير العّز مرباكي! يد بنت األجاو

  ك كما النسرين حّياكيالورد حبّۤ                

  نو يلقاكي                        ك برّبو ٕإحلف عريۤس

  !ماأحالكي! أهللا: وملا شافك صرخ                

  : ومنها

  ن طآهطلبوا من أهللا وأهللا ٔع!     نياهنآه! نياهنآه

  

  

  

  

  ]:من أغانيهم[

  عالليمونة شامة واهللا ةأّموۤن

  ن أهللاك ظلموين خصٓمعلى شاۤن                    

  :غريها

  ت شاليشا عالياهللا ويااهللاقصّۤ

  ومتل شاليشا ماخلق أهللا                        

  أهللا واسم اهللا : مكتوب عجبينا

  وسورة تبارك وحروف النونا                       

  .ر رجالكجالك، حضّۤي واهللا ۤإ]: من شديام[

  ]: من شعرهم[

  ح شبابوص وآحبابو          اهللا يفرّۤاللي برٓق

يرى علماء العربية أن أصلها : من العربية :همَّاللّٔ
يااهللا، فامليم عوض عن يا املصدرة تأخرت، ودراسـتنا يف  

أن امليم على طبيعتها يف اللغـات السـامية   " اهللا"خمطوطنا 
  .ا يف العربيةشأ: مجع التعظيم: للجمع

بـّدي  : ويأتون ا قبل االستثناء بإّال على الطابع العـريب 
  .عأزورك أللهم إال إذا حدث ماۤن

  .هّم -ال  -ال ]: ومن ألفاظ الذكر[

ّما بّدا ت كّما قتلت ٕأاللهمَّ شقّۤ]: من أهازجيهم[
  . جوز

واملطّوف يف مكة حني يلّقن احلاج جيمع ثالثـة  
) هـو  -ال  -ال ": (حميط بالكافرين اهللا: "مقاطع فيقول يف

  ).نا -ري  -ف ) (كا -بل  -طن ) (طن -حي  -ُم (

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

  .رسأو: انظر :راهللا ْيسأو

اسم جمنون، مسى ذه اجلملة  :اهللا ينّقص معلقتو
اهللا يـنّقص معلقتـو،   : ألن األوالد كانوا يصرخون وراءه

  .فيلطم رأسه وينتف شعره
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اسم موصـول  : اللي حببين حبّبو]: يقولون[ :لِليٕا
عندهم حتريف الذي العربية، يستعملوا مبعىن الذي والـيت  

  .والذين والاليت

املوصولة الداخلة على األفعال " ال"وال نعتقد أا 
  .فهذه نادرة وليست مستفيضة والعامية مل تشعر بوجودها

  . حبّبوالبحبين": لإ"إىل " لليإ"ويكثر أن ختتصر 

" اللي"أما : ١٦٩ص " هلجة بدو مريوط"جاء يف 
واردة يف مجيع اللهجات  -وإن مل ترد يف املعجمات -فهي 

املعاصرة، ويرجح أا احندرت إلينا من هلجة عربية قدمية مل 
   ،ترد يف املعجمات

وما توفرنا على مجعه أدناه من كالمهم لـك أن  
  .ن الشعر أحدمهاما مل يفرض وز" لإ"أو " لليإ"تقرأه 

  .وكالمها مهزته مهزة وصل

هللي حببين حببو : وكالمها جيوز إبدال مهزته هاء
  .وهلبحبين حبّبو

  :ولكل منهما أحكام

الندائية، " يا"بـ " ال"تسبق دون ": لليإ"أحكام 
  :ومنه األغاين

  .ت الفؤاديااللي آنته واحشين، يااللي كوۤي

  :يةتدخل على األحرف التال": لاۤ"أحكام 

حتت املّني، وفوق املّنـا، وجنـب   ": من" -ً ١
ن، وميني املّنـو، ويسـار   ك، وطرف املنٓكاملّنك، وقرب املنّۤ
  ...ن ون، ومع املنّٓن، وعند املنّٓاملّنا، وحوايل املنّٓ

    

  

  

  

  

ألنه مل " منكن"إال يف " من"تشدد نون : مالحظة
  .يتلها ساكن

  ".اللي"ال تدخلها " من: "مالحطة ثانية  

لَعَلّي دفعتو، والعلينـا دفعنـاه،   ٕا": على " -ً ٢
والعليك دفعتو، والعليكي دفعتيه، والعليكن دفعتوه، والعليه 

) أو والعلـّين (دفعتو، والعليهن ) أو والعلّيا(دفعو، والعليها 
  .دفعوه

اللـي  ": اللـي "و" لإ"تدخلها " على: "مالحظة  
  ...َعَلّي دفعتو

فينا بكفينا، الفيـك  الفيين بكفيين، ال": يف" -ً ٣
ن، الفيه بكفيـه،  ن بكفيٓكبكفيك، الفيكي بكفيكي، الفيٓك

ن أو الفـيّٓ (ن ن بكفيٓه، الفيٓه)أو الفّيا بكفّيا(الفيها بكفيها 
  ).نبكفيّٓ

اللي فيين ": لليإ"و " لإ"تدخلها " يف: "مالحظة  
  .بكفيين

اللي : الباء اليت مبعناها" يف"ومثل : مالحظة ثانية  
  .ضهروبإيدو ب

غصب العّني جيت، غصب العّنـا  ": عن" -ً ٤
ك جييت، غصـب  جينا، غصب العّنك جيت، غصب العنّۤ

ت، غصب العنكن جيتو، غصب العّنو أجا، غصب العّنا أۤج
  .ن أجوالعنّٓ

  .، فهي كمن"اللي"ال تدخلها " عن: "مالحظة  

لنا اخدو، إالي ٔبااللِٕ: اليت مبعىن الالم": لإ" -ً ٥
لكن ك بتاخديه، إالۤلَلك بتاخدو، إالمناخدو، إال
ـ ال بتاخـدو، االٕ لو بياخدو، إالبتاخدوه، إال ن ٓل

  .بياخدوه

يل اللـي إ ": للـي إ"و " لإ"تدخلـها  : مالحظة
  ...اخدؤب
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بكـال االمسـني   : نعود فنقـول ]: (من أمثاهلم[
اللي بشور عليك بالطالق مـا  ): املوصولني يتلى كل مايلي

اللي سعدو فاين بعّضـو الكلـب وهـّوه    . بعيَنك بالنفقة
شّد . ل خراميشواعاجلمل، اللي بدو يلعب مع اللقط بيحۤم

املا يزم القدح بايدو ما . اخليط ومّطو كل ماللي عليه حبطو
املالو يف البيت كبري حبط ).من أمثال البادية والريف(يرتوي 

لو اللي ٕا. ط نفسو يتذكر ليلة عرسوبٓسالْبريد ٕي. حجر كبري
مو التشـيل  اللي هو عند ٕأ. اجلمل شعره بَنيخو عاألرضب

البخاف من العفريـت  . اللي على بالو ال حيرم حالو. مهو
البخجل مـن  . ق الشورباة ما بشٓراملا حبضر التكيّۤ. بطلع لو

أنـا  : البقول. املا بيعرفك جبهلك. بنت عمو ما جبيه اوالد
لببعد عـن  ا. البتحطو بالدست بطلع باملغرفة. بقع يف العنا

املا معـو  . املا بطلع ألصلو بكون زنوة. العني بساله القلب
املالو . ة قطع راسو أوىلاملا عندو حيۤل. ى محرامحرا ما بسٔو
البتعرفـو  . ن عليه حيل أهللا عليـه املا بْتحۤس. كار مالو عار

ب حساب الرجال ما املا حبۤس. أحسن مالبّدك تتعّرف عليه
اللـي  : لي غاضك؟ قال لـو منو ال: قال لو ،هو مالرجال

البغّير . ل مجليضة بنٓشل ۤبالبنٓش. املا بغار بكون محار. بّلغك
م تشـوفو  اللي انكتب عـاجلبني الزۤ . عادتو بتقل سعادتو

البحط . البياكل وبنفع ياكل هنا. املا بستحي مكّيف. العني
اللـي  . البياكل عضرسو بنفع نفسو. إيدو حتت راسو بالقّيا

. البشتغل بأكلو يا سعادة أهلو. ّقاه األرضبقع مالسما بتسل
النـار فاكهـة   . البنت اللي ما بنفقّوا خدودا بنفقّوا جدودا

الشتا واملا يصدق يصطلي واجلوخ ملبوس األمـارة واملـا   
  ). من أمثال البدو والريف(يصّدق يشتري 

  

  

  

  

  

  

  

العنـدو  . من رادك ريدو واملا رادك باجلفا زيدو
البياكـل  . ر عبلوانـا البهوانا بصـبٓ . ار برّش عاملخلوطة

  .ش مبنعواملعو ٕأ. مامبوت

ـ : وإذا كان كساد يف السوق صاح أحدهم ه إۤي
وإذا فقد شيء خرج . ّالفتا ٕبّال ويااللي نّشٕح! يااللي عقّدنا 
يا مـرّدين األمانـات   ! دات احلالل يا آولۤي: املنادي ينادي

أو ولـد زغـري   (واللهفات، يا من شاف لنا جحش أسود 
ع واللي برّدو يرّد اهللا أمـانتو  ارحة العصر ضاۤيمن امۤب...) أو

  .واحللوان نص جميدي، واألجر والثواب على اهللا

ونعرف جمنونـًا كـان   ]: ومن فات جمانينهم[
مالسلطان عبد احلميـد  ! تنبيه يامجاعة : ينادي يف األسواق

ـ  ): فيسكتون هالعني مث يعيدها ويردفها( را اللي عنـدو ٔم
ة أهللا خيّلي لو ياها واملا عندو مرا كويسة أَلحسو هّوه كويۤس
  .وّياها

افـراح  . البتطبخ مّنو بتاكل مّنو]: من حكمهم[
املا بياخد من ملتـو  . بضحكك للي ببكّيك وال تفرح للي

الرزق املا . األلو راس عند الرّواس ما بنام الليل. مبوت بعلتو
البداري . ر عرّبو بالقيهالبدوّۤ. لك وال لولَدكهو ببلدك ال ٕا

. قلّٔه اوالد ٔهحنۤن. املا بتخسر مّنو كّتر مّنو. السم بلحس منو
. مو طيعـو البّدك ترهنو بيعو والبّدك ختـد . صع خبٓلاملا بنٓب

البإيدو قلم مابكتب حـالو  . املركب املا فيه شي هللا بغرق
املعـو  . ّدةاأللو عمر ما بتقتلو ٕش. ع ما بعرىالربقّۤ. ماألشقيا
  .لفوق بتوجعو رقبتو البطلعّۤ. ك القلَعةصنَعة مبٓل
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. البكّبر لقمتو بغّص فّيا. ع عقصر السلطان خبرب بيتوالبطلّۤ
ر ألخوه حفرة البحٓف. ب لو جرواملا حبضر والدة عرتتو بتج

اإليد . اللي فات مات. البعاشر البهيم مبوت سقيم. بقع فّيا
الطاقة اللـي  . ن تعّضا بوسا وادعي عليها بالكسراملا بتحۤس

. لك حمـرَّم عغـريك  للي ٕإا. جبيك مّنا الريح سّدا واستريح
بيت من عنكبـوت كـتري   . قن بغٔرْيسۤياملركب اللي فيه ٔر

احلنطة املا هـي  . اللي ما مات عيبو ما فات. عاللي مبوت
املا هو ديب . ال بتتغّبر دقنك وبتتعب بشياللك ال حتضر كۤيٕا

ّدو مبشي وحدو وعلـى  بوه وٕجالبيعرف ٔأ. بتاكلو الدياب
اللي بدّلي زنبيلو كـل  . البياكل رغيف ما هو ضعيف. قّدو

حـط  . ر عن نابو ما حدا بستهابواملا بكشّۤ. الناس بتعّبي لو
ك مـع  اللي بّدو يـربٓ . إيدك على قلبك اللي بتحبو حبّبك

ـ . العوران الزم يقلع عينو و خـود  ال تاخد من اللي صار ٓل
اللـي  . الكار اللي ماهو كارك خبرب ديارك. وماللي كان ٓل

. م دقنو للناس بنتفـّوا البسلّۤ. رانكتب غلب واللي ابتلى يصٓب
. ل بكون أعمىبۤااملا بشوف مالغر. املا جبي حتتك تعا فوقو

مـالرّص  : ليش بتدخل باحليط ؟ قال لـن : قالوا للبسمار
  .البجي مع اللنب برو مع الكفن. ب مابسَلماملا حبۤس. الوراي

املـرا  . البّدو يسكر مابعّد قْداح]: من كمام[
اللي شاف الفيل . املا بتجيب صيب حصرية البيت أحسن مّنا

تك كلما شافك ـّز  املعّود عخبزا. ما بقى خياف ماحلمري
: قال لو. الولد املاهو من ضهرك كلما جن افرح لو. زّنارو

البيعرف بيعرف . ِصي ُمو متل البعّداالبياكل الٕع: مّدا قال لو
 واملا بيعرف بقول كّف عدس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رأى أحدهم رجًال يف بيتـه وملـا هـم    : أصله(
بإمساكه هرب وهو هارب مر على كيس عدس فحفن منه 

أمسكوه، وملا : هاربًا وصاحب البيت يطارده صائحًا وظل
حياولون إمساكه يفتح كفه ويريهم العدس فال يأون، أخريًا 

  ...).البيعرف: الموه فقال

البطـالع اجلحـش   . البتكبسو السمرا حق خطاط ومحـرا 
. ن بيبـع اوالدو بالفـايظ  البتجّوز بالدۤي. عاملادنة برتلو مّنا
اللي بزّكـي  . ر صّنتاتا ما بنوبو غۤية وقشرالبدخل بني البصۤل

. اللي حسنتو نزالة ثوابو وسخ جيج. درة ثوابو وسخ جيج
اللي راسو من مشع ما بوقف . البنشل املادنة حبّوش ال كيس

. ب النـاس باحلجـار  ز ما بضٓراللي بيتو من قزۤا. بالشمس
ة اللي بربَدعتـو مسـلّۤ  . البياكل هاألكالت بنام هالنومات

أو (املا بقطع . ة حبسب كل الناس متلوفيه سۤربال. بتَنخوشو
. فيـه ) رأو بـأثۤ (فيه الكالم ضرب السيف ما بقطع ) ربأثّۤ

. جريـه البخّفف راسو بتّعـب إ . ل بإيدو أهللا يزيدوالبيعۤم
اهللا ينعل هالزمان . ة بياخدوه فتاحني الفالالبدشروه احلرامۤي

: قال لو. بتفجب احلجرة املا بتعۤج. اجهٔلاللي لّبس اخلواجه ٔأ
صّح للو شي وما : بوك اللي مات من جوعو قال لويرحم ٔا
  .أكل ؟

اللـي  . الكلب اللي بّدك جتّرو عالصيد بيس مّنو ومن صيدو
البخاف من أكل القط . ب بّدو يعوِّيهّوه من جنس الكۤال

كل اللي يف . جركع بإيدك ساويه بٕاالبطٔل. الفار بتاكل أَدنيه
ـ املا مّنو خۤي. ملزوق الصندوق عكتاف الرعنۤا . رر نومو أخۤي

  .اهللا بطعمي النجاص للمالو آضراس

. مي حتت املّنو وما َحّست ألمۤش]: من كنايام[
  .القرش املا ينصّر) حأو رؤّ(بّدو 
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: يقولون يف األصـلع . ع عليه بعينتنين َبطلّۤع علّي بعۤيالبطلّۤ
ن يف ويقولـو . القملة اللي بّدا تشّتي براسو بتـدفا هـوا  

اللـي  . ةٔخؤدة البتوّقف على وچو بتقوم مٓدالبّقاۤي: السكران
: ويقولون يف اخلفيف الطـائش . ْيعشاه سبريتو فطورو ٔم

  . اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب

متل املّية : ة مالرّجالياللي ْمأمۤل]: من تشبيهام[
  .بالغربال

. املالو شيخ شيخو الشـيطان ]: من اعتقادام[
  .ا حبّط إيدو عتّمو بدخل فيه الشيطانالبّتاوب وم

  ]: من أغانيهم[

  ة َدعَبِليمسكني يااللي مالك مرا        بتنام عالفرۤش

للي أنا واقف على دقـرة إذا  ۤا]: يقولون[ :لليٕا
اللي هّوه جمنـون  : أنا بصري ممنون، ويقولون قلب عن الشرۤا

 احلالـة الراهنـة، األمـر   : ة التزيد يف جنونو، يريدونخلٔق
: أداة النسبة، أي": ِلي"اليد و": أل: "من التركية. امللموس

  .احلاصل يف اليد، واملقبوض عليه

  .آالم: الوجع، واجلمع: عربية :األَلم

  .أوجعه: أّلمه: عربية :أّلم

  .أمله جي: انظر :ملاجئأ

حجر َشّفاف شديد الصـفاء  : أو األملاس :األملاز
  .جار الكرميةواللمعان ذو ألوان، يعّد من أغلى األح

) أو املتبلـور (وعنصره الطبيعي الفحم املتبّلـر  
  .واملضغوط

، "أملـاس "أو " ماس: "وكلمة األملاز من العربية
: املاس وإذا حلـي الثـاين قيـل   : فاذا حلي األول بال قيل

  .األملاس، وهذا أشهر

 ADAMANTOS: والعربية امسدته مـن اليونانيـة  
نه أصلب األحجار الكرمية ُيغَلب أو ال ُيقهر، أل ال: ومعناها

  .يؤثر يف كل شيء وال يؤثر فيه شيء

  ،ATAMANT: ويف األرمنية عن اليونانية

ينَدى وجهه بل هـو   ويقول السريان يف من ال
  .أي صفيقه: فالن ماسّي الوجه: قاس

على أن الدكتور مراد كامل يقـول يف حاشـية   
  .هي سنكريتية: ٣٩ص " اللغة العربية كائن حي"

  .أملاس وأملاسجي: التركيةواستمدت 

  .ELMAZ: واستمدت البلغاربة من التركية

كمـا يف   -.وله يف العربية اسم آخر هو السامور والشّمور
  .-التاج 

  .ِمريٓآش: ويف السريانية

  .َشِمري: ويف العربية

ويكثر األملاس يف اهلند والربازيل وجنويب إفريقية 
  .وأوسترالية، يكون بني الرمال واحلصى

: ١٧أر (: د ذكر األملاس يف العهد القدمي مرتنيوور
  ).٩: ٣حز (و ) ١

قطعة  ٤٠٠وعثر يف خرائب بابل على أكثر من 
  .من األملاس

  .ووجد األملاس يف بعض النيازك

  .١٧٣ص  ٥س: انظر جملة الضياء

ويف القرون الوسطى لقبه األوروبيـون َحَجـر   
  ).يريدون مصاحلة الزوجني(املصاحلة 

و س  ٨١٠ص  ١٦و س  ٢٨٨ص  ٩وس  ١٥ص  ٢س : انظر املقتطف
 ٤٣و س  ٢٦٢ص  ٤١و س  ٩٠٩ص  ٢١و س  ٥١٢و  ٤١٣ص  ١٧
  .٦٠٣ص 

ص  ٦٥٥عدد  ١٣س : وجملة الثقافة ٢و  ١العدد  ١٩٤٢س : وجملة الضياء
٢٣.  

وجملـة   ٤٤٩ص  ٢٤س : وجملة الكلمة ١٠٣ص  ٤س : وجملة العصبة
 ١٩٤٢س : وجملد الضاد ١١٨٧ص  ٤والد  ٨٧٤ص  ٣الد : الكتاب
ودائرة  ١٨ص  ١ج  ٢٤الد : ، وجملة امع العلمي العريب٢و  ١العددان 

  .ماس: والنهاية البن االثري: املعارف اإلسالمية

  .ودائرة املعارف اإلسالمية
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: فالن أملاز وفالنة أملازة، يريدون]: من كالمهم[
  .اجلمال الغايل

وهو األمحـر  ومن األلوان عندهم اللون األملازي 
  .الكاشف

ـ الناس أجناس، منّٓ]: من أمثاهلم[ ة ّن حصى منقۤل
  .ن حجر أملاسومنّٓ

  ]:غانيهمأمن [

  هداين خامت أملاس    أول عشرة حمبويب

  وهادا الاليق بني الناس    وهادا حظي ومطلويب

وهذه األغنية الئقة حبلب معىن وتقاليد ونغمـًا  
  .وحفاظًا

  .يت تقطع البلورأطلقوها على اآللة ال :ةاألملاۤز

: أطلقوها على ضرب من املهلبيـات  :ةاألملازۤي
احلليب يغلى وُيرَمى فوقه الرز املدقوق، تكون أطرى مـن  

  .الرز حبليب

  .األملاز: انظر :األملاس

و  - انظرها -" أملاس: "من التركية :األملاستراش
احلالقة، النحـت، أطلقـوا هـذا    : عن الفارسية": تراش"

لى البلور الصايف جدًا واملصبوب علـى  التركيب املزجي ع
  .الكريسٔت: انظر. شكل مضلعات تزينية

  .٣٣٧ص  ٣٢س : انظر جملة الضاد

مصـدر أّمل بـه ومل ُيقـم،    : من العربية :ملامٕإ
  .والثاقفون يستعملوا جمازًا مبعىن النوال من الشيء

ملام سطحي فالن عندو ٕإ]: من تعبريام احلديثة[
  .عربالفلك وكمان بالش

تقع بني تراب الغربـا  ]: من حارام[ :مله جئأ
بائع التفاح أو التفاحي، نسبة : واملاوردي، من التركية مبعىن

  .ملالك أرض احلي وكانت بستانًا خارج السور

  

  .اختذه إهلًا: ّأَهله: عربية :أّله

أوقدها حىت صار هلـا  : أهلب الناَر: عربية :أَهلب
  .هلب

  .مثلها يف الكلدانيةب، وأۤهل: ويف السريانية

أعلمه خبفـاء وأفهمـه   : أهلمه اُهللا: عربية :أْلَهم
  .اجس قليب

  .اِميام وإٔهلإٔهل: ام، وّمستإٔهل: واستمدت التركية

  .هالٓو: انظر :ألٓو

يسمي النصارى ذكورهم إلياس ويلفظوا  :َأّلوس
  .إلياس: انظر. على وزن فّعول

  .الكثري األلفة: عربية :األلوف

عـن   ALUMINIUM: من الفرنسية :مينيوملوأأل
معدن أبيض خفيف الـوزن  : OMEالالتينية مقطعها األخري 

متني ال يقبل االمتزاج بغريه، يوجد يف الصلصال، تصنع منه 
  .اليوم أكثر أواين املطبخ وغريها

  .١٨٤٥اكتشف األلومينيوم سنة 
  .٨٨ص  ٢٨و س  ٤١٥ص  ١٨و س  ٦٩٨ص  ١٣س : انظر املقتطف

  .٢١٢ص  ٥س : وجملة الضياء ٥١ص  ٢عدد  ٥س : األديبوجملة 

هو النيب إدريس، ومسـى بـه العـرب     :لياسٕإ
أحد أرهاط قريش، وأصل الكلمة : اجلاهليون، ومنهم إلياس

خمتصرة، فمعـىن  " يهوه"اإلله و ": لٕإ"من ": إْلَيهٓو:  "عربية
  .إهلي َيْهَوه: التركيب

  .وإيلياس وإيليٓا ِلّيٓاۤإ: وإلياس يف السريانية

  .لياسلّيا وإيلَيا وۤإۤإ: ويف الكلدانية  

  .أّلوس: ويلطفون إلياس فيقولون

  .ELIE: ويف الفرنسية
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  .ELIA: ويف اإليطالية

  .ALIAS: ويف اإلنكليزية

  .عالم ذكور اليهودأمن  :لياهٓوٕإ

  .إلياس: انظر

الكثري اإللف، الصديق املؤانس، : عربية :األِليف
  .ان وطريما ألف الدار من حيو

  .من العربية األِلف واألِليف :فألۤي

  .ۤابف ف، والۤيأ، وأۤل: انظر

مسوا احلروف اهلجائية كلها حبرفيهـا   :ف بۤاألۤي
  .األوليني

" ألفا بّتـو "وهلجة مالطة تسمى أحرفها اهلجائية 
  .ولو أن األلف ال يتلوه الباء عندهم بل يتلوه العني

: فسـموها وقبلهم حنا األوروبيون هذا املـنحىن  
ALPHABET    ألن اخلط اليوناين الـذي منـه اسـتمدوا ،

ا ألٔف: خطوطهم هو استمّد  من الكنعانيني ترتيب أجبد فقال
  .بدا له أن حيرف ا، مث حرف ماا ذلٔتا كمّٔڤئت

  ".األلف"و " تاريخ القلم العريب"انظر خمطوطنا 

" فابۤابأٔل"تسمية احلروف بـ : وإن هذه التسمية
الغرب بأن مفتاح املدنية أعين الكتابـة   لصك اعتراف من

  .والقراءة هو من الشرق ومن سورية

وأجبدية رأس مشرا هذه احملفوظة يف متحف دمشق 
وحقها أن حتفظ يف متحف حلب ألنه سّن منذ أسـس أن  
يضم تراث ما قبل اإلسكندر، نعم وأجبدية رأس مشرا الـيت  

ا نظرة انبثـاق  تعّد أقدم أجبدية كم ميّر ا اجلاهل وال يعريه
املدنية، إذ لوالها ملا كان بامليسور تسجيل مراحـل العلـم   

  .عصر الذرة: مرحلة فمرحلة إىل عصرنا هذا

  

  

  

وقبل أن تربز للميدان األرقام اهلندية ذات الشأن 
املدين اخلطري أيضًا كان العرب يزاولون حساب اُجلّمل أسوة 

أن استغرقت  بالعربانيني وباآلراميني، وكانت مصادفة غربية
  .حروفهم الثمانية والعشرون األلف كاملة

ومنذ أكثر من نصف القرن شهدنا حنـن عهـد   
تعليم القراءة أوًال وحدها يف الكتاتيب وعند اخلوجات لقاء 

  ".ف بۤاألۤي"جزو : مخيسّيات يف جمموعة أوراق تسمى

  ":أليف بۤا"وصف جزو 

صدره هذه الكلمات حتفظ حفظًا مع وضع  -ً ١
بة على كل كلمة دون فهم كتابتها، والغايـة منـها   السبا

  ".يا فّتاح يا رّزاق يا عليم يا كرمي يا رحيم يا أهللا: "الدعاء

ف ألۤي: سرد احلروف اهلجائية بامسها عندهم -ً ٢
زين  دال ذال رۤا خۤا حۤا) وبعضهم يعلمها جني(جيم  ثۤا تۤا بۤا

إـم ال   عربيهما طاء ظاء، مث(سني شني صاد ضاد َطأ ظأْ  
قـاف   ن فۤان غۤيعۤي) خيرجون اللسان يف الثاء والذال والظاء

أليـف  : وإذا ختموها هزجوا ،واو يۤا كاف الم ميم نون هۤا
ة والعروس ة، كوساية ْمَسْوۤسة نّص رغيف وكوساۤيبوماۤي بۤا

  .ةكويۤس

إعادة الدرس السابق مراعى فيه متييز احلرف  -ً ٣
ـ : ألف: النهج التايلاملهمل من احلرف املنقوط على  ّن الٕش

ة من وحۤد: بۤا) من النقط: أصلها ال شيٌء عليها أي(عليها 
ة من وحۤد: تالتة من فوقا، جني: تنتني من فوقا، ثۤا: حتتا، تۤا

  ...ّن عليهاالٕش: حتتا، حۤا

طريقته واحدة يف كل " أليف با"ويبدو أن جزو 
  .البالد العربية وإن اختلفت األلفاظ
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: عليهـا يف تـونس  " أليف الشن"ة وإليك طريق
: وحدة من سفالها، والتـاۤ : ال زالت كشالَنة، والبۤا: ألف

وحدة من : تالتة من علياها، واجليم: تنتني من علياها، والثۤا
  .ال زالت كشالَنة: كرشتها، واحلۤا

مـا  : األلـف : وطريقتها يف شرقي اجلزائر هي
: مالعاليل، والثۤا رزٓو: وحدة من ْحداِري، التۤا: ننداِري، البا

: وحـدة مـن حـداِري، واحلـاۤ    : تالتة مالعاليل، واجليم
  ...ماننداري

َبَصب  أليف أَصب َأ، بۤا: وتعّلم.. ،أ َب َت -ً ٤
  ).وصب حتريف نصب.. (،َب، تا َتَصب ت

ِبخض  أليف إخض إ، بۤا: وتعّلم.. ،إ ِب ِت -ً ٥
  ).خض حتريف خفض.. (،ِتخض ِت ِب، تۤا

ُ  ُب ُت -ً ٦ ُبرفع  أليف ُأرفع أُ ، بۤا: وتعّلم.. ،أ
  ).أرفع: أي.. (،ُترفع ُت ُب، تۤا

ُ  فّلت الشـيخ  : وهنا يهزج األوالد أليف أرفع أ
  .قوموا احلقوه

ـ  َزم، بۤاأليف ٕج: وتعّلم.. ،أْ  ْب ْت -ً ٧ َزم، ٕج
  ..َزمٕج تۤا

  .فّلت الشيخ واَزم: وهنا يهزج األوالد

ً  بًا تًا -ً ٨ ً ، بـاۤ  : وتعّلم.. ،أ  أليف نصـبتني أ
  .نصبتني تًا نصبتني بًا تۤا

 ألبف خفضتني إٍ ، بـاۤ : وتعّلم.. ،إٍ  ٍب ٍت -ً ٩
  .خفضتني ٍت خفضتني ٍب، تۤا

 أليف ضمتني أٌ ، بـاۤ : وتعّلم.. ،أٌ  ٌب ٌت -ً ١٠
  .ضمتني ٌت ضمتني ٌب، تۤا

 َبّبا، تۤا أليف َأ أ َّ، بۤا: وتعّلم.. ،أ َّ بَّ تَّ -ً ١١
  ...أليف شّدة ونصبة أ َّ: ، أوَتّتا

  

  

  

 ِببِّ، تۤا أليف إ إ ِّ، بۤا: وتعّلم.. ،أ ِّ بِّ تِّ -ً ١٢
  ...أليف شّدة وخفضه إ ِّ: ِتتِّ، أو

 ُببُّ، تۤا أليف ُأ أ ُّ، بۤا: وتعّلم.. ،أ ُّ بُّ تُّ -ً ١٣
  ...أليف شّدة ورفعة أ ُّ: تتُّ، أو

، مجلة دعائية حتفظ حفظًا كـأول درس  -ً ١٤
رّب يسِّر وال تعسِّر رّب متِّم وكمِّل باخلري يا كرمي يا : وهي

  .رحيم يا أهللا

أجبد هـّوز  : حفظ األجبدية مكتوبة هكذا -ً ١٥
حّطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضـظغًال، فتبـارك اهللا   

  .أحسن اخلالقني

سبحانك اللهّم وحبمدك وتبـارك  "حفظ  -ً ١٦
وّجهت وجهي ": أو حفظ) إن كان الولد حنفيًا..." (امسك

  ).إن كان شافعيًا..." (هللا فاطر السموات

  ..،التحيات هللا: حفظ -ً ١٧

  .حفظ الصالة على النيب -ً ١٨

والغاية من حفظ ما تقـدم حفظـه أن يـؤدي    
  .الصالة

مث جييء دور الدرج بعد الشكل وبعـد الـدرج   
قراءة جزو عّم مث جزو تبارك مث جزو قد مسـع مث  : القراءة

  .القرآن كله جزو الذاريات مث

  .نشيدة: انظر: وهنا النشيدة

ـ : "يهزجون" أليف بۤا"ولدى تعّلم األوالد  ف الۤي
ـ بوماية، نّص رغيف وكوسـاية، كوسـايۤ   بۤا ة، ة ْمَسْوۤس

هي كالبوم شؤم مث تافهة املذاق، أما : أي" والعروس كويسة
  .الدمية اليت كنا نلعب ا يف بيوتنا فجميلة
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ان ميسور األب جيدًا وينتقل إىل خّطاط، وإذا ك
علمه الدوبيا، وهذا فهلوي البلد، والشيخ هذا ال ترضـيه  
اخلميسّية وال رغيف األربعا، البّد له من العيديات والبد له 
من أن يدعى لبيت ويل الطالب بشىت املناسبات، مث البّد له 
يوميًا من أن يقاسم الطالب غداءها، صدقوين أنـا كـان   

  .لدع مّنن تنتني وخّلى يل وحدةغداي مرة ْتَلت حمشيات 

وهناك أصوات تستعملها حلـب ال تـدخل يف   
  :نطاق األحرف اهلجائية، منها

يعنون ـا  ": أبو بريص"تصويتة كتصويتة  -ً ١
  .النفي، وإذا كررت عين فيها التعجب واالستغراب

يعنـون ـا االسـتهزاء    : تصويتة الشخري -ً ٢
  .والسخرية

يساق ا : الضفدعتصويتة كتصويتة نقيق  -ً ٣
  .احلمار

): العربية(اسم التفضيل من الق به الثوُب  :األلَيق
  .لبق به وحُسن

  .املؤِلم، البالغ أشّد اإلجياع، املوِجع: عربية :األليم

): العربيـة (اسم التفضيل من الن الشيُء  :األلَين
  .ضّد َصُعب وخُشن، وهم يستعملوا ضد صُلب

الوالدة، واألّم من كـل  : اُألمّّ: من العربية :ّمإأل
  .عماده وأصله: شيء

م يـا إٔ ": ذات"وهم يستعملون األم أيضًا ملعـىن  
  .اجلزمة، أم كرش

الزهر أو الثمـر  : وكما يستعملوا ملعىن الشجر
  ..على أّمو كوّيس

األمهـات ملـن   : أمهات وأّمات، وقيل: واجلمع
  .يعقل، واألمات ملن ال

كـأن مفـرده    يات،ّمۤاوهم مجعوها أيضًا على ٕأ
ومهزـا  . ة املخلل على العفـن يعلـوه  ّماۤيية، وأطلقوا ٕأّمۤإأ

يـا  : كالعربية مهزة قطع، لكنهم جيعلوا مهزة وصل كثريًا
  ،!آّمي

  .أّم: واألم يف ملحمات أوَكاريت

  .مۤأ: واألم يف العربية

ـ : ومجعها أّمٓا: ويف السريانية ـ وۤأ ٓاأّمٓه ، ويف ۤاّمٓه
  .ّمهۤاَها وۤأأمّۤ: عهاما ومجۤأ: الكلدانية

  .ّموۤأ: ويف اآلشورية البابلية

  .ُأّم: ويف هلجة جنويب جزيرة العرب واحلبشة

الوّم، وتنادي امرأة الرجـل أم  : واألم يف تطوان
  .أم العني: مما عني، أي: زوجها

  ]: من أغانيهم[

  حتِت يفّ  اليامسني    يب لنسكريااهللا يإح

  مينيوالعواذل نا  نقطف الورد على آّمو

  :غريه

  واهللا ّال روح آلّمو وابوه آه ياّميا                   

  ن عاللي جرى آه يامياواشكي ِلٓه                 

  .ة، وهو ألطف من ُأميمة العربيةيۤمۤم: وتصغريها

  ]: من أغانيهم[

  !حّبي خدوا آه ياّميا ! ياميميت 

  !باحضانِ  غِريي َنّيموه آه ياّميا                 

  طلع القمر آه ياميا! ياميميت 

  !عالعاشقني ومل ستر آه ياّميا                

ه، ويآم ويايامٓو م ويامٓوم ويايٓويٓو! وينادون األم 
  .ّمهيأي: ا، والبدوأمٔم: واألطفال

  .ياما َيْي: ويقولون يف التعجب
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. مـو طلع بالّزْلط متل ما جابتو ٕأ]: من كالمهم[
  .م هالشغلة وأبّواالن ٕأف. أمهات الكتب

م حلـب إٔ . ّميم تبكي وال ٕأألف ٕأ]: من أمثاهلم[
أم القتيل بتنـام  . م احملاشي والكببحلب ٕأ. تباملعايل والرّٕ

بـوك  حّط مصراتك بكّمك بتشتري ٔأ. وأم املهدد ما بتنام
جواب املصـري  . أم األخرس بتعرف بلغة اخلرسان. وأمك

. جواب احلليب عند أّمـو يف متو وجواب الشامي يف كّمو و
اللـي  . َبحّب الورد وحبب ّمشو وحبب الولد على حمّبة أّمـو 

. شّد البنت من كّما بتطلع لعقصة أّما. حبضن أّمو أش ّمو
الولد إذا طلع لعّمو . منو بشّد مع العروس غري املاشطة وأّما

أّمك واقفة .كل من بتجوز أمي بسميه عمي. يا سعادة أّمو
اللي أمـو بالبيـت خبزتـو    . ةشوي لك كبّۤعالقبة عّمال ت

أحّل من حليب . اللي عند أمو ال تاكل ّمهو. تمدهونة بزۤي
  .أّمو لتّمو

: ق خالتوبوه وۤحلدّشر أّمو وأم ٔأ]: من كمام[
السـعد  . ما عّلمتين أّمـي : تنِّي قال لو: قال لو. بوهمرت ٔا

وق ما بتتحّضـر أّم رزّ . للقرعا أم الناب ومشقشقة الكعاب
ن صباح األمهات وسـخ الصـبياۤ  . إال بكون انفّض السوق

 ،الكبة كبكبا اجلريان لكـن الصـيت ألم فـالن   . والبنات
أم الضـروس  . احلاجة املا بتهّمك وّصي عليها جوز أّمـك 

أم علـي  . ت اجلّرة وخرقت القادوسقامت لتحوس كسۤر
أفرغ من . أم القمباز املطّبع صار ال بيتني ومرّبع. تقرب علي

  .اد أم موسىفؤ

بعـد األم  . احلاجة أم االختراع]: من حكمهم[
الولد . من بعد أمي وخّيايت كل اخللق جريان. احفور وطم

خـود  . القرد يف عني أّمو غزال. إذا ما بكي ما بترضعو أّمو
العندو مال حبَضى بأم العيون . أم الكار وال تاخد أم السوار

ـ   . اب السـود السود واملا عندو مال ما حبضـى وال بالكۤل
  .ب أّمو بلعب بدّموالبضٓر

  

  

  

أخوك من أّمك متل املخطـة  ]: من تشبيهام[
متـل أم  . يعطيه متل ما عطى الكـّر ألّمـو  . على كّمك
  .فاضية مشغولة: العروس

تسب الطفلة غريها بأن تراوح بني ]: من سبام[
  ...ك هي أبوكي هيَهْي أمّۤ: رجليها صائحة

ة اللي قالـت  ا الرزيّۤجتّي]: من دعائهم على فالن[
  .ْمبارك ما أجاكي: ألمك

. لّسع حليـب أّمـك بتّمـك   ]: من كنايام[
فني . ارمحيين! هالشغلة ما فّيا يا أّمي . اخلاروف بسعر أمو

ه هادا هوّۤ. هي ما باس ّمتا غري أّما. أمي تراين تتزفين األغاين
أي عجولة مل (كين أّمك جابتك يف العتبة . براس أّمو وأبوه

  ).تنتظر الداية

ـ ٕم]: من اعتقادام[ م لـتم بتمـوت األم   ن ٕت
البياكل لب البصلة وبكّب غـريو  ). يريدون شرب السؤر(

  .مبوت أبوه وأمو

  ]: من هنهونام[

  يا ستنا يا عروس قومي نسري فيكي 

  ك لعالليكيمن بيت أبوكي وأمّۤ                    

  ونصّب كاس اهلنا والسعد يسقيكي

  ما ضاع املهر فيكي! بنت األجاويد                    

  ]: من أغانيهم[

  لوما خويف من أمك لتسأل عليك

  ض عليكواغمّۤ -!ياعيين -الحّطك بعيوين                

  : ومنها

  ..ك الال وأّني صباح اخلري        وأّمك الالأمّۤ
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يصطف األوالد وظهرهم علـى  ]: من ألعام[
  .طع صرم آمو ماحلۤيطاۤل: ارخنيجدار مث يتدافعون ص

األطفال يف حلقة وبنت كـبرية  ]: ومن ألعام[
أنـا  : متثل الشوحة وأخرى متثل األم، تدور احللقة هازجني

  .شوحة خطافة، أنا أمو بلمو

  .َبدَبحو وبشرب َدّمو -الشوحة 

  .د ألموهادا وحيّۤ -األم 

أمك ما بتنام اال تتنـّيم عبـدين   ]: من ألغازهم[
أش بتقربك هاملرا ؟ قـال  : سألوا ولد). األرمالن(: وراها 

أش بقربـك  : سألوا مـرا ). أمه: (: جّدي متجوز أّما: لن
(: أمي ولدت أمو وأخو جوزي عمـو  : هالشب ؟ قالت

(: دن ألمك وأم أخوك ومحاية مـرة أخـوك   كم ٕأ). أمه
  ).أذنان

أطلقوها على دويبة سامة ذات  :ربعنيربعة ؤأم ٔإٔأ
  .اَحلريش: عربّيها.  قائمة تأوي الدور القدميةأربع وأربعني

دودة "ويف املفردات الطبية القدميـة يسـموا   
، ألا كثريًا تقصد األذن وتدخلها وتتشبث بقوائمها "األذن

  .فال جتذب إال إذا ُكِويت

قرق آياق، ومن هنا أمسوها : وتسمى يف التركية
  .أم أربعة وأربعني بزيادة أربعة

  .١٣٥ص  ١٠س : عرف للبستاين، وجملة املشرقانظر دائرة امل

فالن متل أم أربعة وأربعني إذا ]: من تشبيهام[
  .كّلب ما بفّك

  

  

  

  

  

  

جييك هدية محنـدوش  ]: من دعائهم على فالن[
أبو علي نعرفه من حارتنا اجلّلوم، كان حيضـر  : محندوش(

األعراس ألنه أعمى وكنت أنا صغريًا ليلة أن مشت علـى  
أربعة وأربعني فرتل عليها بيده مث ألقاها فرتلـت يف  رقبته أم 

فم امرأة كانت تتثاءب، وكانت حديث احلي ونكتته كـل  
  ).ذلك العام

  .انظرها. لقب الربخبيت :أّم البخوت

قريـة يف جبـل   ]: من قرى حلب[ :نّم ْجرۤيٕأ
أم الليوث، كما يرى األب : نأم جرۤي: مسعان، من اآلرامية

  :أرملة يف

  .١٨٣ص  ٣٨س : املشرق

  .ميتإز: انظر. رديء احلنطة :يتامّّۤم الٕزٕأ

نقد عثماين يعدل ست بارات كنا حنن  :ةّم الستّٕۤأ
. تةسّٕمّٕٕأ: نتداوله، وهي  نصف أبو الطنعش، وبعضهم يكتبها

  .ّمّستاتم الستات أو ٕإٔأ: جيمعواو

  .بأم الستة ار وال عازة اجلار]: من كمام[

 ٢٥مغارة كبرية جدًا على بعد  اسم :رجّم الٕسٕأ
  .كم من منبج

ذات احلاجة املاسـة إلشـعال   : رجمعىن أم الٕس
  .السرج لدى السري فيها لبعدها

وفيها يعشش كثري اخلفافيش، حـدثين مـزارع   
  .كنا نلّم زبلها مسادًا لنا: أرضه قرا قال

  .كّنوا ا عن العصا يضرب ا :أم عبدو

ّبلوا أجا ابـن أم  ط]: من كمام[ :أم عتمان
  ).وهي نكرة(عتمان 

أطلقوها على زهر بّري يكون غريب  :ةّم العرٔصٕأ
  .حلب
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دويبة تعيش يف األماكن الرطبـة ذات   :أم َعِلي 
. فقرات متداخلة تنضم داخلها إذ تشعر باخلطر وتكون كرة

يعبـث ـا   . بنت وردان، ومحار َقّبان، والَقَرْنَبى: عربيها
م علي تدعبلي، فتدخل أرجلـها الكـثرية   أ: األوالد قائلني

  .ورأسها طي فقراا وتصبح كرة

وهناك مزعم قوي أا مسيت أم علي من عهـد  
اضطهاد آل البيت بعد سيف الدولة فسميت حتقريًا لعلـي،  

فالن حمروقـة خشـبتو،   : بابا حسن، وكما قيل: كما قيل
هنـا  ألم قبل إبادم حرقوا جزءّا من أبوام إشارة إىل أن 

  .يسكن من هو من أهل البيت

تعصب عـني  ]: من ألعاب األوالد[: شّم عمۤيٕأ
ـ  : أحدهم ويدور األوالد حوله صارخني ش أم عمـيش أۤي

ش، فاذا استطاع أن ميسك املعصوب أحـَدهم انتقـل   وأۤي
  ".الِغمامة: "عريب هذه اللعبة. الدور منه إليه

: ٤١٨ص  ٣٥س : املشـرق : يف يومية نعوم خباش املنشورة يف
  ..".ولعبنا َعمِّي عميش"

  .رسن ألصائل اخليل: بّم كعۤيٕأ

  .رسن ألصائل اخليل: ّعودّم ٔكٕأ

يبعت لـو  ]: من دعائهم على فالن[: ّم آوالدٕأ
علـى بيضـه، أي علـى    : حدفة على أّم آوالدو، يريدون

  .خصيتيه

  .أداة تفصيل: عربية: أّما

  .أداة إباحة أو ختيري: إّما: من العربية: ّمإإ

  .خود هاد ّميا هداك: ويف لبنان يقولون

ا صـوت  مّٔمسعت للك صوت ٕأ]: يقولون[: امّٕٔأ
. با وچ حقًا بَرعّۤمّٔشي ما مسعت متلو، وشفت للك وّچ ٕأ

العجيـب،  : أّما، استعملوها مبعىن: من التركية عن العربية
  .الغريب، يا له من

  

  

 ا قتلة َنه عضـامو مّٔة ٕأقتلوا قتۤل]: من كالمهم[
ة ا ۤفمّٔواهللا حمشيك بتتاكل األصابيع معو، ٕأ! ة ا عزۤميمّٔفّيا، ٕأ

  .يةّما حكۤإأ! 

ـ ! ا أدب مّٔا شباب وٕأمّٕٔأ]: من كمام[ عرك ٕش
  .ا شعرمّٔة ٕأبْنَهَدى لصواصۤن

ـ أٔ"إىل " اهللا"حيّرف اليهود عمدًا كلمة  :امّٔٔأ " امّٔ
  .كي اليلفظوا امسه احترامًا

األفضل من َمُثـل  : مثل العربيةمجع األ :األماثل
  .فضل: َمثالة

  .صيغة مبالغة من أَمر: عربية :األّمار

منصـب األمـري،   : اإلمارة: من العربية :ةأرٔمأأل
  .واستعملوها حديثًا على دويلة حيكمها أمري

  .الَعمارة لألمارة]: من أمثاهلم[

أن تنحو باأللف حنو : اإلماَلة: من العربية :ةاإلمأل
أو بالعكس، هذا يف اإلمالة الطويلة، أمـا يف اإلمالـة   الياء 

  .القصرية فهي أن تنحو بالفتحة حنو الكسرة أو بالعكس

لإلمالة توضع فـوق احلـرف    xواخترنا إشارة 
  .املمال كأا تقاطع الفتحة والكسرة

واإلمالة سائدة يف كل اللغات السامية، بـل يف  
  .كل لغات العامل

  .مالطة وهي سائدة أيضًا يف هلجة

وسادت أيضًا يف ما انتقل إىل اإلسبانية والربتغالية 
  .من العربية

أما العربية فنسب القراء الفتح إىل هلجات احلجاز 
واإلمالة إىل هلجات جند من متيم وقيس وأسد وطىيء وبكر 

  .بن وائل وعبد القيس وتغلب



- ٢٢٨ - 

وحرمان هلجة احلجاز منها حرماا مـن ثـراء   
  .لفظي

الكسائي مييالن يف قراءما أم وسبب أن محزة و
  .استمدوا قراءم من العرب الفاحتني حوهلم وهم جنديون

" ۤال"إمالة : (ساۤبۤل: واإلمالة تكون طويلة وقصرية
  ).طويلة، وإمالة الباء قصرية

  :واإلمالة الطويلة تكون يف ثالثة أمور

  .لۤزنۤا: يف األلف -ً ١

  .طحۤي: يف الياء -ً ٢

التاء املتحركة لـدى الوقـوف    يف ما قبل -ً ٣
  .ةقضاۤم: عليها

  :أحكام إمالة األلف يف هلجة حلب

من كل أمسـاء احلـروف    جۤا ثۤا تۤا بۤا: حنو -ً ١
  .اهلجائية املمدودة فإنه ميال

) ةۤيأو ْمرۤا(ي ف ْمرۤاش حلۤاب ْفرۤاْحجۤا: حنو -ً ٢
من كل اسم رباعي على وزن ِفعال يف العربية فإنه يسـكن  

ب مما ال ألفه إن كانت ألفًا رقيقة، خبالف حنو جرٔاأوله ومت
  .انظر األلف املرققة واملفخمة. التفخيم: استأثر باأللف

ع لداء للمصارعة وْصرٔا: عصرٔا: على أم قالوا
ب لصك عقد الزواج وكَتاب للسِّفر، ْكتۤا: الصرعة، وقالوا

هذا عند اإلسالم، أما النصارى فصك الـزواج يسـمونه   
  .بكتۤا: ، وهم يسمونه ْكليل، ويسمون السفراإلكليل

ويعلل النحاة امتناع اإلمالة مع األدوات املستعلية 
إا تسـتعلي إىل  : ١٦٨ص  ٤ج كما يف األمشوين  -بقوهلم 

  .احلنك األعلى فلم متل األلف معها طلبًا للمجانسة

  

  

  

  

خ ص : ويراد باألصوات املستعلية احلروف التالية
ستعلى فيها مؤخر اللسـان عنـد   فهذه ي. ض ط ظ غ ق

  .النطق ا مرتفعًا حنو احلنك األعلى

: ويلحق ذه احلروف املستعلية الراء، قال سيبويه
): معهـا (والراء إذا تكلمت ا خرجت مضاعفة فلم مييلوا 

  ).٢٦٧ص  ٢ج : الكتاب(

: عاب الشوام حلبيـًا يف قولـه  ]: من نوادرهم[
أنواع اإلمالة، ها هو ذا س فأراد أن يتحاشى كل ج ونفۤاسرۤا

  ،!ض يايب عندك بٔا: يسأل البقال عن بيض الدجاج

من كل مجع : بش وكعۤال وجحۤامجۤا: حنو -ً ٣
تكسري على وزن ِفعال يف العربية فإنه  يسكن أوله ومتـال  

  .لْبغۤا: ألفه إن كانت أيضًا ألفًا رقيقة، خبالف حنو

زن من كل مصدر على و: لةل وقتۤاْقتۤا: حنو -ً ٤
ِفعال أو ِفعالة يف العربية فانه يسكن أوله ومتـال ألفـه إن   

  .اشنٔق: كانت ألفًا رقيقة، خبالف حنو

عة للحوض يف الدور يـزرع، وزراعـة   على أم قالوا زرۤا
  . ملصدر زرع

من كـل  : يةي أو مقۤالن ومقۤالميزۤا: حنو -ً ٥
 اسم آلة على وزن ِمفعال يف العربية متال ألفه إن كانت ألفًا

  .رط ومعئاخ وملقٔامنفٔا: رقيقة، خبالف حنو

ة من كل اسم زيد عليـه  ۤية وقّشۤاۤيّتۤإق: حنو -ً ٦
ألف يء ياء قبل تاء الوحدة، فإن هـذه األلـف متـال    

إن كانـت ألفـًا   ) ّشة وصارتا قتاية وقشايةّتة وٕقٕق: أصلها(
  .يية وشعرئاحنطٔا: رقيقة، خبالف حنو
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ي من كل أمساء الفـاعلني  شمي ومۤانۤا: حنو -ً ٧
م ۤيالثالثية فإن ألفه متال إن كانت ألفًا رقيقة، خبـالف قـأ  

  .بۤضوغٔا

  .هاين علمًا فإنه روعي فيه لفظه العريب: شذ حنو

ح من كل أمساء الفاعلني ۤمْتسۤار ٕمۤفْمسۤا: حنو -ً ٨
اليت وزن فعلها فاَعَل وَتفاَعل فإنه يسكن أوله أو يـرد إن  

: خبالف حنـو . ال ألفه إن كانت ألفًا رقيقةتاله ساكن، ومت
  .قمتفٔالط ومْْٕمغٔا

ب من كل مضارع أو أمر ۤتب وكۤاۤتْبۤك: حنو -ً ٩
. وزما يف العربية فاَعَل فإما متال ألفهما إن كانت رقيقة

  .لۤتل وقٔاۤتبقٔا: خبالف حنو

ديل من كـل صـيغ   س وْمنۤاۤنْمكۤا: حنو -ً ١٠
أوله ومتال ألفـه إن كانـت    منتهى جلموع العربية يسكن

  .ليقم وَمعٔاۤدقٔأم: خبالف حنو. رقيقة

ين من ين وجّوۤاين ونسوۤايب وشّرۤاعنتۤا: حنو -ً ١١
فإن ألفـه  . كل اسم  قبل آخره ألف وبعد آخره ياء النسبة

ين، شـذ  ين ومحصـأ َبّرٔا: متال إن كانت رقيقة، خبالف حنو
  .هيطالين وَأملاسي

نني من كل ّهۤارين وٕدّجٓاوٕنغني ّبۤإص: حنو -ً ١٢
ما وزنه يف العربية فّعالني يرد أوله ومتال ألفـه إن كانـت   

  .لنيبقٔا: رقيقة، خبالف

مسعت اإلمالة يف كلمات ال تنتمي إىل ما   -ً ١٣
  :تقدم منها

  .ى لغة يف الدنياالٔدَن: عربيها: ىالدۤن -أ

إمالة اهللا يف تعليلـة األعـراس   : الۤلهباسم  -ب
  .خاصة

أميلت تأدبًا . املنسوب إىل قرية الباب: يببۤا -جـ         
  .لئال تشتبه إىل أحد السبيلني

  .سنۤا -د

  

  

ـ : إذا سبقت بفتح: ومتال الياء ميًال طويًال ت بۤي
  :شّذ. تط ويارۤيوحۤي

  .َمْيسور من كل اسم مفعول: حنو -ً ١

  .ْي من كل اسم ذي مقطع واحدٔم: حنو -ً ٢

  .َبْيت وال مييلون: أما النصارى فيقولون

وميال ما قبل التاء املتحركة ميًال طويًال إذا وقف 
  .ةة، َسالۤمة، َحماۤمْقضاۤم: عليها

إنك متيل ما قبل هـاء التأنيـث،   : قيل للكسائي
  .هذه طباع العربية: فقال

ة ضـربت ضـربۤ  : ومسع سيبويه العرب يقولون
  ).٢٧٠ص ٢الكتاب ج (. ةوأخذت أخۤذ

ة، بلوعة، بالؤظ: ال متال إذا سبقت بفتحة غليظة
  .ةخملؤط

  .ةة وَحريۤرة وزغۤريكبۤري: شذ

  :تكون اإلمالة القصرية يف مايلي

ك، من كل فعل أو اسـم  ك جوۤزۤشحنو لقّٔ -ً ١
  .تاله كاف املخاطبة فإن آخره ميال ميًال قصريًا

ك، من كل ك وسالمۤلطشۤلس ؤأَمجۤل: حنو -ً ٢
فإن هذه الكسرة متال كسرة جاءت يف أول املقطع األخري، 

  .ميًال قصريًا

ب مما كان فعـل  س واحسۤياجلۤي: حنز: مالحظة
  .أمر فإمالته طويلة

ت من كـل فعـل   ت وما وّدۤعسافۤر: حنو -ً ٣
  .ماض اتصل بتاء التأنيث فإن آخر املاضي ميال ميًال قصريًا

مسعت اإلمالة يف كلمات ال تنتمي إىل مـا   -ً ٤
  :تقدم، منها
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  .أداة اجلواب: ي العربيةمن إ: يإۤۤ -أ

  .َزرمۤي -ب

  . اسم مكان الوضوء: ضاتمۤي -جـ
  .٨٠ - ٦٠ص : انظر اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس

  .وانظر دائرة املعارف اإلسالمية

  .الُقّدام، نقيض الوراء: عربية :األمام

َمن يؤّمت به، مـن ُيقتـدى بـه،    : عربية :اإلمام
  .اس يف الصالةاصطالح فقهي ملن يتقدم الن

  .واستمدا األمم اإلسالمية

  .أئّمة، وهم أمالوا: واجلمع

  .IMAMIS:نانية من التركية فقالتواستمدا اليو

  ،IMAM: واأللبانية فقالت

  .IMAM : والقرواطية فقالت
  .األئمة االثنا عشر: ٦١انظر التذكرة التيمورية ص 

  .وانظر دائرة املعارف اإلسالمية

طعام مستمد مـن  ]: من مآكلهم[ :ايلديام ٔبإٔم
ُأغِمي على اإلمام، أي حـني  : األتراك ولفظه تركي، منعاه

وهو باجنان يشـق وسـطه   . بلغه أنه سيأكل منه هيامًا به
غري املدقوق، يضاف إليـه مفـروم   : وحيشى بالتوم السليم

  .البصل والبندورة مث يقلى بالزيت ويعد هذا يطبخ

 اجلـيش  كانت وظيفة دينيـة يف  :إمام طابور
  .العثماين، مهمته أن يأّمت به املصلون منهم ووعظ اجلنود

رئيس : منصب اإلمام: اإلمامة: من العربية :ةإماۤم
  .املسلمني

  .اطمأّن، ضّد خاف: مصدر أمن العربية :أَمان

  .أمان وطمان]: من كالمهم[

. صنعة يف اليد أمان من الفقـر ]: من حكمهم[
  .اللي بداري الزمان بنام بأمان

استمدا التركية من األمان العربية املتقدمة : انۤمٔأ
ومن معـىن التوجـع   . ان راِسئمان ٔأٔمٔأ. آه: وأعطتها معىن

أمـان أّشـو   : ولدت التركية معىن التعجب والتأثر الشديد
هالتمثيل الساحر، مث من معىن التوجع دخلـت يف الغنـاء   

غم أعين ال معىن هلـا إال جتسـيد الـن   " ترل"التركي باسم 
  : كقوهلم

  .ان وجاِنمٔملِّي ؤأا ويألٔلا ويألألٔي

  :   املوال الشرقاوي، لياليه]: من مواويلهم[

  ان ياعيوينا ٔمأنا ٔمأنا ٔمأمأن

  ]: ومن أغانيهم[

  يامزنرة بشالّيو    ان علّيؤمان ٔأمٔأ

  ك عني الفنجاناعيۤن    مان ياجانامان ٔأأ

: أي) ياجانـا (الفتاة املسماة علّية، : أي) عليو(
  .واسعة: أي) عني الفنجان(ياروحها، 

  حلوة وما لبست جوخا    مان امان يالوخأأ

  .تلطيف زلوخ أي زليخاء): لوخا(

وسرت كلمة أمان من التركيـة إىل الرومانيـة   
، ومثلها AMAN: ، ومثلها القرواطية فقالتAMAN: فقالت

  ،AMAN: األلبانية فقالت

ـ : من العربية :ةاألماۤن ضـّد اخليانـة،   : ةاألمان
  .والوديعة

  .أمانات: واجلمع

  .انت وأمانات وأمانتچيأٔم: واستمدت التركية

: واستمدا البولونيـة مـن التركيـة فقالـت    
AMANAT،  

: واستمدا الرومانيـة مـن التركيـة فقالـت    
AMANET، 

 : واستمدا القرواطية مـن التركيـة فقالـت   

AMANET. 
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: التواستمدا األلبانية من التركية فق
AMANAt.   

 يـا : وينادي املنادي إذا ضاع شـيء   
وليدات احلالل يا مرّدين األمانات واللهفات يا من شـاف  
لنا بنت زغّيره بنت زغّيرة من عبكرا ضايعا، اللي يردا يرد 
  .اهللا أمانتو واحللوان نص جميدي واألجر والثواب عند اهللا

 يريدون أنه سلم: خد أمانتواهللا ٔأ]: من كنايام[
  .ربه روحه فمات حقيقة أو جمازًا

فالن متل قّطنا الزيتوين ما أكتر ]: من تشبيهام[
  .قرايتو وما أقل أمانتو

ـ أو ٕأ :يّمۤإأ نسـبة إىل األم يف هلجتـهم،   : ةّماۤي
ة ۤتر الكتۤأصٔع]: يقولون. [يريدون ا جرثومة الشيء وأصله

  .تاّماۤيمن جفنو وطالع ٕأ

واملخلل واجلبنة واليـربق   ة اخللاۤيأمّٕ]: ويقولون[
املكبوس وكل ما كبس، يريدون ا ما يعلو سطح الوعـاء  

ة ذهابًا منهم من شبه عفن أبيض أو غري أبيض، مسوه باألّماۤي
  .إىل أنه جرثومة الكبس وأصله إن خًال أو ملحاًً

: ة مبعـىن األم ي واالّماۤيعلى إم استعملوا األّمۤا
  .نيآتّمۤاأو ٕأن ّمآتراحوا األوالد لعند ٕأ

وقبل أن أنتقل أشري علـى قـارئي أن يغشـى    
مضارب البدو حني تتالقى اخلراف بأمهاا، الدنيا كلـها  

من سـلم املوسـيقا، وثغـاء    " دو"ثغاء األم يف آخر : ثغاء
من السلم، ويتصافح الـدوان مـن   " دو"اخلروف يف أول 

! تصافح اهلائم بأن حينو باهلائم بأن حيىن عليه، ويا طـرب  
مث بعد متعة األذن يأيت دور متعة العـني حـني   ! وياطرب 

  .يتشاّمان وحني يبدأ الرضاع

كل : ية أو لعبة أم احليطية لعبة األّمۤابقي من األّمۤا
من ال ميس احلائط معرض أن ميسه الذي عليه الدور فينتقل 

  .ية فالنالدور إليه، ويصيحون أّمۤا

  

  

  

 .ليوم الفائـت ا: حتريف البارح العربية :حامَباۤر
  .حتريف البارحة الليلة الفائتة: ةْرٔحامبۤا: مؤنثه

ميمًا، كأمنا جيرون على ج هلجة " ال"أبدلوا الم 
  .ِحمَير، ولكن ال، ألم ما عرفوها

ْرحة يف ما سبق رح وأول امبۤاأول امبۤا: ويقولون
  .أمس بيوم

لك يف القصـر ؟  ش ٕإأ: قال لو]: من كمام[
  .بارحة العصرمن ام: قال لو

عـن   EMPEREUR: مـن الفرنسـية   :ورآطمٔربٕإ
لقب كان الرومانيون : IMPEROأو    IMPERATOR:الالتينية

يطلقونه على قّوادهم إثر انتصـارهم، مث ملـا زال احلكـم    
اجلمهوري وخلفه احلكم القيصري أطلق اللقب على القيصر 

  .نفسه

مث استعملت لغـري ملـوك الرومـان، وقيـل     
  .إمرباطورية: حلكومتهم

  .إنرباطور: وكان العرب يكتبوا

  .العاهل: ورآطْقٔرأوطٓو: ويف السريانية
  .١٩٣ص  ١س : انظر جملة امع العلمي العريب

  .بلى: انظر :اْمَبَلى

: AMPOULE: من الفرنسـية : ةْمپؤلأو ٔأ :ْمپولٔأ
البلورة املّفرغة من اهلـواء ذات السـلك الـدقيق يّتقـد     

  .بالكهرباء

انفصل عن غريه وتنّحى : امتاز: من العربية :ازمتٕا
وانفرد، واستعمله األتراك مبعىن انفرد مبقامه أو جبمالـه أو  
بقوته وتفوق على غريه بعائـدة، وهـم اسـتمدوا هـذا     

  .االستعمال دون العريب األصلي االنفصال املطلق

ال ميتـاز عنـه   : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
امتاز عنـه  : ليه بشيء، ألنه يقالال ميتاز ع: بشيء، صواا

  .ُفضِّل عليه: مبعىن انفرد عنه، أما معىن ُفضِّل فيقال
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  .أطاعه: امتثل األمَر: من العربية :متثلٕا

طابعه (االمتثال خري من األدب ]: من حكمهم[
  ).عريب

اختـربه،  : امتحن الشـيءَ : من العربية :متحنٕا
صـربه، مث   وأصله أن يبتلي اهللا اإلنسـان مبحنـة ليختـرب   

  .استعملت يف االختبار

وعّزز استعماهلا يف االختبار أن األتراك استعملوها 
  .عصورًا مبعىن الفحص

متـدّد، طـال،   : امتّد الشيُء: من العربية :متّدٕا
  .انبسط

  .مدحه: امتدحه: من العربية :متدحٕا

  .اختلط: امتزج به: من العربية :متزجٕا

: رشـفه أي : امتصَّ الشيَء: من العربية :متّصٕا
  .شربه شربًا رقيقًا مع جذب الَنَفس، شربه متمهًال

): العربية(بنوا على افتعل من مط الشيَء  :متطٕا
  .مدّه، ملعىن املطاوعة

غضـب  : امتعض من األمر: من العربية: متعضٕا
نفر  منـه وامشـأز   : منه وشّق عليه، وهم يستعملوا مبعىن

  .وانقبضت نفسه منه

العربيـة بالبنـاء   : (امُتِقـع : ةمن العربي :متقعٕا
  .تغّير لوُنه من حزن أو فزع): للمجهول

): وتسهل مهزتـه (امتأل اإلناُء : من العربية :متالٕا
  .بلغ أقصى ما يستوعب

  .لغة هلم يف امتال: وانتال

ـ  امۤت: يقول الزراع]: من كالمهم[ ة، لـت احلۤب
  .حبة السنبلة: يريدون

  .ملكه :امتلك الشيَء: من العربية :متلكٕا

  

): العربية(اسم التفضيل من َمُتن الشيُء  :األمنت
  .صُلب وقِوي

األمكـن، ولـيس   : ويبدلون التاء كافًا فيقولون
  .لألمكن معىن الصالبة والقوة

ذكر وعّدد : امّنت عليه مبا صنع: من العربية :مّنتٕا
  .له ما فعله له من اخلري

: كّف عنـه : امتنع عن الشيء:من العربية :متنعٕا
  .تعّذر حصوُله: لشيُءا

احتقـره  : امتـهن الشـيءَ  : من العربية :متهنٕا
  .استعمله للخدمة: وابتذله، والرجَل

امتهان احملامـاة ومهنـة   : وعلى ما تقدم فقوهلم  
  .الطب كالمها ال حيسن استعماهلما

اصطالح تركي كلمته مصـدر امتـاز    :متيازٕا
ام السلطاين أو ، استعمل األتراك االمتياز ملعىن اإلنع)العربية(

اإلنعام مطلقًا، واستعملوه ملعىن استغالل مرفق من مرافـق  
  .الدولة كإنعام أيضًا

  .امتاز: انظر

جيمعون املاجـد  ]: من عثرات أقالمهم[ :األجماد
  .األماجد: على أجماد، وصوابه

صار ذا ): العربية(اسم التفضيل من َمُجد  :األجمد
  .َمْجد

  .وبه ّمسوا دون حتليته بأل

: أجـدب، املطـرُ  : أحمل املكان: عربية :لٔحأْم
  .احتبس

ـ إن أقبۤل]: من أمثاهلم[ ت ت آدار وراها وآن أحمۤل
  .آدار وراها

أغاثه : مصدر أَمّده: اإلمداد: من العربية :مدادإإل
  .وقّواه

  .إمدادات: واجلمع

  .إمداد وإمدادات: واستمدت التركية
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 ما ُيَمّد به اجليش من: ويف االصطالح العسكري
  .رجال وعتاد ومؤن

): العربية(بنوها اسم تفضيل من املدنية  :األمّدن
  .احلضارة والعمران

  .احلالة والشأن: عربية :األْمر

  .أمور، وهم رّدوا: واجلمع

  .أمر وأمور: واستمدت التركية

  .مْرنا هللأأ]: من كالمهم[

: ال حتط ابَنك عاحليطان وتقول]: من حكمهم[
  .مَر اهللا وكانٔأ

] ممنـ تعلـب راۤ : أمر عجيب]: كما ب ۤك
  .ديب

  :قواعده :فعل األْمر

ر م ْحَمّر ْستكۤبِزي ْحتۤرل ْنٕخْشراب قْبۤا: حنو -ً ١
: من كل أمر كان مبدوءًا باهلمزة يف صيغة ماضيه العربيـة 

حتذف هذه اهلمزة سواء أكانت مهزة وصـل أم قطـع، مث   
  .بالساكنيسكن ما بعد هذه اهلمزة احملذوفة، ألم يبتدئون 

ل من كـل أمـر   ب وْنزۤيْفتاح وْضرٓو: حنو -ً ٢
  .تشبع حركة عينه يف مضارعه: ثالثي

  :مالحظات

با ْفَتحو ْضـرٕ : إذا تالها ضمري امتنع اإلشباع -أ
  .نٓلْنٕز

أبواب الصرف عندهم مساعيـة وهـي يف    -ب
  :الصحيح

  .فَتح بفَتح: فتح -فتح 

  .طلَبط بلٓب): ضمة بني بني( -فتح 

  .سجَلس جبۤل: الةإم -فتح 

  .ب بشَربشۤر: فتح -إمالة 

  .لل بۤرتنۤز: إمالة -إمالة 

  :ويف املعتل

  عصا  عصا              ٕب

  مِشيمِشي              ٕب

  غزي غزا               ٕب

  خَشىخِشي             ٕب

تبقى عينه : قوم وِبيع من كل أجوف: حنو -ً ٣
  .وال يزاد عليها

تبقـى  : ِشي من كل ناقصْرَضى وْم: حنو -ً ٤
  .المه

: ن من كل مثال واويوأْوۤز -ى أؤع: حنو -ً ٥
  .تبقى واوه وتسبق مزة

طلب منه فعلـه،  : أمره بالشيء: من العربية :رٔمٔأ
  .ضّده النهي

  .رْئٓمٕا: وأْمر أَمَر عندهم

مر بتفخيم اهلمزة، وجيمعونه أأل: واملصدر عندهم
  .أوامر: على

آلمرّية، وهم مييلون بعـد أن  ا: واملصدر الصناعي
  .يسكنوا امليم

أمر وأواِمر وآِمـر ومـأمور   : واستمدت التركية
  .اَنةْ وآمريت وآِمٔر

علـى راسـي   : ك، وقد يزيدونْمٔرٔأ]: ويقولون[
  .اكتب يل كمبيالة ألمري. وعيين

  .ك الال ينفذمٔرٔأ: فيقول أحدهم]: ويتندرون[

  .ّطيواألوامر احلكومية منها الشفهي ومنها اخل

  .مر يل باملصاريبتٕأ]: ومن آدام[

ر اليـأمٓ : كجواب ألمٔر] ومن كالم أهل اليول[
  .عليك عدّو
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ضّد ): العربية(اسم التفضيل من َمرَّ الشيُء  :األَََمّر
  .حال

  .أش عازك للمّر إال األمّر: قال لو

عم بعاين األمّرين، يريدون العذاب ]: ويقولون[
  .اجلسدي والعذاب النفسي

  .جعله أمريًا: أّمره: من العربية :رأمّٔ

الشاّب طّر شاربه ومل تنبت حليته : عربية :داألمٔر
ردان كغلمان، ومل نر هذا اجلمع ٕم: بعد، وهم جيمعوا على

  ".املنت"يف 

د خّلى السجر كانون األول األجٔر]: من أمثاهلم[
  .دأمٔر

أوقعه يف املرض، ويغلب : أمرضه: عربية :ضأمٔر
  .انظرها. ضرّٔٔم :أن يقولوا

القارة امللقبة بالعامل اجلديد، : أو أمريكة :أمريكا
مسيت باسم . وبقسميها الشمالية واجلنوبية تشارف القطبني

فسبوسيت، وهو مالح إيطـايل، أو هـو تـاجر     أمرييكٓو
، أرسله ملك الربتغـال سـنة   ١٥١٢فلورنسي تويف سنة 

ـ  ١٥٠١ وس فرسا على شاطىء الربازيل وذلك بعد كولومب
بثماين سنني، ومل تنسب أمريكا إىل كولومبوس ألنه كـان  
يعتقد أنه كشف طريقًا إىل اهلند عن طريق الغرب ال كشف 
قارة جديدة، أما أمريكو فتبني له أا قارة قائمة بني أوروبا 

  . وآسيا مث وصفها ما استطاع

أمرييكـي  : أمريكاين وبعضهم: وبعضهم يقول
  .والثانية الصحيحة

وصـلوا  ) الفينقيني(اعم أن الكنعانيني وهناك مز
  .إليها

ص  ١٠٧و س  ٢٧٣و  ٧٤ص  ٦٠و س  ٦٠ص  ٢س : انظر املقتطف
، ٢٧٦ص  ٣س : ، وجملة امع العلمي العريب٣٣٨ص  ١١١و س  ٤٢١

  .٤٧ص : ، وكتاب التذكرة التيمورية٢٨٠ص  ٣٠س : وجملة الكلمة

): العربية(اسم التفضيل من مزح فالن  :األمزح
  .، باسطَدعب

عـن  ) التركية(اق ٔذاسم التفضيل من ٔم :قاألمٔز
  .األطيب مذاقًا: حاسة الذوق، يريدون باألمزق: العربية

األنبوبة تثبت عليها : ْمِزيكٔأ: من التركية :كاألْمۤز
  .، وأصل معىن أمزك حلمة الثدي)السيكارة: (اللفافة

  .ْمَزكٔأ: واستمدا الفارسية من التركية فقالت

  .اليوم الذي قبل يومك بليلة: ن العربيةم :أمس

أمـس األول،  : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .أول من أمس: صواا

  .شۤمۤأ: وأمس يف العربية

  .ت من أْمسالعني لوال اللمس طاۤب]: من أمثاهلم[

  .صار يف املساء، أو صار: عربية :أمّسى

أمسى املسـا،  : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .املساءصار : عربيها

  .َيْمس: ويف هلجة تطوان

  .فالن وين ما أمسى أرسى]: من كنايام[

وقد (سا ت الۤنأمسى املسا وتساۤو]: من أمثاهلم[
لبسـا  ية ٕية ميصمصا والعندو كرشۤاوالعندو ملّبۤس): يزيدون

). املرأة اجلميلة مث البشعة، يظنون أم يسـجعون : يريدون(
أعـز مـن   . نالى ما أمسۤينا وأصبحنا عحّلينا القلوع وأرسۤي

  .مِسيصبح وال ٕينفسي ال ٕي
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: اإلمسـاك يف الصـوم  : من العربية :مساكإإل
  .االمتناع عن الطعام والشراب، يبس الِبزار يف األمعاء

  .اكإمٔس: واستمدت التركية

أطلقوها مصدرًا صناعيًا على الورقة  :ةمساكيّۤإإل
  .اليت تبني مواعيد الصوم

  .مساكيتإ: واستمدت التركية

  .حكاية الغزي واملشاطي: انظر الفوات

  .أم الستة: انظر :ةتّٕسّٕمّٕإأل

: بْقَبلوهايدي أمسح مـأ ]: يقولون[ :األمسح
صفة مشبهة من مسح، يريدون أن اسم السـلطان ممحـّو   

  .عليه

أنفذه : مصدر أمضى العمل: من العربية :امٔضإإل
  .للتوقيعأجازه، وضعها أمحد فارس الشدياق : والبيَع

  .مظإإ: انظر. واألتراك يلفظون الضاد ظاء

  .مضاياتٕإ: وحلب جتمعها على

ة مضـايٕ مضـاييت وإٕ ٕإ: ولدى إضافتها يقولـون 
  .ْمحّمد

هاإلمضا صحيحة ما هي : واإلمضا عندهم مؤنثة
  .مزّورة

عريضة ممضـية  : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .ممضاة من فالن وفالن: من فالن وفالن، صواا

أطلقوه  على : سْطٔلٔمس أو ٔقمْطٔلأو ٔأ :سطٔلٔمأأل
  .ختثّّر الدم يف أصابع الرجل أو اليد من الربد

  .القطمس: ومساه الغزي

  .٣٢ث  ١ج : انظر النهر

  .سمْطۤلشَٔ: ويسمى يف محاة

  .اصمٔلٕش: ويف محص

  .سمَّْطٔلٕح: ويف أنطاكية

  .ليسَحْمٔط: والعلويون يسمونه

  .انظرها. شكٕم: والبدو يسمونه

وجهدنا كثريًا يف معرفة أصل الكلمـة، وكـان   
  .جهدنا عبثًا

  :ونرجع أا من أحد أمرين

التـهاب  : محاوة األطلـس أي : أن أصلها -ً ١
ذلـك  : اجللد الذي غدا حبكم مرضه التخثري كـاألطلس 

النسيج احلريري الرقيق، فهي على هذا مركب مزجي مـن  
  .محى واألطلس

: التركيـة " قوم"س من قوم أطل: أن أصلها -ً ٢
 -يراد ا لون الرمل األمحر، بعدها أطلس املتقدمـة  . الرمل
فهي على هذا تركيب مـن الصـفة   . - قوم يف قمبـاز : انظر

  .واملوصوف

فيهـا  (فهم فالن قمطلسـي  ]: من استعارام[
ففهمه مؤوف ومؤوف بعلة فقدان : بالغة كمية عالية جدًا

  ).احلرارة واحليوية

  .لفظ اإلمضا على ج التركية :اْمٔظإإل

  .امٔضإإل: انظر

اح ِسٔل: يقول األتراك يف إيعازهم العسكري :ْمظإأ
ضع َسالحك على الكتف، : مظا أيه، ويتبني لفظها ٕأأومؤز

مبعـىن   OMOS: من اليونانية" أوموز"ولعل األتراك استمدوا 
  .الكتف

  .معي: انظر :األمعاء

صفة مشبهة مـن   :األمَعط: من العربية :طاألمٔع
شـعر لـه    األمعط من ال": الزاهر"نتفه، ويف : معط الريَش
  .على جسده

: الكعب األمعـط : ويف مصطلح العيب الكعاب
  .النظيف اخلايل من كل مادة تعلق به

  .أزعط أمعط]: من كالمهم[
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يقولـون، أمعـن   ]: من عثرات أقالمهم[ :نأْمٔع
نظرة ثاقبـة،   النظر فيه، وليس ألمعن يف العربية معىن إلقاء

  .أطال الفكرة فيه وتدّبر: وهي حتريف أنعم النظر فيه

من : بهالقندرة فّيا أَمَك طيّۤ]: يقولون[ :األمك
  .السعي واجلهد والكّد، واملواّد الغالية: أَمك: التركية

مصدر صناعي : اإلمكانّية: من العربية :ةمكانيّۤإإل
  .أمكن: انظر. من اإلمكان

  .كانيت وإمكانياتإم: واستمدت التركية

فـوق  : واستمد ثاقفوهم من الغـرب قـوهلم  
  .اإلمكانيات

): العربيـة (اسم التفضيل من مكر فالن  :راألمٔك
  .خدع يف احتيال

مـن  : أمكنو يساوي شغلتو]: يقولون[ :أمَكن
  .سهل عليه، تيّسر له: َأمكنه األمُر: العربية

ومن حكميات األتراك املستمدة بلفظهـا مـن   
  .انان أبدع مما ٔكيف اإلمٔك ليس: العربية

ُممِكن وغـري ممِكـن، وهـم    : ويقول األتراك
مكـان ومـا يف   مكان ومـا يف إٕ يف ٕإ: جاروهم، ويقولون

  .مكانيةٕإ

قـال الشـيخ إبـراهيم    ]: من عثرات أقالمهم[
يعّدونه بالالم، : أمكن له أن يفعل كلما: ويقولون: اليازجي

  .أمكنه: وهو متعّد بنفسه، تقول

: هالبسمار أمكن من غريو]: يقولون[ :األمكن
  .انظرها. حتريف أمنت

  .آمال: الرجاء، واجلمع: عربية :األَمل

  

  

  

  

  .أمل وآمال: واستمدت التركية واألوردية

قطع أملو، واستمد ثاقفوهم من ]: من كالمهم[
  .عّلق آمالو عليه: الغرب قوهلم

ق احلب َبال أَمل متـل البنـدٓ  ]: من تشبيهام[
  .الفاضي

  .ل العمللوال األمل بۤط]: ن حكمهمم[

  .أملو أمل آبليس يف اجلنة]: من كمام[

  .رجاه: أّمله: عربية: أّمل

قـال الشـيخ إبـراهيم    ]: من عثرات أقالمهم[
فيزيدون : هو يؤمل باحلصول على كذا: ويقولون: اليازجي

  .يؤمل احلصول: وصوابه... الباء

  .الباء هنا لالستعانة: ورّد الغالييين

  .-األمل باهللا  -أّملنا ]: من كالمهم[

أو منضـّل  (ل ل تنحمّۤمنتّم منأمّۤ]: من حكمهم[
  ..،)منأّمل

ة مالرّجال متل اّملية يااللي ْمَأّمۤل]: من تشبيهام[
  .بالغربال

أمـأل  : يقولـون ]: من عثرات أقالمهم[ :أمال
  .مأله: اإلبريق، صوابه

ـ ]: من تعبريام احلديثة[ ـ جابوه إلٕم راغ الء الف
  ).مللئه: صوابه(

قاله فُكتـب  : أملى الكتاَب إمالًء: عربية :أمَلى
  .عنه

مصدر أمَلى املتقدمة : اإلمالء: من العربية :مالإإل
  ).وتقصر(

  .واستمدا التركية

  .ةاإلمالۤي: ويسمون القطعة الواحدة من اإلمال
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فالن أجا عـاإلمال أو جابـا   ]: من استعارام[
علـى القاعـدة   : على قاعدة اإلمالء أي: عاإلمال، يريدون

  .املتبعة واألصول اجلارية

): العربيـة (اسم التفضيل من َمُلح املاُء  :األملح
  .َحُسن): العربية(صار مِلحًا، ومن َمُلح الغالُم 

  .كزغبوطي أملح من زغبوۤط]: من كالمهم[

: صفة مشبهة من أملست الشاُة: عربية :األمَلس
  .لت خشونتهزا: سقط صوفها، والشيُء

  .وهم يقصرون. امللساء: واملؤنث

  .ة أمَلسدنب السعاۤد]: من أمثاهلم[

ح ن بتصـبّٔ أحلس أملس كل ۤم]: من كمام[
  .بوچو أفلس

بنوا اسم التفضيل من امللعـون علـى    :األملعن
  .أملعن

تعبري حديث، بىن الكّتاب من األّمة علـى   :أمَّم
م مقابـل الكلمـة   صار ملكًا لألمة، والتـأمي : َفّعل مبعىن
  .من الدولة: ، ومثلها التدويلNATIONALISER: الفرنسية

ويتّم غالبـًا بـدفع   ": املوسوعة امليّسرة"قال يف 
  .تعويض عادل

  .اطمأّن: أِمن: من العربية :نۤمٕأ

  .مصدر أِمَن املتقدمة: عربية :األْمن

  .اصطالح حديث للشرطة والدرك :رجال األمن

، وأطلقها على رجال أْمنيت: واستمدت الفارسية
  .الَدَرك

اختذه أمينًا عليه، وثق : أّمنه على كذا: عربية :أمَّن
  .دفع عنه اخلوف: بأمانته، أّمنه

     

  

أّمن له مستقبله، : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .أّمنه من مستقبله: صوابه

  .تأمني وتأمينات: واستمدت التركية

ـتأمينات وهم تأثروا بالتركية فسموا بالتأمني وال
  .املبلَغ واملبالغ اليت تودع الصندوق ضمانًا لشيء

السلطان عبـد احلميـد   : وتأثروا بالتركية فقالوا
  .وأّمن لو املي بواسطة دوالب اهلوا" السبيل"أنشأ مترته 

أو على (أّمن على حياتو ]: من تعبريام احلديثة[
 يف شركة التأمني، ويسمى االتفاق) ممتلكاتو أو على بضايعو
  .بوليصة التأمني: بني الشخص والشركة

  .ن جاركر باَبك أمّۤسكّۤ]: من أمثاهلم[

ن أّمنك ال ختونو ولو كنـت  ٕم]: من حكمهم[
  .نت خّوانٕأ

: أي(لية إيدو ما بتتأمن عاملّية الغۤا]: من كنايام[
  .تأمني: انظر). سارق

: انظـر . آمني: قال: أّمن على الدعاء: عربية :أمَّن
  .آمني

اجلماعة مـن النـاس   : األّمة: من العربية :ةمّۤإأل
يعيشون يف وطن واحد، وقد جيمعهم رابطة اللغة أو رابطة 

  .الدين أو رابطة التاريخ

  .اُألَمم، وهم يرّدون: واجلمع

  .ُأّمت وُأَمم: واستمدت التركية

  .َعّما: واألمة يف اآلرامية

العموري، من األمـة  : والشعب األموري لفظه
  .كثرةبعدها راء ال

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية
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مة أهللا، يريدون الكـثري مـن   عندو ٕأ]: يقولون[
  .مة ال إله إال اهللإأ: الناس، ومثلها

) واهية كالتنـك : أي(ة تنك مّٕۤأ]: من كمام[
  ).واالكتفاء دليل على االحتقار(ة مّٕٕأ: ويقولون

  .تركبول عّنو أّمة أهللا اجلحش الَبۤرت]: من أمثاهلم[

من املصطلح احلديث، مسوا الس  :ةمّٕجملس إأل
  .النيايب جملس األّمة

  .ةجملس اللمّۤ: فيقولون]: ويتندرون[

): العربيـة (اسم التفضيل من َمَهر فالن  :راألمٔه
  .صار حاذقًا

  .أّجله، أنَظره: أمهله: عربية :أمهل

  .الإمٔه: واستمدت التركية

التؤدة ): العربية(ل اسم التفضيل من اَملْه :األمهل
  .والِرفق

  .صفة األُ ّم: عربية :ةاألُ موۤم

  .أمومت: واستمدت التركية

من أعالم نسائهم، بنوا علـى  : ةّموۤنأو ٔأ :ّمونٔأ
  .فّعول وفّعولة للتلطيف من أمنية

ويهزج األوالد إذا مل يذعن ولد ]: من أهازجيهم[
  .تاۤجة ٔضّموۤنت ٔأاۤجٔض: إىل قانون اللعب

  ]:انيهممن أغ[

  ة واهللا  ة شاۤمة عالليموۤنّموۤن

  ن أهللاك ظلموين خصٓمعلى شاۤن                   

شحادة كانت تشـحد حتـت    :ةأّمون الديراويّۤ
خّلي يل طولك، ٕي: القلعة وكانت عباراا على النسق التايل

خزي العني عّنك، ما عيونك، ٕييل سّلم حفظ يل شبابك، ٕيٕي
  .حرمين قوامكٕي

من جيهـل الكتابـة   : األُ ّمي: من العربية :يّمإأل
والقراءة، مسي باألمي نسبة إىل األمة العربيـة الـيت كـان    

  .سوادها األعظم يف جاهليتها ال يقرأ وال يكتب

  .واستمدا التركية والفارسية واألوردية

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

أو (ميـد  عندي ٕأ]: يقولون: [دٕمأو إٔأل :ميدإأل
األمـل،  : أميد: يف جناحك، من التركية عن الفارسية) دٕمٕأ

  .الرجاء

  .الذي ُيفَزع إىل مشاوراته: عربية :األِمري

  .أمراء، وهم يرّدون ويقصرون: واجلمع

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

أمري وأمريي، وحذفت ألفها : واستمدت التركية
  .مريي ومريآالي: فقالت

  .مري: ويف هلجة مريوط

: مدا اليونانية احلديثة من التركية فقالـت واست
AMIRAS.  

  .وبيت املريي مشهورون أصلهم من الكالسة

أمري املؤمنني وأمري : ومن تعبريام العربية القدمية
  .األمراء، وأمري احلج

مال أمـريى، طـابع   ]: ومن التعبريات احلديثة[
  .منسوبة إىل احلكومة: أمريى، أراضي أمريية، يريدون

  .أمَريا: ، ويف الكلدانيةأمريٓا: سريانيةويف ال

عم حبكي عن اَخلـل والـَدَرج   ]: من كنايام[
وأمري املؤمنني، أو سهرة فالن خّل وَدَرج وأمري املـؤمنني،  

  .فيها اخلليط املتباين: يريدون
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سـوق  يه منو بـدو  أنا أمري وأنۤت]: من أمثاهلم[
لسيني يف املائة كان هذا املثل شائعًا بني عامة األند(احلمري ؟ 

الثامنة اهلجرية، واليوم هو متداول بلفظ قريب يف الكويت 
  ).ولبنان ومصر والسودان وفلسطني واملغرب واجلزائر وجند

إذا ضربت ضروب أمـري وإذا  . ن كنت أمري شراب وديرٕإ
  .س على شي كتريسرقت سروق حرير وإذا احنبست احنۤب

 ولـو  يا ريتين أمري: لسان حالو]: من كمام[
  .عاحلمري

شـرحه يف  (ياأمريًا مالو تـاين  ]: من توريام[
  ).الفوات

أمري البحر، استعملها ملـوك إسـبانيا    :مريالإأل
، ومنهم انتقلـت إىل  )العربية(وصقلية أخذًا عن أمري البحر 

  .إيطالية وفرنسا وإنكلترا

: وأول من حنتها لويز التاسع يف فرنسـا فقـال  
AMIRAL.  

: فغدت Dزاد عليها اإلنكليز  ١٥٠٠ومنذ سنة   
ADMIRAL.  

  .أمريكا: انظر :مرييكإأ

): العربيـة (اسم التفضيل من ماز الشيَء  :األْمَيز
  .عزله وفرزه

اسم التفضيل مـن مـال إىل الشـيء     :األْمَيل
  .أقبل إليه وعدل إليه): العربية(

: من أعالم النصـارى، مـن الفرنسـية    :ِميلۤإ
ÉMILE.  

  .ن، الثقةاملؤمت: عربية :األمني

  .أمناء، وهم رّدوا وقصروا: واجلمع

األمني بالَيمني، وهو من أحكام ]: من حكمهم[
  .الشرع

  

  

عبد احملسن بن ّمحود احللـيب، لـه    :أمني الدين
  .هجري ٦٤٣مؤلفات، مات س 

اصـطالح حـديث لتشـكيالت     :أمني السّر
اجلمعيات، هو العضو الذي ينفذ قرارات جملس اجلمعيـات  

  .اويدير معامال

كاتب السـّر وكـامت السـّر    : ويسمونه أيضًا
  .روالسكرتۤي

: مصـطلح وضـعه األتـراك    :أمني الصندوق
  ".صندوق أميين"

  ".اخلازن"وضع له امع العلمي العريب 

، وكالمها مل "اَجلْهَبذ"ووضع له الشيخ أمحد رضا 
  .يأخذ ما اجلمهور

  .ضّد الِشمال: حتريف الَيمني :منيٕإ

  .منيۤي: يف العربية

  .َيميَنا: ، ويف الكلدانيةَيمينٓا: ويف السريانية

مسيت باليمني ألا اليد اليت تستعمل يف أداء : قيل
  .القسم دون اليسرى

مينو من ْشمالو بيعرف ٓإ فالن ما]: من كنايام[
  ).جاهل، غيب(: 

أعور الْشمال عـدّو الرمحـان   ]: من كمام[
  .مني عدّو املسلمنيوأعور إإل

مني دليل علـى  حّكة الكّف إإل]: اعتقادام من[
  .نة صاحب الدۤيَجيّٕ

ن حبيتين طـاق  ٕإ: العربية الشرطية" إن"من  :ْنٕإ
  .حبّبك ميت طاق

  :وقد يسهلون مهزا

  إن سّبين الَنْدل مالو عرض َتينَسب

  .أش قولك؟ أعض الكلب -وان عضين الكلب           
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جا جا وآّال ما ٕأن ٕإٔإ: النافية" ال"وقد يدغموا يف 
  .َسوا كّلٓو

ّما كنت بتحبين ما ٕإ: النافية" ما"وقد يدغموا يف 
  .كنت بتجي لعندي

  .إْم: ويف العربية

  .ن، ومثلها يف الكلدانيةۤإ: ويف السريانية

قـال الشـيخ إبـراهيم    ]: من عثرات أقالمهم[
حدث كذا، أو إن  -ال مسح اهللا  –إذا : ويقولون: اليازجي
ومـا  " إذا"فيفصـلون بـني   .. ،حدث كذا -اهللا ال مسح 

وشـرطها، وكالمهـا ال جيـوز،    " إن"أضيفت إليه وبني 
  .فالصواب تأخري اجلملة املعترضة

وقد وقع مثل هذا لبديع الزمان يف إحدى رسائله 
مل  -والعياَذ باهللا  -وإن : إىل اإلمام أيب الطّيب حيث يقول

  .يوافق مراُده َقَدرًا

ن شا اهللا جيـي أبـوك   ٕإ]: ولونيق[ :ن شااهللإإ
  .ألحكي لو على َفعايلك

َشف الدنيا ألبيع اللي ن شا اهللا تٕنٕإ: ويقول احملتكر
كلها استعمال " إن شا اهللا"عنربتو بفلفل وار، فيستعملون 

  ".ليت"

وهذا االستعمال مستمّد من التركية يف العبـارة  
ن إ: نفسها، فهو على حّد قول احملّدث العصري اللطيـف 

  .تناولوا فنجانًا من الشاي إن أحببتم. شئتم أن تقبلوا هدييت

نشي ٕي: وإذا قيل إن شااهللا ملطلب مرغوب أجيب
  .عوَنك

  .تشاع اهللا مبعىن إن شاء اهللا: ويقولون يف تطوان

" إن شـا اهللا "واستمدت األلبانية من التركيـة  
  .ISHALLA: الطلبية هذه فقالت

  .OJALA: قالتواستمدت اإلسبانية إن شااهللا ف

  

  

: وإذا أرادوا أن يسّوفوا شابًا يف مطلب ما قالوا له
  .رسك ان شا اهللاعلى ٕع

على : وإذا أرادوا أن يسّوفوا الكهل والشيخ قالوا
  .حجتك ان شا اهللا

ن شا اهللا أجابه ٕإ: فإذا قال أحدهم]: ويتندرون[
  .تشّخ حتتك: املتنّدر

ر يهزج األوالد يف ولـد أعـو  ]: من أهازجيهم[
أعور عني دك حسني معو كعكة من سنتني، قلـت  : خبيل
  .ان شا اهللا تقّديين: طعميين قال يل: للو

كلي حلم قالـت  : قالوا لألرنبة]: من كمام[
  .ن شا اهللا أسلم على حلميٕإ: لن

: إن شا اهللا متلـك القلعـة قـال ال   : قالت لو
  .ة وبالقرعةك حفياۤنوأشوۤف

منامو لناس وما  إذا حدا حكى]: من اعتقادام[
  .خري ان شا اهللا بقلب منامو لشّر: قالوا لو

تلفظ والفم مطبق فهي غتمية، يسـتعملوا   :ْنٕإ
لعن  -: يف قصة" إن"للجواب اإلقراري، يدانيها يف العربية 

بعدها " إي"إّن وراكبها، وهذه من  -اهللا ناقة محلتين إليك، 
  .النون لتأكيد اجلواب

َيـئّن وهـم   : ه، مضـارعه تأّو: أّن: عربية :أّن
  .ّنعم بٕئ: يقولون

: باملبلغ اللي عليه، يريدون أّن ْللٓو]: يقولون[ :أّن
اجلوابيـة اإلقراريـة   " نٕإ"اعترف له وأقّر، بنوا الفعل مـن  

  .انظرها. الغتمية الصوت

خ خ مّنك ٔآطب، ٔآّنك خۤابلغين ٕأ]: يقولون[ :ّنٕأ
مع مـا بعـدها    تسبك) العربية(من أّن املشبهة بالفعل !: 

  .مبصدر، وهم ال يستعملوا
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ّنـا،  ّنو، ٕأن، ٕأْنٓكك، ٕأنِّۤنَّك، ٕأّنا، ٕأّني، ٕإٔأ: إال ملحقة بالضمري
  .  نأنّٓ

" من األمثلة املتقدمة يعرف أا تشدد نوا إال يف 
  ". ْنكنٕأ

: فّنو بّدي أعـرۤ ٕأ: وقد يلحقوا بضمري الشأن
  .منو َدّلك علّي ؟

 -وأصلها ضمري املـتكلم   -الياء  وقد يلحقوا
مث تنوسي هذا وعدت الياء كأا حرف من صلب الكلمـة  

ن، ألّنيين، ألّنينا، ألّنيك، ألّنيكي، ألّنيٓك: وصرفوها كما يلي
  ).نأوألنيّٓ(ن ألّنيٓه) أوألّنيا(ألّنيه  ألّنيها، 

  . ضمري املتكلم املفرد املذكر واملؤنث: عربية :أنا

وانـا،  : فيقولـون يف وأنـا   وقد يسهلون مهزته
  .نا: ، وقد حيذفوا فيقولون"حبر العوام"وأجازها يف 

  ".أِني"البدو حيرفوا إىل 

حكي أن ضابطًا كان ". َأين:"ويف نابلس يقولون
أِني، فقيل للضـابط  : يسأل جمندين عن بلدهم فقال أحدهم

  .اكتب نابلسي: دون أن يكمل اجلندي قيل له

  .يينا: ويف هلجة مالطة

ويف القاهرة يصدروا بيـا وحيـذفون ألفهـا    
ياسوء حايل، ولعل األغنيـة  : يانا أو ياين، يريدون: فيقولون

  :القدمية منها

  عاليانا يانا من غرامو يانا 

  يا عيون حبييب مالسهر دبالَنة                         

  :وقد يستعملوا تأكيدًا لياء املتكلم احملذوفة كاألغنية

  

  

  

  

  ال ياربنا  ال اهلۤيال عاهلۤيال اهلۤيۤيعاهل

  ياريب جتمع انا واحلبايب مشلنا     

  ...جتمعين أنا: أي

  .خيٓني وۤأأِۤ: وأنا يف العربية

  .أنا: ، ويف الكلدانيةَنٓاۤأ: ويف السريانية

  .يانا: ويف هلجة مالطة

  .هأنۤتيا أنا يٕا]: من كالمهم[

ع ۤلا ٕطأنا وم: كتريين متلك قالوا]: من كمام[
  .ن ِشيمعُٓ

أنـا أردفهـا   : إذا قال أحدهم]: من متچكام[
  .أعوذ اهللا من كلمة أنا: بقوله

  .أنا إال بقع يف العنا: ماحدا بقول]: من أمثاهلم[

  ]:من أغانيهم[

  نا  أنا وحبييب يف جنيَنة           والورِد خّيم علۤي

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من أخذ  :انأخد
  .بعد ابدال الذال داًالُفِعل 

أصابه األذى على ): العربية(بنوا من َأِذي  :انأذى
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من أِذن  :انأذن
  .ُفِعل

  .أضاءه: أناره: من مفردات الثاقفني، عربية :أنار 

  .َنر مبعىن أنار: يف ملحمات أوَكاريت

  .على فَعالة) ربيةالع(بنوا مصدر َأِنس  :األناسة

  .اُحلْسن اُملعجب: عربية :األناقة

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من أكل  :انأكل
  .ُفِعل
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  .آناناس: انظر :اسأناألٔن

: عربية موّلدة من العصر العباسي اخلامس :ةاألنانيّۤ
  .إيثار النفس

: واألناويَچة واألناويشا واألناويشـة  :األناويچا
  .قناويشا: انظر

  .أخرب: أنبأ، وتسهل مهزا: عربية: ْنباَأ

  .صلوبنيب عن ٔأ فالن فعلٓو]: من كالمهم[

انبات يف خانشيخون ليلتني، ]: يقولون[ :نباتٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربية(بنوا من بات 

  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربية(بنوا من باد  :نبادٕا

نفعل ملعـىن  على ا) العربية(بنوا من باسه  :نباسٕا
  .ُفِعل

ـ : فالن متل القنفذة]: من تشبيهام[ ك البتنمۤس
  .والبتنباس

على انفعل ) العربية(بنوا من باض الطري  :نباضٕا
  . ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من باع البضاعة  :نباعٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .حركو بنباع]: من أمثاهلم[

  .نبتأخرجت ال: انبتت األرُض: عربية :أنَبت

  .انقطع: انبّت: من العربية :نبّتٕا

  .انقطع: انبتر: من العربية :نبترٕا

: انبّث اخلُرب: من العربية يستعمله الثاقفون :نبّثٕا
  .تفّرقوا: انتشر، والناُس

  

  

  

ت احلكاية، جماز من انبج انبجّۤ]: يقولون[ :نبّجٕا
  .فتحت وحكيت ومل تعد مكتومة: انشّق، يريدون: العربية

على  - انظرهـا  -بنوا من جبك الكعب  :كنبجٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من بح صوته  :نبّحٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من حبث  :نبحثٕا
  .ُفِعل

 - انظرهـا  -إحدى مفردام : بنوا من بّخ :نبّخٕا
  . على انفعل ملعىن ُفِعل

 انظرها -إحدى مفردام : بنوا من خبش :نبخشٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل -

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من خبع  :نبخعٕا
  .ُفِعل

  .انظرها ،انبكع: ويدانيها

على انفعل ملعىن ُفِعل ) العربية(بنوا من بدأ  :نبدإا
  .وسهلت مهزته

تفرق، وهم جعلـوا  : انبذر: من العربية :نبدرٕا
  .الذال داًال

على انفعل ) العربية(بنوا من بدل الشيَء : نبدلٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من بذل الشيَء  :نبذلٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .انتحت: انَربى: من العربية :نربىٕا

  .انربى لْساين وأنا أحكي]: من استعارام[

على انفعـل  ) العربية(بنوا من برد باملربد  :نربدٕا
  .ملعىن ُفِعل

  :...اين وأنا اقولانربد لۤس]: عاراممن است[
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: ة وانـربق ضـهروٓ  طّف طفّۤ]: يقولون[ :قْنَبٔرٕا
أشار لإلنذار، فجنحـوا إىل  ): العربية(ملع : أرادوا أن يقولوا

  .مرادفها بَرق خطًأ، وبنوا منه على انفعل ملعىن ُفِعل

يقولوـا ملـن   (ا ق ٔهوعا تنۤربٓأ]: من كمام[
  ).لدميتظاهر أنه خفيف ا

مطاوع بـرم احلبـَل   : انربم: من العربية :منْبٔرٕا
  .  جعله ذا طاقني أوأكثر مث فتله): العربية(

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من بزق  :قنبٔزٕا
  .ُفِعل

جتـّرأ وتـرك   : انبسـط : من العربيـة  :طٔسنٔبٕا
  .االحتشام، جتّول وتّرته، وهم يستعملوا ملعىن ُسّر

أقبل عليه وفرح به ): العربية(بّش بنوا من  :نبّشٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

انبشر الفجل باملبشرة، بنوا من ]: يقولون[ :نبشرٕا
  .قشر َبَشرته على انفعل ملعىن ُفِعل): العربية(َبَشر الشيَء 

علـى  ) العربية(بنوا من َبشم من الطعام  :نبشمٕا
  . انفعل ملعىن ُفِعل

  .انبسط: انظر :نبصطٕا

علـى   - أنظرها -بنوا من ُبضال التركية  :لٔضنبْٕٔا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

انطرح علـى  : انبطح الرجُل: من العربية :نبطحٕا
  .وجهه، امتّد على األرض

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من بطش  :نبطشٕا
  .ُفِعل

  .انبعث، جعلوا ثاءها  تاء: من العربية :نبعتٕا

  .انشّق: انبعج: من العربية :نبعجٕا

  

  

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من بُعد  :نبعدٕا
  . ُفِعل

العظـم  ): العربيـة (بنوا من الُبعصوص  :نبعصٕا
الصغري بني األليتني، بنوا على بعصه مبعىن دغدغ ُبعصوصه، 

  .مث بنوا من بعصه على انفعل مبعىن ُفِعل

يتو فالن انبعص ملا طلعت حكۤا]: ومن جمازام[
  .ةَكدۤب

اندفع، وهم : انبعق يف الكالم: من العربية :نبعقٕا
  .يستعملوا أيضًا استعمال انفعل مبعىن ُفِعل

): العربيـة (اسم التفضيل من نبغ فـالن   :االنبغ
  .ظهر

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من بغته  :نبغتٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من بغض  :نبغضٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(ق املاء من فيه بنوا من ب :نبّقٕا
  .ملعىن ُفِعل

شـربت كـتري حـىت انبقّيـت،     ]: ويقولون[
  .فيستعملوا مبعىن االرتواء الزائد

هاملرا انبقطـت أصـابيعها   ]: يقولون[ :نبقطٕا
  .على انفعل مبعىن ُفِعل - انظرها -ماخلسيل، بنوا من بقط 

فعـل  على ان) العربية(بنوا من بّك الشيَء  :نبّكٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من بكى  :نبكىٕا
  . ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من بكته  :نْبكتٕا
  .ُفِعل
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  .انبكت حلمو أللهّم عافينا]: من كالمهم[

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من بكع  :نبكعٕا
  .  ُفِعل

عىن خِرس علـى  مب) العربية(بنوا من َبِكم  :نبكمٕا
  ،انفعل ملعىن ُفِعل

  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربية(بنوا من بّل  :نبّلٕا

على انفعـل  ) العربية(بنوا من َبِلي الثوُب  :نبلىٕا
  .ملعىن ُفِعل

ُدهـش وحتّيـر   ): العربية(بنوا من أبَلَس  :نبَلسٕا
  .وسَكت غّمًا وحزنًا على انفعل ملعىن ُفِعل

إحدى مفـردام علـى   : شۤلبنوا من ٕب :نبَلشٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

  .اسكوت أحسن مانبَلش فيك]:من عنجهيام[

أخـذه  ): العربية(بنوا من َبّلصه من ماله  :صنبٔلٕا
  .منه فلم يدع شيئًا على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل ملعـىن   ) العربية(بنوا من بلع  :نبلعٕا
  . ُفِعل

مـن يف  يوم شوشة األر: حكى يل واحد قّصاب
حلب ضرب أرمين بسيخ بإيدو مّت للو راسـو، وبعـدا   
شهدوا عليه خواتو يف حمكمة اإلنَكليز، وجابوه وحـاكموه  

وكان معي داك الزمان ستماية لرية دهـب قلـت   : قال
أنا حبطّ هالدهب عند تالت أنته وشطارتك اللـي  : نحملاميّٓ

لـع  ة واللي الزم ينببتحسن من خواتو ختّلي إفادتا مرْجَوۤج
  .نا وخلصتك ساوۤيلك، وهۤيع والباقي ٕأماملصاري بلّۤ

  .هادا عضم مسك ما بنبلع]: من استعارام[

   

  

  

  

  .بسعد بلع بترتل النقطة وما بتنبلع]: من أمثاهلم[

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من بلف  :نبلفٕا
  .ُفِعل

  .انفتح كله: انبلق الباب: من العربية :نبلقٕا

]التنبلق بنبلق أكتر]: ممن عنجهيا.  

انبله ملا شاف شي ما بسـعو  ]: يقولون[ :نَبَلهٕا
ضعف عقله وعجز رأيه علـى  ): العربية(عقلو، بنوا من َبِله 

  .انفعل ملعىن بله نفسه

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من َبَنى  :نبَنىٕا
  .ُفِعل

مبعـىن َدِهـش   ) العربية(بنوا من َبُهت  :نبهتٕا
  .ًا على انفعلوسكت متحّير

على انفعـل  ) العربية(بنوا من ره النوُر  :نبهرٕا
  .ملعىن ُفِعل، واستعملوها أيضًا مبعىن تعّجب

: اُألنبوب مـن اإلبريـق  : من العربية :نبوبإأل
مابني العقدتني مـن القصـب والقنـاة،    : ُبلُبلته، واألنبوبة

  .خمرج الَنَفس منها: وأنابيب الرئة

  .أنابيب: واجلمع

علـى التشـبيه   : يف أنبوب احلوض" التاج"ويف 
  .بأنبوب القصب لكونه أجوف مستديرًا

وعلى ذلك أطلق املعاصـرون األنابيـب علـى    
قضبان املاء، وأقر جممع مصر األنابيب هذه لشبهها بكعوب 

  .الرماح

آلة التقطري : أيضًا" إمبيق"ورمسها دوزي  :نبيقإإل
  .السيما تقطري ماء الورد

  .أنابيق: واجلمع
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الكلمة عربّية، والنون والباء ال تتصـدران  : قيل
  ...نبع ونبت ونبذ: كلمة إال دلت على خفاء ظهر

أمبـيكس  : الكلمة من العربية عن اليونانية: وقيل
 ALAMBIKOS، أو ANBIQأو

  .والعرب هم الذين علموا أوروپا استعماله

م، ١٠وورد ذكر اإلنبيق عند العرب يف القـرن  
ويف " مفاتيح العلـوم "ريدس ويف سقٓوٓوويف ترمجة كتاب لدي

  .للرازي" األسرار"كتاب 

  .عن العربية ALAMBIC: ويسمى بالفرنسية

  ،ALMBIC: وباإلنكليزية

  .أِبيق: وامسه بالعربية

طب اضمري املخ: أْنَت: من العربية: هنۤتأو ٕأ :ْنتٕأ
أْنِت، وهم يرّدون وجيعلون الكسـرة  : املفرد املذكر، مؤنثه

  .نتوٕأ: َأنتم وهم يقولونياء، ومجعه 

  .هَأۤت: يف العربية

  .آت: ويف ملحمات أوكاريت

أنت وال تقرأ النون، : َأت تكتب: ويف السريانية
  .ويف الكلدانية مثلها

: عيَنك وأنت عينك، يريدون أخدٓو]: ويقولون[
  .وعينك نفسها ترى

سّن َنَبت، فيجيبـه  : يلعب فيقول أحدهم :َأَنت
هذه حتريـف األَنـث   " أَنْت"، ظين أن َأَنْت: سائر األوالد

  .سرعة النبات): العربية(

: األنثى: من العربية: ةۤينتۤاي أو إألنتۤاأو إأل :ْنَتىإأل
  .خالف الذكر

أناِتي : اإلناث واألناِثي، وهم مجعوا على: واجلمع
  .ياتنتۤاوٕأ

  

، وال تلفظ النـون  تكتب أنَتٓا أتٓا: ويف السريانية
  .تاأن: ويف الكلدانية

  .أثت أو أنثت: ويف ملحمات أوكاريت
  .فوارق األنوثة والذكورة: ١٩١ص ١١٦س: انظر املقتطف

القطعة اليت يدخل فيهـا  : ي يف امليكانيكنتۤاوإأل
  .غريها

كـان  : مصدر أنتج القوُم: من العربية :نتاجإإل
عندهم إبل وشاء، والعصر الراهن توسع فيها إىل اإلنتـاج  

  .عيمطلقًا ال سيما الزرا

هالغرفة ماهي صحّية مابنتـام  ]: يقولون[ :نتامٕا
  .فّيا، بنوا من نام على افتعل ملعىن ُفِعل

  .أنىت: انظر. نَتىة أو ٕأۤينتۤاأو ٕأ :ينتۤإأ

اهللا انتعـاىل  : يقول العريقون يف العامية :كنتبأرٕا
  .انتعاىل: انظر. وانتبارك

ارتفـع، وهـم   : انترب الشيُء: من العربية :نتربٕا
  .ستعملوا أيضًا ملعىن االستعالء اازيي

  .ا شفنا متلك كترير ٔيتۤبال تٕن]: من عنجهياتيم[

: انتبش الشيَء مـن األرض : من العربية :نتبشٕا
انتبش القرب وطـالعوا  : استخرجه، وهم جيعلوا الزمة أيضًا

  .اللي فيه

ياما انتبش آثار وياما انسرق آثار ويامـا  : حقيقة
من مخسني سنة وزرتـا  " البارة"كنت زرت  حتطم آثار، أنا

مرات من كم سنة كانت كأّنا بلـد بسـقوفا بكتاباتـا    
  . اللي راح راح: ميدا، واليوم بفبعوۤا

: استيقظ، لألمر: انتبه من النوم: من العربية :نتبهٕا
  .فطن له

مبعىن نزعـه  ) العربية(بنوا من نتخ الشيَء  :نتتخٕا
  .وقلعه على افتعل ملعىن ُفِعل
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: مطاوع نتـر الشـيء  : انتتر: من العربية :نتترٕا
  .جذبه بشّدة

ر يل شـربيتك اهللا  نٕتر وٕتۤتنٕتالٕت]: من عنجهيام[
  .يستر عليك

على افتعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من نتش  :نتتشٕا
  .ُفِعل

. انتتع احلمل وصار يف مطرحو]: يقولون[ :نتتعٕا
  .ِعلعلى افتعل مبعىن ُف - انظرها -بنوا من نتع 

انتتف الـريَش أو الَشـعَر   : من العربية :نتتفٕا
وهم يستعملوا الزمة استعمال افتعل ملعىن . نزعه: وحنَومها
  . ُفِعل

بو رمحو انتتف ريش صاحَبك ٔأ]: من استعارام[
  .رحةيف اللعب امبۤا

: انتثر احلّب: من العربية يستعملها الثاقفون :رنتٔثٕا
  .فرقًارَمى به مت: مطاوع نثر احلب

محلت، واملعاصرون :  أنتجت الناقة: عربية :أنَتج
  .يستعملوا ملعىن أتى بنتيجة ما

  .اإلنتاج: انظر

  .إنتاج وإنتاجات: واستمدت التركية

املعمل الفالين ينتج سنويًا ]: من تعبريام احلديثة[
  .املنتجات الزراعية والصناعية والفنية. كذا طون

على افتعل ملعىن  - ظرهاان -بنوا من جنقه  :قنتٔجٕا
  .ُفِعل

  .جنَرها:  انتحت اخلشبة: من العربية :نتحتٕا

  .قتل نفسه: انتحر فالن: من العربية :رنتٔحٕا

  

  

  

ضّد سعد ) العربية(بنوا من َنِحس فالن  :نتحسٕا
  .على افتعل ملعىن ُفِعل

: انتحس احلـّظّ أو غـريه  : قال" الرائد"على أن 
  .ساء

انتحل فـالن  : ا الثاقفونعربية يستعمله :نتحلٕا
  .اّدعاه لنفسه وهو لغريه: الشيَء

ملا مسع والويـل النسـوان   ]: يقولون[ :نتخىٕا
انتخـى مـن   : أخذته النخوة، من العربية: انتخى، يريدون

استنكف منه، وهم يستعملوا للمعىن املتقدم أخـذًا  : كذا
  .الَعظمة والِكرب: من النخوة

  .اختاره: يَءانتخب الش: من العربية :نتخبٕا

  . انتخاب وانتخابات: واستمدت التركية

بنوا من َنِخر اَخلَشُب أو العظُم والسيما  :نتخرٕا
تفّتت وائتكل وَحِفر على انفعـل  : مبعىن) العربية(األسناُن 
  .ملعىن ُفِعل

خنله، اختـار  : انتخل الشيَء: من العربية :نتخلٕا
  .أفضله

على انفعل مبعىن ) العربية(بنوا من الُتَخَمة  :نتخمٕا
  .املطاوعة

أن حتتل دولة : اصطالح دويل حديث :االنتداب
بالدًا متأخرة بقرار مجعية األمم على أن متنحها اسـتقالهلا  

  .لدى ترقيها

  .الفرنسية MANDAT:واالنتداب تعريب كلمة

انتدبـه  : من العربية يستعملها الثاقفون :نتدبٕا
  .دعاه إليه: ألمر

على افتعل ) العربية(لقطن بنوا من ندف ا :نتدفٕا
  .ملعىن ُفِعل
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  .انظرها. لغة هلم يف انطرد :تْنَتٔرٕا

على انفعل ) العربية(بنوا من ترك الشيَء  :نتركٕا
  .ملعىن ُفِعل

إذا انترك املقص مفتوح ْبصـري  ]: من اعتقادهم[
  .شرور

  .اإللكتريك يف تعبري العريقني يف عاميتهم :ْنتِريكٕأ

على افتعل ) العربية(ماء البئر بنوا من نزح  :نتزحٕا
  .ملعىن ُفِعل

شيخي وقعت فارة يف اجلب انتـزح ال  : قال لو
  .ألف قادوس حاجة؟

ه عصاية دّالل حىت نزحتو كـل  ش ِهيّٕۤأ! ّف ٕأ -
  .هاد؟

) أو الطبخـة (ت األكلة انتزٕع]: يقولون[ :نتزعٕا
: انتزع الشيء: وانتزع الشغل وانتزعت املاكينة، ويف العربية

لعه، وملا كان يف اقتالع احلجر من البناء أذى اسـتعملوا  اقت
  .انتزع ونزع يف إساءة االستعمال

على افتعل ) العربية(بنوا من نسي الشيَء  :نتسَىٕا
  .مبعىن ُفِعل

  .كالم األسى ما بنتسى]: من أمثاهلم[

أظهر نسبه، ذكـر  : انتسب: من العربية :نتسبٕا
  .نسبه، اعتَزى

  .ساب وانتساباتانت: واستمدت التركية

ويستعملوا حديثًا يف االنتساب إىل جامعـة أو  
  .إىل حزب

انتسـج  : من العربية يستعملها الثاقفون :نتسجٕا
  .ُنِسج: الثوُب

أزالـه،  : انتسـخ الشـيءَ  : من العربية :نتسخٕا
  .نقله، وكل شيء خلف شيئًا انتسخه: والكتاَب

مة ملعىن انتسخ حكم احملك: وهم يستعملوا أيضًا يف قوهلم
  .بطل احلكم القدمي حبكم آخر جديد

قلعـه مـن   : انتسف البناَء: من العربية :نتسفٕا
  .أصله، وهم يستعملوا أيضًا الزمة من افتعل ملعىن ُفِعل

انتشى من : من العربية يستعملها الثاقفون :نتشىٕا
  .سكر: الشراب

على افتعل مبعـىن  ) العربية(بنوا من نشأ  :نتشإا
  .املطاوعة

  .انتشا الزغري الكبري باس إيدو]: من أمثاهلم[

انبسـط،  : من انتشر الشيُء: من العربية :نتشرٕا
: تفرقـت، املتـاعُ  : تفرقوا، الغنُم: ذاع وفشا، القوُم: اخلُرب

  .انبسط

انتشر اخلسيل، انتشرت احلنطـة  ]: من كالمهم[
  .عالسطوح

: انتشل اللحَم مـن الِقـدر  : من العربية :نتشلٕا
خطفه ُمسرعًا : م يستعملونه مطاوع نشل الشيَءانتزعه، وه

  .واستوىل عليه

قام : مطاوع نصب: انتصب: من العربية :نتصبٕا
  .وارتفع

  .انتصب املنصب عالنار]: من كالمهم[

  .قبل النصح: انتصح: من العربية :نتصحٕا

نصحتك ما انتصحت طبعك رِدي ]: من أمثاهلم[
  .غالب

  .وفازغلب : انتصر: من العربية :نتصرٕا

انتصف، أخذ حقـه منـه   : من العربية :نتصفٕا
استوىف حقه كـامالً ،  : حىت صار وإياه على النصف، منه

  .وسطه: بلغ النصف، منتصف الشيء: النهار
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نطح أحدمها : انتطح الكبشان: من العربية :نتطحٕا
  .تناطحوا: اآلخر، وهم يقولون

ر، بنوا من نطر هالكرم ما بنتۤط]: يقولون[ :نتطرٕا
  .على افتعل ملعىن ُفِعل) العربية(الكرَم أو الزرَع 

  .رحرامي البيت ما بنتۤط]: من كمام[

تأّنى عليه، ارتقـب  : انتظره: من العربية :نتظرٕا
  .حضوره، أمهله

  .ارانتٔظ: واستمدت التركية

  .استقام، اّتسق: انتظم األمُر: من العربية :نتظمٕا

ام، انتٔظ: يةواستمدت التركية والفارسية واألورد
  .مٔظمنٔت

اهللا انتعـاىل  : يقول العريقون يف العامية :انتعاَىل
  .وانتبارك، حيرفون اهللا تعاىل وتبارك

على افتعل ) العربية(وصفه : بنوا من نعته :نتعتٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .نشط بعد فتور: انتعش: من العربية :نتعشٕا

  .لبس النعل: انتعل: من العربية :نتعلٕا

  .التعن: وا مبعىنوقد يستعمل

ضّد : تنّحى، الشيُء: من العربية انتفى عنه :نتفىٕا
  .نفاه على أن يكون ولدًا له، تّربأ منه: ثبت، من ولده

  .انتفاء: واستمدت التركية

  .ة كّلاۤلانتفى مّنو أبوه والعۤي]: من كالمهم[

  

  

  

  

  

  .مطاوع نفخ: انتفخ: من العربية :نتفخٕا

  .ي وأنا أصيح وأعّيطّقانتفخ ٕج]: من كالمهم[

  .الضرف املا بنتفخ بكون معيوب]: من أمثاهلم[

املا عندو أصل من أقل شـي  ]: من استعارام[
  ).أي يتكّبر(بنتفخ 

مطـاوع  : انتفش الصـوفُ : من العربية :نتفشٕا
  .ازبَأّرت: نفشه، واهلّرة

فالن انتفش ملا مدحوه وصار ]: من استعارام[
  .مثل الطاووس

مطـاوع نفـض   : انتفض: لعربيةمن ا :نتفضٕا
: حركه أو قرعه ليزول عنه ما عليه، مـن احلّمـى  : الشيَء
  .ُأرِعد

حصل منفعـة  : انتفع به ومنه: من العربية :نتفعٕا
  .منه

: انتقـاه : من العربية يستعملها الثاقفون :نتقىٕا
  .اختاره

على ) العربية(بنوا من نقب احلائط وغريه  :نتقبٕا
  .افتعل ملعىن ُفِعل

  .انتقب ْجرايب]: ن كالمهمم[

أظهـر  : انتقد القوَل أو العمَل: من العربية :نتقدٕا
  .عيَبه

علـى  ) العربية(بنوا من نقر الطائر احلب  :نتقرٕا
  .افتعل ملعىن ُفِعل

أمر : انتقش على فص خامته: من العربية :نتقشٕا
  .النقّاش أن ينقش له

نقـص،  : انتقص الشـيءُ : من العربية :نتقصٕا
  .عابه: والشيَء
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: انتقض البنـاُء أو احلبـل  : من العربية :نتقضٕا
فسد بعد : بطلت وزالت، والشيُء: انتكث واحنّل، والطهارُة
عاوده املرض بعـد الشـفاء،   : إحكام، املريُض أو اجلريُح

  .ثار: الشعُب على حكومته

انتقض أضوه، انـتقض حكـم   ]: من كالمهم[
  .احملكمة

علـى  ) العربية(اء بنوا من نقع الشيَء بامل :نتقعٕا
  .افتعل ملعىن ُفِعل

ة بـرو  أجريي َببعتو على شـغلۤ ]: من كنايام[
  .بنتقع يل ساعتني

: انتقل من مكان إىل آخـر : من العربية :نتقلٕا
  .مات: حتّول، إىل رمحة اهللا

  .ال وانتقاالتانتٔق: واستمدت التركية واألوردية

إذا انتقلوا لبيت جديد أول شـي  ]: من عادام[
  .نقلوه املصحفب

  .عاقبه، أخذ بثأره: انتقم منه: من العربية :نتقمٕا 

  .امانتٔق: واستمدت التركية

  .م، ومثلها يف الكلدانيةانْتٔق:ويف السريانية

جلس وأسند ظهـره  : حتريف اّتكأ العربية :نتكإا
  .أو جنبه إىل شيء

انتكا يف احلبس سبع سنني، كمـا  ]: ويقولون[
  .يف احلبس ناما سبع سنني: يقولون

: بعد ما أكل وانتكـا قـال ال  ]: من كمام[
  .ك مالو زكاطعاۤم! يامرا

أصابت منـه،  : بنوا من نكبته احلجارُة :نتكبٕا
  .وهم توسعوا يف معىن النكبة

  

  

انتكت فيه وانتكت بوّچو، ]: يقولون[ :نتكتٕا
  .انصرف: لعلها من انتكث فالن من حاجة ألخرى

: انتكث العهُد:الثاقفون عربية يستعملوا :نتكثٕا
  .بُطل

وقع على رأسـه،  . انتكس: من العربية :نتكسٕا
  .عاودته العلة بعد الَنقه، كُنِكس: املريض

ضـربه بعـد   ): العربية(بنوا من لكشه  :نتكشٕا
  .إبدال المها نونًا على افتعل ملعىن ُفِعل

  .نكش: انظر

أعجله ): العربية(بنوا من نكعه عن األمر  :نتكعٕأ
حبسـه  : ضربه بظهر قدمه، وفالنًا حقه: ورّده، وفالنًاعنه 

  .بنوا من هذا الفعل على افتعل ملعىن ُفِعل: عنه، أقول

حتريـف  :فالن ما بنتكل عليه]:يقولون[ :نتكلٕا
  .اعتمد عليه ووثق به):العربية(اتكل عليه

اتكلنا على اهللا : إذا قال أحدهم]: من متچكام[
  .نعم االنتكال: أجابوه

لغـة  : امتال الربميل أو انتلـى ]: يقولون[ :َلىنَتٕا
  .حتريفها: أخرى هلم

على افتعل ) العربية(بنوا من َتِلف الشيُء  :نَتَلفٕا
  .ملعىن ُفِعل

انكسـر مـن   : انثلم الشيُء: من العربية :نَتَلمٕا
  .حافته

انتمـى  : من العربية يستعملها الثـاقفون  :نتَمىٕا
  .انتسب واعتَزى: فالن إىل أبيه

  .خُبثت رائحته فهو نِتن ومنِتن: عربية :نأنَت
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) العربيـة (اسم التفضيل من نُتن الشيُء  :األننت
  .خبثت رائحته

انعطف، ارتـّد   :انثَنى الشيُء: من العربية :نتَنىٕا
  .بعُضه على بعض

متل خشب الدلب ال بـنحىن  ]: من تشبيهام[
  .وال بنتَنى

 كـّف، : انتهى عن الشـيء : من العربية :نتَهىٕا
  .بلغ الغاية والنهاية: الشيُء

ل مـا  ت اعمـاۤ يتك ما انتـهيٕ ]: من أمثاهلم[
  .تاشتهۤي

أخذه، وهم : انتهب الَنهَب: من العربية :نتهبٕا
  .يستعملوا أيضًا ملعىن ُفِعل

  .زجره، طرده: انتهره: من العربية :نتهرٕا

  .اغتنمها: انتهز الفرصة: من العربية :نتهزٕا

  .ةانتهازيّۤ: تهازي، واجلمعفالن ان]: ويقولون[

على افتعل مبعىن ) العربية(بنوا من ش  :نتهشٕا
  .ارد شه

  .قام: انتهض: من العربية :نتهضٕا

انتهكته احلّمـى، أضـنته   : من العربية :نتهكٕا
مل حيترمها، دّنسها، تناوهلا مبـا ال  :  وجهدته، فالن احلرمة

  .بالغ يف شتمه: حيّل، ِعرَضه

املخاطب املتعدد عندهم، يقابلـه يف   ضمري :نتوٕأ
  .أنتما وأنتم وانّنت: العربية

  .ن للنسوةم للذكور وأتّۤۤأتّۤ: ويف العربية

على (أنتون للذكور وأنتني للنسوة : ويف السريانية
  .، ويف الكلدانية كالسريانية)أن النون بعد اهلمزة ال تلفظ

  

  

  .ُأنيُتْم: ويف جلهة مالطة

على افتعل ملعىن  - أنظرها -وك بنوا من الت :كنتٔوٕأ
  .ُفِعل

  .انتوك عقله]: من كالمهم[

على انفعل ملعىن  - أنظرها -ل بنوا من التٓو :لْنتٔوٕا
  . ُفِعل

 :ANTICA: مـن اإليطاليـة  : أو أنتيكة :أنتيكا
  .القدمي

: أصـله " (العـاديّ "وضع هلا سعيد الشـرتوين  
: مـع ، واجل)املنسوب إىل قوم عاد، مث أطلق على كل قدمي

  .العادّيات بالشدة فوق الياء

  ،ANTIQUE: ويف الفرنسية

  .أنتيكات: واجلمع

انظر قاموس  -ْكجي ه جي أوأنٕتأنتيَك: واملشتغل ا
  .األنتكجية: واجلمع - الصناعات الشامية

  .الفنتكجية: الفنتكجي واجلمع: والعراق تسميه

فالن أنتيكه أو عقلو : وإذا وصف شخص بقوهلم
  .كارو أنتيكه، كان هذا الوصف ذّمًاأنتيكه أو أف

: أما إذا وصف مقتىن بأنتيكه فمدح، كقـوهلم 
. ة أنتيكه، جناق صـيين أنتيكـه، سـاعة أنتيكـه    سّداۤج

واألنتيكخانة من مصطلح األتراك، وجاراهم املصريون لدار 
  .اآلثار أو اُملتَحف

فالن أو فالنة أنتيكه بال خبـش  ]: من كمام[
  ).غلو يف التهكم مما يغلى يف سعرها(

سـيَكاه وال ميَكـاه             : التقول]:   من أغانيهم[
  بنات اليوم أنتيكا

 . جعلها مؤنثة: أّنث الكلمة: عربية: أّنث
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  .تأنيث: واستمدت التركية

بنوا اسم التفضيل من جنا مـن املصـيبة    :األَجنى
  .خلص منها): العربية(

 إذا كان الَكدب بنجِّي الصـدق ]: من حكمهم[
  .أَجنى وأَجنى

: بنوا للمطاوعة من جاب الِشي فقـالوا  :جنابٕا
  .اجناب

بنوا  :!اجنار عليك كتري يا حرام]: يقولون[ :جنارٕا
  .ظلمه على انفعل ملعىن فُُِعل): العربية(من جار عليه 

اإلّجـاص  : من العربيـة : والْنجاص :جناصإإل
  .شجر ذو مثر أصفر خمروطي: واإلجناص

  .وإجناس إجناص: رمسه دوزي

: - ٢٠٣ص  -للصـقّلي   "تثقيف اللسـان "ويف 
إجناص، وذلك غـري معـروف، أمـا    : ويقولون للكمثرى
  .ضرب من املشمش: لغتان: اإلجناص واإلّجاص

  .املوسوعة يف علوم الطبيعة: انظر. وأنواعه كثرية

ولإلجناص شجر أمحر متني يستعمل يف صـناعة  
  .بعض آالت املوسيقا

  .طى من ألّذ مثار الدنياولعل إجناص آسية الوس

  : ومن معارضات الزيين

  .أما النجاص فال تسل عن مائه

: ووردت اإلّجاص واإلجناص يف الشعر جلـاهلي 
  .يف شعر أمية اّهلَذيل

  ).تلفظ اجليم جيمًا مصرية(ش إجّٔ: ويف العربية

  

  

  

  

  .ANGASHE: ويف البابلية

  .واإلجناص لغّية لقوم من اليمن أو عامية

  .اإلجناص: األقصى ويف املغرب

  ).باجليم املصرية(اص النٔج: ويف هلجة تطوان

ويف سـنة  : للقرماين "أخبار الدول"ويف كتاب 
أربع وتسعمائة بيع بدمشق محل اإلجناص العثماين بسـبعة  

  .دراهم

وقال مصطفى الشهايب يف جملة امـع العلمـي   
جاء يف املنجـد أنـه   : اإلجاص :- ٤١٨ص  ٣٢س -العريب 

  .وهذا غلط مشهور الكمثرى،

، ويف كـوَمْترآ : واسم اإلجنـاص يف السـريانية  
  .كومتَرا: الكلدانية

  .COMÉTRASوكلمة الُكّمثرى يونانية 

  .الكمثرى: ١٣٤ص  ١١جـ : انظر اية األرب للنويري

: واحللبيون يسمون اإلجناص بامسه التركي أيضـاً 
  .انظرها. عرموط

ـ  ]: من كمام[ الو اهللا بطعمي النجـاص للم
  .ضراس

 ١٨س: وجملة الضاد. ١٩٧ص ٩٢و س ٦٤٧ص ٦س: ظر املقتطفان
  .٣٩٥و ٣٩٤ص

أطلقوها على صفحة ذهبية  :جاصة ما شا اهللاإٕن
يهديها  "ما شاء اهللا كان"على شكل اإلجناصة منقوش عليها 

أقرباء املولود يف األسبوع األول من الوالدة وتعلق على خمدة 
  .ماشا اهللا: انظر. "رنةالق"جبانب سرير الولد يسموا 

بنوا من َجَبى اخلراج على انفعـل ملعـىن    :جنَبىٕا
  .فُُِعل

أصـلح  ): العربيـة (بنوا من جرب العظَم  :رجنٔبٕا
أكرهـه،  : كسره، وبنوا على لغة متيم من جربه على األمر

  .بنوا منها على انفعل ملعىن فُُِعل: أقول
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نفعل على ا) العربية(بنوا من جبل التراَب  :جنبلٕا
  .ملعىن فُُِعل

استقبله به ) العربية(بنوا من جبهه باملكروه  :جنَبهٕا
  .على انفعل ملعىن فُُِعل

]: مثلهم[ويستعملوا أيضًا مبعىن خجل، وعليه 
  .املا بنجبه مالناس ما بكون ابن ناس

علـى  ) العربيـة (بنوا من جحد الشيَء  :جنحدٕا
  .انفعل ملعىن فُُِعل

  .دخل جحره: جنحر احليوانا: من العربية :جنحرٕا

فالن من وقـت صـاحَب   ]: يقولون[ :جندبٕا
الشيخ اجندب، أصلها اجنذب إىل اهللا بتقريبه إياه كما يرون، 

  .ومن طابع اذوبني ضياع الرشد

اندفع بالشّد، الشيُء إىل : اجنذب: عربية :جنذبٕا
  .سعى إليه وحتّول عن موضعه: الشيء

  .اجنذب: شيُءاجنّر ال: من العربية :جنّرٕا

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من جرحه  :جنرحٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من جرش احلّب  :شجنٔرٕا
  .ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربية(بنوا من جرف الشيَء  :جنرفٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من جّز الصوَف  :جنّزٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(نوا من جّس الشيَء ب :جنّسٕا
  .ملعىن ُفِعل

): العربية(اسم التفضيل من ِجنس الشيُء  :األجنس
  .كان قذرًا غري نظيف وال طاهر

  

  

كلـب  . أجنس من فار احلـبس ]: من كمام[
ة النّسة بـّدا مـرهم   الدّمۤل. خّلف جرو طلع أجنس من أباه

ـ . أجنس فـالن  . اوالدا تفالن أو فالنة أجنس من قطة أكۤل
  .أجنس من دنب الكلب

ة كل عقۤد: متل سرسبة الكلب]: من تشبيهام[
  .َبَكرة أجنس من َبَكرة: متل دنب الكلب. ختاأجنس من ٕأ

  .لغة يف اضطجع: حتريف انضجع العربية :جنضعٕا

ة فـوق  مۤية احلۤاۤيال حتط املكوۤا]: يقولون[ :جنّظٕا
اية صوت احلديـد  بنوا من حك: واعي وتنساها بنجّظوأأل

  .احلامي حيرق النسيج على انفعل ملعىن ُفِعل

علـى   - انظرها -بنوا من جظَّ يف الكتابة  :جنّظٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

أقعـى يف  : اجنَعى، يريـدون ]: يقولون[ :ىجنٔعٕا
مجع بيده بعرًا وحنوه فجعله ): العربية(جلوسه، بنوا من جعا 

: عة، يريدون يف اجنعـى كثبة، بنوه على انفعل ملعىن املطاو
  .صار جبلسته ككثبة البعر، مث تنوسي هذا الذم

  .انظرها. حتريف انزعج العربية :جنعزٕا

تلفظ اجليم (تكّره، تقّزز : صْتجعّۤۤا: ويف السريانية
  ).جيمًا مصرية

  .من اجنَعى املتقدمة بعدها صاد زائدة :جنعصٕا

): تلفظ اجلـيم مصـرية  (ص ْجٔع: ويف السريانية
  .، تكّبر بأن جلس واّتكأاحتقر

مل يشـتِه  ): العربيـة (بنوا من جعم فالن  :جنعمٕا
  .الطعاَم فهو جمعوم على انفعل للمطاوعة
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: إذا ركدت كتري أجنق تلحـق ]: يقولون[ :قٔجنٔأ
أداة تفيد حتقق األمر بصعوبة على حد قـول  : من التركية

  .بالكاد تلحقو: لعّل ورمبا، وعلى حد قوهلم: العربية

  ."تكملته"ا دوزي يف ذكره

ليس فيها ما  -على سعتها  -واحلقيقة أن العربية 
  .ينوب مناا بالدقة

على انفعل  - انظرها -ش بنوا من جّق احلٓو :جنّقٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من جقره  :رجنٔقٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من جقم  :جنقمٕا
  .ُفِعل

يكـي  : من التركيـة : أو إنكشاري :كاريچإن
  .العسكر: اجلديد، َچِري: يين: َچِري تقرأ الكاف نونًا

 ٣٥املشرق سة، ويف ة أو إنكشاريّۤإجنكاريّۤ: واجلمع
  .إنقشارية :٥٥٤ص

م وأبادهم ١٤انشأ الينيجرية العثمانيون يف القرن 
م حني أراد تعليمهم نظام احلرب  ١٨٢٦حممود الثاين عام 

  .ورويب فأبوا وشّقوا عصا الطاعةاأل

ويروى يف تأسيسهم أنه كان بالقرب من مدينـة  
أماسية يف آسية الوسطى الصغرى رجل ُمِسـن مشـهور   
بالصالح والفضل يدعى حجي بكداش، فأخذ السـلطان  
أورخان هذا اجليش اجلديد إليه ليباركه وليقترح له امسًا، وملا 

نهم طويل القامـة  مثلوا أمامه وضع يده على رأس جندي م
ليكن وجههم منريًا، : ليكن االسم يكي َچِري مث دعا: وقال

ولتكن سواعدهم قّهارة، ولتكن سيوفهم ماضية ذات حّدين 
ولتكن رماحهم فوالذية، ولتكن رجعتهم مكللـة بالنصـر   
دومًا، آمني، فقّبل الّقواد الشيخ وأخذوا من كّم فروته شيئًا 

تربكًا، مث أصبحت شعارًا من صوفها وعلقوها يف قالنسهم 
  .هلم

  

ومن تقاليد اإلجنكارية تقديس قدور طعـامهم،  
ألن زعيمهم الروحي حّجي بكداش كان طبخ فيها بيـده  

  .الچوربا

ويتغالون يف تقديس قدورهم فال تنقل من مكاا 
اللـهم إال   -وال يهدر شيء من مرقها وإال زلزلت األرض 

  .-يف ظروف احلرب 

قة اخلشبية تثبت على قلنسوام ومن شارام امللع
  .البيض

واأللقاب العسكرية مستمدة من مرافق املطـبخ،  
  .قائد الفرقة يتلوه أشجي باشي فأشجي. وربه جيچفال

وكانت ندوام اهلامة تعقـد حـول املرجـل    
  .ٔ"القازان"ويسمونه 

وإذا أغضبهم أمر من السلطان قلبو القازان إعالنا 
  .على سخطهم وعصيام

كشارية كلهم أصلهم من أوالد النصـارى  واإلن
الذين قتلت آباؤهم يف الفتوحـات العثمانيـة، فأخـذت    
احلكومة هؤالء الصغار وربتهم تربية دينية إسالمية مث تربية 
أخرى عسكرية، وهم ال يتزوجون وال يعرفون هلم أبًا سوى 

  .احلكومة

وقام بتنظيمهم العسكري القائد قـره خليـل،   
وقسم األوجاقات إىل  "أوجاق"كل فرقة وجعلهم فرقًا دعا 

  .، ّمت هذا يف عهد السلطان أورخان"أورطات"

هــ عـزز    ٧٦١وملا توىل مراد األول سـنة  
  .تنظيمهم

ألفـًا   ١٤٠ألفًا و ١٢وكان عددهم يتراوح بني 
  .بسبب الظروف
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ويروى أن السلطان سـليمًا احتـاج إىل مـال    
طان املبلغ قـال  واقترض من أحد التجار مبلغًا وملا ورد السل

أهبها للخزينة السـلطانية علـى أن ُيقبـل ابـين     : التاجر
إنكشاريًا، فرفض السلطان ألن نظام اإلنكشارية أن يكون 

  .الولد نصرانيًا

  .٤٥٨ص ١٧س: انظر اهلالل

عن  ١٥ص ١جـ  -: ويف وثائق تارخيية عن حلب
قدم السلطان مراد خان  :- م ١٦٣٨سنة  ١٩٣ص ١تافرنية جـ
ة حلب بعساكر متوافرة ما انقطع هلا وتر مبدة اثين إىل مدين

  ...عشر يومًا قاصدًا إىل بغداد حملاربة العجم

لنسمع تاڤرينـة الرحالـة الفرنسـي يصـف     (
وقدم الباشا من القـاهرة مـع ألفـني مـن      :)...املوكب

: اإلنكشارية، وكانت صفوفهم منظمة وثيام مجيلة مثينـة 
ي، الفسـطان التركـي،   السراويل احلمر، اجلوخ اإلنكليز

القميص بلون سبعة ملوك، األزرار املذهبـة ذات العـرى   
  ...املطرزة باحلرير، الزنار والسيف املصفحان بالفضة

  .من الكتاب املذكور ١٧١٤سنة  ١٠٣و ٤٨ص ١انظر جـ

مث جاء عهد طغوا وبغوا وقتلوا وسلبوا وأحدثوا 
  .الفنت

وكان نصيب حلب من فتنهم القسط الـوفري،  
  .ذحبهم الِسَيدة يف جامع األطروش منها

  .١١٨ص: والتذكرة التيمورية ٧ص: انظر منظومة الشيخ وفا

مـا   MODERN TRAVELLER: وجاء يف كتاب
احتكر اإلنچكارية التجارة وفرضوا رسومًا عالوة : خالصته

 ٣٠عن رسوم الباشا، ورئيسهم كانت وارداته التقل عـن  
  .ألفًا ٤٠ألف لرية سنويًا، وقد تبلغ 

ولكي يطمئن احلليب على روحه وماله حسبه أن 
يدخل حتت رعاية إنكشاري لقاء مبلغ، وإذا كان له ديـن  

  .بذمة أحد حصله له من يرعاه مببلغ آخر

  

  

وما ُمنَيت بلد مبا منيت به حلب مـن ويـالت   
  .اإلجنكارية

وكانوا يدخلون اجلبسة يف رأس الكلب ويدفعـه  
  .ابعد عن طريق الِسَيدة: من ينادي

سنة  ٣٢١ص ٣جـ: ور الذهب ٥٢و  ٥١ص : انظر كتاب حمافظة حلب
  .إبادة اإلنكشارية يف حلب: ١٨١٣

  .انكشف: اجنلى اهلّم: من العربية :جنَلىٕا

اجنلى الصحن، بنوا من جـال  ]: يقولون[ :جنلىٕا
صقلها على انفعل مبعىن ُفِعل، وأريد باجللي : السيف واملرآة

  .ألواينهنا إزالة الدسم وما علق با

وكانوا جيلوا باملاء والرماد، وإذا كان أصـاا  
جناسة غسلوها أيضًا باملاء والتراب األمحر، واليـوم باملـاء   

  .والتايد

  .انساق: اجنلب: من العربية :جنلبٕا

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من جلده  :جنلدٕا
  .ُفِعل

هاألرض ما بنجلس فّيا، بنوا ]: يقولون[ :جنلسٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربية(جلس يف املكان من 

: يريدون. فالن اجنلط ومات]: يقولون[ :جنلطٕا
  .أصابته اُجللطة، بنوا من اجللطة على انفعل ملعىن ُفِعل

: اجنلط بسمار جرحـو، يريـدون  ]: ويقولون[
  .انقلع

علـى انفعـل    - انظرها -بنوا من جلق  :جنلقٕا
  .للمطاوعة

على انفعـل  ) العربية(د املاُء بنوا من مج :اجنمد
  .ملعىن ُفِعل

حبـر  : واألتراك مسوا البحرين يف القطبني فقالوا
البحـر  : صواا العريب. منجمد مشايل وحبر منجمد جنويب

  .ألن فعل جتمد موجود خبالف اجنمد... املتجّمد
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انضـمت  : اجنمع الشـيءُ : من العربية :جنمعٕا
  .أجزاؤه، تقاربت أفراده

مجعهـا  ): العربية(بنوا من مجَل األشياء  :ْنجَملٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

  .الس: فارسية :ْنُجَمنٕأ

علـى  ) العربيـة (بنوا من جِهل الشيَء  :ْنَجَهلٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

كتاب النصـارى  : اإلجنيل: ويف العربية :جنيلإإل
: الُبشـَرى أي : ÉVANGUELIONاملقدس، مـن اليونانيـة   

  .نقذ املسيحالبشارة بامل

إجنيل : واملعترف به لدى النصارى أربعة أناجيل
وإجنيل مرُقس وإجنيـل  ) مّتا: جيب أن ترسم ألفه ألفًا(َمّتى 

لوقا وإجنيل يوحّنا، واألوالن من الرسل عندهم واألخـريان  
  .من تالمذة املسيح

  .العهد اجلديد: وتسمى األناجيل األربعة

  .ه النصرانيةال تعترف علي "برنابا"وهناك إجنيل 

تلفظ اجلـيم جيمـًا   (ن ليٓووْنۤجۤا: ويف السريانية
  ).مصرية

  ]:من جناسهم[

  من أنّزل َأناجيَلك -! يابدر -وحق 

  ت أنا جي َلكجيين حلّد البۤيإن مل ٕت    

  كم بّت سهران بطول الليل َأناجي لك 

  وآن رمت جيًال على قدَّك أنا جيَلك      
  .٥٠ص ١٨وس ٣١٥ص ٢س: ريبانظر جملة امع العلمي والع

  .اإلينج: انظر :چنإإل

على انفعل ملعىن  - انظرها -ك چبنوا من  :ّكچنٕا
  .ُفِعل

  

علـى   - انظرها -بنوا من جلخ املوس  :لخچنٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من جلم  :لمچنٕا
  .ُفِعل

 علـى ) العربية(بنوا من حاد عن الطريق  :حنادٕا
  .انفعل باملعىن نفسه

  .مال إليه: احناز إليه: من العربية :حنازٕا

االحنياز، عدم االحنيـاز،  ]: من تعبريام احلديثة[
  .سياسة عدم االحنياز

ضّيق عليه على ): العربية(بنوا من حاصه  :حناصٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من حاك الثوَب  :حناكٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من حال الشيُء  :حنالٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من حّبه  :حنّبٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من حبسه  :حنبسٕا
  .ُفِعل

  .احنباس البول]: من تعبريام احلدثية[

إذا ضربت ضـروب أمـري وإذا   ]: من أمثاهلم[
  .ير وإذا احنبست احنبس عن شي كتريسرقت سروق حر

على انفعل ) العربية(بنوا من حبك الشيَء  :حنبكٕا
  .ملعىن ُفِعل

: احنّت الورُق مـن الشـجر  : من العربية :حنّتٕا
  .تناثر

على انفعـل  ) العربية(بنوا من حج البيَت  :حنّجٕا
  .ملعىن ُفِعل
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علـى  ) العربية(بنوا من حجب الشيَء  :حنجبٕا
  .احتجب وحتّجب: عربيها. ُفِعلانفعل ملعىن 

) العربية(بنوا من حجم احلّجاُم املريَض   :حنجمٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

جعل هلا حدًا، ومن حّد : بنوا من حّد الدار :حنّدٕا
  .على انفعل مبعىن ُفِعل) العربيتني(شحذها : السكَني

خـرج  ): العربية(بنوا من َحِدب فالن  :حندبٕا
  .على انفعل مبعىن ُفِعلظهره ودخل صدره 

: نزل وهبط، الـدمعُ : احندر: من العربية :حندرٕا
  .جرى

: احندف املرضان، يريـدون ]: يقولون[ :حندفٕا
بالـذال  (ضربة املرض، بنوا من حذفـه  : أجتو حدفة، أي

  .ضربه، رماه على انفعل ملعىن ُفِعل: بالعصا) املعجمة

أسقطه ): العربية(بنوا من حذف الشيء  :حنذفٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

َسـُخن  ): العربية(بنوا من حّر اليوُم حرارة  :حنّرٕا
  .على انفعل ملعىن مطاوع الغضب جمازًا

ش مـا عّلكـوا   يا مرا ٕأ: قال ال]: من كالمهم[
ه مـو قلـت يل   أنا َبنحّر؟ أنۤت: حّري، قالت لواجلريان ال تٕن

وال بتنحر؟  ك شقد ما عندا َحّس َبسّمعا َبلّطشا ال بتنهزمّٕۤأ
  !.ي أنا مو بنتا يارّجالۤإ

بالثـاء املثلثـة   (بنوا من حرث األرض  :حنرتٕا
  .على انفعل مبعىن ُفِعل وأبدلوا الثاء تاء) العربية

على انفعل  - انظرها -بنوا من َحرد عليه  :دحنٔرٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من حرسه  :سحنٔرٕا
  .ُفِعل

  

  

مـال  : احنرف عن الشيء: من العربية :فحنٔرٕا
  .جانب: وعدل إىل َحْرف أي

  .االحنراف اجلنسي]: من تعبريام احلديثة[

  .االحنراف اجلنسي: ٩٧٦ص ١٧س: انظر جملة الرسالة

  : وكنُت أرى يف الدكاكني لوحات فيها

  سّلم سالمك وانصرف  يا واقفًا قف واحنرف 

ما ينبغي لـك أن تقـف       هذا حمل معاشنا
                     

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من حرقه  :حنرقٕا
  .ُفِعل

  .حيَرق: "قْنحٕرٕي": ويف هلجة مالطة

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من حرمه  :حنرمٕا
  .ُفِعل

  .ك ؟احنرمنا شوفتك ْبصري هۤي]: من كالمهم[

قطعه على انفعل ملعىن : بنوا من حزّه العربية :حنّزٕا
  .ُفِعل

قـّدره  ) العربيـة : (بنوا من حِزر الشيَء :حنزرٕا
  .باحلدس على انفعل ملعىن ُفِعل

عصـره  ): العربية(بنوا من حَزق الشيء  :حنزقٕا
  .وضغطه وشّده على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من حزم الشيَء  :حنزمٕا
  .ملعىن ُفِعل

عـىن  على انفعل مل) العربية(بنوا من حزن  :حنزنٕا
  .املطاوعة

َشؤم ): العربية(اسم التفضيل من َنِحس  :األحنس
  .طالعه

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من حّس  :احنّس
 .ُفِعل
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تعريص : شغلتني ما بنحس عليهن]: من أمثاهلم[
  .األكابر وموت الفقري

على انفعـل  ) العربية(بنوا من حسب  :حنسبٕا
  .ملعىن ُفِعل

واحنسبت عليك كول وحبلق ة أكۤل]: من أمثاهلم[
  .عينيك

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من حسده  :حنسدٕا
  .ُفِعل

  .انقطع: احنسم: من العربية :حنسمٕا

  .انظرها. اخنصم: ويقولون يف احنسام املبالغ يف املصارف

على انفعل ) العربية(بنوا من حش العشَب  :حنّشٕا
  .اإلدامة ملعىن ُفِعل، ويستعملوا لإلفراط يف أكل

تـداخل، وهـم   : احنَشـى : من العربية :حنَشىٕا
  .يستعملوا ملعىن ُحِشي الفراش وحنوه

مجعـه  ): العربية(بنوا من حشد الشيَء  :حنشدٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

مجعـه  ): العربية(بنوا من حشر الشيَء  :حنشرٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

  .ءواستعملوها أيضًا ملعىن ُضِغط على الشي

امتأل ): العربية(بنوا من حشك الضرُع  :َحنَشكٕا
  .أي امُتِلىء مطلق االمتالء: لبنًا على انفعل ملعىن ُفِعل

  .معاحنشكوا الناس يف اجلۤا]: من كالمهم[

عـّده  ): العربية(بنوا من أحصى الشيَء  :ىحنٔصٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربيـة (بنوا من حصد الزرَع  :حنصدٕا
  .عل ملعىن ُفِعلانف

تضايق واحنبس، وهم : احنصر: من العربية :حنصرٕا
  .يستعملوا ملعىن احتقن بالغائط أو اليول

  

  .احنصار الدخان]: ومن تعبريام احلديثة[

محله ): العربية(بنوا من حّضه على العمل  :حنّضٕا
  .عليه وأغراه به على انفعل ملعىن ُفِعل

رّباه على ): العريب(بنوا من حضن الصيبَّ  :حنضنٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

  .مطاوع حّط: احنّط: من العربية :حنّطٕا

احنّط مستواه، احنّطت أخالقـو،  ]: من كالمهم[
  .احنّطت قوتو

  .انكسر: احنطم: من العربية :حنطمٕا

على انفعـل  ) العربية(بنوا من حظي به  :حنَظىٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ) بيةالعر(بنوا من حفر األرَض  :رحنٔفٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من حفظ الشيَء  :حنفظٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من حقد عليه  :حنقدٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من حقنه باُحلقنة  :حنقنٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من حّك الشيَء  :حنّكٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من حكى اخلرب  :حنكىٕا
  .ملعىن ُفِعل

مجعه ): العربية(بنوا من حكش الشيَء : حنكشٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل، واستعملوها ملعىن ُنكت وُحفر

احنكش الضـرس، احنكشـت   ]: من كالمهم[
  . أحواض الزرع، احنكشت البّلوعة، احنكش البّبور
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علـى  ) العربيـة (نوا من حكم احلاكم ب :حنكمٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

انتقضـت،  : احنّلت العقـدة : من العربية :حنّلٕا
ذاب، كما ): العربية(ويستعملوا أيضًا ملطاوع حّل الشيُء 
  .يستعملوا ملعىن صار حالًال، وغفر له

  .احنالل: واستمدت التركية

ت احنّل ضهرو، احنّل زنارو، احنلّۤ]: من كالمهم[
  .دّكتو

احنالل الروابط، احنالل ]: ومن تعبريام احلديثة[
  .األخالق

  .احنّل فالن ماخلطايا: ويقول النصارى

احنلب العرُق أو الـدمُع أو  : من العربية :حنلبٕا
سال، وهم يكثر أن يسـتعملوا يف مطـاوع   : فُمه بالريق

  .أخرج مايف ضرعها من اللنب: حلب الشاة وحنوها

على انفعل ) العربية(من حلج القطن بنوا  :حنلجٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من حلس  :حنلسٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من حلف ميينًا  :حنلفٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من حلق الشعر  :حنلقٕا
  .ملعىن ُفِعل

لى انفعـل  ع) العربية(بنوا من حّم الشيء  :حنّمٕا
  .ملعىن املطاوعة

على انفعل ) العربية(بنوا من َحمى الشيء  :حنَمىٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .احنمى املرضان ماألكل]: من كالمهم[

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من محده  :حنمدٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من َحُمق فالن  :حنمقٕا
  .ملعىن املطاوعة

على انفعل ) العربية(ل الشيَء بنوا من مح :حنملٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .ال ٔيحۤمشي ما بٕن]: من كالمهم[

اعـوّج وانعطـف   : احنـىن : من العربية :حنَنىٕا
  .وتقّوس

ال بـنحىن  : لبمتل خشب الٕد]: من تشبيهام[
  .وال بنتىن

علـى  ) العربيـة (بنوا من حوى الشيَء  :ىحنٔوٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(لت عيُنه بنوا من َحِو :لحنٔوٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من خاض املاَء  :ضخنٔإا
  .ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربيـة (بنوا من خاف الشيَء  :افٔخنٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

القرش األبيض والساق األبـيض  ]: من أمثاهلم[
  .بنخاف عليهن

على انفعـل   )العربية(بنوا من خرب الشيَء : رخنٔبٕا
  ملعىن ُفِعل

  .صار ُخبزًا: اخنبز العجني: "التاج"يف  :خنبزٕا

على انفعـل   - انظرها -بنوا من خبص  :صخنٔبٕا
  .ملعىن ُفِعل

ضربه على انفعل ): العربية(بنوا من خبطه  :طخنٔبٕا
وهم يستعملوا أيضًا ملعىن تعكر املـاء وملعـىن   . ملعىن ُفِعل
  . اشتّد املرض

أفسد عقله علـى  ): العربية(من خبله بنوا  :اخنبل
  .انفعل ملعىن ُفِعل
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اخنبل قد ما بنام، من كتر خوفو ]: من كالمهم[
  .لاخنبل، ال تاكل كتري بتنخۤب

  .تعّشى وتنام بتنخبلال ٕت]: من أمثاهلم[

خدعه على انفعل ): العربية(بنوا من ختله  :خنتلٕا
  .ملعىن ُفِعل

وقّع عليـه  ): يةالعرب(بنوا من ختم الشيَء  :خنتمٕا
سـّد  : فرغ منه، واإلناَء): العربية(خبتمه، ومن ختم الشيَء 

  .عليه بالطني وحنوه، بنوا على انفعل ملعىن ُفِعل

  .اخنتم املصحف]: من كالمهم[

على انفعـل   - انظرها -بنوا من خجق  :قخنٔجٕا
  .ملعىن ُفِعل

على ) العربية(بنوا من خجل من الشيء  :خنجلٕا
  .ِعلانفعل ملعىن ُف

  .قر ما بنخجل منٓوالٕف]: من كالمهم[

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من خدشه  :خندشٕا
  .ُفِعل

  .انغّش: اخندع: من العربية :خندعٕا

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من خدمه  :خندمٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من خذله  :خنذلٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(البناَء  بنوا من خرب :خنربٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من خرز اجللَد  :خنرزٕا
  .ملعىن ُفِعل

: اخنرطت اخلرزة يف السلك: من العربية :خنرطٕا
ركب رأسـه  : دخل مسرعًا، يف األمر: انتظمت، يف املكان

  .أصابه اإلسهال: انقّض، بطُن اإلنسان: جهًال، الصقُر

  

، فـالن  ش براسٓواخنرط الطربٓو]: هممن كالم[
  .اخنرط يف سلك اجلندية

كمـا   -بشعر محصي يرثي أبـاه  ]: ويتندرون[
  :-روى َحَموي 

  مات أيب! يا أهل ْمحص

  ومات العلُم مع األدِب         

  اخنرطي عليه! يا رمحة رّبي

  اخنراط الدب على العنب         

حكى يل موظف قدمي كان يف ]: من حكايام[
اقيت كتري أٔو: يا القدمية أيام السلطان حممد رشاد قالالسرا

غل كنا هالَكم مأمور يف دائرتنا جنتمع ومنزح مـع  ما عّنا ٕش
أهللا  -بعضنا، وكان يفقس كيفنا أكتر الكل على مـأمور  

مسو كاظم أفندي من خربوط، وما بعرف لـيش  إ -يرمحو 
كـان   هكنا جنور عليه باملزح، ألنو حبمل مزح إال ألنو هوّۤ

طيب القلب وما يزَعل أبدًا، وكان طربوشو املاهو مقشش 
داميًا وأبدًا خمـروط  ) ت موضة التقشيشلّسع ماكانت طلۤع(

لنّص أدنيه بل لقَرم أدنيه، ويوم ماأليام قمنـا وخرطنـالو   
هالطربوش وكبسناه وشديناه حىت وصل سقفو لشعر راسو 

ْه نضحك ؤكعم  -يامرحوم الَبّي  -ه اللي كان حيلقو، وحنۤن
كن واّال اخلذ متچي ْه وِكْه ِكْه ِكْه واال اندفع الباب مۤاْه ٔكٔك

املفتش أفندي، املفتش أفندي وصـل لـدرج   : عم بصيح
ت الضحكات وتعوا بقـا وطـالعوا   وحاًال تلملۤم. السراي

هالطربوش من راس كاظم آفندي اخلربطلـي، الطربـوش   
س دو ونۤاس على راسو عم بشحلف ألف ميني ما بطلع، نۤا

من حتت األدنني عم بدفشو ومسكات الـريش انقرفـت،   
  كو، ورفيقي الشيخ أسعد أفندي انكسر مسوۤا
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جر جر على كتفو وٕأوغريو طالع كرتايتو، وأنا ٕأ
ـ : عاملاصاي وعم بتحّمى وبشد ت والتومـة  الشّرابة انقطۤع

ع، وصوت املفتش عـم  ع وما طۤلع وما طۤلت وما طۤلملۤص
ب والرجفان للركب واالصفرار للوچاچ بزّت الرعب للقلو

أشو هادا يا أفندية : يعين! نه دربو أفنديلر : وبقول بالتركي
.!  

  .متّزق: اخنرق: من العربية :قخنٔرٕا

  .زاد يف الرقة حىت اخنرقا]: من كمام[

انشـق،  : اخنـرم الثقـب  : من العربيـة  :مخنٔرٕا
  .نقص بعضه: والكتاُب

على انفعل ملعىن ) ربيةالع(بنوا من خزاه  :خنَزىٕا
  .ُفِعل

مطاوع : اخنزق بالرمح وحنوه: من العربية :خنزقٕا
  .طعنه، وهم يستعملوا ملعىن انشّق أيضًا: خزقه به

  .انزجر): العربية(حتريف اخنسأ الكلُب  :خنسعٕا

ساخت : اخنسفت األرض: من العربية :خنسفٕا
  .غاصت وغارت، وقد حيرفوا إىل اخنفس: مبا عليها أي

  .حتريف انغسل العربية :خنسلٕا

ة اللي ت املرا فوق امليّۤإذا عدّۤ]: من كتاب اللباد[
  .غطة قلب اخنسل فّيا املّيت جبّيا ولد ألٓو

  .البحّج بتنخسل ذنوبو]: من اعتقادهم[

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من َخِشي  :خنَشىٕا
  .ُفِعل

تيه نزع خصي): العربية(بنوا من خصاه  :ىخنٔصٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

  

  

  

حتريف احنسم، تسـتعمل يف احنسـام    :خنصمٕا
  .الصيارفة ويف احنسام الرتاع

ليس يف العربية اخنض وال خض إمنا فيها  :خنّضٕا
خلطه وحركه، ومنها بنوا اخنض ملعىن ُفِعل، : خاض الشراَب

حّركه، ونّبه إليها الشيخ أمحد رضـا  : ومثله خضخض املاَء
  .يف خضخض

مث إم استعملوا اخنض فالن جمازًا ملعىن اضطرب 
. وغضب، وهو خيال بليغ كأنه غـري رائـق وال صـاف   

  .؟ حدا بنخض من عدّوٓو]: يقولون[

ما اخنـض  : يقول البدو والريف]: من كالمهم[
  .احلليب

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من خضع  :خنضعٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) بيةالعر(بنوا من خّط الرسالة  :خنّطٕا
  .ملعىن ُفِعل

فتح بني قدميـه  ): العربية(بنوا من خطا  :ىخنٔطٕا
  .ومشى على انفعل ملعىن ُفِعل

بنوا من خطب مبعىن وعـظ أو ألقـى    :خنطبٕا
، بنوهـا  )العربيتني(كلمة بني قوم ومبعىن دعا فتاة للتزوج 

  .على انفعل ملعىن ُفِعل

لـى  ع) العربية(بنوا من خطف الشيَء  :خنطفٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

ـ  اخنطف لٓو]: من كالمهم[ ة مالـدكان  خطۤف
  .اخنطف لونٓو. عالبيت

على انفعل ) العربية(بنوا من خفي الشيء  :خنفىٕا
  .ملعىن ُفِعل

خفضه ): العربية(بنوا من خفت الصوَت  :خنفتٕا
ويستعملوا مبعـىن انـبعج   . وأخفاه على انفعل ملعىن ُفِعل

  .ايتورٔمت صاخنفۤت]: ويقولون[

  .خفت: انظر
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هدمـه  ): العربية(بنوا من خفس البناَء  :خنفسٕا  
  .انظرها. كما حرفوا ا اخنسف. على انفعل ملعىن ُفِعل

  .احنّط بعد عّلو: اخنفض: من العربية :خنفضٕا  

  .اخنفضت درجة احلرارة]: من تعبريام احلديثة[  

ه على ضرب): العربية(بنوا من خفق الشيَء  :خنفقٕا
وغلب أن استعملوها يف حتريـك مـائع   . انفعل ملعىن ُفِعل

  .البيض ويف تقليب احلّمص

  .ص َبْسمّٓق ٕحخٓفخرَجك ٕت]: من كمام[

انفرد علـى  ): العربية(بنوا من خال فالن  :خنَلىٕا
  .انفعل ملعىن خال نفسها

حّركـه علـى   ): العربية(بنوا من خلجه  :خنلجٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

) العربيـة (بنوا من خلط الشيء بالشيء  :لطخنٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

انُتِزع وزال عن : اخنلع الشيُء: من العربية :خنلعٕا
  .مكانه

اخنلع السلطان، اخنلع الضـرس،  ]: من كالمهم[
  .اخنلع الباب

الفقري إذا انـدلع متـل بـاب    ]: من تشبيهام[
  .ج إذا اخنلعاخلاۤر

صار عوضًا عنه ): العربية(بنوا من خلفه  :خنلفٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من خلقه اهللا  :خنلقٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل  - انظرها -بنوا من خّم الطعاُم  :خنّمٕا
  .ملعىن خّم نفسها

  

  

  

  ."انشّم"واستعملوها أيضًا ملعىن 

 على انفعل) العربية(بنوا من َخَمدت الناُر  :خنمدٕا
  .ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربيـة (بنوا من مخش وجَهه  :خنمشٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

تأخر وختّلـف  : اخننس عنه: من العربية :خننسٕا
  .وانقبض

على انفعل ) العربية(بنوا من خنع له وإليه  :خننعٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .اختنق بنفسه: اخننق: من العربية :خننقٕا

على انفعـل   - انظرها -بنوا من خوت  :تخنٔوٕا
  .ملعىن ُفِعل

فالن أَكـل ُظـوظ جحـش    ]: من كمام[
  .تواخنٔو

طعنه بـالرمح  ): العربية(بنوا من خاشه  :شخنٔوٕا
على أم ال يستعملوا إال يف مـن  . على انفعل ملعىن ُفِعل

  .طعن طعنة معنوية

): العربية(بنوا من خال الشيَء : أو اخنيل :لخنٔوٕا
  .ملطاوعةظنه على انفعل ملعىن ا

اسم التفضيل من نِدي الشجر وغـُريه   :األنَدى
  .ابتّل): العربية(

الرمـي،  : من التركية عن الفارسـية  :اختأنٔد
  .تصويب السهام وغريها كالرصاص والقذائف

حترك حول ): العربية(بنوا من دار الشيُء  :ندارٕا
  .حموره أو سار مث عاد حيث كان على انفعل ملعىن ُفِعل

 .أيار هـات منجلـك وانـدار   ]: من أمثاهلم[
  .شلون مادرَتك بتندار! ينمَتك يالسۤاماْعٕد
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  .مطاوع داسه: انداس: من العربية :نداسٕا

بني امليالد والغّطاس بيت جارك ما ]: من أمثاهلم[
  .اجلنة َبال ناس ما بتنداس. بنداس

على انفعل ) العربية(بنوا من ذاق الشيَء  :اقنٔدٕا
  .لذال داًالملعىن ُفِعل وجعلوا ا

داكو حممد على عبد الصمد ]: يقولون[ :نداكٕا
مل جند هلا مصـدرًا،  . هاتوا عطوين: نوحممد ملا انداك قال ٓل

ونظن بنوا من الديك املعروف باملخاصـمة فعـل داَكـُه    
  .أرسله للخصام، ومن داك بنوا انفعل ملعىن ُفِعل: يريدون

بنوا : ة ومندانفالن حالتو تعباۤن]: يقولون[ :ندانٕا
  .أقرضه على انفعل ملعىن ُفِعل): العربية(من دانه 

دّبو عضهرو وملا اندب صرخ ]: يقولون[ :ندّبٕا
على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من دب : من قحف راسو

  .ُفِعل

ن، وإذا دىب العقرب أو الـدّباۤ ]: يقولون[ :ندَبىٕا
على  - انظرهـا  -بنوا من دىب : نكّبم ٕيأْكل اندىب عليه الۤز
  .انفعل ملعىن ِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من ذبح الشاة  :ندبحٕا
ويستعملوا جمازًا ملعـىن  . ملعىن ُفِعل بعد أن جعلوا ذاهلا داًال

اندَبحت وأنا أشتغل لبالدي لكن وين العيون : قاسى وتأمل
  .؟

  .مطاوع دبغ اجللد: اندبغ: من العربية :ندبغٕا

 انظرها -از والصرماي بنوا من دبك القمب :ندبكٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل -

على انفعل  - انظرها -دبلة  بنوا من َدَبلٓو :ندَبلٕا
  .ملعىن ُفِعل

  

  

  

صـار  : املبلغ اندبل، يريدون]: يقولون[ :اندَبل
 DOUBLEضعف ما كان عليه، بنوا علـى انفعـل مـن    

  .َبلدٓو: كما يقولون. املضاعف: الفرنسية

  .بندبوري: انظر :َأنَد بوري

  .اّمَحى: من العربية يستعملها الثاقفون :ندثرٕا

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من دّحه  :ندّحٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من دحره  :ندحرٕا
  .ُفِعل

على انفعل  - انظرها -بنوا من دحش  :ندحشٕا
  .ملعىن ُفِعل

اندحض : من العربية يستعملها الثاقفون :ندحضٕا
  .بطل وزال: الربهان

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من دمحه  :ندحمٕا
  .ُفِعل

): العربية(اسم التفضيل من نَدَر الشيء  :األندر
  .قّل حدوثه أو وجوده

) العربية(بنوا من درى الشيَء وبالشيء  :ىندٔرٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

ة يف ة اجلديـد ت القاۤمياندرۤج]: يقولون[ :جندٔرٕا
  .دخل فيه: اندرج يف كذا: من العربية: احلساب اللي بيناتنا

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من درخ  :خندٔرٕا
  .ُفِعل

خاطه على ): العربية(بنوا من درز الثوَب  :زندٔرٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

  .واليوم يستعملون الدرز خلياطة املاكينة
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على انفعل ) يةالعرب(بنوا من درس العلَم  :ندرسٕا
  .ملعىن ُفِعل، وكذا بنوها من درس احلنطة وغريها

قاسـه  ): العربيـة (بنوا من ذرع الُبعد  :ندرعٕا
  .بالذراع على انفعل ملعىن ُفِعل وجعلوا الدال مكان الذال

نبات بّري من فصـيلة احلرشـوف    :األندريس
  .يطبخ باللحم

خرابة شرقي حلب فيها أطالل مزينـة   :أندرين
رمة، وردت يف شعر عمرو بن كلثوم، وامسها يف برسم الك

وأنا اقترحت تسمية ضـرب  . ANDRONA: العهد البيزنطي
  ."األندرين"من العراق بـ 

على انفعل  - انظرها -بنوا من دز الشيء  :ندزٕا
  .ملعىن ُفِعل

ُأدخل يف شيء : اندّس الشيُء: من العربية :ندّسٕا
  .آخر وُأخفي فيه

ل ملعىن ُفِعل من فعل دشر بنوا على انفع :ندشرٕا
  .الذي أمهلوا استعماله

اندعى أّنو حضرتو طبيـب  ]: يقولون[ :ىندٔعٕا
  .انظرها. حتريف اّدعى: نفساين، ويف احملكمة اندعى أّنو أّمي

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من دعسه  :ندعسٕا
  .ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من دعك  :ندعكٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .ستعملوها أيضًا الحنراف الصحة جمازًاوا

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من دعمه  :ندعمٕا
  .ُفِعل

صات أي الشيطان : بنوا من دغى مبعىن :ىندٔغٕا
  .على انفعل ملعىن املطاوعة

  

  

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من دغم  :ندغمٕا
  .ُفِعل

ـ  - انظرها -بنوا من دفس  :ندَفسٕا ل على انفع
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من دفش  :ندَفشٕا
  .ملعىن ُفِعل

دفـع بعُضـه   : اندفع السيُل: من العربية :ندفعٕا
أسرع، الرجُل يف : مضى، الفرُس يف سريه: بعضًا، يف األمر

  .أفاض: احلديث

  .اندفاع: واستمدت التركية

  .انصّب: اندفق: من العربية :ندفقٕا

  .استتر وتوارى: اندفن: بيةمن العر :ندفنٕا

كسـره،  : مطاوع دّقه: اندّق: من العربية :ندّقٕا
  .انوشم: قرعه، ويستعملوا أيضًا مبعىن: الباَب

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من دقر  :ندقرٕا
  .ُفِعل

  .دفعه: مطاوع دّكه: اندّك: من العربية :ندّكٕا

ل ملعىن على انفع) العربية(بنوا من ذكره  :رندٔكٕا
  .ُفِعل وجعلوا ذاهلا داًال

سقط ): العربية(اسم التفضيل من نُذل  :األندل
  .يف حسب أو ِدين، سُفل، أبدلت ذاهلا داًال

مطاوع دّله إىل الشيء : اندّل: من العربية :ندّلٕا
  .أرشده وهداه: وعليه

  .خفي: أندلس الشيُء: من العربية :ندَلسٕا

ام يف حلب حنو النحوي، أق :األندلسّي أبو جعفر
  .هـ٧٧٩ثالثني سنة، مات س 
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على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من الدلع  :ندَلعٕا
  ُفِعل

الفقري إذا انـدلع متـل بـاب    ]: من تشبيهام[
  .اخلارج إذا اخنلع

خـرج مـن   : اندلق الشيُء: من العربية :ندلقٕا
  .اندفع: مكانه، والسيُل

فركـه   ):العربية(بنوا من دلك الشيَء  :ندلكٕا
  .ودعكه وغمزه على انفعل ملعىن ُفِعل

: اندمج الشيُء يف الشـيء : من العربية :ندمجٕا
  .دخل فيه

  .متاثل إىل الربء: اندمل اُجلرح: من العربية :ندَملٕا

: ق عليهق وشي بندۤنشي بدنّۤ]: يقولون[ :ندنقٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -بنوا من دنق 

وطئه، داسـه  ): العربية( بنوا من دعسه :ندهسٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل وجعلوا العني هاء

حتّيـر علـى   ): العربية(بنوا من دِهَش  :ندهشٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من دهق الباَب  :قندٔهٕا
  .ملعىن ُفِعل

ـ ة هالكبّۤيۤبٔط]: يقولون[ :ندهكٕا ة، كنِّـي  ة النيّۤ
  .واجلوز؟ ت كتري مع اللحماندهۤك

على انفعل ملعىن ُفِعل وجعلوا ) العربية(بنوا من دعك الشيء 
  .اهلاء مكان العني

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من دهنه  :ندهنٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من داخ  :خندٔوٕا
  .ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -ش بنوا من دٔو :شندٔوٕا
  .ملعىن ُفِعل

أعلمه باألمر املخوف : أنذره إنذارًا: عربية :َأنذر
  .قبل وقوعه

  .اإلنذار: َأْزَهَره: ويف العربية

على انفعل ) العربية(بنوا من ذكر الشيَء  :رنذٔكٕا
  .انظرها. ملعىن ُفِعل، ومثلها اندكر

: إذا ذكروا حادثًا مفجعًا قـالوا ]: من عادام[
  .ر وما ينعادينذۤك

): العربيـة (لشيَء وعنـه  بنوا من َذَهل ا :نذهلٕا
  .نسيه، ساله على انفعل ملعىن ُفِعل

نبهت جملة امع العلمـي  ]: من عثرات األقالم[
العريب إىل أن انذهل مل ُيحَك عن العرب، وأثرت هذا عـن  

  .الشيخ إبراهيم اليازجي دون ان تعزو إليه، وتكرر هذا منها

طلبه علـى  ): العربية(بنوا من راد الشيَء  :نرادٕا
  .نفعل ملعىن ُفِعلا

: وقع احلمل وانراغ يف الطني]: يقولون[ :نراغٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -غة بنوا من الرٓو

علـى  ) العربيـة (بنوا من ربح يف جتارته  :نربحٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من ربط الشيَء  :طنرٔبٕا
  .ملعىن ُفِعل

نسان من وإإل بنربط من رسنٓووان احلۤي]: يقولون[
  .لسانٓو

على انفعل ملعىن  - انظرهـا  -بنوا من رتا  :نرتىٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من رتق الثوَب  :نرتقٕا
  .ملعىن ُفِعل

هّزه علـى  ): العربية(بنوا من رّج الشيَء  :نرّجٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل
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ملـه  أ): العربيـة (بنوا من رجا الشيَء  :انرَجى
  .أّمل فيه على انفعل ملعىن ُفِعل: والرجَل

نقله إىل ): العربية(بنوا من رجد الزرع  :نرجدٕا
  .البيدر على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من رجع  :نرجعٕا
  .ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من رجف  :نرجفٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من رمجه  :نرجمٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من رمحه  :منرٔحٕا
  .ُفِعل

علـى  ) العربيـة (بنوا من رخى الشيَء  :ىنرٔخٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من رّد الشيَء  :نرّدٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من ردعه  :نردعٕا
  .ُفِعل

تبعه، ركـب  ): العربية(بنوا من ردفه  :نردفٕا
  .خلفه على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من ردم الُثلمَة  :نردمٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من رذله  :نرذلٕا
  .ُفِعل

جعل له الَرّزة ): العربية(بنوا من رّز الشيَء  :نرّزٕا
  .ِعلعلى انفعل ملعىن ُف

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من رزقه  :نرزقٕا
  .ُفِعل

مجعه وشده ): العربية(بنوا من رزم الشيَء  :نرزمٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من أرسله  :نرسلٕا
  .ُأرِسل

علـى  ) العربيـة (بنوا من رسم الصورة  :نرسمٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(وا من رّش املاَء بن :نرّشٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من رشاه  :نرَشىٕا
  .ُفِعل

اهتدى واستقام ): العربية(بنوا من َرَشد  :نرشدٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

رمـاه  ): العربية(بنوا من رشقه بالسهام  :قنرٔشٕا
ا أيضًا لرمـي زهـر   ويستعملو. ا على انفعل ملعىن ُفِعل

  .الطاولة

): العربيـة (بنوا من رشم بيدر احلنطـة   :نرشمٕا
  .ختمه بالَروشم على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من رّص الشيَء  :نرّصٕا
  .ملعىن ُفِعل

راس  :(انرص التنباك يف الـراس  ]: من كالمهم[
  ).ةاألرَكيۤل

: له مبلغـاً رقبه، ورصد : بنوا من رصده :نرصدٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربيتني(خّصص 

دّقه على انفعـل  ): العربية(بنوا من رّضه  :نرّضٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .واستعملوها أيضًا الزرقاق اجلسم إثر ضرب

على انفعل ) العربية(بنوا من رِضع الولُد  :نرضعٕا
  .ملعىن ُفِعل

وزنـه  ): العربيـة (بنوا من رطل الشيَء  :نرطلٕا
  .األرطال على انفعل ملعىن ُفِعلب
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علـى  ) العربيـة (بنوا من رعت املاشيةُ   :ىنرٔعٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على ) العربية(بنوا من رغب يف الشيء  :بنرٔغٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

قسره على انفعل ): العربية(بنوا من رغمه  :منرٔغٕا
  .ملعىن ُفِعل

نفعل ملعىن على ا) العربية(بنوا من رفسه  :نرفسٕا
  .ُفِعل

علـى  ) العربيـة (بنوا من رفض الشيَء  :نرفضٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

ضد وضعه، وفالنـًا  : بنوا من رفع الشيَء :نرفعٕا
خّبـأه، والـزرَع إىل   : قّدمه، والشيَء يف خزانته: يف الس

، "أزال"، وهم استعملوها أيضًا مبعىن )العربية(محله : البيدر
  .انفعل ملعىن ُفِعل بنوا كل ما تقدم على

علـى  ) العربية(بنوا من أرّق اخلبَز وحنوه  :نرّقٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من رقص  :نرقصٕا
  .ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من رقع الثوَب  :نرقعٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .اي على راسٓوانرقع صرٔم]: ومثلها جمازها[

علـى   - انظرها -) العربية(رقم  بنوا من :نرقمٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

  .قى يروالزملة انرقم عّنا وما ٔب]: من كمام[

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من ركب  :نركبٕا
  .ُفِعل

على ) العربية(بنوا من ركز الرمح وغريه  :نركزٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

  

ـ ) العربية(بنوا من ركع يف صالته  :نركعٕا ى عل
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من ركن إليه  :نركنٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من رَكد  :نرَكدٕا
  .ُفِعل

على ) العربية(بنوا من رّمت البهيمة علفها  :نرّمٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من رمى الشيَء  :نرَمىٕا
  .ُفِعل ملعىن

أشار وأومـأ  ): العربية(بنوا من رمز إليه  :نرمزٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

صـوتت  ): العربية(بنوا من رّنت القوس  :نرّنٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربيـة (بنوا من رهب الشيَء  :نرهبٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربية(بنوا من روى احلديث  :ىنرٔوٕا
  . ُفِعلانفعل ملعىن

زال، تباعد وذهـب،  : انزاح: من العربية :نزاحٕا
  .انكشف: واللثاُم

على انفعـل ملعـىن   ) العربية(بنوا من زاد  :نزادٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من زاره  :نزارٕا
  .ُفِعل

راز ثقلـه  ): العربية(بنوا من زان الشيَء  :نزانٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

دخل فيـه،  : انزبق يف الشيء: ن العربيةم :نزبقٕا
  .هرب كالزئبق: انزبق مّنو، يريدون: وهم يقولون أيضًا

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من زّت  :نزّتٕا
  .ُفِعل
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مطـاوع  : من العربية يستعملها الثاقفون :نزجرٕا
  .منعه، اه، طرده صائحًا به: زجره

ه على انفعـل  ّحنا): العربية(بنوا من زّحه  :نزّحٕا
  .ملعىن ُفِعل

): العربيـة (حتريف انسحط من يـده   :نزحطٕا
  .امنلص فسقط

على انفعـل  ) العربية(بنوا من زحف  :نزحفٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل  - انظرهـا  -بنوا من زحك  :نزحكٕا
  .ملعىن ُفِعل

دافعه يف حمـل  ): العربية(بنوا من زمحه  :نزحمٕا
  .ضّيق على انفعل ملعىن ُفِعل

دّقه على ): العربية(بنوا من َسَحن الشيَء  :نزحنٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل، وجعلوا سينها زايًا

  .ة انزحنت عضاموأكل قتۤل]: من كالمهم[

دفعه شديدًا على ): العربية(بنوا من زمخه  :نزخمٕا
انفعل ملعىن ُفِعل بعد أن استعملوا الدفع جمازًا مبعىن الـدفع  

  .بالنظر أو العبس

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من زرع  :نزرعٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من زرك  :نزركٕا
  .ُفِعل

  .َقِلق: انزعج: من العربية :نزعجٕا

ال يأيت املطاوع مـن لفـظ   : "املصباح"قال يف 
. لو قيل كان صوابًا: فانزعج، وقال اخلليل: فال يقال: الواقع

  .واعتمده الفارايب

  .اجنعز: أن حيرفوا انزعج إىلويكثر 

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من زعق  :نزعقٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من زِعل  :لنزٔعٕا
  .ُفِعل

  .ل مّنوهادا ما برتۤع]: من كالمهم[

الغـش علـى   ): العربية(بنوا من الَزَغل  :لنزٔغٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

لعـروس إىل زوجهـا   بنوا مـن زّف ا  :نزّفٕا
  .أهداها إليه على انفعل ملعىن ُفِعل): العربية(

علـى  ) العربية(بنوا من زّق الطائُر فراَخه  :نزّقٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

أصـل  : ت السيارة بالركابانزقّۤ]: من كالمهم[
  .حىت انزقمت: التعبري

انزّق عليه، يريدون ارمتى عليه، ]: يقولون[ :نزّقٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -بنوا من زّق 

لقمه وابتلعه على ): العربية(بنوا من زقمه  :نزقمٕا
وهم يستعملون االنزقام النسداد اـرى  . انفعل ملعىن ُفِعل

  .انزق: انظر. كأنه ابتلع كثريًا فانسّد جمراه

على انفعـل   - انظرها -بنوا من زَكط : انزَكط
  .ملعىن ُفِعل

: جعله يرتل، أنزله مرتلة فالن: أنزله: عربية :َنَزلأ
ألقى ماَءه، أنزلـه علـى   : جعله يف رتبته ودرجته، الفحُل

  .أضافه: أعطاه األمان على حكمه، أنزله: حكمه

فالن حبكي كلمتو متل ما أهللا ]: من تشبيهام[
  .أنزال

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من زلط  :نزلطٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(مه بنوا من َزَلقت قد :نزلقٕا
  .ملعىن ُفِعل
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: مطـاوع زّمـه  : انزّم الشيُء: من العربية :نزّمٕا
  .شّده

ـ   ]: يقولون[ :نزمرٕا ر، اهلـوا كـان عـم بزٓم
كان يصّوت بوبه، واستعماهلم انزمر مالربد على : يريدون

تقدير اخليال فيه أن كان يزُمر له يف شدة هبوبه، والزامـر  
  .واء، فانفعل بنيت من زمر وملعىن ُفِعلاهول هو حتمًا اهل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من زمط  :نزمطٕا
  .ُفِعل، ومثلها انسمط وانصمط وانظمط

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من زمع  :نزمعٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من َزَنى  :نزَنىٕا
  .ُفِعل

علـى  ) العربية(لشيء بنوا من زهد يف ا :نزهدٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من زهق  :قنزٔهٕا
  .ُفِعل

صار يف الزاويـة،  : انزوى: من العربية :ىنزٔوٕا
  .تقّبض، انقبض

  .انزواء: واستمدت التركية

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من الزوج  :نزوجٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -ر بنوا من َزٔو :رنزٔوٕا
  .ُفِعل

ر عليه كتري خباف يطـّق،  انزٔي]: يقولون[ :رنزٔيٕا
 - انظرهـا  -) العربية(ُضِغط عليه، بنوا من الِزيار : يريدون

  .على انفعل ملعىن ُفِعل

ذهـاب  : األُ ْنـس واإلْنـس  : من العربية :ْنسٕأ
  .الوحشة

  

  

  .فالن حرمنا أنسٓو]: يقولون[

نس، أنا ح قلبو جملس ٕأفالن رٓو]: من استعارام[
  .نسمم رحية ٕأشۤا

  ]: من أغانيهم[

  نس الليايليا ٕأ    يا مجيل ويا جنف 

  .الَبَشر: اإلنس: من العربية :نسٕإ

عرق الَنسا، وهو عرق : من العربية :نساعرق إأل
من الِورك إىل الكعب، يعتريه مرض فيسمون املرض باسـم  

  .العرق هذا

  .عرق األنَسل :وقد حيرفون امسه إىل

  .عرق األنَسر: ويف محاة يسمونه

  .مطاوع ساق الدابة: من العربية :نساقٕا

  .ةكل الغنم ما بتنساق بفرد عصاۤي]: من أمثاهلم[

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من سأله  :نسألٕا
  .ُفِعل

) العربيـة (بنوا من سام املشتري السلعة  :نسامٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

بنوا من : نسام الكاهنٕا: يقول النصارى :نسامٕا
وضع األسقف يده علـى  : السريانية مبعىن وضع أي "مْسٓي"

  .من يرمسه، بنوها على انفعل ملعىن ُفِعل

احليوان املفكـر  : اإلنسان: من العربية :نسانإإل
إنسـاَنة،  : تطلق على املذكر واملؤنث، وقد يقال للمؤنـث 

  .وهم يرّدون ومييلون

  .التركية والفارسية واألورديةواستمدا 

 INSANI: واستمدت األلبانية من التركية فقالت
  .INSAN: وكذا القرواطية فقالت

  .شٓنۤإ: ويف العربية
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  .َنش: ش، ويف الكلدانيةٓن: ويف السريانية

  .ِنُشو: ويف اآلشورية البابلية

  .َأَنش: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة

 "تأنسـن "يوسف احلاج  وبىن من اإلنسان كمال
  .صار إنسانًا: يريد

  .فالن إنساين، عمل إنساين]: من كالمهم[

 -١٢١ص -ويف حكاية أيب القاسـم البغـدادي   
  :يهجو

  مىت ُسمّيَت إنسانًا        فإن الناَس قد ُسّبوا

اإلنسـان إذا   .كل لسان بإنسان]: من أمثاهلم[
اإلنسـان  وان بنربط من رسنو واحلۤي. معٓو شاخ بشيخ رزقٓو

وساد هذا املثل على لفظ يدانيـه يف سـورية   (نو من لسۤا
الزيتون يف آدار بقفـرو  ). والعراق وفلسطني ومصر ولبنان

اإلنسـان مرّكـب   . اخلّبار ويف نيسان بقفرو كل إنسـان 
  .مالنسيان

. بتعّلم إال من كيسو نسان ماإإل]: من حكمهم[
لـب حّظـو   نسان إذا انقإإل. نسان شيطانو معو بعّبوكل ٕإ

  .اإلنسان ابن يومو. بنقلب عقلو
  .أصل اإلنسان: ٢٥ص ٧٥س: انظر املقتطف

  .عمر اإلنسان على األرض: ٧٣ص ٢عدد ٧س: وجملة العلوم

 ٢٢أصل اإلنسان و س: ٥٣ص ٩عدد ٨س: وجملة األديب
  .اإلنسان أعجب ما يف الوجود: ٣٧ص ٩عدد

ا أطلقوها على م: اإلنسانّية: من العربية :نسانّيةإإل
  .اختّص به اإلنسان من احملامد السيما العطف

: واستمدت التركيـة والفارسـية واألورديـة   
  .إنسانيت

ذكر نسـبه،  : اسم التفضيل من نسبه :األنسب
وهم . تغّزل مبحاسنهن: رفع نسبه إىل جّده األكرب، بالنساء

  .األوفق: يستعملوا مبعىن

  

  .واستمدا التركية والفارسية واألوردية

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من سّبه  :نسّبٕا
  .ُفِعل

  ]:من شعرهم[

  ن َسبَّين النذل مالو عرض َتينَسّبٕإ

؟ أعـض  -أش قولك-وان عّضين الكلب        
  الكلب

قوام انَسَبى حبسنا : و قليلعقٓل]: يقولون[ :ْنَسَبىٕا
أسـره  ): العربية(ر علّيا، وبنوا من َسَبى العدوَّ صٓبى ٕئقوما ٔب

  .لى انفعل ملعىن ُفِعلع

ي سـلطي عليكـي   نسبِٕإذا رديت ٕت]: من أمثاهلم[
  .صيب

  .سباين حسنٓو]: من استعارام[

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من سبقه  :نسبقٕا
  .ُفِعل

ذُ ّوب : انسـبك املعـدنُ  : من العربية :نسبكٕا
  .وُأفرغ يف القلب

  .تغّطى، استتر: انستر: من العربية :رنسٔتٕا

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من سجد  :نسجدٕا
  .ُفِعل

  .انتظم: انسجم الكالُم: من العربية :نسَجمٕا

ـ  فـالن منسـجۤ  ]: من متلقام[ ه م معنـا وحنۤن
  .منسجمني معو أهللا يدمي صحبتنا

اجنّر على وجه : انسحب: من العربية :بنسٔحٕا
  .األرض، ترك موقعه وتراجع
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انسـحب مالشـغل،   :]من تعبريام احلديثـة [
انسحب ماحلزب، انسحب مالس، انسـحب اجلـيش،   

  .انسحب عليه سالح

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من سحره  :رنسٔحٕا
  .ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من سحقه  :نسحقٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من سحل  :نسحلٕا
  .ملعىن ُفِعل

كُرم على انفعل ): العربية(ا بنوا من سخ :ىنسٔخٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .ى عليهي ما بنَسٔخْخٔط]: من خلمام[

علـى  ) العربية(بنوا من َسِخر به ومنه  :نسخرٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من َسِخط  :نسخطٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .ُأغِلق: انسّد: من العربية :نسّدٕا

على انفعل ملعـىن  ) ربيةالع(بنوا من سّره  :نسّرٕا
  .ُفِعل

على ) العربية(بنوا من سرق منه الشيَء  :نسرقٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

بنوا مـن  : وتلفظ بتأثري الطاء انصطى :ىنسٔطٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربية(سطا عليه 

: من العربية: وتلفظ بتأثري الطاء انصطح :حنسٔطٕا
  .امتّد على قفاه، انبسط: انسطح

بنـوا مـن   : وتلفظ بتأثري الطاء انصطر :رنسٔطٕا
  .سطره بالساطور أو غريه على انفعل ملعىن ُفِعل

بنـوا مـن   : وتلفظ بتأثري الطاء انصطع :نسطعٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -سطع 

بنوا مـن  : وتلفظ بتأثري الطاء انصطل :لنسٔطٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -سطل 

بنـوا مـن   : وتلفظ بتأثري الطاء انصطم :نسطمٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -سطم 

على انفعل ) العربية(بنوا من سعى لألمر  :ىنسٔعٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من َسِعد  :دنسٔعٕا
  .ُفِعل

العدوى علـى  ): العربية(بنوا من الُسعر  :رانسٔع
  .انفعل ملعىن ُفِعل

بصري يف البلد سعر وبروحوا الناس بـاأللوف  ملا 
  .كانوا الزناَكني يهربوا موقتًا للبادية

قضـى لـه   ): العربية(بنوا من سعفه  :نسعفٕا
  .حاجته على انفعل ملعىن ُفِعل

على ) العربية(بنوا من سّف الدواَء وغريه  :نسّفٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

انطبـق، وهـم   : انسفق الباُب: عربية :نسفقٕا
  .تعملوا أيضًا ملعىن ُلِطميس

  .انصب: انسفك الدُم: عربية :نسفكٕا

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من سقاه  :ىنسٔقٕا
  .ُفِعل

علـى  ) العربية(بنوا من سقف البيَت  :نسقفٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من ُسِقم  :نسقمٕا
  .ُفِعل

سّده، ومن ): العربية(َب بنوا من سّك البا :نسّكٕا
على انفعل ملعىن ) العربيتني(أدخله : سّك اخلبز يف بيت النار

  .ُفِعل

  .انصّب: انسكب املاُء: من العربية :نسكبٕا
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على نسكت ) العربية(بنوا من سكت  :نسكتٕا
  . ملعىن ُفِعل

  .ت علّياة ما بنسۤكحاۤل]: من كالمهم[

عل ملعىن على انف) العربية(بنوا من سكن  :نسكنٕا
  .ُفِعل

مـن  : أي(هاحلوش مسـكونة  ]: من كالمهم[
  .ما بتنسكن) اجلان

كـان يف حـارة بـاب    ]: من حوادث املاضي[
ة أنا بعرفا كوّيس امسا حوش الصابوين، قنسرين حوش كبۤري

هّلق اخنربت وتعمرت آحواش، وكانت هاحلوش متل كـل  
اما ة وبنّصا هالربكة وقـد ال َفسحة مساويّۤالقصور الشرقية ٕا

هالليوان املزّين بالرفراف املزّوق ومابنقصا شي من بـادنج  
وصهريج وسلسبيل وكل شي كوّيس خبطر عالبال، وكانت 

ر فّيا ْصـفري  وا بْصٓففرا وأهلفرا ٔنت صاحبا ٔقهاحلوش بعد مٓو
  .ليش ؟: وحتمًا بدكن تسألوين

ة هاحلوش الكـبريۤ  ّنٓوليش ؟ ألنو كانوا بعتقدو ٕأ
وا فّيا اجلان وسكنّوا، لذلك ما بَقى حـدا  ة استأثرالكويۤس

  .ف؟يستأجرا ال بكام؟ وال بكۤي

و لعنـد  مسو محـدٓ يوم ماأليام أجا واحد ّمحال ٕا
  .وعليكم السالم -سالم : صاحب هاحلوش

عّمو أنا محدو احلمال فقري وما حـيليت شـي    -
وبّدي أجتّوز، عّمو عطيين مفتاح حوَشك أسكن فّيا وبدعي 

  .لك أنا ومريت

وَلْك ياخّيو، كّني مـابتعرف أّنـو حوشـي     -
فّيا جان بأذوا اللـي  : ة يعينة بتعرف شلون مسكوۤنمسكوۤن
  .بسكنا

ه أش خسران عطيين املفتاح، ف، أنۤتبعۤر! عّمو  -
  .عطاه وشّهد شهود أّنو ماهو مسؤول عنو. والبحِمي أهللا

  

  

يف حـوش الصـابوين    رسـوٓ ى ٕعومحدو سأو
  .نبسط عاألربعة وعشرينة واة النّوأحالسّوأح

وبعد شي تلت مجع امساع وشوف مرتـو عـم   
ُقوم قوم محدو، أنا ماقلت للك مامّنا هاحلوش قـوم  : بتفيقٓو

عم بتقول (ن بعينك قوم رض احلوش شوٓفوشوف اجلان يف ٔأ
  ).ي وعم بترجفيشۤولو بشۤو

ف وطّلع مـن ورا  فتح محدو عينيه وَزت اللحۤا
ة براس كل واحد طرطـور  ۤتبلور قاعتو املسكرة شاف تال

رض احلوش وأحيانًا بقربوا لبلـور  وعم بنّطو وبرقصوا يف ٔأ
القاعة وبنقرّوا وببعقوا يالطيف باملقلوب وبرجعـوا للـنط   

  .والرقص

ـ محدو رَكد لَباب القاعة لكن َعروس ٔأ ابيعو، ٔص
س فتحو وزت حالو متل الفهد من برطاش وملا وصل للدربۤا

  .هديك الليلة القاعة عالتالتة يف عتمة

نـك يـا   محدو كّلب يف واحد مّنن والتـنني ويۤ 
لعوا عليها وَطْفطفوا من سطوح لْسطوح أسطحة احلوش، ٕط

  .وهربوا

قال محدو ملرتو، شعلتا وقـّرب   -اشعلي اللمبة 
هاللي مكّلب فيه ولّسا طرطورو عراسو وطّلـع فيـه واال   
واحد من أهل احلارة عم برجف وقلبو عم بـدق وبقـول   

َبح َبح حبكي الصحيح الك يا محدو بس سـألتك  : وحلمد
  .بالنيب ما تساوي يل شي

  .قول ولك قول -

ْلمـا  ة ببَعتنا هلاحلوش فالن املّلاك ٕكه التالۤتحنۤن -
مّنا وغاية املّلاك يشتري احلوش بَكش  سكنا واحد َتنهّججٓو
ة عاحلوش مناخد كل واحـد  ل نزۤله ٕكمش من مّالكا وحنۤن

  .جميدي جميدي
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  .األنسا: انظر :عرق األنَسل

  .انطلق يف استخفاء: انسّل: من العربية :نسّلٕا

على انفعـل  ) العربية(بنوا من على الِسّل : انسّل
  .ملعىن ُفِعل

  .انكشف: انسلى اهلمُّ: من العربية :نسَلىٕا

أذابه على ): العربية(بنوا من سأل الدهَن  :نسالٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل، وسهلوا مهزته

  .مّنو مٓوت ٕأهالولد انسۤل]: ن استعارامم[

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من سلبه  :نسلبٕا
  .ُفِعل

. انسلب فالن مـن كتـر العبـادة،   ]: يقولون[
  .ُسِلب عقله: يريدون

ب ت راحيت من واحد حمسّۤانسلۤب]: من كالمهم[
ه وكم واحد ويا حالو َفهَلوي، كل ليلة مبشي يف جادتنا هوّۤ

نتو يا صـحابو  ش يف عندك كنوز، وٕأياحنجرتو وهايت ٕأاهللا 
  .َعّلوا اآلهات وكترّوا، اهللا ال يكّتر من أمثالكن

انسّل دون أن ُيعلم : انسلت: من العربية :نسلتٕا
  .به، وهم يستعملوا يف معىن إخراج الشيء من طيات غريه

بشـترّوا وببعتـّوا   : َهدول البشتغلو باملصـارين 
غالبًا حبشّوا حلم مقّدد، قبل مـا يبعتـّوا    وروپا وأوروپآأل

  .ت وبرشوا عليها ملحۤلبتنٕس

  

  

  

  

  

  

جتـّرد،  : انسلخ من ثيابـه : من العربية :نسلخٕا
  .خرج: والشيُء مما البَسه

  .فالن انسلخ عن احلزب]: من استعارام[

بنوا من سلق البيض واحلبوب وغريمهـا   :قنسٔلٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربية(

  .ب كتري انسلقنا سلقاليوم شٓو]: من كالمهم[

دخـل  : انسلك يف الشيء: من العربية :نسلكٕا
  .مطاوع سلكه: فيه، والطريُق

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من ّمسه  :نسّمٕا
  .ُفِعل، ويستعملوا أيضًا ملعىن غضب

شاف واحد نون كلما صـاحوا وراه االوالد  
بين ؟ بتعرف يا ٕا: شي جنبونو املۤاببنسّم وبغضب، قال لو ٕال

  .بسعر هانون عرٓوالبهتّم لكالم الناس ٕس

  .انسم بدنو مّنو]: من كالمهم[

جعل امسه ): العربية(بنوا من ّمساه كذا  :نسَمىٕا
  .كذا على انفعل ملعىن ُفِعل

ق ل وحبۤلك كٓوت علۤية وانسۤمأكۤل]: من أمثاهلم[
  .كنۤيعۤي

على انفعـل  ) العربية( بنوا من مسح له :نسمحٕا
  .ملعىن ُفِعل

نّقاه من ): العربية(بنوا من َسَمط اجلدي  :نسمطٕا
  .الصوف وشواه على انفعل ملعىن ُفِعل

انسمط الولد ودّورنا السوق كْلو  ]:من كالمهم[
  .مالقينالو أسبيداج

  .انزمط وانصعط وانظمط: انظر

على انفعـل  ) العربية(بنوا من مسع اخلَرب  :نسمعٕا  
  .عىن ُفِعلمل
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  .بنسمع -واهللا  - فالن صوتٓو]: من كالمهم[

بنوا من سّن السـكَني وسـّن القـانوَن     :نسّنٕا  
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربيتني(

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من سنح  :نسنحٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ): العربية(بنوا من سنده  :نسندٕا  
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(ا من سهر الليل بنو :رنسٔهٕا  
  .ملعىن ُفِعل

  .ر فّياهالقهوة مغّمة ما بنسۤه]: من كالمهم[  

: ابتدأ خلقه، والداَر: أنشأ اهللا اخللَق: عربية :أنشا  
عّبـر  : أوجده ورّباه، واحلديَث والقصيدَة: بناها، والشيَء

  .ما

  .إنشاء وإنشاءات وإنشائي: واستمدت التركية

در أنشأ املتقدمة، أطلقوه قدميًا علـى  مص :نشإإ
  .التعبري

  .واستمدا التركية

على انفعـل   - انظرها -بنوا من شاف  :نشافٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .ارتفع: مطاوع شال: من العربية :نشالٕا

مّده ليجلـده  ): العربية(بنوا من شبحه  :نشبحٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

ساط، َجَلـد  ): السريانية(بنوا من شبط  :نشبطٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

انشبط خنجر بعْد مـا انشـبط   ]: من كالمهم[
  .كف

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من شبع  :نشبعٕا
  .ُفِعل

  

  .ع مّنوقد ماهو كوّيس ما بنشۤب]: من كالمهم[

أدخل بعضـه  ): العربية(بنوا من شبكه  :نشبكٕا
  .يف بعض على انفعل ملعىن ُفِعل

نني هيك انشبك يف حّبا، واۤا]: ممن استعارا[
  .قوام بقعوا

االلتباس علـى  ): العربية(بنوا من الشبهة  :نشبهٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

  .ال متشي مع املشبوه بتنشبه]: من حكمهم[

انقلب جفُنها : انشترت عينه: من العربية :نشترٕا
  .أو انشّق أو استرخى

فعل ملعىن على ان - انظرها -بنوا من شتل  :نشتلٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من شتمه  :نشتمٕا
  .ُفِعل

على أفعل ملعىن  - انظرها -شح بنوا من الٕن :َأنَشح
  .الدخول يف الشيء

يا بـو ّمت  : أنه ُتطرد الضبع إذا قيل هلا] يزعمون[
  .حاملنۤش

وأطلقوا املنشح على البخيل كأم تصوروا فيـه  
  :جاءنتانة النفس، وعليه 

دّورت السند واهلند ما لقيـت  ]: من كالمهم[
  .أنشح من فالن

  .ْنشَحةة ٕماإليد الفاضۤي]: من أمثاهلم[

نفو نص اوقيـة  ق على ٕأفالن معلّۤ]: من كنايام[
  ).أنه شامخ بأنفه تكربًا: يريدون(ة منشحة حلۤم

ـ ]: من كمام[ ح أبيض رورواين ما ضّل منۤش
  .إال حواين
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  .انظرها. تفضيل من النشحاسم ال :األنشح

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من شحذ  :نشحدٕا
  .ُفِعل، وجعلوا ذاله داًال

على انفعـل   - انظرها -بنوا من شحر  :نشحرٕا
  .ملعىن ُفِعل

ع عحرمينا بتنشحر البطلّۤ: ال يزال عندنا من يقول
  .عيونو

على انفعل  - انظرهـا  -بنوا من شحط  :نشحطٕا
  .ملعىن ُفِعل

ط املاهو على مبادينا بنشـحۤ ]: من عنجهيام[
  ...هه وحنۤنه وحنۤنوبنكّب بّرا، ودٓو

على انفعل  - انظرهـا  -بنوا من شحن  :نشحنٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من شّخ  :نشّخٕا
  .ُفِعل

على انفعل  - انظرها -بنوا من شخط  :نشخطٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .قرأه وَأشاد بذكره: أنشد الشعر: عربية :َأنشد

  .ادإنٔش: واستمدت التركية

  : عيواظ يسلم على كراكوز]: من شعرهم[

  لو تعلِم األرُض من قد زارها فرحت    

  واستبشرت مث باست موضع القدَ ِم    

  وَأنشدت بلسان احلال قائلةً 

  أهًال وسهًال بأهل اجلوِد والكَرِم    

على انفعـل  ) عربيةال(بنوا من شّد الشيَء  :نشّدٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .هادا ما بنشّد فيه ضهر]: من استعارام[

: انشـَده : من العربية يستعملها الثاقفون :نشَدهٕا
  .حتّير

ل ۤمٕع -أهللا وكيل  -السيماجي ]: من كالمهم[
  .َعَمل بْشده املا انشده

على انفعل ) العربية(بنوا من شرى املتاَع  :ىنشٔرٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .ى ما بنشهىالبنشٔر]: أمثاهلممن [

  .ة بتنشرى مبال األيتامهالشغۤل]: من كنايام[

على انفعل ) العربية(بنوا من شرب املاَء  :نشربٕا
  .ملعىن ُفِعل

ب كتبوا الكتـاۤ . بة ما بتنشۤرميّۤ]: من كالمهم[
واهللا طّيب  -فالن . وانشرب الشراب واّتاكل مرّبى الكّباد

  .بنشرب كاسو -

ّي مع أمل -واهللا  -فالن بنشرب ]: اممن كناي[
اليـزال  : يريدون(فالن لّسا بنشرب عليه مخسينية . العكرة

  ).غضًا

  .اّتسع وُسّر: انشرح صدره: من العربية :نشرحٕا

ة اليوۤم: أكل بشاهية: وهم يستعملوا أيضًا مبعىن
انشرحنا يف األكل وهادا بفضل جملسنا الفكه اللي خلقـو  

  .فالن

  .ملوا ملعىن ُشِرح الدرسكما يستع

  .طرب، ابتهج: اْشْتَرح: ويف السريانية

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من شرد  :نشردٕا
  .ُفِعل

بنوا من شرط عليه الشروط، ومن شرط  :نشرطٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربيتني(بضعه بآلة جارحة : جلده

على انفعـل   - انظرها -بنوا من شرق  :نشرقٕا
  .عىن ُفِعلمل
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  .ت الشوربةانشرٕق]: من كالمهم[

انشّق، متزّق، وهـم  : انشرم: من العربية :نشرمٕا
  .يستعملوا ملا ُشِرط جانب منه

ر القبقاب انشرم خبش انشرم سۤي]: من كالمهم[
  .نفٓوانشرم ٕأ. دنااحلَلق يف ٕأ

كان صولدو يف الپـوكر ألـف   ]: من جمازهم[
  .ت األلفق انشرۤموهلّٔ

): العربيـة (اسم التفضيل من َنِشـط   :طاألنش
  .طابت نفسه للعمل وغريه

ُرو على وسطاين احلّمام َهم َأنشـط   ]: يقولون[
  .وَهم َأشم هوا

انشط هالولد والولد املشطوط ]: يقولون[ :نشّطٕا
بنوا من شّط عن احلق أو عن سـبل التربيـة   : ما مّنو خري

  .اشتط: انظر .تباعد ملعىن ُفِعل): العربية(

مـّد  ): العربية(بنوا من شطب الكلمة  :نشطبٕا
  .عليها خطًا على انفعل ملعىن ُفِعل

جعلـه  ): العربية(بنوا من شطر الشيَء  :نشطرٕا
  .نصفني على انفعل ملعىن ُفِعل

غسله ومـن  : بنوا من شطف الثوَب :نشطفٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربيتني(حنته : شطف احلجَر

تفرعت : انشعبت الشجرة: من العربية :نشعبٕا
  .افترق: عن أصلها، الطريُق أو النهُر

هالچنق انشعر من لطمـة،  ]: يقولون[ :نشعرٕا
بنوا علـى  : صار فيه خط يشبه الشعرة من البدن: يريدون

  .شعر البدن ملعىن ُفِعل: انفعل من الَشعر

انشعر عقلو، قطرميز وانشـعر  ]: من استعارام[
  ).يقولوا يف من مسه اجلنون(

  

  

فالن انشعر من يوم ما انصـاب  ]: من كالمهم[
  .باحلمى، وهالبنت انشعرت ما بقى حدا خيطبا

بنوا من شعر : ما انشعر جبيتك]: يقولون[ :نشعرٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربية(به 

انشغرت وظيفتني يف البلدية ]: يقولون[ :نشغرٕا
: يش بـدلّ ؟ ة، وهادا على ۤأن تالمتية طالب وظيۤفتقدموا أٓل

  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -بنوا من شغر 

أولع بـه  ): العربية(بنوا من ُشِغف به  :نشغفٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من شغله  :نشغلٕا
  .ُفِعل

قـال الشـيخ إبـراهيم    ]: من عثرات أقالمهم[
ما شـغله،   عرض له: انشغل عنه، أي: ويقولون: اليازجي

ُشـِغل  : ومل ُيحَك وزن انفعل من هذا احلرف، وإمنا يقال
  .بصيغة اهول واشتغل: عنه

على انفعـل  ) العربية(بنوا من شفاه اهللا  :نشَفىٕا
  .ملعىن ُفِعل

جـاره علـى   ): العربية(بنوا من َشَفعه  :نشفعٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

انفـتح فيـه   : انشّق الشيُء: من العربية :نشّقإٕ
  .ظهر: فرجة، انصدع، تفّرق، الفجُر

شـّق األرض  ل ومتّنى لو تٕنۤجٕخ]: من كالمهم[
  .وتبلعو

يرى األرتودوكس أم األصل وغريهـم مـن   
  .النصارى انشقوا عنهم

ويقلدون العزف الذي يـالزم مفتـتح نشـيد    
يقلـدون العـزف    "آه ياانا وآش للعوازل عندنا": القصائد
  .نشقنفتق ٕتٕت: بقوهلم
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على انفعـل   - انظرها -بنوا من شقل  :لنشٔقٕا
  .ملعىن ُفِعل

بنوا من شكه بالرمح ومن شّك يف أمره  :نشّكٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربيتني(

علـى  ) العربية(بنوا من شكا أمره إليه  :نشكىٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من شكره  :نشكرٕا
  .ُفِعل

  .راحلاضر ما بنشۤك ]:من كالمهم[

كان صعب ): العربية(بنوا من َشُكس  :نشكسٕا
  .اخللق على انفعل ملعىن ارد نفسه

على انفعـل   - انظرها -بنوا من شكل  :نشكلٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .من خوفو نٓوانشكل لسۤا]: من كالمهم[

خاطه خياطة خفيفة : بنوا من شّل الثوَب :نشّلٕا
على انفعل ملعـىن  ) العربيتني( أصاا الشلل: ومن شّلت يده

  .ُفِعل

علـى   - انظرها -بنوا من شلح التوب  :نشلحٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

اقتلـع علـى   ): السريانية(بنوا من شلع  :نشلعٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من شلف  :نشلفٕا
  .ملعىن ُفِعل

نفعل على ا) العربية( بنوا من شّم الرائحة  :نشّمٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من مشت به  :نشمتٕا
  .ملعىن ُفِعل

أراده وّيأ له، : انشمر لألمر: من العربية :نشمرٕا
وهم يستعملوا لرفع أكمام اليدين والرجلني على انفعـل  

  .ملعىن ُفِعل

مبعىن جعله  - انظرها -بنوا من َشَمس  :نشمسٕا
  .ُفِعل مشبوهًا على انفعل ملعىن

سّل ونـزع  ): السريانية(بنوا من مشط  :نشمطٕا
  .واقتلع واستأصل على انفعل ملعىن ُفِعل

غطاه بالشملة، ): العربية(بنوا من مشله  :نشملٕا
  .أحاط به على انفعل ملعىن ُفِعل

  .انشمل بالعفو، وانشمل بعطفك]: من كالمهم[

على انفعل ملعىن  -انظرها -بنوا من شنق  :نشنقٕا
  .لُفِع

على انفعل ) العربية(بنوا من شها الشيَء  :نشَهىٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .ى ما بنشهىالبنشٔر]: من أمثاهلم[

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من شهره  :نشهرٕا
  .ُفِعل

أحكي لك عن العيوب املا بتنذكر : قال يل واحد
املسـتت  : واحد من عمال احللواين اللي انشهر: للي انشهر

خن، وعلى وّچو ل بسبانخ لّسعو ٕسرٓغمالبيت غدا ٕب بعُتوا لٓو
وهّوه عم بشـتغل   -ة عم بتسبح فّيا الكزبرة، صار الكوۤي

كل شوي وشوي ياكل لـو معلقـة منـو،     -شعيبيات 
ل بسبانخ وبعد ٓغة مالٕربوصادف أّنو نسي وحشا كم شعيبيّۤ

ة مالعزيزية يوم األحـد، أش  ۤلشوي انباعوا هالشعيبيات لعۤي
قول لك طار عقلن من فرحهن الَفن املنقطع النظري بّدي ٔأ

  .وكانت دعاية طيبة للمستت يف الكنيسة

  .مطاوع شوى: انشوى: من العربية :ىنشٔوٕا

  .باتانشوينا من هالشٓو]: من استعارام[
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على انفعل  - انظرها -بنوا من شوص  :صنشٔوٕا
  .ملعىن ُفِعل

ّقف فوق الولد الزغري إذا حدا و]: من اعتقادهم[
  .اللي بصوي يف املغارة بنشوص. صراسو بنشۤو

على انفعـل   - انظرها -بنوا من صاب  :نصابٕا
  .ملعىن ُفِعل

بنـوا  : كنت مۤاانصاح صٓو]: يقولون[ :نصاحٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربية(من صاح 

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من صاد  :نصادٕا
  .ُفِعل

واليوم غدت مـن  ] لبمن قرى ح[ :األنصاري
أحيائها، مسيت األنصاري نسبة إىل سعد األنصـاري بـن   
أيوب املدفون فيها وقربه ال يزال فيها، وأخوه سعيد يف قرية 

  ."الشيخ ْسعيد"

واألنصار لقب من آمن بالنيب من أهل املدينـة،  
والنسبة إىل اجلمع فيه مساعية وهي يف غريه شاذة، وأجـاز  

دائرة املعارف : انظر. "النسبة"رسالة  نسبة اجلمع جرب ضومط يف
  .اإلسالمية

وقرية األنصاري هذه كانت تسمى قبيل الفـتح  
ياروقية، وياروق كلمة أرامية مبعىن األخضـر،  : اإلسالمي

  .ورق الشجر والنبات: ولفظها يداين الورق نعين

قال : ٢٨٧حىت  ٢٨٠ص ٢جـ: "ر الذهب"جاء يف 
امرأة من نساء الياروقية رأت إن : ابن العدمي نقًال عن والده

صاحب رسول : ها هنا قرب األنصاري: يف املنام قائًال يقول
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنبشوا فوجدوا قربًا، فبنوا عليـه  

عتيقة األمري سيف الـدين  : مشهدًا، مث دثر فجددته نيلوفر
علّي بن علم الدين سليمان بن حيدر، وملا توىل معتقها سنة 

  .ت إليهانقطع ٦٢٢

  

  

  

ومل يبـق هلـذا   ... مث ذكر جتديده وغري ذلـك 
  .الضريح من أثر اآلن

  .٢٣٧و ٢٣٦ص : انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجه

واشتهرت األنصاري جببسها وباحلجر الصـوري    
  .املسمى بالصوري األنصاري

زنبوط خطـف  : يزعم احللبيون]: من كنايام[
ن ن مبـراتينٓ قوه بچفوٓتية ماألنصاري بأيش حلقوه ؟ حلعنبۤا

  .خلان العسل

  .يستعملها الثاقفون :نصاعإٕ

قـال الشـيخ إبـراهيم    ]: من عثرات أقالمهم[
أشار عليه بكذا فانصـاع ملشـورته،   : ويقولون: اليازجي

: انقاد وأطاع، وال وجود لذلك يف اللغة، لكن يقال: يعنون
 "األسـاس "ويف . إذا انفتل راجعًا مسـرعاً : انصاع الرُجل

صاع الشيَء : "اللسان"ويف . إذا مّروا سراعًا: نصاع القوُما
فّرقه فتفّرق، مل جيىء يف هـذا  : يصوعه صوعًا فانصاع أي

  .احلرف غري ذلك

مطـاوع صـاغ   : انصاغ: من العربية :نصاغٕا
  .سبكه، هّيأه على مثال مستقيم: املعدن

واهللا فالن بنصاغ علـى  ]: من كالم أهل اليول[
  .عضمو دهب

مصـدر  : اإلنصـاف : من العربيـة  :فنصاإإل
  .أخذ نصف الشيء، عدل: أنصف

  .اإلنصاف نصف الدين]: من حكمهم[

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من صام  :امنٔصٕا
  .ُفِعل

حفظـه علـى   ): العربية(بنوا من صانه  :اننٔصٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل
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أحسن طريقة ينصـان فّيـا   : قدوا أّولعٕتكانوا ٕي
حتت األرض، واألذكيا ْبخّلوا مّنو شـوي   دفنٓو الدهب هّيه

  .بعد دفنو وبدفنّوا فوقو

انسـكب،  : انصّب املـاءُ : من العربية :نصّبٕا
  .انقّض عليه: احندر، والبازي على الطائر: وعليه

علـى  ) العربية(بنوا من صرب عليه : عليه رنصٔبٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من صبغ الثوَب  :نصبغٕا
  .ملعىن ُفِعل

سـكت  : عربية يستعملها الثـاقفون  :ت لهَأْنٔص
  .انصنط: انظر. مستمعًا حلديثه

: جسمك أنصح من جسمي]: يقولون[ :حاألنٔص
َخُلـص، وهـم   ): العربية(اسم التفضيل من نصح الشيُء 

  .يستعملوا ملعىن األصّح من الصّحة

على انفعـل  ) العربية(بنوا من صحبه  :نصحبٕا
  .عىن ُفِعلمل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من صّده  :نصّدٕا
  .ُفِعل

انشق، وهم : انصدع البناء: من العربية :نصدعٕا
  .ت أجرٓوانصدۤع: يستعملوا أيضًا ملعىن ُصِدم

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من صدمه  :نصدمٕا
  .ُفِعل

. انصدم بكالم ما كان منتظـرو ]: من كالمهم[
  .معدتو تانصدۤم

على انفعـل  ) العربية(بنوا من صّر الشيَء  :نصّرٕا
  .ملعىن ُفِعل

  

  

  

  

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من صرخ  :نصرخٕا
  .ُفِعل

  .ُصرع وسقط: انصرع: من العربية :نصرعٕا

انكفَأ، رجـع،  : انصرف: من العربية :نصرفٕا
  .حتّول إليه: انصرف إىل كذا

. انقطع، تقطع: احلبُلانصرم : من العربية :نصرمٕا
  .ذهب وانقضى: والعمُر

: سألٓوه أجا معلمك تعا ٕننصٔرٔأ]: يقولون[ :هْنْصٔرٔأ
  .بذاك الَدور، بتلك التطبيقة: ه ِصَرهأؤن: من التركية

أن صاَر، : ه أصلها عريبنصٔركان أيب يعتقد أن ٔأ
وهو واهم، واألتراك يكثرون من استعماهلا وعلـى املعـىن   

  .الذي تقّدم

  .انظرها. لفظ انسطى عليه :ىٔطْنٔصٕا

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من َصِعد  :نصعدٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من َصِعق  :نصعقٕا
  .ُفِعل

كان عادًال، أخذ منه مثـل مـا   : عربية :فأنٔص
  .أعطاه

لك ويوم ن أنصف الدهر يوم ٕإإ]: من حكمهم[
  .اإلنصاف: انظر. عليك

نظمـه  ): العربية(بنوا من صّف الشيَء  :نصّفٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربية(بنوا من صفح عنه  :نصفح عّنوٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

صّوت بـالنفخ  ): العربية(بنوا من صفر  :رنصٔفٕا
  .من شفتيه على انفعل ملعىن ُفِعل
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ضرب قفاه أو ): العربية(بنوا من صفعه  :نصفعٕا
  .ه مبسوطة على انفعل ملعىن ُفِعلبدنه بكّف

على انفعل ملعىن  -انظرها -بنوا من صفن  :نصفنٕا
  .ُفِعل

علـى  ) العربيـة (بنوا من صقل الشيَء  :نصقلٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

ضربه شديدًا، ): العربية(بنوا من صّكه  :نصّكٕا
اضطربت ركبتاه عند املشي على انفعـل  : لطمه، واحليوان

  .ملعىن ُفِعل

نك مـن  ت اسنۤاش بك انصٕكٕأ]: ن كالمهمم[
  .خوفك ؟

قاسـى  ): العربية(بنوا من صلي بالنار  :لىنٔصٕا
  .خاتله على انفعل ملعىن ُفِعل: حرَّها، الرجَل

  .بنار هادا ما بنصلى لٓو]: من استعارام[

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من صلبه  :لبنٔصٕا
  .ُفِعل

  .مطاوع أصلحه: انصلح: من العربية :نصلحٕا

كأا لغة مـن  :.... قال الشيخ إبراهيم اليازجي
  .انفسد: يقول يف ضّده

سقط شعر مقّدم ): العربية(بنوا من َصِلع  :نصلعٕا
  .رأسه على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من صمد  :دنصٔمٕا
  .ملعىن ُفِعل

صَمد متل اخلـّف بـدكان   إن]: من تشبيهام[
  .فاآلسكۤا

  

  

  

  

  .انسمط: انظر. وانسمط وانزمط وانظمط :انصمط

سـكت مسـتمعًا   : حتريف انتصت له :نصنطٕا
  .أنصت: انظر. حلديثه

على انفعل ) العربية(بنوا من صنع الشيَء  :نصنعٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .ذاب: انصهر الشيُء: من العربية :رنصٔهٕا

على انفعل  - انظرهـا  -ى بنوا من صٔو :ىنصٔوٕا
  .لملعىن ُفِع

على انفعـل   - انظرها -بنوا من صور  :رنصٔوٕا
  .ملعىن ُفِعل

انضـّم،  : انضـاف إليـه  : من العربية :نضافٕا
  .ويستعملوا أيضًا ملعىن ُدعي ليكون ضيفًا

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من ضاق  :اقنٔضٕا
  .ُفِعل

صـار  : انضاق فالن، يريـدون ]: من جمازام[
  .معسرًا

ظلمه، قهره على ): العربية(ضامه  بنوا من :نضامٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

: مطاوع ضـبطه : انضبط: من العربية :انضبط
وهم يسـتعملوا أيضـًا   . أتقنه، أحكمه، قهره، قوي عليه

انضبطْ  حشيش وانكتْب فيـه ضـبط،   : مبعىن استوىل عليه
  .وهذا املعىن من وضع األتراك

ع انظبط، على الطـاب : ويغلب أن يلفظوا انضبط
  .التركي

  .اطانضبط وانضٔب: واستمدت التركية



- ٢٨٠ - 

) العربية(احليوان املفترس : بنوا من الضبع :نضبعٕا
على انفعل ملعىن فقد صوابه من شدة اخلـوف، واستسـلم   
وانقاد، هذا ألن الضبع مشهور عنها أـا ـيمن علـى    

  .فريستها وجتره إىل مكان وهناك تفترسها

على انفعل ) بيةالعر(بنوا من ضجر منه  :نضجرٕا
  .ملعىن ُفِعل

وضـع جنبـه   : انضـجع : من العربية :نضجعٕا
  .باألرض، اضطجع

على انفعـل  ) العربية(بنوا من ضحك  :نضحكٕا
  .ملعىن ُفِعل

ك بو اصطيف ما بنضۤحوَلك أنا ٔأ]: من قلتنام[
  .َعَلّي، أنا بضحك عالناس

أنزل به الُضر، إىل ): العربية(بنوا من ضرّه  :ّرنٔضٕا
  .أجلأه إليه، بنوا على انفعل ملعىن ُفِعل: اكذ

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من ضربه  :بنضٔرٕا
  .ُفِعل

على  - انظرها -بنوا من ضِرست أسنانه  :سنضٔرٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل  - انظرها -بنوا من الضرف  :فنضٔرٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .صرُقِهر، ُع: انضغط: من العربية :طنضٔغٕا

االنضـغاط علـى   : وهناك االنضغاط اـازي 
  ....احلريات و

  .انظرها. فۤضاسم التفضيل من ٕن :نضفأأل

س، نضف من َسرج البـاۤ فالن ٔأ]: من كمام[
احلنابلة يتشددون يف النظافة (نضف من عقب احلنبلي فالن ٔأ

نضـف  فـالن أٔ ). حىت حيسن أن متد األصبع إىل الـداخل 
ه مفلس، واآلنية الصينية ملساء ال يعلق يريدون أن(مالصيين 
  ).ا شيء

  

التـوى مـع   : انضفر احلبُل: من العربية :رنضٔفٕا
  .غريه

  .انظرها. لغة هلم يف انظلم :َلمنٔضٕا

: مطاوع ضّمه: انضّم الشيُء: من العربية :نضّمٕا
  .انظّم، على النهج التركي: ويلفظوا. انطوى عليه

ل ودّق وقّل حلمـه،  َهُز: رۤمبنوا من ٕض :نضمرٕا
  .بنوا على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها - ر شي بقلبٓؤمومن ٔض

كفلـه  ): العربية(بنوا من ضمن الشيَء  :َمننٔضٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

خبل بـه  ): العربية(بنوا من ضّن بالشيء  :نّضنٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

: ُضمطاوع أضناه املر: انضىن: من العربية :نضىنٕا
لزم الفراش من املرض أو اُهلـزال أو سـوء   : أثقله، والرجُل

  .احلال

انضـىن   ّلـوٓ ماحدِّ زّيي على ٕخ]: من مواويلهم[
  .حالو

ضُعف جسُمه ): العربية(بنوا من َضَنك  :نضنكٕا
  .أو عقله على انفعل ملعىن ُفِعل

أنار على انفعل ): العربية(بنوا من ضاء  :ىٔونٔضٕا
  .ملعىن ُفِعل

: ، وهي عربية"أعَطى"لغة بدو حلب يف  :ىأنٔط
  ."إنا أنطيناك الكوثر": قرىء

  .اإلعطاء بلغة أهل اليمن: اإلنطاء: قال اجلوهري

  .أا لغة بين أسد: ونقل غريه عن الزخمشري



- ٢٨١ - 

لغـة   "أنَطى"أن : ٣جـ "اللسان العريب"ويف جملة 
  .سعد وهذيل

انقـاد، وهـم   : انطـاع : من العربيـة  :نطاعٕا
ا ملعىن طيعيستعملو.  

قدر عليه ): العربية(بنوا من طاق الشيَء  :نطاقٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

  .شي ما بنطاق]: من كالمهم[

إبراهيم احلليب املعروف بأسطا إبراهيم  :األنطاكي
  .م١٥٢٠احلّمامي، كان موسيقيًا وشاعرًا، مات س 

عبد املسيح بن فـتح اهللا الصـحايف    :األنطاكي
، سكن أحد أجداده أنطاكيـة، مث انتقلـت   اليوناين األصل

مث  "الشـذور "أسرته إىل حلب وا ولـد، أصـدر جملـة    
  .م١٩٢٣، كان مداحًا، مات س "العمران"

: ة والعربية تسميها أنطاِكَيـة نطاۤكأو ٕا :ةنطاكۤيٕا
مدينة مشايل حلب من اللواء كانت يف العهد العثماين تابعـة  

  .حللب

وكانت الثالثة  .م. ق٣٠٠بناها سلوقوس األول 
األوىل روما والثانية اإلسكندرية وهـي  : من املدن الرومانية

  .الثالثة

وكان هلا جمد الدين النصراين فهي مركز خطـري  
له، فيها أقام القديس بطرس والشهيد أغناطيوس األنطـاكي  
ويوحنا فم الذهب، وفيها دعي النصارى باسم املسيحيني، 

  .وهي مركز بطريركية

  .٥٩و ٧ص: ثار اإلسالمية لطلسانظر كتاب اآل

ف طاهـا مـن   فالن ما بيعـرۤ ]: من كمام[
  ).ةأو من طاۤك(ي انطاۤك

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من طّب  :نطّبٕا
  .ُفِعل

  

  

  .مطاوع طبخ الطعاَم: انطبخ: من العربية :نطبخٕا

صار للكشـك راس وصـار   ]: من كمام[
  .ينطبخ

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من الطبز  :نطبزٕا
  .َنَتَأ كالطبز

كرجي وتنحنح بـّدو  انطَبز اۤا]: من كمام[
  .حيكي

على انفعـل   - انظرها -بنوا من َطَبش  :نطبشٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .انطبش املال، انطبش على وّچو]: من كالمهم[

نقشـه  : مطاوع طبعه: انطبع: من العربية :نطبعٕا
ث خلتم حرف آلة الطباعة علـى  وسّكه، واالصطالح احلدي

  .الورق هو من اصطالح العثمانيني

  .عع يا انقۤليا انطۤب]: يقولون[

خالف انفتح، : انطبق الشيُء: من العربية :نطبقٕا
ة كـذا،  ق عليه املاۤدبنطۤب: ويستعملوا يف معىن املوافقة أيضًا

  .ق عليكي املتلٔبٔط

ل على ضرب الطب): العربية(بنوا من طَبَل  :نطبلٕا
  .انفعل ملعىن ُضرب الطبل

انتشر : ت البلد اخلرب، يريدونانطبۤل]: يقولون[
ـ  اخلرب، وانطۤب ى، ت الـدنۤ لت احلارة أو الصـايح، وانطبۤل

  .َعةت الضۤيوانطبۤل

انطبل طبلك وانزمر : ملن عّمه الفرح]: ويقولون[
  .زمرك

دفعه علـى  ): العربية(بنوا من طحثه  :نطحشٕا
  .، وُجعل مكان الثاء شنيانفعل ملعىن ُفِعل



- ٢٨٢ - 

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من طحن  :نطحنٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من طّخ  :نطّخٕا
  .ُفِعل

طّينـه  ): العربية(بنوا من طّرى اجلدار  :ىنطٔرٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) لغة مكية(

عىن على انفعل مل) العربية(بنوا من طِرب  :بنطٔرٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من طرحه  :حنطٔرٕا
  .ُفِعل

مطاوع طرده، وهي : انطرد: من العربية :دنطٔرٕا
  .انظرها. نترتلغة رديئة، وقد حيرفوا إىل ٕا

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من طرش  :شنطٔرٕا
  .ُفِعل، كما بنوا من طَرشُه مثلها

أصـاا  ): العربية(يَنه بنوا من طرف ع :فنطٔرٕا
  .بشيء فدمعت على انفعل ملعىن ُفِعل

صـّكه  ): العربية(بنوا من طرق الشيَء  :قنطٔرٕا
  .قرعه على انفعل ملعىن ُفِعل: والباَب

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من طّس  :نطّسٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من طّش  :نطّشٕا
  .ُفِعل

  .نطّش الْبدارٕا]: من كالمهم[

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من طعج  :نطعجٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من طعنه  :نطعنٕا
  .ُفِعل

عاله على ): العربية(بنوا من طّف احلائَط  :نطّفٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل، وهم يستعملوا ملعىن قفز ووثب

ذهب هلبـها،  : رانطفأت النا: من العربية :نطفإا
  .ضّد اشتعلت، وهم سهلوا مهزا

  .مسكني انطفا َطفي ومات]: من استعارام[

  .جعله ينطق: أنطقه: عربية :قأنٔط

  .طفل وأهللا أنطقو]: من كالمهم[

بنوا من حكايـة  : انطق احلجر]: يقولون[ :نطّقٕا
مث بنوا منه انفعل ملعـىن   "طّق"صوت وقع اجلرم على اجلرم 

  .ُفِعل

ُبّلت بالطل، وبنوا : بنوا من ُطّلت األرض :ّلنٔطٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربيتني(من أطّل من نافذته 

لطخه على انفعل ): العربية(بنوا من طاله  :نطَلىٕا
  .ملعىن ُفِعل

ـ ة أو احلت عليه الَكدۤبانطۤل]: من استعارام[ ة يۤل
  .ةأو الدوباَرة أو البلۤف

الشـيخ إبـراهيم   قـال  ]: من عثرات أقالمهم[
جازت عليـه  : انطلت عليه احليلة أي: ويقولون: اليازجي

مّوهه وأجازه، ومل ُينقـل  : وراجت، وطلى عليه احملال أي
  .شيء من ذلك عن العرب، وإن كان له وجه يف االشتقاق

على انفعل ) العربية(بنوا من طلب منه  :نطلبٕا
  .ملعىن ُفِعل

خفي، وقـد  : انطلس األمُر: من العربية :نطلسٕا
عدَّى فالن من حتت البلكون وإيد : يستعملوا مبعىن انطلى

  .ت تيابو طلست الزبالة انطلۤسمضروبة كبّۤ

على انفعل ) العربية(بنوا من طلع السلم  :نطلعٕا
  .ملعىن ُفِعل
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  .ذهب: عربية :نطلقٕا

نقطـة  : واستمد ثاقفوهم من الغـرب قـوهلم  
  .االنطالق

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من طّم البئر  :نطّمٕا
  .ُفِعل

  .اخلنادق انطّمت]: من كنايام[

على انفعل ) العربية(بنوا من طمر الشيَء  :رنطٔمٕا
  .ملعىن ُفِعل

درس : انطمـس الشـيءُ  : من العربية :نطمسٕا
طمس يف اجلورة، فهي انفعل : وامنحى، وهم يستعملوا من

  .مبعىن ُفِعل

على ) العربية(الن بنوا من طمع يف مال ف :نطمعٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

ـ ٕأ! خالو : يف سوق الصابون]: من خلمام[ ه نۤت
: يومهون أم يقولـون (ع عليك، آغا رّجال كبري ما بنطۤم

  .وكيل رمساال أكتر) اهللا

مطـاوع طـوى   : انطوى: من العربية :ىنطٔوٕا
انكتم، على : ذهب، احلديُث: نقيض نشره، العمُر: الشيَء

  .ل عليهاشتم: كذا

أو ( وي على نفسـوٓ نٕطفالن ٕم]: من استعارام[
  .يؤثر العزلة: يريدون) على حالو

  .أنطون: انظر :أنطوان

  .أنطون: انظر :أنطوانيت

على انفعـل   - انظرها -ش ٔوبنوا من ٔط :شنطٔوٕأ
  .ملعىن ُفِعل

من أمساء ذكور النصارى، مسوا باسـم   :أنطون
ويلقـب   ٣٥٦توىف س القديس أنطونيوس الكبري املصري امل

بأيب الرهبان، تنسك وسّن قانون التنسك املعروف بامسـه،  
األنطونيني، منها : ويسمى الرهبان الذين ينتسبون إىل قوانينه

  .األنطونية احللبية للمارونية

ويف  ANTOINE: وأنطــون امســه يف الفرنســية
  .ANTHONY: اإلنكليزية

د من أنطون لشمعون ملارون الـرب ]: من أمثاهلم[
  .بكون

أنطوانيت وهو مؤنث : ومن أمساء إناث النصارى
  .أنطوان يف الفرنسية

  .خمتصر أنطونيوس :أنطونيو

  .أنطون املتقدمة: انظر

  .انظرها. لغة هلم يف انضبط :طنظٔبٕا  

  .انضباط: واستمدت التركية

مابينظبط شغلك إال إذا سـّلمتو  ]: من خلمام[
  .ألهللا وَبْس

غـالف  ): العربيـة (بنوا من الظرف  :نظرفٕا
هذه الظـاء اسـتبقوها يف   . الرسائل على انفعل ملعىن ُفِعل

  .غالف الرسائل وجعلوها ضادًا يف الوعاء اجللدي

على انفعل ) العربية(بنوا من ظفر به : عليه رنظٔفٕا
  .ملعىن ُفِعل

حتمل الظلم، وهـم  : انظلم: من العربية :نظلمٕا
  .يستعملوا مبعىن ُظِلم

: انظم يف املّية عشرة عاملالكّية]: ونيقول[ :نظّمٕا
  .انظرها: لغة هلم يف انضّم

. لغة هلم يف انزمط وانسمط وانصـمط  :نظمطٕا
  .انظرها

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من ظّن  :نظّنٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من ظهر  :رٔهنٔظٕا
  .ُفِعل
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نفعل ملعـىن  على ا) العربية(بنوا من عابه  :نعابٕا
  .ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من عاد الشيُء  :نعادٕا
  .ملعىن ُفِعل

نعـاد منعـاد، أو   ٕم: للمغين إذا أجاد]: يقولون[
  .منعادة منعادة، وهو طلب غري أديب

  .نعادر وما ۤيۤكنٕذٕي: وإذا ذكروا حادثًا مفجعًا قالوا

بنوا من عاره الشيَء ومن العـار مبعـىن    :نعارٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربيتني(ب العي

ين َبـال  الغرض املنعار متل الـدّۤ ]: من كالمهم[
  .فالن ما بستحي وال بنعار. ة خطر ضياعو شديدكمبياۤل

علـى  ) العربية(بنوا من عاز الشيُء فالنًا  :نعازٕا
  .زنعٔواعتاز وٕا: انظر. انفعل ملعىن ُفِعل

  .أنعشهمصدر : اإلنعاش: من العربية :نعاشإإل

علـى  ) العربيـة (بنوا من عاف الشيَء  :نعافٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من عاقه  :نعاقٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من عان  :نعانٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من َعَبد اهللا  :نعبدٕا
  .ُفِعل

علـى  ) العربية(اجلسر وغريه بنوا من عرب  :رنعٔبٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

  

  

  

  

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من عبط  :طنعٔبٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من عبل  :نعبلٕا
  .ُفِعل

علـى   -انظرهـا  -بنوا من عّت الصوف  :انعّت
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على  )العربية(بنوا من عتب عليه : عليه :نعتبٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

  .ما بنعتب عليك]: من كمام[

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من عتق  :نعتقٕا
  .ُفِعل

  .محله: مطاوع عتله: انعتل: من العربية :نعتلٕا

نقص عقله ): العربية(بنوا من َعته الرجُل  :ْنَعَتهٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من عجق  :قنعٔجٕا
  .ملعىن ُفِعل

) العربيـة (بنوا من عجن الدقيَق وغريه  :نعجنٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من عّد الشيَء  :نعّدٕا
  .ملعىن ُفِعل

جيل البنعّدوا متل عقيل ن الرجۤاوۤي]: من قلتنام[
  .السقاطي وين ؟

ـ الرّجال اللي جبيب للبيت ف]: من أمثاهلم[ ة حۤم
  .ةبتنعد رۤمح

مشي مع الدّناقني بتنعَدى ال ٕت]: يقولون[ :نعَدىٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -بنوا من عدى : نمنّٓ
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بنوا من َعَدل مبعىن َأنصَف ومن عدل عن  :نعدلٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربيتني(السفر مبعىن حاد 

من أعدمـه  َفَقده، و: بنوا من َعِدم الشيء :نعدمٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربيتني(احلياة 

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من عذره  :نعذرٕا
  .ُفِعل

 - انظرها -بىن الثاقفون من عرب اجلملة  :بنعٔرٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

) العربيـة (بنوا من عِرج فالن يف مشيه  :جنعٔرٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربية(من عَرض الشيَء بنوا  :نعرضٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربيـة (بنوا من عرف الشيَء  :فنعٔرٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

... بنوا من عـرك العجـَني واجللـَد و    :نعركٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربية(

على انفعل ملعـىن   - انظرها -بنوا من َعّز  :نعّزٔا
  .ُفِعل

ون من َعَزف علـى العـود   بىن الثاقف :نعزفٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل) العربية(

  .تنّحى جانبًا: انعزل عنه: من العربية :نعزلٕا

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من عزم  :نعزمٕا
  .ُفِعل

ضّد يُسر ): العربية(بنوا من عِسر الشيُء  :نعسرٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

عثرة وأقامـه،  رفعه بعد : أنعشه: عربية :َْنعشا
بعث فيه : تداركه من هلكة، تداركه من ضيم أّمل به، وملعىن

  .احلياة بعد مخودها

  

  

): العربيـة (اسم التفضيل من نعشه اهللا  :األنعش
  .رفعه وأقامه، تداركه من هلكة، جربه بعد فقر

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من عشقه  :نعشقٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية( بنوا من عّص الشيَء :نعّصٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .انعّص على فالن]: من جمازام[

على انفعل ) العربية(بنوا من َعَصى فالن  :ىنعٔصٕا
  .ملعىن ُفِعل

اشـتّد،  : انعصب الشيُء: من العربية :نعصبٕا
  .ُرِبط: وهم يستعملوا ملعىن ُعِصب

مطـاوع  : انعصر العنـبُ : من العربية :نعصرٕا
استخرج : املبتلَ  وحنوه من كل ما فيه مائععصره، والثوَب 

  .ماءه

انعصم من أكـل الزعتـر،   ]: يقولون[ :نعصمٕا
: انعصـم : عربيـة : حصل معه يبوسة يف األمعاء: يريدون

  .أمسكه: مطاوع عصمه

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من عّضه  :نعّضٕا
  .ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من عطاه  :ىنعٔطٕا
  .ُفِعلملعىن 

  .ى لو وچِري الولد ما بنعٔطتۤي]: من كالمهم[

  .ل وقت بنعطى لو حكموٕك]: من حكمهم[

هلك، ): العربية(بنوا من عِطب الشيُء  :نعطبٕا
أحدث فيه ضررًا بالغًا علـى  : عطبٓو: انكسر، وهم ُيَعّدوا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

انثىن، ومنه : انعطف الشيُء: من العربية :نعطفٕا
  .احلنان: اف اازياالنعط
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علـى  ): العربيـة (بنوا من عفا عنه  :نعفى عّنٓوٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

: انعفـر : انعفس يف التراب: من العربية :نعفسٕا
  .وهم يستعملوا مبعىن ُدِهس

: مطاوع عقده: انعقد احلبُل: من العربية :نعقدٕا
قـده،  بين َع: ُأحكما، والبناُء: نقيض حلَّه والبيُع أو اليمني

  .احتبس: َغُلط، واللساُن: والعسُل وحنوه

انعقـدت احملكمـة،   ]: من تعبريام احلديثـة [
  .انعقدت اجللسة، انعقد الس

أصـابته قرحـة   : َدَبر: انعقر: من العربية :نعقرٕا
  .الرحل وحنوه

م مـا بعتنـاه   بين اليٓوانعّك ٕا]: يقولون[ :نعّكٕا
  .أضنته): ربيةالع(بنوا من عّكْته احلّمى : عاملدرسة

  .انقلب: انعكس: من العربية :نعكسٕا

  .انعكاس: واستمدت التركية

انعكاس النور، انعكـاس  ]: من تعبريام احلديثة[
  .الصوت

مطاوع عقـف  : حتريف انعقف العربية :نعكفٕا
  .عطفه وعّوجه: العوَد وغريه

مجعـه  ): العربيـة (بنوا من عكم متاعه  :نعكمٕا
  .وشّده بثوب

مرض على ): العربية(ا من ُعلَّ املريُض بنو :نعّلٕا
  .انفعل ملعىن ُعلَّ نفسها

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من عاله  :نعَلىٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من علف الدابة  :نعلفٕا
  .ملعىن ُفِعل

على ) العربية(بنوا من علك العلك وحنوه  :نعلكٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(من علم الشيَء بنوا  :نعلمٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من َعَلن  :نعلنٕا
  .ُفِعل

ل البشترو أوراق اليانصيب هدوٓٓ]: من كالمهم[
علن ة معا أحالم هوائّية بتبقى لتـنٕ ة عصبيّۤن َهزّۤٓلْل سحب ٕإٔك

  .النتائج وبعدا بتتبّخر

جعلـه  : اهللاُ  صـباحك  أنعم: من العربية :مَأْنٔع
شاهدت يف السوق رجـًال  . أصار إليه نعمة: رغيدًا، عليه

احلمـد هللا علـى   : يسأل آخر عن صحته فأجابه متفصحًا
  ).األنعام كالبقر والغنم(َأنعامه 

نعيمًا، : يقولون ملن حلق أو استحم]: من آدام[
  .اهللا ينعم عليك: وجواا

عب علـى  فيقولون للخسران يف الل]: ويتندرون[
  .نعيمًا، كأنه استحّم يف خلوة اخلسارة: التهكم

قـال الشـيخ   ]: من عثرات أقالمهم[ :م بهأنۤع
ِنعَم : أنعْم بفالن من رجل، أي: ويقولون: إبراهيم اليازجي

على حّد أكِرم به : "َأفِعل"فيأتون به على صيغة : الرجُل هو
ـ : مثًال، ومنهم من جيمع بينهما يقول ي أنعم به وأكرم، وه

ألن هـذه مـن   ... من العبارات الشائعة على ألسنة العامة
  .األفعال اجلامدة اليت ال ُتبىن منها صيغة التعجب

  .ِنعَم الرجُل هو: صوابه: قال النجار

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من عّم األمُر  :نعّمٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من َعِمَي  :نعمىٕا
  .ُفِعل

ضعف ): العربية(بنوا من َعِمشت عيُنه  :عمشنٕا
  .بصرها وسال دمعها على انفعل ملعىن ُفِعل
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بـالغني  : العربيـة (بنوا من الَغَمـص   :نعمصٕا
وجعلـوا   على انفعل ملعىن ُفِعـل ما تلفظه العني، ): املعجمة

  .الغني عينًا

على انفعل ) العربية(بنوا من عمل الشيَء  :نعملٕا
  .ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربيـة (بنوا من عوى الكلُب  :ىعٔونٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

انعطف، وهم : انعاج الشيُء: من العربية :جنعٔوٕا
  .مل يعّلوا الواو

  .ج قاووقٓوالبحكي احلق بنعۤو]: من أمثاهلم[

ذهـب  ): العربيـة (بنوا من عِورت عيُنه  :رنعٔوٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلحّس النظر منها 

على انفعل افتقر ): العربية(وا من َعِوز بن :زنعٔوٕا
  .انعاز واعتاز: انظر. ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربيـة (بنوا من غاص يف املاء  :نغاصٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من غاظه  :نغاضٕا
  .، وجعلوا ظاءها ضادًاُفِعل

  .أصل انغاض املتقدمة :نغاظٕا

) بالعني املهملة: العربية(املاَء بنوا من عّب  :نغّبٕا
  .، وجعلوا عينها غينًاعلى انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل  - انظرها -ق وچو ٔببنوا من ٔغ :نغبقٕا
  .ملعىن ُفِعل

انغبق وچو ماخلجل أو مالزَّعـل  ]: من كالمهم[
  .أو مالغضب

ثنـاه مث  ): العربيـة (بنوا من غنب الثوَب  :نغنبٕا
خدعه أو نقصه يف الثمن : يع والشراءخاطه، ومن غبنه يف الب

  .على انفعل ملعىن ُفِعلبنوا ) العربية أيضًا(

  

  

: ه يف حملنا هادا ما منغنب حداحنٕن]: من خلمام[
  .هّيه أسعارنا وهّيه أسعار السوق

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من غدره  :نغدرٕا
  .ُفِعل

عـىن  على انفعـل مل ) العربية(بنوا من غّره  :نغّرٕا
  .ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من غرز اإلبرة  :نغرزٕا
  .ملعىن ُفِعل

مطـاوع غـرس   : انغرس: من العربية :نغرسٕا
  .أثبتها يف األرض: الشجرة

على انفعل ) العربية(بنوا من غرف املاَء  :نغرفٕا
  .ملعىن ُفِعل

على ) العربيتني(بنوا من الَغرامة أو الُغرم  :نغرمٕا
  .ُفِعل انفعل ملعىن

على انفعل  - انظرها -بنوا من غّزه باإلبرة  :نغّزٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من غزا العدوَّ  :نغَزىٕا
  .ملعىن ُفِعل

على ) العربية(بنوا من غزل القطن وغريه  :نغزلٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

: مطـاوع غسـله  : انغسل: من العربية :نغسلٕا
  .اخنسل: ويكثر أن يقولوا. وسخهطّهره باملاء، أزال 

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من غّشه  :نغّشٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من َغّص بلقمته  :نغّصٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من غصبه  :بنغٔصٕا
  .ُفِعل

على ) العربية(بنوا من غضب عليه : عليه بنغٕضٕا
  .ُفِعل انفعل ملعىن
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  .انغمس: انغّط: من العربية :نغّطٕا

علـى  ) العربية(بنوا من غطس يف املاء  :نغطسٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من غّف  :نغّفٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من غفر له ذنبه  :نغفرٕا
  .ملعىن ُفِعل

وبـو، أو  البحّج بتنغفر لـو ذن ]: من اعتقادام[
  .بتنخسل ذنوبو

على انفعـل  ) العربية(بنوا من غفل عنه  :نغفلٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من غلت الِقدُر  :نغَلىٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من غلبه  :نغلبٕا
  .ُفِعل

  .بالبشتري من عّنا ما بنغۤل]: من خلمام[

علـى  ) العربيـة (ف الشيَء بنوا من َغَل :نغلفٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

ـ ]: يقولون[ ف بضـاعتو  البّياع الذكي الزم يغلّۤ
  .وبورقة تعّرف الناس ببضاعتو

  .ضّد انفتح: انغلق الباُب: من العربية :نغلقٕا

  .حزن: انغّم: من العربية :نغّمٕا

انغمـر يف  : من العربية يستعملها الثاقفون :نغمرٕا
  .اغتمس فيه: املاء

  ).أو انغمس(انغمر يف اللذات ]: من جمازام[

): العربية(بنوا من غمزه بعينه أو حباجبه  :نغمزٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلأشار إليه ا 

  

  .دخل فيه: انغمس يف املاء: من العربية :نغمسٕا

  .انغمس يف الشهوات واللذات]: من جمازام[

  .انغّض: انغمض طْرفه: من العربية :ضنغٔمٕا

جحـده  ): العربية(بنوا من َغَمط حقه  :طنغٔمٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

: انغـَوى : من العربية يستعملها الثاقفون :ىنغٔوٕا
  .اوى ومال إىل الضالل

  .املنِخران: األنف: من العربية :نفإأل

  .ُأنوف، وهم َيرّدون: واجلمع

  .أبو: ويف اآلشورية البابلية

  .َأف: ويف العربية

  .َأنف: جزيرة العرب ويف هلجات

مسي : أي أفٓا: أما يف السريانية فسمي الوجه كله
باسم األنف على إطالق اجلزء وإرادة الكل، كـأن شـأن   

  .األنف يف الوجه أعظم شأن

الفرنسية،  NEZويالحظ أن نون األنف ماثلة يف 
  .اإلنكليزية  NOSEأو NARIZويف 

ولو كان شاعرنا شوقي سريانيًا ملا كان قال عن 
  :لسان جمنون ليلى حني شم تراب قرب ليلى

  هنا فم ليلى الزكّي الضحوك    يكاد وراَء الِبَلى يلمع

  ...هنا أنف ليلى: بل كان يقول

ومن مناغاة العربية للطبيعة أا جعلت الفـاء يف  
األنف جهاز التنفس، وحكاية مرور اهلواء يف األنف وكذا 

ماثلة يف الَنَفس ونفـخ  يف الفم جيليها الفاء، يعززها أن الفاء 
  ..وتفل ونفر ونفث ونفخ ونفذ ونفق و

  .١٢٢ص ٢جـ: انظر اية األرب للنويري
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نفو شر، غلبو وكسرلو ة وبٕأۤيجۤا]: من كالمهم[
  ).الشامخ: يريدون(أنفو 

يريـدون  (ة نفا عوۤدحط للو بٕأ]: من كنايام[
 ملا حكينـا لـو  ). أي متكرب(نفو كبري فالن ٕأ). أفسد األمر

َميْت ما جيتو علـى  ۤأ). امشأز: يريدون(نفو ك َمشر ٕأحكايۤت
شـامخ بأنفـه،   : يريدون(ة ة منشٔحنفو نص اوقيْت حلۤمٕأ

  .ةنفو بصۤلكسر على ٕأ). متّربم، متعاظم

قربان . ةظان القشۤلٔرنفو متل ٔبٕأ]: من تشبيهام[
  .ةطفائۤينف متل خرطوم إإلهإأل

مـن وّجـو؟    نفوحدا بقطع ٕأ]: من استعارام[
بدَّك تعطي وأنفك ). ال أحد يهجر من له صلة به: يريدون(

  .باخلّل

نفـي  نيت يا ٕأليش ٕأ. نفيلحس ٕإٔت]: من سبام[
  ).وهي من سباب النصارى(نفي عليك ٕأ. بتفهمي بالذوق

ـ ! نفـى  رت يـا إٔ ْكٕب]: من كمام[ رت وٕص
ّفا، يا ريت يكون خّفـا  ت بعتت يل ٕخسيت ما أۤج. طمتخّۤ

  .ةك يف تالوۤلنۤفَعراس ٕأ -ة يامعلوۤل -زاد عليكي . نفاخرقة ٕأ

ل ج بعمّۤنفو باخلاۤرف ٕأاللي بنضّۤ]: من اعتقادهم[
  .نفو بكون بّدو يتقاتل مع مرتوأنفو، اللي حبّكو ٕأ

وإليك اآلن عزمية تتلى لشفاء األنف جمربةً  بإذن 
  ."نِفية، أّشو ذنيب َعّمل ٕأت قمۤلة طقّۤخ منۤلياشۤي": اهللا

كما (كرهه : َأِنف الشيء ومنه: من العربية :فنٕۤأ
: ، على أن الشيخ إبـراهيم اليـازجي قـال   )يف منت اللغة

  .يأنف منه: أمٌر يأنفه الكرام، والصواب: يقولون

  

  

  

  

  

  

  .من نقل حجة على من مل ينقل: نقول

: ةفالن َأّنف على هالشغۤل: يقول النصارى :أنَّف
نوا من األنف فعل َأّنف مبعىن مشر أنفـه  ب: ياها ى بّدٓوما بٔق

  .استنكافًا

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من فات  :نفاتٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعناهـا  ) العربية(بنوا من فاز  :نفازٕا
  .نفسها

انكسر ِكَسرًا : انفّت الشيُء: من العربية :نفّتٕا
  .صغرية

ض فّت اخلبز يف العدس حبـامٓ إن]: من كالمهم[
  ).يف ألعاب الشدة(نفّت الورق ق ببجبج، ٕالّٔٔهو

مطاوع فتحه، : انفتح الباُب: من العربية :نفتحٕا
: غلب عليها ومتلكها قهرًا، واهللا عليـه : ضّد أغلقه، والبالَد

  .عّلمه وعّرفه

انفتح لو باب رزق جديد، زيق ]: من كالمهم[
  .انفتح الباب

ح بـاب العلـم   نفۤتمن شان ٕي]: من اعتقادهم[
  .قرا سورة الفتحعالولد الزم ٕي

انفتحت : ماشا اهللا على هاملطر]: من استعارام[
  .أبواب السما

كانت ملدة قريبه توصد أبواب : من تاريخ حلب
املدينة التسعة مساًء، كما توصد معها أبـواب األسـواق   

  .وأبواب احلارات، واحلراس وراءها

ــذكرات  ــن م يف  CLERMANT  FERRANDم
 عن بالد ألف ليلة وليلة املطبوع يف ليدن س ذكريايت"كتابه 

١٦٥٥ " ...  
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وصلت باب أنطاكية بعـد الغـروب وكـان    
موصدًا، ناداين احلرس ما تريد؟ فأشرت لترمجاين أن يقـول  

إين أمحل كتابًا من السلطان بإستنبول إىل باشا حلب، : هلم
فأدلوا يل قفَّة أودعتها الكتاب وأنزلنا أمحال دوابنـا قـرب   

ب ننتظر اجلواب، وكان الوقت شتاء والـربد قارسـًا،   البا
فاحتطبنا من البساتني أمامنا وأوقدنا ودفئنا، مث مسعنا جلبـة  
وراء الباب تشعر أم يفتحونه، هاهو ذا الباب ينفتح ومـا  
بني فجوة مصراعيه، أرى على نور املشاعل احلطبية ستة من 

ـ    رى اجلنود جيّرون أحد املصراعني بالسالسـل وسـتة أخ
للمصراع الثاين يتوسط االثين عشر إنكشاري بيده سـوط  

  ...من اجللد يصرخ

بنوا مـن  . ةۤشت الفّتۤاانفتۤش]: يقولون[ :نفتشٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -فتش 

انشق، ومنه ما حيدث : انفتق: من العربية :نفتقٕا
  .من انشقاق يف اجلسم داخلي

  .نفتقا ٕيك واملا عجبوأنا ۤه]: من كالمهم[

فيجّسدون النغم يف حمـط مفتـتح   ]: ويتندرون[
جيّسدون النغم يف  "وآش للعواذل عندنا! آه ياأنا ": القصائد

  .تنفتق تنشق: حمطِّه بقوهلم

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من فتك به  :نفتكٕا
  .ُفِعل

  .مطاوع فتله: انفتل احلبُل: من العربية :نفتلٕا

  .لتفۤتۤا: ويف السريانية

ي نفسها ة ملا بتصري توال بتنفتل وبتدور حواۤلالغنۤم
  .وبعدا ما بتلحق القطيع

ـ  انفۤت]: من عنجهّيام[ ه ل واندار َلعّنـا واهللا حنۤن
  .خْلق متلك وما منقول أحسن مّنك

  

  

  

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من فتنه  :نفنتٕا
  .ُفِعل

عـىن  على انفعل مل - انظرها -بنوا من فج  :نفّجٕا
  .ُفِعل

قعي ٕت! يا َمْرت احلجِّي ]: من دعائهم على فالن[
  .نفجِّيٕت

جرى، ومنـذ  : انفجر املاء: من العربية :نفجرٕا
اختراع املواد املنفجرة استعاروا االنفجار من جريان املـاء  
بقوة إىل تفكك أجزاء املادة املنفجرة وما أحاطهـا بقـوة   

  .الضغط

ر البارود، انفجـر  انفج]: من تعبريام احلديثة[ 
اللغم، انفجر الربكان، انفجر الپرميوس، انفجرت القنبلة أو 

  .القذيفة

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من فجعه  :نفجعٕا
  .ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من فحص  :نفحصٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .انثقب: انفخت السقُف: من العربية :نفختٕا

  . عروست الانفخۤت]: ومن جمازام[

حتريف انفخت املتقدمـة، يسـتعملها    :نفخدٕا
  .احللبّيون أكثر من انفخت اليت يستعملها الشامّيون

  .ُفِدي: انفَدى: من العربية :نفَدىٕا

: انفـتح، والغـمُّ  : انفـرج : من العربية: جنفٔرٕا
  .ختّلص منه: اتّسع، من ضيقه: انكشف عنه، بني الشيئني

  .ت معوانفرۤج]: من كالمهم[

ن بتشـوفا  ض عۤين وغمّۤح عۤيفتّۤ]: حكمهممن [
  .تانفرۤج
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ج إن ج بتنفۤربتنفۤر: املصاب] من دعائهم لفالن[
  .اهللا مع الصابرين

اسـتقّل بـه   : انفرد بالشيء: من العربية :نفردٕا
كان فيه فردًا : خال ا، باألمر: وحده دون شريك، بنفسه

  .ال مثيل له

أنـا  : يدون، ير"دۤرنٕفإ": وعبارة التحّدي عندهم
  .وأنت نتبارز

ّحناه، عزله، ): العربية(بنوا من فرز الشيَء :زنفٔرٕا
  .فصله، مازه

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من فرش  :نفرشٕا
  .ُفِعل

سـنَّه  ): العربية(بنوا من فرض احلكَم  :نفرضٕا
  .حّزها على انفعل ملعىن ُفِعل: وأوجبه، اخلشبةَ 

  .ع التجّولانفرض نظام من]: من كالمهم[

علـى   - انظرهـا  -ب بنوا من فرط العۤن :نفرطٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

الشيخ إبراهيم اليازجي وذكرها  "انفرط"وأنكر 
  .مبعىن تفّرق "الرائد"

ت املسـبحة، انفرطـت   انفرۤط]: من كالمهم[
  .اجلمعّية، انفرط الكتاب، انفرطت الرمانة

  .ةۤيانفرطت احلكۤا]: من استعارام[

ما تفرع مـن  ): العربية(بنوا من الفرع  :نفرعٕا
  .أصل على انفعل ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربية(بنوا من فرغ من عمله  :نفرغٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

انفصل، وهـم  : انفرق عنهم: من العربية :نفرقٕا
  .استعملوها أيضًا ملعىن ُجِعل الشيُء فريقني

  

  

انفرق شعر راسو، انفرق احلزب ]: من كالمهم[
  . حزبنيإىل

على انفعل ) العربية(بنوا من فرك الشيَء  :نفركٕا
  .ملعىن ُفِعل

بس فوق اخليار انفرك النعناع اليۤا]: من كالمهم[
  .بلنب، انفرك التنباك

على انفعل ملعىن  - انظرهـا  -بنوا من فرم  :نفرمٕا
  .ُفِعل

  .ما ْمنرجع –لو آنفرمنا  -ه حنۤن]: من قلتنام[

على انفعل ملعـىن   - انظرها - بنوا من فّز :نفّزٕا
  .ُفِعل

لـو  الزم إذا أجا واحد كـبري أو إ ]: من آدام[
  ).وهذه العادة مستمدة من األتراك(نفّز للو مقام ٕي

شـقه،  ): العربيـة (بنوا من فرز الشيء  :نفرزٕا
  .فسخه، على انفعل ملعىن ُفِعل

  .عر وانقۤلانفۤز]: من سبام[

على انفعل ملعـىن  ) ةالعربي(بنوا من فِزع  :نفزعٕا
  .ُفِعل

): العربية(اسم التفضيل من نُفس الشيُء  :األنفس
  .صار مرغوبًا فيه، كان له قْدُره وخطُره

  .واستمدا التركية واألوردية

ت ّنو أنفس آثـار حلـب انتشـلۤ   ف ٕأه بتعۤرأنۤت
  .توانباۤع

  .اّتسع: انفسح املكاُن: من العربية :نفسحٕا

ـ إذا ْتٔح]: من كالمهم[ ق مشـروع الفـرات   قّٔ
  .ةبنفسح قّدامنا اال َلمشاريع كتۤري
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: احنـّل، الَعقـدُ  : انفسـخ : من العربية :نفسخٕا
  .بطل: انتقض

على انفعل ) العربية(بنوا من َفسد الشيُء  :نفسدٕا
  .ملعىن فسد نفسها

قـال الشـيخ إبـراهيم    ]: من عثرات أقالمهم[
سـد،  فالن مفسود السـرية وقـد انف  : ويقولون: اليازجي

الزم فال يصاغ للمجهـول وال   "فسد"وكالمها خطأ، ألن 
  .يبىن منه مطاوع

سكن ورمـه،  : انفش اجلرُح: من العربية :نفّشٕا
خرجت من الزّق وحنوه، وهم اسـتعملوها أيضـًا   : والريُح

  .ُفِتح القفل بغري مفتاحه: ملعىن

على انفعـل  ) العربية(بنوا من فشا اخلُرب  :نفَشىٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من فشخ  :نفشخٕا
  .ملعىن ُفِعل

خ من فوق الولد َتمـا  ما بنفۤش]: من اعتقادهم[
  .رقٔصٕي

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من فشل  :نفشلٕا
  .ُفِعل

  .جروت إيدو وٕاانفشۤل]: من كالمهم[

): العربية(بنوا من فّص الشيَء من الشيء  :نفّصٕا
  .ى انفعل ملعىن ُفِعلانتزعه وافترزه عل

  .انظرها. تفصفص: ويغلب أن يقولوا

) العربيـة (بنوا من فصد الطبيُب املريَض  :دنفٔصٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

: انفصع الشيُء مـن كـذا  : من العربية :عنفٔصٕا
انكشف، احنسر، خرج، وهم يستعملوا ملعىن قعد ومـّد  

ئرة األدب رجله وأسند جنبه، ويف هذه القعدة خروج عن دا
  .عندهم، كما يستعملوا ملعىن صار أعرج

  

: ضّد اّتصل، عنـه : انفصل: من العربية :لنفٔصٕا
  .باينه، وهم يستعملوا أيضًا مبعىن ُعزل ومبعىن ُبّت يف األمر

  .انفصال: واستمدت التركية

تفرقـوا،  : انفـّض القـومُ  : من العربية :نفّضٕا
  .انقطع: والشيُء

ة، ۤيت احلكۤاة، انفضّۤۤلت القتۤاانفضّۤ]: من كالمهم[
  .انفّض الس

ّال بكـون  ّم رزوق ٕإما بتحضر ٕأ]: من كمام[
  .انفّض السوق

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من فضحه  :نفضحٕا
  .ذكر انفضح "الرائد"افتضح، على أن : ُفِعل، عربّيها

ة بنفضـح  ٔحاللي بطلع عاألسٔط]: من اعتقادهم[
  .عرضو

على انفعل ) العربية(بنوا من َفَطر الصائُم  :نفطرٕا
  .ملعىن ُفِعل

ما انثَبت هالل رمضـان بكـرا   ]: من كالمهم[
  .ربنفۤط

بنوا من َفِطـس ومـن فِطـس أنُفـه      :نفطسٕا
  .تطامنت قصبته على انفعل ملعىن ُفِعل): العربيتني(

  .مطاوع فطمه: انفطم الولد: من العربية :نفطمٕا

  .مانفطا: واستمدت التركية

إذا انفطم الولـد يف املرْبعينيـة   ]: من اعتقادهم[
  .رمٓوبسحل ٕص

): العربيـة (بنوا من َفَطن لألمر وبه وإليه  :نفطنٕا
  .أدركه، فهمه، على انفعل ملعىن ُفِعل
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ضـد  ): العربية(اسم التفضيل من نفعه  :األنفع
  .ضّره

 :ال األنفع ؟ قال لواألخ ٕإ: قال لو]: من أمثاهلم[
  .نفعال واهللا األ

على انفعـل   - انظرها -بنوا من فعص  :نفعصٕا
  .ملعىن ُفِعل

ما انفعص طربوشك مـن شـي   ]: من سبام[
  .قليل

: مطاوع فعله: انفعل الشيُء: من العربية :نفعلٕا
: "الرائد"ويف . عمله، وهم يستعملوا ملعىن تأثّر واضطرب

  .اشتّد تأثره: انفعل

ال األتراك ومعىن التأثر النفعل مستمد من استعم
  .له

يتضح مما تقدم ومـن  : وزن انفعل: نريد :نفعلٕا
  :"موسوعتنا"تكملته يف 

أن العربية صاغت من ارد علـى انفعـل    -ً ١
مـن  : لطائفة من األفعال أوردناها كلها مصـدرة بقولنـا  

  .العربية

أن العربية مل تصغ على انفعل من طائفـة   -ً ٢
  .أكثر مما صاغت منه

 صاغها العصر علـى انفعـل   وهذه األفعال اليت
  :قسمان

  .قسم نّبه إليه النقاد وحظروا استعماله -أ 

وقسم ما نّبه إليه النقاد، وحنن حاولنـا أال   -ب 
ينّد عّنا منه فعل ذكرناه يف ما سبق ويف ما يلـي مصـّدرًا   

  .بنوا على انفعل، وهو أكثر مما نبهوا إليه: بقولنا

  .واملسألة كلها مساعية

  .أنفذه وأفناه وصرفه: أنفق ماله :عربية :أنفق

  

  

  .قإنفٔا: واستمدت التركية

  .أنفق عمره يف التقوى]: من جمازام[

: مطاوع فقـأه : انفقأ الدّمل: من العربية :نفقإا
قلعها، وهـم سـهلوا   : شّقه ليخرج ما فيه من اِملدَّة، العَني

  .مهزته

نفقـا  نفقا عينـو، يٕ ٕت]: من دعائهم على فالن[
  .بيضو

ـ ]: كالمهممن [ ة أو انفقا البيض من شان العجّۤ
  .صة، وانفقش احلمّٓمن شان املفرَّۤك

على انفعل ) العربية(بنوا من َفَقد الشيَء  :نفقدٕا
  .ملعىن ُفِعل

انقلـب،  : انفقس الشـيءُ : من العربية :نفقسٕا
واستعملوها أيضًا على انفعل ملعىن ُفِعل من فقـس البيضـة   

  ).العربية(

على انفعـل   - انظرها -فقش  بنوا من :نفقشٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .انشّق: انفقع: من العربية :نفقعٕا

وملا . رٔبت َمراْرتو قد ما ٔصانفقۤع]: من كالمهم[
  .ح أنفقعطلق متو وانفتح ليحكي كنت راۤي

انفصل واخنلع، : انفك الشيُء: من العربية :نفّكٕا
  .احنّلت: والعقدُة

  .كانفكا: واستمدت التركية واألوردية

  .ة، انفك السحرت الشرۤكانفۤك]: من كالمهم[

على انفعـل   - انظرها -بنوا من فكح  :نفكحٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من الِفكرة  :رنفٔكٕا
  .ملعىن ُفِعل
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إذا حدا انفكـر الزم يبخـروه   ]: من اعتقادهم[
  .بَقراين جصرية البيت

ف حتري: انفكست الشمس]: يقولون[ :نفكسٕا
ـ : ، ويقولون)العربية(انكسفت  ار ألنـو  انفكس قّدام التجّٔ

على  - انظرهـا  -بنوا من فكس : ر شغلؤقانفكس حظو ؤد
  .انفعل ملعىن ُفِعل

ت اخليطان، ت الربطة وانفلّۤانفلّۤ]: يقولون[ :نفّلٕا
ُنِقضت، وليس يف العربية أو يف السريانية هذا املعىن : يريدون

  .ختّلص: "انفلت"جتزاء من لفّل، ولعل انفّل إذن ا

: ختّلص، جنا، عليـه : انفلت: من العربية :نفلتٕا
  .توّثب

ه من زمان أجـا  قلبو معّبى علۤي]: من كالمهم[
  .وانفلت عليه َفرد فلتة

أصيب بالفاجل على ): العربية(بنوا من ُفلج  :نفلجٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

جريه، انفلـج  انفلج من إيديه وٕا]: من كالمهم[
  .-أللهم عافينا  -و حنك

على انفعل ) العربية(بنوا من فلح األرَض  :نفلحٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .انفلق، انشّق: انفلع: من العربية :نفلعٕا

  .انشّق: انفلق الشيُء: من العربية :نفلقٕا

  .ق من هاملنطق األعوجۤلرايح بنٕف]: من كالمهم[

أو أنفلونزا، ورمسها ألربت رحيـان يف   :َأنفلوْنَزه
نزلة صدرية تصحبها احلّمى والرشـح  : أنفلونزا "موسوعته"

  .INFLUENZA: والبلغم، من اإليطالية

  .GRIPPE: وتسمى أيضًا

  

  

  

احلّمى اإلسبانيولّية، ألن العرب يف : وتسمى أيضًا
  .أنف العرتة: األندلس هم الذين مسوها

  .٢٦٨ص ١١٩و س ٣١٠ص ١٠٣س و ٢٢١ص ١٩س: انظر املقتطف

  .٤٨ص ٤عدد ٥و س ٤٤ص ١عدد ٢١س: وجملة األديب

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من فِني  :نفَنىٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من َفهم الشيَء  :نفهمٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .وانفهم حلن: يف القاموس

حول : AMPHITHEATRE: من اليونانية :َأْنِفيْتياْتر
ر ذات املسرح، وهو فسحة كبرية شكلها بيضّي أو مـدوّ 

  .عواميد ونوافذ عامة

  .اَملْدَرج: وضع هلا امع الثاين املصري

من التركية والفارسية نسبة إىل : السعوط :ةَأْنفيّۤ
  .برنوطي: انظر: األنف العربية

  .ENFIÉ: واستمدا البلغارية من التركية فقالت

  .قاستعملوا منها ْمَأنّٔ :قَنّٔأ

  .تأنق: انظرها وانظر

): العربية(ي الشيُء قالتفضيل من َناسم  :ىقاألن  
  .نُظف

خضع وذّل وأذعـن،  : انقاد: من العربية :نقادإٕ
  .ومطاوع قاد

مطاوع قاس الشيَء : انقاس: من العربية :نقاسٕا
: قّدره على مثاله، والطبيُب قعَر اجلراحة: بغريه أو على غريه

  .قيست املساحة: قّدر غورها، وهم استعملوها أيضًا مبعىن

تكلم على انفعـل  ): العربية(بنوا من قال  :النقٕا
  .ملعىن ُفِعل
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  .اللي انقال انقال واأليام بيناتنا]: من كالمهم[

على انفعل ملعـىن   - انظرها -بنوا من قام  :نقامٕا
  .ُفِعل

  .منقامة: ٢١ص "هز القحوف"وورد يف 

ْلميت ما بصري تنقـام مـن   ٕك]: من عنجهيام[
  ).ارٔضأو من ٔأ(ا مطرٔح

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من قّب  :ّبنٔقٕا
  .ُفِعل

جعله علـى  ): العربية(بنوا من قبا البناَء  :ّبىنٔقٕا
  .هيئة القبة، على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل ملعـىن   ) العربية(بنوا من قربه  :نقربٕا
  .ُفِعل

  .ررو انقۤب: بّدي أنام بقوهلم: يردعون من يقول

) العربية(ن من قبس منه العلَم بىن الثاقفو :نقبسٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من قبش  :نقبشٕا
  .ُفِعل

ة وصاروا ببيـت  انقبشوا احلراميّۤ]: من كالمهم[
  .نخالٓت

هجرهم، : انقبض عن القوم: من العربية :نقبضٕا
ضّد اتّسع، وهم استعملوها أيضًا : أمسك، والشيُء: وبطُنه

  .مبعىن ُأمِسك الشيُء وُتُسلِّم، ومطاوع َقبض اهللا روحه

  .جفل مرتاعًا: طْقٔف: ويدانيها يف السريانية

ض نقۤبداري صاحبك وال ختلّيه ٕي]: من وصاياهم[
  .مّنك

  

  

  

أخـذه  ): العربيـة (بنوا من قبل األمـَر   :نقبلٕا
صّدقه على انفعل ملعىن ُفِعل، واستعملوها أيضـًا  : والكالَم
  .ِضي بهملعىن ُر

أماتـه، واجلـوَع   ): العربية(بنوا من قتله  :نقتلٕا
كسر حّدته على انفعل ملعىن ُفِعل، وهم استعملوها : والربَد

  .أيضًا مبعىن ُضِرب

على انفعل ملعـىن   - انظرها -بنوا من قّج  :نقّجٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من قجم  :نقجمٕا
  .ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -حط بنوا من ق :نقحطٕا
  .ملعىن ُفِعل

ة، أقت الزۤرانقحط الطني، انقحۤط]: من كالمهم[
  .د، انقحطت سيارتوانقحطت إيدو بّدا شوّية َتنتريٓو

 - انظرها -بنوا من قحف قشور اجلبسة  :نقحفٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من قحم  :نقحمٕا
  .ملوها أيضًا ملعىن انقحفُفِعل، واستع

على انفعل  - انظرهـا  -بنوا من قّد اللحم  :نقّدٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل  - انظرها -بنوا من قدح النار  :نقدحٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل  - انظرهـا  -بنوا من قدر عليه  :نقدرٕا
  .ملعىن ُفِعل

ر عليـه، أهللا  ما بنقـدۤ ]: من دعائهم على فالن[
  .هقدر عليٕي

على انفعـل   - انظرها -بنوا من قدف  :نقدفٕا
  .ملعىن ُفِعل
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  .خّلصه، ّجناه: َأنقذه: عربية :َأنقذ

  .إنقاذ: واستمدت التركية

علـى  ) العربيـة (بنوا من أقّره على العمل  :نقّرٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ُفِعل ) العربية(بنوا من قرأ  :نقرإا
  .وسهلوا مهزته

إذا انفتح املصحف وما انقرا فيه ]: قادهممن اعت[
  .بقرا فيه الشيطان

قرية يف إدلب، مـن  ]: من قرى حلب[ :ةۤتَأْنقرا
اإلّجانات والقصاع، كمـا يـرى األب   : ْنقريتٓا: األرامية

  .٧٦ص. "حلب"شلحت يف 

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من قِرب  :نقربٕا
  .ُفِعل

  .ب مّنكقۤرك عقريب ما بنطبٔع]: من سبام[

: د حمّلك أحسن لـك انقۤر]: من سبام[ :نقردٕا
اجلس خمزيـًا  : بنوا من القرد على انفعل ملعىن ُفِعل، يريدون

  .كالقرد ضربه صاحبه

قطعه على انفعل ): العربية(بنوا من قرشه  :شٔرْنٔقٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .ش قرشهاخليار الغض بنقۤر]: من كالمهم[

أمسك بلحمه ): ربيةالع(بنوا من قرصه  :نقرصٕا
: لسـعه، واحلّيـة  : ولوى عليه بأصبعه، والربغوُث وحنـوه 

غسله بـأطراف األصـابع، وهـم    : لدغته، والثوَب باملاء
غسل اجلزء مـن الكـل، كمـا    : يستعملون القرص مبعىن

  .قلعه: قرص احلجر يريدون: يقولون

: ماشا اهللا صحتو مـا أكوسـا  ]: من كنايام[
  .صجسمو ما بنقۤر

  

مطـاوع  : انقرض الثـوبُ : من العربية :نقرضٕا
هلكوا ومل يبـق منـهم   : قطعه، والقوُم: قرضه الفأر وغريه

  .أحد

انقرضت إصبعتو بنوا مـن  ]: يقولون[ :نقرضٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -قرض 

قطعـه  ): العربية(بنوا من قرط الُكّراث  :نقرطٕا
صوا القـرط  قطعًا صغارًا على انفعل ملعىن ُفِعل، وهم خص

  .بقطع األسنان

ي يا أصحايب يف ْتمـام ملـا   تۤري]: من لوحام[
ط بطلع صوت قرطا شي غرام وأطيب من وقع األنغام، بتقٓر

بو زمر جنـب  ّمت جحش ٔأ: ومن هالتمام حصلت على ّمتني
حوشنا العتيقة، عليم اهللا ملا بتضيق معي الدنيا بنص الليـل  

أبو زمر، وتعا معـي  افنا وَبْبرك جنب جحش بفتح باب سٔق
وامساع صوت الشعريات والتبنات ملـا بنقرطـو مـن مت    

ما يف أحلى من هالصوت اهلادي ! هاجلحش الفّنان، يا أهللا 
يف الليل اهلادي، وقد ماحبيت اجلحش بيعرفـوا اصـحايب   

وان بعد ما مششما، لكن ويـن  ة أكال احلۤيبيّۤقدمت للو شعۤي
  .صوت من صوت

شـبه قرطـاتو   يل وبٕتب ٕأأما التم التاين مت صاح
لقرطات جحش أبو زمر أهللا ينّضريل حياتو، وبقول لصاحيب 
هيك وباخدو وبسمعو وبطلب أجيب آلة تسجيل للصوتني 

  .ضيق ما ٕراألخوين، لكن صاحيب هللّٔ

علـى  ) العربية(بنوا من قرع الباَب وغريه :نقرعٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

صار أقرع ): ةالعربي(بنوا من قرَِع الولد : نقرعٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل
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ع، وأهل البحّش جنب كيتر بنقۤر]: من اعتقادهم[
شره يومًا : - انظرها -املعرة انقرعوا وسببا أعوج بن عناق 

ففسدت معدته وسلح وكان يومًا عاصفًا فـّذرت الريـاح   
  .رشاشًا من سلحه أصاب املعرة فانقرع كثري من أهلها

ف القلم، بنوا من قرف انقر]: يقولون[: نقرفٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -

  .ف رقبتوۤرتنٕقالبعادينا ٕب]: من عنجهيام[

لو كان اجلمل شاف حدبتو كان ]: من أمثاهلم[
  .ت رقبتووقع وانقرۤف

  .ة عوجا جّلسا بتنقرفۤيالقّتۤا]: من استعارم[

إذا انقرفت اإلبرة يوم السبت ]: من كتاب اللباد[
ك ما بعود بنقرف شـعر  يتّيا يف توۤب عم بتخيطي وچكّۤنيتوٕأ

  .راسك

أكله علـى  ): العربية(بنوا من قرم الطعاَم : نقرمۤا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

  .قْرم قْرم قْرم: وحيكون صوت األكل بتصويتهم

): العربيـة (بنوا من قرن الشيَء بالشيء : نقرنٕا
واحد، وبني مجعهما يف ِنري : شّده به ووصله إليه، والثورين

  .مجع، بنوا على انفعل ملعىن ُفِعل: الشيئني

صُلب على ): العربية(بنوا من قسا : عليهنقَسى ٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

قهره وأكرهـه  ): العربية(بنوا من قسره : نقسرٕا
  .على العمل على انفعل ملعىن ُفِعل

مطـاوع  : انقسم الشـيءُ : من العربية: نقسمٕا
تفرق أمرهم وانقلب بعضهم علـى   :جّزأه، والقوُم: قسمه
  .بعض

  

  

انطلقوا وتفرقوا، : انقش القوُم: من العربية: نقّشٕا
وهم استعملوها أيضًا مبعىن ُجمع ومبعىن ُأكل من هنا ومـن  

  .هنا

: مطاوع قشره: انقشر الشيُء: من العربية: نقشرٕا
  .كشط جلده، نزع قشره

: مطاوع قشـطه : انقشط: من العربية: نقشطٕا
: العصا، وهم يستعملوا مبعىن الزم هـذا الضـرب  ضربه ب

  .اهلرب، كما يستعملونه مبعىن انكَشط

جعلـه  (ن انقشط من هٓو: بقوهلم]: ويزجرون[
  ).وسخًا يكشط

أدبـر،  : انقشـع الليـلُ  : من العربيـة : نقشعٕا
زال وانكشف، وهم يستعملوا أيضـا مبعـىن   : والسحاُب

  .رالرؤية واإلبصا: الزم إدبار الليل أعين

ضّد ): العربية(اسم التفضيل من نقص : األنقص
  .زاد

مطاوع قّص الشيء : انقّص: من العربية: نقّصٕا
  .باملقص

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من قصده : نقصدٕا
  .ُفِعل

جعلـه  ): العربية(بنوا من قصر الشيَء : نقصرٕا
  .قصريًا على انفعل ملعىن ُفِعل

  .دّقه وبّيضه): عربيةال(وكذا بنوا من قّصر الثوَب 

  .انكسر: انقصف الشيُء: من العربية: نقصفٕا

  .مرٓوف ٕعۤصنٕقٕي]: من دعائهم على[

انقـّض  : من العربية يستعملها الثاقفون: انقّض
: هوى ليقع، واخليُل عليهم: تصّدع وسقط، والطائُر: اجلداُر
  .اندفعت
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  .انقّضت الطيارة على العّدو]: من كالمهم[

فِنـي  : انقضـى الشـيءُ  : العربيةمن : ىنقٔضٕا
  .وانصرم

  .ةت العطۤلانقۤض]: من تعبريام احلديثة[

انقضى الشـغل وانقضـت   ]: يقولون[: نقضىٕا
على انفعـل ملعـىن   ) العربية(الشغلة، بنوا من قضى حاجته 

  .ُفِعل

  .انقطع: انقّط الشيُء: من العربية: نقّطٕا

تعا معي خبيالك ألصور لك املكتـب  ]: لوحة[
املدرسة اللي هّيـه أرقـى   : د باملكتبة، َبقٓصستني سۤنقبل 

بكتري مالشيخ، وليش ما يكون املكتب أرقى؟ ويف املكتـب  
ـ مال واحلساب، ٔهة عن مصحف الشيخ اخلط وإإلزياۤد ق لّٔ

ن البن املكتب نظرة اهتمام وإكبـار  همت السر يف نظرٓتٕف
  .وقطعة نادرة املثال

لـي  مكتب الشـيخ ع : وكان يف حلب مكتبني
اخلطيب ومكتب الشيخ أمحد املصري، وكل مكتب فيه أقل 

  .من ميت ابن مكتب، ترعاهم كلهم عني الشيخ

مال وشوية بكرا للضهر خط وبعد الضهر ٕإومن ٔع
  .حساب

ة تنيّۤجرن اإلمني ٕمشوف اوالد املكتب يف اخلط ٕأ
ضا املا هي سندوا الورقة البۤين ٕيومسنودة عاألرض، عليها بدّٓ

ـ دن يكتبوا ْسطورة سۤامسّطرة وب ت اإليـد  وية، وإذا كاۤن
وي ما عليه شي إذا مال السـطر َلفـوق يف   مابتظبط السۤا

ايتو، أما َلتحت فيالطيف ويالطيف، ويااهللا يافهيم احلـارة  
  قعة، ث والنص التاين ٕرواكتوب نّص الصحيفة ثٓل

  

  

  

  

  

وهّوه عم بكتب إذا غلط أو ما كتب احلـرف  
ل خنصـرو  علموا ياها الشيخ بـَدخّۤ  على قاعدة اخلط اللي

بتمو وْبَريقو بلحس وبرد بدخلوا وبلحس حلىت يصري أبيض، 
وبعدا بنفخ عالورقة كم نفخة وبصرب عليها شوي تتنشـف  

  .مليح وبرجع وبكتب حمل ما طمس

والقلم قلم قصب كان جيي قصبو األسود الرفيع 
 ى باملوس وبنشـق من تركيا وبنباع بسوق العطارين، وبنٔرب

راسو وبعدا بنقّط عاملقط اللي هوه غالبًا مالعضم، والقطـة  
قطة رقعة، وقطة ثلث، وبعد ما بنربى حبطو يف بيت : نوعني

  .االقالم من دّواية النحاس املچكوكة بزَنارو

واملكتب سكوت ما بتسمع فيه غري جظة القلـم  
جوقة جظات يتخللها حلسات : عالورق، أستغفر اهللا، قول

  .ت أقالم البارينالالحسني وَقطا

ومن حني حلني جبي صوت العلقة بغطي على كل 
  .هالصوات

على  - انظرهـا  -بنوا من قطب جرابو : نقطبٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

بنوا من قطر املاُء وقطـر املـاَء وقطـر    : رٔطنٔقٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -الفركون 

 على انفعـل  - انظرها -بنوا من قطش : شٔطنٔقٕا
  .ملعىن ُفِعل

 -مطاوع قطع : انقطع احلبُل: من العربية: عٔطنٔقٕا
  .لزم صحبته: ، انقطع إليه- انظرها

انقطع معاشـو، انقطـع عـن    ]: من كالمهم[
اصحابو، انقطع قلبو من خوفو، انقطـع حيلـو، انقطـع    
ضهرو، انقطع وبرك عاألرض، انقطع حليب املرا، انقطـع  

لعبادة، انقطع عن النـاس،  املطر، انقطع يف الربية، انقطع ل
انقطع عن الكالم، انقطعت ّذريتـو، انقطعـت شـهوتو،    

  .ةانقطعت املي، انقطعت القناۤي
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  .ت الزيارةت احلمارة وانقطۤعماۤت]: من أمثاهلم[

  .اخليط املتُلوت ما بنقطع]: من حكمهم[

على انفعل ) العربية(بنوا من قطف الثمَر : نقطفٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .قطف الَزَفر على مثلهاكما بنوا من 

انقطف لونو، بنوا من قطف ]: يقولون[: نقطفٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -لونو 

قطعه على ): العربية(بنوا من قطم الشيَء : نقطمٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من قعد : نقعدٕا
  .ُفِعل

لى انفعل ملعىن ع - انظرها -بنوا من قفز : زنقٔفٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعناهـا  ) العربية(بنوا من قفز : نقفزٕا
  .نفسها

: انقفش العنكبوت وحنـوه : من العربية :نقفشٕا
وهم يستعملوا أيضًا ). أي قوائمه(: اجنحر وضّم جراميزه 

  .مبعىن ُخِزي اإلنسان

يبس وتصّلب، : انقفع النباُت: من العربية: نقفعٕا
هم يستعملوا ملعىن ارتفع اجللد عن مستواه امتنع، و: وعنه

  .الطبيعي

انغلق، وهـم  : انقفل الباُب: من العربية: نقفلٕا
  .يستعملوا ملعىن أدار مفتاح القفل

علـى  ) العربية(بنوا من قال اللحَم وغريه : نقَلىٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

  

  

  

ه عـم  إذا طقطق اللحم وهـوّۤ ]: من اعتقادهم[
  .بۤنٕج -! يا لطيف  –ي دبح الغنمة بنقَلى بكون الل

يف انقالب، حيث يذكر  "معامل وأعالم"انظر كتاب : انقالب
  .انقالبات سورية

  .مطاوع قلبه: انقلب الشيُء: من العربية: نقلبٕا

انقـالب، وأول  : واستمدت التركية واألوردية
تسمية األتراك له انقالب احتاد وترقي، واصـطلحوا منـذ   

  .تسمية تبديل احلكم القائم باالنقالبالعهد التركي على 

وبعد استقالل سورية قام بأول انقالب حسـين  
  .الزعيم

  .مث جتاوزت االنقالبات العشرة

الشيء إذا زاد عن حّدو انقلب ]: من حكمهم[
  .ّدولٕض

نسان إذا انقلب حظو بنقلـب  إإل]: من أمثاهلم[
  .عقلو

  .ةت الشّواۤيانقلۤب]: من استعارام[

: مطاوع قلعـه : انقلع الشيُء: العربية من: نقلعٕا
  .انتزعه من أصله

  .عع يا انقۤليا انطۤب]: من أمثاهلم[

  .عۤلانٕق: رو عن وّچي]: من سبام[

على انفعل  - انظرها -بنوا من قمر الولد : نقمرٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من قمز : نقمزٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من قمط : نقمطٕا
  .ُفِعل
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ضربه : مطاوع قمعه: انقمع: من العربية: نقمعٕا
  .خشبة أو حديدة يضرب ا اإلنسان ليذل: باملقمعة وهي

  .ة، على اازانقمع يف الشرۤي]: ويقولون[

  .انظرمها. انكمع وانكمخ: وحيرفوا إىل

على انفعل ) العربية(بنوا من قنص الطَري : نقنصٕا
  .عىن ُفِعلمل

يئس على انفعل ): العربية(بنوا من قِنط : طنقٔنٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من قهره : رنقٔهٕا
  .ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من قِوي : عليهى نقٔوٕا
  .ملعىن ُفِعل

هزمـه  : اسم التفضيل من نكى العدَّو: األنَكى
  .وغلبه

كان يف غـّم  ): العربية( بنوا من كِئب: نكأبٕا
  .وسوء حال على انفعل ملعىن ُفِعل

مكر به وخدعه ): العربية(بنوا من كاده : نكادٕا
  .وأراده بسوء على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من كاف : نكافٕا
  .ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربيـة (بنوا من كال احلبوب : نكالٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

لزمـه،  : انكّب على العمل: من العربية :نكّبٕا
: قلبه على رأسه، ومطاوع كّب الغزَل: ومطاوع كّب اإلناء

  .جعله ُكببًا

  .انكّب وسكوت]: من سبام[

مطـاوع كبتـه   : انكبت: من العربية: نكبتٕا
  .مل خيرجه: أخزاه، وكبت فالن غيظه): العربية(

بنوا من كبح فـالن دابتـه باللجـام     :نكبحٕا
): العربيـة (جذا به لتقف، وكبحه عن احلاجة ): ةالعربي(

  .بنوا على انفعل ملعىن ُفِعل: رّده عنها

انكـبس النـهر أو البئـر    : من العربية :نكبسٕا
انطّم، وهم استعملوها أيضًا ملعىن ُضـِغط، كمـا   : بالتراب

  .يستعملوا جمازًا يف معىن املغلوبية يف الشراء

رنـا  بأسعار غۤي بعد ما بتنكْبسوا]: من خلمام[
  .دنا تعرفوابتجوا َلعّنا، ٕب

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من كّت  :نكّتٕا
  .ُفِعل

ـ ينا مالشيخو بكـر ألٔ انكتّۤ]: من كالمهم[ ر غٓي
  .لبانقوسا

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من كتب  :نكتبٕا
  .ُفِعل

لب واللـي ابتَلـى   اللي انكتب ٔغ]: من أمثاهلم[
  .رصٓبٕي

: إذا جنا أحد من خطر يقولـون ]: ن اعتقادهمم[
البمسح َعراس يتيم ْتَلـْت مـرات   . عمر جديد انكتب لٓو

الشـي  . املقدر انكتب عجبني اإلنسـان . ّجةنكتب لو ٕحبٕت
يف أعلى الكتف اإلمني ملك : بالبيعملو اإلنسان كلو بنكۤت

  .بكتب احلسنات ومقابيلو عكتف اليسار بكتب السيئات

نضويل تعلم واحد ٔأ: احلادثة التاليةب]: ويتندرون[
ية امللكني على هالكتف وعلى هالكتف، بعد ما تعلما حكۤا

: صار يصلي وكلما سّلم كان بإبتسامة يقول َمللك اإلَمـني 
السالم عليكم ورمحة اهللا، وبعدا بندار مللك الشمال وبقول 

  .نر ْؤالي سكۤتهايۤد: لو بزمخة
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بدو اجلزيرة من  وحدثين صديق يل أنه ال يزال يف
  .يسلم آخر صالته، وعندما يلتفت إىل يساره يتفل

من انقبضـت  ): العربية(بنوا من األكتع  :نكتعٕأ
أصابعه ورجعت إىل كفه، بنوا من الصفة املشبهة هذه على 

  . انفعل ملعىن ُفِعل

شّد يديـه إىل  ): العربية(بنوا من كتفه  :نكتفٕا
  .ى انفعل ملعىن ُفِعلخلف كتفيه وأوثقه بالِكتاف، بنوا عل

: مطاوع كتمه: انكتم السرُّ: من العربية :نكتمٕا
  .أخفاه، ستره

ر أنكـح مـن   ٔمبو ٕعع ٔأۤلٕط]: يقولون[ :األنكح
): العربيـة (اسم التفضيل من نكح : أقوى: جارو، يريدون

األقدر على فتح الطريق، أو هـي  : تزّوج، يريدون باألنكح
  .انظرها. حتريف األنكى

الصـفة املشـبهة   (بنوا من األكحت  :تنَكٔحٕا
القصري، وهم استعملوا األكحت ملعىن البخيل : مبعىن) العربية

كأن الكرام يالزمهم الطول، نعم بنوا من األكحت علـى  
  .انفعل مبعىن الزمه البخل

): العربية(اسم التفضيل من نِكد عيُشه  :األنكد
  .َعُسر

انفعـل  أتعبه على ): العربية(بنوا من كّده  :نكّدٕا
  .ملعىن ُفِعل

املا مبشي معنا على هوانـا  ]: من قلتنام[ :نكّدٕا
طرده على انفعل ملعـىن  ): العربية(بنَكّد َلّربا، بنوا من كّده 

  .ُفِعل

َجَهـد،  ): العربيـة (بنوا من من َكَدح  :نكدحٕا
  .كسب على انفعل ملعىن ُفِعل: ولعياله

جعلـه  ): العربية(بنوا من كدس املاَل  :نكدسٕا
  .أكداسًا بعَضه على بعض على انفعل ملعىن ُفِعل

  

  

َقَرن علـى  ): السريانية(بنوا من كَدن  :نَكدنٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

جحده، أنكر العمل : أنكر الشيَء: عربية :َأنكر
  .عابه عليه: عليه

  .ارإنٔك: واستمدت التركية

جهلـه  : اسم التفضيل من َنِكر الشيَء :األنكر
  .وجحده

يزعمـون أمـا   ]: من اعتقادهم[ :أنكر ونكري
ُمنَكر : ملكان يسأالن امليت ساعة دفنه، وامسهما يف العربية

  .ونكري

البنام عالعتمة وحدو يف بيـت  ]: من اعتقادهم[
  .بطلع عليه أنكر ونكري

يغسل امليت على املختسل مباء سـاخن  ]: لوحة[
وبالصابون، مث تسّد ثغرات جسمه التسع بالقطن وتربط، مث 

مث يكّفـن مث يوضـع يف    - انظرها -عليه آلة الصينية يرش 
التابوت دون غطائه اخلشيب إن كان امليت شيخًا وبغطائـه  
هذا إن شابًا أو أنثى ويدثر التابوت بالشال أو حنوه، وراسّية 

إذا كـان   -الغطاء يلبسوا ماكان يلبسه امليت يف حياتـه  
على الراسـية  وإال فيهمل، والنساء يعقد  -لباس رأسه مثينًا 

هذه اليشمق مردودًا، ويغرز على الشال بعض الزهـر ذي  
الرائحة، وحيمل اجلنازة أربعة من النـاس علـى أكتـافهم    
وحوهلم اجلمهور يبادلوم، ووراء امليت أهلـه وصـحبه   

آمني واحلمـد هللا  : ومعارفه، وأمام التابوت شبه شيخ يصيح
أش  َلّلـوٓ  مصـطفى : نخوٓكهادا ٔأ! خوان رب العاملني يا ٕأ

اهللا : بتشهدوا فيه، فيقول اجلميع بصوت غـري مسـموع  
ال إلـه إال اهللا حممـد   : يرمحو، وميشون يف اجلنازة صائحني

الفاحتة لروح : ويعود الشيخ فيصيح... رسول اهللا، ال إله إال
  ... املرحوم
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حىت يصلوا إىل جامع أو مصّلى فيصلون عليهـا  
يا أرحم الرامحني إن : تصالة اجلنازة مث يصيح حاملو التابو

ويرتل التابوت جانب القرب ... مل ترحم من يرحم يا أرحم
ويكون الُتَرّيب هيأه، ويبسطون الشال أو حنوه وحتته متر اجلثة 
املكّفنة فتوضع على تراب القرب املرشوش باحلناء، وامليـت  
يضطجع على كتفه األمين ووجهه ملتفت إىل القبلة، وفوق 

ن سورة يس، والتريب يرد الطوابق ويطـّين  الشال القوم يتلو
ثغورها مث يهيل شيئًا من التراب على الطوابق، ويـأيت دور  

عبـَد اهللا  : امللقِّن فيجلس القرفصاء ويلقن بصوت مسموع
اعلم أنك قد أصبحت يف آخر برزخ من ! وابن عبده وأَمته 

برازخ الدنيا وأول برزخ من برازخ اآلخرة، واعلم أنـه يف  
اعة املباركة يأيت إليك ملكان كرميان اسم أحدمها هذه الس

من ربك : منكر والثاين نكري، فإذا جاءاك وسأالك وقاال لك
بال خوف  -؟ وما دينك ؟ وماالذي مّت عليه ؟ فقل هلما 

اهللا ريب وحممد نبيي والقرآن إمامي والكعبـة   :-وال وجل 
ن ال قبليت واملسلمون إخويت وأخوايت، وأنا متُّ على أشهد أ

  ...إله إال اهللا وأشهد أن حممد رسول اهللا

مث يرد بقية التراب يف انتظار عمـل الشـواهد   
والفرشات، مث يوزع املاء أو السوس على روحه مث يـوزع  
على الفقراء بعض املال، ويف البيت ثالثة أيام مقرّية، وبعـد  

  .ميت: انظرها، وانظر. يومًا حفلة األربعني ٤٠

امليت قطعة خبـز وفلسـًا    واليزيدية يدفنون من
وعصا، مث يلقن امليت شيخهم قائًال شعرًا كرديـًا تتلـوه   

  :ترمجته

  :يَده ِفي نايلۤپ  هاَتْه َتْه ِميڤاين 

  .أطعمه هذا اخلبز) فـ(أتاك ضيفًا ) إذا امللك(

  :يَده ِفي پاريۤپ  هاَته َته َدنداِري 

  .أعِطه هذا الفلس) فـ(أتاك مستدينًا ) وإذا(

  :ه ُكوت توزِنيچوۤي  اِني ُدٔمشهاَته َته 

  .العصا دواؤه) فـ(أتاك معاديًا ) وإن(

  

  

رجـع  ): العربيـة (بنوا من كرَّ عليه : عليه نكّرٕا
بنوا على انفعل ملعـىن  : وعطف، فّر للجوالن مث عاد للقتال

  .واستعملوها أيضًا ملعىن انفالت اخليط. ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من كرى  :ىنكٔرٕا
  .عىن ُفِعلمل

اشتّد عليه ): العربية(بنوا من كربه األمر  :بنكٔرٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من كرز  :نكرزٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من كره الشيَء  :نكرهٕا
  .ملعىن ُفِعل

على  - انظرهـا  -بنوا من كّز على أسنانه  :نكّزٕا
  .ُفِعل انفعل ملعىن

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من كساه  :نكسىٕا
  .ُفِعل

) العربية(بنوا من َكَسب ماًال أو علمًا  :نكسبٔا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

بنوا من كِسحت رجُله ومن كَسـح   :نكسحٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -الدالية 

على ) العربية(بنوا من كسدت البضاعة  :نكسدٕا
  .فعل ملعىن ُفِعلان

مطـاوع  : انكسر الشـيءُ : من العربية :نكسرٕا
نقضـها وخالفهـا،   : هزمهم، والوصيَة: كسره، والعسكَر

وهـم  . ثناها واّتكأ عليها: مل يقم وزنه، والوسادَة: والِشعَر
  .ساءت حالته: انكسر التاجر، يريدون: يقولون

  .ارانكٔس: واستمدت التركية
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، انكسـرت  انكسرت نفسـو ]: من كالمهم[
  .افتو، مابقى بنكسرلو عضمزنّۤ

انكسر : إذا انكسر شيء يقولون]: من عادام[
  .الشّر

ة كّنيك مكسور َعَحق صـابونۤ ]: من كنايام[
  ).بيتك وسخ: أي(تك جتيبا َلبۤي

  .انكسر َسّم الربد]: من استعارام[

. جا إذا جّلستا بتنكسـر ة عٓوۤيقّتۤا]: من أمثاهلم[
  .يش انكسرتمحوي ما عاشرت بۤأصابون ما تاجرت 

أقـرع  : حبييب َكّمل كل املعاين]: من كمام[
  .وأنكش ومعجباين وملا بواصل بّفلت قسمو التحتاين

: انكسفت الشمس والقمر: من العربية :نكسفٕا
  .احتجبا

) العربية(بنوا من كسفه احلزن وغريه  :نكسفٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

أطلقوها صفة مشـبهة  : أو األنكشاين :األنكش
  .على من يف وجهه آثار اخنفاضات بثور بتأثري مرض

  .طرده وزجره): العربية(بنوا من كّشه  :نكّشٕا

تقّبض اليت أصـلها  : بنوا من كّش اجللُد :نكّشٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل - انظرها -كرش اجللد 

  .اإلجنكاري: انظر :اإلنكشاري

  .األنكش: انظر :األنَكشاين

  .ظهر: انكشف الشيُء: من العربية :فنكشٕا

  .انكشاف: واستمدت التركية

  

  

  

كـان  : يريدون(انكشف حالو ]: من كالمهم[
  ).مستورًا

فالن ما انكشف ديلـو علـى   ]: من كنايام[
  .احلرام

ـ دة ٕحتيّسـر ْوالۤ من شان ٕت]: من اعتقادهم[ ة رۤم
  .س رّجال ما انكشف ديلو على حرامالزم جييبوال لبۤا

على انفعـل   - انظرها -بنوا من كعب  :نكعبٕا
  .ملعىن ُفِعل

خـاط  ): العربية(بنوا من كّف الثوب  :نكّفٕا
  .حاشيته خياطة ثانية بعد أن شّلها

انكّف الكيس وصّف البضاعة ]: يقولون[ :نكّفٕا
  .مالت وانقلبت: حتريف انكفأت القدر: فيه، من العربية

على انفعـل   - انظرها -بنوا من كفت  :نكفتٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من كفح  :نكفحٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من كفخ  :نكفخٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من كفر  :نكفرٕا
  .ُفِعل

علـى  ) العربية(بنوا من كفل فالن فالنًا  :نكفلٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -لش بنوا من ك :نكلشٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .انظرمها. لغة هلم يف انقمع وانكمع :نكمخٕا

تغري لونه ): العربية(بنوا من كِمد الشيُء  :نكمدٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

  .وهو مذهبنا - انظرها -حتريف انطمر  :نكمرٕا
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ويرى عيسى إسكندر املعلوف والشـيخ أمحـد   
  .اءرضا أن انكسر من غمره امل

: انكمش الثوُب بعد الغسل: من العربية :نكمشٕا
انطوى وانقبض وانفرد ـا،  : انقبض وقلص، وعلى نفسه

انكمشـوا  : وهم استعملوها أيضًا مبعىن ُقبض على الشـيء 
  .األچقچّية

  .انظرمها. لغة هلم يف انقمع وانكمخ :نكمعٕا

على انفعـل  ) العربية(بنوا من كرت املاَل  :نكرتٕا
  .لملعىن ُفِع

علـى  ) العربيـة (بنوا من كنس البيَت  :نكنسٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

علـى   - انظرهـا  -بنوا من كنع الشيُء  :نكنعٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

اسم التفضيل مبعىن األطيب َنكهة، ومن  :األنكه
  .شم رائحته): العربية(نِكهه 

علـى  ) العربيـة (بنوا من كوى الشيَء  :نكوىٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

  .قليب من احلب انكوى]: من أغانيهم[

: من الفرنسـية : هه أو أنَكاۤجأو أنَكاۤژ :ىأنَكاۤژ
ENGAGER :االرتباط، املالزمة.  

ـ   ]: من كالمهم[ ه اليـوم  أنـا وفـالن أنَكاۤج
  .عالسينما

ْجـين،  أنَك: أنَكج، ويصـرفونه : وبنوا منها فعل
ك، أنَكْجكن، أنَكجو، أنَكجـا،  أنَكْجنا، أنَكَجك، أنَكۤج

  .أنَكجن

جسر يرد ذكره يف قصة الضاهر،  :جسر األنكبار
وفيها أن إبراهيم احلوراين ذهب إىل جسر األنكبار يصحبه 
رجالن مهمتهم التجسس على الروم، فعرفهم جوان وقتـل  

  .الرجلني وجرح إبراهيم

  

  .أنكاژى: انظر :أنكج

على انفعل  - انظرها -بنوا من كدب  :نكدبۤا
  .ملعىن ُفِعل

  .أنكيدنيا: انظر :أنكدنيا

على انفعل ملعـىن   - انظرها -بنوا من َكّر  :نكّرٕا
  .ُفِعل

: حتريف لْنَكَري التركية عن الفارسية :األنَكِري
الصحن النحاسي الكبري، كالذي كان يضع فيه القصـاب  

  .لْنَكَر: اللحم وكصينية إبريق التغسيل، وقد يقول األتراك

  .أناَكر: وجيمعونه على

  .تنضج بالفرن: حلمة باألنَكري ]:من مآكلهم[

عسكري طشت : يهزج األوالد]: من أهازجيهم[
  .وإبريق وأنَكِري

من تعبو راح طشت وإبريـق  ]: من استعارام[
  ).أي على األرض ال حراك به(وأنَكري 

ة العسكر عم بتـدور  اليوۤم]: يقولون[ :ةاألنَكرۤي
غريه عـن  آنغاريه أو آن: من التركية: ةوبتلم الناس لألنَكرۤي

السخرة، العمل دون أجر، الـدور  : ANGARIYA: اليونانية
  .يف العمل ااين

رية، عليـك اليـوم   الشغل أنَك]: من كالمهم[
  .أنَكرية، ساوي أنَكريتك وروح

  .أنكج: انظر :انكثر

من يالزم الشخص : نَكَلٔأ: من الفارسية :أنَكل
 :ويزعجه، الشخص املستكره الصحبة، وهم بنوا منها فعل
: أنَكل واستعملوه مبعىن َسخر به وكم عليه، بنـوا منـها  

  .   تأنَكل عليه وأنَكلجي
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ه منَأنَكل علـى  ل حنۤنال ْتَأنكَۤ]: من عنجهيام[
ن يأنكلوا البدّٓ. ل أنا بعرف مشس بالديحاجتك تأنكَۤ. َقْفل

  .تعّلموا دروس األنَكالت مّناجيوا ٕي

 فالن ما بسـتحي مّضـى لنـا   ]: من كالمهم[
  .ةأنَكۤل ّالالسهرة ٕك

الشعب اجلرماين الذي احتل بريطانيا يف  :اإلنَكليز
  .بريطانيا: انظر. القرن اخلامس م

الروس إذا غّبر واإلنَكليز إذا ّحبر ]: من كالمهم[
قبـل  : هذه هي الدول القوية: يريدون(والعثمانلي إذا كّبر 

  ).نصف قرن

مسا ٕايف دولة : رحة حكى يف القناقأبو عبدو امبۤا
مسا أنَكنَكريا تنيناتن حتـاربوا مـع   بريطانيا ويف دولة غريا ٕا

  .ن غري اإلنَكليزر خيّلٓصبعضن ما غۤد

احلرشوف، األرضي شوكي عن : تركية :َأنِكنار
  .الرّمان: "ارٔن"ذو الشوك، و: "أنكي": الفارسية

  : ومن معارضات الزيين

  وأنكي نار يف مفروم حلم

  ري من كان عارفبلذته ٕد    

مثر ذو نوى كثري لذيذ الطعم، منظـر   :أنكيدينا
  .شجره مجيل، اعتنت صيدا بغرسه، وطنه األصلي اليابان

  .ةأنكيد نياي أوأنكيدنياۤي: واحلبة منه

  .١٨٣٢ودخل مصر سنة 

 FIGUÉ D'INDIA: وكلمة أنكيدنيا من اإليطاليـة 
  .تني اهلند: مبعىن

ومسته كتبنا اجلغرافية أول أن عـرف املشـمش   
  .دياهلن

  

  

  

  .الَبشملة أو اَملشملة: كما مسته مصر

  .٣٩٥ص ٤٢س: انظر املقتطف

  .أكيدنيا وأكدنيا: ومسته الشام

  .أكيدنيا: "مذكراته"ومساه نعوم خباش يف 

  .٤٨١ص ٣٧س: انظر جملة املشرق

  .من املشرق املتقدمة ٢٤٠صانكيدنيا : كما مساه

الدنيا القدمية، : أسكي دنيا مبعىن: ومسته فلسطني
: أي) يين دنيـا : تقرأ(ديًا لألتراك الذين مسوه يكي دنيا حت

أول مثـار  : الدنيا اجلديدة، تومهوا أنه من أمريكا، أو أرادوا
  .الربيع

  .األنكدونيا: ومساه املشرق
  .٥٠٤و ٤٩٨ص ٨س: انظر املشرق

  .أنكيدنيا: ٥٥ص ٢٥س: انظر جملة الضاد

أيـن  : من كالم املاردل، يريـدون  :أنكيز كنيت
أداة االستفهام عـن املكـان، بعـدها    : "أين"من  كنت ؟

  .من التركية مبعىن اختبأ واختفى: "كيز"

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من الش  :نالشٕا
  .ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -ص بنوا من ٔال :نالصٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من الك اللقمة  :نالكٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .اسم اخلائن بنالك]: ازاممن جم[

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من المه  :نالمٕا
  .ُفِعل

: اتصف باللؤم أي): العربية(بنوا من َلُؤم  :نألمٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلبدناءة األصل 

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من لّب  :نلّبٕا
  .ُفِعل
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  .ةّيۤلّزۤلة أو القت القزۤلانلبّۤ]: من كالمهم[

  .انلّب عقلو]: من استعارام[

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من لبخه  :خلبنٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من لبس الثوَب  :نلبسٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من َلبك  :نلبكٕا
  .ُفِعل

ـ ): العربية(بنوا من لّت الشيَء مبائع  :نلّتٕا ه بّل
  .على انفعل ملعىن ُفِعلوبّسه 

  .انلت فالن باجلرم]: من كالمهم[

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من جلم  :نلجمٕا
  .ُفِعل

على لِعقها ): العربية(بنوا من َلِحس يده  :نلحسٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

راقبه، نظر إليه ): العربية(بنوا من حلظه  :نلحظٕا
  .ىن ُفِعلعلى انفعل ملعمبؤخر عينه 

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من ِحلق به  :نلحقٕا
  .ُفِعل

  .انلحق: صار َعندو شغل كتري]: من كالمهم[

على انفعل  - انظرها -ة بنوا من حلم الكيۤل :نلحمٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من خلم  :نلخمٕا
  .ُفِعل

خمـوا يف  كتري قليلني املـا بنلٕ ]: من حكمهم[
األرض، والدليل معظم جهود البشر من فجر احلياة تصرف 

  .ما يف احلرب أو يف الدينٕإ

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من لدع  :نَلدعٕا
  .ُفِعل

على انفعل لسعه ): العربية(بنوا من لدغه  :نلدغٕا
  .ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربية(بنوا من لّز الشيَء بالشيء  :نلّزٕا
  .عىن ُفِعلانفعل مل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من لِزق به  :نلزقٕا
  .انلصق: ، وقد يقولونُفِعل

  .جر حداق بۤألۤزأوّعى تن]: من سبام[

وجب عليـه  ): العربية(بنوا من َلِزمه املاُل  :نلزمٕا
  .، وهم يستعملون انلزم ملعىن احتاجعلى انفعل ملعىن ُفِعل

  .لزموا ملبلغ تافهياما زناكني بن]: من كالمهم[

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من لسعه  :نلسعٕا
  .ُفِعل

  .انظرها. لغة هلم يف انلزق :نلصقٕا

على انفعـل  ) العربية(بنوا من لّطه بالعصا  :نلّطٕا
  .ملعىن ُفِعل

لزق ا ): العربية(بنوا من َلَطى باألرض  :ىنلٔطٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل لّوثه ): العربية(طخه بنوا من ل :نلطخٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من لطش  :نلطشٕا
  .ملعىن ُفِعل

ـ  م ما ٕيالۤز]: من اعتقادهم[ ـ ة ۤغنكـب ميّۤ ة الۤي
: ق وْنصيحش ماجلان، الزم قبل كّبا نزمۤزعاألرض متا ننلۤط

  !.دستور ياحاضرين 

ملعىن على انفعل  - انظرها -بنوا من لطع  :نلطعٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من لطمه  :نلطمٕا
  .ُفِعل
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على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من َلِعب  :نلعبٕا
  .ُفِعل

طرنج حجرة، شك َلّعيب الأحيانا ْبحرّۤ]: يقولون[
ة الالزمة وبْرفعـوا  ن وما بشوف اللعۤبن بْصٓفوخصمو بْصٓف

  .بالشطرنج وبكرا بتْنلۤع

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من لعط  :طنلٔعٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من لعنه  :نلعنٕا
  .ُفِعل

املواجه للمحكمة  "املهمندار"على حائط جامع 
لعن مـن يبيـع   : الشرعية منقور يف احلجارة عبارة مؤداها

الصور قرب هذا اجلامع، ومن الغريب أن هذا اجلدار يغلب 
ه هذه الصور، وأمامه مصطبة احملكمة الشـرعية  أن تعلق علي

ل أش بتفيد ٕك: جيلس عليها غالبًا شهود الزور، قلت َلحايل
  .هالشكليات، األخالق شي بسكن يف القلب

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من لغى  :ىانلٔغ
  .ُفِعل

على انفعل ملعـىن   - انظرها -بنوا من لغز  :نلغزٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -ن لغف بنوا م :نلغفٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعـىن   - انظرها -بنوا من لغم  :نلغمٕا
  .ُفِعل

  .انلغم الكالم]: من جمازام[

على انفعل ) العربية(بنوا من لّف الشيَء  :نلّفٕا
  .ملعىن ُفِعل

م ينَلف للعريس والعروس إذا الۤز]: من عادام[
  .قراكانوا ٕف

  

  

  .يةت احلكۤاانلفّۤ: ]من جمازام[

على  - انظرها -بنوا من لَفى علينا فالن  :انلَفى
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من لفح  :نلفحٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من لفظ الكالم  :نلفظٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعـىن   - انظرها -بنوا من لّق  :نلّقٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من لقي  :ىنلٔقٕا
  .ُفِعل

التـهبت  : يريدون(ت الفتيلة انلۤق]: من جمازام[
  ).نتيجة لقائها باللهب

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من لقش  :نلقشۤا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من لقط الشيَء  :نلقطٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .خاطه، رقعه: وبانلقط الت]: من كالمهم[

على انفعل ملعىن  - انظرهـا  -بنوا من لّك  :نلّكۤا
  .ُفِعل

  .فّلس فالن وانلّك حمّلو]: من كالمهم[

مسـو وانلّكـت مسعتـو    انلّك ٕا]: من جمازام[
  ).حلقه العيب: يريدون(

ضربه جبمع كفه ): العربية(بنوا من لكزه  :نلكزٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -كع بنوا من ل :نلكعٕا
  .ُفِعل

ضـربه باليـد   ): العربية(بنوا من لكمه  :نلكمٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلجمموعة األصابع 
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على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من ملَّ الشيَء  :نلّمٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من حمله  :نلمحٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(شيَء بنوا من ملس ال :نلمسٕا
  .ملعىن ُفِعل

ملع على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من ملع  :نلمعٕا
  .نفسها

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من هلت  :نلهتٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من هلج الشيَء  :نلهجٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من هلط  :نلهطٕا
  .ُفِعل

على ) العربية(بنوا من ِهلف على ما فات  :نلهفٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

ف لصاحبو واهللا نعـم  فالن بنلۤه]: من كالمهم[
  .الصديق

فتله، ثناه ): العربية(بنوا من لوى الشيَء  :ىنلٔوٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

: مطاوع مـازه : امناز الشيُء: من العربية :منازٕا
بعضه عن بعض، وهم يستعملوا ملعـىن   عزله، فرزه، فصل

  .امتاز وُجعل فوق غريه مقامًا

ذاب، : امناع امللـُح يف املـاء  : من العربية :مناعٕا
  .جرى: واملاُء

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من مال إليه  :منالٕا
  .ُفِعل

احتمـل مئونتـه   ): العربية(بنوا من مانه  :منانٕا
  .لعلى انفعل ملعىن ُفِعبكفايته 

  

  .فالن حّباب وبنمان عليه]: من كالمهم[

على انفعـل   - انظرها -بنوا من مان عليه  :منانٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من مّت  :منّتٕا
  .ُفِعل

علـى  قاسها بـاملتر  : بنوا من متر األرض :رمنٔتٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على ) عربيةال(بنوا من مّج الشيَء من فمه  :منّجٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من جمق  :منجقٕا
  .ُفِعل

  .ذهب أثره: امنحى الشيُء: عربية :ىمنٔحٕا

امنحـى  : امنحـق الشـيءُ  : من العربية :منحقٕا
  .واضمحّل

  .خربه: بنوا من حمنه :منحنٕا

  .وهم استعملوها ملعىن أصيب مبحنة األُ بنة

على انفعل ملعـىن  ) العربية(ن خمط بنوا م :منخطٕا
  .ُفِعل

بسطه وأطاله، ): العربية(بنوا من مّد الشيَء  :منّدٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلأعطاه : وفالنًا مباٍل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من مدحه  :مندحٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من مّر به  :منّرٕا
  .ُفِعل

علـى   - انظرها -ا من َمرَس الشيَء بنو :سمنٔرٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

ـ الٔق]: من كالمهم[ رِدين املصـّفى بنمـرس   ٔم
  .كوّيس
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  .مرق: امنرق السهُم: من العربية :منرقٕا

علـى  مّصـه  ): العربية(بنوا من مّز الشيَء  :منّزٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من مزج الشيَء  :منزجٕا
  .ُفِعل ملعىن

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من مزح  :منزحٕا
  .ُفِعل

طو واقف مـا بنمـزح   هادا حۤي]: من كالمهم[
  .معو

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من مّسه  :منّسٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من مسح الشيَء  :منسحٕا
  .ملعىن ُفِعل

بـن  يف شـعر ا  "امنسح"ورد : "شفاء الغليل"يف 
  .سناء امللك وعدوه خطأ

على انفعل ) العربية(بنوا من مسخه اهللا  :منسخٕا
  .ملعىن ُفِعل

ت الزحلفة مرا متـل كـل   كاۤن]: من خرافام[
النسوان، يوم ماأليام أجتا فاطمة بنت النيب َتتسـتعري مّنـا   

ت ت وصـارۤ ت عليها وامنسـخۤ طاحونتا، وما عارتا، دۤع
  .ةزحلۤف

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من مسك  :منسكٕا
  .ُفِعل

ابن اخلـوري ومسـك البـوري    ]: من أمثاهلم[
  .وعصفور الدوري ما بنمسكوا

ـ : ةفالن متل القنفۤد]: من تشبيهام[ ك ال بنمۤس
  .وال بنباس

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من مشى  :منَشىٕا
  .ُفِعل

فالن ما بنمشى ال قـّدامو وال  ]: من كنايام[
  .وراه

على انفعل ) العربية(بنوا من مّص الشيَء  :منّصٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من مضغ  :منضغٕا
  .ُفِعل

علـى  مّده ): العربية(بنوا من مّط الشيَء  :منّطٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعـىن   - انظرها -بنوا من مظ  :ّظٔمنٕا
  .ُفِعل

دلكـه  ): العربية(َء بنوا من معس الشي :سمنٔعٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلدلكًا شديدًا 

مـّده،  ): العربيـة (بنوا من معط الشيَء  :طمنٔعٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلنتفه : والريَش

دلكـه  ): العربية(بنوا من معك الشيَء  :كمنٔعٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

: أصابه املغص): العربية(بنوا من َمِغص  :منغصٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلوالتقطيع يف األمعاء، الوجع 

أبغضـه أشـّد   ): العربية(بنوا من مقته  :منقتٕا
، وهم يستعملوا أيضًا ملعـىن  على انفعل ملعىن ُفِعلالبغض 

  .صار مكروبًا

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من مّك  :منّكٕا
  .مّك نفسها

عه خد): العربية(بنوا من مكره ومكر به  :منكرٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من مّل الشيَء  :منّلٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من مأل االناء  :منالٕا
  .، وسهلوا مهزتهُفِعل
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على انفعل جذبه ): العربية(بنوا من ملخه  :منلخٕا
  .، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن قطعهملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من ملشه  :لشمنٕا
  .ُفِعل

  .ةت اجلبۤسامنلۤش]: من كالمهم[

أفلـت  ): العربية(بنوا من َمِلص الشيُء  :منلصٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من ملط  :منلطٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من ملك الشيء  :منلكٕا
  .ُفِعلملعىن 

على انفعل ) العربية(بنوا من َمّن عليه : عليه منّنٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل  ) العربية(بنوا من منعه الشيَء  :مننعٕا
  .ملعىن ُفِعل

أعطاها مهرها ): العربية(بنوا من مهر املرأة  :منهرٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من َمَهل  :منهلٕا
  .ِعلُف

  .أبلغه النهاية: أى الشيَء: عربية :أَى

  .اءإٔ: واستمدت التركية

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من هابه  :ابٕا
  .ُفِعل

اـدم وسـقط،   : اار البناُء: من العربية :ارٕا
  .انصدع: واخلرق

  .ت أعصابٓواإر]: من استعارام[

اـال  : ونمن العربية يستعملها الثـاقف  :الٕا
  .انصّب: التراُب

  

  .االوا عليه بالشتم والضرب]: من استعارام[

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من هان  :انٕا
  .ُفِعل

قطعه قطعـًا  ): العربية(بنوا من هرب اللحم  :رٔبٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلكبارًا 

مجعـه،  ): العربية(بنوا من هبش الشيَء  :بشٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلكسب  :ولعياله

  .احنّط: ابط الشيُء: من العربية :بطٕا

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من هبل  :بلٕا
  .ُفِعل

علـى  مّزقه ): العربية(بنوا من هتر عرضه  :ترٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربيـة (بىن الثاقفون من هتف  :تفٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

: مطاوع هتكه: اتك الِستر: من العربية :تكٕا
  .خرقه

على عّدد معايبه ): العربية(بنوا من هجاه  :جىٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من هجره  :جرٕا
  .ُفِعل

علـى  ) العربية(بنوا من هجم عليه : عليه جمٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

) العربيـة (ن الكالُم بىن الثاقفون من َهُج :جنٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

  .احنّط، ادم: اّد البيُت: من العربية :ّدٕا

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من هداه  :دىٕا
  .ُفِعل
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ة وحليتـو  اصۤنٔونهَدى َلٔصَلفتو بٕت]: من كمام[
  .ةاۤنبتنهَدى َلفرشٔخ

ـ  - انظرها -بنوا من هدب الفرس  :دبٕا ى عل
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من هدر  :درٕا
  .ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من هدس  :دسٕا
  .ملعىن ُفِعل

انتقض، مطاوع : ادم البناُء: من العربية :دمٕا
  .هدم

  .متنهۤدنهز لكن ما ٕبالدنيا بتٕٕ]: من حكمهم[

على انفعل ملعـىن   - انظرها -بنوا من هّر  :ّرٕا
  .ُفِعل

  .انوت آسۤناّر التوت، ارّۤ]: من كالمهم[

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من هرا  :رىٕا
  .ُفِعل

) العربية(بنوا من هرب من الشيء : مالَبالرب ٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من هرس الشيَء  :رسٕا
  .ملعىن ُفِعل

  .صبعتوت ٕإاْرۤس]: المهممن ك[

على انفعـل   - انظرها -بنوا من هرش  :رشٕا
  .ملعىن ُفِعل

حسـبنا واردات هـالقهوة   ]: من كالمهـم [
  .شة اللي بتنهۤرّد ماملصاريف العدّۤومصاريفنا وْنسينا ْنٕع

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من هّز الشيء  :ّزٕا
  .ُفِعل

  

  

  .ملكن ما بتنهۤد الدنيا بتنهز]: من حكمهم[

رضى عليك، نهّز وٕيالعرش ۤي]: من دعائهم لفالن[
  !.بين ٕا

  .مطاوع هزمه: ازم: من العربية :زمٕا

  .ازام ازامات: واستمدت التركية

هـادي  : ينادي بّياع الّدراقن]: من نداء الباعة[
  .اللي زرعا اخلواجه وازم

  .عَزم وازم]: من كمام[

أهللا "وال كلمة  "ازم"ألف كلمة  ]:من أمثاهلم[
  ."يرمحو

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من هّش  :ّشٕا
  .ُفِعل

على انفعل  - انظرهـا  -بنوا من هشت  :َشتٕا
  .ملعىن ُفِعل

: مطـاوع هشـمه  : اشم: من العربية :شمٕا
  .كسره

مطـاوع  : اضم الطعـامُ : من العربية :ضمٕا
  .هضمه

م وكلمـاتو مـا   ة ما بنهۤضزۤمل]: من استعارام[
  .بتنهضم

سـارت  ): العربية(بنوا من هطلت الناقُة  :طلٕا
علـى  سريًا ضعيفًا، وهم استعملوها ملعىن االسترخاء، بنوها 

  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من هّف  :ّفٕا
  .ُفِعل

بنوا من هفا الريش أو الصوف يف اهلـواء   :فإا
ذهب وارتفع، وهم استعملوها مبعىن مات، بنـوا  ): العربية(

  .على انفعل ملعىن ُفِعل
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  .بالغ يف عقوبته: أكه: عربية :َأَك

على انفعل  - انظرها -بنوا من هكل ّمهو  :كلٕا
  .ملعىن ُفِعل

انسالب العقل ): العربية(بنوا من اَهلْلس  :َلسٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -ا من هلط بنو :الط
  .ُفِعل

رمـى نفسـه يف   : الـك : من العربية :لكٕا
  .املهالك

أقلقه وأحزنـه  ): العربية(بنوا من ّمهه األمُر  :ّمٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

نهّم عسـكرك  ال ٕت! عبد احلميد ]: من شّديام[
  .لتّمَعّمال ٕت

على انفعل ) العربية(بنوا من َهَمدت الناُر  :مدٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل  - انظرهـا  -بنوا من مهر عليه  :مرٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من مهس  :مسٕا
  .ملعىن ُفِعل

جّد فيه وّجل : امك يف األمر: من العربية :مكٕا
  .برغبة ومتاَدى حبرص

عىن على انفعل مل - انظرها -بنوا من مهل  :ملٕا
  .ُفِعل

سقط من عّلو : اوى الشيُء: من العربية :ىٔوٕا
  .إىل أسفل

على أحّبه ): العربية(بنوا من َهِوي الشيَء  :ىٔوٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

ثِبـت  ): العربية(بنوا من وجب عليه  :نوجبٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلولزم 

بتعرف هّلق أش بنوجب عليـك  ]: من خلمام[
  .ة تليق مبقامكم تعمل لنا عزۤميبت ؟ الۤزما كٕس ل بعدتعۤم

على انفعل ) العربية(بنوا من وجد الشيَء  :نوجدٕا
  .ملعىن ُفِعل

شباب دامي : دتلت أشيا ما بتنوۤج]: من أمثاهلم[
  .وقمر دامي وربيع دامي

على انفعل ملعىن ): العربية(بنوا من وِجع  :نوجعٕا
  .ُفِعل

على انفعل طعنه ): ربيةالع(بنوا من وخزه  :زٔخنٔوٕا
  .ملعىن ُفِعل

هـادا شـي   : يقول النصارى فقـط  :فٔخنٔوٕا
على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من وخف : ف مّنومابنوۤخ
  .ُفِعل

علـى  أحّبه ): العربية(بنوا من وّد الشيَء  :نوّدٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربية(بنوا من ودع عنده املال  :نوَدعٕا
  .ُفِعل انفعل ملعىن

): العربيـة (اسم التفضيل من نار الشيُء  :راألْنٔو
  .أضاء

  .وبه مسي ذكورهم

على انفعل ملعـىن   - انظرها -بنوا من وّر  :نوّرٕا
  .ُفِعل

على  - انظرهـا  -بنوا من ورب الشيَء  :ربنٔوٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

كان نشـيطًا  ): العربية(بنوا من وِرش  :رشنٔوٕا
  .عىن ُفِعلعلى انفعل ملخفيفًا 

على انفعل ) العربية(بنوا من وزن الشيَء  :نوزنٕا
  .ملعىن ُفِعل
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 ٤٣٣أمري اجليوش، مات يف حلب س :أنوشتكني
  .وخلف يف قلعتها ستمائة ألف دينار سوى غريها

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من ومشه  :نوشمٕا
  .ُفِعل

  .انظرمها. اندق أو تدقدق: ويغلب أن يقولوا

على انفعـل   - انظرها -بنوا من وصى  :نوصىٕا
  .ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربية(بنوا من وصف الشيَء  :نوصفٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

  .فما بنوۤص َجمالٓو]: من كالمهم[

) العربية(بنوا من وصل الشيَء بالشيء  :نوصلٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

عابـه  ): العربية(بىن الثاقفون من وصمه  :نوصمٕا
  .نفعل ملعىن ُفِعلعلى ا

علـى  ) العربيـة (بنوا من وضع الشيَء  :نوضعٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من وّظ  :نوّظٕا
  .ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من وعى الكالم  :ىنؤعٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من وعده  :دنؤعٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من وعظه  :نوعظٕا
  .ُفِعل

أصـابه  ): العربية(بنوا من ُوِعك الرجُل  :نوعكٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلأمل من شدة التعب أو املرض 

): العربيـة (بىن الثاقفون من َوِغَر صدُره  :نوغرٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلتوّقد عليه من الغيظ 

  

) العربيـة (ه ووىف بعهده بنوا من وىف دين :نوىفٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعل

بىن الثاقفون من َوَفد إىل األمري أو عليـه   :نوفدٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلَقِدم رسوًال ): العربية(

على انفعل ) العربية(بنوا من وقدت الناُر  :نوقدٕا
  .ملعىن ُفِعل

بعض األسرات ختزن كل ما يصلح لالشـتعال  
نوقد حتت احللة البوابيج املكبوبـة وقـرم   في: لوقت السليقة

  ...املكانس واحلصرم املعصور و

وإن انَس ال أنَس أن كلفتين عميت وأنا ابن ست 
كلفتين أن أرمي حتت احلّلة طبقات من الكتب اخلطية املعفنة 
يف املغارة فالتهمتها النار دون أن أعـرف موضـوعها أو   

  .أمهيتها

على انفعل ملعـىن  ) العربية(بنوا من وقع  :نوقعٕا
  .ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من وقف  :نوقفٕا
  .ملعىن ُفِعل

على انفعل ) العربية(بنوا من َوَكد العهَد  :نوكدٕا
  .ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربيـة (بىن الثاقفون من وكزه  :نوكزٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

علـى  ) العربية(بنوا من وَكف السقُف  :نوكفٕا
  .ِعلانفعل ملعىن ُف

علـى  ) العربية(بنوا من وكل إليه األمَر  :نوكلٕا
  .انفعل ملعىن ُفِعل

على انفعـل   - انظرها -بنوا من ولف  :نولفٕا
  .ملعىن ُفِعل
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على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من وما  :نومىٕا
  .ُفِعل

على انفعل ملعىن ) العربية(بنوا من وهبه  :نوهبٕا
  .ُفِعل

أوقعه يف مـا ال  ): العربية( بنوا من وهره :رٔهنٔوٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلخمرج له منه، أفزعه 

ذهب وُمهه إىل ): العربية(بنوا من َوَهل  :نوهلٕا
  .على انفعل ملعىن ُفِعلشيء وهو يريد غريه 

على انفعل ملعىن  - انظرها -بنوا من وهم  :نوهمٕا
  .ُفِعل

  .قناويشا: انظر: واألَنويچََه األَنِويچَا

  .صفة مشبهة مبعىن املؤانس: عربية :يساألن

  .وبه مسوا ذكورهم

  .واستمدا التركية

  .صفة مشبهة مبعىن احلسن املعِجب: عربية :األنيق

  .واستمدا التركية

  .صّوت ألمل، تأّوه: مصدر َأنَّ: عربية :األنني

  .واستمدا التركية

حرف التصديق بعدها هـاء  : بنوها من إي :هۤإ
ن األول وهو مّد اإلمالـة اللتقـاء   السكت حذف الساك

قـالوا  : أداة تعجـب وكـم  : هالساكنني، واسـتعملوا إۤ 
أجريك السوداين بّدو يسـتغين عـن جحشـك    : ينللبستۤا

ه ْمَنللو ه ۤإۤإ: ويشتري حلالو جحش ويشتغل حلسابو، قال لن
  .قمو اجلوعهاملنّيل عراسو اللي جۤا

  

  

  

  

ه ۤإ: الدإذا أذنب ولد هزج األو]: من أهازجيهم[
  ).يرددوا مصفقني راقصني على نغمها( ه واهللا ألقول لٓوۤإ

أداة جواب خالص من التعجب  "هإۤ"وقد تكون 
  .يهۤإ: انظر. والتهكم تقال برزانة، واملوقُف قرينة

  :من ألفاظ الترل جيسد ا النغم :ْهٕإ

  ه يااهللاه يااهللا ٕإٕإ       صلوا عالنيب! ياناس 

  ه يااهللاه يااهللا ٕإ؟     ٕإ ومنني أجانا هالصيب

  .يستعني ا املريض "آه"لغة هلم يف  :هٕإ

لسَّع مالّقشتا  :حكاية صوت البكاء عندهم :هه ٕإٕإ
  .   بكيت ٕتصاۤر: هه ٕإٕإ

يف الذكر تكّرر وتكـرر   "اهللا"بقايا كلمة  :هه ۤإۤإ
  .مع توقيع وهّز البدن

كنت قبل سن البلوغ أترّدد على ]: من لوحام[
ذكر عند قرب الشيخ خليل الطيـار يف بـاب قنسـرين،    ال

واخترت هذا ألن أحد مشايخ الذكر هو الشـيخ نـوري   
العّالف من حارتنا وكان يعطف علي ألين ابن شـيخ، مث  

رمز إيداع السـّر، مث  : تفل يل يف تينة جافة وأطعمين إياها
سّلمين قبل الذكر مفتاح قرب الشيخ الطيار، وكنت أنا أعتز 

رتلة، وكان يرفع مقام الشـيخ يف عـيين أن أهلـي    ذه امل
وكنت آنئذ دّينًا . إذا مات الشيخ جنازتو بّدا تطري: يقولون

ورعًا معتقدًا يف نفسي الصالح ال تفوتين الصـالة حـىت   
النوافل، وكان املرضى وذووهم يتوسـلون إّيل أن أضـع   
قارورة املاء وقت الذكر على تابوت غرفيت ليكـون املـاء   

، مث ال سّيما حني أمسع النساء يتحدثن عّنـي، شـيخ   شافيًا
وابن شيخ وسّرو عظيم وجمّرب، هيك كان صاحبك خـري  

  ! الدين قبل ستني سنة ياصاحيب القارىء 
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ا كنت ما يفـوتين منظـر   ال حقؤقة ٕألكن الولدۤن
ز ّال وأشوفو بعني بتشوف، ومن هاملناِظر منظر جٓوغريب ٕأ

نو كـان  ، والطرفة ٕأنقطع عنٓوة من زبونات الذكر ما امرۤش
ه ويرقص على ه ۤإه ۤإه ۤإۤإ: ذكرة وكان َلّما ٕيمسني أكتر مالعاۤد

  .نغماا كرشو يرقص معو، منظر حقًا مضحك

وإين ألقلده يف بيتنا بكرشه وإذا خبالة يل أحست 
خـااليت البقيـة كلـهن    : بغرابة التقليد واستدعت أخواا

ت العلوية وأنا ال أشـعر  يشرفن على منظري من نوافذ البي
  .وهات يا ضحك بعدها وهات

  ]:اهلنهونة[صدر الزمة : اأهها أو ٔهأو ٔآ: أهٔأ

  نٓهبروا بإيدۤيا ياما شٓؤهٔأ! ا ياما قالوا ٔهٔأ

  عّريسنا ما بّدو يتجّوز: ا وقالوأهٔأ

  .نٓهنۤيا جتّوز وقّلع عۤئهٔأ

: إذا كان حدوث أمر متوقعًا مث حدث قالوا: أهٔأ
: ها هو ذا حدث ماكنا نتوّقعه: يريدون - انظرها -ْه ٕها ٕأٔهٔأ

كما لو دّل سوء تصرف التاجر املايل علـى أنـه ينتظـره    
  .ا أخد جزاتؤهٔأ: اإلفالس مث بالفعل أفلس يقولون

  .كلمة كم: من السريانية :اۤهۤإ

  .استخّف به واحتقره وأذّله: َأهانه: عربية :َأهان

  .نت وإهاناتإها: واستمدت التركية

من غلبت عليه ): العربية(حتريف األبله  :األهَبل
فاقد العقـل  : األهبل: قال "الرائد"سالمة الصدر، على أن 

  .هبالنة: ُهبل، واملؤنث: واإلدراك، واجلمع

  .بالنٕه: واجلمع. َهْبال: وهم جعلوا املؤنث

  

  

  

  

  

  .َبهۤال: ، ويف الكلدانيةَبهٓال: ويدانيه يف السريانية

  .ةأهبل وهبلتو سودا ومقلوۤب]: سباممن [

  .ننيبالن عاۤارزق إهل]: من أمثاهلم[

أنا على ُأهبة : من العربية يستعملها الثاقفون :ةهۤبٕأ
  .الُعدَّة: األهبة: السفر، من العربية

استرشد، عـرف  : اهتدى: من العربية :هتدىٕا
  .الطريق

ضاجه أجاد إن): العربية(بنوا من هرأ اللحَم  :هترإا
: حىت تفسخ على افتعل ملعىن املطاوعة، وهم أطلقوا اللحـم 

  .ت تيابو، اهترى كاوتشوك السيارةاهتۤر

طلب راح املهتري لعند املبتلي ٕي]: من كمام[
  .دوا للعليل

البلبس توب جديد بعد احلّمام ]: من اعتقادهم[
  .وامهالتوب اجلديد تري ٔق

: حتّرك، لألمـر  :اهتّز الشيُء: من العربية: هتّزٕا
  .ارتاح له

شـعة،  بقيان عّنا كتري شغالت مـاال لـزوم وبٕ  
آه، عيدا، دخيل أهللا عيدا، : ة ملا بغّني املغين بصيحواماجلمۤل

ياروحي، يسلم هالصوت، وتـّزوا وبقومـوا وبقعـدوا    
ة، وشفت وبضربوا ببسطوناتن عاألرض وبصفقوا بنّص الغنيّۤ

اها، وبيعرفوا احللبية ابن للك واحد زّت َلفتو َلفوق واستلّق
م كلثـوم  بو شاال اللي شق قمبازو مالرقبة للزنار يف حفلة ٕأٔأ

  .يف حلب

احتمله : بنوا من هضمه مبعناها اازي :هتضمٕا
  .على افتعل ملعىن ُفِعل



- ٣١٦ - 

اغتّم، مطـاوع  : اهتّم الرجُل: من العربية :هتّمٕا
  .ُهِني به: ّمهه

  .اماهتٔم: واستمدت التركية

عبد احلميد ال ـتم عسـكرك   ]: ياممن شد[
  .عمال تلتّم

ين تلجـة دّم  ة َسّم وتـاۤ ّول تلۤجٔأ]: من أمثاهلم[
  .ل وال تّمت تلجة كٓوۤلوتۤا

 :"العهـد "العريقون يف العامية يلفظـون   :األهد
  ."األْهد"

أهـداه  : يقولون]: من عثرات أقالمهم[ :َأهَدى
  .أهدى إليه كتابًا: كتابًا، صواا

: أهدى الشيَء وإليه ولـه : قال "الرائد" على أن
أهداه وأهدى : يقال: وقال الغالييين. بعث به إليه إكرامًا له

  .له وأهدى إليه

سـكن،  : اسم التفضيل من هدأ العربية :األهدا
  .وسهلت مهزته

العشرية، ذوو القـرىب، وأهـل   : عربية :األهل
، سـكانه : ُوالته، وأهل البيت: زوجته، وأهل األمر: الرجل

سـكان  : من يدين به، وأهل املَدر أو احلَضر: وأهل املذهب
  .سكان اخليام: األبنية، وأهل الوبر

املستوجب له، وهم يستعملوا : وهو أهل لكذا
ة أو فالن أهل هلالشـغلۤ ]: يقولون[مبعىن الكفء واملستحق، 

ماهو أهال، وكل شغلة إذا تسّلمت لغري أهال : أهال، وضده
  .بتنتزع

  .ةأهليّۤ: هايل، وهم جيمعونه أيضًا علىاأل: واجلمع

  .َهل: واألهل يف هلجة مريوط

  .انظرها. أهًال وسهًال: وعبارة السالم عربية

  .أهًال برحية األهل: فيقولون]: ويتندرون[

  

  

  .أهل وأهلي وأهايل: واستمدت التركية

  .يا أهل اهللا]: ويقولون[

  .٧٩ص ٢٩س: انظر جملة امع العلمي العريب

أهل الدار، أهل العـرس، أهـل   ] المهممن ك[
ة، أهل احلارة، أهل السوق، أهل اخلان، أهل الَكـَرم،  اخلۤرب

  .أهل اجلود

  .وقد يصلون اهلمزة وآهًال

  : وفيه الوصل]: ومن مواويلهم[

  ...نكرمون الضيف بْرضآكيا أهل السخا ٕت

  ]: ومن هنهونام[

  يا أهل اجلمع أنا ما َبعرف أساميكن

  ن فوق راسي وبايش أكافيكنأفضالك      

  .رايح لعند َهِلي: هل: والبدو يقولون يف أهل

نارك وال جنـة  : على لغة البدو]: من أغانيهم[
  .َهلي

لـو  . البشتغل بأكلو ياسعادة أهلو]: من أمثاهلم[
وقـت الصـار   . ر بيت أهلور كان عمّٔكان ابن الناس بعمّۤ

ل الكَرم لوال أه. سلطان أّول ماشنق شنق أهل حارتو جحۤا
ـ . ال وقالوهاهل أوَّل ماخّلوا شي ٕإ. ت أهل العدمماۤت د الكۤي

  .ة بّدا أهالكل شغۤل. ماألهل واحلسد ماجلريان

اشتك وال تعاِدي أهـل  عاِدي ٔب]: من حكمهم[
أهَلك أهلك ولو جار الزمـان  . هَلكهلك ولو ٕتحارتك، ٕا
  .نن بلّطك عقرٓبأهلك التقرٓب. عليك

. لطهور ماعنـدن فطـور  أهل ا]: من كمام[
وأهل  جحۤا .ّب للو أهلو بتعرف جنونو من عقلوانون ٕس

أهـل  . لك واۤصك لبيت أهۤلۤزبيتو عرس، إذا كان هادا جهۤا
  .ر عليعلي تقٓب
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ن الدنيا ووين أهـال ؟ عنـد   وۤي]: من كنايام[
. نن قوموا يا أهـاليّٓ ن وعند بالويّٓن ماحدا بشوٓفنقش كفوٓف

  .ال جبمل وما بربكوا إال جبملموا ٕإأهل إدلب ما بقو

حبّطوا األكـل  : متل أهل املعّرة]: من تشبيهام[
  .آل: انظر. وبطلعوا لّربا

اصطالح عّباسي مبعىن أهل بيـت   :تأهل البۤي
علّي وفاطمة واحلسن واحلسـني وذراريهـم،   : النيب، وهم
  .وأزواجه: وقيل

. ويتمتعون بعمامة خضراء، واملّدعون كـثريون 
  .٣٩ص: التذكرة التيموريةانظر 

 - انظرها -أطلقوها أيام السفر برلك  :ةأهل اَحلبۤل
على القانون چاويش ومعه جنديان مهمتهم إمساك اهلاربني 

  .عن اجلندية

واحد ازم من أهل احلبلة وزّق ]: من لوحام[
مع الكبري، حلقوه رَكد لشبكة زكريا وتعشـبق  حالو يف اجلۤا

: يه معن التفت للقـرب وقـال  ّوه رۤافّيا، حلقوه وكمشوه، ه
  .ف عالفاحتاتياحۤي! ك ساويتا فيين يازكرّيا هۤي

أن بعض األولياء ]: من اعتقادهم[ :ةأهل اخلطۤو
  .جيتاز املسافات البعيدة خبطوة واحدة، وهي كرامة لبعضهم

ومنهم الويل املدفون أمام مدخل خان العلبية على 
ن حيج وال مـال  أنه اشتد شوقه أل: كتف السوق، حيكون

وهللا على الناس حج ": لديه، وشكى إىل شيخ صاحل فأجابه
، أجاب نعم، ولكن أنا هيمان "البيت من استطاع إليه سبيًال

، طّلع يف وچو الشـيخ  !والليل ماعم بنامو دخيلك ياشيخي
يوم الوقفة قبل صالة الصبح خليين أشوفك عنـد  : وقال لو
ـ مع الكبري اللي قدامو باب باب اجلۤا ة، ويف هـديك  احللويّۤ

ـ جرو للجامع وّمسـى وأٔ الساعة مسكو الشيخ ودّخل ٕأ رو ٔم
يساوي متلو وآال تنيناتن يف جبل عرفات وشـافّون كـتري   

  .جاجٕح

  

  

ومنهم الشيخ قدور الكيايل، قالوا كـان لـه يف   
محام الويساين خلوة خاصة يدخلها مىت شاء حىت لو كانت 

  .من ذلكاحلمام للنساء وال يرى أحد مانعًا 

جر مالشـيخ،  م احلّمام ٕضيّۤويوم ماألّيام الظاهر ٔق
صاح لو الشيخ وأمرو يرو عبيتو وجييب لو بقجة احلمـام،  
راح ودق الباب، طلع لو الشيخ قدور نفسو وعطاه البقجة، 

  .رَكد عاحلمام شاف الشيخ قدور يف خلوتو بالزلط

وحدة جوزا صـاحل را عـاحلج،   : كما حيكون
ه قاعدة واوالدا ة بلبنية وتذكرت هيّۤم كبّۤطبخت يوم ماأليا

: عالسفرا جوزا اللي كان حيب هاألكلة، وقالـت الوالدا 
اندق الباب، خيتو : ياريت أبوكن كان معنا، وآّال طق طق

أنا راي عمكة اسكيب جلوزك شوية كبة بلبنية، وسـكبت  
أهللا  -وما نسيت املعلقة، وأخدا وراح، وملا رجع احلجـي  

حكى ملرتو أنو جاب لو رجال كبة مـن   - يطعم السامعني
  .طبخك وأكلتا سخنة

املعاَهدون من اليهود : اصطالح فقهي :أهل الذّمة
  .والنصارى وغريهم ممن يقيم يف دار اإلسالم

  .ذّمة وذمي: انظر

  .٢١٥ص ١٠٧س: انظر املقتطف

  .١١٧ص ٢٠س: وجملة احلديث

  .١٧٥ص: والتذكرة التيمورية

  .ى اليهودأطلقوها عل :أهل الَسبت
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  .لعنة أهل السبت عليه]: من سبام[

اصطلحوا على تسمية املشايخ الذين  :أهل الطريق
الطريق لالتصـال  : يقيمون األذكار بأهل الطريق، يريدون

  .باهللا بوسيلة التعّبد

  .أطلقوها على العاِلم :أهل العلم

  .اصطالح فقهي لليهود والنصارى :أهل الكتاب

ـ  :أهل الكهف ورة الكهـف يف  قصتهم يف س
قوم جلئوا إىل الكهف هربـًا مـن ظلـم    : القرآن، مفادها

  .السلطان وناموا فيه طويًال

نـام نومـة أهـل    : ملن أطال النوم]: يقولون[
  .الكهف

  .يطلقوا على ااذيب :أهل اهللا

أي أهل طريق الشبابلكية، غالبـهم   :لأهل اليٓو
  .يةممن كان سجينًا، وهلم آداب وتقاليد كالمية وعمل

أهـًال  : رّحب به قـائالً : أّهل به: عربية :أّهل
  .تأهل فيه: انظر. جعله أهًال له: وسهًال، أّهله لألمر

، - سـالم : انظـر  -ترحيب عريب  :أهًال وسهًال
. صادفَت أهًال ال غرباء ووطئت سهًال ال وعـراً : تقديرها

  .٣ص: "الفاخر"انظر كتاب 

هـًال  ِميت أ: أهلني وسهلني، أو]: وقد يقولون[
  .وسهًال

أهـًال  : وآهًال، وقد يزيدون: وقد يسهلون مهزته
  .برحية األهل

باألهًال وسهًال  استقبلٓو: "ال"وقد يدخلون عليها 
  .أو باألهلني وسهلني أو بامليت أهًال وسهًال

ـ  : وجواب أهًال وسهًال هو ل أو ِبكـم أو باملَأهّۤ
  .أهًال وسهًال: باملهّلي أي، بالذي قال

  

  

م علـى  عيـواظ يسـلۤ  : اخليااليتومن مشاهد 
  :كراكوز

  لو تعلِم األرُض من قد زارها فرحت

  واستبشرت مث باست موضَع القدِم   

  :وأنشدت بلسان احلال قائلًة

  أهًال وسهًال بأهِل اجلوِد والكرِم   

لو البجي لينا أهًال وسهًال والقلب ٕإ]: من أمثاهلم[
  .لو معتازٕإ هّزاز واملاجبي ال أهًال وال سهًال وال القلب

فينسبون إىل القدامى املتعصبني أم ]: ويتندرون[
يتحدثون عن زيارة بطرك النصارى وأن النصارى يستقبلونه 

  :بقوهلم

  طَرْكَناْط ٔبْط ٔبْط ٔبِبٔب     أهًال َفَسه فَسه فسهًال

حمي صاحب الكتاب مـن شـي واحـد    اهللا ٕي
  .متعصب وما هو فهمانو عالّسوا

  .أماته: أهلكه: عربية :أهلك

ضّد الوحشي، ما ألف اإلنسان : عربية :األهلّي
  .من احليوان

  .واستمدا التركية

مثر : من العربية عن الفارسيه عن اهلندية :األهليلج
كالبلح ينبت شجره باهلند وجـاوا واألنتيـل وسـرنديب    

  .والسنغال، يستعمل يف الطب

  .هليله: ويف التركية

  ."تكملته"ذكره دوزي يف 

يستعملوا مبعىن اجلـدارة واالقتـدار    :األهلّية
  .والصالحية لألمر

أهليـت  : واألتراك كذا يستعملوا ويقولـون 
  .وأهليتلي وأهليتسز

  .واملدارس األهلّية خالف احلكومية
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وإن كـان  (اسم التفضيل من أّمهه األمُر  :األهّم
  .جعله يهتّم له): غري ثالثي

  .واستمدا التركية

  .هم على املهّمقّدم األ]: من حكمهم[

مل حيكمه، تركـه، مل  : أمهل األمَر: عربية :أمهل
  .يستعمله

ومسوا السلة اليت يطرح فيهـا األوراق املسـتغىن   
  .سلة املهمالت: عنها

  .ال وإمهاالتإٔمه: واستمدت التركية

  .أمهى، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

الـيت  : األرض املهملـة ]: من اصـطالحام [
  .منهااليستفاد 

ويردد هـذا  (ل ل وما ۤماهللا مبۤه]: من جناسهم[
  ).اجلناس أيضًا يف العراق وجند

املصدر الصناعي من اسـم التفضـيل    :ةاألمهيّۤ
  .األهّم

  .أمهّيت وأمهيتلي وأمهيتسز: استمدت التركية

يعلق أمهيـة  : واستمد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
  .كربى على هذا احلديث

  .انظرها. أهٔأ: لغة هلم يف :هٕهٕأ

  .انظرها: ُهو أو أٓو :ُهوٓأ

بنوا : ضهاملرّبع أهوى اُألٔو]: يقولون[ :ىاألهٔو
  .من اسم التفضيل من اهلوا وهو اسم

  .األمحق، املتسّرع، الطائش: عربية :جاألهٔو

): العربية(اسم التفضيل من هاله األمُر  :لاألهٔو
  .أفزعه

): بيةالعر(اسم التفضيل من هان الشيُء  :ناألهٔو
  .َسُهل

  .أهَين: وقد يقولون

  .نعملنا أهون الشّرۤي. أّوال أهونا]: من كالمهم[

خافه ): العربية(اسم التفضيل من هابه  :األهَيب
  .ووّقره

ن ويعنكفـوَّا  كانوا يَطولوا شواْرٓب]: من عادام[
  .هادا َأْهيب ّنٓوَلفوق ويعتقدوا ٕأ

ما بساوّيا ة ويعتقدوا أنو رٔعطلعوا بالٔقوكانوا ما ٕي
صـاحب  "ك صار مع صاحَبك إال انون أو الكافر، وهۤي

ْعب ع أول واحد َبال طربوش يف حلب، ؤصّملا طۤل "املوسوعة
تصور معي لغط الناس وتغامزهم عليه، ومتال متام صار معو ٕت

  .ع صاحبك أول واحد يف حلب بطربوشملا طۤل

  .لغة هلم يف األهون :األهَين

، ترد عندهم للمعـاين  حرف عطف: عربية :َأو
  :التالية

  .ةن أو تالۤتبقينا يف دركوش يومۤي: للشك -ً ١

جواز اجلمع بـني  : ومعىن اإلباحة(اإلباحة  -ً ٢
  .ول شعيبّيات حلب أو إدلبٓك): املتعاطفني

عدم جواز اجلمع بـني  : والتخيري(التخيري  -ً ٣
  .اص أو التكسيپاركاب ال): املتعاطفني

فحم سنديان : ب نوعنيفحم حل: التقسيم -ً ٤
  .أو فحم كرع

  :من السريانية، يستعملوا للمعاين التالية :أٓو

  !د صوتك كوّيس شٔق أٓو: التعجب -ً ١

  .اى ٔيْفروق مسانا بٔق أٓو: التضجر -ً ٢
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نـامي حبيـبيت    أٓو أٓو: إشعار الطفل بأمه -ً ٣
  .نامي

لنحو هذه املعاين معظـم لغـات    وتستعمل أٓو
  .OHأو  ô :العامل، ولفظه

: اسم فعل مضارع عند نسائهم خاصة مبعىن :ُوأ
  .حوحو: انظر. أّوه لغة يف آه، وهي منها: آه، ويف العربية

أوائـل  : يقولون]: من عثرات أقالمهم[: ائلأٔو
السيارات واألوائل الكهربائية، يريدون القطع املتعلقة ـا،  

ع مج: األدوات أو اآلالت، ألن األوائل: وهو خطأ، صوابه
  .أّول ال مجع آلة

العنب، وهم : مجع أوزوم التركية مبعىن: األوازمي
اليستعملوا، إمنا وردت يف بيتني معظم كلماما تركيـة  

  : مصوغة على صيغ عربية نظمًا للتندر

  ت بعد ماَيِشلتإن األوازمي قأر

  واستبيكت بعدما كانت كواچيكا       

  وطاب ياِدُمها يف صوِّ صاغقة

  طليت بعد ماكانت أشاكيكاواست       

  :شرح كلماا التركية

  .اسوّدت: األسود، أي: "قار"من : قارت

  .اخضّرت: األخضر، أي: "يشيل"من : يشلت

  .كربت: الكبري، أي: "بويوك"من : استبيكت

  .صغارًا: الصغري، أي: "كوچوك"من : كواجيكا

  .األكل: "ميك"من : يادم

  .املاء: "ُصو"من : صّو

  .البارد: "غوقصو"من : صاغقة

  

  

  .استحَلى: احللو، أي: "طاتلي"من : استطلى

  .حوامض: احلامض، أي: "َأشِكي"من : أشاكيك

مايوعى فيه الشيء : مجع الوعاء: عربية: األواعي
  .جيمع وُيحَفظ: أي

  .ومنه الصندوق واخلزانة والصحن والكيس

وهم استعملوها ملعىن الثياب فقط، ومل يستعملوا 
  .مفردها

ن اعيّٓٔواإلسالم بتخّسلوا وبغريوا ٔأ]: اممن عاد[
  .غال هداك الوقتمني ٕشيوم اجلمعة قبل الصالة، واحلمۤا

  ]: من شعرهم[

  رحنا على الشام ببالنا الشام بتغنينا

  وبعنا أواعينا ت علينا الدۤىنجاۤر    

  .آونة: الوقت واحلني، واجلمع: عربية: األوان

  .واستمدا التركية

يف كل آونـة،  : يقولون]: هممن عثرات أقالم[
ال تضـاف إىل   "كل"ألن : يف كل آن: وهو خطأ، صوابه
  ."األوان"و  "اآلن"مجع : "اآلونة"اجلمع املنكر، و 

كـل شـي   . لو أوانكل شي ٕأ]: من كالمهم[
آن األوان، . فالن مبّون بيتو كل أوان بـأوانو . بأوانو طّيب

  .بق ألوانو، جبي أوانوشي سۤا

  .ألوان ما بستحي من أوانوا]: من أمثاهلم[

أّواه، : يقولـون ]: من عثرات أقالمهـم [: أّواه
آه، وهو خطأ ألن األّواه ليس اسم فعل بل هـو  : يريدون

الرقيق الرحيم، املوقن باإلجابة، الدّعاء، : صيغة مبالغة مبعىن
  .الكثري التأّوه واحلزن
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. "آه"من لغـات   "أّواه"ليس خطأ ألن : وأجيب
  .انظر منت اللغة

سـفلة النـاس،   : مجع َوَبـش : عربية :األوباش
  .يستعملون اجلمع دون مفرده

  .مبعناها "األوشاب": ويدانيها يف العربية

  .مبعناها أيضًا APACHE: كما يدانيها يف الفرنسية

  .أوباش: واستمدت التركية

واستمدا الفارسية واستعملتها مبعـىن اتمـع   
  .املختلف اجلنس

ّلن بشـتغلو  ة ٕكشوف هاألوٓب]: يقولون[ :بةاألٓو
خدين حمل، وشـوف َبـاهللا   ن ومّنن ۤآن يف بيوٓترامي، منّٓٔص

ـ ْن ٔمشوف مو عجيب كلـن اسـنانٓ   ـ قلؤع ة، ة أو َخمْلؤع
ة وعم بشـّدوَّا  سكني الصرماۤيمابتتعجب إذا شفنت معي مۤا

تقول يل ليش مـاعم   ان تينمط اجللد وتتكوسَم، ومباسنآن
ـ ن جۤاكمة االسنۤاأو برّقعوا ّمتن، ٕحن برّكبوا لن بدلة اسنۤا ة ۤي

  !جديد والسعر واوا ياخّيو 

اجلماعة، الطائفة من الناس، من : ةيريدون باألوۤب
  .العشرية، القبيلة، ساكنو اخليمة: ُأوبا أو ُأوَبه: التركية

  .باتأٓو: ومجعوها على

حتريـف   "اَألْوبـة "ويرى الشيخ أمحد رضا أن 
بة من كل ذي رحم، توسعوا فيها إىل القرا: العربية "اَحلْوبة"

  .اجلماعة اخلاّصة املؤتلفة

اُألباشـة،  : األفصح أن يقال: وقال رشيد عطية
  .وهي اجلماعة

  

  

  

  

  

كـل  : أّول كانوا يساووا بستان]: من لوحام[
أوبة تلّم من بعضا املصروف ويستلما بيشـاروش األوبـة،   

أو  شوف البستان مطروش أوبات أوبات على حصر إدلبّية
عاألرض، منن جيمعن القرابة ومنن الصداقة ومنن احلـارة  
ومنن الصنعة، وما يف شي امسوا نظام، هدول عم بيـاكلو  
وهدوليك عم بغّنوا والرخار عم بلعبوا عّصـومينا وغـرين   

مشني زنود بعضن وعم ك وكۤاك وهۤياخلتيارية عم مبيلوا هۤي
لـي  بلعبوا خود هات، ومو كل أوبة عم بتشتغل الشغل ال

اللي عم بنّكتـوا،  : ذكرتو قلت للك مايف شي امسوا نظام
هادا عم بنكش هداك، وهادا بتّمو حمشية، وهـداك عـم   

آه، : بسحب مّوالو، وهداك منشان ينّكت ماعم بقول لـو 
  .حيرقو: دنك معي مو قاظ ؟ يعينقاظ، عطي ٕأ: عم بقول

املسرحية الشعرية : OPERA: من اإليطالية :راۤبأٓو
  .تقوم على املوسيقاالغنائية 

يقول األوالد يف لعبة هلم إذ يقفـز األول   :تأٓو
ت تـنني أوٓ : ت، والثـاين واحد أٓو: ويركب ظهر أحدهم

مل جنـد هلـا   . وهكذا حىت يقع أحدهم فيكون عليه الدور
  .انظرها. أصًال، ولعلها حتريف القاط

قليـل  : من التركية مبعىن]: من سبام[ :ازتأمنأٓو
  .وقّل  استعماهلا وكانت فاشية. جل من شيءاحلياء، ال خي

سـيارة  : AUTOBUS: من الفرنسـية  :سبٓوتٓوأٓو
  .انظرها. كبرية تنقل الركاب، ويسموا البوسطه والپاس

  .الفوات: انظر. أو أطوزبري :األوتُّوزبري

ــكتٓواألٓو ــطالح األورويب :ماتي ــن االص : م
AUTOMATIQUE مـن تلقـاء نفسـه،    : عن الالتينية مبعىن

  .أوتوماتيكات: وجيمعوا
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فالن عندو أوتوماتيك جلـد،  ]: من استعارام[
  .يريدون أنه ُيَفّلت

  .توماتيك: والعريقون يف العامية يقولون

ــلمٓوتٓواألٓو ــطالح األورويب :بي ــن االص : م
AUTOMOBILE املتحرك من تلقاء نفسه: عن الالتينية مبعىن :

  .أداة نقل بقوة االنفجار

  : ااقترح يف تسميته

  ."اجلّوالة" -ً ١

من : "اُملخوِّدة"اقترح حممد دياب تسميتها  -ً ٢
  .سرعة السري: التخويد

واجلمع السيارات، وهـي الـيت    "السّيارة" -ً ٣
والعريقون يف . استساغها الناس مع االسم األورويب األصلي

: طرْمبيل، وجيمعوما علـى : العامية حيرفون أوتوموبيل إىل
  .يالتأوتوموبيالت وطرمب

  ]:ومن أغانيهم[

  ّلوين عالسبيلٕد    ! عطشان ياصبايا 

  ة بالطرمبيلواجليّۤ    الروحة بالعربّية 

ــٓوتٓوأٓو ــطالح األورويب :تريسم ــن االص : م
AUTOMOTRICE من تلقاء نفسه أيضًا، : عن الالتينية مبعىن

حـافالت،  : ، ومجعوا احلافلة علـى "احلافلة"وعربوه بـ 
  .تريساتمٓوتٓوأٓو: علىواالسَم األصلي األورويب 

: وجيمعوا على: HOTEL: من الفرنسية :تيلأٓو
  .أوتيالت

  .الُنُزل: وضع هلا الشيخ إبراهيم اليازجي

وفيها إحصاء  - انظرها -ق وقبلها استعملوا الُفنٓد
  .عن أوتيالت حلب

: ويف املغرب األقصى يكتبون األوتيـل بـالعريب  
  .هوطل وهطل، وما كنت أفهمها أول األمر

  

): العربية(اسم التفضيل من َوُثق الشيُء  :األوثق
  .قوي وثبت، يستعملها الثاقفون

اصطالح موسيقي عريب للمقام السـابع   :األوج
  ."هفتكاه"املسمى بالفارسية 

كافل حلب، بىن خانًا يف حملة املرعشلي،  :أوجان
  .هـ ٩٢٨مات س 

اعتّده، صـّيره  : أوجب الشيَء: عربية :أوجب
  .اإلجياب: رهواجبًا، ومصد

  .اب وإجياباتإٔجي: واستمدت التركية واألوردية

إذا أخد ما أوهـب أسـقط مـا    ]: من أمثاهلم[
  .أوجب

أنشأه، خلقه، جعله : أوجد الشيَء: عربية :أوجد
  .موجودًا

  .إجياد وإجيادات: واستمدت التركية

: أوجز الكالَم: عربية يستعملها الثاقفون :أوجز
  .قّللها: اختصره، والعطّية

  .إجياز وإجيازات: واستمدت التركية

كُبـر  ): العربية(اسم التفضيل من َوُجه  :األوجه
  .جاهه، ارتفع قدره ومقامه

: من أمساء النصـارى مـن الفرنسـية    :نجۤيأٓو
EUGÉNE عن اليونانية :EVIENIOS   مبعىن األديب، سـليل

  .الشرف

أهلمه به، كلمـه  : أوحى إليه بكذا: عربية ىأؤح
  .لى غريهبكالم خيفى ع

  .إحياء: واستمدت التركية

  .انفرد): العربية(اسم التفضيل من َوِحد  :األوحد

أقفـر  : أوحش املرتل من أهلـه : عربية :أوحش
  .جعله جيد الوحشة أو يشعر ا: وخال، أوحشه
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صار لنا زمان ماعم : أوحشتونا]: من كالمهم[
  .نشوفكن

أوحشـنا غنـاك   : ١٧ص  "هز القحـوف "ويف 
  .وقصايدك

كّني مانك حفظان ماحلـب إال  ]: ن كمامم[
  .أوحشتين

الرباعيـة  (اسم التفضيل من أوحشه  :األوحش
  .جعله يستوحش): العربية

اسم فعل مضارع ترد للمعاين : من التركية :خأٓو
  :التالية

  .خ واهللا كالمو أحلى مالعسلأٓو: استحِسُن -ً ١

  .أوخ اللهم صلي عالنيب: وإذا مشوا عطرًا قالوا

  .عشانا قبيوات أوخ ما أطيبا: استسيُغ -ً ٢

ر لو عينـو  ٔواهللا ما قّصر فسطو ٔع: َأتشّفى -ً ٣
 .خأٓو

ة من واحد كََّرار ۤبح أٓوت رٓوْهۤقٕز]: من لوحام[
كرجي وما بيعرف شي غـري الَكـدب   هّرار جمۤا

ة تصدَّى لو واحـد يف السـهرة   والدّس، ويف ليۤل
ـ  وايف وكسفوا وداس على كراعيبو، وزبون الع

  .سّل سّل وراح

أوخ أوخ أهللا : الَّ قالت لللـي كّنسـوٓ  بة ٕكاألٓو
  .م متكيسلّۤ

خاتكن حّحـات  خّخات أٓو: بة قالواحد ماألٓو
  ة بقليبحالۤو

ة، أوخ أوخ كل ورۤدَزبِّالنا شـاۤ : أستهزئ -ً ٤
  .كرجي عم يتفلسَّف أوخ يابعد عيوينياعينو، اۤا

  

  

  

  .ختأؤّ: وبنوا منها

كلمـة توّجـع وتـأوه    : "أوخ": انيةويف السري
  .وتكّره

كان ): العربية(اسم التفضيل من َوُخَم  :ماألؤخ
  .وبيئًا: وخيمًا

ال أوخـم  مابقرقع يف الدست ٕإ]: من كمام[
  ).أو إال أوشم الكراديش(الكراديش 

  . انظرها. اسم التفضيل من ودح :األودح

املصارف،  أودع أمواله يف ]:من عثرات أقالمهم[
: دفعها إىل املصارف وديعة وهذا خطـأ، صـوابه  : يريدون

يتعـدى بنفسـه إىل   " أودع"أزدع أمواله املصارف، ألن 
  .مفعوليه

: أورمـق : من التركية]          يقولون: [األور
  .الضرب، اللطم، املس، اللمس

ة، أو مـا  ما احتمل وال غلـوۤ : ويرادفها قوهلم
  .انظرمها. ّقاحتمل وال ٕو

اسـم سـابع   : مفردات الثاقفنيمن  :أورانوس
بعد زحـل، اكتشـفه   : كوكب يدور حول الشمس، أي

ومساه  ١٨٧١سنة   HERSHELLالفلكي اإلنكليزي هرشل 
URANOS  وتلفظURANOS  ،مساه باسم أحد آهلة اليونـان ،

ضعفًا  ٣٤وأورانوس أكرب من األرض بأربع مرات، وسنته 
  .من األرض

 البيـاض،  معدن ذو إشعاع مييل إىل :األورانيوم
سنتغراد، يستخدم يف صناعة القنبلـة   ١٨٥٠يذوب بدرجة 

  .URANIUM: الذرية، يكتب باللغات األوروبية
وجملـة   ٣٠٨ص ١الد: وجملة الكتاب ٣٤٤ص ٥٩س: انظر املقتطف

  .٤٦ص ٨عدد ٣س: األديب

صفة مشبهة واسم تفضيل من احلفـرة   :األوَرب
  .اخلاصرة: اليت يف أسفل اجلنب، أي
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  .ستعملوا الورب يف االجتاه غري الطبيعيوهم ا

ْتنا ما ال يصري عقلك َأورب بضإع]: من جمازام[
  .صيف َأمنت مّنا وال أكوس وال أرٔخ

الشـريك،  : أورتـاق : من التركيـة  :اقرٔتاألٓو
  .وكانت كثرية االستعمال

  .انظرها: ريتأو إأل :ريتاألٓو

: عربية: ث اجلنونالزعل بوۤر]: يقولون[ :ثأؤر
  .أعطاه إياه، وهم يستعملوا ملعىن سّبب: أورثه الشيَء

: عربية: تاية عجلِّۤيأوردلو احلكۤا]: يقولون[ :دَأْؤر
  .قّصه: أورد عليه اخلَرب

: اللغة األوردية: من مفردات الثاقفني :ةرديّۤاألٓو
لغة إسالم اهلند تقتبس كثريًا من الكلمات العربية كالتركية 

  .العثمانية وكالفارسية

  .األردي: انظر: ْرضي أو األرديأو إأل :األورضي

الصـرماية  : من اصطالح الصرماياتّية :ةرطاۤياألٓو
ر وأكرب من الَزْرَكْلدان، مـن  اليت هي أصغر قياسًا من الْزكٔا

  .الوسط: رطهأٓو: التركية

بعضـن  : ناس يف قهوة خمتلفني]: من نوادرهم[
ن ْ ، بـدّٓ بريد نتمسك بالدين ونطرح ما سواه، ونـاس أل 

ه نۤتٕأ: أوروپا ومدينة الغرب، واحد ماعم بشترك معن سألوه
  أّشو مذهبك ؟

  وسط -

  .ةإذًا أنته أورطاۤي: قال واحد راوندي

الصرماية : ماياتّيةرمن اصطالح الص: رطاياقاألٓو
ـ  اق، اليت هي أصغر قياسًا من الَزْرَكلدان وأكرب من األْرچأي

القـدم  : الَقـَدم أي : الوسط، آيـاق : أورطه: من التركية
  .الوسطى

  

  

بليدة مشاّيل شرقّي حلب، كانت يف العهد  :هأورٔف
العثماين تابعة حللب وجتارها كانوا كثريين يف خاناا، فيها 

  .آثار وخرياا وفرية

ـ : ، من األرامية"الرُّها": وامسها القدمي ي، ُأورٓه
  .وفيها عاش أفرام السرياين

كـرات مـن    :كباب أورفه يل]: من مآكلهم[
الكباب ُتضم وبني الكرة واألخرى قطعـة مـن الباجنـان    

  .األسود تتشرب من دهن جرياا

يريـد  (ل أورفه ة بكۤيجتيك الرزيّۤ]: من سبام[
  ).بكمية كبرية، ألن كيل أورفه كبري

األورفه : أنواع من احلَمام خمتلفة، منها :أورفه يل
ه يل بتـاج،  يل األبيض واألمحر واألسود واألصفر، واألورف
ة واألورفه يل وبدنب أزرق وبدنب أسود، واألرفه يل بلطاۤش

  .بقرنفلة

خرج ورقه، ويكثر : أورق الشجر: عربية :َورقأ
  .وّرق: أن يقولوا

أوركسترات : أو أوركسترة، واجلمع :ْسْترارۤكأٓو
اآلالت املوسـيقية   جمموعة من ORCHESTRAمن اإليطالية 

الوتريـة والزمريـة   : عة أنواعاملتناسقة تعزف معًا، وهي أرب
  .والنحاسية واجللدية

يف جبل مسعـان، مـن   ] من قرى حلب[ :مُأوۤر
: كما يـرى األب أرملـة يف   -عّلى، رفع : مُأْوۤر: األرامية
  .١٨٣ص ٣٨س: املشرق

اسم األربع قرى : ُأوِرم: "صد االطالعامر"ويف 
أورم الكربى وأورم الصغرى وأورم اجلوز : من قرى حلب

  .الربامكةوأورم 

من مفردات الثاقفني، لفظها : أو أوروبة :أپَْورٓوأ
  . القارة األوىل من القارات اخلمس: EUROPE: الغريب
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  : ويف تسميتها املذاهب التالية

ملك : يزعم اليونان أا مسيت باسم أجنور -ً ١
  .فينيقية، ألن جوبيتر محلها إىل أوروپا

، مسيـت  لفظ أوروپا فينيقي معناه البياض -ً ٢
  .لبياض بشرة أهلها

. أا حتريف عروب الفينيقية مبعىن الغروب -ً ٣
  .٥٥ص: انظر التذكرة التيمورية

راز ثقله، : اسم التفضيل من وزن الشيَء :األوزن
األحسن يف امليزان واألقوى واألمكن، وهو أوزن : واألَ وزن

  .أوجههم: القوم

د األخـف  اجلبس بـأولو خـوٓ  ]: من كالمهم[
  .خود األوزن وبآخرو

: مبعـىن السـمّ   OZONE: من اليونانية :نزٓواألٓو
اصطالح أورويب على غـاز ذي رائحـة مطهِّـر، وهـو     
أوكسجني مكّثف يكثر يف اجلّو على ارتفاع مثانية أميـال  

، والكلمـة مـن   ١٧٨٥فوق سطح البحر، اكتشـف س 
  .اصطالح الثاقفني

  .أوقيانوسيا: انظر: أو أوسترالية :سترالياأٓو

اسم التفضيل مـن وِسـخ الشـيُء    : سخاألو
  .تلطخ بالوسخ، عاله الَدَرن): العربية(

. بنوها اسم تفضيل مـن الوسـخنة   :األوْسخن
  .انظرها

اسم التفضيل مـن َوَسـط الشـيُء     :األوسط
  .صار يف املنتصف): العربية(

  .واستمدا التركية

  .جعله واسعًا: أوسع الشيء: عربية :أوَسع

): العربية(من وسع الشيُء اسم التفضيل  :األوسع
  .مل يضق، أمكنه استيعاب شيء آخر

  .اسم عثمان عند األكراد :سٓوأٓو

لسـون  حتريـف أوٓ : ّصونوتلفظ أٓو :نستٓوأٓو
  .ِليُكن: التركية مبعىن

: أوشك عـاملوت، عربيـة  ]: يقولون[ :أوَشك
  .َقُرب

قـال الشـيخ إبـراهيم    ]: من عثرات أقالمهم[
يستعملونه مبرتلة : على املوت هو ُموشك: يقولون: اليازجي

قاربـه،  : أوشك السـقوَط أي : ُمشِرف، ومنهم من يقول
فينصبون بعده مفعوًال به، وكالمها غري الصواب، ألن هـذا  
الفعل اليستعمل بعده إال املضارع منصوبًا بأن يف الغالـب،  

أوشك فالن أن يفعل كذا، وال ُيبىن منه اسم للفاعل : تقول
  .يف املشهور

  .انظرها. حتريف األوخم :ماألوَش

ال أوشـم  ع يف الدست ٕإما بقرۤق]: من كمام[
  ).أو أوخم الكراديش(الكراديش 

عهد إليه به، أمـره  : أوصاه بكذا: عربية :ىأؤص
جعله ُيعَنـى بـه،   : جعله له، أوصاه به: به، له أو إليه بكذا

  .وَصى ووّصى: ويغلب أن يستعملوا

أبلغه إيـاه،  : يَءأوصل إليه الش: عربية :لأؤص
  .وصَّل: ويغلب أن يستعملوا

  .إيصال: واستمدت التركية

ه مـا  ه قبلت حنۤنّصون أنۤتأٓو]: يقولون[ :ّصونأٓو
  .ليكن: لسونأٓو: منقبل، من التركية

أظهـره وأبانـه،   : أوضح األمَر: عربية :أوضح
  .وضَّح: ويغلب أن يستعملوا

  .إيضاح وإيضاحات: واستمدت التركية

بان ): العربية(سم التفضيل من وضح ا :األوضح
  .وظهر

  .الغرفة: ُأوضه أو ُأوده: من التركية :ةاألؤض



- ٣٢٦ - 

  .أوطاق مبعناها: ويدانيها يف الفارسية

والقناقات . ض واُألوضاتاُألٔو: وجيمعوا على
على غرفة االسـتقبال  : حتتوي على أوضه وحرم، يريدون

  .ودار النساء

يها القهـوة  وبعضهم اآلن يفتح أوضه ويسقي ف
  .املرة حىت اآلن

ـ ]: من لوحام[ رف واحد يف أيام العثمانني بيۤع
  :ق ايدية لنسمعو عم بشتكيع تركي، تعا معي َلقلّٓبرٔق

لسـت مـن   : يريد(َبن أحد الناس دَكل ! ويآه
يل فيـه  (: بن خان الصابونده إيكي ُأوضـه وار  ) الغوغاء
ي إيدم، مجل حطب مع معدَِّبن من ورا اجلۤا! و، يآه)متجران

، َبِني دفـش  )مل يقل(: َميدي معِّدي إيدي، باَلك ضهرك ۤد
هم قمباز ! إيتدي طربش إيتدي على خلقتِّي، باق ياأفندي 

ق هم چٔن) وأراه قمبازه املمزق مث خنقته الدمعة(شق إيتدي 
  .حلمة كّب إيتدي

  .نر آؤالي سكۤتهايۤد: قال الكوميسري

: اري تعـين اصطالح عسكري إنكش :هاألؤض
املائة من اجلند، وإذا بلغت األَوض عندهم العشر، أي كان 

  .انظرها. اقعدد اجلند األلف اصطلحوا على تسميتها بالؤج

: رئيس الغرفة، يريدون: من التركية :أوضه باشي
  .رئيس البوابني

  .ذكرها دوزي

أوده باشـي  : ٥٥ص "التذكرة التيموريـة "ويف 
 -ويف اجلـربيت  . العثمانني منصب من املناصب املصرية مدَة

ما يفهم منه أن احلمار مركـوب   – ١٠٦ص ١تاريخ  ٩٥رقم 
  .األوده باشي، واحلصان مركوب السنجق

  

  

  

من يعـتين بالغرفـة،   : من التركية :األوضه جي
البّواب، أو على اصطالح املصريني الفـّراش، واصـطلحوا   

  .اآلِذن: حديثًا على تسميته

): العربية(وُطؤ الشيُء اسم التفضيل من  :ىاألؤط
  .صار وطيئًا

ّال ما شفت أوطـى  رت البلد ٕكٕد]: من سبام[
  .مّنو

املسـتمدة مـن   ] من مآكلـهم [ :هاألوطورْتٔم
املرّتب كل شيء يف حمله، وهي : املقّعد أي: التركية، معناها

باجنان تاديف يقطع دوائر ويقلى بالسمن، مث يغطى بلحمـة  
لحم بأنصاف أقراص البندورة، قيمة مقلية، مث يغطى هذا ال
  .مث ترسل يف صينية إىل الفرن

أطـالل مدينـة أثريـة    : UGARIT :أوغاريت
 ١٤اكتشفت حديثًا قرب الالذقية، يرجع عهدها إىل القرن 

م، ومن آثارها األجبدية الكنعانيـة رمسـت بـأحرف    .ق
  .مسمارية

  .القرية: ومعناها بالكنعانية

  .باب األمحر: انظر]: من حارام[ :كلۤبٕغأٓو

  .  تربة أوغلبك: ١١٥ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجه

حاجب احلجاب، مات يف : اجلاشنكري :أوغلبك
  .هـ٧٦٠حلب س 

الـُيمن والربكـة واخلـري    : من التركية :غورأٓو
  .والسعد

  .الفأل: AUGURIUM: يدانيها يف الالتينية

َبريـد   ما. ة صاحبا أوغورفالۤن]: من كالمهم[
جنيب فالن ملا َبلعب ألنو ماهو أوغور علّي، عليم اهللا  يقعد

  .وچو چلح بقطع الرزق

الكلمة املتقدمة بعـدها  : من التركية :غورسزأٓو
  .الشؤم: أداة السلب، فمعناها: "سز"
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املولـود إذا كانـت أقدامـه    ]: من اعتقادهم[
  .مسطحة يسمونه أوغورسز

ة، من التركية من كلمة أوغور املتقدم :غورِليأٓو
  .ذو السعد واإلقبال: أداة النسبة، فمعناها: "ِلي"بعدها 

اسم فعل مضارع مبعىن أتأمل : من التركية :فأٓو
  .واتضجر

 "ُأّف"وال نعلم أهي ذا املعىن مسـتمدة مـن   
العربية أم ارجتلوها، ألا تصويت طبيعي بزفري األمل املائـل  

  .يف الفاء

  .انظرها. "خأٓو"وقد تستعمل مبعاين 

واويل الشركاوية تصدر ا لتجسـيد الـنغم   وامل
  .كما تتداخل الغناء كترل، وكل هذا طابع تركي

  ]:من أغانيهم[

  على أوف مشعل ديِني ديين مشعالين

  ةياعيون حبييب مالسهر دبالۤن      

دخل واحد لسوق القّوافني ومـن رحيـة   : قالوا
نفو، وبعدا وصل لسوق العطـارين  ّف وسد ٕإٔأ: اجللود قال

  .وفتح صدرو) أو أوخ(أوف : وقال

): العربية(اسم التفضيل من وَفى بالعهد  :األوَفى
  .قام به ومل خيلفه

أوفده إليـه أو  : عربية يستعملها الثاقفون :أوَفد
  .أرسله: عليه

): العربيـة (اسم التفضيل من وُفر املاُل  :األوفر
  .كثر، وهم يستعملوا مبعىن األقّل نفقة

): العربية(ن َوِفق الشيَء اسم التفضيل م :األوفق
  .صادفه موافقًا

): العربية(اسم التفضيل من َوُقح الرجُل  :األوقح
  .قّل حياؤه وصُلب وجهه

  

  

اسم : كالمو أوقع يف النفس]: يقولون[ :األوقع
  .أّثر فيها): العربية(التفضيل من وقع الكالُم يف نفسه 

  .جعله يقف: أوقفه: عربية :أوقف

لو أو عليه هالطالب ٕا: كومن مصطلحات األترا
  .له حرمانان: توقيفني، واألصح

أوقفتـو الشـرطة يف   : ومن مصطلحام أيضـاً 
  .اعتقلته: النظارة، واألصح

أوقف الدار مبعىن حبسـها،  ]: يقولون[ :أوقف
  .وقف الدار: وهي لغة رديئة، فصيحها

: من مفردات الثاقفني، من اليونانيـة  :سقيانٓوأٓو
OCEANOS :يطالبحر احمل.  

  .ذكره ياقوت وأشكله أوِقيانوس

  .٢٨١ص ٣٠س: انظر جملة الكلمة

اسم القارة اخلامسة، : قيانوسياأو أٓو :قيانوسيةأٓو
  .مسيت باسم البحر احمليط األوقيانوسي، ألا واقعة فيه

من الالتينية : وتسمى أيضًا أوسترالية أو أوستراليا
  .مبعىن اجلنوب، أطلق على جانب منها مث عّم

  .٢٨١ص ٣٠س: ر جملة الكلمةانظ

وجيمعوا على األواقي واألواق : والوقّية :ةاألوقيّۤ
اجلـزء مـن   : OUNGUIYAوالواق والوقيات، من اليونانية 

االثين عشر جزءًا من الرطل اإلستنبويل واجلزء من العشـرة  
وقيت خبز : وإذا أضافوا ظهر لفظ  تائها. من الرطل احلليب

  .ونص وقيت حلمة

مرنا نتعامل بالوقية والدرهم والرطـل  وقضينا ع
حىت عهد الشيخ تاج فبّدلت باملوازين الفرنسية، ومن ذلك 

  .العهد سقط السوق وطارت الربكة
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  .أوقية كلهجة حلب: ويف املغرب األقصى

  .قياأوٓن: ويف السريانية

ل ة كنت بغۤزلوما وقفيت عالركۤي]: ومن أمثاهلم[
  .ةاوقيّۤ جة حبشية البيضةة، جۤيرطل وآوقيّۤ

ص آوقيت ق على أنفو ٕنفالن معلّۤ]: من كنايام[
  ).يريدون أنه شامخ بأنفه تكربًا(ة منشحة ۤمحل

ة بربـع  حق املرا تتكّحل بالسـنۤ ]: من عادام[
  .اوقيت كحل

ـ ٕسٕح]: من كمام[ رب ْبَتك بّدا نص آوقيت ٕح
  ).طويلة: أي(

الفرصة : OCCASION: من الفرنسية :نزيٓوأوكٔا
  .احنةالس

: BREوالثمانيـة  : OCTO: من الالتينية :ركتوٕبأٓو
  .رأس السنة قدميًا: الشهر الثامن بعد آذار: الشهر، أي

الرباعية (اسم التفضيل من َوّكد العهد  :األوَكد
  .أوثقه): العربية

): العربيـة (اسم التفضيل من وكسه  :األوَكس
  .نقصََه، غبَنه

من اللغات : من مفردات الثاقفني :ْكِسجنياألٓو
غـاز  : OXIGHONON: عن اليونانية OXYGENE: األوروبية

بسيط ال لون له وال طعم وال رائحة، يساعد على االشتعال 
وال يشتعل، وهو ضروري للتنفس، ويؤلف مخـس اهلـواء   
حجمًا، وميتزج باهليدروجني فيؤلفان معًا املاء، وهو أوسـع  

  .العناصر انتشارًا يف الطبيعة

  ."اُملصدىء"كلمة  وضع له جممع مصر

  .األوكسيد التالية: انظر

  

  

  

نريد أن نسأل من يرفض كلمة األوكسجني ألا 
غري عربية وحياول وضع كلمة عربية هلا، نريـد أن نسـأله   
أأنت وحدك الغيور على لغتك ؟ وأمـم األرض كلـها ال   

وألوف غريها  -زهم الغرية على لغتهم ؟ إن هذه الكلمة 
األمم، وأا عاملية أقدس مـن أـا    أصبحت عاملية بني -

إقليمية، ومن كان قبلك من العرب كانوا أوفر تسـاحمًا، مث  
قـْك واسـتعمل كلمتـك    يف حدا َنجٔٔ: اِسيقل يل باجلبّۤ

  .؟ "اُملصدىء"

من مفردات الثاقفني، من الفرنسـية   :كسيداألٔو
ن ومن املادة املركبة من األوكسيجۤي: OXYDE: عن اليونانية

  .الرصاص والزئبقور كاحلديد والكربون عنصر آخ

الصدأ يعلو املعـدن مـن احتـاده    : واألوكسيد
  .باألوكسيجني

: أكسَد وتأكسـد أي : وبنوا من األوكسيد فعل
  .عامله أو عومل باألوكسيد

دار أرمنية قدمية يف التلـل، امسهـا    :كيدونأٓو
دار وقفـت  : أي(دار األرواح : مبعىن HOKEDUNباألرمنية 
حملتاجون، وهذا الوقف اخلريي أجـره عنـد اهللا   ليسكنها ا

  .)إراحة روح واقفها

فسَّـره  : رّده، والكالَم: اّوَل الشيَء: عربية :لأؤّ
أو فّسر ظاهر لفظه مبعىن غري معناه، أو أرجع اللفظ الـذي  
حيتمل معاين خمتلفة إىل معىن واحد، ومنه تأويل القرآن، بّرز 

  .سريهبه املعتزلة ومنهم الزخمشري يف تف

اهللا يأولك على مطلوبك، ]: من دعائهم لفالن[
  .إن شا اهللا تتأول عاللي ضّيعتو

  .ع َدلوٓوتأويالتك بتنهَدى ملطاۤل]: من كمام[

  .ضّد اآلخر: عربية :لاألؤّ
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وهـم  . ومصدره الصناعي األّولّية، وهم مييلون
 على القياس العـريب : َأّوالين أو أّويل: يقولون يف النسبة إليه

  .يف الثانية فقط

ل األواۤو: وهم يقولون يف مجـع األّويل واألّوالين 
على القياس العريب يف اجلمـع األخـري   : ة واألوائلواألواوۤل

  .فقط

: ل أمـروٓ باؤّ: ويسقطون مهزته جوازًا فيقولون
  .بّول أمرو

ل، ل َبـاؤَ أؤّ: والتزموا هذا اإلسقاط يف عبارم
أي (ل باشدن بـاش  أٔو: قولونأعين يف الواقعة بعد الباء، وي

  ).من الرأس

  .أول الشي وأولتو وأوليتو: ويقولون

  .الَلوَّل مبعىن األولَّ: ويف هلجة تطوان

  .أّول: واستمدت التركية والفارسية

اإلنسان األّول، األّول يف الصف، ]: من كالمهم[
ومها رتبتان ) املالزم األّول -املساعد األّول (أّول املتسابقني 

تان يف اجليش العربية السوري، وأطلقـت كلمـة   عسكري
املساعد األول للرتبة اليت دون رتبة املالزم وذلك يف عصـر  

  .١٩٥٨الوحدة بني سوريا ومصر عام 

: أي(ل رعا شؤّة ٕضد األرمۤلال تآخ]: من أمثاهلم[
ر حبيبـا األّول،  ل وبتشرب وبتذٓكبتآك) ثديها نقص وجّف

ة َسـّم وتـاين   أّول تلۤج. َأّول طفٓوال َلّلي بقماحالة الكْرم ٕإ
 وقت الصـار جحـاۤ  . ل وال تمة كٓوة دم وتالت تلۤجتلۤج

كل شي أول مـاجبي  . سلطان أّول ماشنق شنق أهل حارتو
كون ). أو سالمة(خرو رضا أّولو شرط وۤآ. غايل أال التوت

أهـل  ). أو أولو أهونو(أّوال أهونا . باألول ولو حبلق اللحى
  .إال قالوه أّول ماخلوا شي

  

  

  

  

أّول غزاتـو  . زمان أّول حتـّول ]: من كمام[
أصله كان جلّبانة ُتـرّيب  (يرحم النّباش األول . كسر عصاتو

يسرق أكفان موتاه ليًال، مث مات وخلفه آخر يفعل فعلتـه  
أّول الـرقص  ). ويأيت الفاحشة بأمواته فقيل املثل التهكمي

  ).يقال يف بدء الكارثة(غندرة 

الغضـب  . اللي ألو أّول ألو آخر]: هممن حكم[
  ).أو آخرتو(ة وآخرو نداۤم) أو أولتو جنون(أولو جنون 

أنا أول  من طاع وآخـر مـن   ]: من كنايام[
  .عصى

خرو أولو للكبار وۤآ: متل اخليار]: من تشبيهام[
متل . ن للعذاب وآخرتن للكالبأوٓل: متل الدواب. للحمار

  . وال آخرو احلمد هللاال أولو بسم اهللا: شرب الّدّخان

ميثلون املتشّدق يّدعي املعرفة وهو ]: من لوحام[
من َعَزمـان هـارون   : ل األواولهادا من قٓو: جاهل يقول

: جاه الندا مالعاليف اجلب وٕأ وقت اللي زّتوه أخوتٓو: الرشاد
  .كوين بردًا وسالمًا على عيسى بن أيب طالب! يانار 

لته العربيـة مبعـىن   اسم التفضيل استعم :األْوَلى
  .األحّق واألجدر

  .من باب األوَىل]: من كالمهم[

أوَلـى بلحـم    جحۤا. املوَلى أوَلى]: من أمثاهلم[
  .اجلار أوَلى بالشفعة. أوَلى ة قطع راسٓواملا عندو حيۤل. تورٓو

  .انظرها. ةبنوها اسم تفضيل من الولدۤن :األَوْلَدن

  .تقدمةاملصدر الصناعي من األوىل امل :األولوّية
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هـ  زار ١١سائح تركي يف القرن  :أوليا چليب
أكثر مدن السلطنة العثمانية منها حلب وسجل رحلته بأربع 

  .جملدات
 ٥٤٨و ٤٧٨و ٤١٦و ٢١٦ص ١٢س: انظر جملة امع العلمي العـريب 

  .٢٢٦و ١٦٢ص ١٣و س ٧٢٨و ٦٧٢و ٦٠٧و

على : يقول دّالل املزاد اليوم يف اية املزاد :أنأٓو
 UNO: ى، من اإليتاليـة ه على ْتۤرعلى دوّۤ نٓوأو على أٓو أونا

األول مث الثاين مث الثالـث  : مبعىن TRE,DUE,OUNDوتلفظ 
التنبيه النتهاء املزاد، وعهد هذه الكلمـات هـو   : يريدون

اتصال حلب بالبنادقة، فاسـتمدت منـهم كـثريًا مـن     
  .البنادقة: انظر. مصطلحات التجارة ومنها هذه

من االصطالحات العسـكرية عنـد    :اِشينٔبأٓو
رئـيس العشـرة، وهـي أدىن رتبـة     : األتراك، رتبة مبعىن

عسكرية، بعدها الچاويش، واليوم يسمون صاحب هـذه  
  .العريف: الرتبة

تعا معـي وشـوف هالكومـة    ]: من لوحام[
ـ ة بۤاةْ  وحۤدن عم مبسحوا جوٕخمالنسوان كلّٓ ة بـالنص  رۤك

ما باملتقال، وليش كـل  ة حاال ومكبَسنة شوي وكالقۤلومٔت
ت مرا من جديد ه مرت األونباشي وكل ما أۤجَهيّۤ هادا ألّنٓو

ي ماشا اهللا ۤإ: أنا مْرت األونباشي، وبقولوا ال: بتعّرف حاال
  .ي ماشا اهللا، وبترجع مرت األونباشي لتقالۤإ

اسم التفضيل من : حتريف اآلنس العربية :األوَنس
  .ألفه وسكن قلبه به: أنس به وإليه

تلفـظ الكـاف   (أوكلك : من التركية :لكأوٕن
ة تلبس فوق الثياب أثنـاء عمـل   مبعىن القّدامۤي) األوىل نونًا

  .لتدرأ عن الثياب ماقد يعلق ا

  .أونا: انظر :نٓوأٓو

عمـل  : السيما النصـارى ]: يقولون[ :رنٓوأٓو
  .حفلة شرف وعز جمد: ONOR: من اإليطالية: رنٓوفو أٓولضۤي

  

  

  

كلمة : من مفردات الثاقفني UNESCO :يسكوۤنأٓو
 ١٩٤٥مصطلح عليها ملنطقة احتاد الدول، تأسست سـنة  

  .دولة ٤٣لرعاية العاملية، وانضّم إليها 

  .لغة يف آه: َأْوِه: من العربية :هأٓو

  .آه: ه مبعىنأٓو: ويف السريانية

أمكنـه أن  : أوهب الشيَء لفالن: عربية :أوَهب
  .وهب: ويغلب أن يقولوا. يأخذه

أوهـب أسـقط مـا     د مأخإذا ٔأ]: من أمثاهلم[
وهذا املثل ساد أيضًا بلفظ يدانيه يف جند ومصـر  (أوجب 
  ).والعراق

ص ْبـُرو  واحد زنكني معْصـمۤ ]: من لوحام[
ني ة وببـاب جـنۤ  ر يف املديٕنرتو وبدوّٕٕضعبكرة َتيشتري ٕخ

اعني، وأحيانًا بـرو عنـد املسـا    ر هالبيّۤۤزوببانقوسا، وببۤا
ـ وبكسب  ر فرصة ما تبيت وبياخدا فعًال بأسعار ما بتخٓط

  .عالبال

 وشـغلتوٓ  آلوالدٓو م دّكـانوٓ وزبون العوايف مسلّۤ
ه ة، ونسيت أقول لك وهـوّۤ رٔطة ٕفعلى شرۤي تقع عينٓو وّمهٓو

د وال تسبيحا منشان ترزقـو  ن ما بقطع وقت وما يف وٕرديّۤ
  .ة إال بساوّياوتعافيه وتدّخلوا اجلنّۤ

مـوزع علـى    ن شق الفجر للعشۤاَبقى وقتو م
ص ويتوضا ويصلي ويشـتري  ل ويقٓريتجمر زمان بعد البٓو

  .يف األسواق ، والتسبيحات خّالها لدوراتٓولبيتٓو
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ْه عم بتسأل عن زكاتو، عمرو فقري أّما زكاتو ٕه
ما شاف مّنو أبطنعش إال مّرة واحدة، يف السـنة بسـاوي   

جبيب مبلغ وحبطو كم لرية بقيان عندو وشقد زكاتا، حسابٓو
: ّجوات صرة، وجبيب واحد فقري عّودو كل سنة يقول لـو 

ق بتوهبين ياها املبلغ لّٔزكايت يف هالصرة خدا، وبياخدا، ؤه
  .وبرجع يف الصرة) وبدّس للو بإيدو أبطنعش(

  .جعله يتوّهم: أومهه: عربية :َأْوَهم

  .انظرها. هو، وكالمها عن أوهلغة هلم يف ٓأ :ُهوأٓو

  .الويل، الويح: ُأوْي: من السريانية :ْيأٓو

  .صيحة تعجب وحتسر: ُأوي: ويف العربية

ختارمي الثيـاب  : شغل اإلبرة: من التركية :يااألٓو
وحواشيها كحواشي ياقات بعض القمصـان وحواشـي   

اخلرج، : انظر. األكمام والعرقيات واملناديل وأكياس املصاري
  .الدانتلة، الزريفة

الَلعب، وهم : من التركية: ونأو األُ وي يوناألٓو
  .استعملوها للجولة الواحدة من لعب الطاولة

يونات أو أٓو: أويونني أو ُأيونني، ومجعها: ومثناها
: ُأيونات، وإذا سبق اجلمع األخري بكلمة جاز إسكان مهزا

  .مخس أيونات

 - انظرهـا  -الـدق  : ويرادف األويون عنـدهم 
  .املرس: ومضاعفه

ا كسب أحدهم أربعة دقـوق  إذ]: من توريام[
اَبق علـى  : ظاهره(ف عاألربعة وقّۤ: يقول له خصمه متندرًا

كن كاحليوان ماشيًا على : هذا الكسب دون زيادة، وباطنه
  ).أربعة

أويـون  : واستمدوا من التركية بلفظها قـوهلم 
  .أولسون بزم أولسون

  .أي لتكن جولة واحدة على أن يكون رحبها لنا

  

  

  .املوجود العبه: أي: لق أويناوار: كما استمدوا

حرف اجلواب التصديقي، : العربية "إي"من  :يۤإ
اليت هي من النعمة  "نعم"وهي عندنا األصل يف التصديق ال 

، "َأَجل"و  "جلل"، وال ما يرادفها يف العربية من - انظرها -
 "حقـاً "اليت هي ملعـىن   "جِري"كالمها من اجلالل، وال من 

  .القسمية

ا حبكم أصـالتها قدميـة العهـد يف    عندن "إي"و
؟؟؟، بل هي إحدى كلمـات قـاموس اإلنسـان    ٣٣١؟؟
  .؟؟ اليت التتجاوز مفرداته العقد أو العقدين٣٣١؟؟

حـرف جـواب   : إي: ويف ملحمات أوكاريت
  .للتصديق

: ويف اإلنكليزيـة  OUI: وقد يدانيها يف الفرنسية
YES ويف األملانية :YA.  

  .ي واهللاۤإ: ديقدعمًا للتصالقسم وقد يتلوها 

ملعـىن   "واهللا يإۤ"واستمدوا من األتراك استعمال 
  .شكرًا

ي واهللا بايدك ياشب ٕإ]: ومن كالم أهل اليول[
  ).شكرًا، بنعمتك: أي(

واستمدوا من األتراك أيضـًا اسـتعماهلا مبعـىن    
إي : كلمة التوديع عندهم فيقولون لدى املغادرة: "كخاطٔر"

  .أوّدعك: واهللا، أي

للتعبري عن التربم، فـإذا   "يإۤ"تعماهلم وغريب اس
ـ  ! ي ۤإ: تبادر أحدهم أو أزعج قالوا ! ي ۤإ: اد؟ أوأّشـو ٔه

باقيـة علـى    "يإۤ"، ونفسر هذا التربم بأن !ا ا ٔئقة ٔبحاۤج
مدلوهلا اجلواب التصديقي، فكأن املتربم يشعر أنـه حيلـم   

  .وحيتمل ما مضى، لكنه اآلن ال
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  .ي يوم أليوم ۤإ]: من كالمهم[
  .سه يف أۤيس مال أنتۤۤۤيۤأ: إي ياكان، وانظر: انظر

مـْة  إقطاعي حليب أجا لعندو زۤل]: من لوحام[
  :إقطاعي آخر

  ...خري ان شا اهللا يا -

  سيدي قْلْعين، َبريد أشتغل عندك -

  شقد كان َيعطيك ؟ -

  .ريببأكلي وٕش -

وبتعرفين أنا مـاين متـل    -هادا كتري، احلق  -
  ي ويوم ألم ۤإيٓو: احلق -ِسيدك 

  شلون يعين ؟ -

  بتاكل يوم وبتصوم يوم -

ي ويوم أل ألنـو الزملـة   يومني ۤإ: وأخريًا اتفقوا(
  ).مظبوط وشاطر

  :عربية وتستعمل عندهم :َأّي

َأي واحد منكن بتجاسر عَلّي، : لالستفهام -ً ١
  .انظرها. ناأۤي: ويغلب أن يقولوا

 نسان بيعمل ملـيح بشـوفوا  َأي ٕإ: للشرط -ً ٢
  .قّدامو

  .٥٠٣ص ٢٨و س ٣٩٩ص ٢٦س: انظر جملة امع العلمي والعريب

  : ضمري منفصل تستعمل عندهم: عربية :إّيا

أنـا  : معطوفة بالواو على ضمري املسند إليه -ً ١
  .واياك سوا

وهذه الضمائر اليت أمسيناهـا باملعطوفـة هـي    
اياي، ايانا، اياك، اياكي، ايـاكن، ايـاه، اياهـا،    : عندهم
  .اياهن

  .وكلها مهزا مهزة وصل

: ترد للتحذير كالعربية حمذوف فعلها املقدر -ً ٢
  .إياكن ختالفوا األمر، ومهزا هنا مهزة قطع

اسم الشهر الواقع بني َنْيسان وَحِزيـران،   :أّيار
، A - A - RU: ، عن البابليـة إيٓر: يومًا، من األرامية ٣١أيامه 

االزدهار، وهـو  : عناهوم I - YA - RU: ويف النقوش املتأخرة
  .من أشهر الربيع

  ."َهّيار"ويسميه الغزي 
  ).١٢١ص ١جـ : النهر(

يف نـّوار  : نّوار، ومن أمثاهلم: ويسمونه يف لبنان
  .انظرها. ويعرف بشهر مايو. ن ومشمش وخيارٓتَشْتل ٕت

  .إّيار: وامسه بالعربية

  .إيٓر: وامسه بالسريانية

يف أيـار   .أّيار شـهر االزدهـار  ]: من أمثاهلم[
). أو هات منجلك واندار(منجلك وغار ) أو شيل(سحاب 

  .يف أيار بتغين البالبل عاألسجار

 -لغة يف اليأس ): العربية(حتريف اإلياس  :األياس
  .- "حبر العّوام"كما يف 

فخر الدين، توىل نيابة حلب، أصله أرمين  :إياس
  .هـ٧٥٠مث أسلم، قتل س 

ألرض أو البلد اليت ا: إيالت: من التركية :ةاإلياۤل
  .حيكمها وال ميثل السلطان

  .اإلياالت: واجلمع

وحلب كانت تعد ثالـث إيالـة يف اإليـاالت    
: القاهرة، والثالثة: إستنبول، والثانية: العثمانية أمهية، األوىل

حلب، مث سائر اإلياالت دوا أمهية، ومنها الشام وبريوت 
  ...وإزمري و

  .لكرديةحتريف اسم إبراهيم يف ا :إيبو

  . إيطالية: انظر :إيتالية
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من اللغات األوروپية : من مفردات الثاقفني :ريتۤيۤإ
سوائل روحية طّيارة قابلة لاللتهاب، : ETHER: عن اليونانية

  .تستحضر من اإلسبريتو

  .آجار: انظر. اإلكراء: عربية :اإلجيار

املستمدة مـن  ] من مآكلهم[من التركية  :اإليچ
بل بالزيت الّينء مـع البصـل ومحـض    الربغل جي: األتراك

  .احلصرم أو دبس الرمان

  .أسخر وأهزأ: اسم فعل مضارع هلم مبعىن :إيخ

طرفا اجلسم : أحد اليدين: اليد: من العربية :اإليد
العلوي من احليوان واإلنسان تبتدىء من أطراف األصـابع  

  .وتنتهي بالكتفني

  .وحل حملها اجلناحان يف فصائل الطري

مـن إطـالق   : كّف باليد جماز مرسلوتسمية ال
  .الكل وإرادة اجلزء

وإذا استعملت اليد مبعىن الطاقة والنعمة كان هذا 
املدلول جمازًا مرسًال أيضًا، مـن إطـالق السـبب وإرادة    

  .املسّبب

رمسـت   "والسَّماَء َبَنْيناها بأييـٍد   ": ويف القرآن
ين األيدي بياَءين، وقرئت بياء واحدة، وحاول بعض املفسر

بأيد قوية، : زيادة الياء هنا لإلملاع إىل القوة، أي: أن يقول
إن رسم القرآن جاء : "اإلمالء"أجابه حسني وايل يف كتابه 

على ما سنته مدرستا البصرة والكوفة، وَمل ال ختطئان هنـا  
  .كما أخطأتا يف كثري

  .واليد مؤنثة

بإحلاق تـاء  : نومثناها يف اللهجة العامية اإليدتۤي
يرّد الكلمة : يث، كأن التأنيث هنا كالتصغري يف العربيةالتأن

  .إىل أصلها التذكريي والتأنيثي

العينـتني  : ومثل اليد يف هذا الصدد قول العامية
  .واألدنتني واألجرتني

  

  

: األيدي، ومجـع مجعهـا  : ومجع اليد يف العربية
  .األيادي

: وجرى األدباء على استعمال األيـادي مبعـىن  
  .الِنَعم

  .ناإليدۤي: ا يف العاميةومجعه

عيين رأتك وعيناي : وكما جتيز العربية أن تقول
ة بإيـدو  رفع الطاۤب: رأتك وعيوين رأتك جيوز هنا أن تقول

  .وبإيدتينو وبإيديه

  .النسيج اليدوي: اليدوي: والنسبة إليها

: ، واجلمـع )باإلمالة(ة الَديّۤ: وتصغريها يف العامّية
  .الَدّيات

: تسَلم َدّياَتك أي: يف ااملة ومن التصغري قوهلم
  .أيديك اللطيفة

كلفظهـا يف  (َيـْد، وإيـد   : واليد يف السريانية
  ).Oتقرأ األلف (، وإيدا )عاميتنا

تقرأ األلف ألفـًا  (َيْد وإيد وإيدا : ويف الكلدانية
  ).عربية

  .َيْد: ويف العربية

وحتاول املصادر العربية القدمية أن تعّلـل سـبب   
إا ياء ودال جمموعهما يف : و باليد، فتقولتسمية هذا العض
مفصـًال   ١٤الكف فيها : ، واليد أعين١٤حساب اُجلّمل 

  .مفصًال لسائر األصابع ١٢مفصالن لإلام و: عظميًا

  .١١٣و ٩٤ص ٢جـ : انظر اية األرب للنويري

وهذه تذكرنا بالفعل  ،DONO: واليد يف األكدية
  .مبعىن اإلعطاء DONNERالفرنسي 

: أال تراها تقـول  العربية أجدر ذه املقابلة، بل
كعاين من العني، وشافه مـن  : أدَّى، فتبين الفعل من االسم
  ...الشفة، وظاهر من الظهر و
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هي إال هلجـة حمرفـة مـن     ما "أعطى"وكلمة 
  ."أدَّى"

  ."أهَدى" :"أعطى"ومثل 

  . "ودََّى": ومثلها قوهلم

  .د ؟من الي "أيَّد"وهل من مراء يف أن فعل 

يقني كل باحث رشيد ينظر عميقًا وبعيـدًا أن  
نـا   "يـد "الالتينية مبعىن ساَعَد ماهو إال مـن   ODDOفعل 

  .السامية العريقة يف القدم

  .الفرنسية AIDER: ومثلها وليدا

  .اإلنكليزية AID: ومثلها

  .يف اللغات السامّية "اليد"ونعود إىل 

كمــا يرســم واوهــا : EDU: ويف األشــورية
  .يونالغرب

يف مجيع اللغـات   "U"صائت  وحنن نرى أن ال
: السامية، بل محُل لفظ اللغة امليتة على اللغات األربع احلية

العربية والعربية والسريانية واجلعزية صحيح وقومي، ولعـل  
  .OUمعذرم أم آثروا أن ميثلوا حرفًا حبرف ال حبرفني مها 

  .إيد: ويف احلبشية

  .أعطى: ، ويتنايد: اريتويف ملحمات أوَك

  .َأْد: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب

كما يف جملة (إيدين : ويف هلجة عرب آسية الوسطى
  ).٧٤ص ٨عدد ١٤س: األديب

الصلة ) بإمالة الدال: (يادي: هذا وقول العراقيني
ياحبييب : أي! له باليد، إمنا هو حتريف ياوّدي مبعىن ياحّبي 

  :، وعليه جرت أغنيتهم القدمية!

  !ة سيّۤيابو العبۤا  يادي اليادي الياديعال

  

  

وبلـدة   "الباب"ومثل هلجة العراقيني هلجة بليدة 
  .يود ويادو: إذ يقولون "محاة"

أو  "اليـد "هذا ويسعدين قبل أن أسهب يف أدب 
إن اليد اليمَنـى  : يسعدين أن أقول "اليد يف األدب العامي"

ـ : أقوى من اليسرى ي ـا،  فاألعمال الدقيقة غالبًا تقوم ه
واليسرى تقوم مبهمة املساعد من كتابة وصـياغة ونقـش   

ومرّد هذا الفسـيولوجي  ... ورسم وصياغة ومحل سيف و
  .هو القلب وأنه يف يسار اجلسد

وطغا يف هلجة حلب وسائر اللهجات العامية أن 
، اللهم إال َأثارات منها قوهلم املستمد "اإليد": تقول يف اليد

: اليد العاملة، وقـوهلم : ح الغربمن تعريب املعربني اصطال
  ).خطبها: يريدون(طلب يد الفتاة 

ومنها تراكيب مستمدة من العربية فحافظوا على 
: مر بيد اهللا، البيع نقدًا باليد، وكمثلهمالٕع: لفظها، كقوهلم

ني بصرية واليد قصرية، والعبد وما ملكت يداه لسـيداه  الۤع
وصنعة يف اليـد  يد اهللا مع اجلماعة، : ، وكحكمتهم)كذا(

أمان من الفقر، وما من يد إال يد اهللا فوقها، وكاسـتعارة  
  .تفرقوا أيدي سبأ، لعبت به يد الضياع: الثاقفني

هذا، وقد يشددون داهلا جربًا هلا مبا طرأ عليهـا  
: عطيتو بيّدو، ومثلها قـوهلم يف األب : من احلذف فيقولون
  .األّخ: األّب، وقوهلم يف األخ

د املشددة هذه املصـدر الصـناعي   وبنوا من الّي
اإلسعاف والقوة، فيقولـون  : مبعىن) باإلمالة(ة الَيّديّۤ: فقالوا
ش مداخل قلعة حلب األربعة ضيقة؟ ضيقة بتعرف لۤي: مثًال

سع عـدد  ة الستعمال الكبش الناطح وَتما ٕتَتما تعطي َيّديّۤ
  .غزوا القلعةكتري ماللي بّدن ٕي
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ـ حالة فالن امل: ومثلها قوهلم ة الّية ما بتعطيه يّديّۤ
  .يعلم أوالدو

  .ةمالك عليه ياّديّۤ: وقد ميّدون فتحة الياء فيقولون

و  "اليّدّيـة "وحمتمل عندنا أن يكون الفرق بني 
الزيادة يف اللفـظ زيـادة يف   "اجلري على قاعدة  "الياّدّية"

و  "الـَزَمن ": ، فهي على هذا عندنا كقول العربيـة "املعىن
إمياء إىل طول األمد، ومثلـها الياّدّيـة   : زمان، وال"الَزَمان"

  .تكون مبعىن اإلسعاف العظيم

نعم، إن الغالب الطاغي أن تقول هلجة حلب مع 
  .اإليد: سائر اللهجات الراهنة

 -ي واهللا ۤإ: وقد حيذفون مهزا كقول أهل اليول
  !.بايَدك ياشب 

  .األيادي واإليدين: وجيمعون اإليد على

فون الفعل املسـلط علـى   وقد خيتصرون فيحذ
إيَدك، وإيَدك عّنو، وإيَدك عن مسانـا،  ]: فيقولون[، "اإليد"

وإيَدك عن ربنا، وإيدك وإيدي عالشيخ، وإيدك على معّشرة 
  .ألخلّي هالبنت تركد لعندك ركيد، وبإيدك وال بالعصاي

هات إيَدك واحلقـين، طـار   ]: ومن كالمهم[
حّط إيدو باملسـألة،   ح من إيدو البيعة،الزبون من إيدو، رؤّ

خدت إيدو على طّب إيدو عاملصحف، فالن ترباي إيَدك، ٔأ
 -ماشـا اهللا   -، فالن )ةأو متعوۤد(ة هالشغلة، إيدو متعلۤم

  .مابقع باإليادي

تنبكجي زارو زميـل ألـو يف   ]: ومن نوادرهم[
  : التكنة

ال ألعّمر لـك  أهال وسهال، واهللا ما بتروح ٕإ -
دعك التنباك، وهـّوه  وَبّلش ٕي َنَفس تاخد لك كم شحطه،

  :ص مّنوعم بدعك كان يفتح بني أصابيعو تينقّۤ

  

  

  

  

  !ليش هيك ليش ؟ ياخاي  -

  .إيدو متعلمة -

أيادي اخلواريـف، وال  ]: وينادي بّياع املقادم[
مقادم اخلواريف مالحظًا بفطرة ذوقه أن األيـادي  : يقول

  .ألطف من املقادم

ّطعـش، َهـي   ة وسبعة، طلستّۤ: ويقول احلاسب
  .ة باإليد واحدتالۤت

ويطلقون اإليد على كل جزء مـن أداة ميسـك   
بإطالق املمِسك وإرادة املمِسـك،  : باليد على ااز املرسل

اِملهَرس، ووضع هلا جممع مصـر  : عربيها(إيد اَهلون : فقالوا
رن، وإيـد  ، وإيد إجل) "اِملّرّضة"، ووضع هلا أحدهم "املدّقة"

لكفكري، وإيد الچمچاي، وإيد الفـاس،  ة، وإيد االطاحوۤن
ة،  وإيد املنشار، وإيد الچاكوچة، وإيد القّدوم، وإيد ارۤف

ـ  ة، وإيـد  وإيد املطرقة، وإيد املسَطرين، وإيد ماكينة الكبّۤ
  .ةاملنكۤم

! شويف شويف خيـت  ]: ومن كمات النساء[
  ).أو متل دنب الطواي(جبا متل إيد الطّواي هاملرا حوۤا

ما بطلع بإيدو شِِي، ما بطلـع  ]: مامومن ك[
ص، فالن عقلو شغل إيدو، أعمى وبإيـدو  خفق محّٓبإيدو ٕي

مشعة، كسر إيدو تيشحد عليها، عم بتضـحكي ؟ تبِقـي   
: ة اجلوزة حتت إيد اهلَون، قـالوا للَجَمـل  تضحكي ضحۤك

وأنا مـع  : يريدون(رايت وَعّنيق حرۤي: أّشي شغلتك ؟ قال لن
  هذه احلرفة الرفيعة ذو عنق طويل، : رمزاوليت صنعة احلري
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ومنهن زوج  -والعرب يسمون نساءهم باجليداء 
) ألم يستحسنون حىت اليوم اجليد التـالع  -سيف الدولة 

ة بإيد ن على إيديك الطرايا وحلقك الغميق، اخلبۤزمبيّۤ: قالوا
، حرامي ماَنك إيَدك يف جـييب  )أو سعادة(الشّحادة عجيبة 
عـرج  و بالكَرم كْتعا، رّكبنا ورانا أعرج إلليش؟، فالن إيد

طّقـوا  : تفنطز ومّد إيدو عاخلرج، قالت الكّنة لبيت آمحاها
  .كإليۤد) الوسخ(ك والسَهر لعيۤن: ى قالوا الأنا حبۤل

صرنا إيد من قّدام وإيد من ورا ]: من كنايام[
أم عراة جتردوا من كل ما ميلكـون، وهـذه   : يريدون(

).  سورية ولبنان والعراق ومصر والسودانالكناية سائدة يف
كناية عن جميء شخص بال : على أن أمحد تيمور باشا قال

، )وهو واهم. شيء حيرك ذراعيه، ولو كان معه شي حلمله
، فالن )أنه شؤم: يريدون(فالن إذا مّد إيدو عالبحر بَنشفو 

، )متسك املـال وتضـّن بصـرفه   : يريدون(ة سۤكإيدو مۤا
مبعىن قاس : كرمي، أّما شّبر فالن: فتوحة أيإيدو م: وضّدها

ة مل يبَق يف حوزته مال، فالن إيدو فاضۤي: بالشرب فرييدون ا
، ماحدا بدَفع بـاب  )ال جيلب ألهله ما حيتاجون: يريدون(

ال يزورك أحد : يريدون(ْسقاقك بأجرو اال بإيدتينو التنتني 
يفتح يداه مشغولتان حبمل شيء من اهلدية إليك فيضطر أن 

، )الباب بدفعه برجله، إمنا يداه فارغتان فيفتح الباب مـا 
، )يسرق املاء ولو أحرقـه : أي(ة إيدو ما بتتأّمن عاملّي الغالۤي

، فالن ما  بشّخ عإيد )مل يتغّير: أي(فالن على حّطة إيَدك 
، فالن من إيـدو  )اليعمل اخلري ولو مل خيسر: أي(جمروح 
، فالن إيدو طويلـة،  )حيربح ويصرف ما يرب: أي(حللقو 

، )قـويل أوزون : ويف التركية(وإيدو بتطول على هالعمل 
أنا الئذ بك : أي(أو إيدي حبزاَمك ! إيدي بزّنارك ياخاي 

  ).تابع لك فاِمحين

  

  

  

  

  

  

أو بدكـة  (إيـدي بـدكَتك   ]: واملتنّدر يقول[
  ).َسكلبۤا

: أي(إيـدو يف اهلـوا تفُتـل    ]: ومن كنايام[
لـيس  : يريـدون (دك يف فالن كـتري  ، ال تشّد إي)يركض

ي ، فالن ما بصّب على إيد فالن ٔم)مبستمسك وال يوثق به
  :، ويسأل أحدهم آخر)ال يصلح أن يكون خادمًا له: أي(

  ْشقد الوقت -

يد املؤذن على خّده : يريدون( إيدو على خّدٓو -
  ).تدعمه لرفع صوته باألذان فهو على أهبة

إيدو بإيدك الزم إذا حط فالن ]: ومن كنايام[
، )أي هو حرامي وعايق، ورمبا سرق بعضها(تعّد أصابيعك 
يي ميـا  : قيم إيدك ألحط إيدي، وتقول املرأة: ةاملكان زۤمح

ة من إيـدو، راح  ك منّيل عراسو القّطة بتخطف اخلبۤزجوۤز
  ).مضى يتغوط: يريدون(الشيخ ياخد على إيدو مي 

  .راح ياخد على وچو مي]: واملتندر يقول[

ة ة أكلت من إيدي شقۤفهالشغۤل]: ومن كنايام[
، باس إيدو وچ وقفا حىت عفا عّنـو،  )زاولتها كثريًا: أي(

بنـو  راحوا إيد بإيد، حط أبو العريس إيد العروس بإيـد إ 
وقروا الفاحتة، َحط إيدو خبوانيق احلرامي، فالن ما بيعـرف  

جـرو، ويصـيحون وراء   يقيم إيدو عن ٕأ) أو ما بيحسن(
  .ةعا لو إيدو خفيۤفط أٓوبشٓب: مياحلرا

العَمى بَدّياتو، البطلع بإيَدك ساويه ]: من سبام[
  .بأجرك
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وساد هـذا  (ق إيْد وحدا مابتسفّۤ]: من أمثاهلم[
املثل على لفظ يدانيه يف العراق والسودان وسورية ولبنـان  

حط إيَدك على ). وفلسطني والكويت ومصر وجند واملغرب
البإيدو . ترة األيادي بترتع الطعامٕك. ّبكقلَبك اللي بتحّبو حب

. البإيدو صنعة مبلك القلعـة . قلم ما بكتب حالو ماَألشقيا
ن لـيش  الشي البتقّطع باإليدۤي. املوس اللي بإيد البهيم جبرح

البساوي . حك عاللَحىس األيادي ٕضبٓو. نتنقطعو باألسنۤا
سـو  البحط إيدو حتـت را ). لأو البيعۤم(بإيدو اهللا يزيدو، 

: ت القنفذة إيديها على آوالدا وقالتحطّۤ. بَيعرف خالصو
بوسي إيد القط : قالوا للفارة. ك بشوككلكن ياآوالدي شٓو

اإلجرة مليحة بس الدورة عـاللي  : رة قالتك لۤيوخدي ۤل
. انتَشى الزغري والكبري باس إيدو. ناإليد ماهي ميزۤا. بسَلم

دي بترجع روحي َبشّم رحية إي. ما مبسح دموَعك متل إيَدك
إيـد  . الست املا بتجبل بيلون بتغطس إيدا يف اللكـن . إيل

: ومن أمثال البدو والريف. بتخسل إيد وإيدتني خبسلوا وچ
  .املا يزّم الكدح بايدو ما يرتوي

  ]: من أغانيهم[

  وأنا لّسا احلنََّة بايدّيا   جوزي جتّوز علّيا 

  ]:من مواويلهم]

  ...آيدي وّمسوين جريح   بايدي جرحت آيدي

ـ ] ومن لغة اإلشارات[ ويفتحـون  (ك إيدو هۤي
  ).اليدين أو يطبقوا داللة على الكَرم أو البخل

يريدون يـوم  (خسيل التنني ]: من كتاب اللباد[
الزم إذا حـدا أّشـر   . نة ودين ووجع إيـديۤ شدّۤ) االثنني
طلـع  إيدي على حجر، متا ٕت: صبعتو على حمل دّملة يقولبٕأ

  .ةۤلّمعلى التأشري ٕد

  

  

  

  

  

وحق من حّطيت إيـدي علـى   ]: من أميام[
  .شّباكو

اهللا ال . اإليد الفاضية منشـحة ]: من حكمهم[
عصفور باإليـد وال عشـرة   . ةة خلۤية وال خيّۤة لديّۤيعيز َديّۤ

كول حلم إيـدك  . كل واحد بقلع شوكتو بإيدو. عالسجرة
وال تعتاز القصاب، إذا جار عليك الزمـان جـور علـى    

ت إيَدك إن سّوۤس. متّد إيَدك للغرقان بتغرق معو ال. إيديك
ن عليها اإليد املا بتحۤس. البمد إيدو للبوس مبّدا للقطع. اقطعا

البيعمل . بوسا وادعي عليها بالقطع، جبستني ما بنشالو بإيد
  .بإيدو اهللا يزيدو

أنا بني األيادي، ماشا اهللا مابتقع ]: من جمامالم[
  .باأليادي

الو إيد يف املسألة، ألو علينا إيـد   ]:من جمازام[
بيضا، تسلم يل إيدك، إيدو يف هاملسألة لألباط، بإيدو احلّل 

  .والربط، إيد بتخسل إيد واإليدتني خبسلوا وچ

جيعـل إيـدو قـالدة    ]: من دعائهم على فالن[
  ).متروكة(لرقبتو، ورصاصة مربوكة من إيد أخو 

ـ : وإذا استحلفو أحدًا قالوا دي بصالة حممد وإي
  ).ويضعوا عليه(َعراسك 

يوم بإيدك : الدنيا متل اجلزرة]: ومن تشبيهام[
: ، صاير فينا متل العصفور الواقف على َدبق)بعقبك(ويوم 

برة عند البنت متـل الـرمح بإيـد    بقيم إيد وحبط إيد، إإل
  .الفارس

: يريـدون (أبوس إيدك بالعكس ]: من توريام[
  ).أبصق عليها: عكس البوس أي

لعت إيدا، إيدو شفا، إيـدو  ٕط]: ن استعارامم[
ة وإيَدي جمرفة، طول النهار راسي مكنۤس: تقول املرأة. بركة

، إيدو ماهي )أو يابسة(شفة إيدو طرية، إيدوخضرا، إيدو نۤا
ال على إيد فالن، أجـريي هـّوه إيـدي    نضيفة، ما بنام ٕإ

ردة، خسل إيدو مـن  جريك مبي بۤاجري، حط إيديك وٕإوٕإ
  .الغلة، ليش إيدا ٕأهالش
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انتهى منـها  : يريدون(خسل إيدو من هالشغلة 
  ).وكانت تلوث يديه

اليـد يف األدب  "نقول بعد بسط ماتقدم مـن  
أي لغة يف العـامل جتـاري األدب   : نريد أن نسأل "العامي

  .ال: إن أنصفت أجبت. العامي احلليب هذا يف أفانني القول

  .قّواه: أّيده: عربّية :أّيد

فّن مبقام أن جنحت العربية أحيانًا إىل بناء ومن ال
األَ فعال من أداة تتصل ا كأّيد من اليـد، وسـاَعَد مـن    

  .الساِعد

  .تأييد: واستمدت التركية

: ن، من مفردات الثاقفنيجۤيأو هيدرٓو :نجۤيإيدرٓو
مولِّد املاء، وهو غاز : HYDROGÉNE: من اللغات األوروبية

وهو أخّف الغـازات، غـري    شّفاف ال لون له وال رائحة،
ساّم، حيوي املاُء منه يف املائة عشرة، سريع االحتراق إذا دنا 

  .من النار

جينية ترتكز علـى حتطـيم ذرة   والقنابل اإليدرٓو
  .اإليدروجني

قـال الشـيخ   ]: من عثرات أقالمهم[ :اإليراد
: بلغ إيراد فالن كذا وكذا أي: ويقولون: إبراهيم اليازجي
ريعهـا  : د هذه األرض كـذا وكـذا أي  دخله، وبلغ إيرا

  .وغلتها، وكالمها استعمال عاّمي

إيراد، واسـتعملتها مبعـىن   : واستمدت الفارسية
  .العذر التافه

  

  

  

  

  

  

  

ـ ه أو ۤأأنۤت يس مٔالۤأ]: يقولون[ :يسۤأ : هيز مال أنۤت
  .أي سيدي موىل أنت: حتريف

َأّيْسنا الولد، يريـدون دهّنـاه   ]: يقولون[ :َأيَّس
  .ع الزيت، بنوا الفعل من االسمباآلس م

تقـّوي  : تأييس الولد ذكرها جـالينوس وقـال  
  .جسده

  .استراستماز: انظر: ر إيسته مازيسٔتۤإ

): العربيـة (اسم التفضيل من َيُسر األمُر  :األيسر
  . َسُهل

الطـرف املقابـل   : صفة مشبهة عربية :األيسر
  .لألَيمن

  .يسرمقال يف األمين واأل: ٦٦٧ص ٣٩س: انظر اهلالل

يطلقوا على مـن يسـتعمل يـده    : األيسِري
  .اليسرى

: يريـدون (فالن طشم أيسري ]: من كالمهم[
يستعمل يسراه يف الضرب،  - انظرها -زيادة عن أنه طشم 

  ).ويرون أن ضربة األيسري أقوى من األميين

االستفهامية، استعملت  "أّي شيء"حتريف  :أيش
على هارون الرشـيد   ُعِرض: يف القرن الثاين اهلجري، قالوا

  :جواٍر ليشتري منهن، وأعجبته جارية وسأهلا

  شانِت بكر أم أۤي -

  !أيش ياأمري املؤمنني  -

  .فاستحسن جواا واشتراها

صّرحوا بأا مسعـت عـن   : "شفاء الغليل"يف 
  .العرب

مامسع من : هو خطا: وقال أبو هالل العسكري
 "د يف ، ونّص ابن السـي - "اجلمانة"كما يف  -فصيح قط 

  .على أا خمففة من أي شيء ؟ "شرح أدب الكاتب
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أا كلمة مستعملة مبعـىن   "حواشي الرضّي"ويف 
  .أي شيء ؟ وليست خمففة منها

  .شيشو وٕاش وٕإا: انظر

  .وقد يسهلون مهزا

آش وآشـكون  : ويف هلجة مشال املغرب يقولون
  .وإش ؟

ذكرها (ش ش ألۤيمن أۤي: هنبترۤا]: من كالمهم[
  ). "تكملته"ي يف دوز

وآيش مّنك، أو : ويقول األوالد يف لعبة الكالل
  .ة، فيسهلون مهزاۤكوآيش مّنك ومالّدۤي

ش م عمۤيٕأ: الِغمامة: "م عميشٕأ"ويقولون يف لعبة 
  .ش ؟ش وأۤيأۤي! 

بـايش   "احلمـد "إذا نسـيت  ]: من كمام[
  .بتصّلي

  ]...من هنهونام[

  يكنوبايش اكاف  ن فوق راسي أفضالٓك

  .هاك، هاهو ذا، دوَنك: تركية مبعىن :إيشَته

  .وقل اليوم استعماهلا وكانت منتشرة

والسـماِء ذات  "امساع شيخ تركي عم بفّسـر  
). وهذه هي السماء وأشار إليهـا (إيشته مسا ) مسا( "اُحلُبك

نه َبن بيلريم نه سز بيلري سكز نه ) (اُحلبك(صاحبة ): ذات(
  ).ا وال أنتم وال اهللاالأنا أعرفه) (ده أهللا بيلري

عـاد، تـالزم   : مصدر آض مبعىن: عربية :أيضًا
  .النصب على املفعول املطلق أو على احلال

  .ومل يستحسن النقاد القدامى استعماهلا يف الشعر

  .بلفظ ضادها ظاًء: أيضًا: واستمدا التركية

  

  

انظر جملة امع العلمي العريب . ITEM: وقيل أصل أيضًا
  .١١٢ص ١٧س

من مصطلح لعب الكعاب، مل جند هلـا   :أليطا
  .قيت مبعىن عظم الساق: أصًال، ولعلها من الكردية

أو إيطاليا أو كالمها بالتاء، بالد جنويب  :إيطالية
أوروپا شكلها يف البحر األبيض شكل شبه جزيرة، امسهـا  

، ويسمون سكاا الطليان أو اإليتـاليني،  ITALIAاألورويب 
قبل احتادها ذات صلة جتاريـة كـربى    كانت البندقية منها

حبلب، نقلت بضائع الغرب إىل حلب وحلب وزعتها على 
مث أمّدت هلجة حلـب  . بالد اململكة العثمانية وعلى غريها

: انظـر . باملصطلحات التجارية اليت بسطناها يف موسـوعتنا 
  .بندوق وخان البنادقة

تبيعها خانات احلبوب يف حلب  :ةاحلنطة اإليطالۤي
ف باستطالة احلبة وَأا محراء ممتلئة وطريـة وشـوك   وتوص

  .سنبلها أسود

  .  احلنطة الطليانية أو الطرّية: وتسمى أيضًا

فصل زمان الصوت يف املوسيقا : عربية :اإليقاع
التقسيم الزمين املرتـب  : بفواصل يريدها الفن، أو اإليقاع

  .للحن

يقابل اإليقاع يف املوسيقا الـوزن أو البحـر يف   
  .ر، ويقابلها حركات األرجل واجلسم يف الرقصالشع

واملوسيقا األوروپية أكثر حتررًا يف اإليقاع مـن  
  .املوسيقا الشرقية، والشعر األوروپي كذلك يف وزنه

وتعّد التقاسيم واملواويل وبعض األناشيد الدينيـة  
  .متحررة من اإليقاع إىل حد ما

  .علمه وحتققه: أيقن بالشيء: عربية :أيقن
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: األَ يقونة، من اليونانية "منت اللغة"ويف  :قونةاإلي
IKON  أوEIKONIA -  لدوزي - "تكملة املعاجم"كما يف :

  .صورة قديس أو متثاله، يستعملها النصارى

: ١٩٦٩وطبع الكتاب التـايل يف بـريوت س   
األيقونات اِملْلكّية يف متحف نيقوال إبراهيم سرسق، ألفـه  

  .            SYLVIA AGEMAINة واآلنس VIRGIL CANDAEاألستاذ 

: ، ويف الكلدانيةإيقونٓا: ويف السريانية عن اليونانية
  .إيقونا

  .ICON: ويف اإلنكليزية عن اليونانية

  .ICONE: ويف الفرنسية عن اليونانية

اسم الشهر الواقع بـني آب وتشـرين    :يلولۤأ
 ULULU: إيلوال عن البابلية: ، من األرامية٣٠األول، أيامه 

  .عىن الصراخ والعويلمب

  .الولولة: ويداين لفظها يف العربية

وسبب تسمية هذا الشهر بالصـراخ والعويـل   
والولولة أم عند البابلني كانوا يقيمون يف هـذا الشـهر   

  .هذا اإلله السومري :- انظرها -املناحات على متوز 

  .آلول: ويسمى يف العربية عن اآلرامية عن البابلية

  .انظرها. م بسبتمربويسمى عند العمو

وأيلول من أشهر الصيف، ويف احلادي والعشرين 
  .منه يعتدل الليل والنهار

: أي(مبلـول   يلول طرفو بالشتۤاۤأ]: من أمثاهلم[
  ).باملطر

  .آب وأيلول: ٦٤٨ص ٢١انظر جملة املشرق س

  .االعتقاد: عربية :اإلميان

  .واستمدا التركية، وإميانلي وإميانسز

  .IMAN: واطية من التركية فقالتواستمدا القر

  

النظافة من اإلميـان،  : وينسبون إىل احلديث قوله
  .واحليا من اإلميان

النظافة مـن  : وإذا طلب من أحد النقود أجاب
  .جيبه نظيف خال من وسخ املال: اإلميان، يريد

البياكل أو البيشرب وما بسمي ]: من اعتقادهم[
  .بالرمحن بطري من صدرو اإلميان

سـّلم علينـا الـدين    ! يارمحان ]: عائهممن د[
  .واإلميان

  .أموت على غري إميان إذا بكدب]: من أميام[

ا مبعىن ميٓتۤأ: من السريانية: اْيمۤتْيْمَتا أو ۤأأو ۤأ :َميتۤأ
  .أداة االستفهام عن زمان احلدوث: مىت

  .أَميَتى: ويف العربية

  .َمت: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة

ة احللبية تستعملها اسم شرط بأن تـأيت  واللهج
ميت ما مسعت كالم أبوك وأمك بتكـون  ۤأ: "ما" بـ بعدها

  .لتْعٕق

  .انظرها. قأئو: ويشبهها يف الداللة واالستعمال

للداللة علـى بدايـة    "الالم"و  "من"ويدخلها 
  .ميت بتسهرمت ۤألمن ۤأ: الزمان وانتهائه

قصـر ؟  لك يف الأش ٕأ: قال لو]: من كمام[
: قالت. أميت كّنا ؟ هلق صرنا. رحة العصرمن آمبۤا: قال لو

  .ليكتر لبيت املي طلوعكن: أميت نراكن؟ قال ال

ت ك متل املغارة، قاۤلمتّۤ: قال ال]: من تشبيهام[
  .أميت حّطيت مونتك فّيا ؟: لو

  .الَطرف املقابل لأليسر: عربية :األَمين
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 َمـن ومـا   مبعـىن  َأينـآ : من السـريانية  :يَناۤأ
كمـا  . ينا واحد بتجاسر يرّد يف مت معلمو؟ۤأ: االسفتهاميتني

أينا بلد زرتا ؟، ذكرهـا  : يستعملوا مبعىن أّي االستفهامّية
  ."تكملته"دوزي يف 

فينسبون إىل السلته جي أم يقيمون ] ويتندرون[
ينا ال هو صحن احملشي ۤأال إله ٕإ: الذكر، ومن تسبيحام فيه

  ...هو ؟ ال إله

العربية اليت يستفهم ـا   "أين"من  "يناأۤ"وليست 
  .انظرمهافني ؟ ووين ؟ : يقولوا "أين"عن املكان، وهذه 

 "آَن"احللبيـة   "ينـا أۤ"ويف هلجة تونس يقابـل  
أّي جنس تشـتري ؟ وآَن  : آَن زْنس تشتري، أي: فيقولون

  .أّي جهة تروح: زيهة تروح، أي

  .ينۤأ: ويف العربية

ينا قتلة خَاله يتشاهد، ة ۤأقتۤل َقَتلٓو: ]من كالمهم[
ينا هو القتلة اللي بشتهّيا قلَبك، جيب واحد ۤأ: عم بقول لك

  .ما كان

ثالثـة ينتصـبون   ]: اسم لعبة لألوالد[ :يناينا ۤأۤأ
معّمشني وظهرهم على احلائط، وثالثـة أخـر يركعـون    
ممسكني بأقحاف الثالثة األَول، وثالثة يركبون الـراكعني  

ن يسمى كل واحد من هؤالء الراكعني سـّرًا باسـم   بعد أ
: ة، مث ينادي بيشاروش اللعبةمعلقة، حلزون، أبو شرۤم: حنو

ببطن أّمـو  ! يامن ّمسيتو ّمليتو ! ينا ينا يامن دّق احلجر ۤلينا ۤأۤأ
ة قبـل  ة ويطلع خبفيّۤة يرتل خبفيّۤحّطيتو يامن مسيتو أبو شرۤم

طمشو، ديروا روس اخليل  الرزّية، عمشو،) أو جتيه(ماتدّقو 
ت الحدا يطالع رحية، صاحب يف ُظُلمات الليل، الحدا يَفلّۤ

  .ةالبيت ألو غبّۤ

  

  

  

  

  

  

وقد تقال هذه اجلملة بشكل قريب مـن هـذا   (
  ).حسب إقليم قائلها

ة فقـط أن يـرتل   واآلن على من امسه أبو شرۤم
ويلطم احلجر حبجر مث على الراكبني كلهم وأبو شرمة منهم 

دلوا خيوهلم بأن يركب كل واحد غري ماكان ركبـه،  أن يب
واآلن تزال الغمامة عن عيون املنتصبني وكل من حزر مـن  
لطم احلجر صار دور فرسه يف اجلولة اجلديدة أن تركب هي 

  .الذي كان ركبها

نائب حلب يف أوائـل القـرن العاشـر    : إينال
  .اهلجري

هالبوري طولو مخس إينچات ]: يقولون[ :اإلينچ
يعدل اإليـنچ  : من املقاييس اإلنكليزية: فتحتو إينچني وقطر

  .السنتمني والنصف

يطلقها العبو الكالل على ثالث العـب   :اإلينچ
الرابـع القـاق، وهـذا    : ن وبعـده أي بينهم، قبله الصٓو

الرفع والثخن، ولعله : إينج: االصطالح ظين آت من التركية
  .يطلق على اخليط الذي يعترب ثخنه ثالث نوع

  : من العربية يستعملوا على ضربني :هيۤإ

أداة اجلواب التصديقي التركـي   "يإۤ"من  -ً ١
بـدّبرا  ! إيه ]: فقالوا[العربية بعدها هاء السكت  "إي"عن 

أقّر وأرضى بقضاء اهللا وال أعتـرض، مث قـال   : رّبك، أي
وهي من هتافات صوفية األتـراك يف  ... بدّبرا: كالمًا آخر

  .ايخ الطرق اليوم ومنهم إىل العاّمةاألصل احندرت إىل مش

٢  
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أداة النداء أمالوها وأحلقوها : العربية "أْي"من  -ً 
أداة النداء املشهورة  "يا"هاء السكت أيضًا، مث أردفوها بـ 

يـه  ۤإ! يه يادسـوقي  ۤإ! يه ياَبَدوي ۤإ]: فقالوا[تعزيزًا للنداء، 
األصل وهي من هتافات صوفية األتراك أيضًا يف ! ياكيالين 

  .احندرت إىل مشايخ الطرق اليوم

ومنهم من يضرب بالشيش، شاهدناهم مـرارًا،  
يـه  أو ۤإ! يه ياجـّداه  ۤإ: يصيح أحدهم قبل إدخال الشيش

  ).أو شيخه الذي تنتمي طريقته إليه(ياشيخ جاكري 

أداة النداء العربية تستعمل قبل املنادى احملّلى  :َأيُّها
ألا  "موسوعتنا"أوردناها يف  بأل، وهم ال يستعملوا، إمنا

: يريدون. َتَبع الناس! أّيها الناس: وردت يف َمَثل ِحكمي هلم
  .اتبعوا اجلمهور وال تشذوا عن السنن العامة

صربت على جـوزي صـرب   ]: يقولون[ :أّيوب
وهو النيب املشهور بالصرب وله سفر يف العهد القـدمي  : أّيوب

  .احلزن: وامسه عربي مبعىن

صالح الدين يوسف، استوىل على  :يويبامللك األ
  .هـ ٥٨٩حلب، مات س 

فقـط، وإذا   "باب النريب"من مفردات  :قٔوأۤي
والكلمة حمّرفة من . استعملها غري هذا احلي كان مقلدًا هلم،

: "ميـت أۤ"فهي منحوتة لتستعمل ككلمـة   "َأّي وقت ؟ "
حنت ابـن بـاب    "يوق ؟ أۤ"لالستفهام عن الزمان، لكن 

من حنت السـريان عـن    "ميتأۤ"عريب املعاصر، و النريب ال
  .األراميني قبل اإلسالم

  .يونأٓو: انظر :ُيونٓأ

ه، وهي مـن  َأْئو: وبعضهم يتفصح فيقول :هئوۤإ
حرف اجلواب التصديقي مماًال، بعـده واو  : "إي": العربية

  .القسم حذف بعده املقسم به، بعده هاء السكت

  

  

  

عتـهم يف  مس: "الكّشـاف "قال الزخمشـري يف  
فيصلونه بواو وال ينطقـون بـه   : "إيَو": التصديق يقولون

  .وحده

والناس تزيد عليه هاء السكت، : وقال اخلفاجي
  .فليس غلطًا كما يتوهم

: ه، وأقـول َأيـؤ : بعضهم يتفصح فيقول: قلت
  .ىنفٔققى وال ٕته، وتعا ٔبْئؤق: بعضهم يتفصح أكثر فيقول

ياكـان   :وقد خيتصرون فيقولـون  :ي ياكانۤإ
ي لكـان و  ۤإ: أوَيكان، وقد ختوم حامة السمع فيقولـون 

  .الكان أو َلكان: ولدى االختصار

على عّلو قدره يف أَثريـه   -واألب رفائيل خنلة 
مل ينتبه إىل أصل هذه الالم  -الواردين يف مصادر موسوعتنا 

  ."كان"رمبا كان أصلها الم التوكيد والفعل : وقال

  : بالدراسة التالية "اني ياكإۤ"وحنن تولينا 

مدلوهلا العام اإلقرار : ثالث كلمات: ي ياكانۤإ
  : باملوضوع املطروح، وذلك

اداة اجلـواب التصـديقي   : هي إي: "يإۤ" -ً ١
  .يۤإ: انظر. العريب ممالًة، فاإلقرار كمن فيها

إمنا  -كما يتبادر  -ليست أداة نداء : "يا" -ً ٢
  .يا: انظر. يف التركيةهي أداة جواب تصديقي أيضًا لكنها 

فاإلقرار كمن أيضًا فيها معزِّزًا اإلقـرار العـريب   
  .بإقرار آخر تركي

وألف يا مفخمة يف التركية، وهم جلهلهم أصلها 
الندائية املرققـة األلـف، إال يف أمـاكن     "يا"محلوها على 

  ."يا": ذكرناها يف
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: ولعل التركية استمدا من األملانية بأربع آيـات 
بوحدة : ، والثانية"أي"بوحدة اللفظ يف كليهما وهو  :األوىل
بتكرارها يف كلتـا  : معىن اجلواب التصديقي، والثالثة: املعىن

بّدا تسافر هالباخرة ؟ فيجيبك التركي كما : اللغتني، تسأل
باستعماهلم إياهـا يف  : ا، والرابعةأيأيا أو ٔيأئي: جييبك األملاين
يين بياكل حلم حّيـات،  شوف هالص: تقول: معىن التعجب

عجيب، كأن : أي "أي": فيجيبك األملاين كما جييبك التركي
العجب إقرار بوقوع احلادث لكنه إقرار مشفوع بغرابته أو 

  .جبهل سّره

متعصب للعربيـة   "بورصه"كان شيخ تركي يف 
حياول أن جياريها كثريًا يف حديثه بالتركية، هاهو ذا أمـام  

على ج التجويد القـرآين مـن   بائع اخلضار يقول ويقول 
: إدغام وإخفاء وإقالب ومدود وقلقالت وتفشـية الشـني  

نا بْش پاره لق ٔب! عمِّي : امسعه واقرأ قوله كما صورت لك
  .خبمس بارات أعطين كوسا! عمي: ر، أيقباق وۤي

نه در بـو  ): متعجبًا من هلجة الكالم(قال البائع 
: أجاب الشيخ ما هذا ياسيدي الشيخ،: خوجه أفندي ؟ أي

ن بش پاره لق قباغن ايچون، بنم قراه متي بوزه بن َسٕن! ا ٔي
أألجل مخس بارات كوسـاك أكسـر   ! عجيب : م، أيٕي

  .قراءيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كما  -وليست من الفعل الناقص : "كان" -ً ٣
ـ "إمنا هي من  -يتبادر أيضًا  أداة جـواب  : العربيـة  "نۤك

  .تصديقي أيضًا لكنها يف العربية

إلقرار كمن فيهـا ثالثـة معـزِّزًا اإلقـرارين     فا
إذن . العريب والتركي بـإقرار عـربي  : السالفني

  .نعم نعم نعم: فمعىن إي ياكان

ي ياكان أوجده يهـود حلـب يف   وإذن فتعبري ۤإ
  .العهد العثماين

سار التعبري إىل البلـد التجـاري    "َبحسيتا"ومن 
حلب الذي كان يعج بتجار اليهود، مث من حلب 

  .التعبري إىل بالد عربية أخرى سار

وإن بدا لك أن تسألين عن سبب التعبري عن معىن 
: اإلجياب اإلقراري مؤكدًا مث مؤكـدًا أجبـت  

عدول عن القسم الذي ورد ذكره يف الكلمات 
ال حتلف بامسي باطًال، وشراح الكلمات : العشر

حظروا القسم مطلقًا ألن اإلنسان قد خيطـىء،  
  .فالتأكيد هذا مبعثه

على أن العربية أكدت حرف اجلواب التصديقي 
  :مبؤكد واحد فقط

  على الفردوس أّوُل مشرٍب: وقلن

  َأجل َجْيِر إن كانت ُأبيحت دعاِثُره   

  .احلوض املهّدم: مجع الُدعثور: 

  .ي نعمۤإ: ومثل العربية هلجة حلب تقول  
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  الباء  
عن  بۤا: يسمون هذا احلرف –] ب[
  .بۤا :َبا وجيوز إمالتها: باء، وجيوز قصرها: العربية

ومسوا احلروف اهلجائية كلها حروف ألف 
  : رسلـاز املـى اـلـع – ۤ ألف با :انظر – ۤاـب

 .بإطالق اجلزء وإرادة الكل
  ،ABومثلها عمل الغرب فسمى حروف 

 .ALPHABET: وقالوا
وتسمية هذا احلرف بباء يف العربية أو بَبا 

  ي ـالعرب لمـا حتريف المسه يف مصدر القـبـۤأو ب
  .تبۤي: القلم األرامي الذي يسميه: أعين

: والقلم األرامي هذا استمّد تسميته هذه
  .تبۤي: من القلم الكنعاين الذي مساه ))تبۤي((

ن ـت األرامية عحتريف بۤي ))بۤا((إذًا فـ
  .مصدر املصادر: الكنعانية ))بيت((

حتريف احلفيد تسمية األب  ))بۤا((وإذًا فـ
  .عن تسمية اجلد

والقلم العربي املربع وقبله القدمي كالمها 
  .مصدرمها الكنعاين نفسه ت بتسميةبۤيّمساه 

مل ّمست الكنعانية هذا : بقي أن نعرف
  ؟ احلقيقة أن الكنعانيني كانوا))تبۤي((احلرف بـ

  ما  على هدى إذ جنحوا يف تسمية حروفهم باسم
  ت،بۤي: ))ْب((هو مصّدر ذا احلرف، فسموا 

حجرة واحدة : ورمسوه على شكل بيت بسيط
  أمامها صحن دار حماط جبدران يف أحدها ثغرة 

  
  
  
  
  
  
  

يف القلم  Bالباب، وميكنك تصور رمسها حبرف 
 بأن الدار م صحنـدل رسـوناين الذي عـالي

  .وألغى ثغرة الباب سقفه
وجاء دور القلم العريب فاكتفى برمسها 

  دها ـأح درانـأرض ذات ثالثة ج): ب(كذا ـه
ممتد واالثنان ال، أما اجلدار الرابع فهو املدخل 

  .الواسع، كأمنا رمسوا زريبة لإلبل والغنم
وملا جاء دور متييز احلروف املتشاة مازوها 

  .عن أشباهها التاء والثاء والنون بنقطة حتتها
د العرب الساميني األول يف حساب وقّل

ميني اجلّمل فعّدوها تعدل االثنني أسوة باآلرا
  .والعربيني ألا ثاين حرف يف األقالم كلها

ومن بعد الباء خيتلف ترتيب أجبد األصلي عن 
 .))أليف بۤا((كما بسطنا يف ... ترتيب ا ب ت ث ج

  .انظرها
  .والباء مؤنثة أسوة باحلروف اهلجائية

  معاين الباء
  :اليةـالت لمعاينليف هلجة حلب  ))بۤا((ترد 
أكال  إيدو،ـٓكو ْبـٕمس: لإللصاق –ً ١
  .ٕبْصفاحٓو

  حرك، ـالها متـكن إذا تـتس: حركتها
  كسورة ـويف العربية م(اكن، ـَرّد إذا تالها سـُوت
  ).أبدًا

و ـضرب: مالـعانة أو االعتـلالست –ً ٢
  .ةچاكوچْبحجره، نسفو بال

  .–ً ١كما تقدم يف : حركتها
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يينا معوا امسعوا جۤاـاس: ))مع((ملعىن  –ً ٣

  .بالسرعة الزايدة ةْبخربيّۤمحدو 
  .–ً ١كما تقّدم يف : حركتها

بان  ّط وماـغ: الظرفية ))يف((ملعىن  –ً ٤
  .ةة مافّيا ضّو قمر، سافر ٕبالعتۤمۤلْبلۤي

  .–ً ١كما تقّدم يف : حركتها
مخسة : يقولون]: من عثرات األقالم[

  ة ۤسـمخ :ضربـدول الـائة، ويقولون يف جـبامل
  سة ـمخ :المها خطأ، عربيهماـثني، كثۤال: ةـبست
  وهم (  :الثونـث: ةـسة يف ستـائة، ومخـيف امل

  ).تنيتۤال: مبقتضى هلجتهم عليهم أن يقولوا
  رٓفو ْبكم ـاع شـب: عىن البدلـمل –ً ٥

  .ة، واشترى العار ٕباملصاريمصريّۤ
  .–ً ١كما تقدم يف : حركتها

  ة، ۤدـْبوح ةۤدـوح: عىن املقابلةـمل –ً ٦
  .ةمبسبّۤوْمسّبه 

  .–ً ١كما تقدم يف : حركتها
ة لعندو ٕرحت ْبَكم جبۤس: للتعدية –ً ٧

  .وْرجعت ٕباملصاري يف جييب
  .–ً ١كما تقدم يف : حركتها

طلْعت ْبدٓورة، مشيت : للتلّبس –ً ٨
  .مبسايرتو آلخر حد
  .–ً ١كما تقدم يف : حركتها
  وإىل  عت جبولة وجلولةـجيوز طل :قالوا

  نّية ـعلى معىن متلّبسًا ب: الباء: ولةـولة ويف جـج
  : ))يف(( و لالنتهاء، :))إىل(( و  والالم  اجلولة،
  .للتعليل

  
  
  
  
  

  
يت ْحياـٕب ْبديَنك،: للقسم بغري اهللا –ً ٩

  .عليك
  .–ً ١كما تقدم يف : حركتها
  وٕتاهللا،  ٕباهللا َبألله، :قسم باهللاـلل –ً ١۰
  .ِباِهللا عليك

مفخمة،  اهللا تفتح إذا كانت ألف: حركتها
وترد إذا كانت مرققة أو تكسر مراعاة للفظها 

  .العريب
ل ۤگجن: النافية ))ال((الباء اليت يتلوها  –ً ۱١

  .تفتح: حركتها: ةّر مالو طعۤمگيل هاحلَنك َبال 
اع گَبال: البدو يقولون: مالحظة عاّمة

  .يس، فيفتحواچوَبال
  دِّي، ـصـْم ْلْكـَبال َع): من كالمهم(

  يك ـلح، يا هـلو َبال مـٕعلم َبال َبّطيخ، أكال ـَب
  !.ي، بال معىن، يا َبالشياَبال، َبال قاۤف
الَشّب َبال سيكارة متل ) من تشبيهام(

  تل القطرميز َبال ـالن مـوارة، فـال سـبنت َبـال
  .ةرقۤب

ت بعد سنة وشهرين جاۤب): من كمام(
  .نصيب َبال عينۤي
  ال ـك بـَسَبـال حـَب :)انيهمـمن أغ(

  .نَسَبك غري اللريات ما ْبتحكي
ر معك، َبساۤف]: يقولون: [باء املضارعة

  .وعم َبتكلم
  األملاز  ّكچ كلۤ بلبق ):أغانيهم ومن(
  .آه يا يا عيين

  ماتقدم من الباءات اليت تويل الفعل معىن وحنو 
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  ي زمن احلال، فأين تستعمل هذه الباء؟ ـف دوثهـح
  مث ماحقيقتها؟

  :والبالد اليت تستعمل باء املضارعة هي
البحر  العرب الذين يسكنون شرقي –ً ١

ىت ـح من جبال طوروس: يض املتوسط، أيـاألب
  الية ـاحل صر، يدخل يف نطاقها سوريةـريش مـع

  .ولبنان وشرقي األردن وفلسطني
صعيد، أما ـصر السفلى والـم –ً ٢

  .قبائل مريوط فال وجود لباء املضارعة عندهم
  .الّسودان العربية –ً ٣
 السودان ورنو العربية يفـبائل بـق –ً ٤

  .األوسط، فيها أجناس خمتلفة منهم العرب
ذهب ـاليمن وحضرموت، وهناك م –ً ٥
  .إن مصدرها األصلي احلمريية: قوي يقول
  زيرة العرب فاألمر اليزال ـقية جـا بـأم

  .يمًا مل يتحققه العلماء
يف املذهب السابع أن جندًا  ))لندبرج((وذكر 

  .تستعملها
  .واألرجح أن ما بني النهرين ال يستعملوا

  .٩٩۲و ٩٩۰و  ٩٨٧ص  ٣س: انظر جملة املشرق
أما حقيقة هذه الباء ففيها املذاهب التالية، 

  :قرن ثر من نصفـعربية أكـلماء الـغلت عـش
مذهب جرجي زيدان : املذهب األول  

  كانت  فقدت اآلن، وقدها بقية لفظة ـإن: قائلـال
  عرب نطقت ا ـبائل من الـإن ق: قالـ، يدميًاـق

 ٤۲٦ص  ۱٨ س املقتطف يف له مقالة  من(. قبل اإلسالم بأزمان

  .)٣۰۱ و
: مذهب جرب ضومط القائل: املذهب الثاين

  املضارع،  ها مبدلة من مهزة املتكلم يفـح أنـُأرج
عليه  ليها مهزة االستفهام الداخلةـملوا عـم حـث
  غه ِصَي ن ّمث عمموها يف مجيعـاء، ومـقلبوها بـف
  من مقالة (. نهاـلوًا مـأوخ ،تفهامـاالس ع مهزةـم

س : وانظر املقتطف أيضًا. )۲٣۰ ص ۱٨ س املقتطف يف ضومط جلرب

  .۲٣۰ص  ۱۱
  ماذا  ولكن :زيدان جرجي  عليه  ورّد

  ...إخل  ،فوْبيعۤر  فْبتعۤر  :قوهلم  يف  يقول
  خشب  قطعة شاهد رجل َمَثل ذلك يف ثََلهـوَم
  هذه اخلشبة  إن :فقال ،قاحلة صحراء يف ملقاة

من صخر حبجة أنه ال يرى أثراًً للشجر يف تلك 
ص   ۱٨  س  :املقتطف  يف  دانـزيـل  مقالة  من(. الصحراء

  .٣۰۰ص  ۱۱س : ، وانظر أيضًا املقتطف)٤۲٦
مذهب ثان جلرجي زيدان : املذهب الثالث

  من  مانعًا أرى ال :قائلـال )غري املذهب األول(
  أصلها  اليت ))ٕبدِّي(( :البعض  قول  بقية  كوا
  ف َبعۤر :قولك بني متقارب املعىن إن إذ ي،بوّد
  الكلمة  ذه يستعيضون ولكوم ف،َأعۤر وبّدي
جلرجي  مقالة من .فبّدي َبعۤر: يقولون فال :الباء عن

  .٣۰۱ص  ۱٨س : زيدان يف املقتطف
. وجارى نعيم صوايا زيدان يف مذهبه هذا  

  .٤۱٨ص  ٣س : انظر جملة املشرق
: رِملّي فقالكما جاراه األب أنستاس الِك  

ب مثًال هم الذين يقولون يف ٓتبيك: الذين يقولون
   ))بودِّي(( من  املقطوعة  :بّدي  :أيضًا  بالدهم
  أريد،  معىن إىل  العاّمة  نقلها  مث  أوّد،  :مبعىن
  أن  أريد :معناه كذا أفعل  بّدي  :مثًال  فقوهلم
  .أفَعله

أما احللقة األخرية من هذا التصّرف باللغة   
  َبْد  :يقولون البعض مسعت  ألين  ،))َبد((  فهو

أريد أن أروح، : أروح إىل املكان الفالين مبعىن
  كل  من أبقوا مث  ،رائح  أنا  :بذلك  ويريدون

  .َبروح: فقالواذلك الباء فقط 
وأما استعمال أريد مبعىن احلال فأهل بغداد   

  : يستعملونه وقتما ال يستعملون القاف، فيقولون
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انظر املذهب  .عند السوريني َبروح مبعىن أروح، أريد

من مقالة األب أنستاس الكرملي ( .الثامن من مذاهب باء املضارعة هذه

  .)٤۱٧–٤۱٥ص ٣س: يف جملة املشرق
مذهب جربائيل أزرق : الرابعاملذهب   
  عن   االستغناء  أما  ،))بات((  أصلها  :القائل

... بالباء فقط فأظن أنه مل يتم دفعة واحدة ))بات((
فقيل أوًال يف املخاطب للداللة على اتصاف الفاعل 

 العتيادهم  التاء  بإسكان  :ْتحّب  ٕبّت  :بالفعل
: فصارتال ة وكثرة االستعمذلك، مث حذفت للخّف

: ى هذا فيكون أصل بتحبين وبتبغضينلعبتحّب، و
  .بّت حتبين وبّت تبغضين

أما إذا أريد الداللة على قصد الفعل   
تبيت : مثًال ))لْبَتعۤم((واإلقدام عليه فيكون األصل يف 

  باختالس الباء وإسكان التاءين العتيادهم: تعمل
االستعمال واخلفة  لكثرة  أوالمها  طتقفأس  ذلك،

  اللتقاء  الياء  ، مث حذفت))لت تعۤمبۤي((فصارت 
  التاءين  عن  واستغين للخفة،  وطلبًا  الساكنني
  مقالة  من(. لمنها فصارت ْبتعۤم  بواحدة  املتواليتني

  .)٥٥٩ص ٣س: املشرق جملة يف  أزرق  جلربائيل
مذهب ال يعرف قائله، : املذهب اخلامس  
 مهمًال الكرملي  أنستاس  األب  صديقنا  ذكره

أصل الباء هنا للقسم توكيدًا لعمل : صاحبه القائل
الشيء، فاستغنوا باحلرف الواحد الداّل على ذكر 

  .باهللا إنه يكتب: اسم اجلاللة، فمعىن بيكٓتب
  نظنه بعيدًا  وهذا: الكرملي عليه علق مث

  .ملا فيه من التكلف
مذهب ثان ال يعرف : املذهب السادس  
  مهمًال أيضًا  الكرملي  أنستاس  األب  ذكره  قائله،
  كلمة  وهو :منبوذ مقطوع األصل  :القائل  صاحبه
  ما  أو  اإلرادة أو زمـالع على دلـت بالباء  جمرورة
  يكون ـف ّمــَث  نـوم  اها،ـمبعن  مها
  
  

  .بعزمه أو بإرادته أن يكتب: معىن بيكتب
على لكن نرّد : مث علق الكرملي عليه  

أصحاب هذا الرأي أن العزم يدل على االستقبال، 
  للحال املضارع معىن جترد العاّمة قول  يف  هنا  والباء
  إم  :وإن قالوا  استقبال،  كل  معىن  عنه  وتنفي
وما األدلة على  :قلنا خصصوه، مث املعىنب  توّسعوا

 وحدها؟ الباء إىل ))بإرادة((أو  ))بعزم((انتقال لفظة 
  االنقراض  هذا الدالة على والبقايا اآلثار وأين

  .احلجر يلقمون أم شك وال بتدّرج؟
ذكره األب  مذهب ثالث: املذهب السابع  
إن  :القائل أيضًا صاحبه  مهمًال  الكرملي  أنستاس

   إن الباء مقطوعة: أحد املستشرقني من اإلفرنج قال
 :عىنـــــــمب  ))َيبِئي  –  َبَأى((  فعل  من
 قد اللفظ وهذا يطلب، – طلب أو يريد – أراد

  .ُأميت اليوم
 جاء ))َبَأى((أن  أما :عليه الكرملي علق مث  

 ألن فهذا مما ال ننكره عليه، طلب أو أراد :مبعىن
كثرية ال ينكرها  كلّيًا زواًال الزائلة أو املماته األلفاظ

  وَأزيد  من اّطلع على أسرار هذه اللغة الشريفة، بل
 ال  وهي  ممكن، طلب مبعىن ))َبَأى(( أن ذلك على
ألن من العرب من  ))يبِغي – َبَغى(( تصحيفة شك

كما يفعله  :كان يبقي الغني على أصلها مهملة
كما أنه أيضًا  :كثريون من أصحاب اللغات السامية
 العني حرف ترقق كان يوجد قبائل أخرى من العرب

  ...ىمث بَأبعى،  ))َبَغى((من  فحصل... فتجلعه مهزة
 أن يبغى :بيكتب معىن  فيكون  وعليه  
من مقالة لألب أنستاس (. يريد أو يطلب: يكتب مبعىن

  .)٤۱٥ص ٣س: الكرملي يف جملة املشرق

  
  املستشرق الذي أمهل ذكر : ونقول حنن  

   LAN DE BERGامسه صاحب هذا املذهب هو لندبرج 
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  .األسوجي الذي لقب نفسه بالشيخ عمر السويدي
توفر لندلرج على دراسة باء املضارعة يف   

  ،َيِبي َأِبي،  :فعل  من  أا  ووجد  والشام،  مصر
  :مثًال  ةْعٕنۤز عرب  فيقول  ُيريد،  –  أريد  مبعىن

أريد أروح معك،  أنا :أي ))معك أروح  َأيب  أنا((
 يبون َأهلٓو(( و  ...الذي تريده: أي ))ٓخد اللي تبيه((و

  .))يعقر عند قربو أباعر َفْحل يرسلون
وخيترل أهايل حضرموت هذا الفعل فيصري   

  اسَتوى لكن كالامل بانبيت  كنا  أمس((  :فقط  ))با((
كنا نريد أن  أمس :أي ))غدوة وبانسافر شغل قليل

  .نبيت يف املكأل، لكن بدا لنا شغل، وسنسافر غدوة
  

 ))با((وهذا شأن عرب اليمن فإم يدخلون   
  .على املضارع

أما عرب جند فيدخلون حرف الباء وحده   
  .مثل أهل مصر والشام

مثل فعل  ))يبـَي –َأَبى ((وعنده أن فعل   
الد : املقتطف من باختصار( .يريد – أراد :أي يبِغي،  بغى

  .)٣۱٤ص ۲۰
  

مذهب األب أنستاس : املذهب الثامن  
: القائلالكرملي نفسه سّيد اللغويني الثقاة يف عصره 

  ان ـمبعىن وقت أو إّب بكلمة متصلة كانت اءـالب
الوقت  هذاـب: حو ذلك، وعليه فمعىن ْبيكٓتبـأو ن

  .يكتب
ويدعم هذا الرأي كالم أهل بغداد العاّمة،   

 بعضـَقَيكٓتب، وال: هم يقولون ذا املعىنـفإن
  .ْقتيكٓتب: يقولون –وهم قليلون–اآلخر 

ل أو تلك وأظن أن كثريين من أهل املوص  
  .النواحي يقولون مثل هذا القول

   
 

وقت ـوالقاف هنا الشّك مقطوعة من ال
وقت أو ـال: أو ذا الوقت، وعليه فمعىن قيكٓتب

رته ـوقت يكتب، وهو رأيي الغري ذكـذا ال
  .لبعض األصحاب قبل أربع سنني

أما حلقات سلسلة هذا التغّير فلم نقع عليها   
: جلة املشرقـكرملي يف مـستاس الـأنألب ـقالة لـن مـم(. بعد

  .)٤۱٧–٤۱٥ص ٣س
مذهب جرجي عطية : املذهب التاسع  
ك أن ـذل...: إا الباء الزائدة للتوكيد: القائل

العامة أجازوا دخول باء التوكيد على الفعل، بعد أن 
وهي اسم فعل على  ))َحْسب((ورد دخوهلا على 

كفيك ـي: أي. حبسبك درهم: ح، حنوـاألرج
  .درهم

مذهب ثان جلرجي عطية : املذهب العاشر  
املصدرية  ))أن((نعترب هذه الباء مزيدة على : القائل

نها، وعليه ـالأكثر م ))أن((مقدرة، وزيادة الباء على 
 ))أن((م حذفت ـقول، ثـبأن ي: ))بيقول((فإن أصل 
  .اختصارًا

مذهب ثالث : املذهب احلادي عشر  
: ))ِبذا((ن ـء مقتطفة مهذه البا: جلرجي عطية القائل

ذا يكون أصل ـحرف جر واسم إشارة، وعلى ه
وحنومها،  ))مـذا أزعـب((و  ))بذا أقول((: التركيب

كلمنا عنه أو سيأيت الكالم ـذا األمر الذي ت: أي
كما حذف : عنه، فحذف اسم اإلشارة لالختصار

  .أي هذا الكتاب ))اْلكتابـَه((: يف قوهلم
 ٣س: ي جملة املشرقـطية فـجرجي عـقالة لـاختصار من مـب( 

  .)٤۱٨ص
  

مذهب توما كّيال : املذهب الثاين عشر  
: إن باء املضارع متعلقة مبحذوف، فقولنا: القائل

هاء راجعة ـمستعينًا به أروح، وال: تقديره ))باروح((
قولك أو بفكري أو ـمستعينًا ب: إىل حمذوف، أي

 بقدريت، فحذف الفعل مث انقطعت اهلاء
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عند من  –كما يقال–عن الباء اختصارًا، وهذا 
وال ـر مقاله مبقدمة يستخلص منها بعض أقّديص

 ))كذلك يقال((أو  ))وعليه أقول((: يبين عليها ُمّدعاه
: باختصار من مقالة لتوما كيال يف جملة املشرق(. ))به أكتب((أو 
  )٥٥٨ص ٣س

مذهب اخلوري إلياس : املذهب الثالث عشر
عل ـن فـقطوعة مـباء مـال: قائلـالزيادة 

جلة ـم. أبدأ أكتب: ))باكٓتب((فيكون معىن  ))دأـب((

  .)٤٧٧ص ٣س: شرقـامل
نرجح أن : فائيل خنلةومثله قول األب ر  

  .)٥٤هجة اللبنانية السورية صـرائب اللـغ(. ))بادىء((أصلها 
عل ـف] أصله: [مثله قول األب المنس  

 ٣س: المنس يف جملة املشرققالة لألب هنري ـن مـم(. بدأ

  .)٩٩۰ص
مذهب القس : املذهب الرابع عشر  

]: لهاـأص: [رجس َمَنش احلليب الصديق القائلـج
. لـعّمال مبا آك: آكل أيـعّمال ب: باء التعدية

  .)٩٩۰ص ٣س: جملة املشرق(
وجياري هذا املذهب املسيو يوسف كروّلد   

الباء متعلقة : ه أو هو جياريهمادّۤواألب خليل إ
، ))ّمالـع((مبحذوف كثريًا ما يظهر، وهو 

. امل بالكتابةـأنا ع :ب، أيعمال باكٓت: يقولونـف
  .)٤٧٧ص ٣س: جملة املشرق(

: ))عّمال((هذا ويرى جرب ضومط أن أصل   
 ))آن(( ر وـرف اجلـح: ينـأع: ))َعَلى آن((
علوم ـت أو زمان، وهذا التركيب مـوق: عىنـمب

داللة مثله على احلال املستمر يف اللغة الفصحى، أو 
لى ـقوم عـعلى مايقاربه، كزيد يغشى منازل ال

: قتطفـط يف املـجرب ضومـقالة لـن مـم(. حني يأكلون

  .)٣۰٣ص ۱٨س
  

  ذهب الدكتورـم: املذهب اخلامس عشر  

عل ـوهذه الزيادة على ف: أمحد عيسى القائل 
ذا ـجدًا، فقد قرأت هاملضارع قدمية العهد 

التحريف يف كالم أناس من القرن الثالث اهلجري، 
َرر ـدرس التيجان وُغ((: تابـك يف كـوذل

: أليب بكر بن عبيداهللا بن إيَبك ))تواريخ الزمان
من علماء القرن الثامن، ولكن  ))صرخد((صاحب 

الكالم منقول فيه عن أناس من القرن الثالث 
وجود يف ـباء هذا مأن زيادة حرف ال: اهلجري

كالسريانية والعربية : اللغات السامية األخرى
والكلدانية واحلبشية، وكذلك يف اللغة الفارسية، 

في ـولكنه يدخل على األمساء دون األفعال، ف
ختزل من ـم ))ب((العربية والسريانية حرف : اللغتني
 ))يۤب((أو  ))اـب((أو  ))ب((، فنطقوها ))بيت((لمة ـك
: يت سيان، بْزّمار، أصلهاـب: ن، أصلهابيسا: مثل

ذا عن هاته اللغات ـهل أخذنا هـف... بيت زّمار
عربية وأدخلنا حرف الباء ـاليت هي أخوات للغة ال

على األفعال املضارعة للداللة على أن املتكلم واقع 
إين يف : ))باكل((يف الفعل حقًا؟ أو يكون معىن 

  .)۲۲ص: للدكتور أمحد عيسى ))احملكم(((األكل؟ 
مذهب ثان للدكتور : املذهب السادس عشر  

فيها ـاللغة الفارسية ف أما يف: مد عيسى القائلـأح
  ك ـقاعدة صرفية تسمى التمليك واالستحقاق، وذل

ف، ـباء وأل: ))با((أن تلحق الكلمة أو أوهلا حبرف 
املصاحبة، واليت للملك  ))مع((أو  ))ذو((وتكون مبعىن 

َرس، ـَف: معىنـب ))أسب((: ))ْبـٔبا أْس((مثًال ـف
 ))َترـا أْشـٔب((رس أو صاحب فرس، و ـذو ف: أي

مل أو ـذو ج :أي َمل،ـَج :عينـي ))ترـأش((
  .صاحب َجَمل

رس هم أول من أدخل هذا ويظهر أن الُف  
احلرف يف العربية على نسق لغتهم وأحلقوها 

واألكثر باألفعال، ألا هي املقدمة يف الكالم 
  ماذا تفعل؟ : تعماًال، فإذا سألت أحدهمـاس
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احب ـذو أكل أو ص: با آكل، أي: ابكـأج
احب ـص: ل، وبا أشرب وبا أكتب، أيـأك

  .شرب وكتابة
  

ص العامية ئخصا منرعة سوملا كانت ال
دكتور ـمحكم للـن الـع( .ل بشربآكَب َبكٓتب :قالوا

  .)۲۲ص: أمحد عيسى
  

  ))أنيُت((حرف أ عمالباء أحكام هذه   
  

ب شٔرـب َبضۤرـَب: (الباء مع اهلمزة  
، )د بآكلآخـب) (رأۤسر أو ٕبَبأٓمر َبأۤس) (َبحٓفر
عني ـتفتح الباء، إال إذا كان ثالثيًا ممال ال: حكمها

الباء  *ب َبمشي، جيوز إمالةَبضۤر: أو مكسورها
  .مشيضرب ٕبٕب

  
أما مهزة أنيت فتحذف، وإذا كان الفعل   
 ))بآكل((و  ))بآخد((ء كان كالسامل إال مهموز الفا

  .فتعّل فاؤه املهموزة وتغدو ألفًا لينة
  

م كۤرب ْبٕنـكٓتْبٕن: (الباء مع النون  
وّد ـستقاتل ْبٕنٕنتكّلم ْبْبٕن قۤرْحٕتر ْبٕنۤسٕكنٕنـْب
ل نقاۤتـم ٕبْنعلّٕۤب(، )د ْبنآكلْبنآخ(، )رۤفْغَتْسْبٕن
  ).لْندرۤكٕب

  
تسكن الباء وترّد النون يف  –ً ١: حكمها

فعل وافتعل ـعل وانـَعل وأفـَف: تاليةـاألوزان ال
  .وتفّعل وتفاعل وافعّل واستفعل

فتفتح النون فيهما ألن  ْبنآخد ْبنآكل،: شّذ  
   .األلف اللينة تستدعي فتحها

أوزان  يـنون فـكن الـباء وتسـرد الـت –ً ٢
  .فّعل وفاعل وفعلل

  .يقصد رد الباء ال إمالتهاالواضح أن املؤلف  *

تسّكن : وميكن اختصار احلكمني السابقني  
  .الباء إال إذا تالها سكون فترّد

  
  :ميمًا ))أنيت((إبدال الباء مع نون   

  
ْمنآخد ْمنآكل ... رم مننٕكۤسٕنكۤرمٕنكٓنب ْم(  

جيوز إبدال الباء مع نون ) لل ٕمندْرۤكم ٕمنقاۤتٕمْنعلّۤ
ميمًا، وأحكامها تسكينًا ورّدًا كأحكام  ))أنيت((

  .األصل
ْنصري ـٕمْنكون بشي ٕم]: من كالمهم[  

  .طرةبشي، ٕمنكون يف احلكمة ٕمنصري بالبۤي
  

م كٓتب ْبٕيكۤرـبٕي( –ً ١: ع الياءـباء مـال  
ْسوّد ـٕيـتل ْبق بـٕيْتكّلم ْبـٕيتٔقإيحتۤرـر ْبٕينٕكۤسـْب
ق ْحتۤرـر ٕبْنكۤسـم ٕبكۤرـْكتب ٕبـٕب(، )رٕيستغۤفـْب

  ).بيآخد بيآكل) (رتغۤفوّد ٕبْسٕبْتكلم ٕبْتقاتل ٕبْس
  

م يعلّۤـِب(، )لل ْبَدْرۤكتۤاـْبٔق معلّۤـْب( –ً ٢  
  ).لل ِبيدرۤكِبيقاۤت

  
كحكم الباء مع النون يف أوزان : حكمها  

َفَعل وأفعل وانفعل وافتعل وتفّعل وتفاعل وفعّل 
الياء يف هذه تسّكن الباء وترد : واستفعل، أي
يآكل، ـْيآخد وبـتقدمة مع شذوذ بـاألوزان امل
أن تسكن الباء يف أوزان فّعل وفاعل  كما جيوز

يف هذه األوزان الثالثة األخرية  وفـعلل، وجيوز
  .كسر الباء وإعالل الياء، واألول أكثر

  
ر م ْبٕتنكۤسْبٕتكٓتب ْبٕتكۤر( :الباء مع التاء  
) رٕتستغۤفـٕتسوّد ْبـقاتل ْبٕتتـق ْبٕتتكّلم ْبْبٕتحتۤر

  ).لل ٕبْتدرۤكم ٕبْتقاۤتٕبْتعلّۤ) (ْبتآخد ْبتآكل(
  .كحكم الباء مع النون: حكمها  

êêê  
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ر، اۤيـس! اَباـوَلك ي]: يقولون: [اـب  
غائبة بعد ـضمري ال: ينادون األب مضافًا إىل األلف

افته إىل ـأن حذفوا ألف األب، مث تنوسيت إض
  .يقوهلا املذكرضمري الغائبة فغدا 

  
َبا أو َيبٔا، فيحذفون ألف ـَي: وقد يقولون  
  .يا أيضًا

واألوالد إذا أذنب أحدهم هتف األوالد   
ة ة وعالبكۤويابٔاين عالشكۤو: حوله صائحني

، وهنا )ويضربون بقبضتهم على كفهم املفتوح(
إىل ياء الضمري ومل ينسوا أن يوسطوا  ))با((أضافوا 

  .بينهما نون الوقاية
  

  .أب ويا: انظر
املبتلى، : الباِئس: من العربية :البائس  

  .املستحق الرمحة
يقولون يف مجع ]: من عثرات أقالمهم[  
مع ـالبؤساء، وهو خطأ ألن البؤساء ج: البائس
واا ـشجاع، وصـبأس، الـصاحب ال: َبئيس

  .مجعه مجعًا ساملًا
  

ْيشٓا، ويف ـٓب: والبائس يف السريانية  
  .الفقري: َبْيَشا: الكلدانية

املدخل إىل املسكن وحنوه، : عربية: الباب  
  .املدخل لكل موضوع: ما يغلق به املدخل، وجمازًا

: ضًاـأبواب، هم يقولون أي: واجلمع  
  .ابْبٔو

  .تقول بيبان ))دير الزور((و   
  .واستمدا التركية واألوردية والفارسية  

  
اَبا، ـٔأخد ّمحام من َب]: من كالمهم[  

  .جر حوش من بابا، الشهر عالباباستأ
  و بواب ّچت بوتسّكۤر]: من استعارام[  

بواب  لنا فتحة، ال ٕتگدب كتۤريالرزق، بواب ال
ي دِّـع – ّنيـامساع ِم –واب ـَنَكد، هالْبـال
ب اوـفتح بـن هالبواب، ال تـالع مـنا، اطـع

ش رزقا وّۤـاب الشر، حـما بتقدر بتّسكرا، فتح ب
ة من بابا حملرابا، بيعرف الشغۤل من غري هالباب،

  .ت أبواب السما املطر، احلرب عاألبواباْنفتۤح
  

واب ـاللهم مامفتِّح األب]: من دعائهم[  
. واب السماـمن ّمتك الب. افتح لنا خري باب

  ).ممن متك البواب جقۤي: واملتندر يقول(
  

هادا أبو أمحد أخوك راعي ]: من خلمام[  
يلفظوا بسرعة ليتوهم ( احلصان دير بابك عليه

  ).دير بالك عليه: السامع أم يقولون
  

منحوس منحوس ولو ـال]: من أمثاهلم[  
نو ـعّلقو عباب دبرو فانوس، الباب اللي جبيك م
سمع ـاهلوا سّدو واستريح، اللي بدق الباب ب

باب ـحتمل أن الـت(اجلواب، زيق انفتح الباب 
، )بابفتح زيقه، وحتتمل حكاية صوت صرير ال

خّلي ـاب لباب الدار، سعد الدابح بگّداحلاق ال
فتاح، ـح، كل باب وألو مالكلب عالباب ناۤب

د على باب الصقاق باجلنون تنني وسبعني باب، ع
ط ـگني وحوال قمر يف البيت، فتاح باب الزن

ن جارك، يا ْفتاح باَبك ر بابك وأمّۤبنتك، سكّۤ
ارك ـرهك جـر، إذا كر يا سكرٓو وانسۤتوانشۤه
كٓسر الباب، ـل باب دارك، السعد ملا جبي ٕبوّۤـح

يا ريب مايل غري بابك، التشوف باب أسود وْحالقو 
  .صفر ياما جّواتو شي بنٓكت الدبر

  
اهللا مابسّكر الباب ٕأال ]: من حكمهم[  

 ومصر وسادت هذه احلكمة يف املغرب(بفتح باب 
  ).وسورية والعراق وفلسطني ولبنان
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قال أمحد (مالباب للطاقة ] من كنايام[  
: ٤٧ص  ))الكنايات العامية((ي ـاشا فـيمور بـت
  ن إثارة خصام بال سبب سابق يبىن عليه، ـناية عـك

 يكاد فاجأ به كما يفاجئ إنسان أهل دار بدخوله فال
  ).يلج من الباب حىت يسرع إىل الطاق

  
أما حنن فنفهم من كالمهم مالباب للطاقة   

دفعة واحدة دون أن ه هجم على موضوع ـأن
ل ـيتدرج ويتلطف، وكأن املوضوع يف األص

إشراف الداخل إىل البيت على بعض نساء الدار فلم 
يتدرج يف حتقيق مطلبه، إمنا مضى توًا إىل الطاقة أي 

كن ـدة كيميا لالشحۤا. إىل النافذة ليحقق غرضه
عرب ـاب املـيت ببواب صعبة، حطّۤالوقفة عاال

، )وضوعـالدخول يف امللت دون ـح: ريدـي(
رغ ـأف: يريدون(لب الصندوق على بابو فالن قۤا

  .بواب، ّبرا وجّوا وبني اال)افيه ولبسهم
  

ماحدا بفتح باب سقاقك بركبتو إال بإيدينو   
  دور يف األحياء املتطرفة ميكن ـواب الـأب(تنتني ـال

: نا يريدونـفتحها بدفعة بسيطة إلزالة السّقاطة، وه
يس أو ـأحد يداه مشغولتان حبمل ك ال يأيت دارك

انت ـدخول كـحنوه يأيت به إىل دارك فإذا هّم بال
، )بابـاهزتني لعملية قلب السقاطة ودفع الجيداه 
  .ّم يف منفعتكتال أحد يه: يراد به

  
دة سبقنا علمناه عالشحۤا]: من كمام[  

سابقونا  ويف جند علمناهم الطوافة(بواب االع
باب، ـس ال، ِشيلوين ألَدرۤب)كبارـبيبان الـعال

ت، ت ٕأجت للباب ودربۤست وطنۤرببعدما حبۤل
انظر  –باب للمحراب ـمال ٔگٔضّبنيـْم اضبنيـگ

ين على باب مابصري، َشّحاۤد – ))كضب((شرحه يف 
غبار ـندا باب، راح بالـت بّواب وما عۤرـاشت

  .تفشكلت بباب الدار: وأجا بالبدار وقال

طولو بطول القصبة ]: من ألغازهم[  
ك بالفنجان بتفّرج ۤروعرضو بعرض املسطبة بۤا

يه ـالباب، والفنجان جمرى يدخل ف: (عالنسوان
  ).ناتئ الباب قدميًا

  
    .فالن معلم عالبابني]: من توريام[  
البنت متل حلقة باب ]: من تشبيهام[  

كبري إذا ـة بدّقا، الۤيالراية بدّقا واجلۤا: صقاقـال
  .باب اخلارج إذا اخنلعاندلع متل 

  
نادي من يزّيت ـي]: ومن نداء الباعة[  

  .ت بآبومّزۤي: أبواب الدكاكني
  

  عالباب انا عالباب]: من أغانيهم[  
  ّوابـافتح يل يا ب      
بليدة شرقّي حلب اشتهرت بلبنها : الباب  

ي هوخرياا، حوهلا قبائل كثرية، وكانت أصغر مما 
  .عليه اليوم
ا كانت مدخل غزاة مسيت بالباب أل  

  .مبعىن املدخل ))النريب((الشرق إىل حلب كما مسيت 
  .انظرها

  
وجاء ذكرها يف قانون السلطان سليمان   

  .))فۤدباب تۤا((القانوين العثماين باسم 
  .هلا عن نسبة لغريها باإلمالة متييزًا: يبوالنسبة إليها بۤا

احلمد هللا عاإلسالم : ويقول أهل الباب
  .الباب والسكىن يف
  
: جتها كلمة ٓيود أو يآدو مبعىنـن هلـوم  
  انظرها  .مائة: وٕمّي! يا صاحيب
إن كان بّدك ترو عالباب ]: من كنايام[  

ألن طينها يف موسم األمطار (ال تنسى ٕخدلك قبقاب 
  ).كثري
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  .۲٤٣ص: انظر كتاب حمافظة حلب
  .بابـي الـصيدة فـق: ۲۰٣ص  ۲٨س : كلمةـجلة الـظر مـوان

، مسيت ]من أحياء حلب[ :باب األمحر  
كذلك ألنه كان فيها أحد أبواب حلب املفضي إىل 

حرفوا ـقرية يف صحراء حلب الشرقية، ف: اُحلْمر
هذا الباب هدمه إبراهيم باشا . اُحلْمر إىل أمحر

  .١٢٤٨املصري وبىن حبجارته الرباط العسكري س 
باب َبالوج، وبالوج معمار : وكان امسه  

 ۲۱ص ۲ج ))ر الذهب((ن ـتصرف عـب(فيه رومي عمل 

  .)٣٨٩و  ٣٧٨و
ويعرف هذا احلي يف سجالت احلكومة مبحلة   

ا ـابن البيك، أم: أي ))كْلۤبـأٓوٕغ((أو  ))كبـْۤٓإٔغل((
  .باب األمحر: الناس فيقولون

: كٓإٔغلۤبوأوغلبك هو عثمان بن أمحد بن   
املقّر العايل األمريي الفخري بن اجلناب األمريي 

ان ـاحلليب احلنفي، ك كٓإٔغلۤبالشهايب املشهور بابن 
نة ـن علماء األمراء وأمراء العلماء، تويف سـم

  .هـ ودفن يف جامعه يف باب األمحر ٨٨٥
  .٣۰٩–٣۰٦ص ٥جـ : ))الم النبالءـإع((ي ـمته فـرجـظر تـان

  .بابال: انظر: باب اهللا  
  .۱٨٩و ۱٦٩و  ۱٦٦من ص: طلسـية لـالمـار اإلسـظر اآلثـان

د ـأح: أو باب انطاكية :ةباب انطاۤك  
ان ـهرية، مسي هكذا ألنه كواب حلب الشـأب

اثًال ـيفَضى منه إىل مدينة أنطاكية، وال يزال م
  .گلة معروفوجبانبه سور العقبة الرهيب، وفيه 

  .انظرها
عن الذهيب  ۱٦ص ٤جـ ))إعالم النبالء((يف   

ن ـأن أبا عبيدة ملا فتح حلب دخلها املسلمون م
عوا ـباب أنطاكية ووقفوا داخل الباب ووض
  .أتراسهم يف املكان، فبىن ذلك املكان مسجدًا

  
وهو أول : ))كنوز الذهب((وقال أبو ذر يف 

ه مسجد ـساجد، ويقال لـن املـتط مـا اخـم

األتراس كما تقدم، مث عرف مبسجد الغضايري 
  .سبة لرجل من الصاحلنين
  .۲٨ص: هـاجـسوفلية ـالمـار االسـتاب اآلثـظر كـان

أن : ويف سرية امللك الظاهر بيربس ما مؤداه  
حراسة باب أنطاكية كانت موكولة إىل الفداوي 
معروف وحده، بينا حراسة أبواب حلب كلها 
موكولة إىل فداوي معه ألف جندي، سبب ذلك 

جيش الصليبيني املرابط اعتزاز معروف ببأسه وأن 
نه، وإذا ـحول الباب كان ال جيسر أن يدنو م

تح الباب رجعوا إىل الوراء، وذات ـادف وفـص
يوم استدعاه السلطان من القلعة فوكل أمر حراسة 
الباب إىل فداوي ومضى حنو القلعة، وإنه ليحدث 
السلطان وإنه ليتلقى أوامره إذا جلبة، فعرف أن 

ر، زربوا يا ضويۤه: طاكية فصاحالعدو اقتحم باب أن
واحندر من القلعة وكرشهم بشاكريته وردهم إىل ما 

  .وراء الباب
هذا الباب  ))الزبدة((وذكر ابن العدمي يف   
  .كثريًا

  
على رآسو صرماي شغل باب ]: من سبام[  

طاكية ـالصرامي اليت تعمل يف سوق باب ان(ة طاۤكـان
اموس، ـجلد اجلعلها من ـمتانتها وأن نـمشهورة ب

  .انظرها  .كما اشتهرت اجلزمة الرباطية
: دين ضرغامنيـأس]: من كمام[  

  .نحد من باب ْجنۤاة وواواحد من باب انطاۤك
   

باب جنني، وهو : وقد يكتبونه: نباب ْجنۤا
ه ـالعربية، مسي بذلك ألنان حريف باب اجلَنـت

متدة غرّيب ـكان يفضى منه إىل بساتني حلب امل
حلب بني السور وجبل جوشن حيث جمرى 

  .))قويق((
  .باب العتمة :وكان يسمى قدميًا
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وهو من أبواب حلب املندثرة، هدمته 
  .لتوسيع الطريق ه ۱٣۱۰البلدية سنة 

  .۱٩ص ۲جـ: ))ذهبـر الـ((ظر ـان
باب اجلنان،  ))الزبدة((ذكر ابن العدمي يف   

لق ـ، وع))املراصد((كما ذكره البغدادي يف 
  :قال عيسى بن سعدان: ))املراصد((البجاوي على 

  كلما مّرت به نامسٌة  
  َمْوِهنًا ُجنَّ على باب اِجلناِن    

  ).حنو منتصف الليل: َمْوِهنًا(
  

ويف باب اجلنان سوق قدمي يرجع تارخيه إىل 
  .القرون الوسطى

وقبل أن يبىن سوق اهلال اجلديد كان سوق   
  .سوَق باب اجلنانحلب املصدِّر 

  .٣۰٧ص : انظر كتاب حمافظة حلب

  .٣٤ص: وانظر كتاب اآلثار االسالمية لسوفاجه
: امنيـأسدين ضرغ]: من كمام[  

  .نة وواحد من باب جنۤاواحد من باب انطاۤك
ويف دمشق باب اجلنان، مسي بذلك ملا يليه   

  .البساتني: من اجلنان وهي
  .)٣٦األعالق اخلطرية ص(

  
أحد أبواب حلب، ويف  :احلديدباب   

  :تسميته املذاهب التالية
أن احلوانيت اليت جتاوره كانت معامل  –ً ١  

بو ـه أن قـؤنس بـاحلديد، وال يزال اليسري منها، ي
اريث، ـارة احملـالنجارين فوق باب احلديد مهمته جن
اجة ـدان حـوهنا مهمته صنع حديدها، كالمها يس

إذن  ديدـاملدينة، فباب احلفالحي كل القرى حول 
  .الباب الذي جياوره صنع احلديد همعنا

عموًال ـأن الباب نفسه كان سابقًا م –ً ٢  
إىل  نقولـمن احلديد على حنو باب القلعة الرابع امل

باا األول، على أن باب احلديد باق حىت يومنا وهو 
  .من اخلشب املصفح باحلديد

: مشقيقال ابن شداد يف باب احلديد الد  
الباب احلديد، : مسي بذلك ألنه كله حديد، فقيل

  .وتركت األلف والالم ختفيفًا
  .)٣٦األعالق اخلطرية ص (

لعل كلمة باب احلديد ترمجة الكلمة  –ً ٣  
، ويف ))ندآهننيـدر ب((أو  ))ننيـدر آه((: فارسيةـال

اسم كان يطلق يف العامل  ))يپدمري قا((التركية 
مجع ( :وانقـمّرات واخلـلى املـالمي عـاإلس
سمونه ـبلهم يـاملهمة، وكان الصينيون ق) خانقاه

: ))دائرة املعارف اإلسالمية((كما يف  ))چنجهو أن ((
  .باب احلديد

يف تسميته، وجاء ذكره يف  انتهت املذاهب
  :٨۱ص منظومة الشيخ وفا الرفاعي 

وهو .. (.قرب من باب احلديد مرقُدـبال  
  ).ال يزال

يف مزار جامع احلدادين ]: اعتقادامومن [  
حديدة مقّوسة يعتقد األهايل أن أعرابيًا مّر قرب هذا 
اجلامع شتاء وزلقت ناقته فوقعت وانكسر مفصلها، 

انتصبت ـدعا رّبه مستجريًا بصاحب املرقد، فـف
الناقة وسارت، مث بعد أيام باعها فذحبت ووجدت 

  .هذه احلديدة يف مفصلها املكسور
باب القناة، : سم باب احلديد احلليبوكان ا  
  .ألا تعرب منه

وعرف أيضًا بباب بانقوسا، قال الغزي يف   
ي ـنسبة فـدنا هذه الـووج: ٨ص ۲جـ  ))النهر((

  .كثري من الوقفيات
  .٣٤ص: ية لسوفاجةـالمـار اإلسـتاب اآلثـظر كـان
  

أطلقوها على باب إضاّيف  :باب حّالق  
صيف ـبلوري ينصب شتاء لبعض الغرف، ويف ال

  .يزال ألن الباب اخلشيب األصلي يفتح على إطاريه
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آخر كل : من اخلاِتم العربية :مۤتباب اخلا  
  .شيء، أطلقوها على الُدُبر

  
اصطالح عثماين كلماته  :الباب العايل  

  .عربية على مقّر الصدارة العظمى يف إستنبول
  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

ص  ))طريةـالق اخلـاألع((يف  :باب الفَرج  

فاؤًال ملا ـشق تـباب الفرج يف دمـي كـمس: ٣٦
  .وجد من التفريج بفتحه

  .فتحه امللك الظاهر غازي  
باب العّبارة : ان يف حمله باب يسمىـوك  

  .أو باب الثعابني
 :۱٥۰ص ۱جـ ))الزبدة((وابن العدمي يسميه يف 

  .الباب الصغري
كما كان مسي أيضًا باب الفردوس، وباب   
  .الورود

وفيها : ه ۱٣۰۰قال الغزي يف حوادث سنة   
عظيمة املعروفة جبادة باب ـادة الـتتاح اجلـان افـك
سامتة ـعلوها مـان يف العزم أن جيـوك.. .فرجـال

يه ـندق الذي تسري فـريد طريق اخلـي(طريق العربية 
مرورها ـمن جسر الناعورة، مث تقطع بمبتدئة ) العربية

تمتد ـكبري، فـبستان الكالب حىت تتصل باخلندق ال
ىت ـعوينة، ومنها تنعطف حـلة الـستقيمة إىل حمـم

  .تنتهي إىل جتاه دار احلكومة
مث إن هذا العزم مل يتيّسر إنفاذه، وفتحت   

اجلادة املذكورة من جسر الناعورة إىل باب الفرج 
  .فقط

  .)٤۰٧ص ٣وجـ ٩ص ۲جـ: النهر(
  

أمالك اجلابري يف باب الفرج هي : نقول  
اليت جعلتهم ببسط نفوذهم أن ينشئوا ساحة باب 

 لكن على... هه ومخارته والفرج ملعب البلد ومترت
  بح منظر، وملا هّم إحسان الشريف حمافظ حلب ـأق

  .خرب اجلهة الشرقية منه بسطوا نفوذهم وعزلوه
من سوره كتابة  أما باب الفرج فهدم وبقي  
ها داخل حانوت شرقّي دار الكتب ايف دائرة نر

  .الوطنية
  

وورد ذكر باب الفرج يف منظومة الشيخ   
  :٥٩و ٥٨صوفا الرفاعي 

  والسهَرَوْرديُّ الصغري حيىي  
  اـاعه يف الدنيـه أتبـحول    
  وقربه يف القرب من باب الَفَرج  
  إىل الَشمال ليس فيه من ِعَوج    
اهللا يعّلي درجاتو بباب ]: تورياممن [  

ارت ـيدعو عليه أن يشنق، ومنذ أن ص(الفرج 
  ).ساحته غدا تنفيذ عقوبة الشنق فيه

  .۲۲ص : المية لسوفاجةـار اإلسـتاب اآلثـظر كـان
أطلقوها على ضرب من  :ّشباب الٕق  

  .ألعاب الكعاب
  

أحد أبوب حلب اليت  :باب قّنسرين  
لب، ـهو أعظم أبواب ح: سلمت، قال الغزي

: وحمله قدمي قبل اإلسالم، يتألف من أربعة أبواب
. اب يلي املدينة وباب يلي الربية وبابان بينهماـب
  .)۱٧ص  ۲جـ: النهر(

  .كثريًا ))الزبدة((وذكره ابن العدمي يف   
  :٧۰صويف منظومة الشيخ وفا الرفاعي   
  مثوى األخيار وباب قنسرين  
  طّيارـليل الـرقد اخلـوفيه م    
ومسي باب قنسرين ألنه كان يفضي إىل   

نوّيب حلب، ـ، وهي اآلن مندثرة ج))قنسرين((مدينة 
أي  ))العيس((كم وجبوارها قرية  ٤٥على بعد 

العربي الذي يزعمون أنه دفني تّلتها،  ))عيساو((
  .وزرناه

  .۲٩ص: اجةـسوفـالمية لـار اإلسـتاب اآلثـظر كـان
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مالّيها، ـش] من قرى حلب: [بإبّلى
، وأخطأ القدامى فرمسوا ))بابّال((بينهما ميل، وتكتب 

  :ألفها ياء على أا عربية، أنشد البحتري
  ُمصطاف ومرَتَبع فيها لعلوَة

  اِسـمن بانقوسا وبابّلى وِبطي    
ن ـم: ريانيةـرى األب شلحت أن بابّلى سـوي
  .)٦٧ص :حلب(. الضّجة والقتال: َبْبٓال

بتفخيم ألف اهللا،  ))باب اهللا((واليوم يسموا   
رية ـاب اهللا، والبـساتني بـوالبساتني قبلها يسموا ب

وه ـّپاص، ومسبساتني غدت حيًا يصل إليه الـبل الـق
انت إىل ـم بساتني حلب، وكـوفيها أه. .))باب اهللا((

  .ملترتهنيقريب مرتاد الصيادين وا
  .باب الفرج: انظر :باب العّبارة  

: قتح متو متل بابلّٓـف]: يقولون[ :قبابلّٓ
: وقـثل باب اللـصر، أي مـتعبري مستمد من م
  .من أبواب مصر

أحد أبواب حلب، سلم جزء : باب املقام  
راهيم ـفضي إىل مقام إبـمنه، مسي كذلك ألنه ي

  .))الصاحلني((يف 
  .الباب القبلّي: وكان يسمى أيضًا  
، ونفيس رجل ))باب نفيس((وعرف مدة بـ   

فارسية ـالر الافهسـحتريف أس: ان أسفاسالرًاـك
  .قائد اجليش: مبعىن

  .٣٣ص : انظر كتب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة
أحد أبواب حلب، اليزال  :باب النصر  
  .بعضه ساملًا

  
    

كان يعرف قدميًا بباب اليهود، : قال الغزي
ن ـقابرهم مـاليهود من داخله، ومألن حماّل 

خارجه، فاستقبح امللك الظاهر وقوع هذا االسم 
  .عليه، فسماه باب النصر

  .)٩ص ۲جـ: النهر(

  .مساه بعد أن هدمه وجّدده: أي  
  .ويشتمل على ثالثة أبواب  

  .۲۰ص ۲جـ: انظر النهر
: ))MODERN TRAVELLER((تاب ـاء يف كـوج

جرجس، وفوق باب النصر ويسمى باب القديس 
قفون ـناس يـوال... هذا الباب سراج ينار دائمًا

  .عنده للدعاء
  

وال يزال مزارًا للنصارى باسم مقام جرجس،   
ل ـقام اخلضر، وفيه رجـالم باسم مـزارًا لإلسـوم

  .يلّت من هؤالء ومن هؤالء
  :٩۰صويف منظومة الشيخ وفا الرفاعي   

  بالقرب منه، فمقام اُخلضِر
  بباب النصِروقيل إلياس     

  ومسجد الغوث به قيل حجْر
  من جهة القبلة نّير األثْر    

  ويفِّـم الكـّتب بالقلـمك
  ضى عليِّتخّط اإلمام املر    

خطأ أو جهل باسم اخلضر  ))إلياس((: قوله
  .عند النصارى

  .۲٧ص : انظر كتاب اآلثار اٍإلسالمية لسوفاجه
أحد أبواب حلب املندثرة،  :ريبباب الۤن  

كم  ۱۰مسي بذلك ألنه يفضي إىل قرية النريب، 
  .شرقّي حلب

ومسي احلي ااور له حارة باب النريب،   
  .وأكثر سكانه أصلهم من الريف أو من البدو

  
: رّيبنۤي: وَينسبون إىل باب النريب بقوهلم  

  .حسب القاعدة العربية
  

وأهل هذا احلي فيهم صلف وعنجهية   
واعتزاز، ويسمون حّيهم بالعاصمة، على أن 

  .وع جرآبأهل مرقّۤ: خصومهم يسموم
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رجع ـبب تسميتهم حيهم بالعاصمة يـعل سـول
إذ عصى أحد أفراد بيت محيدة  ،إىل حنو قرن

  .واعتصم يف حيه واّدعى أنه ملك باب النريب
اسم القرية فيقول األب : ))النريب((أما معىن   

 مـن نبسطـم: السريانية ))نارب((ن ـم: لحتـش
  )٥٩ص: حلب(. األرض

ويرى األب أرملة أا من السريانية   
  .مبعىن الساكنني يف الوادي: ))نٓاناْرۤب((
  .)۱٩٤ص ٣٨س: املشرق(

مرمرجي فكتب مفصًال . س. أما األب أ  
ومؤدى مذهبه أا سامية مبعىن  – نريب: انظر –

  .اَملدِخل
  .اسم ملك ِنرييبا  
ر كذلك يف رقيم كبري َألّشوما جنده ك  

أو  ))رييبـِن(( أو ))ريُبيـِن((ل بصورة ٔاـّپصري أـَن
  .))يبوِنري((

وأما املؤرخ إسطيفانس البوزنطي فقد   
  . نقًال عن نقوال الدمشقي ))ِنريبوس((دعاها 

يف  ))الدّر املنتخب((هلذا االسم ذكر يف 
و ـوه: باب النريب: اريخ حلب البن الشحنةـت

خرج ـأبواب حلب، مسي بذلك ألن الناس تأحد 
  .منه للذهاب إىل هذه القرية

 ))نريب((: مث يتكلم عن أصل نريب فيقول  
املدخل  –على األصح  –كلمة أّكدية معناها 

وااز، وهي مركبة من النون مبرتلة متوِّجة، ومن 
  .))َيَرب((

وسبب هذه التسمية أا الطريق املؤدية إىل   
دخل ـن بني النهرين، أو أا مسورية للمقبل م

الداخلة عليه يف  ))ال((حلب، يستدّل عليه من 
  .العربية

  
  املادة )))َيَرب((أصل : ريدـي(لها ـوأص  

: العربية مبعىن ))عبَّ((، أال ترى ))ْبـَع((ثنائية ـال
سريانية ـال ))َعّبٓا((أدخل املاء؟ وكلمة : شرب أي

غابة، مسيت بذلك ـال: ))عٓابٓا((مبعىن الداخل؟ و
العربية مبعىن  ))عاَبا((لتداخل أشجارها؟ وكلمة 

احلبشية  ))اِبيـع((لمة ـاملتداخل؟ وك: الكثيف أي
تداخل ـامل: ضخم، أيـال: ل أيبالع: مبعىن

َبُعد : العربية مبعىن ))ابـغ((العضالت؟ وكلمة 
  .داخًال؟: حمتجبًا أي
. وأقحمت الراء فيها للمبالغة يف معىن الدخول  
ي ـة فـيـالثـثـادة الـد أثر املـعربية جنـويف ال

  .، ومنها الَغرب والغروب))َربـَغ((
 ERẾBU: يف األكدية ))نريب((وأصل   

  .مبعىن دخل وجاز
والعني إذا كانت صدر كلمة تقلب مهزة   

غة ـندائية لـيف األكدية واجلعزية واألحمرية وامل
  ).الكلدانية العامية: (الُصبة والُسورت

والنون املتوجة لنريب أصلها امليم جريًا على   
 ))بارت((ستشرق األملاين ـالقاعدة اليت اكتشفها امل

كلمة ـوهي أن امليم املتوجة إذا كان أحد أصول ال
قلب ـپاء تأحد األحرف الشفهية كامليم والباء وال

  .نونًا
 – ۱۰٤ص: مرجمي الدومينيكي س .عن املعجمية العربية لألب أ(

۱۰٧(.  
بل ـاسم باب النصر القدمي ق :باب اليهود  

  .أن يسمى باب النصر
  .))الزبدة((ذكره ابن العدمي يف   

  .باب النصر: انظر
  

  .باَأل: بٔابٔا: من التركية :بٔاالبٔا  
  

  .بٔأاب: ويف الفارسية  
: يةـكلدانـويف ال. بٓابٓا: ويف السريانية  

  .َباَبا
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  :PAPAغات األوروبية ـثري من اللـويف ك
ابن حي العزيزية ومن  يويغلب أن يناد

  .پٔاأپ: جياريه أباه
  
، بٔأاب: قولـوغري ابن حي العزيزية ي  

  .يتبٔابٔا: وإلعزاز أبيه يقول
ويف هلجة تطوان يقولون لدى إضافته إىل   
م ـباباي وبابانا وباباك وباباكي وباباك: الضمري

  .وباباه وباباها وباباهم
  .ديبابا سي: كما يسمون اجلّد  
ت رمحت بٔامايف عندو بٔا]: من كالمهم[  

: وهلمـلى غرار قـيا أيب ارمحين، ع: ريدونـي(
  ).مي ارمحيينٓهون مايف يإأ

 بٔام بتعطيين من بٔاـأش ع]: ويقولون[  
: نهـيريدون عطاء األب الذي يقول له اب(ريك ـۤخ
  ).بابا أعطين خريك يا

ْي، وهو ٔابٔام ٔهْي بٔه: ويقولون يف احلّث  
  .هّيا ياأيب هّيا: تعبري تركي مبعىن

  
ويهزج الصغار مستديرين ]: من أهازجيهم[  

لقالقة ـح: لقة ممسكني بَأيدي بعضهمـكاحل
طاقة، ـٔابٔا جاب يل ليمونة، حّطيتا يف الة، بزيتوۤن
ت عميت السراقة، سرقتا وراحت، خطفتا أۤج

  ...وطارت، ركدنا وراها، طمسنا
  
  

! عليك بابارام ـح]: من أغانيهم[  
  .جّوزين

  
ظم، ـاحلرب األع: عند الكاثوليك: البٔابٔا  

طرس الرسول، ـرأس كنيستهم األعظم، خليفة ب
  .وهو معصوم عن اخلطأ ،نائب املسيح يف األرض

 

  .ينتخبه الكرادلة من بينهم، ومقره الڤاتيكان
: وجيمعونه على باباوات، والنسبة إليه  

  .البابوّية: بابوّي، واملصدر الصناعي
  

  .األب: PAPA: والكلمة من الالتينية  
  

من فات . [اسم أحد جمانني حلب :البٔابٔا  
كان صديق انون أبو محشو وكانا ]: جمانينهم

أكالن ـيتقامسان الطعام بعد أن يتقاتال، وعندما ي
معًا يضحكان ويغرقان يف الضحك دون كالم 

ظرة، ن يسببه، وال يعريان الناس امللتفني حوهلما
  .ناجلان بتضّحك: والناس يقولون

  .الشيخ بريم: انظر :بابا بريم  
من ألفاظ : أو بابو حسن بابا َحَسن  

  .التحقري مبعىن الرذيل املتطاول
البابا : وبنوا منه املصدر الصناعي فقالوا  
نت ما بتعّدي عن بابا وَلك ٕأ: ةيّۤة أو البابو حسنحسنيّۤ

  :حسنيَتك؟، وفيه مذهبان
  

أنه قيل يف عهد اضطهاد الشيعة، بقي  –ً ١  
قي ـ، وب–انظرها – ))أم علي((منه تسمية احلشرة 

ّتهم ـم: فالن خشبتو حمروقة، مبعىن: وهلمـنه قـم
  ...]:من أهازجيهم[منه  ييف مسعته، كما بق

  ..حممد علي: ت صيب ّمستووالفارة جاۤب
  

من أتباع احلسن بن : أنه على تأويل –ً ٢  
  .حشاش: انظر. الصباح مؤسس مذهب احلشاشني

  بابلى املتقدمة: انظر :بابّال  
عيد ـم عالقّٔـفالن تط]: يقولون[ :بابة  

: ابة الشيءـب: من العربية. ة مخس جميدياتبباۤب
وهم . بابات: وجهه وما يصلح له، واجلمع

  .))التقديرياملبلغ ((يستعملوا مبعىن 
  .٥٩ص ٣جـ: ووردت يف يومية نعوم خباش  
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لياليت ـصطلح اخلـن مـم :ةباۤب

الفصل الواحد من متثيلياته، من البابة ): اخليااليت(
  .العربية املتقدمة

  :باب مهايون  
  .مهايون، وانظر دائرة املعارف اإلسالمية:انظر

قرد ـظ الـق]: من سبام[: هبابوَتنّۤ  
ة ـنّۤـا بابوَتـأم ،–قظ القرد: انظر–ه ـنـّۤوبابوت

  .نظر الفواتا. فمسبة كردية
: معـبابوجة، واجل: والواحدة: بابوج  

ّر يف ـاحلذاء اخلفيف جي: ابوجاتـوابيج وبـب
ن ـهم من لبس األكابر، مدبيت، وهو عنـال

ل، ـجالِر: ))اـٔپ((: پوج عن الفارسيةپا: التركية
: ))َدنـوشيـپ((ومصدرها  ))وشـپ((الَقَدم، و

بس ـل: پوشپابس، االكتساء، إذن فمعىن ـالل
  .ذكره دوزي. الَقَدم

: ويلقبون سكان حي البياضة بقوهلم  
  .ذوو ترف: شّحاطني البابوج، أي

   
ٓجو، ـٓبوَب: وبنوا منه الفعل فيقولون

: وعجيب أم مل يبنوا الفعل من سائر ألبسة الرجل
  ...قندرة وـمن الصرماي، واجلزمة والقبقاب وال

وأظن أن السبب هو أنه لبس األكابر كما تقدم، 
وهؤالء هم الذين كان هلم نفوذ الضرب حىت 

  .بنعاهلم
: ويف هلجة املغرب األقصى عن التركية  

  .ةبابوۤش
    

بوابيج، ـجهنم وبني ال]: من استعارام[
  .بال يف بابوجتو

س بابوجة املسَعد البۤا]: من حكمهم[  
  .سعدٕت

   
 

 
اآلغا أو البيك الفالين ]: ياممن كنا[

  .ت بابوجتو من عالرّفنزۤل
  

يهزجون متهكمني على ]: من أهازجيهم[  
ه، ت وكربيۤته، بّدو زۤيع حنتيۤتع أقٔرأقٔر: أقرع

  .عوكربيته ما بتنفعو بابوجيت ترٔق
  

ابوج ـالنة بنص بـف]: من كمام[  
ريدون ـي: پوجپايارمي : يةـو تعريب التركـوه(

يها ت البابوج بأجۤر، لبۤس)يف بيتها التستقّرأا 
ع العوج، أحسن ماتاكل حالوة املنفوش رو رقّۤ

  .بابوجك املبخوش
  

تنقصك بابوجتك ]: من دعائهم على فالن[  
  ).أي ميوت(مالعتبة 

ومية ـي: ))وثائق تارخيية عن حلب((يف   
ل ـأك: ۱٨٤٦نة ـس ۱۰٥ص  ٣ــجاش ـّعوم خبـن
  .وباس البابوجة سلمان البغدادي قتۤل

حبيت حمبوب : التهكمية] من مواويلهم[  
  .تقل بابوجتو ْتَلْت ٱرطال

  :يف محاة] من غنائهم[  
  يآمو عاملزفت    والبنت تقول المها

  )الشارع املزفت يترتهون فيه: أي(
  فتـيتلـب و إال  مايف واحد مالشباب

  ّفتـخم كبابوۤج    لناـنيت متـا كـمل
  املانطو فليةتلبسي     اـصريت على دورن

  .۲۲٥ –۲۲۱ص  ٥جـ ۱س: عريبـسان الـلة اللـظر جمـان
  .انظر بابا حسن :بابو حسن  
: اييقولون يف لعبة العّصومن :بابو َدنيا  

ا ـأم –ايانظر العصومن–ا البابوَدنيا يعّصومنـال
كردية ـال: ))ْنـباُبورَت((فتحريف  ))بابودنياـال((

  .القفز: مبعىن



٢٣ 
 

   
  وربب: انظر: بابور

زهر أصفر مكلل بأبيض، طيب  :البابوَنج  
الريح، يغلى ويشرب ماؤه حمّلى للرتالت الصدرية، 

يون ـع: بابوَنه أو بابوَنك مبعىن: فارسيةـمن ال
  .البقر

  .وهو األقحوان  
: أي(من بابوجنك : ))شفاء الغليل((ويف   
  .قاله الصاغايت) الفارسية

بابونج، على : والناس يقولون: ويف ذيله  
  .التعريب قياس

مؤنس البنفسج، ألنه : وكانوا يسمونه قدميًا  
  .املؤنس: ينبت معه وبينه، واليمن تسميه

  .بل معّرب من الالتيين، واألول أصح: وقيل  
َبُبونٓا، ويف : سريانيةـه يف الـوامس  
  .َببوَنا: الكلدانية

  .الِبيبُنوج: ويف هلجة مشال املغرب  
  .انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

  .٥٦ص ۲۰س: وانظر جملة الضاد
احلليب عبدامللك شيخ القراء يف  :البايب  

  .ه ٨٣٩حلب، مات س
احلليب مصطفى بن عبدامللك القاضي،  :البايب  

  .نشأ يف حلب
  .باب النصر: انظر :باب اليهود  
ام ـأق: بات يف املكان يبيت: عربية :بات  

  ه ـنزل عنده، أو أدرك: ندهـيًال، وبه وعـفيه ل
  
يًال أو ـفعله ل: ذاـيل عنده، وبات يفعل كـالل

  .صار يفعله
  .ببات، اليبيت: وهم جعلوا مضارعه  
ت، ۤيت، أكل بۤايۤۤاخبز ب]: من كالمهم[  
  .ةيۤتطبخة بۤا

   
 

 
ت، رغيف ت ماۤتن باۤتٕم]: من أمثاهلم[

س مسّني برغيف وال يبات جارك جوعان، َبلٔح
ذاء، ـبلحس زيت مسين غ: أي(وببات متهّني 

وساد هذا املثل على لفظ يدانيه يف العراق وسورية 
ران ـيـّم اجلـي وهـّمه). سطنيـبنان وفلـول
  .ة فرحانۤلّت لۤيما ٕب
  

ة وال تـْۤيمابتفوتو الفۤا]: من كنايام[  
  .ةتۤية البۤااَألكۤل

  
من شان ٕيشَفى املريض ]: من اعتقادام[  
مدوا ـواتو قرب وّيل، استـبات يف بيت جـالزم ي

  .هذا االعتقاد من البيزنطيني
  .بيت: انظر

ار بيع باّت، ـص]: يقولون[ :الباّت  
  .اسم الفاعل من بّت: عربية. وانعطى كالم باّت

  .انظرها
  

يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[ :باَتٓبو  
رى ـبيت األب، كما ي: ٓاـت َأببۤي: من األرامية

  .۱٨٣ص ٣٨س. األب أرملة يف املشرق
يف إدلب، من ] من قرى حلب[ :هبإتْنۤت  
لة ـعروة، كما يرى األب أرمـال: ٓاـَتْنت: األرامية
  .۱٨٣ص ٣٨س. يف املشرق
من : باتنتا وقال: ورمسها األب شلحت  
  . بيت الفرس: بيت َأْتنٓا: األرامية

  .)٧٩حلب ص(
  .بادنج: انظر :الباتنج  
  .باجنان: انظر :الباتنجان  
  .بيتون: انظر :الباتٓون  
  يف حارم، من] من قرى حلب[ :هباتيۤت  
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رى األب ـبيت التينة، كما ي: بيت تاتٓا: األرامية
  .۱٨٣ص  ٣٨س : أرملة يف املشرق

  .)٧۲ص : حلب(: ومثله يرى األب شلحت  
: PATINAGE: ن الفرنسيةـم :ژبٔاتينٔا  

  .زحلقة دواليب السّيارة
ژ أو باطيناج، ويبنون منها فظوا بٔاطينالوي  
  .ت السّيارةبطنۤج: الفعل

: ج، عن الفارسيةٔبا: من التركية :البٔاج  
، اإلتاوة، املكس، وهم الضريبة: ژج أو ٔبأبا

  .استعملوها للرسم املايل يؤخذ عن الدواب ومحولتها
  .الضريبة: الَبأج: ويف العربية عن الفارسية  
: ج بغٓلو، يريدونبّو: ويبنون منه الفعل  

  .أّدى مكس بيعه
نّيم : منه املصدر الصناعيكما يبنون   
  .ةالباجيّۤ

، عن الفارسية مبعىن PAJ: ويف األرمنية  
: عىنـمب PAJANEL: نها فعلـضريبة، وبنوا مـال

  .وزَّع وقسَّم
د موش احلمل وٓخوـك]: من أمثاهلم[  

 .جؤبا
 

َبْجق ـلى فاعول من الـبنوا ع :الباجوق
  .واستعملوها ملعىن الفم الكريه – انظرها  –

ّكر أو ـأو س(ّد ـٕس]: سبامومن [
  .كباجؤق) لۤگاقفيل أو جن
ي، عن ۤجأب: من التركية: ةۤجأو الٔبا يالبٔاۤج  
 .األخت الكبرية: الفارسية

 
 
 
 

: َچهـٔپ: من التركية: ةچاۤيأو ٔبا ايَچٔبا
. ههاـقاب أسود رقيق تضعه املسلمة على وجـن
: چايااـ، وتلفظ فFACCIAIA: اليةـن اإليطـع

  .القناع احلريب
  حية عاحلديقهيارۤا]: من أغانيهم[  
  .چاية ْرقيقهخّلي البا    
أظهره، : عربية، باح إليه بالسر يبوح :باح  

م ـَعْم ببيح أو ع: م يقولون يف مضارعهـوه
  .ببوح

  .أطلقه له: أباح له الشيَء: من العربية :باح  
الضرورات تبيح احملظورات ]: من أمثاهلم[  

  ).يوردونه بلفظه العريبنص فقهي (
ث ـحب: باحثه يف األمر: ربيةـع :ثٔحبا  
  .معه فيه

ة الدار، ـالساحة، َعْرص: عربية :الباحة  
  .وسطه: باحة الطريق

ا يف ـشغلتك باخية وم]: يقولون[ :خٔبا  
كنت ـس: باخت النار: من العربية. يخ مّناـأب

غّير، ـفسد وت: وفترت ومخدت، وباخ اللحم
  .ساء: وهم يستعملوا ملعىن. أعيا: والرجُل

): باحلاء املهملة(ٓبح : ويدانيها يف السريانية  
  .بلىوخلق : جّف النبت وذبل، والثوب

) من االصطالحات احلديثة( :ةالباْخٔر  
ر ـبنوها من الُبخار للسفينة الكبرية، تسي: الباِخرة

 .بقوة البخار
بواِخر، وهم مييلون، وباِخرات، : واجلمع

  .يسّكنونوهم 
 گدب؟ش اللۤي]: يقولون[ :باَدى  
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عاجله، ): العربية(حتريف بادره : واهللا باداه باملليح
  .سبقه: وبادر فالنًا الشيَء وإليه

  .فاجأه: ويدانيها يف العربية بادهه  
  

ما يبدر يف : البادرة: من العربية :ةَباْدٔر  
أول : شّرـوًال أو فعًال، من الـغضب قـدة الـح
ما يسرع به اإلنسان : بدرك منه، والبادرة أيضًاـما ي

تربع : عمل فالن بادرة طيبة: من قول أو عمل
  .جلمعية خريية

يلون، ـبواِدر، وهم مي: معـواجل  
  .وباِدرات، وهم يسّكنون

  
أعطاه مثل ما أخذ : بادله: عربية :باَدل  

  .منه
بادلو الكالم أو السالم أو ]: من كالمهم[  
  .السباب

  
أم يعّدون تبادل ] عادام السيئةومن [  

  .السباب ُمزاحًا ونكتة مستحسنة
  

اه ـَملقف اهلواء، ومس: ْنجأو بإت ْنجَبإد  
وهو مسرب للهواء موّجه : العرب راووق النسيم

خارج البيت إىل الغرب، ُيحدث جريانًا إىل داخل 
  .لتلطيف حرارة الصيفغرفة ال

: ))دٔبا((: ٔهْنجادٔب: والكلمة من الفارسية  
  .َرَمى، قذف: ))جْنهٔ((اهلواء، و

باَدهنج : فقال ))تكملته((ذكره دوزي يف   
  :أو باَدنج

  :قال أبو احلسن األنصاري  
  ونفحِة باَدهنٍج أسكرتنا

  وجدت لَروحها َبْرَد النعيِم    
  صفا َجْرُي اهلوا فيه رفيقًا

  فسميناه راووق النسيِم    

: )٣۲ص ۱النهر جـ (زي يف ـوقال الغ  
دثت يف ـح): القف اهلواءـم: (باذهنجاتـال

نه ال دار إال وفيها إحلب منذ زمان قريب، حىت 
  .باذهنج بعد عدم وجودها مطلقًا

، ))اَدُخونـب((: فرس أيضًاـسميه الـوي  
. رتلـامل: ))ونـخ((وتقدمت هنا، و ))ادـب((من 

: ))ِگِرْفَتن((من  ))گري((، و))گريباد((كما يسمونه 
  .القبض، اخلطف، احلبساألخذ، 

  
  .باجنان: انظر :جنانبإد  
قريبة إىل ـال] ارامـمن ح[ :كْنٓجبإد  

ة ـومث. يها عاش ابن العدميـاب النريب، وفـب
كتابة يف جامع الطرنطائية على حجر يزعمون أا 

  .من خطه
  

وعندي أن خطه الذي ال ريب فيه هو   
  .املخّلفاتكتابته على حمراب احللوية تعّد من نوادر 

  
  :ويف تسمية احلارة املذاهب التالية  
 –انظرها –البادنج : ))ىَباِد((أا من  –ً ١  

يكون ـأداة التصغري، ف: التركية ))جك((بعدها 
  .اهلوائي اللطيف: ىالؤدَّ

التركية  ))ميداجنك((أا حمرفة من  –ً ٢  
غري ـيدان صـامليدان الصغري، مسيت به مل: عىنـمب

  .جامعها، وهو مذهب الغزييف حضرة 
  .)٣٥٦ص ۲جـ: النهر(

تركية ـال ))بادجمك((أا حمرفة من  –ً ٣  
  .شجرة اللوز الصغرية :مبعىن

امع ـج: ۱٩۰سوفاجة صـار اإلسالمية لـتاب اآلثـظر كـان

  .بادجنك
  .فاجأه: بادهه باألمر: عربية :باَده  
: من البادئ العربية سهلت مهزته :الباِدي  

  .اسم الفاعل من بدأ
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ة والبادي ة بوحۤدوحۤد]: من أمثاهلم[
  .أظلم

لك، ـه: بار يبور: من العربية :رٔبا  
بطل، : كسدت، والعمُل: والسلعُة أو السوُق

  .مل ُتخَطب: مل تزرع، واألّيُم: واألرُض
  

نو للخال، الولد إذا بار تلتۤي]: من أمثاهلم[  
طرق ـل قنطار، عليك بالد ما بار حبۤمَمل ْشٔقـاَجل

  .ولو دارت والبنت ولو بارت
بوري ! بوري يا بنيت]: من كمام[  

طلق ـإىل أن ي: أي(بيت املعموري ـيخرب الـل
  ).أحد أو متوت زوجته

خمزن املشروبات : BARمن الفرنسية  :رالبٔا  
  .الروحية

  .الكثري الِبّر: الباّر: عربية :الَباّر  
: سابقه، واملصدر: باراه: عربية :ىٔربا  

  .املباراة، وجيمعوا على مباريات
] لبـمن قرى ح: [أو البارة البارا  

اها ـاها منذ نصف القرن، وزرنـرية، زرنـاألث
قاياها ـاآلن مرات، وشتان بني آثارها قدميًا وب

  .ياقوتاليوم، وهي تابعة إلدلب، ذكرها 
 ))بومبيين((إا كانت تشبه مدينة : يقال  
    .اإليطالية

قفر أو ـال: َبرٓا: ها من اآلراميةـوامس
  .كما يرى األب شلحت –املكان الظاهر 

  .٨۰حلب ص 
: PELERINEمن الفرنسية : لنيرۤيأو بۤي بارالني  

ول ـدلـپا، مأوروطيلسان أسود يـلبسه حّجاج 
علوي ـالقسم ال الكلمة احلج، وهم أطلقوها على

  .ن ملحفة النساءـم
   

 

 
الِعطاف : وضع هلا امع العلمي العريب

  .واِملعطف
  

السفينة الكبرية احلربية الضخمة  :ةباْرۤج
راها ـالتحصني القوية التسلح، السريعة احلركة، ت

  .قلعة عائمة
  
بالكسر أمحد فارس : ))الباِرجة((وضع امسها   

م ـواِرج، وهـب :معـا، واجلشدياق، وهم يسكنو
  .مييلون

واستعمل كلمة البارجة املسعودي والبيضاوي   
ي ـبالذري فـ، وال))ندـاريخ اهلـت((بريوين يف ـوال
  .))معرفة األقاليم((، واملقدسي يف ))فتوح البلدان((

بريجة، : واستمدها العرب من اهلندية  
  .بريا: وهندية اليوم تقول

: ةوقيل بل استمدها العرب من الالتيني  
BARCA.  

  .BARQUE: ويف الفرنسية عن الالتينية
: وقبل أن يستمدها العرب كانوا يقولون  

موعة ـكالمها باجلمع مبعىن جم: القراقري واخلاليا
  .السفن احلربية

  .بارح املكان: يقولون :حٔرَبا  
بارح : يقولون]: من عثرات أقالمهم[  

: وابهـاملكان، وكانت مبارحته سريعة، خطأ، ص
  .الَبراح: زال عنه، ومصدره: املكانَبِرح 

   
يلة ـالل: الباِرحة: عربيةـمن ال :ْرحةالبۤا

  .اليت َبِرحت وزالت
  .انظرها  .رحةمبۤاا: ويغلب أن يقولوا  
: باِرُدـال: عربيةـمن ال: دۤروالبۤا دباۤرـال  
  .ضّد احلاّر
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واستعملوها جمازًا يف من مزاجه كريه ليس 

  .فيه حرارة املضاء
  

لبو ـرد، قالمو بۤاـك]: من كالمهم[  
  .ةرۤدة بۤال نكۤتۤمة، ٕعرۤدة بۤابوۤسرد، باسٓوبۤا

أخد هاملكسب على بارد ]: من كنايام[  
  .املاء، أو على بارد املستريح، غنيمة باردة

: PARDESSUS: فرنسيةـمن ال :سُّوالباْرۤد  
ما يلبسه الذكور شتاء فوق الثياب يف اجلادة وخيلع 

  .املساكنيف 
ْرَدُسو ـَب: عامية يقولونـوالعريقون يف ال  
  .أو َبْرَدسون
  .العاطف: وضع هلا جممع مصر األول  
  .اِملعطف: ووضع هلا غريه  
  .الِدثار: رشيد عطية اووضع هل  
يه ـبرز إل: ْرَنهـبارز ِق: ربيةـع :زٔراـَب  
  .يف احلرب
  .انظرها  .اسم فاعل من برع :عالباۤر  
يَء وفيه ـبارك اهللا الش: عربية :كٔربا  
ليه ـركة، وفالنًا وله وعـوضع فيه الب: وعليه
  .جعله ذا بركة: يهـوف

: واستمدت التركية واألوردية والفارسية  
  .بارك اهللا ومبارك

: روخـباَرَك، وَب: َبَرخ: ويف العربية  
  .اُملباَرك

  
ثلها ـباَرَك، وم: َبَرخ: سريانيةـويف ال  

  .ي الكلدانيةـف
  .يبارك: يربك: گاريتويف ملحمات أو  
  گنيالفقري ْمَنلَّك والزن]: من أمثاهلم[  

 
 
 

 
   .ٔاركْمب

ة اللي قالت جتّيا الرزيّۤ]: من كمام[
  .جاكيك ما ٕأمبأر: ّمكٕأل
  

قرك ـب: تندرـيقول امل]: من توريام[  
  ).بارك اهللا: وخيطف القاف، فيبدو(اهللا 

اهللا يف اليوم ال بارك ]: من كنايام[  
  ).يوم املوت: أي(البمدحوين فيه 

  
: PARLEMENT: من الفرنسية: انٔمْرٔلؤب مانبٔارٔل  

  .جملس األمة، جملس النّواب، الس النيايب
يصّح قبول بارملان : قال الشيخ أمحد رضا  

يف اللغة بلفظها ألا ليست على وزن غريب عن 
  .اللغة

. انظر بارا. القرية األثرّية التابعة إلدلب :ةٔرالبٔا  
  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

: ه عن الفارسيةٔرأپ: من التركية: ةأرالٔب  
  .القطعة

  .بارات: ومجعوها على  
وأطلقها الفرس على النقد الذي يعدل ربع   
  .القرش

وأطلقها األتراك على النقد الذي يعدل   
القرش، مث أطلقوها الواحد من األربعني جزءًا من 

  .على النقد عامة
    

واستمدا الكردية واألرمنية والسريانية 
  .پارة: الدارجة وبالد البلقان فقالت كلها

  انظرها .ُروطابۤي: وكان اليهود يسموا  
پارة التركية أول أمرها تضرب وكانت ال  

ذه ـچات، وهمن الفضة، وكانت تعدل أربع أق
  .أيضًا ))املصرية((مسيت 
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مراعى فيها تقليل  ۱٩مث ضربت يف القرن 

كمية الفضة فيها، وغدا األربعون من البارات يعدل 
  .القرش الواحد

أصبحت البارة قطعة  ))ايدي((وملا ظهر   
وحنن . ))املصرّية((ن النحاس، وبقي امسها ـم

تداولناها، وما زالت البارة مستعملة يف يوغوسالفية، 
گل تعدل املصنوع من النيوأصغر قطعة من النقد 

  .مخسني بارة عندهم
  .۱٥٨٣وأقدم ذكر للبارة كان يف سنة   

 .بارةـال: ۲٥٦ص ۱عراقي سـعلمي الـمع الـلة اـظر جمـان
  .ودائرة املعارف اإلسالمية

: ركيةـمن الت(ه ٔرأپچ ٔفا]: من كالمهم[  
، )إنه تافه حقري ال يعدل شيئاًَ: كم بارة؟ يريدون

: دونـتعبري تركي يري(پاره سي عطاه سكوت 
  ).رشاه ليسكت

كتري الكارات قليل ]: من كمام[  
  .ك يا نفسالبارات، ببارة كرفس وال هينۤت

مادة كيماوية تتخذ : أو الباروت البارود  
كوكرد، ـوالفحم وال –انظرها –من ملح البارود 

وهو القوة الدافعة يف األسلحة النارية بعد اشتعاهلا 
  .بالكبسولة، كما يستعمل يف النسف

  .نترتني أو نترات تشيلي: وامسه العلمي  
    .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

  
وكان البارود أسود دخنًا، إىل أن اخترع 

البارود غري الداخن، فاشترت منه كل  ))لٓنوۤب((
الدول، وأثرى فوقف ثروته على جوائز خمتلفة من 

  .علمية وأدبية وإنسانية
اروت، ارود أو ٔبٔب: وكلمة بارود من التركية  

  .PIRITIS: عن الفارسية أو عن اليونانية
واستمدته من التركية القرواطية فقالت   

BARUT.  

   
 

  .BAROUT: والبلغارية فقالت
  .باروت: وامسه يف حضرموت  
باروجتي أو بارودي، : ومسوا بائعه وصانعه  

  .وبيت البارودي يف حلب وغريها
هو لفظ موّلد من : ))اء الغليلشف((ويف   

  .الُبرادة لشبهه ا
ن لأللعاب ووأول من رّكب البارود الصيني  
  .النارية

اهلند عرفته قبل املسيح، ومنهم : وقيل  
  .استمد الصينيون بعد املسيح بثمانني سنة

  
أما العرب فاألرجح أم تعلموه من اهلند   

ندهم ـكن استعماله عـبعد اهلجرة بثمانني سنة، ل
  .مل يكن إال يف القرن الثاين عشر

  .٦۰ص ٦س: انظر اهلالل
لب وما ـأجا باشا حل]: من نوادرهم[  

  :ضربوا لو ٱطواب
  ليش؟ -
 ! عنّّا إَدْعش سبب يا موالنا الباشا -

 ..مايف عّنا بارود، تا: أّوًال
 .كايف كايف -
  
  فالن متل البارود، أو]: من تشبيهام[

  بارود، أو متلمتل البارود اإلنكليزي، أو 
  .النار والبارود
  ةالۤتـْيباله بت]: من دعائهم على فالن[

  .نار وبارود وهوا: سوا
  رـأْم: ))ائق تارخيية عن حلبـوث((يف 

  .مبنع حرق البارود والفّتاش باألعراس
  .عرس: انظر
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أطلقوه على : اصطالح حديث :البارودة
السالح يطلق بندق الرصاص أو اخلردق من نصل 

يت ـل بواسطة ضغط اشتعال البارود، مسـطوي
  .جمازًا باسم أهّم ما يالزمها

  .انظرها .))گةالتفن((وتسمى أيضًا 
  .املوت ببوز البارودة: ومن حدو البدو

  ]:من شديام[
  ةه عسكر معدوۤدحنۤنو    ةة ُعوۤديا يآمو ُعوۤد

  ةالباروۤد وناـّيلـَش    اإلله علينا  وقّدر
: BAROMERTRE: من الفرنسية :البارومْتر

  .۱٦٤٣جهاز يعرف به ضغط اجلّو، اخترع سنة 
  .قسطاس اجلّو: وضع له حممد دياب

  : ))طبيعةـوسوعة يف علوم الـامل((ي ـوف
  .اِملرواز

ميزان : ))قاموس مشس الدين سامي((ويف 
  .اهلواء ومقياس اجلّو

  .البارومتر: ۲٣٧ص  ٥س: انظر املقتطف
عن  BARONE: من اإليطالية: ٓونرالبٔا  
قب ـ، لBARON): قدميةـاألملانية ال( اجلرمانية

  .شرف دون الڤيكونت ألعيان اململكة
عىن ـومنهم استمد األرمن وأطلقوه مب

  .السّيد
  .۲۰۱ص ۱س: انظر جملة امع العلمي العريب

ن ـاسم الفاعل م: البارئ: عربية: الباِري  
  .زتهخلقه، سهلت مه: برأ اهللا العامل

  .باِري تعاَلى: واستمدت التركية  
  

: كلدانيةـٓبُروٓيا، ويف ال: ويف السريانية  
  .بروَيا

  .ٓبرۤا: ويف العربية  
   

 

 
واهللا العظيم : املغّلظة] من أقسامهم[

ب ـالق احلـوالباِري املقيم اللي عالعرش استوى ف
  .مع النوى

يف حارم، ]: من قرى حلب[ :باريشا  
: شاـبيت ري: األرامية ب، منـرى يف إدلـوأخ

  : بيت الرئيس، كما يرى األب أرملة يف
  .۱٨٣ص ٣٨س: املشرق

. ويرى األب شلحت أا مبعىن بيت الرأس  
  .)٧٩ص: حلب(

باِريلّنٓو : يقول اليهود خاصة: باِريَلّنٓو  
  .ندعو اخلالق أّال خنسر: من العربية: ماخنسر

  
ضرب من : الباز والبازْي: عربية :الباز  

فر ـوارح الطري ُيتصّيد به، أمحر العينني أصـج
أدبس الظهر ) أربده(:جلني أسفع الرأس رال
، وكذا كتفاه وجناحاه وذنبه، أبيض )أسوده(:

الصدر مع توشيم، وهو خفيف وسريع الطريان 
  .ُبزاة: واجلمع. وشديد الوثب

. والعربية استمدت كلمة الباز من الفارسية  
بازدار ـرسية الفاـعربية من الـمدت الـواست
: من يتصيد بالباز أو من يدربه، واجلمع: مبعىن
  .بزادرة

  .عن الفارسية PAZÉ: ويف األرمنية  
  .ٓبِزي: وامسه بالسريانية  
  .باك: وامسه باملصرية القدمية وبالقبطية  
  .BUTEO: وبالرومية  
  .BUSE: وبالفرنسية  
  .BUZZARD: وباإلنكليزية  

  .۱٩٦ص  ۱۰ جـ: انظر اية األرب للنويري
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

ال يكون زعجنا بازك، ]: من كالمهم[  
  .كّني اجنعز بازك، ال ينكسر بازك
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  .لقب الشيخ عبدالقادر اجليالين :الباز

  .علوي بن عبداهللا: انظر :الباز األشَهب  
  

  .رتٓوصابأپ: انظر :ٓبورتزٔاالبٔا  
  

زار بٔا: من التركية عن الفارسية :الَبازار  
): پازار خطأونص مشس الدين سامي على أن (

عض ـالسوق يف ممر مسقوف، وقد يكون ال، وب
وق ـاأليام كسوق اجلمعة وسوق األحد وس

  .اخلميس
  .رٔڤأچا: وامسه يف الفهلوية  
  .چاِريأٔبا: ويف الفارسية القدمية  
  .چارٔبا: ويف الكردية  
. البضاعة: ار مبعىنچويف األرمنية معىن ڤا  
كّنس ـلكل سوق حارس ليلي وم وكان

  .ووّيل مدفون فيه حيميه –انظرها –وبازارباشي 
: واستعملوا البازار للبيع والشراء، واجلمع  
  .زيرواليهود جيمعوا على بوۤا. بازارات

  .انظرمها. باَزر وتبازر: وبنوا منه فعل  
  

: ، يريدونةبضاعة بازاريّۤ]: ويقولون[  
  .اخلاّصةالدارجة يف السوق، ال 

  
أصله طقت صفقة (طق البازار : ويقولون  

  ).البيع
رئيس السوق، : تركية مبعىن: بازارباشي  

. – انظرها – ))شهبندر((يرادفها على مرتبة أعلى 
  .ريهاـرباشي يف حلب وغوبيت بازارباشي أو بأز

  
: عىنـبازر مب: بنوا من البازار فعل :رَبأز  

صدره ـوم. رى، ومبعىن ساومـاع واشتـب
  .املبازرة

 
  .انظرها .ْتبازر: وبنوا منه

عيد، بازار ـازار بـب]: من كالمهم[  
م ـّق البازار، عـلتان، طـازار َفـّخان، بـَت
، عمل بازار، فسخ )أو بازارات(ازار ـّلي بـحب

ك يـۤيب، هـالبازار، بازارنا هالبضاعة ما فّيأ ع
  .ن بازاركان بازارنا معك، كل تنني وأٓل

ة، للبيع بازار فحۤم: يقولونواليهود   
  .والشراء اللذين ال يرضون عنهما

  
: من التركية عن الفارسية :َگانبازر  

  .أداة النسبة: ))گان((السوق، و: ))بازار((
  

فّسرها يف جملة امع  وأخطأ الغزي إذ  
  .الغين، الوجيه: العلمي العريب بقوله

  .گان يف حلبوبيت بازر  
. التاجر: مبعىن VADJARAKANوباألرمنية   

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية
  

: BASALTIQUE: من الفرنسية: َباَزْلت  
احلجر األسود : املنسوب إىل منطقة بازالت، أي

  .الصلب يقدح نارًا لدى كسره، وأصله بركاين
  

املوسوعة ((تها ـومس: يّلهۤزأو با يالَّۤزَبا  
ن ـم: بسلةـازالء أو الـب: ))عربية امليسرةـال

ن ـٔزاليا، عاـٔب: اخلضار املتسلقة، من التركية
  .اليونانية

  .وأصلها من اهلند  
  .زرعها املصريون القدامى  
  .ْيَلْهٔسٔب: وامسها يف الفارسية  
  .PISELLO: ويف اإليطالية  
  .BASELLE: ويف الفرنسية  
  :ضرب من النسيج، من التركية: ۤينَباز  
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: ومن صنوفه. BASINعن الفرنسية  أو ٔپاَزن نَزبٔا
  .تركية، أي البازين امللّون: نتريل بازۤي

  
: بوسيدن: من العربية عن الفارسية :باس  

فم يف ـوال. القبلة: قّبل، لثم، وبوس وبوسة
  .بوسيدان: الفارسية

  
: س، والواحدةٓوالب: واملصدر عندهم  

: فاعلـوسات، واسم الالب: ة، واجلمعوۤسٓبـال
  :العربيةومن توريام . سۤيالبۤا
  

  : وقال ملا ُبسُت راحاِته
  اُملعِدم البائُس: من ذا؟ فقلت

 .سانباس وبّوس وتبوَّ: وبنوا منه فعل  
  .انظرها

  .البّواس: وصيغة املبالغة  
  

  .ةالشمّۤ: والبوسة يف حضرموت  
  

  .ّچ وقفاباس إيدو و]: من كالمهم[  
  

ة، بوس وۤسة نّص احلالبوۤس]: من أمثاهلم[  
طٓوف بيتك ما بتعرف عاللحى، شاأليادي ضحك 

نو ـچك ما بتعرف منو بدوسو وخسول وـم
وساد هذا املثل على لفظ يدانيه يف العراق (ببوسو 

زغري ـ، انتشا ال)وسورية ولبنان ومصر وفلسطني
قطع، ـالكبري باس إيدو، البمّد إيدو للبوس مبّدا لل

ك لرية، بوسي إيد القط وخدي ۤل: قالوا للفارة
بسَلم، ـٓورة عالس الدـجرة مليحة باأل: تاۤلـق

ا ـدسنا األراضي املا بتنداس وبسنا األيادي امل
ق بوسا والبتقّصر دوسا، بتنباس، الساعة البتسبّۤ

يتقاتلون يف الريف (خرتا بوس دقون ضروب وۤآ
  ).وأخريًا يتصاحلون

  .ْوَأعبِّي إيَدك بٓوس. .]:من هنهونام[  
بتحب سيت بالصمندرة ]: من ألغازهم[  

  ).شربة املاء: (البوس والكركرة
عيواظ يسلم على كراكوز ]: من شعرهم[  
  :يف اخليمة

  لو تعلِم األرُض من قد زارها فرحت
  واستبشرت مث باست موضَع القدِم  

  :وأنشدت بلسان احلال قائلًة
  أهًال وسهًال بأهل اجلود والكرم  

  :ومن شعر العربية
  طفقنا نبوس األرض نوهم أننا

  الضحى خوفًا عليها من الِعَدىنصلِّي   
  

و كٓسـاللي ببوس ٕع]: من اعتقادام[  
بوسو ـچو بكون بّدو يحّكو وبة، الصري محاۤمـب

  .حدا
اس واحد لولد، ـب]: من نوادرهم[  

  :وأبوالولد قام دعوى عليه، سألوا احلاكم
  ليش بستو–  
  .بستو ألنو مسلم مؤمن! ياسيدي–  
سلم ـطّيب، ليش ما بست واحد م–  

  ختيار أقرع بشع؟
هادا تركتو لغريي ألنو أجرو : يا سيدي–  

  .عند اهللا أعظم
  

ا عضّٔـاإليد املا بتقدر ت]: من حكمهم[  
  ).أو بالكسر(بوسا وادِعي عليها بالقطع 

  
: ّب إلبنوب الٕدمتل ٕح]: من تشبيهام[  

  .أجا َتبوسو عض أدنو
َفْيقيين ! يامو: قال ال]: من كمام[  

  .الببالو بال مابنام: قالت لو ألبوس مريت،
  .ّماال ٕأما باس ٕتّما ٕإ] من كنايام[  
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العكس ـأبوس إيدك م]: من توريام[
  ).يريد عكس البوس أي البصاق(

  ]:من أغانيهم[
  دق الشحاد على باب الدار

  على أهللا: قالت لو احللوة  
  مو شّحاد! يا حلوة: قال ال

  عطيين بوسة دخيل اهللا  
  :غريها

  خدلك بوسة من ّمتي    !يعمّيم يا عّم على
  :غريها  
  اـت عليَّ موسسحۤب  اين ببانقوساشوفوا اَمل

  گلت انا وحصاينتشر  اـماطلت انا البوس
وتسهل (ال بأس عليك : عربية: الَبأس  
  .ال خوف): مهزته

: كلدانيةـٓال بٓاشٓا، ويف ال: ويف السريانية  
  .ال َباشا

باس، متل الناس وال ]: من تشبيهام[  
  ):يسأل أحدهم آخر(

  وين رايح؟–  
  ).يتبّول: يريد(زّي الناس –  
  ).وهو من كالم جند أيضًا. (وال باس–  
الفقر : عربية يستعملها الثاقفون :البؤس  
  .والشّدة

فعل جامد إلنشاء الذم، : عربية :ِبئَس  
مرا ـْجهنَّم احلـَل]: زجرهم[تعملوها يف ـاس

  .وبئس املصري
ذين ـإسبانّية، يطلقه اليهود ال :سۤلاْسٕتٔب  

نزح أجدادهم من إسبانيا إىل حلب على السْنبوَسك 
  .الفرين املتخذ من السميذ املبسوس بالزيت

 
 
 

 
 
  ]:يقولون[ط ويلفظوا بأص :طبأس

طه ـباس: شوي وضحَّكوا، من العربية طوـبأص
  .ترك االحتشام معه

]: قولونـي[ط ويلفظوا باۤص :طالباۤس  
اسم الفاعل من بسط : ط جيوزو بنتوۤصالو ٔبفتح 
  .أبداه): العربية(األمَر 

تحوا باسطك يف ـف]: من كالمهم[  
  .السهرة

: من مفردات الثاقفني، من العربية :لالباۤس  
: ))فاخرـال((ويف . بطلـشجاع، الـال: باِسلـال

ال ـرارة، وقـامل: املّر، والبسالة: قال األصمعي
  .حّرم على ِقرنه الدنّو منهالذي : الباسل: الفراء

: البسالء والُبْسل، وهم قالوا: واجلمع  
  .َسالالٕب

مرض حيدث منه متدد : عربية :الباسور  
وريدي يف الشرج حتت الغشاء املخاطي غالبًا 

  .البواسري: ويسبب الرتف، واجلمع
  .أن الباسور أعجمي ))التاج((ويف   

  
: ا، ويف الكلدانيةسوٓرٓب: ويف السريانية

  .سوَرآب
: املصاب به يسمى: ))نهايةـال((ويف   
  .املبسور

  .٤٧ص  ٤س: انظراملقتطف
بل ـيف ج] من قرى حلب[ :هاسؤطٔب  

نبِسط، كما ـامل: ٓفشوٓطا: عان، من األراميةـمس
  .)٦٧حلب ص(. يرى األب شلحت

يف جبل ] من قرى حلب: [باسوفان  
  يتـب: وْفنٓاـيت ُسـب: ن األراميةـراد، مـاألك
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  : القطر، كما يرى األب أرملة يف 

  .۱٨٣ص ٣٨س : املشرق
زاز، ـيف أع] من قرى حلب: [اسوَمهـب  

رى ـما يـ، كارونالعّط: اَبسۤم: ن األراميةـم
  .۱٨٣ص  ٣٨س: املشرق: األب أرملة يف

  
: ثاقفنيـفردات الـمن م :اسيفيكيالٔب  

: PACIFIQUEيط الباسيفيكي، من الفرنسية ـاحمل
  .البحر اهلادي

  
من أمساء ذكور النصارى، : ِسيلأب  
ن ـع BASILEاصيل، من الفرنسية ويلفظوا ٔب

  .املِلك: BASILEUSاليونانية 
: شگالل والدٓويقول الالعبون بال :شاالٔب  

دور األول يف ـن الـَمل: ن؟ يريدونۤمش لََالٔبا
  .الرأس: باش: اللعب؟ تركية

  .الباشّية: وبنوا منه املصدر الصناعي  
وتذيل بالياء ككل مضاف يف التركية   

: كيمباشيـح: ضاف إليهـالذي يتأخر عن امل
أوضه باشي، حاخام باشي، : رئيس األطباء، ومنها

. اشيـعدان بـطواشي باشي، تتنجي باشي، مش
  .باشا: انظر

وقد يقدم املضاف على املضاف إليه فال   
  .باش مهندس: تذّيل بالياء
  .ش رافضئبا: ))لـبّٓـٕن((ويلقبون أهل   

  
باشك إال باشي، أّول ]: من كالمهم[  

شَتن أو ـأب: ))باشدن((يلفظون (باشدن باش 
  .تعبري تركي: أول ما نبدأ به: أي) شطنأب

  .بوش وتبوش: انظر
اللوح : من اصطالح الفّرانني :اشالٔب  

 اخلشيب ذو املقبض الطويل، ُيدخل به العجني إىل 

 
عىن ـطالح باملـاص: يت النار، من التركيةـب
وح ـالل: – انظرها –الَيدك : قابلهـتقدم، يـامل

  .اخلشيب األضيق من الباش ُتخرج به األرغفة
خل لقب شرف د: پاشامن التركية : شابٔا  

العربية زمن العثمانيني للوزراء وأركان احلرب 
واألمراء، مث لقب به والة الواليات البعيدة عن دار 

دا ـعسكرية كربى، مث غالسلطنة، مث غدا رتبة 
 من يغدقها السلطان على من يرضى عنهمنحة 

  .امللكيني أو من يشتريها من املابني
باشة : ولدى اإلضافة تبدل األلف تاء  

  .حلب، ومثلها آغة القلعة
  

  .شوّيةالٔبا: لصناعيواملصدر ا  
  .شواتاشاوات ؤباشات ؤبٔبا: واجلمع  
  :واختلفوا يف زمن الباشوية على مايلي  

  
ظهر لقب باشا ألول مرة يف : يقال –ً ١  

القرن الثامن امليالدي كما يف دائرة املعارف 
  .اإلسالمية
كلمة باشا كانت يف عهد : ويقال –ً ٢  

: السالجقة، مث لقب ا اثنان من أسرة بين عثمان
  .عالء الدين بن عثمان وسليمان بن أورخان

حدث لقب باشا يف عهد : ويقال –ً ٣  
  .السلطان سليم أو بعده

واختلفوا أيضًا يف أصل كلمة الباشا على   
  :ما يلي

 ))بارشاه((أا اختصار كلمة  –ً ١  
  .ِثَقل اَملِلك ومحله: السلجوقية مبعىن
التركية  ))پاي شاه((أا اختصار كلمة  –ً ٢

  .حصة امللك ونصيبه :مبعىن
الفارسية  ))شاهٔبا((مة أا اختصار كل –ً ٣  

  .َقَدم امللك: مبعىن
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األخ : تركيةـال ))هٔشٔب((أا من  –ً ٤  
  .الكبري

: التركية ))باش آغا((أا حتريف  –ً ٥  
  .رئيس األغوات

طري : الفارسية ))هۤشبٔا((أا من  –ً ٦  
  .الباشق

  .٣٨۱ص  ٩س : انظر اهلالل
  .ودائرة املعارف اإلسالمية

  .۱٦۲ص : ))يف حلباألجانب ((وكتاب 
  

شَتك وال تعاِدي عاِدي ٔبا]: من أمثاهلم[  
  .أهل حارتك

: ٤۰ص  ۱جـ  ))وثائق تارخيية عن حلب((يف   
نة ـلب سـقنصل فرنسة يف ح: لوران دارڤيو

اكم ـالباشا ح: صف راية الباشا قالـي ۱٦٨٣
البلدة ميتاز بسنجق بثالثة أذنبة ُيحمل أمامه، وهو 

ة من النحاس املذهب، گّلعبارة عن رمح يف رأسه 
  .يعلق عندها ثالثة أذناب من أذنبة اخليل البيض

القنصل : منه يقول ديڤيزين ۱۰۱ص ويف   
يف : ۱٧٩۱نة ـربيطاين يف قربص وحلب سـال

األوىل مرة ـاليوم الذي يدخل فيه الباشا حلب لل
يسري أمامه تسعة جياد على كل جواد ترس فضي 

شرين ـمذّهب، وسيف وصوجلان، فضًال عن ع
، أما األذناب الثالثة )كذا(جوادًا يقادون باليد 

وهو أحد : فيحملها إىل البلد الطواشي باشي
  ...اآلغاوات، وتطلق ثالثة مدافع سالمًا

وقال ديڤيزين القنصل الربيطاين يف حلب   
  :۱٧٩۱س

ويأيت بعدهم الدليباشي أو قائد الداالتية،   
ومن بعده الباشلو آغاسي، ... وهم اجلنود الفرسان

بلوك ـچاويش وامليدان استانر والوالزجنري باش 
  ...باشي و

  رتهـت إمـمث يأيت التفنكجي باشي، وحت

مث آالق ... البريقدار وأوضه باشي، وقهوه جي
الباشا تفنكجي باشي وهو الذي يقف على غرفة 

ساعد الباشا على امتطاء يوبيده قضيب طويل و
  ...جواده

  
ومن بعده جوالجقو داري أو رئيس احلراس   
  ...بالليل

  .مث يأيت تاتار آغاسي أو صاحب الربيد  
  ...مث يأيت جوقدار  
  .مث اشكنجي جوقدار أو معاون اجلوقدار  
حيمل قربة املاء ليسقي : مث مطرجي باشي  

  ...الناس على الطريق
  ...حامل أذناب اخليل: مث ختشي باشي  
املوكل على الشعري للخيل، : په أميينمث آر  

  .وله كمشة شعري على كل علوفة
املوكل على اجلمال : مث شروان باشي  
  ...والبغال

الباشا أو نائب : منه يقول ٩٥صويف   
 ٤۲٥۰۰السلطان يتقاضى من مدينة حلب سنويًا 

ه ـقطوعًا، ولأو قرش تركي راتبًا م) ؟(الرى ـط
بارة على كل رأس غنم ميّر بالبلد أو بالوالية  ۱۲

زاء ـسنويًا، وله األموال املبتّزة من السكان باجل
ه ـالنقدي والضرائب واإلعالنات املفروضة، ول

الغنائم من احلرب، ومع الباشا كان املتسلم أو 
شرة ـاحملصل يتقاضى املال حلساب الباشا، وله ع

  .باملئة من احملصول
  .۱۰۲حىت  ٩٦ص ۱جـ: ))وثائق تارخيية عن حلب((انظر 

نذكر خمتصرًا املوظفني لدى : ۱٧٩۱سنة   
، اخلازندار )وهو بعد الباشا(الكيخيا الثاين : الباشا

وهو املوكل على جموهرات (آغا، أْونكتر آغاسي 
وكل ـوهو امل(، َركَتؤان أو رهوان آغاسي )الباشا

حيمل السيف واقفًا (، السلحٔدار )على خيل الباشا
 ، )مشي وراءهـعلى يسار الباشا وعند سريه ي
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هَردار ـ، امل)ارس ثياب الباشاـح(ؤخٔدار ـاجل
، )ن الباشاميوقع اخلتم على البيوردي الصادر (

، القهوجي )حيمل علم الباشا األبيض(البريقدار 
، )يشرف على أطعمة الباشا(باشي، البشكري باشي 
، )شعل البخور أمام الباشاي(البخور دجني باشي 

، )يضع الوشاح على كتفي الباشا(القفطان آغاسي 
، )املشرف على محام الباشا(احلراماجي باشي 
، )يقدم املشروبات واملربايات(املعجون آغاسي 
، )باشاـاملوكل على مكتبة ال(الكتبجي باشي 

، الشماشرجي )بتدخني الباشا يهتّم(التتنجي باشي 
رئيس (الرببرجي باشي ) يهتم بثيابه الداخلية(باشي 
املوكل على مناشف (، احملرمه جي باشي )احلالقني
، )حامل اإلبريق للباشا(، اإلبريقدار آغا )الباشا

كالرجي ـ، ال)يشعل املصابيح(الشمعدان باشي 
، العربندر )يعتين بفاكهة السلطان ومشروبه(باشي 
، السروان باشي )املوكل على بغال الباشا(شي با
يسري (، السقلي آغاسي )املوكل على مجال الباشا(
د ـوحوله مخسة رجال حيمل كل واح الباشا امـأم

رئيس جوقة (، املظهر باشي )أغصان شجر الكرز
، –))يقاـوسـم((ي ـفصيلها فـظر تـان –) وسيقىـامل

لى ينوب عن الباشا بالسالم ع(السالم آغاسي 
، ))ة اهللاـسالٌم ورمح((اجلماهري لدى مروره ويقول 

عًا ـأما الباشا فينحين ميينًا ومشاًال حنو اجلمهور راف
  ...و) ميينه على صدره

وكل من هؤالء حتت إمرته عدد من   
  .املوظفني

  .٣۲۰ص: انظر كتاب معامل وأعالم
يقول قنصل فرنسة لويس  ۱٨۰٨سنة و

كمها ـحي :CORANCEZE: إسكندر دي كورانسز
  .باشا بثالث شّرابات

  .٦٩٧ص ٣٣س: انظر اهلالل
  قعـت]: ارامـمن ح: [ٔباشاـارة الـٔح  

 
  .ة وباب احلديدالقبّۤ بني جب 

 –انظرها – ))خان السبيل((وكانت تسمى   
 كانوا وقبل أن بَنى مرعي باشا املالح قناقه فيها

  .مسوها حارة الباشا
 ))الشيشربك((أطلقوها على : والبٔاشا وعسكٓر  

: شبه األذنـع الكبة، كأن الشيشربك يـطبخ مـي
ماع الشكاوى، ـرمزوا باألذن للباشا الذي مهمته س

كما رمزوا بكروية الكبة إىل ضرب من البنادق كان 
  .يطلقها العسكر بسالحهم الناري

  .))عرب عجم((وتسمى هذه الطبخة أيضًا   
  .انظرها

  .))الشيخ ومجاعتو((كما تسمى أيضًا   
  .انظرها

ي بوزوق ـباش: من التركية: باْشبزق  
لقوها ـأط. دون نظام: ه خمتل، أيـرأس: مبعىن

على امللكيني، كما أطلقوها على فصائل من اجلند 
غري النظامية، جتند حباالت خاصة من األلبانيني 

رب ـواألكراد واجلراكس، وذلك عند قيام ح
كبرية، وهؤالء الباشبزق ال خيضعون لنظام، لذا 
جينحون أحيانًا إىل السلب، على أم ُعرفوا 

  .بالشجاعة
ويبدو أن كلمة باشبزق أطلقت أول مرة   

  .م يف حماربة العثمانيني الروس۱٨٥٣سنة 
  .))يومية نعوم خباش((ووردت يف   

  .۲٧ص ٣جـ: وثائق تارخيية عن حلب((انظر 
رتبة عسكرية عن العثمانيني : چاويشالباش   
  .املالزم األولچاويش ودون فوق ال

أّول باشدن : وردت يف قوهلم: بٔاشدن  
  .بٔاش: انظر. شٔبا

يه ـول: باشر األمَر: من العربية: بأشر  
 : يقولونـنفسه، وهم يستعملوا ملعىن بدأ فـب
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جيب إخبار الشرطة : ل، ويقولونباشروا بالقتۤا

  .مباشرة
  .مباشرت ومباشرة: واستمدت التركية  
باشروا : يقولون]: أقالمهممن عثرات [  

... باشروا العمل: بالعمل، وهو خطأ، صوابه
  .بوشر احلصاد: بوشر باحلصاد، صوابه: ومثلها

يف جبل ] من قرى حلب: [باش صوفان  
: لحتـمعان، من األرامية، قال األب شـس

  :راجع جملة الشعلة. ذكرها األب توما أيوب
  ٨۰–٧٨ص ۲س

عن الفارسية  الباَشق،: لعربيةمن ا: قالباۤش  
صائدة، ـن أصغر الطيور اجلوارح الـم: ْهۤشٔبا

قل ـواعه ال تـأصفر العينني أخضر الرجلني، وأن
  .عن األربعني
  .بواشق، وهم مييلون: واجلمع  
: بوزيقٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية  
  .بوزيَقا

  .۱٩۱ص ۱۰جـ: انظر اية األرب للنويري
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

من اصطالح : أو الباش كاتب الباشكاتب  
  رأس،: تركيةـال ))باش((من : مانينيثعال
  .رئيس الكّتاب: العربية، ومعناها ))كاتب(( و

الدثار يلبس شتاء يف : تركية: ْشٕلقالٔبا  
الرأس فوق القبعة وغريها، وله جناحان يشمالن 

  .الرأسية: الوجه، ومعىن باشلق
  .ذكرها دوزي  
الدابة أيضًا اليت جتر  والباشلق رأسية  
  .العجالت

  
يف جبل ] من قرى حلب: [باَشْمٔره  

. رسلونـامل: َمرۤاـبيت ش: األكراد، من األرامية
  .۱٨٣ص ٣٨س: كما يرى األب أرملة يف املشرق

 

 
: ويرى األب شلحت أا من بيت َشمرٓا

  .)٨٦حلب ص (. حملة رشق السهام
األثرية يف ] من قرى حلب: [بٔإمشِشلي  

بيت : ت َشمشٓابۤي: ن األراميةـارم، مـح
  :الشماسة، كما يرى األب أرملة يف

  .۱٨٣ص  ٣٨س: املشرق
  

  .الباشا: انظر: ةالباشويّۤ  
  .املصدر الصناعي من باش: ةالبٔاشيّۤ  
  .وبوش وتبوش، انظرها 
: قولون يف اللعبـي]: من كالمهم[  

  .الدور األول لك أم يل؟: باشيتك ٕإال باشييت؟يريدون
: BASوتلفظ  BUS: من اإلنكليزية: صالٔبا  

عامة ـاملركبة العامة، وهم استعملوه للسيارات ال
  .تنقل الناس من ملتقى الباصات إىل األحياء

  .الباصات: واجلمع  
والباصات يف حلب ظهرت ألول مرة سنة   
مليون بطاقة  ۱٤، ويف هذه السنة بيعت ۱٩٥۲
  .ركوب

حنو  ۱٩٦۰عدد الباصات سنة : إحصاء  
ليون ـم ٩٧باصًا، ويف هذه السنة بيعت  ۱٨۰

  .بطاقة ركوب
 ٣۰وس ٣٧۰ص ۲٤س: عريبـعلمي الـمع الـلة اـر جمـظـان

  .باصـال: ٦٧٧ص 
  

شبه اجلواز : PASSEمن الفرنسية : صالٔبا  
يسمح حلامله أن يركب وسائط النقل مببلغ يدفعه 

  .سلفًا عن مدة معينة
  .الِفسح: العريبوضع له امع العلمي   
  .البسابورط: انظر. الباصابٓورت  
 أطلقوها على لعبة من ألعاب ورق: الباْصرا  
  .الشدة
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يف جبل ] من قرى حلب: [بإصْلحايا

يت ـب: ْلٓحيۤابيت ۤص: األكراد، من األرامية
  :احلّطابني، كما يرب األب أرملة يف

  .۱٨٣ص ٣٨املشرق س
   

  .اخلشبويرى األب شلحت أا مبعىن لوح 
التسريج : من اصطالح اخلياطني: الٔباّصة  

: الرخو للتأشري على حمل اخلياطة، من اإليطالية
PASSA :املاّر، العاِبر.  

: PASSE AVANTمن الفرنسية : الٔبأصؤان  
جواز السفر اخلاص باجتياز احلدود القريبة من 
البالد، أو إشعار يسمح حلامله التجّول يف احلدود 

  .أو إدخال مايشاءونقل مايشاء 
قى ـأل: باض احلمام: عربية: ضاـٔب  
  .بيضه

  .انباض، وبيضة: بنوا منها
  .ضبۤيوانظرمها، 

  
هرة ٓوبَقى ِبيض هاجل ۤىد]: من كمام[  

نو باضا ـضة مْنشوف، بّدو يسأل عن البۤيـَل
  .ة منو جابا، مطرح ما بضت رو قاقيۤجواجلۤي

  
ببيض متل اجليج اهلندي ]: من تشبيهام[  

  .بّرا وبوّسخ عندي
  

حيكي ويقولون ملن يتبجح ]: من كنايام[  
يض نعام من دبر ـبيض بـب: كالمًا أكرب منه

  .َحمام
ويتخيلون جتاوب الدجاجة إثر أن باضت   

  نت مت، فيجيبهاـضة كضت بۤيـب: أا تقولـك
 
 
 

 
  !ك يا ستسالمۤت: الديك 

َذّل بعد عز أو : باط فالن: عربية: بٔاط  
  .افتقر بعد غىن

ِشي شاط وِشي باط ]: من كمام[  
  .وشي أكلتو القطاط

  
ء ىخس: أي(خسا باطك ]: من سبام[  

  ).ذّلك
  .أباط: انظر: الباط  
: ومن تعويذات األوالد يف لعبة الكعاب  

  .اهللا العكس: علِّي باطك شّم رياحك قول
  

فالن قبضاي حبط أربعني ]: من كالمهم[  
  .مايل خرب :بقولوواحد حتت باطو 

  
: PATTA: من اإليطالية: أو الباطة البٔاطا  

الدور أو اجلولة يف اللعب ال يربح فيه أحد من 
  .اخلصمني

    
  

شوى ـي]: من مآكلهم: [ٕطْرشالٔبا
نب ـباذجنان مث يقشر ويدق، فيصب عليه اللـال

عه ـاملتّوم، مث يصب عليه اللحم املقلّي مع اجلوز م
يضيفون إليه احلمض عوضًا عن ماء البندورة، وقد 

  .اللنب
الطعام، : ))ٔبٔا((والكلمة فارسية مركبة من   

  .احلامض: ))ُتُرش((و 
ضّد احلق، : الباطل: من العربية: البٔاطل  

واجلهالة، وهم يستعملوا اسم الفاعل من بطل 
اِطَلة، ـب: ؤنثـِغي استعماله، واملـُأل: شيُءـال

  .وهم يسكنون ومييلون
  .لَبۤط: ل يف العربيةوالباِط  
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: ، ويف الكلدانيةَبطيٓال: ويف السريانية  
  .َبطيَال

:  يشكو يف غنائه آالمه صاحواوإذا غّنى املغىن  
  .لۤطٔبا

: وإذا حتدثوا عن مصيبة نزلت بأحد قالوا  
  .َلْه يا باطلة َلْه

ياما حلفت فيك : قال لو]: من حكمهم[  
  .ياما قصقصت بدياَلك: باطل، قال لو

ضد : نـالباطِِ: من العربية: نالباۤط  
  .الظاهر

باِطَنة، وهم يسكنون ومييلون، : واملؤنث  
  .البواِطن، وهم مييلون: واجلمع

ن ـمن مفردات الثاقفني، م: الَباْطِني  
م ـالباِطنّية، وه: الباِطين، واجلمع: عربيةـال
 يف نتميـفرق إسالمية ت: سكنون ومييلونـُي

طميني، منهم يف سورية عقيدا إىل عقيدة الفا
  .النصريية والدروز واملتاولة

  .الباطا: انظر: الباطة  
  

سيكارتو متل ]: يقولون: [الباطوط  
ضيب ـق: ندهمـختينه، والباطوط ع: باطوطـال

خلوا ديف رأسه خرقة مشربة بالنفط يشعلوا وي
: عش الزنابري لتتلفها، ولعل الكلمة من السريانية

  .الشَرَر: بََّطٓا
عاطويل  فالن ]:يقولون: [الباطوِلي  

قوه ـنوه من البطالة على فاعول وأحلـاطويل، بـب
  .ياء النسبة
  .العاطل عن العمل: َبطالن: ويف العربية  

  
كار الباطويل ْمهندس ]: من كمام[  

  .ْسقاقات وطرقات يف اجلو
  

  : BATISTA: طاليةـن اإليـم: سطۤيـٔباال  

وجه ـستعملونه لـضرب من نسيج الكّتان، ي
  .اللحف واجلوَدِلّيات

باطئة، وتسهل ـال: من العربية: ةْطۤيالٔبا  
: يلونـمزا فتلفظ الباطيَِة، وهم يسكنون وميـه
َشْرب ـغرف الـاء الزجاجي ميأل مخرًا ومنه يـاإلن
: قال احلريب. عن الفارسية –كما يف اللسان–

إناء واسع األعلى ضّيق : والباطية كلمة فارسية
  .))معرب اجلواليقي((كما يف  –األسفل

  .انظرها .ويف حلب سوق الباطية  
إناء كبري من الفخار : الباطية: ويف تطوان  
  .يشبه الزير
  .اجلّرة: ْدَيه أو باْديأبا: ولفظها الفارسي  
احلّلة الكبرية وحلب تطلقها أيضًا على   

على الوعاء الزجاجي  يطبخ ا الناطف، كما تطلقها
ن بألوان زاهية تعلق بسلسلة يف السقف ّوالرقيق املل

  .للزينة كالقناديل
  

  .وعاء للخمر: ٓبطيتٓا وٓبطوتٓا: ويف السريانية
  .القّنينة: BOUTEILLE: ويدانيها يف الفرنسية

  .البطة: انظر
قع ـحلب، ي من أسواق: ْةسوق الباْطۤي  
يه اآلن ـالعطارين وسوق القّوافني، تباع ف قبني سو

طانات وقصب، ـلوازم الصرماياتية من خيطان وب
يه األوعية ـكان يباع ف –كما نظن–وقدميًا 

: عطارينـالزجاجية ميلئوا مبا يشترونه من سوق ال
لئوا ـسك، أو ميـمن مازهر، وماورد، وحملول امل
ىت اليوم يبيع ـرين حبالشرابات، وسوق العطا

  .ماتقدم
ويف معجم مشال املغرب تطوان وما حوهلا   

: ؤداهـما م ))الباَطى((دكتور عبداملنعم مادة ـلل
  .نوع من األواين الفخارية: عربية

  
  وكنت سألت حوانيت هذا السوق على  
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وابًا، ـالطرفني عن معىن سوق الباطية ومل أنل ج 
املادة ال حيفل أبدًا إم ال يعرفون أن عصرنا عصر 

بغريها، مث دلوين على رجل عجوز يف حارة البستان 
يالزم بيته، وكان أقدم دكاجني فيه، فمضيت إليه 

يعرف، اهللا ـمنو ب: وسألته، وبرم شفته وقال
  .بيعرف

  
: يكانيكـيقول من يشتغل بامل: ٔباظ  

حت ـامن: ت الرباغي أو الدشايل، يريدونبٔاۤظ
تالل ـاخ: ))بوزمق((: ن التركيةـواتئها، مـن

  .النظام، احملو، التَلف
  

 ))باز((ويرى الدكتور أمحد عيسى أا من   
و ـوه. زال من مكان إىل مكان وحاد: العربية

  .واهم ألا مستعملة يف تركية كما تقدم
  

ماعة باظت ـهاجل]: من جمازام[  
  !ظ ياخالينت، مشروعك باۤيحكۤا

تلف : يريدون(بايظ ْأل ال يا ]: من سبام[  
  ).مكان يف جسده من كثرة استعماله

قاء ـأعطاه شيئًا ل: باعه: ربيةـع: باع  
  .مثنه

  .َبيع وبُيوع: واستمدت التركية  
ذا ـه: يقولون]: من عثرات األقالم[  

: وابهـيء ُمباع أو مبيوع، كالمها خطأ، صـش
  .أجاز مبيوع ))حبر العّوام((على أن . مبيع

 – انظرها –انباع : وهلجة حلب بنت منه  
  .وبّياع وبّييع
: ريدونـع؟ يَدْن عالبۤي: ويقول املالطيون  

  .هل هذا للبيع؟
  

 ع وشرۤابايع متجول، بۤي]: من كالمهم[  
بيعا ! ، ولك ياَبا)ال مالم يف املساومة: يريدون(

، باع )تساهل ذه املناسبة: يريدون(بسوقا 
  .باملفّرق: ابلهابالقطاعي أو باجلملة، يق

  
ويف سوق الدواب يضع البائع يده يف يد   

وملا . .بسبعة ونص، بتسعة: الشاري ويصيح الشاري
  .باع باع: تفرجونـيبلغ السعر الطبيعي يصيح امل

ف ٕرمسالٓو باع ٕمن عۤر]: من أمثاهلم[  
رى، ـشتآو ر السوق باعي ٕحۤضـرى، اللـشتآو

وخ ـببيعو بسوق اجل اللي ببيعين بسوق الٕفرۤا
عصافري ـ، حلم ال)من أعّزين أعززته أكثر: يريدون(

ما بنباع بالقناطري، اللي بّدك ترهٓنو بيعٓو، باكل 
بيع إال ـسي، العّطار ما بو بعت لبۤاـسي ولقۤيـال

البياع لّساه باحلارة، ! من علبتو، التزعلي يا جارة
  .مفلسان الحيبسان ودار السكن ال تباع

كزبرة ـضربوا بياع ال]: ممن كما[
التاين اشترى  ازةـّجنس بياع التوم، واحد باع عن ع

ادا ـكماز، هـترى بـبالدين، باع الدبس واش
ا ـوش ومـباع احل بّياع البيلون، جحۤا: كسيلون
ْحَيف عالرسن، ـب، باع اجلمل واستباع املزرۤا

س، الفيه طبيعة ۤنكۤاـس وبالنهار بّياع مۤرل حۤاباللۤي
  .ببيعا، بيعو احلمارة وَجوزوينما 

   
ع اليهود متل َعلك بۤي]: من تشبيهام[

  .ألف بّياع وال شّرا: املعرة قاجللود، متل سو
   

ال تبيع برخيص وال ]: من حكمهم[
 .توصِّي حريص

 
 

ضحكتو ما ببيعا حلدا، ]: من استعارام[  
ليه ـش عـكالببيعو وال بدۤا: فالن خبص فيين

  ).جعله دابة(
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قدر مد : ژٔبا: عربية عن الفارسية: الباع
  .اليدين

  .الباعاتبوحبال اجلب تباع يف حلب   
نو اللي باعو طويل لسۤا]: من أمثاهلم[  

  .طويل، اللي باعو طويل أش ما قال بّدو يصري
أن : ضرب باع: ومن ضروب السباحة  

الن ـف: يقولون. سبح ضاربًا بيد مث بأخرىـي
  .بتلّت باعاتة سّبيح جبيب طول الربۤك

  
ي مايف باعث تعاِد]: يقولون[ :ثالَباۤع  

الدافع على العمل، : الباِعث: من العربية: هاد
  .بواِعث، وهم مييلون: واجلمع

عده، ـأب: باعَد الشيَء: عربية :بأعد  
  .أقصاه

يوسف بن أمحد قاضي حلب  :الباعوين  
  .ه ٨٨۰وصاحب املؤلفات، مات س 

: باغا: التركيةمن  :البأغهأو البأغا   
السلحفاة، مث أطلقت على املادة اليت تشبه العظام 
تعمل منها األدوات الرخيصة من أمازك وأمشاط 

أطلقت على هذه املادة ... وكاسات وصحون و
ألا تتخذ من عظم السالحف أو من الصدف 

  .األشقر
عظم ظهر : الَذْبل: وضع هلا بعضهم  
  .السلحفاة

  .٩٩ص ٦س: العريبانظر جملة امع العلمي 
  

  .فاجأه: باغته: عربية :َبأغت
  .هجوم ُمباغت: من االصطالح العسكري

  
  .باغا: انظر :بأغة  
احلزمة من البقل : الباقة: من العربية :ٔبأقة  
  .أو الزهر

  .الباقات: واجلمع  

، ))الذخائر والتحف((ورد ذكر الباقة يف   
ويف  ))األغاين((كما ذكرت مضافة إىل الزهر يف 

  .))اية األرب((
  .BOUQUET: ويدانيها يف الفرنسية  
  ]:من أغانيهم[  
  !ة ٓسوسحتيين ياغصني البانبالكحۤل

  بني املبسم والغّرة باقة رحيان    
: من الفرنسية :تٔبأكاية أو باۤكٔبأكاي أو   

PAQUET :الصّرة، الرزمة، الربطة، احلزمة.  
كرتون ـعلبة أو الصرة من الـم يستعملوا للـوه

  .أو الورق فيها تنت أو تنباك
  

ّكر، من ـب: ويغلب أن يقولوا :َبأكر  
  .أتاه ُبكرة: باكره: العربية

  
بح ـأص البعجبو الٕكرۤا]: من أمثاهلم[  

  .رْمباۤك
  .البكر: انظر: رالباۤك  

  
  .غدوة: أتاه باكرًا: من العربية: رالباۤك  

  
ي ـة القت عشيّّۤبۤبـإذا ض]: من أمثاهلم[  

ر خود عصايتك ة وان ضببت باۤكمغارة ْدفيّۤلك 
  .روساۤف

اسم نوع من احلمام، ومنه : الباكستاين  
  .الباكستاين األمحر والباكستاين األصفر

قطاف، ـأول ال: ربيةـع: الباكورة  
  .بواكري وباكورات: واجلمع

ته، ـالسابق وق: َبكٓرا: ويف السريانية  
  .الثمرة الناضجة قبل أواا

العصا املعقفة الرأس، : عربية :الباكورة  
شجر ـمسيت بالباكورة ألا تتخذ من قضبان ال

  .املبكرة يف الظهور للدونتها
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أو هي من الباء بعدها الكورة يف هلجة البدو   
  .الكجة: انظر. مبعىن الُكَرة أو الطابة

  .احملجن: وتسمى بالعربية أيضًا  
كورٓا، ـوَب ارٓآكـْب: وامسها بالسريانية  

  .ْبكارا وَبكورا: الكلدانيةويف 
  

ٕتطلع بالقارورة ]: من دعائهم على فالن[  
  .وبإيدك باكورة

  بواك: انظر: گبا  
أمتعة : BAGAGE: من الفرنسية :ژاگبا  

فظ ـل حـحم: السفر، أو األمتعة مطلقًا، وجمازًا
  .أمتعة السفر

  
  بٓول: انظر :َبال  
ومل يستعملوا َتبوَّل، لكنهم يتنّدرون   
  :البيت التايل فيقرءون

  بانت سعاد فقليب اليوم َمْتُبوُل  
  ).ُمَتبوِّل: يقرءونه(  
رجل توضا : ويسألون]: من توريام[  

: يريدون(وراح بال، انتقض أضوه ٕإال أل؟ 
  ).وراْحبال

 ))بغداديـحكاية أيب القاسم ال((ورد يف   
طسك إال يف ـال أعـتنشقك فـأس: ۱٣٩ص 

  .إال على الصراطاجلحيم، وأشربك فال أبولك 
  .الَقلب، اخلاِطر: عربية: البال  
  .ٓبٓال: ويف السريانية  

  
دير بالك، دير بالك على ]: من كالمهم[  

بالك، ـحالك، ٓخود بالك مّنو، حّط هالشغلة ب
بال وال ـخلّيا بباَلك، حادثتك ما كانت عال

ه نۤتـبايل إٔنـل بالك، أنا مإزرتك بعاخلاطر، طوّۤ
ويل، ـماعبايل، ماعبايل مّنو، بالو طمانك هون، 

غل ـستريح، شـبالو مشغول، بالو تعبان، بالو م
  .بالو

على : وإذا بدر من أحدهم ما يرفعه قالوا  
  .باَلك واهللا

  
  .باَلك ضهرك: ويصيح احلّمال  

  
الك ـب: ةرايح جاۤي]: من كمام[  

ضهرك يامتمّني، مساوي يل حالو ماحلزب وعم 
و ـوك كـيتو؟ يرحم أبحكۤا خبّفق لٓو، وأّشي

ف يۤۤاـيتو بّدو شقفة وظيفة، شحكۤا: عرفت
  .هالزمان

  :وينصح أحدهم  
  ن حداّيال تد–  
  ليش أنا جمنون؟–  
  .ببايل–  
بالباء جاز حذف  ))بال((وإذا سبقت   

  :األوىل، ومنه قول شاعرهم
  رحنا عالشام وبالنا الشام بتغنينا

  .بعنا أواعيناو ت علينا الدۤينجاۤر    
  

م حالو، حۤراللي عبالو ال ٕي]: من أمثاهلم[  
ري تعب ـالبدٓخل بني احلرير والشال ما بنوبو غ

عيال دوم ـل البال، صاحب الالبال، املال بشٓغ
يِقيِني ألبوس ـَف! يامو: شغول البال، قال ال ألّموـم

  .الببالو بال مابنام: مريت، قالت لو
  

  !البالك يا طولة اهللا جييۤب]: من دعائهم[  
  

بدي أدير بٓويل عليك ]: من توريام[  
  ).بسرعة ))بايل((يلفظ (

  :التهكمي] من شعرهم[  
  اضٓرب شنينة وقيم الرّز عن باَلك
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  البيت بيَتك لكن اخلان أدفالك              
  !ما هي عالَبال ياخّية]: من أغانيهم[  
قالوا للشيخ سعود اجلزمايت ]: من نوادرهم[  

م ـاعـم! خيـشي: ۱٩ القرن الواعظ املربوك يف
  بتحطنا بباَلك

  .إش باِلي آخور؟–  
ة تاكل حقي قضّي]: من استعارام[  

  .عن باَلك َأسٓكت عّنك َهي كّبا
  

  .ه عبال مني؟ يا ْزمّكٕأنۤت]: من سبام[  
  

عن  BALLO: من اإليطالية: بالّٓوأو ٔبال   
  .املرقص: الرقص، ومعىن باّلو: BAL: الالتينية

ص ـرق: ))الَفْنَزج((وضع هلا بعضهم   
  .العجم إذا أخذ بعضهم بيد بعض

  .املرقص: وسادت كلمة  
تّم ـاه: هـباَلى ب: من العربية: فيهَباَلى   

  .به
: فارسيةـمباالة، وال: واستمدت التركية  

: فالن ال ُأبايل، يريدون: يقول الفرسوال أبالياَنه، 
  .ال أبايل: شعاره أو طبعه أنه يقول

  .كن مع اهللا وال تبايل]: من حكمهم[  
  

سيف ذو ـال: پاال: من التركية :الٔبأال  
  .احلدين العريضني

  
: VALANIYON: من اليونانية :ةالَباالۤن  

  .احلّمام، وهم أطلقوها على قّيمة احلّمام
  

ة أش بّدك تدعي عالبالۤن]: من أمثاهلم[  
  .ةة عرياۤنحفياۤن

  .بيلون: انظر
  .٥٩ص : انظر اآلثار اإلسالمية لطلس :بالس  

: سوق بالستان]: من أسواق حلب[:البالستان  
ن ـرفة عـستعملة وغريها، حمـيه الثياب املـباع فـت

ئة، ـرديـبضائع الـكان الـم: فارسيةـال ))نٔإدْستَب((
 ))دراري الالمعاتـال((ذا سوق النفائس كما يف ـوك
د ـعلى حبل هي : نقول حنن. ن األضدادـهي مـف

  .ميدح ا ويذم ))أنتيكا((كلمة 
  

اسم الفاعل : ))باِلي((واّدعاء بعضهم أنه من   
دستان ـالعربية من َبِلي الثوب، خطأ، ألن سوق ب

ا ـدستان، زرنـب: يف تركية وإيران، كلها تقول
منها سوق بدستان إستنبول وأنقرة وإزمري وقونية 

هران ـنا منها سوق بدستان طرريها، وزـوغ
  .ومشهد وخراسان وغريها

حتريف : وخطأ أيضًا قول الغزي  
ما ـك ))زصاتالنۤب((سوق البّز، أو : أي ))زصاتانۤب((

  .قال يف جملة امع العلمي العريب
ومسوا سوق بالستان يف حلب أيضًا سوق   

كلمة ـبأن أطلقوا ال: رسلـأحلرٔاج على ااز امل
وأرادوا  ))درٔاج مزاـٔح((: دّاللـقوهلا الـيت يـال

  .حمل إطالقها
  .))حراج((انظر معىن 

  
هارون بن حممد، من باِلس بني  :الباِلسي  

  .ه ۲٧۰الرقة وحلب، شاعر مات س 
  

عن  PALETOT: من الفرنسية: البالطٓو  
كساء صفيق مبطن : اهلوالندية ومثلها اإلسبانولية

طويل واسع ذو جيوب خارجية، يلبسه الرجال 
  .والنساء فوق الثياب

  .اِملعطف: وضع له جممع مصر األول  
  .اِمليثرة: ووضع له أمحد دياب  
اِملْلَحف، وساد : ووضع له أحدهم  

  .وُأِمهل غريه ))اِملعطف((
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تهد ومل ـاج: بالغ مبالغة: عربية :َبألغ  
ف ـأطنب ووص: يقصر، وهم يستعملوا ملعىن

  .الشيء بأكثر من حقيقته
  .بالغمبالغه جي ملن ي: واستمدت التركية  
: ملـعىن احذر احلمبيستعملوا  :باَلك  

  .باَلك وضهَرك، ومثلهم مشال املغرب
  .بالك ضهرك]: ومن كمام[  
  .كاد: انظر: بالكاد  
: ه عن اإليتاليةبٔاۤل: من التركية: ةلۤأب  

BALLA :احلزمة الكبرية من عروض التجارة.  
  .باله أيضًا: ويف الفارسية  
احلزمة من : ))اإلّبالة((ويدانيها يف العربية   

  .احلشيش أو احلطب
  .كثريًا ))الطرد((واليوم يستعملون معها   

  
  .ٔبال: انظر: باّلٓو  

  
]: شارمـمن مآكلهم وم[: َباُلؤظة  

كون ـحلوى تتخذ من طبيخ النشا والسكر، وقد ت
الفالوذ والفالوذق : من ماء الربتقال، من العربية

  .والفالوَذج
  .پالوته: وتسمى يف العراق  
وال : عقوبـقال ي: ))شفاء الغليل((ويف   

  .تقل فالوذج، قاله اجلوهري
: والعربية استمدت الكلمة من الفارسية  

  .العصري، املصفى، الفالوذج: ))هالوۤدٔپ((
ه پالوز: ))تكملته((ورمسها دوزي يف   
  .وبالوزه

  
  .))اُهلالم((أما امسها العريب فهو   
  .پالوزهلوَده وپا: ويف التركية  
: ْفٓرُزوزٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية  
  .اخلبيصة، العصيدة: ْفٓرزوَزا

  .PALOUZA: ويف اإليطالية  
  :ومن معارضات الزيين  
  كبالوظه وصحن مهليبِّ        ليب ومايليهاحلورز ب

  
الِشّص، : َبلُّوعٓا: من السريانية :البالوع  

  .البالوع: رى الطريقوهم مسوا قوافع جم
 ٦۱ص ٣جـ ))وثائق تارخيية عن حلب((ويف   

 ۲٣بعت بالوع وقصبته : عن يومية نعوم خباش
  .ارة لواحد أرمينـب

  .بلوعة: انظر :البالوعة  
عن  BALLON: من الفرنسية: الٔبالٓون  

و ـالكرة اّوفة ُتمأل مبوّلد املاء، وه: يونانيةـال
  .مرة ۱٤أخف من اهلواء بـ 

  .وقد يدار بآالت فيه بقوة الوقود  
الذهاب : طيادـمن االن ))اُملنطاد((ُوضع له   

  .يف اهلواء ُصُعدًا، وأقرها امع العلمي العريب
  .ٔبلون: واملقتطف مسته  

  
 ))تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا((قال يف   

 ۱٩٤٤ام ـجلبت فرنسا منطادًا صغريًا ع: ٣٦ص 
 يف من النوع الثابت العادي إىل حلب، ووضعته
ذه ـمكان احلديقة العامة اآلن، إذ مل تكن ه

األراضي مشجرة إذ ذاك، وكان املنطاد يصعد 
واء يعلو ـثالثة أيام يف اهل يوبق.. .مترًا ٥۰الرتفاع 
  .ويهبط

ني ـتقع ب]: من حارام[: ٔباِلي ٕبْرٓغل  
تسمية تركية حارة ابن حمّب وحارة عبداحلّي، وال

كتبوها ـمبعىن الربغل بعسل، وكان عليهم أن ي
  .حسب القاعدة التركية ))باللي برغل((
  

  الرقص : BALLET: ن الفرنسيةـم: هٔبالۤي  
يقوم به شخص أو أشخاص ميثلون فيه مسرحية 

  .موسيقية
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 ۱٩انتشر رقص الباليه يف أوائل القرن   
  .وانتشر بإيطالية، مث بلغ القمة يف روسية

  
من خضار : أو بامَيا ة أو باميۤاأو بامۤية باۤم  

يها ـالطعام، مثره بشكل قرن يف داخله جيوب ف
ّبازية، ـي من الفصيلة اخلـذور كروية، وهـب

املناطق : تتوفر فيها املادة الغرائية، وموطنها األصلي
االستوائية من القارات اخلمس ال سيما أمريكا 

  .اجلنوبية
معابد قدامى ووجدت رسومها على   
  .املصريني

والشرق األدىن نقل زراعتها من السودان،   
  .وعرفتها حلب يف العهد العثماين

ٔباْمَيه عن : ة من التركيةوكلمة باۤم  
  .BAMIES: ، ويف اليونانية احلديثةBAMIA: اليونانية

  .ٔباْمَيه: ويف الفارسية  
  .BAMIA: ويف الفرنسية  
  .BAMMIA: ويف اإليطالية  
  .BAMIA: ملانيةويف األ  
  .بامية وبامة: ))تكملته((ورمسها دوزي يف   
  .))باِمي((وقد يرمسها الزيين يف معارضاته   
  .وذكرها ابن البيطار  
وييبسوا يف حلب للشتاء بأن ينظموها يف   

  .خيط
خ غالبًا حبمض احلصرم مع البندورة بوتط  

  .واللحم، وقد يطبخ معها احملشي وال سيما الَقرع
  .))ةكۤيوۤي((وإذا طبخت دون محض مسوها   

  .انظرها 
  

وتباع يف حلب بالعدد ال بالوزن، واآلن   
  .بالوزن

عجوزة املطبخ وخاسوسة : وتلقبها حلب  
  .املطبخ

وأهل دير الزور مولعون جدًا بأكلها، حىت   
تفننون يف ـيأكلوا غالب أيام األسبوع، ويـل
شانا ـع: القرون، يقولون: ملها، ويسمواـع

  .قرون أو فتة قرون
  .ومعامل الورق تتخذ من أليافها الورق  

 ۱٦س: ادـضـلة الـ، وجم٤٦۰ص ۱٤س : فـقتطـر املـظـان

  .۲۰٤ص 
متل : تسلم يل هالقامة]: من كمام[  
  .ةة ويف مخاۤمة، يف باۤمعود الباۤم

  اطبخي لنا بامة: يامرا: قال ال  
  يي، يبّوما الدم –  
  .يا كان ساوي ْلنا حلمة بالفرن –  
  يضربا السقم –  
  يا كان أش مّنا ناكل؟ –  
أكل أألٔغوات، : كّني نسيت القبوات –  

  .أكل أصحاب املعايل والرتب: ونسيت الٕكَبب
  :ومن معارضات الزيين  
  وكذا اخلضار مجيعها فلحومها  
  باميلكمحشي القرع مث ا) من الكبش(: منه   

  ...كان قليها وبامتنا بالسمن: وله
  مع رّز) حلم اخلروف ادفنو(: وبربغل دفنوه : وله

  ويف الفول الطرّي وبامة واللويب  
  وبامتنا ولوبتنا البهّية: وله
  
  .يشوقي منا للباۤم: وله
  
  شفا أسقامي    صحن البامي: وله
  

  ))هباۤم((تتردد كلمة  ))الباب((ويف   

  .بني متهكمني، وهلا حكاية ))ٕحصٓرم((و 
  بامة: يف الفوات انظرها 

اّتضح ... بان يبني بيانًا و: عربية: بان  
  .وظهر، فهو بيِّن وباِين، وهم مييلون
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أو (نبان ـَببان ٕب: وتصريف مضارعه  
) يبانـأو ب(ٕتنبان بتنباين بتنبانوا ببان ـب) نبانـم

  .بني وتبني: انظر). أو بينبانوا(بتبان ْببانوا 
قمر ـار لو زمان الـص]: من كالمهم[  
  .ما بان

بكرا بدوب التلج وببان املرج، ]: من أمثاهلم[  
ّك ـاحملـالل َعند ذكرو ببان، الدهب عـن احلـاب

  .ببان، العني البتحب بتبان
  

! واجبٓوـا حـي: قال لو]: كماممن  [  
  .عاملختسل ببان: قال لو! يا عيونو

شجر طويل األفنان ناعمها، : عربية: الَبان  
دميًا قدود احلسان، وليس خلشبه يشبه به العرب ق

  .صالبة
بات ـوالستواء نباا ون: قال األزهري  

أفناا وطوهلا ونعومتها شبه الشعراء اجلارية الناعمة 
سن ـح: بالفتح والكسر(الرافهة ذات الشطاط 

انة، ـأا بـك: ا، فقيل) تداهلاـقامة واعـال
  .وكأا غصن البان

  ]:من أغانيهم[  
  !سٓوسحتيين، يا غصني البانبالكحلة 

  بني املبسم والغّرة باقة رحيان    
: من العربية: أو باتنجان أو بادجنان الباجنان  

ضار ذات ـن اخلـم: انـباِدجنـجنان والباِذـال
ن ـارة مـثمر املستطيل، ينمو يف املناطق احلـال
الدنا ـة وإفريقية وأمريكا اجلنوبية، ودخل بـآسي

  .من مشال إفريقية
ة وباجناناي باجناۤن: الواحدة منه عندهمو  

  ..أو بادجنانة... وباجناناية أو باتنجانة
  

  : ))تكملته((ورسم الباجنان دوزي يف   
  .بادجنان وبدجنان

املعجم ((ورمسها الدكتور ألتوجني يف   
  .باجنان وباجمان: ))الذهيب

بوِدجنال، ـال: وامسه يف املغرب األقصى  
  .البوِدجنالالربجنال أو : ويف تطوان
واستمدوا كلمة باجنان أو باتنجان أو   

پاطليجان أو ٔبادجنٔان أو : بادجنان من التركية
  .گانن أو ٔباتنگٔأباِدن: پاتليجان عن الفارسية

وحىت يومنا ترى مناطق واسعة قريب مدينة   
باذجنان ـيها الـاهلندية ويف برمانية ينبت ف ))مدراس((
  .بريًا

َذق ـاَحل: ومسوه عرب فعرفوهـا الـأم  
ْغد ـَقْهَقب والَكْهَكب واَملـوال) َدقـأو اَحل(

  .والَوغد واَألَنب واَحلْيَصل
قلوه ـأن العرب ن ))الغذاء ال الدواء((ويف   
  .پاإىل أورو

واستمدت الفرنسية امسه من العربية احلديثة   
  .AUBERGINE: فقالت

  .BERENGENA: وكذا اإلسبانية فقالت  
  .ٔبأجان: بالكرديةوامسه   
ويأكلون الباجنان مقليًا وحمشيًا ومرببًا ومسقعة   

  .وخمشخشًا وخملًال من التاديف
يتحّلون بعد الباجنان احملشي ]: من عادام[  

  .باجلبس األمحر
: ومسوا مسقعة الباجنان وبعّبا حمشي الباجنان  
  .انظرها .حّب العّب
  :والباجنان يف حلب نوعان  

  
ن األسود، وهو الباجنان الباجنا –ً ١  

  :الفرجني، وهذا االسم تعريب تسمية األتراك له
  .–كما يف الدراري الالمعات– ))فرنك باطليجاين((
  

  !.ة يا باجناناألسود كماۤي]: من نداء باعتهم[  
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الباجنان التاديف األبيض املشرب  –ً ٢  
باب، ـقرب ال: ادفـحبمرة، نسبة إىل قرية ت

  .أربعني سنة ال تزرعهكانت تزرعه، ومنذ 
  

  .ديفة يا باجنان التۤاكماۤي]: من نداء باعتهم[  
الصاية الباجناية فيها دروب : ومن صايام  

  .بيض وأخرى محر
وجيلب إىل حلب نوع من الباجنان الكبري   
  .الباجنان العجمي أو بيض العجل: يسمونه

  .انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة
  :كما يليوهناك مزاعم يف تسميته   
من : عربية األصل ))باجنان((أن  –ً ١  

األرواح : انـاجل: ))جان((هر، وـظ: ))بان((
ؤيده ـان سود، ويـالسفلية، يؤيده أنه أسود واجل

اءت جأن أيام الباجنان موسم اجلنون، وعليه 
يل معىن ـوق. ّزر معو الباجنانـب]: كنايتهم[

نفجر ـانفجر بالغيظ والسباب كما ي: الكناية
تنفلق قشرته وينتثر : لباجنان إذا تركناه على أمها

  .البزر
، وذا ))بيض ْرجال((أنه حمرف عن  –ً ٢  

  .هاالسم يدعى يف قبيلة ْعٕنۤز
  .))بيض اجلان((أنه حمرف عن  –ً ٣  
السريانية، تلفظ  ))َبْرجن((أنه حمرف  –ً ٤  

  .حمصول البستان: ن مبعىن ابن اجلنة أيگَبْر
الفارسية مبعىن  ))گانباْدِن((أنه حمرف  –ً ٥  
  .منقار اجلان
  .ةباجناۤن: ومن جمانني حلب  
باجنان ـإذا ذكروا ال]: چكاممن مت[  

ثلها يقولون ـچ العدو، مچ إبليس أو بووـب: قالوا
  .إذا ذكروا الفحم، كأن السواد فيهما شؤم

متل الباجنان بّتاكل ّين ]: من تشبيهام[  
  .أبو العيال: يسمونهومشوي ومقلي ومطبوخ، لذا 

  .أبو غنوج: انظر

  :ومن معارضات الزيين  
  .وباذجنان مصري وشامي  
 ۱۰۰ص  ))حكاية أيب القاسم البغدادي((ويف   

لو حشي : إنه ُيحشى باللحم، فقال: فقلنا.. .:
 .بالتقوى واملغفرة ملا أفلح

  
أحسن ماتاكل رز وباجنان ]: من كمام[  

م بقيس البيض هالعريان، ع) ساقك(رو سّتر 
ت ۤربـ، ك)انظر شرحه يف البيض(الباجنان ـع

اقصو ـانـة ودّلت اجراصا، الدست مالباجناۤن
ت ة هلّٔق طفۤحة، كانت الطنجرة ناقصة باجناۤنباجناۤن
  .ةت مالۤنوصاۤر

  .٤٣ص  ۱۱جـ : انظر اية األرب للنويري
  

أطلقوها على ضرب من زهر  :ةالباجناۤن  
  .البيوت

  .برتينانظر  :بانزين  
  

يف جبل مسعان ] من قرى حلب[ :صٔباۤن  
رى ـبيت الباشق، كما ي: بيت نصٓا: من األرامية
  .۱٨٤ص  ٣٨س: املشرق: األب أرملة يف

  
ب، ـيف إدل] من قرى حلب[ :إنصٔرهـٔب  
رى ـبيت الغناء، كما ي: بيت نصرٓا: من األرامية
  .۱٨٤ص ٣٨س: املشرق: األب أرملة يف

: وقال ))بانصرا((: ورمسها األب شلحت  
  .)٧٩حلب ص(. بيت الترنيم

  
  .بنطلون: انظر: ٔبانطلون  
: أو بانقوسه أو بنقوسا أو بنقوسهبانقوسا   

سوق خارج السور يف حملة خان السبيل، هدمت 
ديدة ـالبلدية اآلن قسمًا كبريًا منه وبنت سوقًا ج

  .حمله
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وهذا السوق الذي هدمته كان بين بعد سنة   
  .إثر حريق شب فيه ۱٦٨٥

واملكتبة العربية تطلق بانقوسا على اجلبل   
املتاخم سور حلب الشمايل، حيث كان يستعرض 

  .سيف الدولة جيشه لغزو الروم
وملا ُسمح بالبناء خارج السور أي من عهد   

وه ـدفع بين هذا اجلبل سوقًا ومسـتراع املـاخ
 عّد سوقًا عظيمًاـ، وحىت اليوم ي))سوق بانقوسا((

ميّون دكاكني حلب باخلضار وغريها، كسوق باب 
  .اجلنان قدميًا وكسوق اهلال حديثًا

 .قوساـمقالة للشيخ الطباخ يف بان: لة اجلامعة اإلسالميةـظر جمـان
  .۱٦٦ص: واآلثار اإلسالمية لطلس

  :ويف تسمية بانقوسا املذاهب التالية  
بيت ((: أنه من السريانية: املذهب األول  
كنيسة ـال: بيت الناقوس، أي: أي ))ٓنقوشٓا

بل ـدل على أن جـاألمر الذي ي: النصرانية
بانقوسا كان فيه معبد قبل الفتح اإلسالمي، ومن 

وعرة ـطابع البيزنطيني بناء أديارهم يف األراضي ال
  .ويف اجلبال
دير بيزنطي  ))معرةمصرين((ومن خرابات   

د ـحتريف بانقوسا، وق: ))بانقوتا((تهدم امسه ـم
  .بانقوسة: انظر. زرته

وإن : ٣٣٦ص ۲جـ ))النهر((قال الغزي يف   
–غري عربية ) بانقوسا: أي(انت هذه اللفظة ـك

ريانية، ـفاألوىل أن تكون س –وهو الصحيح
بيت الناقوس، فحذفت : بيت نقوشا أي: وأصلها

تعريب ـكما هي قاعدة ال: ))بيت((الياء والتاء من 
وباصفره، وقلبت الشني كبحسيتا : من السريانية

قنسرين، ـك: كما هي القاعدة أيضًا: ينًاـس
وضع ـانت مـصارت بنقوسا، فالظاهر أا كـف

  .أيام سكىن الكلدانالنقوس 
  

  فحذفت الياء والتاء من((: قوله: أقول  

وابه ـخطأ، ص ))كما هي قاعدة التعريب: ))بيت(( 
كما هو شأن السريان أنفسهم يف هذا : أن يقال
ف الطاغي، والعرب مل ميسوا الكلمة ذا احلذ

ذوفة، ـاحلذف، إمنا تسلموها من السريان حم
  .ولفظوها كما تسلموها بكل أمانة

 ))النهر((قال الغزي يف : ذهب الثاينـامل  
ريانية ـفإن كانت غري س: ٣٣٧–٣٣٤ص  ۲جـ
اَألوىل أن يكون أصلها تركيًا حمرفة عن كلمتني ـف
عىن ـمو) تقرأ الكاف نونًا( ))بيك قوزه((: مها
: أي ))ْوَزةـَج((ثانية ـ، وال))فـَأْل((: ىـاألول

  .شجرة جوز
وذلك ألن هذا الَسمت كان قبل تعمريه   

كون ـبستانًا يشتمل على ألف شجرة جوز، أو ي
  .املراد من األلف جمّرد الكثرة

والظاهر أن هذا السمت ُعِرف ذا االسم   
ن ـذ إم أول قوم ميف أيام دولة بين طولون، إ

ؤيد ـاألتراك الذين حكموا حلب بعد فتحها، ي
نظم ـذلك أن لفظة بنقوسا مل نَرها يف شيء من ال

أو النثر أقدم من كالم البحتري الشاعر الذي 
  .استغرقت حياته مجيع أيام الدولة املذكورة

 هذه ومما يؤيد أن أصل): ويتابع الغزي(  
أمساء حمالت تلك اجلهة  أكثر اللفظة تركي وجود

ارلر، ـاتـق، ؤقٔزْلَيه، وتٔقرۤل: تركية، مثل
  .وجقورجق، وصاجليخان، والشميصاتية

لقت يف ـهذه األمساء التركية أط: أقول  
عهد العثمانيني بعد اختراع املدفع والسماح بالبناء 

  .خارج السور، وليس عهدها عهد بين طولون
  

: ۱۰۲ص ٦جـ ))لنبالءإعالم ا((: قال الشيخ الطباخ يف  
د أن ـفيـا يـتواريخ مـي الـدته فـذي وجـوال
نتزهًا ـنية ومـن األبمـاليًا ـكان كان خـذا املـه
ن ـثاين مـر الباب الـي آخـوف.. .)مترتهًا: يريد(
نة ـتوىف سـن اخلطيب املـال ابـق ))الدّر املنتخب((
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كان موضع  انت حلب كثرية األشجار وـوك: ٨٤٣
اج ـربين احلـأخ: مث قال. ثريةـأشجارًا كقوسا ـبان

ه ـأن –عمرينـان من املـوك–.. ودـياروق بن آش
شب، ـسقوفًا باخلـده جملسًا مـيت والـأدرك يف ب
لس ـذا اـسقف ه! ياياروق: ال لهـوأن والده ق

وبقيت على ذلك إىل أواخر ... انقوساـشبة بـمن خم
  ى أنـها إلعمران فيـسابع، وفيه ابتدأ الـقرن الـال
صلت ـبرية، واتـل بلدة كـارت حملة واسعة بـص

  .بباب البلد الذي هناك املسمى قدميًا بباب القناة
نظومة الشيخ ـجاء يف م: املذهب الثالث  

  :۲۱صوفا الرفاعي 
  بنقوس غدا مرموسا: وقيل  
  يف اجلامع الكبري من بنقوسا    
 :٣٣٧ – ٣٣٤ص ۲جـ ))النهر((: وقال الغّزي يف  

حن ـصـن الـغرّيب مـرواق الـمال الـيف َش
وق ـقرب كتب عليه ف) صحن جامع بانقوسا(: 
يا حضرة نيب اهللا بانقوس على نبينا وعليه ((: سنامه

عالمة ـ، قد أخرب ذا ال))أفضل الصالة والسالم
شارح : احملّدث الّرباين الشيخ مرتضى اليماين

  .))القاموس((و ))اإلحياء((
ال أدري أين قال ): ويتابع الغزي كالمه(  

 وال نـعلم مرتضى الدين أن بنقوسا املذكور نيب،
 ))قاموسـال((عت يف ـوقد راجنـبيًا امسه بنقوسا، 

، فرأيت الشارح قد استدرك ))بناقيس((ما كتبه يف 
بل ـهو ج: وقال ))بانقوسا((لى الفريوزبادي ـع

  :ظاهر حلب، وأنشد أبيات البحتري
  رّجاِسأقام كلُّ ملثِّ الَقطر   
فلو كان الشيخ مرتضى هو القائل بأن ...   

بانقوسا اسم نيب لكان ذكره هلا هنا َأوىل من ذكرها 
لى ـبغري موضع، ألنه كان جيعلها استدراكًا ع

  .كما جرت عادته: ))القاموس((صاحب 
  

  :))إعالم النبالء((: طباخ يفـال الشيخ الـوق  

ضريح ـأما وجود النيب يف هذا ال: ۱۰۱ص  ٦جـ  
امسه، ـلة بـه بنقوسا حبيث ُسميت احملـوأن امس

وأنه أخرب بذلك الشيخ مرتضى اليماين فهو من 
امع ـة، هذا أبو ذّر الذي ُعّمر اجلقور املختلـاألم

يف زمنه او ُقبيل زمنه بقليل مل يذكر ذلك، ومل يزد 
يأيت ـكالم عليه على أكثر مما تقدم ومما سـيف ال

رقّي ـالزاوية اليت بنيت شقريبًا من الكالم على 
ن ـقبلّيته، وكذلك مل يذكر ذلك أبو الفضل ب

، ))نزهة النواظر((يف تارخيه  ٨٩۰الشحنة املتوىف سنة 
ًا ـومل يذكر ذلك من انتزع من هذا التاريخ تارخي

، مع أن كل واحد من ))الدّر املنتخب((آخر ومساه 
هؤالء قد اعتىن ببيان املزارات اليت يف حلب وما 

ن ـوهلا أشّد االعتناء، وكذلك املتقدمون مح
اإلشارات إىل ((املؤرخني مثل اهلروي يف كتابه 

ا ـ، وابن العدمي يف تارخيه الكبري وغريمه))الزيارات
ا ـإّنا مل جند أحدًا ذكر أن لنا نبّيًا امسه بنقوسـف

  .وأنه مدفون يف هذا املكان
: ))النهر((: قال الغّزي يف: ذهب الرابعـامل  

ويزعم كثري من الناس أن لفظة : ٣٣٤ص ۲جـ
هر ـظ: أي ))وُسهاـباَن ق((أصلها  ))بانقوسا((
َرها يف ـوُسها، وحيكون يف ذلك حكاية مل نـق

  .كتاب وال ديوان
 ٦جـ  ))المـاإلع((: يـاخ فـطبـال الـوق  

وما أعرق يف الوهم ما يقوله بعض : ۱۰٣و ۱۰۲ص 
وسها، ـبان ق: أصله ))بانقوسا((إن : عوامـال

والضمري يعود المرأة كانت كامنة هناك وراء 
–الصخور يف بعض احلروب، مث رفعت رأسها 

بان : قال الناسـف – انت متنكبة قوسهاـوك
انقوسا، ـقوسها، مث داخلها التحريف فصارت ب

  .فهذا وال ريب من خمترعات العوام
: غزي يفـوقال ال: ذهب اخلامسـامل  

ي ـظهر لـذي يـوال: ٣٣٧ –٣٣٤ص  ۲جـ ))نهرـال((
أخوذة ـفهي م –إن كانت عربية –أن هذه اللفظة 
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وهي ما طلع من مستدير البطيخ،  ))بناقيس((من 
: ))وثـبالضم، وبناقيس الطرث: ((واحده ُبنقوس 

ما قال ـك–شيء صغري ينبت معه أوَل ما ُيَرى 
وذلك ألن ): ويواصل الطباخ( –الشيخ مرتضى

لب ـبنقوسا جبل مستدير يتراءى للمقبل على ح
جاره ـكانت أش قبل سائر جباهلا، وال سيما ملا

كما ذكره –قائمة حينما كانت خمشبة حللب 
وغريه، وكما تدل عليه  ))كنوز الذهب((صاحب 

أشعار البحتري والصنوبري وعبارات املؤرخني الذين 
ليت وقعت بني سيف الدولة تكلموا على احلروب ا

قطع ـوكافور اإلخشيدي، وكيف كان كافور ي
  .شجر بنقوسا

  
: ال الغزي يفـوق: ذهب السادسـامل  

وزعم بعضهم أن لفظة : ٣٣٧و ٣٣٦ص  ۲جـ: ))النهر((
قرأ ـت( ))گوزبيك ((تركية حمرفة عن  ))بنقوسا((

  .ألف عني، أو ألف غرفة: أي) الكاف نونًا
: ))النهر((وقال الغّزي يف : ذهب السابعـامل  

حدثين مطران السريان : ٣٣٧و ٣٣٦ص ۲جـ
بيك ((ن ـلعلها م: وذكس يف حلب قالـاألرث
  .أي ألف طري) تقرأ الكاف نونًا( ))قوش

: ))النهر((: وقال الغزي يف: املذهب الثامن  

يك ـب(() ريفـها حتـأن: (٣٣٧و ٣٣٦ص ۲جـ
نطرة، ـألف ق: أي) تقرأ الكاف نونًا( ))ْوسـَق

وجد يف ـوكل ذلك بعيد عن الصواب، ألنه ال ي
ف، وألن ـذه احمللة عني واحدة فضًال عن ألـه

ألف الغرفة أو ألف القوس يقتضيان أن تكون هذه 
 يف كـعمريها، وذلـاحمللة عرفت ذا االسم بعد ت

عروفة ـأوائل القرن السابع، وقد علمت أا م
باالسم املذكور يف أيام بين طولون والوليد الشاعر 

  .البحتري، وذلك يف القرن الثالث
قال األب توتل يف حاشية : املذهب التاسع  

ذكِّر ـوقد ي: ۲۱ص  ))نظومة الشيخ وفاـم((

إله اخلمرة، : أو باخوس BACHUSبانقوس بلفظة 
ومن الشائع أن تلك احمللة كانت كثرية األشجار، 

رفيق القديس سرجيوس : باخوس وكان القديس
الذي شيدت على امسه مدينة الرصافة سرجٓيوبٓوليس 

  .شرقي حلب
قال األب توتل يواصل : املذهب العاشر  
حق أرملة ـواألَصّح ما ذكره األب إس: حديثه

، )بالسني املهملة: (ٓقسٓابيت ْن: تأويًال لبنقوس
ن ـاملسلخ، حيث يذبح اللحم، وم: عناهـوم
عيد ـاملسلخ يف حلب إىل عهد غري ب عروف أنـامل

  ).بربية املسلخ: يريد(منا كان يف جوار بنقوسا 
حدثين الصديق : املذهب احلادي عشر  

: ))عادياتـال((سيد جورج صباغ عضو مجعيتنا ـال
 PENTECÔTE: أنه من احملتمل أن يكون أصل بانقوسا

بدليل  PENTECOSTE: وـوأصل لفظها ه
، ومعىن هذه الكلمة ))O((فوق الـ ))األكسان((

  .عيد العنصرة عند النصارى: اليونانية
  :ورودها يف الشعر وغريه  
  :قال البحتري  

  فيها لَعلوةَ  ُمصطاف وُمرَتَبٌع
  ى وبطياسمن باَنقوسا وبابلَّ    
  !وقال حممد بن إمساعيل اآلمدى  

  سقى اهللا وادي باَنقوسا من احلَيا
  مساًء ُيرّوي ُترَبه ويصيُب    
  ّزًةـرامًا أعـومًا كـه قوحّيا ب

  عليَّ وذكراهم إيلَّ حبيُب    
  :وقال الصنوبري  

  َهى املباِهي حني باَهى    باَنُقوساها ا با
  

  :ومن أغانيهم احلديثة  
  

  وساـت عليَّ مسحۤب  شوفوا املٔاين ببانقوسا
  تشرَكلت انا وحصاين  اـماطلت انا البوس
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: يريدون! (يا دبر مّي بانقوسا]: من حنتهم[  
  ).يا بياع الدبس رّمان ببانقوسا

  
والبدو ال يعرفون من حلب غالبًا إال   

أين تقع بانقوسا؟ : بانقوسا، سأل بدوي آخر
  .غريب بانقوسا: أجاب

  .۱۱۲ص ۱۱س: انظر جملة امع العلمي العريب
يف حارم، من ] من قرى حلب: [بانقوَسة  
بيت النواقيس، كما يرى : بيت نقوشۤا: األرامية
  :أرمله يفاألب 
  .۱٨٤ص ٣٨س: املشرق

حملة : ويرى األب شلحت أا مبعىن  
  .)٧۲حلب ص(. اجلرس

ليب، ـصادق بن صاحل احل: البانقوِسي  
  .ه۱۲۰٣، مات سشاعر

ليب، ـبن صاحل احل عبد القادر: البانقوِسي  
  .ه۱۱٩٩، مات سصاحب مؤلفات

، أو من BANQUE: من الفرنسية: نكالٔبا  
  .ألعاب الشدةمن : BANK: اإلنكليزية
گارسون الذي ينادي أجري القهوة ال: بٔانكٓو  

عال واقبض، ـت: كو، يريدـبان: قبض الشكلةـي
  .أمني الصندوق: BANCO: من اإليطالية

  
مغسل : BAGNOمن اإليطالية : البٔانيٓو  

ا ـوضع هل. احلمام، املركن يغتسل فيه، املغطس
انة تغسل ـشبه إّج: اِملخضب: الشيخ أمحد رضا

  .فيها الثياب، ورمبا يغتسل فيها الرجل
مثلثة (اَألْبَزن : ووضع هلا جممع مصر  
احلوض النحاسي : من العربية عن الفارسية: اهلمزة

  ).يستنقع فيه
  .فاخره: باهاه: عربية: َباَهى  

  
  ة القماۤشـون هـٓل]: يقولون: [تۤهالبۤا  

از ـدون أنه فقد صبغه األصلي، جمـت، يريۤهۤاـب
اِفض، ـن: ربّيهـحتّير، وع: عربيةـَهت الـن َبـم

  .من َنَفض الثوُب والِصبغ ذهب بعض َلونه
  

: اْهٔظةـأسعارك ب]: يقولون: [ظَباۤهـال  
ليه ـُقل عـث: من العربية جماز من َبَهظه األمُر

ع ـمج: مصاريف باهظة: ثلهـلبه، ومـوغ
  .مصروف باهظ

  
رب ـأك: حتريف اإلام العربية: مالَباۤه  
  .يف اليد أو الَقَدم أصبع

  
  .ْنٓبۤه: ويف العربية  
ا ـن ـاسم الفاعل م: عربية: الباِهي  

بهّي ـحُسن وظُرف، فهو ال: ِهَي و َبُهَو اًءـوَب
  .وهي البهّية، أو الباهي والباهية

  .ومسى به األتراك، وهم جاروهم  
األمري، : من التركية عن الفارسية: البٔاي  

  .فالغّين، العظيم، لقب شر
ومنح العثمانيون وايل تونس لقب باي تونس   
  .ه۱۱يف القرن 
  .واليوم يستعملها األتراك مبعىن السّيد  
عبارة : BYE BYE: من اإلنكليزية: بٔاي بٔاي  

  .السالم لدى الوداع
: فارسيةـمن التركية عن ال: باي ختت  

َقَدم ـال: ))پاي((العاصمة، من : اي ختتـپ
  .سرير امللك: ))ختت((و

  .باخ: انظر: خالباۤي  
  

كاتبة وفقيهة من بيت علم : بٔاي خاتون  
  .ه٩٤۲وفضل، ماتت يف حلب س 

  
  :ن أنواع احلمام، من التركيةـم: البٔإيملي  
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لونه  اللوزي، أي فيه نقاط بشكل اللوز يغاير لوا 
  . العام، منه الباميلي األزرق والباميلي األسود

  .بايراملي: ويف الشام حيرفونه إىل
  

 الَقْدر، : ))ٔپاَيه((: من الفارسية: الٔباۤية
  :الرقّي، املنصب، واجلمع الدرجة، الرتبة،

  .بايات
  .ٕتقۤلت ٔبايٓتو: ]من كالمهم[
ألو ٔباۤيه متل معزّۤل : ]من كمام[
  .الكۤراۤيه

: پاپاز عن الفارسية: من التركية: الٔبّبٔاظ
  األب، يطلقوا على: PA PA كلمة من: پاپاس

الرهبان ورؤساء دين النصرانية، كما يطلقوا على 
  .امللك يف ورق الشّدة

.أيب: ٔبأبام: من التركية: ْمٔبـٔبـ  
  .هائ ٔببم هاي: واستمدوا من التركية

  .هاي: انظر

  :ٓبٓبو: من السريانية: أو البوبو بُّوـالٕب
  .الطفل، الصّيب

  حكاية: ))الَبّبة((ويدانيها يف العربية 
  .الصيبصوت 

على  ))الَبّبة((وأطلق األب أنستاس الكرملي 
  .الولد الصغري

الطفل، ألنه : BÉBÉ :ويدانيها يف الفرنسية
  .احلرف الشفوي :ب ب بيبغم بتصويته 

  :واألم احللبية عندما تداعب ابنها تقول
  دبس ومسۤنه باجلّره       َحّج الّله ياحجۤيج الّله

  بّرا تطلع والبيۤسة         والٕببُّو أنا  بآكـل
  على أصابيع البّبو: ]و ينادي بياع اخليار[
  .يا خيار

  
  ٕسمۤعت بنت العزيزۤية بياع: ]من نوادرهم[

طلۤعت  على أصابيع البّبو يا خيار،: اخليار عم بنادي
  طّلعت تشوف اخليار هۤيك و مدنگر

  
  هادا أصابيع البّبو ؟ -
اجلحش  على أجر: أش بتريدي أنادي عليه -

 !يا خيار) كلمة أخرىأو (
  شفٓتو بٕبّبو عيين، من: ]يقولون: [وـُالٕبّب

  .إنسان العني: )وتسهل مهزته(البؤبؤ: العربية
ـَا: ٓبٓبا، ويف الكلدانية: ويف السريانية ـَب   .ب
  .ـاَبـَب: ويف العربية

  شفتو بـبّبو عيين َهْي: ]من كالمهم[
  .البّدا تاكال الدوۤدة

  
  : ]من شعرهم[  

   ٕتقبل حلطّۤيتك ِبٕببُّو العنينت لو ٕك
  وَبـغۤلق عليك اجلفن ال يلحقك ضۤيۤمه              
بصري قد  ٕأينا شي إذا متدد: ]من ألغازهم[  
  ).بّبو العني(: ومرتني  ٓواملّن

  
  :واپٓور، عن الفرنسية: من التركية: البّبٓور

VAPEUR، أو عن اإليطالية :VAPOREعن ،  
  :وأطلقوه جمازًا على ما يليالبخار، : الالتينية
  .الباخرة: السفينة البخارّية أي –ً ١

عبد  اليت اصطنعها أخصام ]من أغانيهم[  
  :احلميد للنيل من شوكته

 
  حتت الصّرة شي عجيب   على عميّۤم خود وجيب

  عبد احلميد فيه رۤاۤكب   العثمانلي  بّبٓور   يف
  

  .القطار –ً ٢
 ). ولو أنه ال يشتغل بالبخار(الپرميوس  –ً ٣

  .الكّباس: ))الوسيط(( ومساه يف
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 بّت املسأۤلة، وقضيتك: ]يقولون[: َبـّت
: ربيع باّت قطعه، أمضاه،: بّت األمَر: عربية. مبتوۤتة

  .انبت: انظر. ال خيار وال عود فيه

  
: حتضر من كل ٕبّت الۤزم: ]يقولون[: البّت
  :مصدر بّت) العربية(هذه من الَبّت 

  
الُبّد  وهذه حتريف: قطع، وال ٕبّت ما ٕيفرجا رّبك

كأصلها  وقد يلفظوا. املناص، املهرب: العربية
  .العريب بالدال

  
  تنني ال بّت واحد اإذا اتفقو: ]من أمثاهلم[
  .منّٓن غلبان

  حتريف َبـّتاًَ أو إبتاتًا: من العربية: بَتاتًا
  بتاتًا، وال: أو البتة، وهم جاروا األتراك فقالوا

  .تستعمل إال بعد النفي
  .ٔبٔطاطًا ٔبٔطاطًا: واملتندر يقول

  .البطاطا: انظر: الَبَتاۤتة
  .بتر: انظر: الَبّتار
  خود بتاعي وعطيين: ]يقولون[: الْبتاع

به من  كل ما ينتفع): العربية(حتريف املَتاع : بتاعك
  .عروض الدنيا اليت تفَنى وتنقضي

يف  ، قال))مْبتاع((حتريف  ))ْبتاع((أو إن 
  .اشتريته مبايل: هذا الشيء مبتاعي أي: التاج

  حتريف –كما نذهب حنن  – ))ْبتاع((أو إن 
 هالغرض: ، أال ترى أم يقولون))َتـَبـع((

ـَعي، كما يقولون  :بتاعي، يريدون بقوهلم: َتـب
ولبنان،  َتَبعي أنه يتبعين وخيّص يب، ومثله يف الشام

تاع، : إبتاع أو: واجلزائر ْبتاع، ويف تونس: ويف مصر
 ،))َتع((التونسية إىل  ))تاع((واملالطيون حيرفون

الفرنسية،  DEأداة اإلضافة، مثل  ويستعملوا
  .كتاب تع حممد: كتاب حممد فيقولون يف

 

  بتوع، ذكرها دوزي يف: وجيمعوا على
  :وأتى هلا مبثال ))تكملته((

  .املراسيوتقطعت احلبال بتوع 
  :]من أغانيهم    [

  !يا بتاع الزۤيت! يا علي! عّمي
  

  وَلك أنۤته ْبتاع تضٓرب،: ]من سبام[
  .أنۤته َخرج فرۤشه
أدنو  أجا وبتبت لو يف: ]يقولون[: َبْتَبت
احلديث أو  حتريف َأَبـّثـه: سارره: شي، يريدون

  .أطلعه عليه: السّر
  .))تكملته((وذكرها دوزي يف 

  
  .قطع: يةعرب: َبـٔتر
  .السيف القاطع: والبّتار
  قـتّۤا َبـتٔرا، يريدون: ]يقولون[: َبـتٔرا

 –البتراء  :نوعًا منها يكون غضًا ودقيقًا، من العربية
مسوها  مؤنث األبتر مبعىن املقطوع،: –وتقصر 

ومحلوا ما  باملقطوعة ألا تقطع قبل متام نضوجها،
  .بزرا تنتج الغض منها عليها

  يف حارم، ]من قرى حلب[: ٕبتٔراۤعل
  بيت الرعد، كما يرى: بيت َرۤعل: من اآلرامية

  :األب أرملة يف
  .١٨٤ص  ۳۸س : املشرق

  ويرى األب شلحت أا مبعىن بيت
 .)٧٢حلب(. املرتعش

  
 .أنظر ٔبطٔرك: الَبْتٔرك

  
  من أمساء ذكور النصارى،: َبْتٔراِكي
 بطرس  :PETROS :تصغري PATRAKIS من اليونانية
وجرى  رة،ـول، ومعىن امسه الصخـاسم الرس

 رف على استعمال الطاء يف بطرسـالع
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أن الطاء  مطران وبطرك، واحلق: ألا أفَخم، ومثله 
  .لفظ سامّي، وكان من الفن أن تعّرب بالتاء

  
 :من الفرنسية: وۤپترٓول وَبترٓول: ْترٓولالۤب

PETROL عن الالتينية: PETRA :احلجر و 
 

OLEUM :،النفط :أي زيت احلجر، عربيها الزيت.  
  .األراضي يستنبط البترول من أجواف بعض

  .نظرمهاا. القاظ والكاظ: ويسمونه
  .ومن األلوان عندهم لون البترٓول

  .دخل البترٓول حلب ١۸٥٣وسنة 
  ٥٩٩ص  ١٠٣و س  ٤۱ص  ٩٦س : انظر جملة املقتطف

   .٢٣٧ص  ٦٣وس  ۱۱ص  ۱۱٦و س 
  ٥٩۱ص  ١٠و الد  ٦٧ص  ٢الد : وجملة الكتاب

  .٧٧٥و 

  .٧٨٦ص  ۱٣س : وجملة احلديث
  ٥٣ص  ۱٢و عدد  ٦٢ص  ٢عدد  ٣س : وجملة األديب

  ١١عدد  ١و س  ٦٠ص  ٩و عدد  .٦٠ص  ٧و عدد 

  .٦٣ص  ٨عدد  ٥و س  ٢٩ص 

  .٧٥٢ص  ٢س : وجملة الضياء

  .٩٨ص  ٢جـ  ٧الد : وجملة اللسان العريب

  
  :PADRONA :من اإليتالية: البترٓوۤنة

 صاحب بيت أو دكان، وهم ال يستعملون الكلمة
  . إال مؤنثة ومبعىن صاحبة ماخور

  :ۤفطٓرنٓا: ويف السريانية عن اليونانية
  .السيد

: بيتيك: من التركية عن الفارسية: الَبَتك
التأنق  التطارح الغرامي، وهم يستعملوا مبعىن

  .والبطر
  .ْمَبّتۤكةفالن ْمَبّتك وفالۤنة : وبنوا منها

  ماملبّتك الۤز: قال لٓو: ]من كالمهم[
  .ما بضاينو يوۤمني: يتجّوز مبّتۤكة، قال لٓو

كراد، األ يف جبل ]من قرى حلب[: َبْتلِيَته
  قة،املعّل: ابيت ْتـِليٓت: من اآلرامية

  :كما يرى األب أرملة يف
  .١٨٤ص  ٣٨س : املشرق

  
  :دللمتصلب املتشّد ]يقولون[: تِلنيٕب

 
 يت على ضيعة بتلني؟ يومهون أا قريةما عدّۤ

  .إنك ستلني ويزول عنادك، فهي تورية: ويريدون
  .بتلني يا آغا بتلني: ]من أمثاهلم[

أطلقوها على الصاية اليت أرضيتها : الَبّتة
مخرية أو بيضاء غالبًا، وعليها أزهار صغرية قدر 

 ضرب من الطيالسة: الَبّت: الفستقة، من العربية
 لغليظة اخلضراء، تتخذ من الوبر أوالصوفاملرّبعة ا

 أيضًا، وهم “الساج((أو اخلّز، ويسمى يف العربية 
  .أطلقوها على ما تقدم اصطالحًا

  
  .بتاع: انظر: توعـالْب

: عربية الكلمة: لقب مرمي العذراء: الَبتول
عن  املرأة اليت ال أرب هلا يف الرجال، املنقطعة

  . الرجال
    .الَبتولّية: والنسبة إليه
  .ۤبتوَله: ويف العربية
  .األعزب، العذراء: ْبتوٓال: ويف السريانية

  .بتلت: و يف ملحمات أوگاريت
يف حارم، من  ]من قرى حلب[: َبـْتـَيا

أرملة  بيت األهل، كما يرى األب: بيتيا: اآلرامية
  .١۸٤ص  ٣۸س : املشرق: يف

  :وحمتمل أن يكون لفظه األصلي: نقول
اليهود  بيت يهوه اإلله الذي استمّده بيت َيـه، أي
  .يهوه: انظر. من جوارهم

  حكينا معك ٕكلۤمة قوام: ]يقولون[: َبـّج
   حبت ا،: ٕرحت ّجبـيتا هون وهون، يريدون
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جمازًا يف  شقها، استعملوها: بّج القرحة: من العربية
  .كشف املساوىء
  .انبّج: بنوا منها

بيسكت وبيسكت وبعدا : ]من كمام[
  .بّج َبّجب

صيغة املبالغة على فّعـال من : ّجبـاق
  .انظرها. جبق

  
ٔجباۤيش  بّدي أعۤمل :]يقولون[: َبٔجاۤيش

. وظيفتك أنۤته تاخد وظيفيت وأنا باخد: معك
: ٔجباَيْش: الفارسية املبادلة، من التركية عن: يريدون

  .مكان آخر يكون موظف: يف حمله، أي
جببج،  نٔقع الكعك حىت: ]يقولون[: جببج
منتفخ، وتبجبج  ممتلىء: رجل َبجباج: من العربية
تستعمل العربية منه  مل. كثر واسترخى: اللحم
أنه شرب من املاء ما  جببج، ومل تنّص على: املاضي

  .انتفخ واسترخى بوسعه أن يشرب حىت
  

واجليم تلفظ (ٓبْجـُبوجِيتٓا : ويف السريانية
سال ونبع : ))ْبـٓجا((الورم يف اجلسم من ): گافًا
  .ورشح

كالمو مبجبج ولونو : ]من كالمهم[
  .مبجبج

  
 ال أزال أتصور نانيت أم: ]من لوحام[

 أبوي يف فراشا وشعرا األبيض واملسبحة بإيدا
 مابتحسن بتقوم على أجريها ألنو القولنج هۤالكا،

 مسۤعْت وشيخ ۤداخل وشيخ طالع عم بقروا ال، ومىت
وبتصلي كأنو  توضاصٓوت الّله أكرب بتشوفا بتفز وبت
املاليكي الوديع ما  ما فّيـا قلبة مالقلبات، وهالوچ
  بتقرا فيه أنو بزمانا ملا كانت

  

 بسۤتانية بصباها قتلت ضبع، وكل بساتني قبۤلة
  .بيعرفوا

  
  نقع كعكاتا التنوريّۤـة حىتوكانت داميًا ٕت

 ورـزين عالتنـيبجبجوا، وملا بكونوا بيوما خۤاب
كانت  التازة اللي بشتهيه قلبك،ما بتاكل هالسخن  

  والقدميات أش أساوي فيّٓـن،: تقول
بتقيم هالسخنات حىت يصريوا ۤيابسات وبتاكلن 

  . مبجبجات
  وكتري ناس حياتن اعتادت على البجبجة،

  .ومابطيب ألن ٕإال البؤس واحلرمان
  

 هالقماش ببٓجر،: ]يقولون[: َبـٔجر
 أش وسلفيت اشترت مّنو وبعدما خسلتو يا لطيف

الثوب  نصل: يريدون زوال اللون، عربية. قلب لونو
  العيب: الُبـْجرة: وَنَفض، أما َبـَجـر ففي العربية

  دون  اللون زوال  يف  العيب  قيدوا  مطلقًا، وهم
: البجران ومؤنثه :عندهم  جبر  من  والصفة. غريه

  .بۤاۤجر و بۤاْجٔره :البجراۤنة، واسم الفاعل
  

على أن صديقنا الدكتور چليب املوصلي يرى 
  .واضمحّل زال: الكلدانية مبعىن ))فشر((أن جبر من 
  َنـْعَلـة الّله عليه ال ْتحّل: ]من سبام[
  .وال ٕتبٓجر

  
بنوا على فـعَّـل من جبر املتقدمة : َبجَّـر

ـّرتو الشمس وصار مبجّۤـر ومبجَّـر: فقالوا   .جب
  

جبقا وداميًا جبق لو : ]يقولون[: ٔبٔجـق
شاف  ببٓجق، وشغلتو وعملتو وكاروالبجق، وإذا

  َبـّجـاق أكتر مّنو بقتل حالو، مل جد
  



٥٥ 
 

ولعلها  ،))تكملته((للكلمة أصًال، وذكرها دوزي يف 
  :مما يلي

 –املتقدمة  ))بـّج((أا حنت من  –ً ١
أظهر : ، فيكون أصل معناها))قال((و –انظرها

  املساوئ،
  .ما ال ينبغي أن يكشفأو قال كاشفًا : وقال

  
  فالن ))جببج((أا حنت أيضًا من  –ً ٢

ذهب يف الكالم معه مذهبًا غري ): العربية(لفالن 
حّد  جتاوز: فيكون أصل معناها ))قال((مستقيم، ومن 
  .االستقامة قائًال
الشراب  ))مـجَّ((أا حنت من  –ً ٣

ألقاه من فيه، جعلوا ميمها باء، ومن ): العربية(
ألقى من فمه الكالم : أصل معناها  ، فيكون))قال((

   .كالم ممجوج؟: أال ترى أم يقولون املنبوذ وقال،
جاقدون قو اب((: أا من التركية –ً ٤
يتكلم من الفخذ أي من الكالم : مبعىن ))نوشيور

  الكلمة: ))باجاق((الذي يدور حول الساقني، بنوا من 
  .فعل َبـَجـَق وَبـجَّـق –وهي اسم  –األوىل 

  ): العربية(أا حتريف َفـَجـَأ املرأة  –ً ٥
 .استعملوها يف الكالم البذيء. جامعها

  غليون البجَّـاقة بّدو: ]من كمام[
  .ألف حّراقة

 من اصطالح القندرجية، من: الٔبٔجق
جلدها  الساق، يريدون ساق الدابة اليت اختذ: التركية

  .بالنسبة ملا سواه جلدًا، والبجق لـّين
  

ورقة : يف اصطالح العيب الشدة: الٔبٔجق
ـَه: الصيب، من التركية  :ٔبَچـه عن الفارسية بأچ

  .الولد من اإلنسان واحليوان، الصيب
ـّق  انظرها –بنوا على فّعل من جبق : َبـٔج

  .ولعلها وجمردها حنت من مّج وألقى –
  .ذكرها دوزي

  ـّقشوفو أش عم ببۤج: ]من كالمهم[
  .واللي حواليه عم ّزوا لو القاووق

 ف مبّجق كبري يفَبعۤر: ]من لوحام[
وبالدنا ما بتعرف مقاييس  –هالبلد، بنظم وخبٓطب 
لكن هوّۤه بالتجارب عرف  –الكالم وال فن اخلطابة 

 أّنو لوّۤص شقد بتريد بس مثّۤل ؤقلۤتن عاملسرح،
 يف اجة أّنو العامل يسفقوا َلك، وبعدا رو ادخولح
وهّلق  مبّشوا لك ٔأمرك، وساواها، وهّلق.. .لوج

انظم شي  :الناس ما هي ممنونة من احلاكم الفالين
ضٓرب شعرك ٕت تنسى أبدًا يفكم بيت و طرطشو وما

مابتسعك الزعربة، وٕهْه على وتر الوطنية وتزعرب قد 
وصار لو وظيفة  وٕهْه واال مبّجقنا صار وتصّور،

وبتاجر باحملظورات وبيعۤمل، كبرية بقۤدر ّحما رّۤب 
  .خبري ولّسا يف ماللي بذكروه

  
املوسوعة يف علوم ((قال يف : الَبـَجـل

اخليل  مرض يصيب: الَبَجل أو اَحلَلق: ))الطبيعة
تعيش يف  واحلمري، سببه دودة ثعبانية من النقيعيَّات

  .الدم
  .عّظمه: عربية، ّجبله: َبـجََّل

  ))بّكى((يف  هلجة بدوّية: ىّچَب
  .انظرها

  
  : ]من أغانيهم[
  

  ك احللو َبچاينگفرا  املـٔاين املـٔاين املـٔاين    
 
  دحبتين من: ]من كمام[: اقچالب

: ، من التركية)ال يستعملوا يف غريها(اق غري بچ
  .السكني، املوَسى: اقٔچبي
  

  چاورة، منوقد حيرفوا إىل َم: الَبـچأؤرة
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قطعة من النسيج : اْورةچٔاپ: التركية عن الفارسية
 .مستعملة ُيمَسح ا
. بچخ ما بقى يقوم: ]يقولون[: َبـچّٔـخ

قعد وألقى كل ثقله على األرض باسترخائه : يريدون
  :عليها، مل جند هلا أصًال، ولعلها مما يلي

 حنت من برك املستعملة عندهم لقعود –ً ١
 اضطجع متمكنًا): العربية(اإلنسان، ومن جخَّ 

  .مذهبنا وهو ،وهم جعلوا اجليم چيمًا مسترخيًا،
 :أا حتريف َفـَشـح السريانية مبعىن –ً ٢

  .فشخ، وهو مذهب الدكتور داوود چليب
 :أا حتريف بشخ السريانية مبعىن –ً ٣

عبد  ألصق َأليته وباعد بني رجليه، وهو مذهب
املوصل  معجم أمثال((اخلالق الدباغ اهلذيل صاحب 

  .))العامية
  اصطالح بدوي للركوة اليت تصّب :الٕبْچر  

  :العربية ))الِبكر((منها القهوة إىل املصّب، من 
  .العذراء

صبعتو أبچك : ]يقولون[ :ـكّچَبـ
  أدخلها وثبتها فيه، مل جند هلا: بالعجني، يريدون

  .نظرمهاا. أصًال، ولعلها حنت من َبـرَّك وچّك
  .انبچك: بنوا منها

  
  ،بچكعم ببٓچك الزهر : ]من كالمهم[  

  مو الزم خيّضو ويزّتو، من شان َهْي عم بغلبين،
  .َبچك وأخوه بلعب كعۤاب متلوكمان ببچك الكعب

  
كة وجوزا هاملرا مبّچ: ]يقولون[: َبـّجك

  يريدون. ندنمتال مبّچك، والتبچيك طبع َع
  من ّجبك أن كالمه فيه متثيل و زهو كاذب، مل

  :جند هلا أصًال، و لعلها مما يلي
  

  .انظرها. أا حتريف الَبـَتـك –ً ١
  

  
  
  ):العربية(أا من بشك اخلَرب  –ً ٢

  .اختلقه وابتدعه كاذبًا
 استعملوا منها اسم املفعول واملصدر، وبنوا

 اختلقه: ابتشك الكالم: ويف العربية. تبّچك: منها
  .وكذب فيه

  

شويف هاملرا شقد : ]يقولون[ :ٕبـٕچـم
الصورة،  :بيجيم: التركيةمن : مغاواۤية لكن ماال بچم

  .عن الفارسية. اهلندام، الِطراز
  

 تركية مبعىن ال هندام له، وال :ٕبٕچْمِسز
  .صورة مقبولة له

  : ]من شعرهم[
  حىت الوقار حيوز       ويا مقرمطًا شعخٓش
حىت ) حنت( :يقّص شعر خشمه: يريد وصفه يقول

  .حيوز منظر الوقار، ولكنه جبْمسز
  

  .َبَكى: ومن هلجة البد: ٕبچي
 َنـَفـد،: من قاموس األطفال تعين: َبـْح

  .انظرها .مل يبَق شيء، ظين أا املقطع األول من حبباح
  

صٓوتٓو  َتّم يعيّۤط حىت بّح: ]يقولون[: َبـّح
صوُته كان  َبـّح: َبّحة مو شلون ما كان، من العربية

فهي يف العربية الزمة  ِغَلظ وخشونة،: فيه ُبحَّة أي
  . انبّح: تعّدى باهلمزة، وهي عندهم متعدية الزمها

  .املّالح، السّفان: عربية: البّحار
 زعم: عربية، قال اللحياين: َبحباح

إذا قيل  :الكسائي أنه مسع رجًال من بين عامر يقول
 –مل يبَق : أي َبحباح: أبقي عندكم شيء ؟ قلنا: لنا

  .–كما يف اللسان
  .َمحماح: ويدانيها يف العربية

 ة ابنها فتمسح راحتهـداعب األم احللبيـوت
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َبْحباح، يا عرۤيق التفاح، أجا العصفور : براحتها قائلة

و تثين (َهْي كمشتو  يتوّضا، لقى لو ْبريق الفضة،
، وهي )وتثين بنصره( ، وهي دحبتو)خنصر الطفل

، )هوتثين سّبابت(أكلتو  ، وهي)وتثين وسطاه(شويتو 
مث ُتمّشي أصابعها على ساعده ( وهي ما خّلوا ال ِشي

ٕدّب دۤبيۤبة ٕدّب الفار دّب دبيبة دب ): قائلة حىت رقبته
دكك ): وملا تصل إىل رقبته تدغدغها قائلة( الفار

  .دكك دكك دكك، فيضحك الولد ويضحك
  

  .حببح التالية: انظر: أيام البحبۤاحة
حببح يل : يقول املشتري للبياع: َبـْحَبـح

  زدها، : ياها ْشَوْي، الّله يبحبح بزيتك، يريدون
إمنـا   ليس لبحبح العربية معىن الزيادة أو مايدانيـه، 

يف جمـد   كـان : تبحبح يف اد: ملشتقاا مايدانيه
اتسع الغيـث ومتكـن مـن    : واسع، وتبحبح احلياُء
واسـع  وال الواسع يف النفقـة،  : األرض، البحبحيُّ
أو الَسـمجة،   املرأة السـمحة : يف املرتل، الَبحباحة
  .وخصب يف سعة: هم يف ابِتحاح أي

 –وهو رباعي  –وصاغوا اسم التفضيل منه 
  .األحببح: فقالوا

  
أيام البحبۤاحة، ألم : ومسوا أيام عاشوراء
  .يوسعون فيها النفقة على العيال

  .رزقتو مبحبحة: ]من كالمهم[
  :َبـَحش: ريانيةمن الس: َبـْحَبـش

  .صاغوها على َفعَفل. حبث، حفر
  .حبث: ويدانيها يف العربية

فالن البحبش، : وجعلوا منها االسم فقالوا
 ه،ـه بـمن يهتّم و يبحث عما ال عالقة ل: يريدون
  .الفضويل: البحبش: أو قل

  دخلوا التحّري وحببشوا : ]من كالمهم[  
  .كل البيوت

  
  إذا سألوك عن حببش : ]من أمثاهلم[
  .َلـبَّش: قول لن

مسكني هالزملة معو : ]يقولون[: َبـٔحت
: العربية من: ساعة، شوفو عم ببحت بإيدۤيه وإجرۤيه

رماه : طلبه يف التراب، والتراَب بأقدامه: حبث الشيَء
حرك أطرافه بعد أن  :خلفه، وهم استعملوه مبعىن
: عربيةويف ال. نوبة عصبية استلقى على األرض إثر

  .حّرك: بآحش
  َسمن هالضرف: ]يقولون[: تالَبـْح
من  اخلالص: الَبْحت: عربية: مسن عريب َبْحت
  .االختالط بغريه

فّرقه، : حبثر الشيَء: من العربية: َبـْحتر
  .بّدده، قلب بعضه على بعض

املدوك  :والكالليب يسمون احملشي بربغل
ّمص البندورة واحل املبحتر، ألنه قد يتخلل الربغل

  .والبقدونس
  .ْتبحتر: وبنوا من حبتر

  .انظرها). العربية(بعثر : ويدانيها
  .عم بتبحتر على كيفو: ]من كالمهم[

  أبو عبادة الشاعر العريب، ولد: البحتري
  .م ٨٩٧يف منبج من أعمال حلب ومات س 

  .١٦٩و  ١٦٧و  ۱٦٦ص : انظر اآلثار اإلسالمية لطلس

واالسم فتش، : حبث عنه: عربية: َبـحث
يف  األحباث والبحوث، واقتصر: البحث، ومجعه

  .على البحوث ))املنت((
: واستمدت التركية واألوردية والفارسية

  .حبث وأحباث
املسألة على : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .طاولة البحث أو على بساط البحث

خالف الَبّر، املساحات : عربية: الَبـحر
  أكثر األرض، وقدالبعيدة من املاء امللح يغطي 
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: يسمون النهر العظيم حبرًا، ويف اصطالح العروضيني
  .كل وزن من أوزان النظم

 حبور وأْبحار وِبحار، وهم: واجلمع
  .يسكنون األخري

 حبر وحبار وحبور: واستمدت التركية
  .وحبرّي وحبرّية

غريق حبر عصيامن : ويكتبون لوحات فيها
  .دخيلك يا رسول الّله

  .البحار: انظر

  .٢٢٨ص  ۱جـ : نظر اية األرب للنويريا

ماليني كم  ٥۱٠مساحات البحار تبلغ 
  .مربع

م قرب  ۱٠٧٩٠أقصى أعماقه املعروفة 
  .جزيرة ميندتاو

كما يف الكتابة  –حبر : ويف القرطاجنية
  .القرطاجنية املكتشفة يف الربازيل

  
  :٥٢٣ص  ٣٣س : انظر جملة امع العلمي العريب

  .مصطلحات حبرية
  العريب البحر يف األدب :١٨ص  ٦٤٤عدد  ١٢س : وجملة الثقافة

  .البحار واحمليطات: ٦ص  ٢٤العدد : وجملة الكتاب العريب

عند  شرب البحر وغّص: ]من أمثاهلم[
خمدّۤة من  الساقۤية، امللك دار الّرب والبحر ما لٔقى لو

اجلۤايات : قال لن عّد أمواج البحر: حلم، قالوا جلحۤا
ويف البحر ارميين، فّرق  مالراحيات، عمر عطيينأكتر 

ما بتالقي، املركبجي ما مبوت  البحر سواقي بتطلب
  . إال بالبحر والقاطرجي ما مبوت إال بالغرۤبة

بعد (من عزائمهم للتفريق بني متحابني 
وخامت  سّد املسدود وحبر املمدود): البخور والعزائم
  .سليمان بن داوود

  بّلط البحر، أو رورو :]من كمام[
  .اشراب البحر
  

عالبحر  إيدو فالن إذا مّد: ]من كنايام[
بالصفدة أو  ، عم بكيل البحر)شؤم(: بنشفو 

، فالن إذا )يعمل ما ليس باستطاعته إجنازه(بالفنجان 
، )هو شهواين(:  بزق يف البحر بتناكح السمك

، فالن )فأل(: مسۤكة  ع وبتّمورميناه بالبحر طۤل
  .عالبحر وبرجعك عطشانبوّديك 

يف  اعمۤال مليح وزّتو: ]من حكمهم[
  .البحر، ما ختاف إال مالبحر اهلۤادي

يف حبر  العلم حبر، غايص: ]من استعارام[
فالن ما جبي  ...النوم، يف حبر اخليال يف حبر الغرام

انتقدت هذا (نقطة يف حبر فالن، يف حبر هالسنة 
وعدّته أسلوبًا أجنبيًا،  التعبري جملة امع العلمي العريب

أجنبيًا، اللغة اليت ال متد وال  ليكن: وحنن جنيب
، جابا من حبر السرج )جامدة تستمد هذه لغة

، )بذل جهدًا كبريًا للحصول عليها: يريدون(
  :واختلفنا يف صورة اخليال هنا على مذهبني

   ختيلوا َعْدو احلصان سباحة يف حبر –ً ١
احلصان  مث رمزوا إىل) العرب هذاوقدميًا ختيل (الفالة 

حصل : الصورة بسرجه الذي يركب عليه، فمؤدى
حصانه وسبح يف حبر  على الشيء بأن ركب سرج
  .وهذا مذهبنا الفيايف فبذل جهدًا عنيفًا،

  
 البحر سرج السروال الفضفاض –ً ٢

ركض وراء  :املتدلِّي الذي كان زّيه، وعليه يريدون
سرواله و استرّد  حرالغاصب حىت أدركه وأمسك بب
 أبو كرمو(الصديق  ما اغتصبه منه، وهذا مذهب

، )عظيمة الربح: أي( ، بضاعة البحر حبر)شّرابة
  .خدين ببحر حلمك

  
  شي حبمل القناطري ودّبوس: ]من ألغازهم[
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  ).البحر(ل ما حبۤم
  احلميد مما اختلقه االحتاديون على عبد: رـّٔحب

  يلقيهم يف: أنه كان يبّحر خصومو، يريدون
  )العربية(البحر، بنوا الفعل على فّعل من البحر 

: حبّر القماشة، أصله: ألقاه فيه، ومثله قوهلم: مبعىن
  .غسلها: غسلها يف البحر، مث أطلق فغدا معناه

 غسل الشيء ألول: َحبر: ويف السريانية
عملية  فحص و اخترب، ألن: مرة، ومنه جاء َبَحـر

  .لون وعدمهالغسل هذه اختبار لثبات ال
  

بـّحر فيه كتري، : ]يقولون[: رـَّبـٔح
  :رَبـَح: ل النظر فيه، من السريانيةأطا: يريدون

  .حبر املتقدمة: انظر. فحص و اخترب

 
  التغري: نٓاُبوحٓر: من السريانية: حرانٕب

  .الطارئ عامة: الذي يطرأ على املريض، وجمازًا
  .ُبـحران: واستمدت التركية
  مستنقع املاء، وهم: عربية: الَبـحرة
     .يطلقوا على الِبركة

بقلم العالمة احملقق الكبري األستاذ : ٭حبسيتا
  .خري الدين األسدي

  :يف تسمية هذا احلي احلليب املذاهب التالية
  ،))باح صيتا((أا من : املذهب األول

أي ظهر صيتها وذاع، ملا كانت عليه من مقام علمي 
  .واليهودرفيع لدى سكاا اإلسالم 

  املشهور أا كانت يف((: زّيقال الَغ
  صدر اإلسالم مشتملة على الكثري من املدارس

  .))العلمية اإلسالمية
  .٢٠٧ص  ٢جـ : انظر ر الذهب

أخلت خمطوطة املوسوعة ذه املادة، فأثبتها نقًال عن * 
 ٣- ٢البحث الذي نشره الؤلف عن حبسيتا يف جملة الضاد احللبية العدد 

  .١٩٥٥املزدوج س  ٣_٢دوج س املز

  
  

  
  ))باحسيتا((: وقال ياقوت احلموي

: بكسر السني املهملة و ياء ساكنة و ثاء مثقلة وألف
 حملة كبرية من حمال حلب يف مشاليها ينسب إليها

  انظر معجم البلدان. قوم، وأهلها على مذهب السنة
القسم : ويراد باجلملة األخرية. ))اباحسيت((مادة 

ال  :األكرب من أهلها على مذهب السنةاإلسالمي 
على مذهب الشيعة الذي كان منتشرًا آنئٍذ بتأثري 

تردد  احلمدانيني وغريهم، وال تزال حىت يومنا هذا
  .يوم عاشوراء ))فاز من صلى((

 اشتهرت((: يربوقال احلاخام إسحق شح
حلب منذ القدمي مبحافلها الدينية وبعلّو درجات 

وكان  كانت قبلة األرض، علمائها وأحبارها، حىت
لعلمائها احترام خاص لدى كل املشتغلني باألمور 

  .))الدينية
  .٢٦ص  ))حلب((انظر كتابنا 

  هذا وكنيسة اليهود الكربى تعد من أقدم
 هلم، وتلقب بالصفراء ألن حجارااآلثار البنائية 

  .الداخلية من الرخام البعاذيين األصفر البهيج
 بإمالة: بعيدينوتسمى اآلن  –وبعاذين 

بساتني  قرية مشايل حلب اندثرت وقام حملها –العني 
اآلن، وحنن حنقق  قرب عني التل، ظهر فيها: بعيدين

  .حدد احلليب مقالنا هذا املعبد الثاين لإلله
 :فعلى أن حبسيتا من باح صيتا نقول

سينًا على  ))صيتا((وأبدلت صاد  ))باح((حذفت ألف 
لزمتها األلف على  مث ))ستقيمراط املسأهدنا ال((غرار 

  .سنن العامية يف ضمري املؤنث الغائب
  ))َبـّح صوتا((أا من : املذهب الثاين

يف سوق  أصاب صوا البّحة لكثرة جلبة الباعة: أي
حبقوقها على  اخلميس فيها، أو بّح صوا يف املطالبة
وج مثل ((: قدم املساواة، يؤذن به املثل احلليب الساخر

  وجه: أي “حبسيتا سقاقات
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 يم مثل شوارع حبسيتا، ومثله يف السخريةتشئيم ش
 شوارب متل درابيس خان((: من مجاعة قوهلم

النعال  :أي ))اجلمرك ووجاه متل صرامي السهرة
وشرباوية  من قباقب زحافية: املخلوعة يف العتبة

ومسوت وصنادل وقالشني وبوابيج وجزمات صفراء 
وشحاطات وجواريخ ذات شرابات زرقاء ومينيات 

وسوداء شغل باب أنطاكية  وصرامي محراء وصفراء
  ....و

جرى : فعلى أن حبسيتا من بّح صوتا نقول
 الوقف على الفعل بتسكني احلاء، وأبدلت الصاد

سينًا ولزمتها األلف على ما جاء يف املذهب األول، 
  .وأبدلت الواو ياء إبداًال اعتباطيًا

، ))بيت حسدا((أا من : املذهب الثالث
مؤلفة من   هذه الكلمة سريانية: أقول((: قال الغزّي
مث . بيت الرمحة :بيت حسدا، معنامها: كلمتني مها

فت ّراألوىل، و ُحن الكلمة حذفت الياء والتاء م
على أن كل كلمة . حبسيتا الكلمة الثانية، فصارتا
با صفرة وبانقوسا : ثلم ))با((سريانية تضاف إىل 

والظاهر من اسم هذه احمللة  .بيتىل إتكون مضافة 
 فيها زمن الكلدانيني مكان مقدس عندهم أا كان

  .))يقصدونه لالعتراف خبطاياهم
  .٢٠٧ص  ٢جـ : انظر ر الذهب 

   :ونعلق حنن على عبارته هذه مبا يلي
   ))أقول((بكلمة  تهتصديره عبار –ً ١

 الذي زوَّد نكول عن األمانة، فلقد شهدنا حنن الس
ذه املعلومة وبغريها من املعلومات  فيه الغزيَّ

األجدر به أن  السريانية األب جرجس منش، فكان
  .منش رجسجحدثين األب : يقول

  ))رفت الكلمة الثانيةوُح((: قوله –ً ٢
 عن سنة هذا التحريف بأنكان عليه أن يفصح  

   سكنت احلاء ألا مل تعد بد التركيب: يقول
  
  

كلمة  الكلمة، وزيدت الياء رجوعًا إىلاملزجي فاحتة 
اليت هي أصل حسدا ومأخذها، وبزيادة  ))حسيد((

الدال من  التاء طرحت السني سكوا، مث أبدلت
  .أختها التاء فكانت حبسيتا

  كل كلمة سريانية تضاف ((: قوله –ً ٣
   مثل باصفرة وبانقوسا تكون مضافة ))با(( إىل

   خطأ، صوابه العكس، أعين كان عليه ))إىل بيت
فخلط  تضاف إىل كلمة سريانية، ))با((كل : أن يقول

  .بني املضاف واملضاف إليه
  

 مث ملاذا يتعدى حدود كلمة حبسيتا؟ إن
   ))بيت((حبسيتا على مذهبه هذا مصدرة بباء 

   أن كان عليه إذن. ))با((فمن أين جاءت 
   جمتزأة كل باء تضاف إىل كلمة سريانية: يقول

انا كبحمدون وبرّم ))بيت((على الغالب من 
وبسكنتا، أي بيت محدون وبيت الرمان وبيت 

   على أنه قد يلحق الباء ألف كباريشا. السكىن
   بيت الرئيس وبيت احلب،: وبامّقا مبعىن

لكن إيراد هذا احلكم يف كلمة ال ينطبق عليها 
  .وسكوته عما ينطبق خلل

 فلنستمع ))حسدابيت (( حيدثنا عن مل–ً ٤
   يف أورشليم بركتان((: إىل حديث املصدر عنه

   ح أن واحدة منهما هي بركة بيت حسدا،جير
على ما يقول  –أما األوىل فهي بركة إسرائيل 

  .))وأما الثانية فهي عني أم الدرج –التقليديون 
 
  اب املقدس، ترمجة وتأليف الدكتورانظر قاموس الكت

  .٢٦٥ص  ١ الد ١٩٠١جورج بوست، املط األمري كانية 

   فعلى هذا نقل اسم حينا من فلسطني، نقله
  ليهود، ألن العربية ال جتتزئ باء السريان ال ا

  .))بيت((
  :))حبشوتا((أن أصلها : املذهب الرابع

   ،))البحثية((: هذه الكلمة السريانية اليت تعين
  السرياين يتحد معىن جبذر ))َبـَحـش((و جذر 
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  العريب، كما يتحد به لفظًا، ما خال  ))حبث((
  .الشني، فإن مقابلها الثاء

عدا  يف السريانية ))َبَحش((ومدلول 
ن، حفر، نكث، بّين، بره فّتش، فحص،: ))َبحث((

  .ك، هّيجحرَّنبش، 
  انظر دليل الراغبني يف لغة اآلراميني للقس يعقوب أوجني 

  .متا، ط املوصل

  .وكلها من أرومة البحث
 ))ثخذ ضظغ((: والثاء من أحرف الروادف

هذا الترتيب : ))قرشت((حىت  ))أجبد((ردفت 
  ردفته للتعبري عن األلفاظ استقلت : األوغارييت

  كالصفوية واللحيانية، : ا العربية وما إليها
  إال اخلاء  دون سواها من اللغات السامية، اللهّم

فإا ترسم عندهم كافًا وتقرأ كافًا تارة و خاء 
  أخرى، فواضع الروادف مل يدخل اخلاء يف 

روادفه على أنه مما استقلت به العربية، إمنا وضعه 
  .على أنه استدراك للفظ مستقل

ويقابل الثاء يف السريانية الشني باطراد، 
   ))حبث((و ))حبش((وعلى هذا فقد احتدت 
  .ىنلفظًا كما احتدتا مع

هذا احلدث املعنوي الذي : وحبث العلم
يقوم به جهاز الدماغ إمنا هو يف سبيله األول من 

  من : الذي يقوم به جهاز اليد املادّي ثاحلد
  .تقليب التراب لُيرى ما يف داخله

  العامّي منقول  ))حببش((ويقيين أن فعل 
  بتكرار فاء الفعل دعمًا : السرياين ))حبش((من 

  وإملاعًا إىل أن الزيادة يف اللفظ زيادة يف املعىن، 
  .ووزا عندنا فعفل وعند الصرفيني فعلل

وحكمتنا يف نقلها من السريانية دون العربية 
الفصحى أن العامية تبدل ثاء الفصحى تاء ال شينًا، 

  تالتة وتفايه يف ثالثة وأثفية، ومنه : فتقول
   ))عمبّتاوب من جوعو((: التعبري احلليب

  :، على أا قد تبدهلا سينًا))سكينتو متّلمة((و

  كعتمان يف عثمان، واألكثر فيه عتمان، ومنه 
  . ))اجلمل بعتماين وما يف عتماين((: املثل احلليب

  .والعتماين من نقود العثمانيني
، ))حبشوتا((انتهينا اآلن من اجلذر الفعلي من 

   فأما: وبقي علينا أن نعاجل مارِدفه من لواحق
  والتاء فشأما يف السريانية شأن الياء والتاء  الواو

  كاإلنسانية : يف املصدر الصناعي يف العربية
  واهليولية، هذا مع زيادة معىن التعظيم، 

  :مثًال ثالثة أمور ))اجلربوت((د يف لفظ فنتصّي
  .))جربا((القدرة املاثلة يف لفظ  –ً ١
 .النسبة إىل هذه القدرة –ً ٢
شأن هذه القدرة، واألمران تعظيم  –ً ٣

 .األخريان ماثالن يف الواو والتاء
  وأثرت العربية عن السريانية طائفة من 

  هذه املصادر الصناعية جاءت على لفظها السرياين، 
الناسوت والالهوت والطاغوت وامللكوت : منها

  .والرهبوت والكهنوت
  وإذا صح مذهبنا الرابع هذا أحلقنا 

  .وإن قلبت واوها ياءمبا تقدم،  ))حبثوت((
  فتذييل يتوفر  ))حبشوتا((وأما األلف يف 

  يف كثري من أعجاز األمساء اآلرامية وسليلتها 
  : السريانية، منها الكثري من أعالم األماكن

  كمعراتا وصيدا وقطنا وكفر روما ودللوزا 
  صيد : أي((املغارة والصيد : ودرقيتا، مبعىن

  وقرية الغدير ومكان اللوز، ومكان  ))السمك
  حبذف املضاف يف األخريين وإبقاء : الصعود

  .أداة اإلضافة
وهذه األلف تلفظها السريانية الغربية بشكل 

Oا ترمسها ألفًا وتشكل األلف بضمة، : ، أيأ  
  . كالعربية: بينما تلفظها السريانية الشرقية ألفًا لينة

  املنسوبة احمللة : ))حبشوتا(( فمعىن إذن
  حبث العلم، : إىل البحث اجلليل، يريدون
  .وهو مذهب اجلمهور عندنا
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على أن القاعدة العربية يف النسبة إىل االسم 
  املركب من املضاف واملضاف إليه أن ينسب 

  كنورّي وائّي وعيّين وتيمّي : إىل صدرمها
   .يف نور الدين واء الّله وعني تاب وتيم الالت

  الصدر من الكلمات الكثرية  هذا إن مل يكن
كبكرّي وكلثومّي : ىل العجزإالورود، فينسب حينئذ 

وماجّي وقادرّي يف أيب بكر وأم كلثوم وابن ماجة 
  : ))احلنفية((وعبد القادر، ومنه 

  .لصنبور املاء منسوب إىل أيب حنيفة اتهد
أا من اإلسبانيولية : املذهب اخلامس

  ، CITA ))سيتا((و BA ))با((: مركبة من كلمتني
املدينة، فمعىن : ))سيتا((املنخفض، ومعىن : ))با((ومعىن 

  .املدينة املنخفضة: إذنالكلمة املركبة 
كما يطلق : راد باملدينة هنا لباا وعينهايو

: أي باعة سقط الذبائح: اآلن على سوق السقطية
: على سبيل ااز املرسل: ))املدينة((يطلق عليه اسم 

ًال أن هذا اجلزء مبا الكل وإرادة اجلزء، ختّيمن إطالق 
  .ر فيه من مرافق ميثل املدينة كلهاتوّف

أطلق اليهود هذا االسم اإلسبانيويل على هذا 
بعد : احلي إثر نزوهلم فيه بعد هجرم من إسبانية، أي

  .م ١٤٩٢سنة 
وكان نصيب حلب من هؤالء املهاجرين 

أعمال الصريفة وفريًا، ملكانة حلب التجارية، فشغلوا 
والداللة والشحن وما إليها من أعمال التجارة، 

وكان . شغلوها فور نزوهلم كأم منها على ميعاد
شأم يف إستنبول و سالنيك خطريًا كشأم يف 

  .حلب
  

وكان اليهود يف إسبانية يتكلمون العربية 
امسع املستشرق . الدارجة هناك ممزوجة باإلسبانية

باللغة الشعبية ((: يقول JOHANN FUCKيوهان فيك 
   والنماذج) جاءت املوشحات(الدارجة 

  

يهودا هاليفي ) الشاعر األندلسي(الواردة يف ديوان 
م واليت تستعمل  ١١٤١املتوىف ) الالوي: أي(

العبارات العربية واإلسبانية القدمية خمتلطًا بعضها 
  .ببعض على السواء

  تعريب الدكتور عبد احلليم النجار  ))العربية((انظر كتاب 

 .١٨٩ص 
ويؤنس ذا املذهب أنه ال يزال لدى يهود 
حلب حىت يومنا هذا أثارة من الكلمات اإلسبانية 

   .هم دون غريهمانفردوا باستعماهلا وحَد
واإلسبانية (منديل التنشيف : مبعىن ))طوباجة((منها 

 ))كبيسال((، و)احلديثة اآلن تبدل كل جيم خاء
طعام يتخذ من : ))دياسِم((خدة الكبرية، وامل: مبعىن

سنبوسك : ))لسباسِت((الباذجنان واللحم والبيض، و
املبسوس بالزيت،  ذبالفرن متخذ من السمي

سنبوسك حمشو بالبيض واجلنب، : ))كالسونس((و
ماء غال يصب فيه البيض مع قليل من  :))تامهربيَم((و

 .قاتل اجلوع: ))يمتامهرب((الزيت والبقدونس، ومعىن 
ويؤنس به أن اليهود أول من أدخل خبز 

هذا اخلبز املتخذ من الطحني : إسبانية إىل حلب
والسكر والبيض، وكانوا وحدهم يصنعونه ويبيعونه، 

كما : ومن حلب انتقل إىل سائر بلدان الشرق األدىن
انتقل من حلب بعده إىل البالد العربية كلمة 

 –ا، ذلك ألن جتار البندقية ابن الزن: مبعىن ))بندوق((
كانوا وثيقي االتصال  –وخان البنادقة ماثل اآلن 

حبلب، يأتوا للتجارة مع زوجام السافرات، فتوهم 
احللبيون احملافظون الفحش يف البنادقة فصاغوا منها 

  .هم على الظرافةدعلى وزن فعلول الدال عن
هذا وال يزال يف حلب أسرات يهودية 

بالنكا و جولدمان وباريدس : أسرة إسبانية، منها
 .وفرانكو

  ومن أعالم نساء هؤالء املهاجرين وأعقام
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األندلس  وهو لفظ عريب كان سائدًا يف :))عيين((علم 
الرببر يف مشايل  إحدى هلجات: نقًال عن الشلوحية

 ))طيط((من : ))ِطيِطم(( أفريقية، ولفظه بالشلوحية
كما حيدثنا  –مبعىن ياء الضمري  مبعىن عني وامليم

فانظر  –الصديق األستاذ إبراهيم جماهد اجلزائري 
كيف ختطى هذا العلم اجلزائر وتونس وفاس 
ومراكش، ختطاها إىل األندلس، ومن األندلس حطَّ 

  .ًاـرحاله يف حلب الهث
مل نعت هؤالء املهاجرون : وبعد فلنتساءل

احلقيقة أنه واقع مرتهلم يف حي حبسيتا باالخنفاض، 
بني التل يف الباب الذي جدده امللك الظاهر وأمساه 

المها : باب النصر وبني تل القلة، والقلة كالقمة
  .أصلها امليم، فهي إذن من مفردات املرتفعات

على أن كال التلني قد زال كما زال تل 
نافع باشا عّيار ((: انظر مقالنا(النافعية األسود 

ت سلسلة التالل يف حي التلل وكما زال). ))الزمان
  .خارج السور

تل : سل أن حللب أربعة تاللوحيدثنا ُر
  .حبسيتا وتل عقيبة اليامسني وتل العقبة وتل اجللوم

A. RUSSEL; NATURAL HISTORY OF ALEPPQ 

  .٩ص  ١انظر جـ 

تل باب النصر الذي كان يسمى : ويريد بتل حبسيتا
  .السوربباب اليهود، أما القلة فكانت خارج 

  ونستدرك حنن على رسل تل اجلبيلة، 
  ماله إياه ناشىء من أنه يعّد التالل، ـولعل إه

  .ومرتفع اجلبيلة أرفع من التالل
  إن((: زيقال الَغ: املذهب السادس

بالسر،  باح: ، أي))باح سيتا((امسها هذا حمرف عن 
مسجد سيتا  .صاحل مدفون باملسجد رجل وهو

داخل باب الفرج على يسرة الداخل منه، وهو 
مسجد عامر له منارة مجيلة الصنعة جدًا بنيت سنة 

هة ـهدمت البلدية اجل ١٣٣٠ويف سنة .. .٧٥١
  دـذا املسجـالشمالية اليت تلي اجلادة من ه

 ورجعت ا إىل الوراء توسعة للطريق، وكانت 
دورًا  املأذنة يف غريب هذه اجلهة، فنقضت دورًا

وأعيدت كما كانت دون خلل يف شرقي اجلهة 
  .))املذكورة

  .٢٠٨و  ٢٠٧ص  ٢جـ : انظر ر الذهب

  :ونعلق حنن على عبارته هذه ما يلي
  
باأللف، صوابه : ))سيتا((: قوله –ً ١

كما هو مكتوب على مدخل املأذنة : باهلاء ))سيته((
  .))جامع سيته((: خبط قدمي

  
: باح سيتا، أيحمرف عن ((: قوله –ً ٢
: حمرف عن باحة سيته: لعل صوابه. ))باح بالسر

  .كل هذا تسهيًال: حبذف األلف والتاء وتسكني احلاء
ساحتها، : باحة الدار((: ويف اللسان

نظفوا أفنيتكم، : (صة الدار؛ يف احلديثعْر: والباحة
  .)))وال تدعوها كباحة اليهود

  .))باح((انظر لسان العرب مادة 

نطلق الباحة على ساحة احلي ولنا أن 
  .وعْرصته، ألن مدلول الباء واحلاء السعة

  
: يزاد عليه ))مدفون باملسجد((: قوله –ً ٣

دليل القدم، : وقربه على مصطبتني حمالتني بالقيشاين
مث إن القرب كان يف الصحن ولدى توسعة الطريق نقل 

هذا وترمجة الرجل . إىل القبلية حمافظًا على طابعه
  .جمهولة

فليس له مرّد إىل لغة  ))سيته((أما اشتقاق 
  .إال العربية

ـَْعل من الَسَته ))سيته((وأصل  : عندنا في
) مبعىن العّض(كفيصل من الفصل وضيغم من الضغم 
  .وصريف من الصرف وغيلم من الغلمة

ووزن فْيعل من أوزان الصفة املشبهة، 
  الفاصل والضاغم: فمعىن الكلمات املتقدمة
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: الغامل، ومثلها الَسْيَته مبعىن الساِته أيو الصارف و
  .املتخلف عن الناس

  ه جمردًا ـَتـْم ذكر الَسيـوأمهلت املعاج
 :كما يف اللسان: صًال بباء النسبةوأوردته مت

الذي يتخلف خلف القوم فينظر يف : الَسيتهّي((
  :م، قالت العامريةهأستاه

           ًاـًال ُدهريـت رجقد رأيل
  ))الـقوم َسْيتـهّيـاميشي وراء 

  .))سته((انظر لسان العرب مادة 

  ، ))سيتا((إىل  ))َسْيَته((بقي أن نرّد 
ومرده عندنا تصحيف العامة بأن قلبوا ياء اللني ياء 
مّد، وكان طبيعيًا هلذا أن تكسر السني، مث أبدلوا من 
اهلاء ألفًا لشبه اهلاء املتطرفة الساكنة بالوقف املسبوقة 

لشبهها باأللف مث حذفوا أداة التعريف : ولبالفتح، أق
  .حبسيتا بدًال من باحة الَسْيَته: فقالوا

دفني : فعلى ما تقدم ُلقب شيخنا الصاحل
: غرار الصوفية ىجامعه، لقب بَسْيته ألنه كان عل

يؤثر الناس عليه وميشي إثرهم تواضعًا وتنكرًا، 
  .ألنانيته، فيحسبه اجلاهل ضعيفًا ذليًال

ذكر حبسيتا يف سجالت  ئتقروذهبنا نس
هذه السجالت اليت يرجع : احملكمة الشرعية عندنا

وما قبله التهمته  –أقدمها إىل القرن التاسع اهلجري 
نعم  –نار احلريق الذي أحدثه بعض ذوي املآرب 

وقفية  ١٣مضينا، فوجدنا يف هذه السجالت 
هـ، منها وقفيتان  ١٠٣١لبحسيتا أقدمها سنة 

  .ه ١٢٣٣و ١٢٢٩جلامع سيته سنة 
وبعد فإن املذاهب األربعة األوىل مدحوضة، 

قاطعة أمام حمكمة البحث، ألا ال تتوفر فيها احلجة ال
و إن  –فرضيات حمتملة التصديق والتكذيب  فهي إذن

 ))حبسيتا((شأا شأن أن ُيزعم أن  –كان أقواها الرابع 
: ، أي))باس إيدا((ها ـأو أن أصل ))بسيطة((أصلها 

   باس يدها، أو هي من
  

  إله اخلمر، : اإلله باخوس: ، أي))باخوس ديو((
  مترادفان تستعملهما : ))َبس َيَتر((أو هي من 

يكفي أو : التركية، واألول من الفارسية مبعىن
  جبيم بني بني  ))باع جيتا((حسبك؛ أو من 

  بني اجليم والشني، واجليت نوع من : أعين
  النسيج ال يزال يسمى بامسه هذا، وجتارته بيد 

  تلك اخليوط املعدنية : اليهود؛ وكان القصب
  الرباقة كذلك بيدهم، مبيعه يف خان القصابية؛ 

  : ))قصاب للبيع((: هذا وقد سكت اآلن صوت
  .مبّد الفتحة للنداء

ال التكذيب، أما املذهب اخلامس فال حيتمل إ
ورد ذكرها يف معجم البلدان لياقوت،  ))حبسيتا((ألن 

م، بينما حدثت اهلجرة سنة  ١٢٢٨وياقوت تويف سنة 
  .نقّرهفلم يبق إذن إال املذهب األخري  م، ١٤٩٢

  
  د حبشورو شٔق: ]يقولون[: حشورالَب

بطنه، : يريدون. عۤبري ولّسا ما ٕش؟ نسف األنگكبري
: يريدون ))احملشور((مل جند هلا أصًال، ولعلها حتريف 

جوفه احملشور فيه األكل، يؤنس به أن العربية تسمي 
  العظيم 
  .اَحلْشَور: البطن

  .وال يستعملون البحشور إال يف مقام التهكم
): العربية(حتريف اَحلـَصب : الَبـْحص
  .احلجارة أو صغارها
. ببحلق بعيونو عم: ]يقولون[: حبلق

ينظر إليه طويًال دون إطباق اجلفون، مل جند : يريدون
فتح عينيه ): العربية(هلا أصًال، ولعلها حتريف محلق 

  .ونظر شديدًا
ة و احنسبت عليك أكۤل: ] أمثاهلم نم[
وساد هذا املثل أيضًا يف العراق . (ق عينيككول وحبۤل

   .)والسودان ومصر ولبنان وسورية
  يف أعزاز،  ]من قرى حلب[: ْرتهَبـْحٔو
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بيت البيضا، كما يرى : بيت َحـَورتٓا: من اآلرامية
  : األب أرملة يف

  .١٨٤ص  ٣٨س : املشرق

: ُحورتٓاويرى األب شلحت أا من ٓب
  .)٨٧حلب ( .الفاحصة

  .انظرها. مصدر بّح: ةالَبـّح
يف إدلب،  ]من قرى حلب[: يْبـحوِر

اخلرباء، كما يرى األب أرملة : ورۤآحب: من اآلرامية
  .١٨٤ص  ٣٨س : املشرق: يف

: حوريٓاويرى األب شلحت أا من ٓب
  .)٧٩حلب (. العاِلم أو السّباك

  
مستنقع املاء، جمتمعه، : عربية: الُبحرية

سطح مائي : البحرية: الربكة، واالصطالح احلديث
  .مّتسع

  . حرياتالُب: واجلمع
  :العربية فقالتواستمدا الربتغالية من 

 ALBUFFIRA.  

  
من مفردات الثاقفني، : رياُبـَح أو ُبحرية
اسم الراهب الذي اجتمع ): ويقصر(حتريف َبحِيراء 
رة سنة، ى وكان عمره اثنيت عشبه النيب يف ُبصَر

  .وكان صحبة عمه أيب طالب
  

ت املطرة، واملطر بـخّۤ: ]يقولون[: َبـّخ
قال . يخ، والكّوا بخ الياقة بالبخاخة تيكوّيال ِخبۤزنۤا

: ))كتاب اّرد((قال يف : ))القول املقتضب((يف 
 ))املنت((و. إذا رّشه باملاء، يريد أا عربية: َبـّخه

  .وغريه مل يذكرها
العامة : جاء يف حاشيته ))املنت((على أن 

إذا نّداه مباء خيرجه من فيه نفخًا : بّخ الثوب: تقول
كالندى، فيخرج له صوت كغطيط النائم فهو منه 

يريد أن َبخَّ النائُم فعل بين من حكاية الصوت، وبّخ (
  الثوَب محل على صوت النائم

  ، وكل هذا التكلف مردود )جبامع ممائلة الصوتني 
  .))اّرد((عن  ))القول املقتضب(( إذا صّح ما جاء يف
  .ّجمه من فيه: بقَّ املاَء: ويدانيه
ألقت : بّعت السحابُة: أيضًا ويدانيه
  .ُبعاعها، أي ماءها
مرَتك عم بتبخ للك َلتعبّيك، : قوهلم أما
  .خببخ: انظر. عم بتبخبخ: فهو حتريف
  سأل أحدهم آخر : ]من استعارام[
  خسر دعواه؟ كيف شفتو بعد ما: عن خصم له
  ملتهب : يريد(عم بقٓرط فحم وببّخ نار ـ 

  ).غضبًا
  

 . لقبوا به مطر نيسان: اجلوخ بـّخ
ـّ أطلقوها على اآللة اليت هي شبه : ةأخالبٔخ

وعاء صغري فيه ماء، وللوعاء أنبوبان داخلي وخارجي، 
  .ينفخ يف الداخلي فريّذ اخلارجي املاء

   واَألوىل أن يوضع لليت: قال العاليلي
  .فّواحة، راّذة: تطلق العطور

  .املنضحة: ))الوسيط((ومساها يف 
  .ةاملاء يف احلالة الغازّي: عربية: الُبخار
  .األخبرة: واجلمع

  .واستمدا التركية والفارسية
واستمدا اليونانية احلديثة من التركية 

  واستعملتها مبعىن  BOUKH ARIDHA: فقالت
  .املدخنة

  
البخار لطبخ ويف حلب يستخدمون 

القدر على النار فيه ّمحص وبصل، : الكسكسون
وغطاء القدر مصفاة فيها الكسكسون الذي يطبخه 

  .البخار املتسرب من ثقوب املصفاة إليه
  

  أطلقوها حديثًا على اجلهاز : اآللة البخارية
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  الذي يستخدم متدد البخار لتحويل طاقة احلرارة 
  .إىل طاقة ميكانيكية

ستخدام قوة البخار تنسب وأقدم جتربة ال
مث يف . م.ق ١٣٠اإلسكندري سنة  ))هريٓو((إىل 

 بعض خطة هريٓو ))فاين البورتاجيٓو((طّبق  ١٧القرن 
  .ووضع آلة بسيطة

  
على أن التجارب احلديثة األوىل اليت يصح 
أن تنسب إليها اآلالت البخارية هي اليت أجراها 

جيمس ((، مث تاله ١٦٩٨سنة  ))توماس سافاري((
  .))وات

  
  : غّط أي: خببخ النائم: عربية: خْخٔبٔب

  .هدر ومألت ِشقِشقته فمه: خنر يف نومه، والبعُري
  ت خببۤخ: ))بّخ((: ويستعملوا مبعىن

  .بخ: انظر. املطرة

  
زا، ت املرا جلٓوخببۤخ: ]ومن جمازام[
  .ل للمشتريوخببخ الدّال
 

، احلّظ: ْختٔب: من الفارسية: الَبخت
  .اإلقبال الطالع،

 
  . ْبخوت: وجيمعوا على

  .برخبيت: انظر
  .خبت: ويف الكردية

ْوِلي على خبيت، ليش يف : ]من كالمهم[
  .متل خبيت

خبت عطيين و يف البحر : ]من أمثاهلم[
ختني ما خلق خبتني، بنات ق ٕأٔلارميين، الّله َخ

  ك غّيرتيه لكن خبتك الْبخوت ما لن ختوت، ختۤت
  .ما غّيرتيه

  

  ت إذا املرا صّرۤح: ]كتاب اللبادمن [
  شعرا بالليل ّر شعر خبتا، إذا نام العريس ليلة 

  .ة بتطّب شعرة خبتوالدخۤل
  : ]من أغانيهم[

  بّصارة تشوف البخت     اۤجـةبّر ارةبّص
  .تو على مهلـيينده ألشوف لو خب! يا من يا صبايا

  
  .يف امليم انظرها: ية البختمرۤا

  

: تو عراسو حبجرةٔخٔب: ]يقولون[: تٔخٔب
  .ضربه: خبته: عربية

  .انظرها .فخته: ويدانيها

اجلمل ذو السنامني، وهو : عربية: الُبخيت
  .ساللة اإلبل اخلراسانية
  .BOGHDI: وامسه يف الفرنسية

  .أيضًا BOGHDI: نكليزيةويف اإل
  : َبـَخرًا َبِخر الَفُم: عربية: الَبـَخر

  . أننت رحيه
 .انظرها. اَألخبر: والصفة منه

  وأسباب الَبَخر فساد األسنان، أو مرض 
يف الفم، أو احللق، أو األنف، أو الرئتني، أو فساد 

  .اهلضم، أو اإلفراط يف التدخني
ويف قصصهم يسندون إىل األبطال مقابلة 

خود : األسد وأن األبطال جم عليه صائحة
ألن األسود يعتريها (يا أخبر .. .ة من إيدهالضرۤب

  .)مرض البخر
دّخـنه : عربية ّخبره وّخبر عليه: رـّٔخٔب

  .خارًاجعله ُب: بالبخور، طّيبه به، املاَء
  

  .خبور: انظر .تبخري: واستمدت التركية
  .ر لرّبـو ببالشما حدا ببخّۤ: ]من أمثاهلم[
: يريدون(ر الكنيسة ـَّبۤخ: ]من كنايام[
   ).تربع وتكّرم
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ق ر ما بلحّۤـّألف مبۤخ: ]من كمام[
  ).تمفلّۤ(على 

  
  : من لوحايت أنا: بل: ]من لوحام[
ا ت أول مرة لفلسطني وزرت من علماءبزماين سافر

... صديقي األب مرمرجي واألستاذ النشاشييب و
وشفت متحف القدس ومعظم كنايسا وآثارا القدمية 
وجوامعا ووصلت للمسجد األقصى، وتعشبقوين 

لي لأنا كل او(ن حيكوا يل تاريخ املسجد املشايخ بدّٓ
، صرفنت وما انصرفو، صرفنت )بدن يقولوه بعرفو

ر عن گشي وراي عم بقي واحد ومت مۤاكمان ٕب
تاريخ املسجد اللي بيعرفو و باألخري عطيناه اللي فيه 

  .النصيب
  
 عد كم يوم زرت املكتبة اخلالدية،وب

ملناسبة تعرفت على أحد أحفاد واقفها األستاذ وا
كرمين وعطاين كارت ملدير أاخلالدي، دعاين و
أنو مدير املكتبة انعبط  والحظتاملكتبة يوصيه يب، 

ى يعرف شلون بّدو يرضيين، ومّنا فهمت أنو وما بٔق
  .سيطرة كبرية عليه وعلى غريو صاحب الكارت ألٓو

  
وبعد ما خلص شغلي ماملكتبة ترّجاين أزور 
املسجد األقصى، اعتذرت أنو زرتو وما عندي 

لّبيت للو طلبو ويالّله عاملسجد، وسبقين، وقت، أّحل، 
ري َكَلش كل َهدوليك املشايخ اللي شفنت أول وتۤي

مرة، وبسرعة الربق حطوا النار يف اامر ورشوا 
البخور فوق النار، وواحد مّنن شّلحين قندريت 
ومسكا بإيدو، ومشيت ومشيوا قّدامي مخس مباخر 

ن عم رة وكلوقدامن مدير املكتبة بدقنو الكبۤي
والعاَلم يف ... .اللهم صلِّ على سيدنا: بصيحوا

منو هاد ؟ : املسجد عم بطلعوا فيين وبسألوا بعضن
  منو هاد ؟ وأنا صرت

  

  ر باألرمين ة، لكن يف قليب عم بكٓفقد الكمۤش
  وَلك هديك املرة َبال خبور وبال ويل : وبقول

  ق شقد لّٔوشيخ واحد انفضت بربع جنيه، ٔه
، وهيك يا صاحيب حىت انتهى املطاف نبدَّك تعطيّٓ

  دوا گولّبسوين قندريت، ومديت إيدي جلييب ر
والّله العظيم ما بتدفع شي، بس اكتوب : وقالوا

  .ك شلون استقبلناكيأسامينا وقول لو للب
  

  . فقأها: عربية، خبز عينه: زٔخٔب
خبص عينه وخبسها : ويدانيها يف العربية

  ).ى والسني منَكروالصاد أعَل(
  
نقصه، وخبس : خبس الكيَل: عربية: سٔخٔب

  .ناقص: ظلمه، ومثن َبْخس: عابه، وحّقه: فالنًا
  
فقأها، مث : حتريف خبس عيَنه: شٔخٔب

  .استعملت مبعىن ثقب منذ العهد األيويب
حبث ): باحلاء املهملة(حبش : ويف السريانية

  .األرض وحفرها
  .انظرها. خبز: ويدانيها يف العربية
  انبخش وتبّخش : وهم بنوا منها

  .وَبخوش وْتبخوش
خش على الثقب، ومجعه وأطلقوا الٕب

  .ةْبخاش وْبخوش وْبخوۤش: عندهم
ال تعزم فالن عالعشا كو : ]ويقولون[

  يترك ثغرة : خيجلك، وأصله: يريدون(ببخشك 
 ).عيب حييق بك

: يه متل خباش النٔاحنۤن: ]من تشبيهام[
  ه ما بعيقا ۤيكل واحد ْبراي، فالن متل املصفۤا

  .خبش
  
  ضرب القوجلي خبش: ]من كمام[
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ه شت كّفي وأنۤتٔخنظر، َحَنك خبش التَنك، ٔب
أحسن ما تاكل . بتعطيين، هادا أنتيكا بال َبخش

ع جرابك املبخوش، يا خبش حالوة املنفوش رو رقّۤ
، ألف دعوة )قفا(، راسك ناقصو خبش تيصري !الفّن 

  .ت قميصمن ابليس ما خبۤش
  كّفو مبخوش : ]اياممن كن[

  ).كرمي: الميسك املال(: 
  
شاف واحد رفيقو : ]من نوادرهم[

ه مفعول به أنۤت: وبنطلونو مبخوش من ورا، قال لو
  .منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره

  
  ): كان يهزج ا األوالد: (]من أهازجيهم[
ا ـي خبشو يف اهلوا  هّب    حشوكب جالبدوي رۤا

  زّماره) عقبو(ي ألساِو    وـرشتبعج كريب 
  .ل من خبش املتقدمةبنوا على فّع: شخّٔٔب
  ّمسعتين باَحلَلق : ]من كمام[

عشمتين باَحلَلق : ويف الكويت(ّخبشت أنا داين 
  ).خّرمت أنا وداين
  .تبّخش: مطاوعها

  
بنوا الفعل من البخشيش التالية : ْخَششٔب

. أعطى الشيء هبًةمبعىن أعطى البخشيش، أو مبعىن 
  .تبخشش: بنوا منه

  عن يومية  ١٢٩ص  ٣جـ  ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 

  .خبششوين عرقّية لّفة: ١٨٤٩ نعوم خباش سنة
ش ملا بسَكر ببخشش حاجل: ]من أمثاهلم[

  .لوجۤال
  

حسن بن عبد الّله، له مؤلفات، : الَبخشي
  .ه ١١٩٠مات س 

حممد بن حممد، سكن حلب : الَبخشي
  له –انظرها –البخشي نسبًة إىل البخشية ومسي

  مات . تصانيف طبع أحدها الشيخ راغب الطباخ
  .ه ١٠٩٨س 

من : البقشيش: د يقولونقو: البخشيش
  العطاء : ))خبشيدن((خِشش من مادة ٔب: الفارسية

  .زيادة عن األجر، اإلحسان، اهلبة
  .البخاشيش: واجلمع

هبة الكبري : خِششٔب: ويف الفارسية
  : للصغري، أما هبة الصغري للكبري فيقولون

  : ، وأما هبة النّد للنّد فيقولون))َبشَكش((
استعملوها باملعىن املذكور  العربية، ))تعارف((

  .اصطالحًا
  

. اْغشيشٔب: واألتراك يقولون يف خبشيش
  . َبخَشش: وهلجة حلب تبين منه فعل

  .انظرها

  : اُحللوان والراِشن: وعريب البخشيش
  ).يعطى لتلميذ الصانع: ما ُيرضخ أي(

  يكثر  إسالميةطريقة دينية : الَبْخشّية
كستان، وفد مجاعة منهم إىل ترأتباعها يف اهلند و

حلب منذ أكثر من أربعني سنة وبيدهم خشاخيش 
يوقعون ا الكالم التايل يدور بني شيخهم وأتباعه 

  ):يقول الشيخوال نعرف ما (
  
   ْهناوْس ٔؤس    جاِرى َسْرَوْر –
  ال إله إال الّله –
  ُمْهَبْت َمْن     كيَّر ِجٔريِچ –
  ال إله إال الّله –
  هل ْبٔاليٓو     يَهْند َكالِح –
  ال الّله إال إله  –
  . خبعو وما اكتنع: ]يقولون[: عٔخٔب
 .قهره، أذّله: عربية، خبعه

  .انظرها. بكع: يدانيها

  .انبخع: وبنوا منها
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وهم  –ِخبل ُبخًال : من العربية: لۤخٕب
  .مل يعطه: شحَّ، خبل عليه: –يرّدون

الُبخالء، : البخيل، واجلمع: والصفة منه
  .البخيل: انظر. وهم يردون ويقصرون

  
َفرجي عذرك وال تفرجي : ]من أمثاهلم[

ت من ل مالسما لكن ناس تعّلۤمۤزٕنخلك، البخل مإب
  .ناس

  
من خبلو ما بيعطي : ]كماممن [

. صبعة جمروحسخونتو حلدا، من خبلو ما بشخ على ٕإ
  .خبيل: انظر

  
  .رماه بالبخل: ّخبَله: عربية: لـَّبٔخ
العربية دون (ور ُخحتريف الَب: خُّورالٔب

مادة صمغية أو عودية حترق فتفوح منها ): تشديد
  .رائحة طيبة

البّخورات، وقلما : وجيمعوا على
  .جيمعوا ألن مفرده اسم جنس مجعي

وكلمة خبور عامة، يدخل يف نطاقها كل 
ومسي بالبخور . الراتينجات كالُكنُدر واللَُّبان وغريمها

خبور األكراد وخبور الَبّر : ضروب من النبات منها
  .وخبور الرببر وخبور السودان وخبور مرمي

أقوى من  فالن َبّخورٓو: ]ويقولون[
نفوذه أقوى، وأصله من تعبري : ّخبورك، يريدون

املشتغلني بالروحاين، يومهون أم بإحراق البخور 
لون األعاجيب، ولكم سلبوا من عوتالوة العزائم يف

األموال، وال ننسى ما حدث يف حلب من زعم 
أحدهم أن يف أرض العرقوب كرتًا مرصودًا على اسم 

يدفع قيمة نوع من  نيكلفه إال أصاحبه هذا، وال
   .سهاملبلغ وَب البخور الغايل، وكان امللعوب على

  
  

  .سكلمن: انظر: مرمي ّخبور
على  – انظرها –بنوا من خبش : شْخٔؤب

  .لفعٔو
  .ْتَبْخوش: وبنوا منها
  .انظرها. مصدربخ املي: الْبخيخ
  الصفة من َبِخل : عربية: الَبخيل

  .وقصروا ُبخالء، وهم رّدوا: ، واجلمع– انظرها –
  .ةة جمروۤمالبخيل عضۤم: ]من تشبيهام[
البخيل إذا تكّرم بتتعجب : ]من أمثاهلم[
  .ماليكة السما
  
  ق وهو عم شرٔدالبٔت: ]من اعتقادهم[

  .رمغان من واحد خبيلٔأبياكل بكون بّدو جييه 
  
  بّدي أسافر بكرا : ]يقولون[: ّدٕب

  وبّدو يكون رفيقي بكري، ومرتو بّدا ترو 
  أداة عندهم تدخل على املضارع فتصرفه : َمْحنا

  .إىل املستقبل
احلب : الباء والوّد مبعىن: بودِّي: وأصلها

  يف رسخ : بودي أن تفعل كذا، أي: والتمين
  .أمنييت

  
واصطلحوا على أن تكون بّدي اليت أصلها 
بوّدي أداة تصرف املضارع للمستقبل، كأن احلدث 
حيدث بعد الرغبة يف حدوثه، فكأن الرغبة تصميم 
والعمل تنفيذ التصميم، كما اصطلحوا على استعمال 

عمال متطر أو عم متطر، : ))عم((وخمتصرها  ))عّمال((
يعمل  :لتصرف املضارع للحال، وكونه عّمال أي

  .اآلن
  أداة  BUDUوغريب أن الروسية تستعمل 

  .االستقبال كالسني وسوف العربيتني
  دنا،ّدي، ٕبٕب: كما يلي ))بد((وتصّرف 
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  .نٓ ّدّدا، ٕب، ٕبّدٓون، ٕبٓكْدك، ٕبۤ ّددَّك، ٕبٕب
  

: كيقولون يف بدّۤ ))ماردين((ويف هلجة 
  .ْدِكيٕب

  
جيوز  ))نا((بالضمري  ))بّد((ولدى اتصال 
  : فيها ثالث لغات عندهم

  
 .قبدنا منشّۤ: على األصل: ))دنإب(( ً ١
  .بّنا نلعب: حبذف الدال: ))ّناـٕب(( –ً ٢
حبذف الدال وإبدال الباء : ))ّناـٕم(( ً ٣

  .ّنا نشوف خاطركـٕم: ميمًا
  

يف هلجة مشال املغرب  ))ّدـب((ويقابل 
  .منصوم :غاد نصوم يريدون: فيقولون ))غاد((

  
  ل وأنته أش بّدي أعۤم: ]من كالمهم[

  ون بّدو يعمر، بتريد ساوي، أش بّدك مّني، ٓك
ك، بدَّك ياها ّظ مرَتبّدو يكون يف حدا عم ْبٕو

  .ة اللي بدك ياهاعاملسوكر، أكۤل
  

وينسبون إىل الزيدية أم يقولون يف 
  يا أرحم الرامحني إن مل ترحم من ((: ابتهاالم
  .))ترحم بدك ترحم، غصبًا يرحم،

  
ص ـّس ورخۤيـۤبّدو كوّي: ]من أمثاهلم[

ّرتا، قال ر على ٕموابن ناس، البياكل حلوتا بّدو يصٓب
بّدي شي : ة قال لوخطواتك باجلۤن! يا شيخي : لو

تعّرف عليه، البّدو يقّطعين، البتعرفو أحسن مالبدك ت
األعمى أش : حبّوش ال كيس، قال لو ينشل املادنة
بّدو شي : و قال لوأ(جوز عيون بّدو : بّدو؟ قال لو
  ت، علىر كانت غّيۤمبّدا متٓط ، لو)يطس دربو

  

  :أي(هالنفقة بّدك وكيل، اَحلّش بّدو رّش 
شرب  ، هاللي بّدك مّنو)األكل الكثري يستدعي الشرب

بلوانا،  مّنو دراع، اللي وانا بّدو يصرب على مّنا
  ر عليهۤشنۤا: البّدو ما يعري حبلو بقول

  .حنطة
  

م مال بّدو قنطار درۤه: ]من حكمهم[
  .ك مع العوران بّدو يقلع عينوعقل، البدو يٓرب

  
  ك ابَن: قالوا جلحۤا: ]من كمام[

ة ّمۤلالٕد ،بين العمى ؟ش ضاۤرلۤي: بّدو عرقّية قال لن
ين بّدو الۤد! ة بّدا مرهم أجنس، ياعريض القفاالنّس

ج من كيسي ماساويتك عريسي، وفا، لو بّدي أخٓر
ت يل مّنو كال كنت عّبۤيلو كان بّدي من هالْش

و عصفور س، بددي بّدو يلعب بعقل تۤيوال، ٕجچ
خيط، بدو قط من  وخيطو، بّدو يبين حيط من

ن ـۤل، الولد البّدو يعيش ببّييآك يصطاد وما: خشب
ة اخلربانة بّدا هالقسيس هالكنيۤس ،)وسخو(من 

ة بّدا ـّهالتۤلة، طاۤنى بّدو ْببَق چاألعمى، عطيناه و
بّدك تقاتل الناطور؟،  ب إٕالۤنه بّدك ٕعهاجلورة، أنۤت

  صيدو،  الكلب البّدك جتّرو عالصيد بيس مّنو ومن
ى بّدا حتوس، ة عروس ومين بٔقة نفسا ووحۤدحۤدٕو

ة بّدو يعوِّي معو، البّدو البّدو يطعمي الكلب عضۤم
  .ل خراميشويلعب مع القط بّدو حيۤم

  
بية ر زۤاللو بّدا متۤط: ]من استعارام[

  .كانت غّيمت عجني
  
  القملة اللي بّدا تشّتي: ]من كنايام[
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ق بّدي قۤز، ما بدي قندرة تٔز)هوا(براسو بتدفا 
  ق، بّدو القرش املا ينصّر، بّدو قۤبطنجرة تٔب

  .َفت خبز كتري
  .ّت وسيفًا حّدبّدك َب: ]من سبام [
  .أش مّنا مّنو: ]من كالمهم[
  .بت :انظر: ّ أو بٕت ّ ٕدالب
. أول احلال: الَبْدء: من العربية: ْدءالٕب

  . يف البدو ويف البداوة: ويقولون أيضًا
  .نظرمهاا

أو بالشيء  بدأ الشيَء: من العربية: َبـدا
  ، قّدمه يف العمل، ويف هافتتح): وتسهل مهزته(

  .أخذ به :العمل
  

  .وابتدا – انظرها –ِدي ٕب: اويكثر أن يقولو
ـَدا   .ظهر: عربية: ب

  ..ّملا بدا يتثّنى: ]من أغانيهم[
ـَّدا ): وتسهل مهزته(بّدأه : من العربية: ب
  .جعله يبتدىء
بّداه على نفسو، : ]يقولون[: ىَبـدَّ

  .قّدمه وفّضله: بّدأه: عربية
  .أنا َبَبّديك على روحي: ]من َلَخمام[
نسبة إىل البداءة العربية : عربية: يداِئالِب

  .أول العمل): الباءاملثلثة (
  
يف حلب يعملون : ]من تعبريام احلديثة[

بفرش : اللباديعملون : عدة أعمال بشكل بدائي
الصوف على رداء، مث بدرجه مث بربطه، مث يدوس 

   ))البلغة((عليه أشخاص وهم يدحرجونه، ويف 
ستفادة من الدوالب بضفر احلبال يف حلب ترى اال

على ما يقّره علم امليكانيك اليوم، إال أنه بدائي، 
تراه يف متحف حلب فّنًا  ))حدد((ومتثال معبود حلب 

  انواـما كـهم الذي كـفًا مع أنه إهلرـص بدائيًا

يبذلون أرواحهم وأمواهلم له، بذلوا كل ما لديهم 
  قبل أربعة آالف عام لنحته، أما العقلية البدائية 

  .فكثرية يف حلب
  العقلية : ١٧٥  و ١١٣  ص ١٢٠ س: انظر املقتطف

  .البدئية

اَحلب املعد : الِبذار: من العربية: ارالْبد
  .بدر، وانبدر: انظر. للزرع

و أجا بالبدار  راح بالغبار: ]من كمام[
  .تفشكلت بباب الدار: و قال

ك ولو من عند ر بدأرـّغۤي: ]من أمثاهلم[
  .جارك

أطلقوه على ضرب من العشب : ةاْرۤكالَبٔد
  ي الربيعي يأكلونه مطبوخًا مع غريه بالزيت، الّرب

وال يف  ))املوسوعة يف علوم الطبيعة((مل يذكره يف 
  .للشهايب ))معجم األلفاظ الزراعية((

  ): العربية(ل حتريف الَبَد: دالَب
  .الِعَوض

  .ك والّله بدالكهادا ماَل: ]من كالمهم[
َبدال ما متشي وّزي : ]من كمام[

كّش : ك، بدال ما تقول الـّۤفعي فردة ٕخقك ركتۤف
  .اضربا اكسور أجرا

يف جسر الشغور،  ]من قرى حلب[: ْبداما
بيت األم، كما يرى األب : مٓابيت ۤا: آلراميةامن 

  .١٨٤ص  ٣٨املشرق س : أرملة يف

  
: مٓاويرى األب شلحت أا من بيت دۤا

  .)٨٥حلب (. بيت األم أيضًا

  
 –َبداءة األمر وَبدايته : من العربية: ةِبداۤي

أّوله، : –بالياء كما نص عليه ابن بّري ومجاعته
  .كسروا باءها تأثرًا بالتركية
  .ِبدايت: واستمدت التركية
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اصطلح األتراك : ]من تعبريام احلديثة[
  ِبدايت حمكمه : على تسمية احملكمة األوىل

  .حمكمة الِبداَية، وهم مييلون: سي، وعربوها
: القمر املمتلئ، واجلمع: عربية: الَبْدر

: ُبدور، وهم يسكنون أوله، وجيمعونه أيضًا على
  .ةْبدؤر

  
رة من الواقعة يف الرابعة عش: وليلة البدر

  .الشهر القمري
  .َبْدر، وبدر الدين: ومسوا ذكورهم
  .بدرّية: ومسوا إناثهم

  .))ست الْبدور((ومن قصصهم قصة 
أي (: الصدور للبدور : ]من أمثاهلم[

  .، نطق بدري وانشرح صدري)صدور االس
ألقاه ): العربية(حتريف بذر احلبَّ : َدرـَب

بّثه : إسرافًا، والعلَمفّرقه : يف األرض وزرعه، واملاَل
  .ونشره

  .انظرمها. انبدر وتبّدر: ومنها
فّرقه إسرافًا : حتريف بّذر املال: بـّدر

  .وبّدده
واصطلحوا على تسمية من يقرض 

  .رّ َبۤداْمل: املقامرين
  .تبّدر: مطاوعه

  
  : َعندو بدرة مال: ]يقولون[: الَبـْدٔرة

  و قيل كيس النقود، : هَبْدٔر: من الفارسية
  .جلد السخلة، وكيس النقود يتخذ منه :عربية

و اختلفوا يف كمية النقود يف هذا الكيس 
  ألف دينار، : عشرة آالف درهم، و قيل: فقيل

  .و قيل غري ذلك
  

ـَدَّع بّدع اليوم املغنِّي، : ]يقولون[: ب
  ،)العربية(حتريف أبدع : وهاخلطيب ببّدع

ى بالبديع وكان أَت: فالن ))عَبُد((ل من أو بنوا على فّع
العربية فال صلة هلا مبعىن  ))بدَّع((غاية يف األداء، أّما 

نسبه إىل : عندهم، إذ مدلول بّدعه العربية ))َبّدع((
  .الِبدعة

أمري البزق : عبد الكرمي: ]من كالمهم[
  .ع بتقاسيموّ ياما ببۤد

  خمالفة : الِبدعة: من العربية: ةْدٔعالٕب
  .الدين

  لِبَدع، وهم الِبدعات وا: واجلمع
  .يرّدون

: رنا بيتوٕز: َدع على البدايعويطلقون الٕب
  .ع ؟َدَحف ؟ أش ٕبأش ٕت

  ه يا ربَّ تكايدين لۤي: ]من أغانيهم[
  .َدعالٕب

  غّيره، : َبَدله وأبدله: عربية: َبـَدل
  .اختذ عوضًا منه

  
  .لوتبدَّ –نظرهاا –انبدل : وبنوا منها

  بدًال : يقولون: ]من عثرات األقالم[
  .عنه، ومل يسمع إال بدًال منه

  .ين َغناَءهغُري الشيء يِغ: والَبَدل
َبَدل وَبَدًال وَبَدل : واستمدت التركية

  .نقدي
اصطالح عثماين على دفع : نقدي َبَدل

مخسني لرية ذهبية عثمانية من قبل املسلم القادر على 
محل السالح لقاء إعفائه من اجلندية، على أن يزاوهلا 

وعلى أّال يبيع أرضه الزراعية أو أدوات ثالثة أشهر 
  .انظر البدلية. الزراعة

  
ـَدَّل اختذ غريه : َبدَّل الشيَء: عربية: ب

اختذه منه، وبّدل : عوضًا عنه، بّدل الشيء من الشيء
  .حّرفه وغّيره: الكالم وغريه

  .بدل وانبدل وتبدل وتبادل: انظر
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  ل، يريدون ّ ابين عم ببۤد: ]ويقولون[
  .أسنانهيبّدل 

يجة عم ل وهاۤجلّ هالطري عم ببۤد: ويقولون
  تبديل الريش، والعربية : ل، يريدونبتبدّۤ

  .حسر: تقول يف تبديل الريش
  .احنسر: ومطاوعه

  
  تبديل امليزر اليابس : ]ومن عادام[

  .بآخر مبلول لدى دخول بيت النار
  .بّدلنا غزالننا بقرود: ]من كمام[

أطلقوها يف اللبس على اإلفرجني : ةالَبْدۤل
  .انظرها. البنطلون والصدرية واجلاكيت: منه

نية، إذ فومل تكن تسميتها بالبدلة تسمية 
ما هو مبتذل ويلبس : الَبْدلة حتريف الِبذلة من الثياب

: كل يوم، وأحّس مبعىن االبتذال حممد دياب فقال
يظهر أا مأخوذة من الَبْدل، ألا تكون بدل 

  .ىأخر
على الثوب  ))الِبذلة((وأطلق جممع مصر 

الذي يلبسه العامل أو غريه وقت عمله، وهو 
  .TABLIER: بالفرنسية

  : نادي دار العلوم جممع ووضع هلا
  .))اُحلّلة((

ويف االصطالح العسكري يسمون بدلة 
  .بزة الطيار: الطيار

البدلة االسطنبولية، : وأول العهد بالبدلة مسوها
  صنطرا وبنطرون، وشخاخ : كما مسوها
  .صنطرا وبنطلون: انظر. عالواقف

كما مسوا ثوب املرأة املتخذ على الزي 
  .البدلة، ومنها بدلة السهرة: اإلفرجني

  ويف منشور جرمانوس حّوا مطران حلب 
بدالت، ستة ) كذا(واجلهاز األعال : ١٨٠٧سنة 

  .واألوسط أربعة واألدىن بدلتني
  .))غرة((انظر املنشور كامًال يف 

  .ما اكمۤابدلة الرقص إٔل: ]من كمام[
البشخ عليه العصفور : ]من اعتقادهم[

  .ةـّة ملوكۤيبكون بّدو جييه بدۤل
  

  مسوا األسنان االصطناعية : نأسنۤا بدلة
بدلة أسنان، ألا يقال هلا كما يقال لبدلة اللبس 

  .، فاحتدا يف االسم هنا وهناك))طقم((
  تطلق على البدل النقدي : ةالَبَدلّي

  أن : ة البدليةـّ، وتطلق على اَحلۤج–انظرها –
 .حيج شخص بدل آخر عاجز أو مريض أو ميت

اجلسد كله ما عدا الرأس : عربية: الَبَدن
  .واألطراف

  أْبدان، وهم قد يصلون : واجلمع
  . مهزا

  . َبَدن وأبدان: واستمدت التركية
ما يقع : بدن القميص، يريدون: ويقولون
  .دون كّميه وبنائقه: منه على البدن أي
  : بدن الشجرة، يريدون: ويقولون
  .ظاهرها من الساق

  
  ضّد اَحلَضر، والنسبة : عربية: الَبدو

  .البدوي: انظر. الَبَدوي: إليه
  يف بدو الزمان أو : ]يقولون[: الَبدو

  .ةالبدۤو: انظر. يف بدوتو
  

ـَُدوح يرمسون على مغلف الرسائل : ب
وحتت العنوان خطًا حلزونيًا متداخًال ممثًال كلمة 

، ٨٦٤٢: بدوح، وقد يضيفون إليه هذه األرقام
وهذه األرقام هي أرقام حروف بدوح يف حساب 

ل، تكتب هذه األرقام يف الدائرة الداخلية، اُجلّم
  وكان معظم الناس يرمسون الدوائر، ومنهم 

  .إليها األرقام دون معرفة سببها أيب، ويضيف
  :املزاعم التالية ))بدوح((ويف أصل 
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  .أنه اسم اإلله بالعربية ً ١
أنه اسم َمَلك موكل بإيصال الرسائل  –ً ٢
 .إىل أصحاا
  مشّرع اهلند : ))ادبو((أنه حتريف  ً ٣
 .و الصني

أنه اسم تاجر حجازي كان يهابه  ً ٤
  قّطاع الطرق، وكان يكتب على بضائعه اليت 

 .فال يناهلا أذى ))بدوح((حتملها القوافل امسه 
أنه وفق األوفاق من باب الطالسم  ً ٥

  إذا محلها املسافر مل يتعب، وإذا كتبها على رسالة 
أو بضاعة وصلت ساملة، وإذا ُبّخر ا الزوجان 

حالفهما احلب واأللفة، على أن يتلى لدى التبخر 
  أّلف بني ! يا بدوح ! يا بدوح ((: ا

  الروح والروح، حبّق القلم واللوح، وآدم وحّوا 
  .))ونوح

 
  .بدوح: انظر دائرة املعارف اإلسالمية

  .بدوح: وتكملة املعاجم لدوزي
  .٥١٨ص  ٢٤س : اهلاللوجملة 

  يف البدوة أو يف : ]يقولون[: ةالَبدۤو
: هـّالَبدو أو يف البدء العّريس َحبّكي مرتو موهۤي

  .حتريف البدء أو البداءة
  

هالطبخة بدوتا قليلة، : ]كالمهممن [
  .مرقتها: يريدون

  
  أول كلمة ليلة الدخلة أش : سألت أمي

ك عجۤب: سأْلين: قال لك أبوي؟ قالت يل
وطاب يل أن أسأل غري أمي وسألت . هالسكرتون

كتري  –الربكة  –عمايت وخااليت، وعددن 
   ))جازة((ن يف كلمة وجاوبوين، وسجلت أجوبٓت

ة ، إال أن نانيت أم أمي نسفتين بالبابوۤج– انظرها –
  أليش السؤال : ه عم بتقولوحلقتين بالتانية وهۤي
  !.وَلك، مفزور الدم 

  : املنسوب إىل الَبدو: عربية: يالَبَدِو
  . ضد احلَضر

  .بداَوى: واجلمع
: ، ويف الكلدانيةيٓاَبْدٓو: ويف السريانية

  .بدوَيا
وحيكون أن أصل البدو عندنا من جند، وأن 
سبب هجرم إىل بالدنا هو أن ناقة هلم شردت مث 

  عادت بعد عام مسينة، عرفوها من مسة هلا، 
  وها إىل أن وصلت ويف العام املقبل شردت فتبع
يعزز هذا . ىل بادية حلبإبادية حلب فهاجر قسم 

  .))ابن السعود((ابن عم  ))مجمح((املزعم أن 
  

خد تارو بعد البدوي ٔأ: ]من أمثاهلم[
  .استعجلت: ة قال حلالوأربعني سۤن

شلون بنام البدوي وجّرة : ]من كمام[
  الدبس فوق راسو، بدوي مقروح شاف 

  ق فالن ۤلشلون خبلّيه وبروح، ٕعمر مطروح تال
  ل ۤزعلقة بدوي بصالة التراويح، البدوي ٕن

ة ما جاب غري دبس وطحينة، فالن طّماع عاْملديۤن
  .وأبوه بدوي

  
  : ]من أهازجيهم[

  ّر بـدويت ٕكك جاۤبأمّٕ   يداِودا احلۤيدا احلۤيـحۤي
  و بـخشوا يفـب اهلهـ  جحشوكب دوي رۤاوالب

 ارةزّمـ )قبوع(ألساوي    عج كـرشوـيا ريب تب
  .أفراح البدو: ٤٦٣ص  ١٨س : انظر جملة الضاد

  .الفن البدوي: ١٠٣ص  ٦الد : وجملة الكاتب املصري

  :البدوي
  .أمحد البدوي: انظر دائرة املعارف اإلسالمية

  

  .جب البدوي: انظر: البدوي جب

  َبِدىء بالشيء : من العربية: ـِديٕب
  .وهي لغة األنصار –ابتدأ به : وبدأ به
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  الباِدي والبديان، : وهم يقولون يف صفته
  .ةالبدياۤن: واملؤنث

  . احملَدث العجيب: عربية: الَبديع
  .عـواستمدا التركية، وبداِي

يوسف الدمشقي املؤلف، له : البديِعي
، استقّر يف حلب، مات وغريه ))الصبح املنيب((كتاب 

  .ه ١٠٧٤س 
  

  .السمني اجلسيم،: عربية: الَبِدين
  : من مفردات الثاقفني، عربية: الَبديِهي

جيريها على مذهب  مما جيري على البديهة، وأكثره
: فيقول ّيبتحويل فعيل وفعيلة إىل َفَعِل: أكثر النحاة

  .َبَدهّي
  

وجلرب ضومط رسالة نفيسة يف النسبة جييز 
  فيها أن تقول بديهي وطبيعي وحنومها، وجييز 

  ...الكواكيب، القروي: عفيها أن تنسب إىل اجلم
بّذ : عربية: من مفردات الثاقفني: َبـّذ

سبقهم وغلبهم وعالهم يف حسن أو عمل : القوَم
  ...أو

  : عربية: من مفردات الثاقفني: الَبـّذ
  .الرّث اهليئة

: عربية: من مفردات الثاقفني: الَبذاءة
  .الفحش يف الكالم

  
ـَٔذ : عربية: من مفردات الثاقفني: خب

تكّبر، َفخر، َشَمخ، وهم يستعملوا مبعىن  تطاول،
  .أسرف يف اإلنفاق
ـَْذر ما ُعِزل واصطفي من : عربية: الب
  . احلبوب للزراعة
  . بذور: واجلمع
  َبذرة، وهم يرّدون : والواحدة
  .يةذرۤاي وٕبذرۤإب: ومييلون، وكذلك

  ).بالزاي: (البزر: ومثل كل ما تقدم
: ))اللسانتقومي ((وقال ابن اجلوزي يف 

 ،البزر والبزور ملا يؤكل وملا يزرع: العامة تقول
  .وصوابه بالذال

  
ويطلقون البذر أو البزر على اململح من بزر 
اجلبس والبطيخ والقرع والكوسا وعني الشمس، 

مايت ويبيعه، وهم يفصفصونه تسلية يصنعه القضۤي
  .وتلذذًا

  
وأشهر األمم بفصفصة البزر اململح 

حلب استمدا من الصني بواسطة الصينيون، ولعل 
  .جتارها وأذاعتها يف الشرق األدىن حىت البلقان

  
، ))اللُّب((وهذا البذر اململح تسمية مصر 

  .))اَحلّب((وتسمية العراق 
البياكل بذر ين بترّبى : ]من اعتقادهم[
  .عقلبو دود

  ن دخلوا واحد حاۤض: ]من ألغازهم[
جنت ضربة، واحد بقي وتنني ازموا على مغارة ٕأ

  ). البذر يفصفص(
، ويف زرٓإب: ذر يف السريانيةواسم الٕب

  .زَراۤب: الكلدانية
  .ة وبذورات وبذورذۤرٕب: انظر

  .البزر: ٢٥٨ص  ٣٠وانظر جملة امع العلمي العريب س 

  
يقال يف (ة ذر البقۤلمتل ٕب: ]من تشبيهام[
  .طان، البذر مسبحة الشۤي)الكثرة

يباع يف سوق العطارين، : انّتٕك ـْذرٕب
  ويتخذون منه لبخة لإلسراع يف تفجري الدمامل، 

  .أو يزحنونه وميزجونه بالسّكر دواء للسعال
  يريدون بذر القرع: ٕبـْذر اْملَحّالۤية  

  الشتوي الذي يعمل منه احللوى، ميّلح كبزر 
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  .اجلبس والبطيخ
السالحي بذر القرع : يريدون: ومالٓن ـْذرٕب

  .ُيَملح، ومن خصائصه أن من يفصفصه ينعس وينام
  

ـََذر   وأصله (َنَسل : َبَذَر: عربية: ب
  ).من زرع البذر يف األرض

  
  .َبَزر: ومثله

  
ك يف اللي َبذرك، ك وهۤيهۤي: ]من سبام[

  .ٔبظ: انظر. ذرتك عاطلةٕب

  
بنوا على فّعل من : بّذر: عربية: َبـّذر

  .كرب بذارها: يريدونالبذر داخل اخلضار، 
بّذر معو : يقولون: ]من استعارام[

أطلق لسانه بالسباب وببذيء : الباجنان، يريدون
أن الباجنان إذا : الكالم، وصلة هذين بتبذير الباجنان

رب على أّمو بتكرب معو بذرتو الداخلية، وحينئذ ٕك
تنفلق قشرته وينتثر البذر، وعليه يريدون االنفالق يف 

  .ر السباب كما الشأن يف الباجنانالشخص ونث
ـَّذر فّرقه : بّذر ماله تبذيرًا: عربية: ب
  . إسرافًا، فهو مبّذر

  . أسرف: ززۤبۤب: ويف العربية
  .أسرف: ْبَدر: ويف السريانية

الَبذرة واحدة الَبْذر، : من العربية: ةـْذۤرٕب
  . النسل، وهو يردون ومييلون: ةوالَبْذٔر

  
  .بذر: انظر. و مثله بالزاي

  
: ة، يريدونة عجمۤيتنباك بذۤر: يقولون

  .جلبت بذرته من بالد إيران وزرعت عندنا
ت ة انقطۤعارتعب رعۤب: ] كالمهم نم [

  .زرتو مّنإب

  
  . أعطى وأجاد: عربية: َبـَذل

  .انبذل: و بنوا منها
  .البزورات: انظر: الْبذورات

  من مفردات الثاقفني : الَبذيء أو الَبِذي
  السفيه من الناس واملفحش ): العربية(من البذيء 

  بذيء  كالمٓو: يف القول منهم، وهم يقولون
  على ااز وال يستعملون من : نو بذيءولسۤا

  .بذأ وبذىء إال على وزن فعيل
أطاعه، أحسن : برَّ والده: عربية: بـّر

   ))َبرَّ((معاملته عن حب، وهم يستعملون 
  .أمضاها على الصدق: ينهمبعىن أبّر ميينه و يف مي

بّر بوعدو، وعمل مربور، : ]من كالمهم[
  .ة مربورةوحجّۤ

هذا قرب : و يكتبون على لوحات القبور
  ....املغفور املربور
  

ـَّر األرض اليابسة، وهم : عربية: الب
  .الربية: انظر. يستعملوا أيضًا مبعىن الفالة
  .الَبّرية، احلقول: َبْر: ويف السريانية
بّري، إال يف : يف النسبة إىل الرب ويقولون
. وي، و لعله نسبة إىل بّراطري بّرۤا: الطيور فيقولون
  . كسفر برۤل: بر، وقالوا: واستمد األتراك

  .انظرها
بالَبر ديوك وبالبيت : ]من كمام[

  .ملوك
  امللك دار الَبّر والبحر : ]من أمثاهلم[

  .ما لقى لو خمّدة من حلم
  
ها على سورية، يقوهلا أطلقو: الشام ـّرٔب

  .غالبًا املصريون
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كمية ما  نفيعدو ]يتندرون[: رْبرۤي ـّرٕب
  ر ّر ْبرۤيٕب: لتكن كمية املوجودين، فيقولون

واحد اثنان ثالثة أربعة، أخذوا : عنتر عبس، يريدون
التركية مبعىن الواحد مث هزلوا يف ما  ))بري((من  ))ٕبْر((

  .تالها
ـِّر   خري : احلكمة العربية ]يقولون[ : الب

  .ه، ومثلهم جند وغريهاُلالِبّر عاِج
  

  : برى القلم والسهم: عربية: ىبـٔر
  .هزله، أضعفه): جماز(رض فالنًا حنته، وامل

  .انربى: وبنوا منها
  
  ):وتسّهل مهزته(بّرأه : عربية: اـرّٔٔب

يقول احلاكم . رفعها عنه: جعله بريئًا، من التهمة
  .ةۤمبّرتك احملك: للمتهم

  
  من : ّرٔاَبع َلطۤل: ]يقولون[: اـرّٔٔب
وألفها لتنوين (خارج الدار : جلسُت بّرًا: العربية

، )الفتح، أما عندهم فأصلية وال تنوين عندهم
  إىل الَبّر، وإذا : خرج فالن َبّرًا، أي: وأصلها

  .ش وبّراتابّرات احلٓو: أضافوا زادوا التاء فقالوا
الَبّر وهو املنت والّرباين موّلد ُأخذ من 

  وهم يرّدون اجليم (اين الظاهر، وضّده اَجلوَّ
  ).ومييلون األلف

  
  لكل : ويؤثر عن سلمان الفارسي أنه قال

  .باطن وظاهر :امرئ َجّواين وَبّراين أي
  من أصلح َجوَّانّيته : ومسع يف احلديث

  .أصلح الّله بّرانّيته
على أن صاحب اللسان نّص على أن 

  .ليس من فصيح الكالم ))َجّواين((و  ))َبّراين((
باملعىن  ))بّرا((ويستعمل املغرب األقصى 

  .املتقدم

  : ا، ويف الكلدانيةَبْر و َبٓر: ويف السريانية
  .وَبَرا َبْر
  

: ، ويف الكلدانيةيٓاَبٓر: والرباين يف السريانية
  .رَياَب

  
  .اخلارج: بّرا: ويف هلجة مالطة

 ))الّرباين((واستمدت اإلسبانية من العربية 
  .مبعىن األجنيب ALBARRAN: فقالت

  
طلع بّرات املوضوع، ال ٕت: ]من كالمهم[

  هادا ابن حارتنا ما هو بّراين، من بّرا لَبّرا أسلم 
  ة، أجانا مكسب بّراين، لك، حوش بّرانيّۤ
  .ّطنا هادا قّط بّراينهادا ما هو ٕق

بّراين ووسطاين : واحلّمام ثالثة أقسام
  .وجّواين

  بّرا، كي : احلّمال بدابته ويصيح
  .ال تلتطم بشيء قرا

  
ٕ : ]من كنايام[ يريدون (طلع َلّربا فالن
  ).للكنيف

  أنا ما بنام بّرا بّدي : ]من استعارام[
  .و َلّرباآخد َسَلف، عيٓن

  
  أمي ما علمتين أنام بّرا، : ]من أمثاهلم[

  ت بّرات أجا اخلّطاف نام بّرا وال ختاف، بۤي
  .بسوى عصفورالسور ما 

  
ن بّرا ْرخام من جّوا ٕم: ]من كمام[

  ب، بتحبل بّرا بؤاو بني اال وجّؤا ّرٔاّخام، ٔبٕس
  .وبتولد عندي
خّلي الكلمة يف القلب : ]من حكمهم[

  .فضحطلع لّربا ٕتجرح وال ٕتٕت
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متل أهل املعّرة حبّطوا : ]من تشبيهام[
  ببيض : األكل وبْطلعوا لّربا، متل اجليج اهلندي

  .عندي) خبوّس(بّرا و
  

  : فقالوا ))بّرا((بنوا الفعل من : َبـّري
  :أخرجه لّربا، أو قال له: يريدون، َبّري لٓو
  َبّري : بّرا بّرا، وقالوا: ا، ويكثر أن تعادَبرّٔ
  .حصانك وبغلك ؟ة، وليش ما عم بتربِّي الدبّۤ

   ،جّنب ،ّحنى :َبِري :يانيةرالس يف و
  .أقصى

  
اصطالح عثماين مبعىن املرسوم : الَبراءة

  السلطاين مينح حامله رتبة أو وسامًا أو امتيازًا 
  أو إذنًا لألساقفة وحنوهم مبزاولة طقوسهم 

  استمدوا األخرية من . (الدينية حسب مناصبهم
  براءة من الّله ورسوله إىل الذين عاهدمت ﴿: اآلية

  ).﴾من املشركني
: واستمدا الربتغالية من العربية فقالت

ALVARA .  
: واستمدا من التركية القرواطية فقالت

BERATوالبلغارية فقالت ، :BERAT.  
  من : رأبٔرطلعنا ٔب: ]يقولون[: رأبٔرٔب

  التساوي، ااراة، : التركية عن الفارسية
  .تعادلال
  

 من يف الباب، ]من قرى حلب[: هاۤتْبٔر
  الشوارع، كما يرى األب : ابريٓت: اآلرامية
  .١٨٤ص  ٤٨س : املشرق: أرملة يف

: PRATIQUE: من الفرنسية: الْبراتيك
  .التمرين

  
يطلقوا اقتباسًا من غريهم على : الَبّراج

  .الفلكي ينظر يف الربج ويتحدث عن الفأل

: من التركية عن اإليطالية: كاچْبرا
BURUASCA :العاصفة البحرية.  

اصطالح حديث على اجلهاز املّربد : الَبّراد
داخله بالكهرباء، حتفظ فيه األطعمة وغريها، وورد 

  . إناء ُيّربد فيه املاء: الَبّرادة: يف العربية
  .ويف حلب شركة الّرباد

ينكو چإبريق من ال: بّراد الشاي: الّرباد
  غالبًا، يصّب فيه املاء املغلّي من السماوار فيربد 

  .قليًال ليلقى فيه الشاي وحيّل ببطء
  : الّرباد: ويف هلجة مشال املغرب أيضًا

  .إبريق الشاي
  ما يسقط : الُبرادة: من العربية: الْبرٔاۤدة
  .من اِملربد، الُسحالة

  
يستعملونه يف ما ال حرارة معنوية : ةالَبراۤد

  .أن ميزح مزحًا باردًاك: فيه
فّن من ما أكثر الربادة عندنا، إن املزح 

  .أعظم الفنون
  أو املبارزة، كالمها مصدر : الِبراز

  .العربية ))بارز((
يستعملها األطباء اليوم ملعناها : الِبراز

  .إطالق ثفل األمعاء: العريب
  

  الربزقة، أطلقوها : مفردها: قالَبراۤز
. واملغّشى سطحه بالسمسمعلى اخلبز الرقيق امر 

  : مجع الفرزدقة): العربية(حتريف الفرازق 
 نالقطعة من العجني يسوَّى منها الرغيف، فهي إذ

  على إطالق ما كان وإرادة : على ااز املرسل
  .ما يكون

  . رازَدهپ: والفرزدقة من الفارسية
ضرب : الَبراِزق: وقال الشيخ أمحد رضا
  : مجع خرزوق: من اخلبز الفرين حمّرف ُخراِزق

  لقطعة العجني والرغيف، ولعله املعروف قدميًا 
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  .))اُخلشكنان((باسم 
، كما ))تكملته((وذكر الربازق دوزي يف 

  .))قاموس الصناعات الشامية((ذكره القامسي يف 
  .براو: انظر: وڤْبرا

  دابة دون : اصطالح إسالمي: الُبراق
  .البغل وفوق احلمار ركبها النيب ليلة املعراج

  : BARAQUE: من الفرنسية: ةاۤكالربّٔ
البيت املبين من اخلشب وصحائف التنك، وهم 
أطلقوها على كل بيت صغري وحقري، أو من 

  .الصومعة: BARRAQUIA: اإلسبانية
ومسوا ا مأوى احلارس والقوجلي وحنومها 

  .بّراكات السريان: كانوا مسوا حّي السريان كما
البيت : ّراكالٕب: ويف هلجة مشال املغرب

  .اخلشيب
  

اخلروف الذي بلغ : من الكردية: انالَبٔر
  .عمره اخلمس سنني، وهو أكرب الغنم سنًا
  أنا الربان : ومن غناء الكراد ما معناه

  .ال اخلروف
ه ان يف الكردية أيضًا وتستعملومن معاين الَرب

  الغصن الكبري يف الشجرة، والصف : هلجة حلب
  . من الشجر

  
  . ناتاالَبٔر: وجيمعوا على

  بران الزيتون وغريه، ويعنون : ويقولون
  .اليت غرست بأبعاد منّظمة: ا

 ))راصهِپ((: من التركية: الربانصا أو ةاْنٔصالَبٔر
  ضرب من : PRACON: عن اليونانية

  اخلضار يشبه البصل الكبري، يطبخ باللحم أو 
  .بالزيت ويؤكل
  ّرات، ٕكال: الُكّراث، ويف محاة: عربيها

  .برانصة: ويف محص

: ١٢١ص  ١جـ  ))النهر((ومساها الغّزي يف 
  .َبراصة

  
: ويسميها الشوام واحلماصنة واحلموّية

  . ة أو الُكّراتَبراْصۤي
  .٤٧٣ ص ١٧س : انظر جملة الضاد

: األرناؤوط أكلها، ويقولونويفضل 
  .لشبعت كتري والّله لو كان برانصا ما بآك

  
  .الربا: انظر: الّرباين

  
  ! ر ْبراو عليك يا شاۤط: ]يقولون[: ْبراْو
  ! الشجاع، مرحى : BRAVO: من اإليطالية

  .أحسنت، َبٍخ َبٍخ
و على ڤوالثاقفون يغلب أن يقولوها برا

  .أصلها
  براو َعَلّي : قال لو: ]من كمام[

براو علّي أنا اللي ضاينت : حلقت للك، قال لو
  .للك

  
لنا منعرف راغب بك ٕك: ]من نوادرهم[
  مدير مالية حلب يف العهد الفرنسي، : القدسي

  م قام بدورة تفتيش وكان أطرش، يوم ماأليۤا
  قم على موظفني املالية، وشاف دفاترن ٕس

  : قال لومى، إىل أن وصل آلخر واحد ووَع
  .دفاترك شرح دفاتر رفقاتك –
 ةدق رقۤبأألعن و –
ظن أنه يدافع عن (ْبراو عليك ْبراو  –

 ).دفاتره وأا خري من غريها
  : من الفرنسية: هأوأو الْبٔر: الْبراوا

PREUVE اإليطالية عن: PROVA: التجربة:   
  .جتربة اخلياط وغريه لتعديل ما صنع

  .الَبّريةنسبة هلم إىل : ويّرۤاالٕب
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  : ة وهي اللفط، يقابلها الطبشويّۤاجللة الّربۤا
  .ةالبستانيّۤ

  
  الفّعالة : حتريف الّرباءة: أو الّرباية الّرباي

  من َبَرى القلم، وخصها جممع مصر باألداة 
  اليت تربي األقالم الرصاصية وحنوها بإدارة 

األقالم بالّرباءة الصغرية فيها، وبإدارة اآللة على 
منها، وأحلق امع املوسى  ةيف الكبري األقالم

  .والسكني فيها
  أرى أن : وقال الشيخ أمحد رضا

  .أدّل على املعىن وألطف لفظًا )) احليفة((
قصبة يف ظهرها قصبة : واحليفة يف العربية
  .ُتربى ا السهام والِقسّي

  
   مسكني فالن حالتٓو: ]يقولون[: ادْرٔبٔب

  : من التركية عن الفارسية: ادبعد التأميم برٔب
  .اخلراب، الفاسد، احملّطم، اهلباء

  
 .الرببسة: انظر: رباسالٕب

قديسة يكّرمها النصارى منذ : ةأرالربٔب
  . القرن السابع امليالدي

  .BARBE: القديسة: وامسها بالفرنسية
. BARBARAالقديسة : وامسها باإليطالية
  .VARVARAالقديسة : وامسها باليونانية

  أصله َبرَبر مبعىن الغريب واألجنيب، : قيل
: من ليس يونانيًا، واختلفوا يف موطنها، فقيل

  مصرية من  :وقيل ،الصغرى آسيا يف نيقوميدية
  من  وقيل ،بعلبك من هي :وقيل ،مشس عني
  .حلب  من  قيل و  ،إيطالية  يف  ُتكانة

  
 و ملا حاول أبوها ،ًااعتنقت املسيحية سّر

وثين رفضت و أعلنت أا مسيحية، أن يزوجها من 
   ،القضاء  إىل  أمرها  برفع هددها و أبيها فثار ثائر

  فحكم   أمرها  ورفع فأبت ،بالقتل وقصاصها
عليها بالقتل، وتوىل أبوها بنفسه تنفيذ القتل وجّز 

  .رأسها بالفأس فماتت عذراء شهيدة
أن  –كما تقول أسطورا  –لكنه ما لبث 

  .الصاعقة أردته هو واحلاكم
كانون  ٤حيتفل نصارى حلب بعيدها يف 
  األول احتفاًال ال جياريه احتفال ا يف مجيع 

  .األرض
فعيب أن يغادر النصراين حلب يف عيدها، 
والواجب يدعوه أن حتيي أسرته السيما أوالده هذه 

  كما بنوا منها  –الذكرى ايدة يف حلب، أو 
  .أن يرببر يف حلب: –الفعل 

أّال تكون مائدته غنية بالفواكه وعيب 
مزدانة برقائق ورق الذهب وباحللويات من كنافة 

  ...وبقالوة وبقجة العروس و
حىت الفقري البّد أن حييي ليلة الرببارة ولو 

  .رهن أمتعته
والطعام األساسي يف هذه املائدة هو 
السليقة، ألن الرببارة حني قتلت مضى الناس ملشاهدة 

  .ا طعامهم فأكلوا السليقةقتلها ومل يتداركو
وحيلون السليقة بالسكر املزحون ومبلبس 
الشمرة واملدردر وأقراص الشراب اجلامد 
واآلغزمسكي واجلوز احملّمص، وكذا اللوز والفستق، 
ويضاف إىل ما تقدم حّب الرّمان احللو، مث يرش 
عليها مسحوق القرفة، ويزينون طبق السليقة 

  .د أفراد األسرةبالشمعات امللونة عددها بعد
وبعد الطعام يطفئون األنوار إال أنوار 

قّديسة : ويطوفون حول املائدة قائلني ،الشمعات
عّباد : عند الرب خمتارة، أبوكي كافر! بربارة 
  .احلجارة

مث يطلع الشباب مقنعني أوجههم مبا 
  .يسمونه املسخر
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  ١٠٧٠ص  ٢٠و س  ١٣١ص  ١س : انظر جملة املشرق

  .١٠٢٠ص  ٢٢و س 
  يف عيد الرببارة النهار : ]من أمثاهلم[

بياكل الليل مالنهار قد نطة : أو(نطة الفارة لُطۤو
  .زيارة وبربارة ومصريات مايف). الفارة

بطيء : ضرب من الزحافات: يتالَبْرخب
  احلركة، عجيب اخللقة، رأسه مضلع الزوايا، 
  ظهره مستطيل السنام، عيناه تدوران من كل 
  جهة، يستقبل الشمس ويدور معها، يصطاد 

  الذباب واهلوام بلسان طويل ودقيق مدّبق ميده 
  .ن جسمه بلون حميطهبسرعة فائقة، ويتلّو

وما أكثره يف جبل  –والكلمة من الكردية 
ومن  ))مع((: مبعىن ))َبْر((مركبة من  –األكراد 

  مع احلظ، وسبب هذه : ظ أياحل: ))َبْخت((
التسمية أن األكراد يقبعونه بعمائمهم أو بشيء آخر 

  مع احلظ، يريدون : أي )) َبْرخبت((: قائلني
نقبعك على نية كشف طالعنا، مث يرفعون القبع 

  .وحيكمون على طالعهم حسب لون احلرباء
فزادها العرب على  ))يتالربخب((أما ياء 

  مع : األكراد، يريدون ا ضمري املتكلم، أي
  .اخبيت أن

  . أم الُبخوت: يتويلقبون الربخب
   حنو الثالثني نوعًا، تكثر يتوأنواع الربخب

  .يف املناطق احلارة املعتدلة من العامل القدمي
  . اِحلرباء: وامسه يف العربية

  .١٥٩ص  ١٠جـ : انظر اية األرب للنويري

  .احلرباء: واحليوان للجاحظ يف فهرسه

ساعة  كل: يتمتل الربخب: ]من تشبيهام[
  .بشان

  بربر فالن يف : يقول النصارى: رْرٔبٔب
  بنوا الفعل من عيد الرببارة : حلب وبعدا سافر

مضى عطلة عيد الرببارة، عّيد هذا العيد أو َأ: مبعىن
  .أجو قرايبيّنا يرمضنونا: ومثلهم يقول اإلسالم

  يا لطيف هالعجوز : ]يقولون[: رْرٔبٔب
  صاح وهذى : َبْرَبر: شقد بترببر، من العربية
  .وخّلط مع غضب ونفور
  .صّوت: َبْرَبر: ويف السريانية

  .احلّالق: من التركية عن الفارسية: ْرْرٔبٔب
  
جيل يعيش قبائل يف جبال األطلس : رْرٔبالٔب

  يف املغرب األقصى واجلزائر وتونس، نفوسهم 
  الَبراِبرة، وهم : واجلمع. حنو سبعة ماليني

  .يسّكنون الباء الثانية
  

وحدثين بربري يف الرباط أن لكل قبيلة 
مكتبة خطية تنتقل مع القبيلة على ظهور اجلمال، 
ويتفاخرون بالكتب القّيمة منها، وأنا أنست منهم 

  .لطفًا وكرمًا
  

  . والرببر أّمة أخرى بني احلبوش والزنج
  .٧١ص : رة التيموريةانظر التذك

  . نسبة إىل الرببر املتقدم: الَبرَبِري
  ، َبْرَبْريٓا: ويف السريانية عن اليونانية

  .َبْرَبْرَيا: ويف الكلدانية
ومنذ عهد الرومان صار مدلول الربابرة 
الوحشية، وهم يف احلقيقة وديعون وناعمون 

  .وحريصون على الواجب
  .نوع من احلمام: الَبْرَبريسي

  
  ْمَبرَبس  ُهّوۤه: ]يقولون[: ةالَبْرَبۤس

  ومرتو مرببسة، وهالربباس أو هالرببسة ما بعّدو 
املزاج السوداوي يدفع : يريدون بالرببسة. عّنو

  .صاحبه أن يهتم ألتفه األشياء
استعملوا منها اسم املفعول واملصدرين 

  .املتقدمني فقط
  :ويف أصل الكلمة املذاهب التالية
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  : الشيء ))َبْرَبَس((ة من أا عربي –ً ١
  .طلبه

  مشى : ))َتَبرَبَس((أا عربية من  –ً ٢
  .مشيًا خفيفًا
البئر : ))رباسالِب((أا عربية من  –ً ٣
  .العميقة

  : الفارسية ))َبْرَبست((أا من  –ً ٤
  التقليد، الُعْرف، النظام، القانون،القاعدة، 

  .الِطراز
  : ))ارٔب((: أا من الفارسية –ً ٥

  : ))َبْس((احلمل، الِثقل، الغّم، احلزن، ومن 
  كثري الغّم : الكثري، الكفاية، واملؤدى

  .وحنو ذلك
  

  وس فُّتعد عميت َن: ]من لوحام[
عيين  ة، امسعوا البّدي أحكيه عنا متل ما شافتمرببۤس

شافت حباية حنطة يف أرض صحن : وأنا ابن سبعة
  دارها النضيفة اللي داميًا بتلمع، واللي كل 

  .ما دخل دارها الزم ختسل كل حمل داسو أو دخلو
ر، نعم شافت حباية حنطة ميكن زّتا طۤي

  تعاوذت مالشيطان ومست بالرمحن وتفاءلت 
  بالنعمة واخلري، وطلعت عاملرّبع وجابت مفتاح 

 وبعدا مفتاح العنرب عليه فتحتٓو، ،و وفتحتٓوالقب
  ت كمان وّمست زّتت احلباية فوق وبعدما تعاوۤذ

وبعدا قفلت  ورجعت وقفلت العنرب، العنرب، حب
ت املفتاح باب القبو ووينك يا درج املربع، رّجۤع

  .ملطرحٓو
وليش عميت وبس، املرببسني كتريين يف 

  : حلب منهم
  

ن كلما دخل الشيخ أمحد طه الكيايل، كا
  دارو خيسل جّبتو يف بركة احلوش ال يكون فّيا 

  .علق شي مالدرب يفسد لو صالتو

سعد الّله اجلابري، كان كلما صافح : ومنهم
  .حدا خيسل إيديه يف الكولونيا

نوري بك اجلابري، كان ال ميسك : ومنهم
  .النقود

  
والعهدة  –ة حبكوا عّنا وكمان منهم وحۤد

  ل لبيتا شي أمسو مذكر، ما بتدخّۤ –عالراوي 
فال كرسي وال قبقاب وال قنديل وال مقص، 

  ة ة وشّحأطوخصوصًا الفرجني، لكن عندا َقَلۤف
اية، وملا قالوا ال الفرجني أمسو بندورة چوملبة وبر

  .ضيت تدّخالٕر
  

  العود،  من آالت الطرب يشبه: طالَبرٔب
   يف من مالهي العجم، تكلمت به العرب وورد

  الصدر : ))َبْر((شعر األعشى، من الفارسية 
  البّط أو اإلوز، مسيت : ))بْت((أو  ))َبْط((و

   .بصدر البط على التشبيه
وذكرها ابن  ))شفاء الغليل((ذكرها يف 

  ).ترمجة يعقوب املاجشون( ))الوفيات((خلكان يف 
يف  :١٩٢ص  ))املوسوعة التيمورية((ويف 

  العود، : الرببط: ٢٣٢ص  ١جـ  ))مطلع البدور((
  . سَبْربيتٓو: معناه باب النجاة، وامسه باليونانية

معناه باب النجاة حمتمل، ألن َبر : وقوله
  فليس  ))َبت((مبعىن الباب ومبعىن الصدر، أما 

  .عىن النجاةمهلا 
  .بربوط: واسم الرببط يف التركية

  
  ة محرا فۤلأكلت فۤال: ]يقولون[: َبرَبع
  : ين، ويقولون ملن يستحق أن يضربوَبربع لسۤا

  احلرقة، من : يريدون. عّني جسدك مربۤبٕك
  . اضطرب: ترببعۤا: السريانية

  
  .ْتربَبع: وبنوا منها
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: إذا عّد واحد وقال: ]ومن تندرهم[
  .مرببعة) عقبك: (أربعة، قال من ميازحه

  
. بربكتك مو علينا: ]يقولون[: ْرَبكٔب
  تزويقك اخلادع، مل جند هلا أصًال، : يريدون

  َهَذى، وخّلط : العربية ))بربر((ولعلها حنت من 
  .أخذوا الكاف منها: ))الكالم((ومن 

  . ةالرببۤك: واسم املرة عندهم
  . الرببكات والربابيك: واجلمع

  .انظرمها. ةترببك، وبربوۤك: وبنوا منها
عن  PARABELLO: من اإليطالية: ّلٓوۤبٔرَب
  أطلقت على ضرب . ضد االعتداء: الالتينية مبعىن

  .من األسلحة النارية
  

: ))َبْند((الدفع و: ))بار((: من الفارسية: َبْندبٔرٔ
العقدة، الرباط، أطلقوه على الشّرابة احلريرية تتصل 
بضفرية، وهذه تتصل حببل، واحلبل يتصل بعصا، 

سوط كسوط احلوذي، يستعمله فيكون من اموع 
ناطور كرم الفستق بأن يقرعه، أعين يقرع شّرابته يف 
اهلواء فيحدث صوتًا شديدًا يطرد به الغربان عن 

  .شجر الفستق
  

بنوا من بربك على فعلولة للصفة : ةالرببوۤك
  . اللطيفة منه

  .النربيج: انظر: الْرببيش
والربتقال والربدقان، والنصارى : رْتقانالٕب

  .الربتآل: ققون قافه فيقولونير
  

  ة ة أو بردقاۤنة أو برتقاۤلبرتقاۤن: والواحدة
  ...أو برتقاناية و.... أو برتقاناي و

الربتقال خري شجرة : ويف األدب الفارسي
  . تليق بفردوس اآلخرة
  .والرباتقني... الربتقانات و: واجلمع

ويباع يف اسطنبول وفلسطني ومصر بالواحدة، 
  ولبنان منذ قريب كانت تبيعه بالدوزينة، 

  .واليوسفي كذلك
. ومن األلوان عندهم اللون الربتقاين

ضرب من احلمضيات من : والربتقان
  .فصيلة النارنج احللو الدائم اخلضرة

: واستمدت الكلمة العربية احلديثة من التركية
  مسي  PORTOGALLO: يةرتقال عن اإليطالٓوپ

  .١٥٤٧باسم بالد الربتغال اليت جلبته من الصني سنة 
  .بورتوكاليا: وامسه يف اليونانية احلديثة

  
مل يعرفه العرب، وإمنا عرفوا النارنج، وهذا 
محله الصليبيون إىل أوربا و مسوا به الربتقال لدى 

، ORANGE: دخوله بعد النارنج، فقالوا يف الربتقال
صيادلة يف أوربا يسمون الدهن املستخرج على أن ال

  .ESSENCE DE PORTUGAL: من قشر الربتقال
  

أن  ))الغذاء ال الدواء((ويرى يف كتاب 
األندلسيني عرفوا الربتقال، وكان كثريًا يف بساتني 

  .شبيلية، واختذوا منه مرىب الربتقالإ
واشتهرت طرابلس بربتقاهلا منذ القرن 

  .وذكره ناصر خسرواحلادي عشر امليالدي، 
ويف صيدا يزعمون أنه رسا يف شواطئهم 

  امليالدي مركب شراعي  ١٧يف أواسط القرن 
فيه حّجاج من جزيرة مالطه، فأهدوا الصيداويني 
شيئًا من الربتقال، وملا استطابوه استبقوا بزره 

  .وزرعوه
قيل هذا عن الليمون ال الربتقال، ألن 

  ون حىت اليوم الصيداويني والطرابلسيني ال يزال
املراكيب، نسبة إىل املركب : يقولون عن الليمون

  .املذكور
   .الدموي: ويسمون ما فيه محرة
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يافاوي : ]وينادي بياع اليافاوي منه[
  .و مالوُجوَع

افاوي والصيداوي وأبو الي: وأنواعه كثرية
 .يل واملاورديصرة واخلتمه 

ويتخذون منه العصري، وكثر هذا يف 
  . زماننا، كما يتخذون منه الشراب
  : ومن معارضات الزيين

  .والربتقال لكل داء شايف
  

  ة صفرا جّواتا سبع قبّۤ: ]من ألغازهم[
متن أخوة حلوين، مشّطح الواحد فوق التاين 

  ).ةالربتقان(
   .انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

  .عصري الربتقال :١٦٩ص  ٢٦س : وجملة الضاد
   ٣٣و س  ٥٢٨ص  ٢٠و س  ٤٨٠ص  ١٧س : املقتطف

  .٣٠٧ص  ١١٩و س  ٣٩٣ص  ٤١و س  ٦٩١ص 

  .٥٣١و  ٣٧٠ص  ١٣س :وجملة املشرق

يف حارم، من : ]من قرى حلب[: ْرَتلٓوٕب
  ابن الربوة، كما يرى األب : َبْرَتٓال: اآلرامية
  .)٧٢حلب (. شلحت

اجلزء، : PARTIE: من الفرنسية: ْرِتيالٔب
القسم، احلصة، وهم استعملوها مبعىن جمموع مخس 

  : جوالت يف لعب الطاولة أو ثالث جوالت
  . حسب االتفاق

  .برتّيات وبرايت: وجيمعوا على
   PARTITA: من اإليطالية: الَبرتيَتة
  . مبعىن الربيت املتقدمة
  .الربتيتات: واجلمع

ويطلقون الربتيتة جمازًا على الطائفة من 
  أطلقوها . بنين نّصٓالّٓشوف هالربتيتة ٕك: الناس

جمازًا جبامع التعدد يف الناس والتعدد يف جوالت 
  .الطاولة

  :حتريف البوليتيكا، من اإليطالية: تيكأرالٔب

POLITICA :السياسة.  
  

. اِحلصن: الُبرج: من العربية: رجالٕب
  أبراج، وهم جيعلون مهزته : واجلمع

  .مهزة وصل
  

  . برج وأبراج: واستمدت التركية
برج املراقبة يف : من املصطلحات احلديثة

  املطارات، حيث يؤذن للطائرات بالطريان 
  . أو باهلبوط

: ، ويف الكلدانيةبورجٓا: ويف السريانية
  ).افًاگواجليم فيهما تلفظ (بورَجا 

  : ]من هنهونام[
   ه اليوم يف حّيكحۤنٕن! عريسنا الشب

  وكل الناس يف فّيكيا برج عايل 
 

ويطلقون الربج على البناء العايل يف : رجالٕب
العراء تأوي إليه الطيور الربية ليستفيدوا منها ومن 

  .زبلها مسادًا
  .واجلمع ُبروج، وهم يسّكنون

تعريب حريف لتعبري أوريب : العاجي الربج
  . يراد به أنه يف حصانة ونعيم

، املتربجعني: وحنت منها كمال يوسف احلاج
  .ملن يسكنون يف الربج العاجي

املنطقة : يف اصطالح الفلك القدمي: رجالٕب
يف السماء جتري فيها الشمس والقمر وزحل 

كما كانوا  –واملشتري واملريخ والزهرة وعطارد 
  .–يزعمون قدميًا

  :والربوج اثنا عشر برجًا مجعت يف
  َحَمل الثوُر جوزة السرطان

  الَرحياِنورعى الليُث ُسْنُبَل 
  قاسوا جبدٍي وزنوا عقربًا و

  ومـن الـدلو ِبركة احليتاِن
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: ُبروج وأبراج، وهم يقولون: واجلمع
 . ْبروج وْبراج

  .برج وبروج وأبراج: واستمدت التركية
  : قالوا لواحد: ]من نوادرهم[
  رَجك ؟ ه أّشو ٕبانۤت –
  يسبرجي برج الۤت –
بني الربوج الطنعش ما يف برج أمسو برج  –

  التيس
ة برج اجلدي، ۤنكان برجي من كم ٕس –

  .حتمًا هّلق صار تيس
 

ويف الزواج يلجئون إىل املطلعة أي الّرباجة، 
  .وقد يغريون االسم ليتطابق الربجان

  
يف جبل  ]من قرى حلب[: ّسالٕق برج

  برج : شٓاْدۤق بورجٓا: األكراد، من اآلرامية
  : الشيخ، كما يرى األب أرملة يف

  .١٨٤ص  ٣٨س : املشرق
  .انظرها: أو الَبْرٔچق الَبْرجق

: من الفرنسية: بورجوازيأو : واِزيْرْجالٕب
BOURGEOISIE :عيان الطبقة املتوسطة بني األ

  . الُبرجوازية :الصناعي املصدر وبنوا منها والسوقة،
لفظها كاملصدر (الربجوازّية : واجلمع

  ).الصناعي
وأحسن ما يوضع : قال الشيخ أمحد رضا

ال  :أوساطها :القبيلة  وهلازم  .))ماللهاِز((  :هلا
  .أصول اَحلَنكني: ))اللهازم((أشرافها، استعريت من 

  
 الذي ينتمي إىل: الربجاِسّي :))الرائد((ويف 

من طبقات  طبقة والربجاسّية الُبرجاسّية، طبقة
  يقومون ال أشخاص  الشعب مؤلفة من

  

بعمل يدوي، وينعمون خبفض من العيش، وهي  
  .))البورجوازّية((املعروفة بـ 

 .وتعترب الثورة الفرنسية مظهرًا للبورجوازية
حتريف فرجن الداّبَة : ىَچفر أو ىَچْرٔب

  ويبنون  .الفارسية عن باحملّسة، حّسها  :)العربية(
 –ى َچى أو تفرَچْتَبر :للمطاوعة  ْتفعَلى  على  منه

  .ىَچوفر –. انظرها
: يقول العب الطاولة: ]من استعارام[

ى احلجر، يريد مّسه بالضرب وهرب، كما چبر
  .شخ عاحلجر ومِشي: يقول باملعىن نفسه

 وبالفاء، كالمها حتريف :ةاۤيچبر أو ايچْرٔب
  . اِملحّسة، عن الفارسية :)العربية( الِفرَجْون

  
  .يچايات وبراچبر: واجلمع

اية التياب چبر: ي كثرية، منهاچوأنواع الربا
البالط  ايةچوبر القندرة ايةچوبر االسنان ايةچوبر
  ...اية الصايغ وچوبر

  
 )ينّجس: (]من سبام[ :قالربٔج أو قٔچالَبْر

 .عينو قچبر يف )كك وهۤيهۤي( عينو، قچبرب الكلب
السري يف مقبض السيف يقي  :قأچارٔب :التركية من

وهم ال يستعملوا إال  اليد من أن يصيبها الضرب،
يف التعبريين املتقدمني على تصور أن عينه سيف، 
ويف ذلك مدح وأن أجفاا سري الوقاية، واملؤدى 

  .السخرية
  
 :–  انظرمها  –  َبشََّم  أو  برشم  أو مَچَبْر

 ))نيچارپ((التركية عن  ))ارجيمپ((بنوا الفعل من 
  .من الطرفنياملعدين يسّمر القطعة  املسمار :الفارسية

  
  . ةۤرَپال: ومصدرها عندهم
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: م، ومصدرهچترب: وبنوا منها للمطاوعة
  .مْرٓجالْتٕب

  
ثىن رأسه عند : َبّجن املسمار: وعربيها

  .منفذه
  
 مبعرفتك، َبْرَجم  مارٕجٔب :]من استعارام[
وتالفاها بعمل واق من أن  ،دّبرها :يريدون  املسألة،
  .تفلت

  
أطلقها األتراك على حمّط جتار : ةْرخاۤنالٔب

 ))الَبّر((من : الغنم والدواب يف مراعيها الربية
): الفارسية( ))بار((الصحراء، أو من ): العربية(

): الفارسية( ))خاَنه((  ومن  املتاع، الِثَقل، احلمل،
أمحال  أي مكان استراحة املسافرين وحّط املكان،

دوام، ويف احلقيقة أن الربخانة تستعمل أيضًا 
  . كاخلان

  .الربخانات والرباخني: واجلمع
برخاجني أو : ومدير الربخانة يسمونه

برخاجنية أو برخنجية، ويسمون  :واجلمع برخنجي،
  .برخاجني: خباز الربخانة وطباخها

: متل برخانة أبو حامد: ]من تشبيهام[
  .ع دنبواملا مقطوش أدنو مقطو

  .أبو حامد :انظر

يف : ]من قرى حلب[: انأطٔب ْرخٕب
املرتل املستقّر،  :ْبِريخ بوْتنٓا :اآلرامية من جرابلس،

  : كما يرى األب أرملة يف
  .١٨٤ص  ٣٨س : املشرق

  .ةبرخاۤن: انظر: الربخنجي أو الَبْرخاجني
انعدام احلر،  احلر، نقيض :عربية :الَبْرد
  .اخنفاض احلر
  .أخدو برد: ]كالمهممن [
  .الربد مانكسر َس: ]من جمازام[

 ة، دّخانالربد سبب كل علّۤ :]من أمثاهلم[
 ليايل ي، نام بظل الورد وْتذّكربرد يضِن وال عميٕي

الربد، برد الصيف َأَحّد مالسيف، الدفا عفا والربد 
مالنصراين  فا، برد التشارين ّر املصارين، طولَج
  الربد  ملارون  من أنطون لشمعونم، م الربد قاۤيصاۤي

  .ّد ويا برد اشتّدح يا ْنهار ٕمالداۤب بسعد  بكون،
  
بلبق لو على بردو وجوعو : ]من كمام[

  .العصاي تكّسر لو ضلوعو
  .د والربدانالباۤر: انظر

  : ]من مناغاة أمهام[
  

  ديوحطب مـا َعنشة ٕق   يرِدحوحو حوحو ياب
  بالطنبورة  يل  بتضرب   غندورة  ةْبنيّۤ  ديَعن
  .........يطنرب طنربك طنرب

  
  صار باردًا،: املاُء وغُريه َبَرد :عربية :دٔرٔب
  .سافر: فالن ومضجع  وفَتر،  سكن :والشيُء

  
 :البارد والَبرود، وهم يقولون :والصفة منه

ة ْرۤدالبۤا: والربدان، مؤنثهما) دأو الَباۤر(د ۤرالبۤا
  . ةوالربداۤن

  .الباۤرد والربدان والربدۤية: انظر

  
ك حّط إيدۤي: ال يبقى بالك :]من كالمهم[

  .ةْرۤدة بۤاك مبيّۤجرۤيوٕإ
  
د ٔرٔب د،ۤربۤا قلبو ،مهتٓو تبرۤد :]من جمازام[

 د،ۤربۤا – يـي –و ّچة، ورۤديتو بۤاْلقو، حكۤإخ
، َنَسف )يريدون منطقه(د ۤربۤا ّكووَف د،ۤربۤا وجوابو
  .َبارد املاء و مّنو علىالْبريٓد
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ييت ڤبني السو: ]ومن تعابريهم احلديثة[
توّتر يستدعي حربًا : أي(ة رۤدوالصني حرب بۤا

  ).كالمية
الرز حبليب كلما برد : ]من أمثاهلم[

العود وديف كل  يف املاء دّب :بطيب، سعد السعود
  .داۤرد أخو الَبمربود، الزاۤي
  
: برد احلديد وغريه باملربد: عربية: دبٔر
  . سحله، حنته

  .انربد: بنوا منها
  .الكلدانية مثلها ويف ْبَرد، :السريانية ويف
  
  . الغمام حّب :الَبَرد :عربية :دٔرالٔب

  .٢٦٥ص  ٢س : انظر املقتطف

  .٨٦ص  ١ ج: وانظر اية األرب للنويري

بّرد الَنّو، فيستعملونه : ]يقولون[: درّٔٔب
بّردت احلليب، : الزمًا مبعىن َبَرد، ويقولون

: بّرده: مبعىن صّيرته باردًا، عربية متعديًا  فيستعملونه
  .صّيره باردًا

  .التربيد: واستمدت التركية
  
د، وكل هالشي َهْي ما بتربّۤ :]من كالمهم[

د ، برّۤ)أي ال يربد غليلك أو غيظك امللتهب(د مابربّۤ
  .خجلك، تربيدة خجل

د، ۤرتعا بٓو: ]بياع الشراب املّربدوينادي [
  .وهي هلجة لبنانية
  .بردغ: انظر. ورق القزاز: الَبرداغ
بنوا الصفة من برد على فعالن، : الَبردان

  .ةالربداۤن: واملؤنث
  

عن  ))ْرَدهَپ((: من التركية :ةالربداۤيو الَبْرداي
  .الستار، الَسْجف: الفارسية

األملانية، ويذهب رشيد عطية أن الربداية من 
  .كما يذهب غريه أا من اليونانية

  .الربدايات والربادي: واجلمع
وأقّر امع العلمي العريب استعمال الَسْجف 

  .هلا
  

ويستعملون الربادي والربداية جمازًا ملعىن 
  .التمثيل، ألن مسرح السينما تتصدره الربداية

حاجتك بردايات، ماشا الّله : ]فيقولون[
ردايات بردايات، وكّال باخيه عم نشوف مّنك ب

  .ةب املعۤدوبتقلّۤ
مطران حلب : يف منشور جرمانوس حّوا

  . وال يصنعن بردايات شّفافات: ١٨٠٧سنة 
  .))الغرة((انظر املنشور كامًال يف 

ة أطلقوها على العّجان يف الربخاۤن :الَبرَدْسيت
 حنت من برخانة أخذوا منها والكلمة – انظرها –
  .جّرة املاء: التركية مبعىن ))َدْست((، ومن ))َبْر((

  
أو البارَدسو أو الربدسون أو : الَبرَدسو

  .الباردسو: انظر: الربدسوك
بالذال (الَبرذعة : من العربية: ةْرَدٔعالٔب
لس يوضع على ظهر الداّبة حتت الَسْرج اِحل ):املعجمة

  .مشدودًا حبزام إىل بطنها
: واستمدا اإلسبانية من العربية فقالت

ALBARDA,                      
: واستمدا الربتغالية من العربية فقالت أيضًا

ALBARDA,                        
ة اللي بربدعتو مسلّۤ: ]من أمثاهلم[

  .تنخْوشوٕب
  
مق، عن ارداخٔالٔب: من التركية: غرٔدٔب
التلميع، اجلالء، الصقل، الطالء، : برداخت :الفارسية
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. تنعيم سطح اخلشب بورق القزاز املسمى برداغ
  .انظرها

 
ي قصيدة شرف الدين البوصِري: ةرۤدالٕب
  :، واليت مطلعها١٢٩٥املتوىف سنة 
  
  ِر جريان ِبذي َسَلمِمن تذّكَأ

 النّيب يف فأتاه  مريضًا  كان  ألنه  بالُبردة  يتّمس
فنظم قصيدته هذه اليت  فشفي، بربدته وغّطاه املنام،

  .انتشرت يف العامل اإلسالمي كله
طبعت مرارًا، وهلا أكثر من تسعني شرحًا 

  .بالعربية والفارسية والرببرية
، كما تعرض ))النشيدة((وتتلى ملحنة يف 

فيها مكتوبة على ملّف خبط كبري وحمالة باألصباغ 
  .ينشر بني طالبني

  
  : والزمتها لدى التغّني ا

  دًا صلِّ وسّلم دائمًا أَب! موالي 
  على حبيبك خري اخللق ُكّلهِم              

  .عفوًا: PARDON: من الفرنسية: بْردون
  
ت الفارة جردون شاۤف: ]من كمام[
  .نْردٓوة ؤبعيۤدَس: قالت لو

  .احلّمى): العربية(حتريف الُبرداء : ةديّْۤرالٔب
ق ة وصار يطٓردّقتو الربديّۤ :]من كالمهم [
  .سّن بسّن

  
ذكر األسباب واحلجج اليت  :عربية :ررّٔٔب

  .تبيح القيام بعمل
  
  .رلتك َهْي ماال مربَّۤعٕم: ]من كالمهم[
ظهر بعد أن مل : الشيُء برز :عربية :زَبٔر
  .خرج إليه يقاتله: يكن، له

  تدبّرز محل السيارة وأخ: ]يقولون[ :زرّٔٔب
صف األكياس أو  :يريدون .تربيزن أجرة  احلمالني

  .الصناديق وقدمها للحمال
  
  فاق  :الثاقفون  يستعملها  عربية  :زرّٔٔب

أظهره وبّينه، : ه، ظهر بعد مخول، وبّرزهريغ
  .سبق يف احللبة: والفرُس

: اللگيقولون يف لعب ال: ]من كالمهم[
انطلق حىت بلغ غايته مث استدار  :يريدون ّل،گبّرز ال

  . هناك يدور يف أرضه
  

  .ٔبٔرٔظان: انظر: انٔزٔرٔب
: الَبْرَزخ عن الفارسية: من العربية: خْرٔزالٔب

بني البحرين، ما بني ساعة  الَبّر الشيئني، بني احلاجز
  . املوت إىل ساعة البعث

  .أنكر ونكري: انظر

  
  .الرباِزخ، وهم مييلون: واجلمع
البكاء، النحيب : كَژْرَپ: عن الفارسية قيل

  ).العامل األخروي لدى احلسابحدوثهما يف : أي(
  
، مل جند وعيون تبرزۤغ :]يقولون[ :غْرٔزٔب

 و من الفعل ))الربق((هلا أصًال، و لعلها حنت من 
أي زاغت عينه من الربق، مث استعملت يف  ))زاغ((

  .غريه
  

يف اصطالح الصرماياتية : رزوالالٔب
به النعل على ساقهم، مل  يثبتون احلبل :والقندرجية
  .أصًال جند هلا

  
ة، من الَبْرَزْوۤل: والنصارى يقولون: لةْرزٓوالٔب

  . قطعة حلم من الضلع تشوى: BRACIUOLAاإليطالية 
  .الَبْرزوالت: واجلمع



٨٩ 
 

توىل نيابة حلب، : الناصري َبْرسباي
  .ه ٨٥٢ومات يف سراقب س 

  
من : ينالربوستات وبالطاء أو تستٔاالٓبٕر

 بقدر املثانة بعنق حتيط  ُغدَّة  :PROSTATE :الفرنسية
تتضخم فيؤدي إىل عسر التبول،  وقد الكستنا،

  .وحينئذ ُتستأصل
  
 املعّرة، من يف :]من قرى حلب[ :ةَبْرۤس

: األب أرملة يف يرى كما الدّباغون، :َبرسۤا :اآلرامية
  .١٨٤ص  ٤٨املشرق س 

الِبرسيم، وفتح الباء  :من العربية :الَبرسيم
 نبات يستعمل علفًا، وهو من أحسن: من لغة العامة

تسمن عليه الدواب، انتقلت زراعته من أوربا  املراعي
نوع، وجدت بذوره يف مقابر  ٣٠٠إىل أمريكا، منه 

  .املصريني القدامى بالفيوم
  
نقاط يف اجلسد ختالفه لونًا، : عربية :شٔرالٔب

  .هاانظر. والصفة منه األبرش
 امْرٔجَپ :من التركية  :الربشام أو رشانالٕب

 من أو الفم،  ملء مبعىن ))َپْرجٔانه(( :الفارسية عن
القربان، وهو الفطري الرقيق  خبز :))نٓارٓشفٓو(( السريانية

  .املقدس عند النصارى
على  –عدا عن الفطري–وهم أطلقوه   

القرصني النشويني املقعرين يطبقهما الصيديل على 
الدواء، كما أطلقوه على الوعاء من البيسكويت 

  . بًايق ُيمأل مرطِّالرق
  

ة أو برشاناي أو برشاناية، برشاۤن: واملفرد  
  . وكذا ما تقدم بامليم
  . برشانات، أو بامليم: واجلمع

  .٣٠ص  ٧عدد  ٣س : انظر جملة األديب

  من ،الباب يف :]من قرى حلب[ :ةْرشاۤيٕب

األب  يرى كما ابن الوجهاء،  :َبْرِيْشيۤا  :اآلرامية
  .١٨٤ص  ٣٨املشرق س : أرملة يف

  
: ويرى األب شلحت أا من بيت ِريشيا

  .)٧٤حلب (. بيت الرؤوس

  
ت، ض ْبٕرْشبۤي: ]يقولون[: تْشْبٕر
املسلوق دون النضج، وأصله بالفارسية : يريدون
مبعىن نصف  ُرْشت وِنيم املطبوخ، أو املشوي  :برشته

  .))نيم((النضوج، فحذفوا 
  
من التركية مبعىن العجلة القصرية : ةْشٔقالْبٕر  

للسفر وحلمل األثقال، ذات أربع دواليب جيرها 
  . اصٔپمتتاز على الكاّرة امتياز التاكسي على ال داّبتان،

  .ةَبْرَجٔق: ويسموا يف محاة  
  

  .انظرها. مچرپلغة هلم يف : ْرشمٔب  
  . الغنمة الشقراء يف اصطالح البدو: الَبرشا  
  

  .ْرشالٕب: وجيمعوا على
  
تبقع أبيض يظهر يف اجلسد لفساد : صٔرالٔب  
: واملؤنث  –  انظرها –  األبرص :منه والصفة املزاج،

  .الربصاء، وهم يقصرون
، ويف برصٓا: والَبَرص يف السريانية

  .برصا، من فعل ْبَرص مبعىن حفر: الكلدانية
أطلقوها على مرتفع عتبة الباب : ْرطاشالٕب  

  .اُألسُكّفة: حيث املدخل، عربيها
  :ويف أصل الربطاش املذاهب التالية

مبعىن  َفرطوشٓا: أا من السريانية من –ً ۱
حفافه      يف  خطمه  ألن  به  مسيت  اخلرتير،  خطم

  .ارتفاع ناتىء
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 مبعىن ))ِبرطاش((: التركية من من أا –ً ۲
الواحد، والربطاش يكون حجرًا واحدًا، وهذا  احلجر

  . املذهب أرجح
  

  .ةالربطوۤش: انظر

  
ال  ! خّيو رو :األوالد يقول  :شْرٔطٔب

  .ال خترا، ال تفسدها: ش لعبتنا، يريدونتربۤط
  .تربطش: ومطاوعها 
 مما لعلها و  أصًال،  ))شبرط((لـ جند  مل

  :ليـي
 :يقولون: –انظرها–ملطش حتريف أا –ً ۱  

  .ألغاها: ملطش الشغلة، يريدون
): العربية(أم بنوا فرعل من بطش به  –ً ۲  

 .سطا عليه بسرعة، أخذه بالعنف والسطوة
فّرج ما بني : حتريف فرطش البعُري –ً ٣  
 :ملعىن املعىن بطريق ااز نقلوا وهنا ليبول، رجليه
 .واحتقر ،عبث

اللي : يهزج األوالد: ]أهازجيهممن [
  .ف شعرتنانٓتمو ٕتعبتنا ٕأبرطش ٕل

 :رطيل أيأعطاه الِب: رطلهَب :عربية :لْرٔطٔب
  . اهلدية :))هـَلـْرتَپ(( :الفارسية عن الرشوة،

. ْتربطل: وهم يقولون َتربطل، :ومطاوعه
  .لالربطيل واملربۤط: انظرها

أدىل شفتيه : برطم فالن: عربية: مْرٔطٔب  
  . من الغضب

  .انتفخ غضبًا: وتربطم
  
 تلّقب النساءكان يل خالة  :]من لوحام[

 تورد ال م براطيم، وعجيب أإأ :منها تلقيب أسوأ
 أن أمنا ترىـاذيب كـادثة إال وحتشوها أكـح
  تـافه، فإذا رقعـأمر ت ائقـاحلق سرد

ألصق بالفن، فهي ال  كانت والوهم باخليال فراغاا 
، إمنا حتكي عما كان حيسن بالفّن حتكي عما حدث

  .أّمي :على عكسها أختها الكربى حيدث، أن
أطلقوها يف معرمتصرين على : ةالَبرطوۤش

  ...الصرماي املستعملة جدًا، لعل هلا بالربطاش
  .انظرها

: ))املنت((قال يف : من العربية: ْرطيلالٔب  
  .الرشوة: والفتح عاّميالِبرطيل موّلدة، 

  . الرباطيل: واجلمع  
عن  ))ث الوليدَبَع((قال أبو العالء يف   
ذا املعىن عند العرب،  معروف غري وهو :الربطيل

  . ولعله على طريق ااز
  .برطل: انظر
  

 ))بوري((: من التركية: انٔزٔرالٔب أو انٔظٔرالٔب
 ،القرع: الفارسية ))ْنٔز((األنبوب، ومن  :))بورو(( أو

النفخية  على اآللة النحاسية األتراك أطلقه الضرب،
 األمر إىل اجلنود املوسيقية يستعملها الربزجني يف تنبيه

  .النفري، والصور، والبوق :عربيها العسكري،
ُبوِريزن، و الفرس : واألتراك يسموا

  .نؤزُبورُغ: يسموا
  

  .ظاناتٔرٔب: وجيمعها احللبيون على
الربظنجي أو : ينفخ بالربظان من ونويسم

  .الربزجني
  
  .ةأنفو متل برظان القشۤل: ]من تشبيهام[
  
ْصيوا نو مرة ٕعحبكوا ۤأ: ]من نوادرهم[

بّدو  ايف، القائدـك لـأك نالعسكر بالقشلة بدّٓ
  اوي، أمرـيس بّدو ان، شلونـيربطش هالعصي
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إىل : عسطوح القشلة ويضرب برظان يطلع الربزجني 
 دوا ومحلوا سالحن، ونزلگالسالح، وملا مسعوا ر

  ُدر، يأ، إىل اليمني: يلقي اإليعازات وصار القائد
وفتح (إىل األمام سر  ُدر، الوراء إىل ُدر، اليسار  إىل

عن، وبعدا قاصص كم واحد باب القشلة، وطاَل
  ).ومشي احلال
  
من َبرَََع (غريه،  فاق :فالن َبَرع :عٔرٔب  
  ).عاله، فهو بارع :فالن اجلبَل

  .البارع: انظر

 
من مفردات الثاقفني، من : ْرعومالٕب  

  .ِكم مثره يتفّتح أن قبل النبات زهر :الُبرعوم :العربية
  

برغشت عيوين، : ]يقولون[: شْرٔغٔب  
و  أصًال، هلا جند مل بصرها، اضطرب  :يدونير

حقيقتها أن ضعف البصر جيلي أمام العني نقاطًا 
  .سوداء كالربغش

  
. البعوض، قاله ابن فارس: عربية: ْرغشالٔب  

أصفر  البعوض من ضرب  على  يطلقونه  وهم(
  ).يلكع

اسم خادم بعض األغوات يف قرى : شْرٔغٔب  
  :حارم، ورد امسه يف التشبيه التايل

  ]متل روحة برغش : ]ممن تشبيها
 بكرا بّدي أبعت: أن قال اآلغا لصحبه أصله( مۤرحلۤا

اللي قالو اآلغا، وبدون  برغش ومسع م،ۤرحلۤا برغش
 ).رم ورجعما يقابلو راح حلۤا

  ُبلغور أو ُبورغول أو: من التركية :لْرٓغالٕب  
ُتسلق بعد أن  احلنطة :ُبرغول :الفارسية عن ُبولغور،

  .تصّول، مث جتفف فتقشر خنالتها فتجرش
  

أن تصلب لتجرش ال  سلقها من والغاية
  . لتطحن

  .الِبرِغل: ))الرائد((ومساه 
الربغول، عن : ويسمى يف مشال املغرب

  . التركية
: عربية :الُبربور  :))لغيت  عثمانلي  مكمل((  ويف

  .البلغور
(: املسلوق منها  و :))تذكرة داوود(( ويف
إذا جفف وقشر بالدق يسمى ) من احلنطة

  .الدششيةوالربغل
حىت اليوم يدقوا باجلرن  ))بالدق((: قوله
  . حجر العدسة بعد أن يبّلوا أو ميرون عليها

  . بلغور: ويف الكردية
  .بورغول: ويف األرمنية

أو    BOURGHOURI: ويف اليونانية احلديثة
BNIGHOURI.  

وذكر الربغل عبد اللطيف البغدادي يف 
  . رحلته

: يف ١٧٨٦وورد ذكر الربغل يف سنة 
: قال. ٨٤ص  ١جـ : ))وثائق تارخيية عن حلب((

  .غرشًا ٢٨والرطل منه بـ 
مسي بالربغل ألنه : للزعم القائل صحة وال

      .حنطة سلقت: ُغلي أي ))ُبّر((
واصطنع األرمن ماكينة جلرشه ذات دوالبني 

  .يديرمها شخصان
وبعد اجلرش ينخل فيرتل من الغربال الناعم 

 طحني الربغل، يتخذون منه علفًا للدجاج يسمى ما
. خبز أبو أمون منه يتخذون والفقراء والدواب،

  .انظرها
يف الغربال  منه يرتل وما ناعم، بغربال يغربل مث 

  .انظرها. صريةيسمونه صرۤا
  منه   يرتل  وما  خشن،  بغربال  يغربل  مث
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بقى يسمونه يلضروب الكبب، وما  الناعم، يسمونه
  .اخلشن للطبخ

برغالي  و ةرغۤلٕب: ومسوا حبة الربغل
  .برغالت وبرغاليات: وبرغالية، واجلمع
  .براغل وبراغيل: الربغل فيجمعونه على أما

  .على براغيل ))تكملته((واقتصر دوزي يف 
  الربغلجي،  :الربغل  يعمل  من  ومسوا

  .الربغلجية: واجلمع
وأهل حارة الصفا كلهم برغلجية، ولبنان 

  .السيما زحلة يستوردون برغلهم منهم
مت أن أكثر أكل البادية والريف وإذا عل

  .الربغل علمت ما لتجارته من مكانة
: ة أييوأجود الربغل ما كانت حنطته عمق

  .ا دبقةمسراء وماّد: ))العمق((من 
الطبيخ، عنوا طبيخ الربغل : البدو قال وإذا
  .دون غريه

الدشيشة، : ويسمى الربغل يف العربية
معىن  واخلضيمة، واجلريش، على أن يف اخلضيمة

التفتيت، ويف اجلريش معىن التفتيت دون  دون السلق
  .السلق

 :قيل: ٢٧٦ص  ١جـ  ))النهر((: يف الغزي وقال
احللبيني عرفوا الربغل من التتر املنسوبني إىل  إن

جنكيز خان حينما استولوا على حلب، فإن الربغل 
  .كان زادهم يف أسفارهم

  
 وبنوا الفعل من الربغل فقالوا لكل ما فيه

  نسيج: ومن ذلك قوهلم ل،مْبرۤغ :بيباتوُح نتوءات
  وعرموط   ل،مربۤغ  وخشب  ل،مربۤغ
  .لمربۤغ

بسامري (( املطبوخ الربغل  ويلقبون
   ،))الركب

  
  

  .جند يلقبون التمر مبسامري الركب ويف هايشّد هكأّن
: وأهل القجم والسلته جية يسمون الربغل 
مدكوك : بربغل  احملشي  يسمون  وعليه  اْملَبحَتر،
  .مْبحَتر

: وإذا طبخ الربغل وبقي طريًا مسوه
ألنه  ))اْملَفلَفل((: ناشفًا مسوه بقي وإذا ،))املخبوص((

  .كحب الفلفل
: كما لقبوا الربغل املطبوخ وجبانبه اللبنية

  .))احلجر والطني((
أما الربغل الذي أحرقت حنطته دون 

  .الفريكة: نضوجها فيسمى
  .الربغل احملّمص: فيسمونه وأما الربغل احملروق

تلفظ (جريس وَجَرش : والربغل يف العربية
، والكلمتان من أرومة اجلريش )افنيگاجليمان 
  .العربية

  .٤٠٨ص  ٢٩س : انظر جملة الضاد

زعموا أن موسوليين الحظ ضعف جسم 
ا، فاستجلب عاملًا پجنوده بالنسبةجلميع دول أور

مجلة جتاريبه أن أشار أن  من كانو باألغذية، عامليًا
الربغل ففسدت بأي  PLÉCASSÉيبدلوا املعكرونة بـ 

  .معدم
  :ومن معارضات الزيين

  )ادفن حلم اخلروف: أي(وادفنـه 
   غلربذاك ب رّز كيف

  )الكماة: أي(وإن هي : ومنها
  ُتشَوى أو تضاف لربغٍل

  ن حصِرورّز وزيت وصُفها جّل ع
: أي( وأقـّلوا ضمنها الـهَرب  ـرواأكَث  :ومنها

    )ضمن الكّبة
  

  بـرغًال واستباحوا بالـجرن ضـرَبـه
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: أي( ...وبربغل دفنوه مع رز ويف: ومنها
  ).دفنوا حلم اخلروف
  واهلرب منه يف الرباغل كّبة  :ومنها

  ).من حلم اخلروف: أي( 
  

ة نّية كبّۤ بتساوي اللي :]من كتاب اللباد[
  .الربغلتطّير بركة بم ورا بعضا تلت أيۤا

ترو نقع متل : ]من دعائهم على فالن[
  .الربغل

ن متل طاحونة صوت فال :]من تشبيهام[
  .ةا معّطۤلالربغل اللي دشالّي

  
س لولو والربغل العۤد: ]من أمثاهلم[
ت األعيان، إذا ْببۤي إال ماْبتلَتقى الربغل جمدرة :مرجان

 ت، العّزكان الطحني والربغل يف البيت عشت وغّنۤي
 الربغل يف مصر يفضلون(للرّز والربغل شنق حالو 

، الربغل )والقلة يفضلون الرز والسبب الكثرة وهنا
  .للملوك بتوّدى اإذا ّدا للجيج بتودَّى والرز إذا ّد

  
يهودي : يلقبه اإلسالم: ْبباجنان لْرٓغالٕب

  .انظرها. مسلم هارب: فر، واليهود يلقبونهمسۤا
من تفننام يف الربغل، : رةْبَبَندٓو لْرٓغالٕب

  . وهذا الطبيخ استمد من الشام
  .الربغل الكردي: ويسمونه

  
يلقب باملغمومة : خْبَسباۤن لْرٓغالٕب
  .انظرمها. والبهبهانية

  
  .استمدته من الشام: بفول لْرٓغالٕب
  
  .انظر الربغل ببندورة: الكردي لْرٓغالٕب
  .حيّمص الربغل قبل طبخه: احملّمص لْرٓغالٕب

 :النار على مرات ثالث مر احملمص الربغل
  .لدى سلقه ولدى حتميصه ولدى طبخه

غالبًا جبانبه اللبنية أو األرمان بلنب أو  يؤكل
  .مسقعة البندورة

الربغل يطبخ مع رب البندورة : يتناّن لْرٓغٕب
  .والبصل املقلي بالزيت

  
حشرة : رغوثالُب: من العربية: غودالَبْر

تلكع بأن تثقب بفمها اجللد وثابة ال أجنحة هلا، 
: يقولون وهم الرباغيث،  :واجلمع  الدم،  لتمص
  .الرباغيد

  .٣۰٣ص  ١٠انظر اية األرب للنويري جـ 

  .الربغوث: واحليوان للجاحظ يف فهرسه
  

ند تشارلس ـع: ١٠٢ص  ٢٨س املقتطف  يف
تشيلد معرض فيه ألوف وألوف ألوف من رٓو

  ...الرباغيث املختلفة
  

وجد برغوث : ويف جملة املشرق ما مؤداه
ويف . حمّنط من عهد الفراعنة يف زيت اخلروع

  .الرباغيث أنواع: ))ةاملوسوعة يف علوم الطبيع((
أبو طافر، وأبو : يف العربية الربغوث وكنية

  .عدي، وأبو الوّثاب، وطامر بن طامر
: الربغوت، واجلمع: هلجة مشال املغرب ويف

  .الَبراَغْت
أت أنه لو استطاع اإلنسان أن وكنت قر

فيها حجمه بالنسبة إىل  مراعى الربغوث قفزة يقفز
حجم الربغوث، لكان ببعض قفزات قليلة يصل 

  .القمر
  .٦٥٧و  ٥٤٧و  ٤٥١ص  ٣٠انظر اهلالل س 

من شان برغود حرق : ]من كمام[
  .وهأضبرغود بتنقض لو ) وسخة(ف، اللحۤا

  صار متل الربغود :]من تشبيهام[
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ما ): القفا(األدن، متل برغود  يف الربغود متل باللنب،
  .لَمدا، برغود الليل َج

  :]من أهازجيهم[
  يدٕبقٓرط قرط الرباغ      عبدو عبيد ْسۤنآنو ِبيض

أسود مالليل أسرع ماخليل : ]من ألغازهم[
حلقوه مخسة وكمشو واحد وجابوه تنني وطّقوه 

بلحقوه  قمزة بقمز محزة أبو :أو) الربغود: (تالتة
  .مخسة بكمشوه تنني

  .حكاية الربغودين تقابلوا يف الصرة: انظر الفوات

أطلقوها على ضرب من النقود : الَبْرغود
  .العثمانية الفضية، ومعه ومع أمثاله قضينا صبوتنا

ل عشر ايدي، الربغود الكبري ويعد: وهو قسمان
: والربغود الصغري ويعدل نصف الكبري، واجلمع

  .دالرباغي
كان النقد العثماين قبل السلطان عبد احلميد 

والزهراوي وأبو  كالبشلك :الوزن ثقيل احلجم كبري
 التالتة وايدي واحلمرا، وكانت أكياس املصاري

ملا اقتبست  مث عّب القنباز أو امللتان، جيب يف توضع
 هذا جيوب احلكومة العثمانية اللبس اإلفرجني وناءت

 فسّكت النقد، تصغري احلاجة إىلحبملها مّست  اللبس
ري الربغود بنوعيه الكَب يف إستنبول الضرب دور
  .الْكبري والْزغري: غري، وهم يقولونوالَص

مسوا هذا  –دون سواهم  –واحللبيون 
  :وسبب هذه التسمية املذاهب التالية بالربغود، النقد

أن حشرة الربغود تدخل يف أضيق  –ً ۱
  .الثغرات، والنقد كذلك

أن حشرة الربغود تنفلت من اليد  –ً ۲
بسهولة والنقد كذلك، وهذا مذهب دائرة املعارف 

 .اإلسالمية
أن احلشرة هلا قوة كبرية بالنسبة إىل  –ً ٣

 .حجمها، والنقد كذلك

ومن حلب انتشرت التسمية إىل توابع حلب، 
ككّلس وعنتاب ومرعش وأورفه وأنطاكية 

  .وإسكندرون، مث انتشرت يف بالد سورية
كان األوالد يف العيد : ]من أهازجيهم[

يركبون الطنرب ويسري م إىل السبيل، إىل بستان 
غريمها، مث يعود بأجر قدره برغود زغري،  أو اجلانكية

  : ويف العودة عندما يصلون إىل منطلقهم يهزجون
   برغودي –
  !يا حيف عليك برغودي –
  
ة رك يف قهۤوواحد بۤا: ]من نوادرهم[

ة، شوفو عم بدّخن ة كتري كبۤريبلفّۤ ل راسوومتقّۤ
  .يلتو وبنفخ الدخنة ومبّين عليه فكرو مشغولگأر

  
مي ٕأ! يابو يابو: د لعندوگشوف ولد رۤا

  .ت بنتت وجاۤبولۤد
حط لو شحطة ومد إيدو جليبو وعطاه ش
  .برغود كبري

يابو : ربع ساعة رجع الولد ما مضى اولّس
  .كمان أمي ولدت وجابت بنت: يابو

 شحطتني ودّقر شوي، وبعدا مّد لو شحط
  .إيدو جليبو وعطاه برغود زغري

وكترت شحطاتو وكترت، أنا عم بشوف 
دخان الشحطات دخان اهلّم واملسؤولية، وطالت  مع

  : د لعندوگشوي حساباتو، وإال الولد رۤا
كمان أمي ولدت وجابت تالت ! يابو يابو–

  . بنت
  

رو ادَحَشا : شلح الزملة لفتو وقال للولد
  .ّظ هالبنات، ينعل أبوك على أمكمطرح ما عم بتٕب

بشكل ُبرِغي  ))الرائد(( وذكرها :ْرِغيٕب
  ةـالفارسي عن ،))ُبورغو(( :من التركية وِبرِغي،
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املعدين املسطح خبطوط لولبية تدخل  القضيب :مبعىن
  .يف الصمنة أو يف ما يقوم مقامها

  . املخراز اللوليب: ووضعوا هلا
. املسمار اللوليب: ))الوسيط((ومساها يف 

  .الرباغي: واجلمع
الربغي  فك الربغي، رّص: ]من كالمهم[
  .مبفك الرباغي
  عقلو برغي هادا دّشرو،: ]من كمام[

ّد، براغي ش بّدا براغيه ،هاد ةفلتاۤن براغيه  فلتان،
سلكت : يريدون(ي ة، أكل برغي مصدِّذكاه مرختيّۤ

  ).عليه حيلة يصعب حلها
  
نور يلمع يف الفضاء على إثر : عربية :ْرقالٔب

  .احتكاك كهربائي يف السحاب
  .٨٧ص  ١جـ : انظر اية األرب للنويري

  :من نشايد الكتاتيب
   على حممد خري األناِم    شامي بّلغ سالمي يا برِق

  . َبَرق: والَبْرق بالعربية
  .َبرقا: ، وبالكلدانيةَبرقٓا: وبالسريانية

  
على دوائر رقيقة صغرية أطلقوها : ْرقالٔب

مثقوبة الوسط كانت ختاط يف بعض ثياب النساء 
  .للزينة، ّمسوه الربق ألنه يلمع كالربق

 مطران حلب: جرمانوس حّوا منشور ويف
بغري قصب وال برق وال  ضّيق واَخلْرج :١٨٠٧ سنة

  . اليحسيين أبدًا، سّيما على الذ
  .))غرة((انظر املنشور كامًال فب 

  
: ]من اصطالحام احلديثة[: ْرقالٔب
على التلغراف، ألنه قوة كهربائية تسري على  أطلقوها

أسالك معدنية حتمل الرسائل بإشارات خاصة، 
الربقية،  :الرسالة ومسوا السحاب،  برق  فأشبهت

  .انظرمها. وبنوا منها فعل أبرق

واتصلت حلب بإستنبول بالسلك الربقي 
  .١٨٦١سنة 

الربقيات، ومسعنا : ومجعوا الربقية على
قال مدير الربيد : الرباقي يف البوكمال: مجعها على

ناوشي ! ياول عّظوب !عّظوب :عنده ملوظف فيها
  . الرباقي تريد أمشّيا بساع

وبروقًا وَبَرقانًا  عربية، برق الربق َبرقَا :برق
  .ملع: ظهر، والشيُء: وبريقًا

  .ملع :برقْبرق وَأ: ويف السريانية
على : أي(عالطرقة : ]من تشبيهام[

  .متل الربقة وعالشغلة متل البغلة) األكل
برق وختّبى بني  برق شي :]من ألغازهم[

  ).السيف: (الورق
زينه، وهم يستعملوا : عربية، بّرقه: برَّق

  .ملعىن ّملعه
  .بورق وحجرة الربقة وانربق: انظر

 غطاء الوجه، :الُبْرقع :العربية من :عْرٓقالٕب
مث اختذته نساء البدو، أما غريهن  للدواب استعملوه

  .فكان شاشًا أسود
املرأة خال ثقبني  وبرقع ليبيا يستر وجه

 يترك فرجة ال ثقبًا أعلى األنف، تونس ويف للعينني،
 يف أما  ويف املغرب األقصى تتسع قليًال هذه الفرجة،

إمنا نسيج خامي ال ثقب  فرجة، وال ثقبني فال اليمن
 الرأس ويتدىل حىت الصرة، وميكن فيه أسود يربط يف

املرأة أن ترى درا بإدخال يدها حتتها وترفعه بعض 
وهكذا شاهدت يف  :قدمها الشيء فترى موطىء
  .رحاليت إىل هذه البالد

  
قد يلد اجلنني وعلى وجهه غشاء خماطي من 

املشيمة يسمونه الربقع، ويعتقدون أن هذا الغشاء 
 بعد فإم لذا ،قرآنية آيات عليه وخمطوط مقدس

  سلخه جيففونه وحيفظونه بنسيج مشمع
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يعتقدون أن هذا املولود  كما حجابًا، منه ويتخذون
سيكون له شأن ديين خطري، وأن أهله يستقبلهم 

  .السعد
  

حجرة مستطيلة قرب باب : الربقة ةَحْجۤر
ا املربوق بأن جيلس عليها ويتلفت  يداوى ه،انطاۤك

  .انربق: انظر. وراءه حنو اجلدار
يف جبل مسعان، : ]من قرى حلب[: ْرقومٔب
أرملة  ابن القوم كما يرى األب: اوٓمَبْرٔق: من األرامية

  .١٨٤ص  ٣٨س : املشرق: يف
أطلقوها على الرسالة ترسل بواسطة : الربقية

  .الربق: انظر. التلغراف: الربق
  
  ألقى: َبَرك البعُري ُبروكًا :العربية من :كٔرٔب

 صدره، أو كلكله ألقى :أي األرض، على  َبْرَكه
  .وهم يستعملوا لقعود اإلنسان أو غريه

  
  . ةالَبرۤك: واملرة منه

  ك، خاصة بقعودَبٔر: السريانية كالعربية ويف
  .ركع وجثا ):وتلفظ الكاف خاء( كوْبٔر اجلمل،

قّدم بدوي لضيفو : من طرائف البدو
فنجان : فنجان قهوة، والضيف اعتذر فقال البدوي

ه ك مباريك اجلمل وانۤتصيين ماهو فنجان طيين، تٓرب
  .ناقة

  .ركيت عاللقن مالصبحَهي ٔب: ]من كالمهم[
  
ف ك حبضننا وعم بنٓتباۤر: ]من كمام[

ن وإذا قام ما بزّين، بدقننا، فالن إذا برك ما ببيّۤ
ك ر مساط، برٓوعلى غۤي بربك ةعزۤمي رغۤي من الربوح

  – انظرها –بقا، أش يف عقبك أبو بليعص 
  
  
  

  .عبساطو) بفلتوله(عبساط الناس الناس ) تالبفلّۤ(
  

 رك إال مجلناكل اْجلمال بتعۤا :]من أمثاهلم[
 مطرحك كغيب ألبٓر :للقمر بتقول لبّية ةصبيّۤ ك،باۤر
رقيب، ال َبحّبك وال َبفارقك ْبروك  )أو مكانك(

  .قّدامي حىت أخانقك
: أي(اجلرتير والطوق : ]من حكمهم[

ك ة مع قليل الذوق، برٓووال الربۤك) الشديد احلبس
هذا مثل تركي وكردي (وي أعوج واحكي سۤا

، اللي بّدو )أن أصله تركي والغالب وحليب، وأرمين
  .ينوم يقلع ۤعك مع العوران الۤزيٓرب

  
 ك العاَلم عمٔقبروك على ئط :]من سبام[

وأصله من حتّدي  حّدك، الزم :يريدون( وال بتزينك
  ).املساجني

  
 وتكش ةبالعتۤب كتٓرب :]من دعائهم لفالن[
  ).تدعو األم أو اجلدة تريدان أن يكثر نسله( بالقصبة

إذا أجا واحد بدو يربك : ]من اعتقادهم[
عالكرسي والكرسي وقع بكون هالزملة مغضوب، 

  .ر قوامتۤيك على كرافيسو ْبٔخاللي بٓرب
  
من الالزمة لتعديتها،  فّعل على بنوا :ٔبرّٔك

  .والعربية تعديه باهلمزة
اللي ألو مقام واللي هو  :]من كالمهم[

زنگني بربكوه يف الصدر، واللي ما هو هيك وال هو 
  .هيك بْنجقوه
أصله (بّركو على جرنو  :]من استعارام[

  ).من تعابري احلمام
  
 :الفارسية عن ك،ُبؤر: التركية من :كٔرالٕب

  باجلنبحيشى بالقشدة أو  املبسوس العجني رقاق
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أو مبقلي اللحم أو بالسبانخ تطوى وتقلى بالسمن  
  .غالبًا

  .ويتفنن األتراك فيه
  :ومن معارضات الزيين

  .ة مث صدٍرديعك البمع الرب...
ار أو ٔگرَپ: التركية من :أو البيكار اررٔكالٕب

ألة هندسية ترسم ا الدوائر، : ال عن الفارسيةٔگْرَپ
  .وتقسيمهاوتستعمل لقياس األبعاد 

ِفرجار وَبركار، : نقلت إىل العربية بلفظ
  .جممع دار العلوم ))فرجار((وأقّر 

 مل ترد يف شعر قدمي، ووردت يف شعر
  : األّرجاين

  
  .كأنين مثل َبركاٍر لدائرٍة

نّص على هذا : ووردت يف شعر ُكشاجم
  .))شفاء الغليل((

: ١٧ويف منظومة الشيخ وفا الرفاعي ص 
مقصوصات ) كذا(و كأم أشجار تشابه السر

  .بالبيكار
  

  .االوستوينسب اختراع البيكار إىل 
  جبل  يف  :]من قرى حلب[ :َبْركاْشِلني

ابن   :َبْركشِلني  :اآلرامية  من  األكراد،
  .االضطرابات، كما يرى األب شلحت

  .)٨٦حلب (

 VOLCAN: من التركية عن الفرنسية: الُبركان
: كالمها عن الالتينية VOLCANO: أو عن اإليطالية

VULCANUS: كان الرومان، آهلة سّيد :جوبيتر ابن 
 من ألبيه الصواعق، مث أطلقت على اجلبل يدفع يهىيء
 من ملتهبة يقذف مواد أو النار، من دّوامات فوهته
مع صخور مصهورة ورماد وغازات  األرض أعماق

  .تعرف بالطفح
  .الرباكني والربكانات: واجلمع

  . جبل النار: وقد يسمونه
  .اَألَطَمة: ويسميه املسعودي
أرض جيولوجية : واألرض الربكانية
  .حدثت من ثوران الرباكني

ويف األرض حنو ألف بركان، ثلثها اآلن 
  .ثائر والباقي هامد

وس  ١٥٧ ص ١  س  :واملقتطف  ،٧٠  ص  :التيمورية  التذكرة   انظر

  .٢٢٥ص  ٦٤، وس ٨٩٠و  ٨٦٩ص  ٢٧

 :مبعىن  تركي  تعبري   :ٔبٔرَكت ٔوْرۤسن
حني يقبض من  البائع يقوهلا الربكة، )الّله( أعطاك

  .املشتري مثن بضاعته
بركت أو : وقد خيتصروا فيقولون

  . بركات
  .الربكة: انظر

 :الفارسية  عن  التركية  من  :َكْنَدْهٔرٔب
 مل وهم  املكروب،  املتفرِّق،  املشّتت،  :راَكْنَدْهپ

إمنا ختيلوا من تصدر  األصلي، املعىن ذا يستعملوها
 عن والعطلة أا مبعىن الرسوب ))َبَرك((الكلمة بلفظ 

  .واإلمهال، والكساد العمل،
  
. احلوض: الِبْركة: من العربية: ةْرۤكالٕب

  الِبَرك وهم يرّدون، وجيمعوا : واجلمع
  .ْركات أيضًإب: على

كخ الكاف تر(ه بْرۤك: وامسها يف العربية
  ).فتلفظ خاء

  .ALVERCA:واستمدا الربتغالية فقالت
  .ALBERCA: واستمدا اإلسبانية فقالت

  .٢٨٥ص  ١جـ : انظر اية األرب للنويري
  

ة بضحك عصفور عالربۤك: ]من كمام[
  .ةه ضحۤكعالناس وهوّۤ
  ست عالْربكة دحط ال: ]من أمثاهلم[
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  ).عالَبَركة: يريدون(ومندخل عليه شركة 
النماء، : الَبَركة: من العربية: ةۤكٔرالٔب

  . الزيادة، السعادة
  .الربكات: واجلمع

  .بارك وتربك وتبارك: انظر
 الكاف وتلفظ  (:  ةٔكۤربۤ  :العربية ويف

  ).خاء
وتلفظ الكاف (ا ٓكبوٓر: ويف السريانية

  .كاُبوٓر: ، ومثلها يف الكلدانية)خاء
: واألوردية واستمدت التركية والفارسية

  .َبَركت وَبَركات
  

: واستمدا القرواطية من التركية فقالت
BERITCHET.  

  . BEREKET: وكذا البلغارية فقالت
  .BEREQÉT: وكذا األلبانية فقالت
  .BERECHET: وكذا الرومانية فقالت

  حّليت أو ةۤكَرالَب تَحلّۤ :]من كالمهم[
حّقك وحّبة َبَركة،  بعطيك األبراك، حّليت أو ةۤكالَبَر

  . ، طّير الربكة)جمذوب: أي(فالن زملة عالربكة 
  .حبة الربكة: انظر

: والبياع عند قبضه مثن بضاعته يقول
بيك بركات : ، ويقول– انظرها –ن رۤسبركت ٔو

، )ألف بركة: من التركية: بني بركات: تلفظ(
يف تالوة . (بركات أو بركات اخلليل: ويقول

حممد وآل حممد كما  على وباِرْك ...:))التحيات((
  ..)..باركت على إبراهيم

  
  .ةمتر النيب َبَرۤك: ]وينادي بياع التمر[
إذا واحد عّد املصاري أو  :]من اعتقادهم[

  .غريا بتطري بْركتا
  
  

اللي بتساوي كبة نية : ]من كتاب اللباد[
  .م بتطّير بركة الربغلتلت أيۤا

ة، يا ر وَبَرۤكخۤي الناس كل :]من أمثاهلم[
، يكني ما خانوا، الكبري يف البيت َبَركةَبَركة شر
 بزورنا  واملا الَبَركة  حبّل   البزورنا   َبَركة،   اَحلَركة
  .ْكتري احلركة قليل الَبَركة فالن َلَبكة، فخبفّۤ

  
باطنها (: الَبْركة بعمرك : ]من توريام[

بسرعة فال  يلفظوا الَبَركة، وظاهرها والشلل القعود
  ).تبني أهي بسكون الراء أم بفتحها

  
  .انظرها. حتريف بلكي: ْركئب

  
من وّعاظ حلب يف مطلع : دٓگْرٕب الشيخ

من مواقفه يف . هعصرنا، متشّدد يف الدين مع جدبۤن
ن الزم نستعمل اإليد اإلمني ووين اليسار، وۤي :الوعظ

ورفع إيدو (أنا أيسِري ! شيخي: نط واحد وقال لو
داليل ((أكتب فّيا أو أمسك ماجبوز ) الشمال
  فيها ؟ ))اخلريات

  .فهمت ؟) للعقب(َهْي  -
أحّل لكم ليلة الصيام  ﴿: ةيوفّسر يومًا اآل

يستعمل احلركات دعمًا  وكان ﴾نسائكم إىل  الَرَفث
وصار يقلد (الَرَفث يعين هيك ! يا أخوان: للشرح
  ).احلركة

  .يف الفوات انظرهاوبقية مواقفه 
يطلقوا على ضرب من األفاعي، : يلگالَبْر
  .مل جند هلا أصًال

  
  .بارملان: انظر: ْرْملانالٔب
  
 ْرالنطهَپ: من التركية: الربلنيت أو :ْنتْرٔلالٔب

  أصفى  :PARLANTE :اإليطالية عن
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  .أنواع املاس
من  الباب، يف ]من قرى حلب [: َبْرهلني

يرى األب أرملة  كما اآلهلة، ابن :نيٓهلَبْر ۤا :اآلرامية
  .١٨٤ص  ٣٨املشرق س : يف

  .)٧٤حلب (. ومثله يرى األب شلحت
  
  .البرييل: انظر: ْرِليالۤب
  
  .فتله: َبَرم احلبل: عربية: مـٔرٔب

  .واستعاروا الربم للدوران حول الشيء
  .انربم: مطاوعها
  .مثلها: ْبَرم، ويف الكلدانية :السريانية ويف

رم بٓبصار يل مالصبح عم : ]من كالمهم[
  .عليك

طلع ْتفوت َدك ٕت: ]من دعائهم على فالن[
  ).م يفرم يف ماكينة الكّبةلكاحل: يريدون(برم 

: يريدون(ّال برمة ٕح: }من استعارام[
، لّفا )كثريًا فخفف احلبل يربم كما كثريًا شّددت

  ).نقيض حّال برمة(برمة 
  .انظر الفوات

  .املتقدمعلى فّعل من برم العربية  بنوا :بّرم
  
  .م شواربوعم بربّۤ: ]من كالمهم [
شربنا مدّقة عرق واملازة : ]من كنايام[
  ).أي ال مازة. (تربمي شوارب
  

حلوى عجينية : ُبورما: التركية من :الَبْرما
 ))تكملته((ذات شكل حلزوين، ذكرها دوزي يف 

 العربية، مساها األتراك بورما أخذًا من الَبْرم :وقال
واليوم . –انظرها – .قالشلّۤ تسمى ومحاة محص ويف

  .تطلق الربما على الكنافة املربومة
  
  

  : من معارضات الزيين
  حللو إال الرّز يف مغلي احلليباما

  مـع السكاكـر سيما البـرماء
  .برماء عساها تواصلّن فتاها: وقال
  احّيت فما أقوى اليدين بشّده: وقال

  اء ِهمُت بلّفها ومبّدهاـرمب
  

  .برما برما حلوى عظمى: وقال
وملا مات الزيين رثاه بعضهم فقال على 

  : لسانه يوصي أن يعملوا بعد موته
  .وآتوين بربما وابرموين

  
: ]يثةدمن اصطالحام احل[: الْربمائي

أطلقوه على احليوان يعيش يف الرب ويعيش يف املاء، 
  .كالتمساح والضفدع

  
يف جبل  ]من قرى حلب[: َبْرَمَجه

املاش، كما  حب ابن :َبرَمجٓا :آلراميةا  من  األكراد،
  .)٨٦حلب (. يرى األب شلحت

 من حارم، يف  ]من قرى حلب[ :َبْرَمدا
كما  –أو ابن الناجي  الشارد ابن :اَبْرَمٓد :اآلرامية

أصلها صرمدا مبعىن  ))سرمدا((يناسبها أن  –نرى حنن 
  .شق اهلارب وثقب وفلق وصدع
سكان برمدا أكراد : وملعترض أن يقول

أكراد رحالة من عشرية شيخان، يعتنون  :أي رچوگ
  .ال جتري الكلمة على اللغة الكردية بتربية البقر، فلَم
ال : الكردية يف مدلوهلا  برمادا  :لُنجِرها

تترك، ويزعم األكراد أن يف منطقة برمدا بعوضًا 
 ال: أي برمدا :فيقولون رب البقر جيعل  السعًا
لكننا ال نرى أن الكلمة كردية بل هي  رب، تدعها

 ما كما ذكرنا آرامية، بدليل عمودها الروماين، فهي
  اإلسالم وما قبل هجرة الكراد أيضًا، قبل
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والرومان استولوا عليها من اآلراميني أسوة بكل  
برمدا امسها احلديث، أما  كلمة :يقال أن إال سورية،

  .القدمي فنجهله
كان حاكم دولة حلب : مصطفى َبْرَمدا

العهد الفرنسي، وكان مثاليًا مهيبًا كرميًا وطنيًا، مث  يف
  .عني رئيسًا حملكمة التمييز إىل أن مات

ة، بساوي بْرمكيّۤ عم :]يقولون[: ةالَبْرَمكيّۤ
  .شأن الربامكة: الَكَرم: يريدون

  
  .نوع من احلمام: ِلي ْرمهالۤب
  

وعاء للمائعات  :BARILE :اإليطالية  من  :يلْرِمالٔب
غالبًا، أسطواين الشكل أو عند غايتيه احديداب، 

  .يتخذ من اخلشب أو احلديد
  .براميل: وجيمعونه على

، ومثله يف BARIL: وامسه يف الفرنسية
  .اإلسبانية

  .BARREL: ليزيةگويف اإلن
 –الِبرميل : بذكره، فقال ))التاج(( وانفرد

ب يتخذ للخمر، مجعه من خش وعاء :–بالكسر 
  .براميل

  .وأقّره جممع دار العلوم مبصر
  .الناجود، والَدّن، والراقود: عربيه
كم كان سرورنا عظيمًا إذ أقدمت : نقول

، لكن أسفنا ))التاج((الكويت وبريوت على طبع 
كان شديدًا أن مل ُيراَع حتقيق الكتاب على يد لغوي 

 تثبت أنموسوعتنا حتقيقات  يف لترى وإنك عليم،
مستمدة من لغة أخرى منها الربميل، احلّق أن  الكلمة

الكتاب طبع ولكنه دون احلواشي اليت يريدها علم 
لكوركيس عّواد،  ))الديارات((اليوم كحواشي 

إحياء ((وكحواشي الدكتور رمزي مفتاح يف 
، وقبلهما صديقنا أمحد زكي باشا يف ))التذكرة

  .وغريه ))األصنام((حواشيه على 

متل : ةفالن مالو رقۤب: ]ن أمثاهلمم[
  .الربميل

  
الدراسات تثبت أنه مزيف، : َبْرنابا إجنيل

  .م١٥ي يف القرن پزيفه أورو
  
اس ساَوى لو ٔر: ]يقولون[: ْرناصٕب

  .انظرها. صوبرناص، نظنها حتريف الربٓن
يف جسر الشغور، ]من قرى حلب[:َبْرناص

كما يرى األب  الباشق، ابن :آصَبْرٓن :اآلرامية من
  .١٨٤ص  ٣٨املشرق س : أرملة يف

ابن : ويرى األب شلحت أا من برناص
  .)٨٥حلب (. املخاصم

  
 دستور :هأمَبرٔن  :الفارسية  من  :الٕبرناۤمج

الرسالة، : ))هنأم((اِحلمل و : ))بار((من : العمل
املنهاج الذي يسّنت ليجري العمل : ىواملؤدَّ الكتاب،
  .مبقتضاه

الربامج : واجلمع الَبرناَمج :تقول والعربية
  ).))املنت((ومل يذكر مجعه يف (والرباجمة 

برنامج الدروس، برنامج : ]من تعبريام احلديثة[
  .احلفلة، برنامج الرحلة

  
 من املعّرة، يف ]من قرى حلب[  :َبْرنان

األب أرملة  يرى كما نون، ابن :َبرنون  :اآلرامية
  .١٨٤ص  ٣٨املشرق س : يف

  .حتريف بوجنوق أو بوجنق: كْنٓجالْبٕر
  .انظرها

  
األول، وهم : ِبرِجني: من التركية  :الْبٕرجني

  .يطلقوا أيضًا على املمتاز
  .ّيةۤجنالٕرب: وجيمعوا على

  .انظرها. رنداحتريف الفۤي: الربندا
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أش قطع راس الربنز حىت ]: يقولون[ :الْبٕرنز
  .عم بتمدحو كل هاد

قصـة امللـك الظـاهر    ((وهو تعبري ورد يف 
  .))بيربس

 PRINCE: من الفرنسـية : نسنز أو الْبٕروالْبٕر
األول والقائد، ومن : ومعناه PRINCEPS: عن الالتينية

  .هو من األسرة امللوكية
رنس رئـيس املشـيخة   پوأول من لقب بال

الرومانية، مث صار لقبًا لصاحب اململكة الرومانية، مث 
و اليوم لقب ويل العهد  لقب به خاصة القّواد العظام،

  .لتراگبإن
  .PRINCESSE: ومؤنث الربنس

  .نوع من احلمام :الْبٔرْنس   
أو  VIRROS: من اليونانيـة  :ْرٓنصْرٓنس أو الٕبالٕب   

BIRROS : الثوب يلبس فوق الثياب له رأسية ملتصقة
  .به، ُيلبس اليوم يف املغرب

وُيستعمل مناشف للحمام عند غري املغرب، 
  .نسيج املناشف حىت رأسيتهونسيجه 

  .واشتهرت محاة بصنع برنس احلمام
 BIRRUSو BIRRHUS :والربنس يف الالتينيـة 

  .BYRRHUSو
ُبورُنس وبورنـوز عـن   : ويسمى يف التركية

  .العربية
  .))الذخائر والتحف((وورد ذكر الربنس يف 

: واستمدت امسه الفرنسية من العربية فقالت
BURNOUS.  

: واستمدت اإلسبانية من العربيـة فقالـت  
ALBORNOS  أوALBORNOZ.  

وقدميًا كان الربنس قلنسوة طويلـة يلبسـها   
  .النّساك يف صدر اإلسالم

وأقّر امع العلمي العريب كلمة الربنس للذي 
: له رأسية متصلة به، أما الذي ال رأسية له فسـماه 

  .الدثار

  .املربنص احلّم ))الَنشري((ووضع جممع مصر 
 ))حكاية أيب القاسـم البغـدادي  ((وورد يف 

  .يا برنس اجلاثليق: قوله يف سبابه ١٤۰ص
  

: التركية مبعـىن : حتريف ُبورون أٓويت :الٔبْرنوطي   
، ))أنفّيـة ((: حشيشة األنف، ويسميه األتراك أيضـاً 

  .إىل األنف املنسوبة يريدون
والربنوطي مسحوق التبـغ ميـزج بـامللح    

الورد ومسـحوق نشـارة بعـض    ومبسحوق ورق 
األخشاب العطرة، يشم بقوة فيحدث نشـوة ملـن   

  .اعتاده، على أنه ضار
  .ه١۰٥۰وشاع استعماله يف إستنبول سنة 

الَنشوق، والُسـعوط،  : وعرفه العرب ومسوه
  .والُعطوس

وكانت مارسيليا تصدر منه إىل حلب كمية 
  .كبرية

ويف حلب بيت الربنوطي النصارى، كـانوا  
أو يستوردونه ويبيعونه، وليسـوا خمترعيـه   يصنعونه 

  .كما يزعم بعضهم
واملولعون باستنشاقه يتخذون له علبة مجيلة، 

  .وبعضهم يتخذها من الفضة أو من الذهب
  .٢٧٦ص ١٤س: انظر املقتطف

: VARNISH: ليزيةگمن اإلن :الٔبْرنيش أو الورنيش   
طالء يلّمع به اخلشب وغريه، يستعمله بكثرة ّجنـار  

  .الرفايع
  .الطالء: وضع هلا الشيخ إبراهيم اليازجي

  
لباس رأس اإلفرنج ومن جيـاريهم، ذو   :ْرۤنيطةالٕب   

: عـن الالتينيـة   BERRETTA: حواف، من اإليطالية
BONETUM.  

  .الربانيط: واجلمع
وضع هلا الربنيطة أمحد فـارس الشـدياق،   

 . وسادت عند الناس
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  .وسادت عند الكتاب ))الُقبَّعة((وُوضع هلا 
الُبرُطل والُبرُطّلـة والُكّمـة   : كما ُوضع هلا

  .واُألرصوصة، وكل هذه أمهلت
  

  .ومن آداب الغرب أن ختلع لدى دخول دار
مث من آدام أن ترفع قليًال حتية واحترامـًا،  
وأصل هذا رفع اخلوذة قدميًا إشـعارًا أن ال حـرب   

  .بيننا
  
التحية برفع ويفسرون ] واحللبيون يتندرون[

دا برنيطيت بتشبه النونيّۤة ٕخ: الربنيطة أنه يقول لصاحبه
  .واقضي شغلتك فّيا! ياخّيو

  
: وجييبه صاحبه عندما يقابله برفعهـا بقولـه  

شكرًا شوف بعينك أنا عندي نونية متلك، خبطفا من 
  .راسي إذا اقتضى احلال وبساوي شغليت فّيا

  .١٤۰ص ٦٩و س ٥٩١ص ٦٨و س ٥٦٥ص ٤٣س: انظر املقتطف
  

  .اُحلّجة، الَبّينة: الُبرهان: من العربية :رهانالٕب
  .واستمدا التركية والفارسية واألوردية

  .وّمسوا ا ذكورهم، كما مسوا بربهان الدين
  .الرباهني: واجلمع

  
  .ْرۤبة أكرب برهانالَتٕج]: من كالمهم[
  

محام برهم أكرب محام، حتريـف  : يقولون :ٔبرٔهم   
  .انظرها .رام

أقام عليـه  : َبْرَهَن على الشيء: من العربية :ٔبْرهن   
  .الُبرهان

  
  .١١٥ص ١٩س: انظر جملة امع العلمي العريب

  

  الزمن : الُبرهة: من العربية :ْرهةالٕب   

الزمن مطلقًا، وهم يستعملوا يف معـىن   الطويل أو
  .املدة اليسرية

  
 .حتريف إبراهيم عند األكراد، وسرت اليهم :ٔبْرهٓو   
  .ٔبرٓو: انظر

  

  ]:من أغانيهم[
  !يابو اجلديۤله       !ٔبرهٓو يا ٔبرهٓو

  بايَدك تومي ليه؟    !عّذبت قليب يا برهو
  

وهذه األغنية قيلت يف عهـد برهـو باشـا    
الكردي الذي أغار على حلب يف أواخـر العهـد   

  .التركي
  

  .لغة أخرى يف حتريف إبراهيم املتقدمة :ٔبّرو   
َبْرواز، عـن  : من التركية: ْرواظوتلفظ ٕب :ْرٔوازالٕب   

  .اإلطار، الِكفاف: الفارسية بْروز
بكسـر البـاء    ))املرجع((ذكرها العاليلي يف 

  .وفتحها
  .براويز أو براويظ: ومجعوها على

  .وبنوا منها فعل ٔبروز أو ٔبروظ
  .٢٤٣ص ١س: انظر جملة الضاد

وقـد ورد يف  : قال الشيخ إبراهيم اليازجي
َدْهَور، وثـوب  : مثال: َفْروز الثوَب: كالم املولدين

بأنه الثوب الذي له  ))شفاء الغليل((ُمَفْرَوز، وفّسره يف 
يف كتب اللغـة إال   ))التطاريف((تطاريف، ومل ترد 

طّرفـت  : مبعىن خضاب أطراف األصابع من قـوهلم 
 ))الشفاء((عبارة  يف ظاهر أن املراد ااملرأة َبناَنها، وال

من األطراف امللونة  ماُيجعل على داخل أذيال الثوب
على ماال نزال نراه إىل اليوم، ولعلهم كـانوا  : للزينة

  .يسمون ذلك بالفرواز
  
  أما الربواز ملا حييط بالصورة وحنوها منو
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اخلشب أو غريه فالظاهر أم مل يكونوا يعرفونـه،   
وال بأس أن نسميه بالِكفاف، وهو حرف الشـيء  
وما أطاف به، ومنه يسمى حرف غضـروف األذن  

  .ِكفافًا، وكذلك اللحم احمليط بالظفر
: يريـدون (فالن ٔبْرٔوظوه ]: من استعارام[
  ).بأن كّفوا يده عن العمل مع االحترام: ّمجدوه

: رٔؤاَنـه عـن الفارسـية   ٔپ: من التركية :ٔرٔواۤنةالٔب   
الدوالب، وهم يستعملوا لدوالب املروحة السيما 

  .ما يدور أمامها
  

  .روتسٔتانپ: انظر :سٔتانالْبرٓوٕت   
  .رٓوتستٓوپ: انظر :الْبرٓوۤتستٓو   
  .روتوكولپ: انظر :اْلرٓوتٓوكٓول   

  .حنكل: انظر :ّروحنَكلٕب   
أطلقوها على غيوم العشية تشـمل   :الَنَدىْبروج    

األفق، منها يستدلون على وفرة املطر يف صباح هذه 
  .العشية

  
  .ضد احلرارة: الُبرودة: من العربية :الْبرودة   
  .برد: انظر

  

دون (ويف هلجة مشال املغرب يعنون بـالربود  
  .الصباح الباكر): التاء

  
: يريـدون (ّد عـالْبروۤدة  ٕم]: من كالمهم[

  ).امِض، وأصلها للسفر
قابلو بْبروۤدة، شاۤيف برودة ]: من استعارام[

  .قلبو
  .برستات: انظر :الْبروْسٔتات   

  
مـن حلـي   : BROCHE: من الفرنسية :الْبرٓوش   

به املـرأة   يمشبك من الذهب واألملاس حتل: النساء
  .صدرها

النسخة اليت تعّد : PROVA: من اإليطالية :اڤالْبرٓو   
  .للتصحيح، جتربة التمثيل

  
النمـوذج  : وضع هلا امع العلمي العـريب 

  .واملثال والطبق
  

الكفاءة، شهادة : BREVETمن الفرنسية  :ةۤڤالْبرٓو   
  .املدارس اإلعدادية

  .الربيِفه: ))الرائد((رمسها 
  

اإلعالن، : PROCLAME: من الفرنسية :مٔالالْبرٓوك   
  .التصريح

  
الَشَبه، النحاس : BRONZE: من الفرنسية :الْبرونز   

  .خيلط بالقصدير والتوتياء فيكون أقسى من النحاس
  .اَملْرَشب: ُوضع له

استعمل الربونز املصريون القدامى واإلغريق 
  .والرومان
  

، ويف BRONCHITE: من الفرنسـية  :الْبرٓونشيت   
  .مرض الرتلة الشعبية: BRONCHITS: اإلنكليزية

  
مـا  : بروة الصابوۤنة، يريدون]: يقولون[ :الٔبْرۤوة   

: الَبْرية والُبراية: من العربية: بقي منها بعد استعماهلا
  .ما حنت: الُنحاتة

قبيلة تسكن بادية الشام وحلب، ينسـب   :َبِري   
  .إليها الوّيل أمحد البدوي

البعيد من الُتِهم، النقي : الربيء: من العربية :الَبِري   
  .الل، الصحيح اجلسم والعقلالقلب، الطّيب اخل

أو ديـن  (َبكون بري من ديين ]: من أميام[
 .ۤدبگإذا كنت عم ب) حممد
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أو (ّيال املتهوم وعند اهللا بِري ٕن]: من أمثاهلم[
  ...)هنيال

  
نقـه، وتسـهل   : َبِرئ املريض: من العربية :ِريٕب   
  .مهزته

  .َبِرئ: ْبرۤا: ويف السريانية
هّز احلاصل واقطاع : يقول أطباؤهم القدامى

حّرك املعدة باملسهل : يريدون(الواۤصل بتربا املفاۤصل 
  ).مث احتِم وال تأكل مدة ُتشَف

  
  .املنسوب إىل الَبّر: عربية :الٔبرِّي   

  :وهم يستعملوا يف مايلي
خـالف البسـتاين أو   : الَبّري من النبات –ً ١

  .الزراعي
خـالف الـداجن   : الّربي من احليـوان  –ً ٢

 .الّرباوي: واألصلي، ويف الطيور يقولون
  .خالف البحري: الّربي –ً ٣
 

طـالء  : BRILLANTINE: من الفرنسية :الْربٔيانتني   
  .يلّمع الَشعر

 
مشال شرقي حلب على ]: من قرى حلب[ :ْبرۤيج   

طريق الصاخور، ومنها ينحتون احلجـر الصـوري   
  .بريجاملسمى بصوري 

  
يف حارم، وفيهـا ديـر   ] من قرى حلب[ :ْبرۤيج   

  .الكلمة عربية مبعىن الربج الصغريوأثري، زرناها، 
  

: BRIDGE: مـن اإلنكليزيـة   :الْبريج أو الربيدج   
اجلسر، مسيت ا لعبة راقية من ألعاب الشّدة تقام هلا 

  .١٩٢٧املباريات العاملية، وبدأت تنتشر بعد سنة 
  

  .٤٢٣ص ٤س: العصبةانظر جملة 

 ))َبِريـَده َدم ((: من العربية عن الفارسـية  :الَبريد   
بتور الذنب، البغلة املرتبة يف املربط، أو البغل امل: مبعىن

  .))الفائق((كما يف : وداّبة الربيد كانت هكذا
مسي الربيد بالبغل أو بالبغلة املتقدمني جمازًا، 

البغلة، مث مسيت مث مسي الرسول بالربيد من البغل أو 
  .املسافة بالربيد

وإين أرجح كوا أرامية : قال الدكتور جليب
الربيـد عـن   : وقيـل . برذون: مشتقة من َبْردٓو نٓا

اخليـل أو  : VEHEREDOمـن   VEREDUS: الالتينية
وهـو  : قال العاليلي. البغال اليت حتمل رسائل امللوك

  .))سفر أستري((مردود مبا جاء يف 
ن عبد العزيز إقامة اخلانات وينسب إىل عمر ب

  .على طريق الربيد
ِبيلْدرٓا وُبـورْدرٓا  : ويف السريانية عن اليونانية

وْبريٓدرٓا، ويف الكلدانية بالفتح يف كلـها، وتسـمى   
بـارودٓا  : خيل الربيد يف السريانية عـن اليونانيـة  

  .بالفتح: وبالكلدانية
واليوم يطلق الربيد على املصلحة اليت تسوق 

  .واحلواالت الرسائل
منظمة أنشأا معاهـدة  : واحتاد الربيد الدويل

لتنسيق اخلدمات الربيدية بـني   ١٨٧٥سنة  ))برن((
  .الدول

واالحتاد الربيدي العريب أنشأته دول اجلامعـة  
  .١٩٥٣العربية سنة 

  
  .١٨٨٥وأنشئت دائرة الربيد يف حلب سنة 

 ٢٧س: الكلمة، وجملة ٥٣ص ٢٤س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .١۰٣ص

  .٣٧٤ص ٢ج ٧الد: وجملة اللسان العريب
بنوا على فّعيل من َبِرد ملن يؤثر فيه الـربد   :الَبّريد   
  .كثريًا

يطلقوا على الربغل أو الرز اللذين سلقا  :الْبِرير   
  ومل يكن فيهما دهن أو مسن، أو كان فيهما
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 ، وقـد ))السـليق ((القليل منهما، ويسمونه أيضـًا   
يعملون احملشي الْبرير، مل جند للكلمة أصًال، ولعلهم 

احلنطة، أو لعلها من : ّر العربيةالُب بنوا على فعيل من
اُملخ الرقيـق  : العربية ))رير((بعدها  ))مع((الباء مبعىن 

فريك ): العربية( ))الربابري((الذائب من اهلزال، أو من 
: ديةويف الكر. السنبل يغلى باحلليب ويسمى الغديرة

  .الطعام دون إدام ))رژ((
  

ْربرۤيـر  ٕب: ما وردت إال يف تندرهم وعّدهم :الْبرۤير   
  .بر: انظر .عنتر عبس

  

املأخـذ  : املأخذ أي: PRISE: من الفرنسية :الْبريز   
  .الكهربائي

: يف حارم، من األرامية] من قرى حلب[ :ْبريش   
: ابن الرئيس، كما يـرى األب أرملـة يف  : َبْر ريش

  .١٨٤ص ٣٨س: املشرق

  
: حالتو بريشـان، يريـدون  ]: يقولون[ :َبِرئشان   

السيئ، : عن الفارسية ))َپريشان((: سيئة، من التركية
احلزين، املكروب، احلريان، املغمـوم، املضـطرب،   

  .املضمحّل
اسم اصطالحي يطلق : أو بريطانية َبريطانيا

على بريطانيا يف العهد السابق على الغزوات اجلرمانية 
يف القرن اخلامس والسادس، وبعـد هـذا الغـزو    
أصبحت اجلزيرة تتكـون مـن إنكلتـرا وويلـز     

، BRETAGNE: وإسكتلندا، وامسها يف لغات أوروبـا 
وكان الرومان يسموا ذا االسم، وهو مشتق مـن  

، ويسـمون شـعبها   BRYDAIN: قليت األصلامسها ال
لتـرا أو  گ، ويسموا هي أيضًا إن–انظرها  –اإلنكليز 

  .لترهگإن
  .اإلبريق: انظر :الْبريق   
  .الَلَمعان: الَبريق: عربية :الَبريق   
  َفعيل مبعىن : الَبِرمي: من العربية :الْبرمي   

جعله ذا طاقني أو أكثر : برم احلبَل وحنوه مفعول من
وفتله، ويطلقون الربمي غالبًا على األسود املتخذ مـن  

  .))الگالع((الشعر، أما غريه فيسمونه 
  

  .رمانٕب: وجيمعونه على
يف ) هيك وهيك(شد ابزَميك ]: من سبام[
  .ْبرَميك

  
من العربية كالربمي السابق اشتقاقًا، أطلقوه  :الْبرمي   

على اخلرج يزين به أكمام الشروال وصدر بعـض  
  .الصدريات وياقات الكبابيد وحنوها
اْملحبّۤك أو الّربام : ويسمون صانع الربمي هذا

  .أو العّقاد
  

األول، الدرجـة  : PRIMO: من اإليطالية :الْبرميٓو   
  .األوىل، املمتاز

ْكل برميو، وطّباخ برميـو،  أ]: من كالمهم[
وقطـع بيليـت يف   ... وبضاعة برميو، ومدرسة برميو

  .الباخرة برميو
  

  .الناس. اخللق: الَبرّية: من العربية :الَبريّۤة   
  .الَبرايا: واجلمع

حَنا ولو تنحنحنـا  ٕن]: من كالم أهل اليول[
  .ل الربايا َغَنم وْدياا حننإك

  :من نشايد الكتاتيب قدميًا
  زۤين الربايا والعاملينا   محد يا حاضريناآا على صّلو
  .الصحراء: الَبّرّية: من العربية :الّربيّۤة   

  .الرباِري والّربّيات: واجلمع
  
: ّنا نسهر يف الربّية، يريـدون ٕم ]:ويقولون[

ـ ـس ـ ـاحة ب ـ ـاب ال يث املالهـي  ـفرج ح
  ا إليها، وكان الشباب ـراقص ومـواخلمارات وامل

  ندهم من قنابيزـل ما عـلبسون أمجـل مسا يـك
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وكبابيد وشاالت وصرمايات، ويربمون شـوارم،  
وإذا هلم خال فتلوه، وما ينسوا يتسلحوا خبنجـر أو  
مبوس أو بشربية، و وين؟ عالربّية، منا نسمع لسـرينا  

) كما كانوا يسموا(ومّنا نسكر ومّنا نرو عالسيمنا 
  ...ومّنا ومّنا

  
هلذا هو آل اجلابري،  والذي وّجه باب الفرج

ألن معظم احلوانيت هناك هلم مـن النافعيـة ومـا    
جاورها، ويف هذا ربح هلم، صـار ذلـك بعـد أن    

  .انظرها .فتحت جادة اخلندق

  
  .يالّرباۤو: والنسبة إىل الّربيّۤة

صفي النّية ونام بالّربّية، نـام  ]: من أمثاهلم[
  .ْهويّۤةبالّربيّۤة وال تنام جنب طاقة ٕم

  .مسوا الغائط مشعدان الّربّية]: تعاراممن اس[
  

بني باب احلديد وباب ] من حارام[ :َبّرّية املسلخ   
النريب، كانت إىل زمن غري بعيد سوقًا للمواشـي،  
اليت تباع للمسلخ يف املغر جانب الشيخ ُنمۤيـر، ومل  

  .تكن حيًا
  

ضرب مـن  : BRIOCHE: من الفرنسية :الْبرّيٓوش   
  .الطحني اخلاص والزبدة احللوى تتخذ من

  
  .رضيعي: هذا َبِزّيي: ))القاموس((يف  :ّزالٕب   

ثدي : بالكسر –الِبّز : ))التاج((ويف مستدرك 
  .اإلنسان، كذا يستعملونه وال أدري كيف ذلك

ضـرع  : َبـّزآ : واحلقيقة أن الكلمة سريانّية
  .احليوان وثدي اإلنسان

  
  .ْبزاز: ومجعوها على

  بّز الفوتبول وبّز]: اازوقالوا على [

: ويف محاة يسمون األمـزك . (يۤلةگالدوالب وبّز األر
  ).بز السيكارة

  .انظر بزبز

يريدون (مصراطو على بّزو ]: من كنايام[
  ).أا يف جيب عّبه جاهزة للتأدية

  .أم السبع بزاز: ومسوا الكلبة
  ]:من مناغاة أمهام[

  يواشتهيتك من رّب   أنا جبتك من قليب
  ّصيت املديۤنةَلك ٕنوٕا   َلك كرمني وتينةٕأ

  والك دكاكني ببانقوسا  والك خان احلاج موسى
  والك من هالبّز مّصه  والك باجللوم حّصه

بنا برّد إذا دعت األم على ٕإ]: من اعتقادهم[
  .دعوتا بزازا
يطلب األوالد أن يقـال  ]: من معاظالم[

وكل كـيس  سبع ْكياس وسبع بزاز : مرارًا وبسرعو
  .ّز بكيسّز وكل ٕبْبٕب

  .ثدي الرجل: ١٢٥ص ١١٦انظر املقتطف س

  .تعدد األثداء: ١٥٥ص ٣س: وجملة العلوم

  .٩٥ص ٢ج: واية األرب للنويري
  

كل حجر من أحجار : من اصطالح البنائني :البّز   
اجلانب األمين من الباب، يراعى يف حنته أن يكـون  
بعد حافته الداخلية زاوية ليسهل فتح الباب وإغالقه، 

  .الَعَرقة أو العوزة: يقابله
  .انظرمها

  
: SOUTIEN: وضعوها للكلمة الفرنسـية  :الَبّزاۤزة   

  .حزام حيضن ثديي املرأة لينهدا
: يف الباب، من األرامية] من قرى حلب[ :ْبزاعا   

: بيت اخلوف، كما يرى األب أرملة يف: بيت َزْوعٓا
 .١٨٤ص ٣٨س: املشرق

التبديد، : ويرى األب شلحت أا من بزعا
 .)٧٤حلب ( .الثقب، التمزيق
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مـاء  : الُبزاق لغة يف البصاق: من العربية :البزٔاق   
  .الفم إذا ُلفظ، وإال فهو الريق

  
فـالن بقضـيا عـالزعتر    ]: من كمام[
  .والبزاق

  
دويّبة من الرخوّيات، تزحـف يف  : عربية :الَبّزاق   

فصل األمطار ليًال ببطء وترشح مبادة لزجة براقـة،  
وهي من فصيلة حلزون الَبّر ال صدفة هلا وال قوقعة، 

  .وأنواعها كثرية
  

  .البّزاقة: والواحدة
البّزاق ما بيطلع فالن متل ]: من تشبيهام[

اال بۤآخر الليل، لزق فالن عّنا متل البّزاقة وما بٔقـى  
  .يروح

ّمساقّية بلحم القاق وملوخّية ]: من كمام[
  .بلحم البّزاق

  
: الِبزال: من مصطلح املصاۤبن، من العربية :الْبزۤال   

  .الصنبور الذي يصّب املاء
  

ار يف الشيء ص: بنوا على فعفع من البّز مبعىن :َبزَبز   
  .نتوءات كنتوء حلمة البّز عند الذكور

 .أو بزبورت أو بازابورت أو بازابورط :الَبَزبٓورط   
  .بسابورط: انظر

  

قصبة من املعـدن  : زالُبزبو: من العربية :زالَبزُبو   
جتعل يف احلياض يتوّضأ منها، كأنه علـى التشـبيه   

  .ببزباز الكري
  .الصنبور :البْزبوز: ويف هلجة مشال املغرب

  .ذرالٕب: انظر :زرالٕب   

بـت يف  : اخصوم َبزرا، يريـد ]: يقولون[ :الَبزر   
 . بّت يف بيعها: حتريف احسم بازاَرها، أي: املسألة

  .بذر: انظر .نسل: مبعىن :َبَزر   
  

لفظ البصاق : لغة يف بصق: بزق: من العربية :َبزق   
  .من فيه

  
  .انبزق: بنوا منها

  
حدا بلحس بزقتـو، حـدا   ]: من كالمهم[

  .ببٓزق بزٔقة وبرجع بلحسا، بزق عليه
  
َوّدي هالغرض لعند فالن وارجاع ]: يقولون[

  .وَهْي بزقة عاألرض، بدك ترو وجتي قبل ما تنشف
متل العّجورة  فالن أو فالۤنة]: من تشبيهام[
  .من ذاق َبزق: املّرة

  
فالن إذا بـزق يف البحـر   ]: من كنايام[
السمك، إذا بـزق يف العتۤبـة بتنـاكحوا    بتتناكح 

القباقيب، فالن املرضان كان يبزق عالعتبة صار يبزق 
  .عصدرو

حبكوا أنو كان واحد سّباب الدين، ويامـا  
نصحو اخلوري وما عدَّى، أخريًا حط للو حصـوة  
بتمو، كلما راد يسب بتذكرو احلصوة، يوم ماأليام 

بونـا  أ: مسع اخلوري من راس التلة صوت عم بنادي
أبونا تعا تعا قوام قوام، محل حالو وحلقو السـّباب  

  :وطلعوا لعندا
  بالنا، أش صاير؟ يأش ۤبك بق –
عندي بيضتني مـن هاجليجـة،   ! يا أبونا –

ؤهٔلق عم بتقرق، بّدي أحط حتتا بيض وما بعـرف  
ۤأينا بيضة من هالبيضتني ديك وۤأينا هي جيۤجـة، ۤاي  

  .وتقول يل صحت للك حىت تطلّۤع يف هالبيضتني
ابزوق : التفت اخلوري ألبو احلصۤوة وقال لو

 .حصوتك ابزقا
  .٤٦١ص ٣١س: املشرق: انظر جملة
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اللي بزقتو بكّفـي أللزقـا   ]: من كمام[
، )من له أيسر املنة عليَّ رددا لـه : يريدون(بدقنك 

َهْي مطرة ّمتوز، الزحلفة : بزقوا بوچ العارسوز قال لن
يت النـهر مـا   ٔم لٕك: ال بزقت بوچ الشقرقة قالت

  .غّرقتين، ابزق لو بزقة بسَبح فّيا
  
ن حيب املرا جوزا امن ش]: من كتاب اللباد[

الطنجرة اللي بّدو ياكل مّنـا، إذا   يف الزم تبزق لو
انطرقوا راسني ببعضن الزم كل واحد يبٓزق عاألرض 

  .متا جتيب أّمو عبۤدة سودا
  
قنا ن بزقنا لتحت بتجي عـد ٕإ]: من أمثاهلم[

وساد هـذا املثـل   (وان بزقنا لفوق بتجي عشواربنا 
على لفظ يدانيه يف العراق وسورية ولبنـان ومصـر   

ما يف أبشـع مـن طبيـب    ). وفلسطني والكويت
  .أنته دۤاخل بتبزق وأنته طالع بتبزق: األسنۤان

  
: يريـدون (فالن زٓوق بزٓوق ]: من توريام[

  ).ذوق يبصق عليه
  

آلة موسيقية : بوزوق :من التركية :ٓزقالٕب   
وأصل  –انظرها  –ذات وترين، كبريها يسمى الطنبور 

يء واملتعّطل، مسوا ـا  يالس: التركية ))بوزوق((معىن 
اآللة املذكورة ألا مسخ العود ودونه كماًال، العود 
خبمسة أوتار أو بستة والبزق بوترين، لكنهم يتالفون 

  .النقص بإمرار األصابع على زنده الطويل
  

مـن   ))بوزوق((وبعضهم يذهب إىل أن أصل 
  .مبعىن الكبري ))بزرك((: الفارسية

البزق الشامي ذو الـوترين،  : والبزق أنواع
والعراقي وهو كالشـامي لكـن سـاعده أقصـر،     
والعجمي ذو الساعد الطويل وذو األوتـار الثالثـة   

  .املتخذة من السلك، مث إن بطنه من اجللد

  .انظرها .َبَزق بنوا على فّعل من :َبّزق   
  

  .بّزقوا بوچ اخلاۤين]: من كالمهم[
  

ينعتون ا البياض يكون على بؤبؤ  :البْزٔقة باحلوۤمة   
  .العني

  
  .البيۤزة: انظر :الَبَزليا   

  
مـن  : ويلفظوا ٔبظما أو ٔبظٔمـه  :ٔبْزٔما أو ٔبزمه   

  .اليأس، التشاؤم، التطّير: التركية من مادة َبْزَمك
فّكيۤنا الشرۤكة مع فالن واحلمد هللا ]: يقولون[

دون ربح ودون : بعد تلت سنني طلعنا ٔبْزما، يريدون
  .خسارة

يطلقوا بصيغة مجع اجلمع هكذا على  :الْبزورات   
الشراب املتخذ من بزر البطيخ والقثـاء واخليـار،   
حيّمص فيدق وينخل فيستحلب، مث يضاف إليه شيء 
من احلليب واملاء والسكر، وكما يصنع منه الشراب 

  .يصنع منه املرّطب اّمد
  

َپَزَونك عن : من التركية]: من سبام[ :الَبَزٔوْنك   
  .القّواد: ۤبۤزه ماْند: ةالفارسي

: يف إدلب، من األرامية] من قرى حلب[ :ْبزۤيت   
كما يرى األب أرملـة يف  . بيت الزيتون: بيت َزيتٓا
  .١٨٤ص ٣٨س: املشرق: جملة

  
احلْلقة اليت هلا لسان يـدخل يف  : أو اإلْبزمي الْبزمي   

اإلبزمي، وهم يسهلون مهزـا أو  : اَخلرق، من العربية
بل : عن اليونانية، وقيل: يرّدوا، عن الفارسية، وقيل

  .عّض: اإلْفعيل من َبَزم: عربية
  

  .اإلبزين، لغة فيها: ويف العربية
 .األبازمي واألَبازين: واجلمع
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  .مياإلبز: ويف حضرموت
  .الْبزمي: ويف هلجة مشال املغرب

يف ) هۤيك وهۤيك(شّد ْبرَميك ]: من سبام[
  .ْبرَميك

  
  .فلتان معو الْبزمي]: من استعارام[

بالبناء على  –بسُّ : قال صاحب احمليط :َبْس
َبسُّ، : أعطاه حىت قال:يقال َحْسُب،: مبعىن –الضّم 
  .أو هو مسترذل، أو من أصل فارسي َحْسُب،: أي

  
  .))العني((يف  ))َبس((وجاء ذكر 

دخيل من الفارسـية،  : قيل: وقال العاليلي
  .وهو وهم

كيف وهم؟ وكل املعاجم الفارسـية  : نقول
بـوزن   ))َبـس ((: قال ))برهان قاطع((تذكرها ومنها 

كَفى ويكفي، وتترجم مبعـىن فقـط   : مبعىن ))َرْس((
التكثريية ومبعىن  ))كم((ومبعىن حسُب، كما تأيت مبعىن 

  .الكثري، وتستعمل جمازًا مبعىن اقطع وبّت
: َبـسْ : ويف معجم حممد موسى اهلنـداوي 

ونقلت إىل العامية ... كثري، وافر، زيادة، غالبًا، كفى
  .كَفى: مبعىن

  
.. .:))َبْس كرَدن((الكفاية، و : ))َبس بودن((و
  .كثريًا، غالبًا: ))َبسا((االكتفاء، و

كمـا يف   –ْس مبعىن الكـايف  َب: ويف التركية
وأداة اكتفاء مبعـىن   – ))قاموس مشس الدين سامي((

 ))قاموس علي سيدي((كما يف  –يكفي، وأداة مبالغة 
  .وكالمها نّصا على أا فارسية األصل –

ومعىن الكفاية متحّدر من معىن الكثـرة، أال  
ترى لو صّب أحد لك يف كأسك شرابًا واستكثرته 

  .َبسيكفي، َبس : تقول
ـ   ))َبـس ((: كرديةـويف ال ثري ـمبعـىن الك

 .والكفاية

مبعىن فقط، وشدياق  ))َبس((: ويف هلجة مالطة
  .بز: يرى أم يقولون ))الواسطة((يف 

  
مبعىن غري أنه،  ))َبس((: ويف السريانية الدارجة

  .ومبعىن يكفي
  

مبعىن الكـثري   ))َبس((: ويف هلجة حضرموت
  .والكفاية وفقط

عن لسـان   ))امللك الظاهر بيربسقصة ((ويف 
! َحْسُبك يا شـابّ : مبعىن ))!پاست َغْندار((: جوان

  .البصرة: انظر
  

تزّوج حممـد  : ما مؤداه ))ويف تاريخ بغداد((
وهو من أعالم القـرن اخلـامس   (ابن أمحد احملتسب 

، وإنه ليكتب إذ دخلـت عليـه محاتـه    )اهلجري
شـّر  َبْس، هـذه  : وأمسكت الدواة ورمت ا قائلة

  .على ابنيت من ثالمثائة ضّرة
  

على أن رشيد عطية يذهب مـذهبًا غريبـًا   
أوحى به التشابه اللفظي، إذ زعم أا من اإليطاليـة  

  .كفى: حسُب أي: ، عربيها الفصيح))پستا((وأصلها 
  .وهو زعم منكر: قال صديقنا العليم العاليلي

: ويستعملوا يف حلب باملعـاين املتقدمـة  
اية، فقط، كمـا يسـتعملوا مبعـىن    الكثري، الكف

فالن غين بس خبيل، كما : أداة االستدراك: ))لكن((
بـس مـا بّلـش    : الشرطية ))مىت((يستعملوا مبعىن 

  .صاحَبك يتدّين كّبو
  
جحشة احلكومة عرجا بـس  ]: من أمثاهلم[
شٓمش رخيص بس شـيلو غـايل، قـالوا    بتصل، إمل
: قالت لـن  بوِسي إيد القّط وخدي ۤلك لرية: للفارة

م، بس ما باتـت  لساألجرة ْمليحة بس الدورة عالٕب
  . ماۤتت
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بيعمل : كرشك متل الطبل]: من تشبيهام[
   .ْم َبسْم ٕبٕب

  
  ]: من أغانيهم[
  

  شّبعتونا رّص    لعند هٓون وَبس
  منضاۤين يومني وبس  شافنا الدكتور وقال

  يومني وبس يومني وبس
  
صـار يل  : بل من لوحايت أنا]: من لوحام[

مخسني سنة بكار التعليم، ومجعت للي كم مصـريّۤة  
لكربيت، ملرضي، لوقعيت، لعازيت، واشتريت فّين كم 

أّممنت احلكومة، وإميت؟ ! سهم، واّال يا أبو الشباب
يف الوقت اللي قبل تلت أيۤام اشتريت قسم كبري مّنن 

لرية كتبـت فّيـا    ٨۰۰ودفعت حّقن، وبقي علي 
كمبيالة على امسي، وبعدا أّديتا، املختصر، اصـحايب  
اللي مّنن انفلج، ومّنن جن، ومنن مات وطلعت أنا 
جبنازتو، وشفت بعيين أنو الزعل ما معو لعۤبة، قمت 

ي أساوي ّدحك وَمزح، أش بكّبرت عقلي وقلبتا ٕض
ووقفت وحدي قدام املرۤاۤية يف بييت وصـحت  ! خّيو
  :حلايل

  
  يَنك ئا خري الدينو

  وأجا خري الدين عحسبيت جنيب
لك خرب، امبارحة أمموا كل ٕأ! يا خري الدين –

كل اللي : أسهمك، وأصبحت ما بتملك على عقيب
  .مجعتو خبمسني سنة كلو طار

  
  يل خربإۤى ٕا –
  وما زعلت؟ –
  أنا بزعل؟ أنا تربۤايتك! خسا عّمو –
  .ۤدي غنِّي يل ألشوف –

 ...لعند هون وبس: وغىن يل الغّنية

ومن يوما ) بس عاملراية(قمت بستو وباسين 
  .ما بعرف أشو الزعل

  
  .شلون شفتا؟

بّس : عربية: بّس العجني باإلدام]: يقولون[ :َبّس   
خلطه بالسمن أو بالزيت، ومنه الْبسيسـة  : الّسِويق

  .واملبسوطة عندهم
  

  .بيس: انظر :سس ٕبٕب   
يف إدلـب، مـن   ]: من قرى حلـب [ :ْبساُبور   

احلّالق، كما يرى األب أرملة : بۤيت َسفرٓا: األرامية
  .١٨٤ص ٣٨س: املشرق: يف
  

أو َبسَبورط أو بصابورط أو ٔبٔصـبورط   َبٔسابٓورط   
ـ أو َبٔظابورط أ ورط أو و ٔبٔظبورط أو ٔبٔزابورط أو ٔبٔزب
: باسابٓورت عن اإليطاليـة : من التركية: كلها بالتاء

PASSAPORTE اجتاز املرفأ: مبعىن.  
  

اجلواز الَفسح، مث اختصروها إىل : وضعوا هلا
كتـب لـه   : من فسح له األمري يف السـَفر : الَفسح
  .الَفسح

  .اَجلواز: مث وضع له امع العلمي العريب
  .جواز السفر: واملستعمل اليوم

أوراق : ١٣وكان أطلق عليه منـذ القـرن   
  .الطريق

ر عنـد العـرب يف   وعرفت جوازات السف
القرون الوسطى، وكان مبصر نظام دقيق لالنتقـال  

أخـرى، والطولونيـون    إىل حىت للداخلي من مدينة
بالغوا يف العناية ذا النظام وما كان ألحد ليخـرج  

  .من مصر إال بالَفسح
تقع بني قسـطل  ]: من حارام[ :حارة البسۤاْتنة   

احلرامي وقسطل املشط، كان أكثر سكان هذا احلي 
 .يزاولون البستنة يف بساتني مشايل حلب
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: الِبساط: ويلفظوا الْبصاط، من العربية :الْبٔساط   
كل ما يبسط على األرض، وهم خيصصونه لنسـيج  
صويف غليظ دون غريه من احلصري واللّباد والسـجاد  

  ...و
الفرنسية، فال  TAPISره جممع مصر مقابل وأق

يدخل إذن بساطنا فيه، إمنا مدلول الكلمة بالفرنسية 
  .السّجاد غالبًا

  .بساط: واستمدت الفارسية والتركية
علـى  : واستمد الثاقفون من الغرب قـوهلم 

  .بساط البحث
الْبسـاطة والْبسـاطاي   : ومسوا القطعة منه

  .والْبساطاۤية
  .وبيت بساطة يف حلب

  .بساط الصيف وسيع]: من أمثاهلم[
أو (ركب فالن بساط الريح ]: من كنايام[

  .أقبلت عليه الدنيا واعتلى: ، يريدون)ركب الريح
  .بساط الريح: انظر

: ما يف بيناتنا تكليف]: يقولون[ :ْبساط أمحِدي   
نسبة إىل الوّيل أمحد البدوي الـذي  : بساط أمحدي

إذا حصلت األلفة ((كان يسود بينه وبني مريديه مبدأ 
  .))بطلت الكلفة

وزعموا أن من مناقبه أن كان له بساط صغري 
على قدر جلسته لكنه يسع من أراد اجللوس معه ولو 

  .ولياءمبقتضى كرامات األ: كانوا ألفًا
النصيحة العلوية ((قال الشيخ علي احلليب يف 
ومن ها هنا صار : ))يف بيان حسن الطريقة األمحدية

  .البساط األمحدي: الناس يقولون يف املثل
أطلقه النصارى علـى البسـاط    :ْبساط الرمحة   

الكَنسي املستطيل ينشر أمام اجلنازة، ميسك بكـل  
  .زاوية منه شاب، مقتبس من الغرب

كـأداة   ))ألف ليلة((ورد ذكره يف  :ْبساط الريح   
كما  –قدمية للطريان، أول من اختذها سليمان النيب 

  .–يزعمون 

واليوم بعض شركات الطريان اختذت شعارها 
  .بساطًا ينطلق يف الريح وعليه أناس

  .٥٢٩ص ٤۰انظر املقتطف س
  

مصـدر  : وتلفظ الَبٔصاطة، من العربية :الَبساطة   
وهم يستعملون البساطة . باسطه: انبسط إليه: َبُسط

  .مبعىن السذاجة وعدم التركيب
  .َبساطت وبساطات: واستمدت التركية

  
  .ساع: انظر :ْبَساع   

  
  .الُبطولة، الشجاعة: الَبساَلة: من العربية :َبسالة   

  .بسالت: واستمدت التركية
لقب أطلقوه على الربغـل   :َكبَبسامري الٕر

املطبوخ، يراد به أنه يشدها ويقويهـا كمـا تشـد    
  .املسامري قطع اخلشب

  .مسامري الركب: ويف جند يسمون التمر
  

اهلّر : الَبّس: من العربية احلجازية :سّۤةّسۤاۤية أو الٕبالٕب   
  .األهلي

  .البزون: وبغداد تسمي البّسة
  .ومييلونالَبّسة، وهم يرّدون : مؤنثه

  
  .كلهم، أمجعني: ُبسبتون: من التركية :سُبُتونٕب   
  .ۤبةٕس: انظر :ْبسبّۤة   

شوف هالَبسبوس عنـدو  ]: يقولون[ :الَبسبوس   
مخسطعش ِبناۤية وأختو بسبوۤسة متلو، وكل العيلـة  

اخلبيـث  : يريـدون بالَبسـبوس  . نيگبسابيس وزنا
: الدابـة املتواضع، مل جند هلا أصًال، وهي من بـّس  

القطة، بنـوا  : ساقها سوقًا رفيقًا لينًا، أو من البيسة
  .على فعفوع

  دقيق الرب ُيَبّس لدى]: من حلواهم[ :الَبسبوۤسة
 فـعجنه بالسمن مع السكر، حتري
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  .كل شيء خلطته بغريه :الَبسيسة العربية
  

اسم فعل أمر عندهم لزجر القـط، مـن    :ْستٕب   
لزجر اإلبل، استعاروها لزجر القط : ِبْس ِبْس: العربية

  .بعد أن أحلقوا ا التاء
أربع أخوة عم بصّلوا، عدّۤت ]: من نوادرهم[

ست، قال لـو أخـوه   ٕب: قّدامٓن قطة، قال ال األول
سكوت، حرام حتكي بالصـالة، قـال لـو    : التاين
احلكي بفۤسد الصالة، قـال  : مو قال الشيخ: التالت
  .احلمد هللا أنا ما حكيت شي: الرابع

األرض فيها شجر : الُبستان: من العربية :ستانالٕب   
  .وزرع

  .البساتني: واجلمع
  

  .انظرها .َبْسَتن والبستۤنة: وبنوا منها

البستاين، وقـد كـانوا   : وصاحب البستان
  .بستاجني: يقولون

  .والنبات البستاين خالف الّربي
الرائحة : ))ُبوي((: وأصل الكلمة من الفارسية

املكان، أي مكـان  : ))ستان((رائحة األزهار، و: أي
روائح األزهار، مث أطلقت علـى مزرعـة اخلضـر    

  .والشجر
  .اجلّنة: أما اسم البستان السامي فهو

  .ُبستان: ويف التركية
  .ُبستان: ويف الكردية

: واستمدا السريانية من الفارسية فقالـت 
  .سٓتنٓاُب

  .َبْيتان: كما استمدا العربية فقالت
واستمدت الرومانية بستان مـن التركيـة   

  .BOSTANA: فقالت
  .BOSTAN: ومثلها القرواطية فقالت
  .أيضًا BOSTAN: ومثلها البلغارية فقالت

 .BOSTANI: ومثلها اليونانية احلديثة فقالت

: ينادي بياع القثاء الطويلة]: من نداء الباعة[
  ).يا طويلة: أو( روسة البستان يا رّياۤنةعيا 

ورد وفـّل  : تالتة من بستان]: من أمثاهلم[
أي (ورحيان، الوچ التۤلم أحسن من غّلـة بسـتان   

  ).يكسب صاحبه
  ]: من شعرهم[

  زرعت راس توم ويف بستاين َچّكيتو
  ومن مّية الورد وعطر الفّل سّقيتو          

  وغبت عّنو سۤنة ورجعت وّمشۤيتو
  التوم بِقي توم وضاع كل اللي حّطيتو        

يف باب الـنريب،  ] من حارام[ :حارة البستان   
  .كانت بستانًا

  :٦٩صيف منظومة الشيخ وفا 
  ومن قريب حارة البستاِن

  مثوى ِبالل، وهو ذو برهاِن      
 ٢٩٥ص ٣ج ))النهر((: قال الغزي يف :بستان الباشا   

  :١٨١٥يف حوادث 
أمري احلّج سابقًا، إليه : رجب باشاَوِلي حلب 

ينسب بستان الباشا يف امليدان الكبري مشايل حلـب  
  .بشرق

  
كان بستانًا ألحد ]: من حارام[ :بستان اجلؤخة   

ر اآلن حيًا، يقع بني ااملنسوبني إىل بيت جوخه، مث ص
  .الصاحلني وباب املقام

  
مشال شـرقي  ]: من حارام[ :بستان الشيخ ٔطٔه   
ب مبحاذاة خط القطار، كان بستانًا، ويف هـذا  حل

البستان بني اجلامع اجلديد والنهر قرب الشـيخ طـه   
اهول واملعتقد به، يقع يف وسط جنينـة التقـي أو   

  .التاقي
  
يقـع  ]: من حـارام [ :بستان الكۤالب    
  ني باب الَفَرج واجلميلية، كان بستانًا، مث صار ـب
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وكان جداره الشرقي  حيًا منذ أكثر من مخسني سنة،
على بعد أذرع من موقع ساعة باب الفرج، وكـل  
صباح تصطف أمامه البقر احللوب وخيرج الناس من 

  .البلد ويشترون احلليب السليم الطازج
  

وكان : ٤٧١ص ٣ج ))اإلعالم((قال الطباخ يف 
هذا املكان خموفًا خيشى على من مّر منه وحـده أن  

  .تؤخذ ثيابه عنه
  :املذاهب التاليةويف تسميته 

أنه لقربه من الدّباغة كانت الكـالب   –ً ١
تأوي إليه لتستفيد هي من بعض قطع اللحـم الـيت   
يرميها الدباغون من اجللود، وهم يسـتفيدون مـن   
غائطها الذي كانوا يشترونه كل زنبيـل مبجيـدي،   

  .يستخدمونه ملينًا للجلد
التركية  ))ل آبگ((ب حتريف أن الكۤال –ً ٢

ماء الورد، يزرع الورد يف هـذا البسـتان مث   : مبعىن
ااور له  ))باب الفرج((يقطر، يؤنس ذا املذهب أن 

  .كان امسه باب الورود
  .باب الفرج: انظر

من ): بالتشديد( ))كّل أّب((أن أصلها  –ً ٣
العشب رطبه ويابسه وكل ما أنبتت : األّب: العربية

األرض أو الكأل خاصة، اليابس من الفاكهة ُيـّدخر  
مجيـع  : ))كـل أبّ ((للشتاء، وعلى ما تقدم فمعىن 

أي كثري  –على املبالغة  –العشب أو مجيع الفاكهة 
  .﴾وفاكهًة وأّبًا﴿: من أنواعها، ويف القرآن

املشـهورة   ))أّب((مدينـة  وزرت يف اليمن 
  .ببساتينها

كل ((وجتاري السريانيُة العربيَة بداللة كلمة 
وإىل املذهب الثاين حنن .مجيع الثمار: على معىن ))َأّب
  .منيل
  .البسكليت: انظر :يكْسْتۤلالٕب   

  

  بسنت فالن، وحنۤنه]: يقولون[ :َبسنت   

أمضى : يريدون: ة الزۤمةكنا مبستنني قبلو، والَبستۤن 
مدة يف البستان ترويضًا للنفس، بنوا مـن البسـتان   

  .بسنت: فعل
  

ومنذ نصف القرن كانت النـاس تـترته يف   
  .البساتني بكثرة، واليوم قليل جدًا

  
  :يغنوا مع الدبكة] من أغانيهم[

  جترح حبّد ْقۤزاۤزة   !يابو عيون لّويۤزة
  مۤاۤزةٕغ لو واخلدِّ  يف الصدر نۤاۤصب بسۤتنه

من التركية : أو َبسته ْنكٔار أو َبسَته كار َبسَتْنكار   
الربط، و : ))َبسَته((: اصطالح موسيقّي عن الفارسية

الحقة فارسية تدل على الفاعلية، فيكـون  : ))كٔار((
  .الرابط: املعىن

  
اسم أحد أنواع ورق الشدة األربعـة،   :ينالَبستٓو   

، –انظرهـا   – ))پيـك ((أو  ))ٔماچـا ((ويسمونه أيضًا 
: مبعـىن الِعصـيّ   BASTONI: والبستوين من اإليطالية
  .مجع العصا بلهجة صقّلية

بسط يـده  : بصط، من العربية: ويلفظوا :ٔبٔسط   
َسرَّه فانبسط : نشره، وفالنًا: مّدها، والشيء: بسطًا

  .وجهه واستبشر، والصاد لغة
  

فاطمة بضعة مين َيْبُسطين ما ((: ومنه احلديث
  .))ضهاَيبُسُطها وَيقِبضين ما َيقِب

يُسّرين ما َيسّرها : معناه: ))املشارق((قال يف 
ويسوءين ما يسوءها، ألن اإلنسان إذا ُسّر انبسـط  

إذا هـّش  : انبسط إليه: وجهه واستبشر، ولذا يقال
  :وأظهر الِبشر، وقال الشاعر ميدح

: أي ))لو جهك يف اإلحسان بسط وجـة ((
  .بشاشة وترك تعّبس
  .فشط باملعاين القدمية املتقدمة: ويف السريانية
  .انظرها، وانبسط .األبسط: واسم التفضيل
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  .َلكيل وٕاهادا شي أبسط ٕإ]: من كالمهم[
  

  .مبالغة يف َبَسط: َبّسط: من العربية :ٔبسّٔط
  
ة بسوق اجلمعـة  طاتيّۤسهالب]: من كالمهم[

وبسوق األحد جبوا بَبسطوا ماجلوق تياخدوا حمـل  
  .أنسب

  
 ))پوسٔتال((: يةكوتلفظ البصطار، من التر :سطارالٕب   

األمحـر،  : ))آل((اجللد، و : ))پٓوست((: عن الفارسية
  .أطلقوها على حذاء اجلنود ولو مل يكن أمحر

  
  .البصطرمة: انظر :البْسطرمة   

  
وتلفظ الٔبصطة، يطلقوا على البضـائع   :الٔبْسٔطة   

اسم الواحدة من : تبسط على األرض وتباع، عربية
  .مّده: بسطه

: البسـطايت، واجلمـع  : ويسمون صاحبها
  .البسطاتيّۤة

: رسم البسطايت ))قاموس الصنائع الشامية((و 
  .بسطاطي
  

: وتلفظ الٔبصـطٓون، مـن اإليطاليـة    :الٔبسطٓون   
PASTONE :عليها العصا يتوّكأ.  

  .بسطونات وبساطني: وجيمعوا على
وبعد احلرب العاملية األوىل كان زّي محـل  

  .شرًا، مث اضمحّلتالبسطون من
  

: يف املعرة، من األرامية] من قرى حلب[ :َبْسْقال   
 .بيت الزينة، كما يرى األب شـلحت : بيت سقال

  .)٨۰حلب(
  

  أو بيْسْكلۤيت أو ِبيسيكلۤيت،  :ْسْكلۤيتٕب   

: من الفرنسية: كستلۤيٕب: والعريقون يف األمية يقولون
BICYCLETTE    ،عن اليونانيـة مبعـىن الـدوالبني ،

  .وأطلقت على املركبة ذات الدوالبني
  .بسكليتات: ومجعوها على

: البسكليتجي، واجلمـع : ومسوا من يؤاجرها
  .البسكليتجيّۤة

  .انظرها .البّعاصة: ومسوا مقعد البسكليت

  :قال املتندرون من أصحابه وإذا ركبها أحد
  .جعل مقعده كالكوز: كوَّزا، يريدون
  .أول أمره ))البيسكل((ُوضع له كلمة 

 ))اجلّوالة((مث وضع له أمحد زكي باشا كلمة 
  .ومل تستعمل

أطلقنا  :٤٧٧ص ١٩س ))املقتطف((وجاء يف جملة 
هـذه اآللـة ذات   : على البيسكل ))الدّراجة((اسم 

  .اإلنسان ويديرها برجليهالعجلتني اليت يركبها 
 ))الدّراجة((وأقّر امع العلمي العريب تسميتها 

  .دراجة: انظر .واستعملها الكتاب والناس

ومل يكن له  ١٨۰۰والبسكليت اخترع سنة 
آنئذ إال دوالبان يدفعهما راكبه بأن يضرب برجلـه  

 ١٨٦٦األرض، مث جعل له موطئ القدمني، ويف سنة 
اخترع بسكليت بدوالب كبري وآخر صـغري، مث يف  

ظهر البسكليت املعروف اآلن واستعمل  ١٨٨۰سنة 
  .فيه اإلطار من الكاوتشوك
عـّين  : ما مؤداه ٥۰٩ص ٣سويف جملة اهلالل 

البابا جلنة تبحث يف جـواز ركـب اإلكلـريوس    
  .البيسكل وعدمه

  
ويف املكتبة األهلية بباريس رسم ِرجال مـن  

  .اضون على ما يشبه البسكليتالرومان يرت
  

وأول من جلب البسـكليتات إىل حلـب   
جرجي شقال وكيل ماكينـات اخلياطـة، جلبـها    

  ذ كبريًا ـليت آنئـان البسكـ، وك١٨٩٥سنة
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وعاليًا، وخسرت جتارته ألن املدينة مل يكـن فيهـا   
  .طريق يساعد على ركبها

  
عربانة الشيطان، : ومسى احللبّيون البسكليت

: استغربوا أن ال تقع بدوالبني، كمـا مسـوه  ألم 
  .حصان احلديد

  
  .حصان حديد: وبغداد مسته

واقتىن ستة شبان يف حلب الدراجات، منهم 
ابن الوايل ومنهم صديقنا البارون أرمني طوجبيـان،  

  :لنسمعه حيدثنا عن أول سباق للدراجات
أقام وايل حلب حفلة سباق هلالبسكليتات الستة 

قرب السبيل، وكان سببها أنا : يف حلبة سباق اخليل
اللي دفعت ابن الوايل أن يقنع أبوه، واستعان ابن الوايل 

وأمر ( –رضي الوايل وجعل للفائز ساعة ذهبية ف. بأمو
ابن أخيه أن خيرجها يل من جيبه ألراها، وال يستطيع 

يديه مبتورتان يف حادث يشبه حادثي  هو إخراجها ألن
وجاء موعد . ))َهْي واهللا بذاتا((فأخرج الساعة ) يف يدي

السباق على األرض الترابية وأنا مل يساورين أدىن شك 
يف الفوز، وأنا كنت من عشاقها أركبها ليًال وارًا يف 

كل أراضي البلد املبلطة وغري املبلطة واللي بالطا سۤاوي 
وملعب اخليل هادا كان شغليت عمليت،  واللي مفشكل،

وبعد هذا يا صاحيب وين فنّٓن ووين فّني، ووين زنودن 
ووين زنودي، ووين دوسة أجريهن ووين دوسيت، 

احلاصل يف اليوم املعني زّيت بيسكلييت وصّلبت ونزلت 
عامليدان، والناس متل كبس اجلنب، ولوال العسكر ضبط 

ى صوت الربظان ملا النظام ما كان صار سباق، وما أحل
عطانا أمر باملباشرة، متل الطري طاروا صحايب اخلمسة، 
وأنا وأنا أرمني طوجبيان خباف مالعصافري إذا مرقوا من 
قدامي؟ أنا الشوحة أنا النسر، ووينك يا أرض السباق 

كنت يف أول امليدان،  ))وّز((: شلون بتمرق الرصاصة
يدتينو وضمين واال صرت يف آخر امليدان، والوايل فتح إ

  لصدرو، وطالع ساعتو 

  .اللي فرجيتك ياها ومعا كستكا، وعّلقا على زّناري
  .٥٨ص ٢٨س: انظر املقتطف

ــون[ ــد ]: يقول ــون عن ــامرلقي مره چ
  .البسكلتچي
  

: مـن الفرنسـية  : أو البيسـكويت  سكِويتالٕب   
BISCUIT  مبعىن املخبوز مرتني، أطلقوه على األقراص

اهلشة تتخذ من الدقيق والبـيض والسـكر وقليـل    
  .وقد يتفنن فيه على غري هذا النحو. الدهن

 ))الُبسـكوت ((وضع هلا امع العلمي العريب 
  .، وكالمها مل يستعمل))الُغَرْيبة اهلّشة((و

عـن   ))ّتبْشـكٕ إل((ويف هلجة مشال املغرب 
  .الفرنسية املتقدمة

  
: يف حارم، من األرامية] من قرى حلب[ :َبْسِلَيا   

: املشرق .النفاية، كما يرى األب أرملة يف: بيت َسْليٓا

  .١٨٤ص ٣٨س

  .سد بسلني: انظرها يف :لّينَسّد ْبٕس   
  

  .ضحك أقل الضحك وأحسنه: عربية :َبَسم   
  .فرح: ْبۤسم: ويف السريانية

  
  .وتبسمبسم : انظر

  
ل للتعدية مبعىن جعلـه  ّعبنوا من َبَسم على ف :بسَّم   
  .يبسم

تعبري إسالمي للتّربك واالستعانة باسـم   :اهللا ْسٕمٕب   
باسم اآلب واالبن وروح : اهللا، وقبله النصارى قالوا

باسم : ْبۤشم هشّۤم أي: القدس، وقبلهما اليهود قالوا
 .اسم اهللا، ال يذكرون اهللا تأدبًا ودميومة عّز: االسم

باسم اللّۤه يـا  : واحللبيون يقولون يف التلبيۤسة
ـ  : ريدونبإمالة اهللا، ي(باب ـش يسرين ـسـريوا م

 ).باسم اهللا، ال مييلوا إال هنا
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ال حتذف كتابة إال  ))اسم((ومعروف أن مهزة 
ومـا   ))بسم اهللا الرمحن الرحيم((: يف البسملة الكاملة
باسم اهللا، بامسك اللهم، وحنـن  : سواها تثبت رمسًا

 ))باسـم اهللا ((حذفناها هنا جريًا على كثرة استعمال 
  . يأيت بعمل إال ويسبقه احىت إن بعضهم ال

  
: مـن اإليطاليـة  : أو بيسماچكة ةْسماچۤكٕب

BISTECCHA :  اللحم يعرض على النار مرتني، وهـم
يطلقوا على الشرحية اللينة من فخذ الغنم تقلـى أو  

بسماچكات، والقطعـة الواحـدة   : تشوى، واجلمع
  .بسماچكايات: بسماچكاية، واجلمع: منها يسموا

 :ةيسمي اإلسـالم البسـماچكۤ  ويغلب أن 
  .الشرحة

  
وعلى سبيل االتفاق داىن امسها يف األرمنيـة  

 ))ْچـك مـيس مۤ ((امسها يف اإليطالية، ففي األرمنية 
  .اخلْصر: ))ۤمْچك((اللحم، و : –بامليم  – ))ميس((و

: عن اإلنكليزيـة  BIFTECKوامسها بالفرنسية 
BEEFSTEAIK مبعىن حلم عجل.  

  
قضيب معدين ): العربية(حتريف املسمار  :سمارالٕب   

أحد ايتيه ذو رأس مبسط، والنهاية الثانية ذات راس 
  .دقيق حمّدد يدخل بني شيئني فيثبتهما ببعضهما

  
  .مريالبسۤا: واجلمع عندهم

  
  .َمْسۤمر: ويف العربية

بسمار فرجني وبسمار : وأنواعها كثرية منها
وبسمار  بلدي وبسمار قباقبچي وبسمار بترس أصفر

  ...قندرجي و
ـ  : نوا منه فعـل ـوب : طاوعهـَبْسـمر، وم
  .تبسمر

  

  .بسامري الركب: ومسوا الربغل املطبوخ

  .انظرها

: ن دّق البسمار قالّل ٕممو ٕك]: من أمثاهلم[
ليش بتدخل يف احليط؟ قال : أنا ّجنار، قالوا للبسمار

ة عاحلاۤفر ضربة عالبسـمار  مالرّص الوراي، ضرۤب: لن
  ).دّقة عالنعل دقة عاحلافر :أو(

  
  .ما يف بالدفّۤة وال بسمار]: من كمام[
  
مسعت مـن هـو مولـع    ]: من استعارام[

مـن  [الَنَفس بسمار العقل، : يلة يقولگبتدخني األر
ال : يريـدون (فالن متل البسمار األقطم ]: تشبيهام
  ).أسرة له

  
شي بدخل كّلـو وببقـى   ]: من ألغازهم[
: ، شي ما مبشي اال تتضربو عراسو؟)البسمار: (راسو

  ).البسمار(
  .١۰٢ص: انظر كتاب تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا

ّمسـر  : بنوا الفعل من البسمار، وعربيـه  :َبسمر   
  .املسمار

  
بسمر اجلـرح واجلـرح   : وقالوا على ااز

ضرب بسمار، وكان اجنلط بسمار جرحو وهّلـق  
  .َلَحم

. لو فّيا بسامريبسمۤرت أجرو وطلع : وقالوا
  .نتأ فيها حلم ميت: يريدون

يف بعـض  : يريـدون . بطيخ مبسۤمر: وقالوا
ال بـّدي  : أجزائه نتوء متحجر، وصار كاملثل قوهلم

  .َهي وال بّدي بطيخ مبسمر
زعق فيه الظابط صـوت  : وقالوا على ااز

  .بسمرو بأرضو وما بقى يتحّرك
  .تبسمر: انظر

  حنت : بسمَلةال: من العربية :الَبسمۤلة   
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  .))بسم اهللا الرمحن الرحيم((
  

  .واستمدا التركية والفارسية واألوردية
: ومست الفارسية احليوان الذي يذبح ليؤكل

  .َبْسملَكاه: َبْسَمل، كما مست املسلخ
  

عندما كانوا يعّدون فـاخر   :أو الَبَسنَدهالَبَسندا    
 –انظرها  –بس شروال آليت يا پراق ۤال: الثياب يقولون

وبوسطو شاۤلة عجمية وعليها كستك من دهب عم 
من التركية : بصج َصج، ويف هالكستك ساعة َبَسْندا

  .املختار، املنتَقى: َپَسْنَده أو َپَسْنِديَده: عن الفارسية
  

يف جسر الشغور، من ] من قرى حلب[ :ْبَسنٓديَنا   
أي مكـان  (بيت السـنديان  : بيت َسْندُيَنا: األرامية
: املشـرق : ، كما يرى األب أرملة يف)السنديان شجر

  .١٨٤ص ٣٨س

  
صّفى دكانو وصّتى اللـي  ]: يقولون[ :َبَسٔوْنَده   

: ال البضاعة الَبَسونده، يريدونصٔتاه، وما بقى عندو ٕإ
الصدأ : ))ٔپاس((: السيئة اليت يصعب بيعها، من التركية
الفارسية  ))مانٔده((أو املعدن الذي اعتراه الصدأ، ومن 

: مبعىن املتخّلف، املتروك، املهجور، املهمل، واملؤدى
  .انظرها .الستٓوك: معىن الَبَسوْنَده

  
  .البساۤية: انظر :البسّۤة   
  

يف جسر الشغور، مـن  ] من قرى حلب[ :ْبسيد   
املكلسة، كما يرى األب أرملة : بيت سيدٓا: األرامية
  .١٨٤ص ٣٨س: املشرق: يف
  

: ويرى األب شلحت أن امسها ْبسيت مبعـىن 
). اسـم شـخص  (احتقرت، أو أصلها بيت سيت 

  .)٨٥حلب(

  

  .بس: انظر :ةالَبسيۤس   
  

  .ضّد املرّكب: عربية موّلدة مبعىن :البسيط   
: فشــيٓطا، ويف الكلدانيــة: ويف الســريانية

ضّد املركب، والكالم السـهل، والرجـل   : فشيَطا
  .األبله، والسليم القلب

  
وهم يستعملوا بكل هذه املعاين الواردة يف 

  .السريانية، وجيمعوا على ُبَسطاء مقصورة
  .بسيط وُبسطاء: واستمدت التركية

املسـألة  : واستمد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
  .بسيطة وأبسط مما يظن

  
: ))اللسان((مؤنث البسيط، ويف : عربية :الَبسيطة   

يسـتعملوا ملعـىن   األرض العريضة الواسعة، وهم 
  .األرض والدنيا

  .فالن خرب البسيطة]: يقولون[
العربية، لكن  ))بَسَم((مل يرد وزن فعيل من  :َبسيم   

األتراك بنوه ومسوا ببسيم ذكورهم، واستمدت حلب 
  .هذه التسمية منهم

  
: يف حارم، من األرامية] من قرى حلب[ :ْبسينا   

: بيت القمر، كما يرى األب أرملـة يف : بيت ِسينا
  .١٨٤ص ٣٨س: املشرق

من مفردات الثاقفني، من الفرنسية  :ْبسيكٓولٓوجيا   
PSYCHOLOGIE علم النفس: عن اليونانية.  

ـ لقيه بوجه ط: بّش َبّشًا وَبشاشة: عربية :َبّش    ق ل
  .فرحًا بهمقبًال عليه لطيفًا 
  .انبش بوّچو: بنوا منها

  .بشاشت: واستمدت التركية
  .بشبش: انظر

 .البشاشة حبل الوداد]: من حكمهم[
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اخلـرب  : الِبشارة والُبشـارة : من العربية :الْبشارة   
  .املفرح، ما ُبّشرت به، ما ُيعطاه املبشِّر

الَبشائر، وهم يسـهلون اهلمـزة،   : واجلمع
  .أولهوالِبشارات، وهم يسكنون 

  .اإلجنيل: والِبشارة عند النصارى
  .ِبشارت: واستمدت التركية

  .ALVICARAS: واستمدا الربتغالية فقالت
  .الُبشَرى: ْسٔرهۤب: ويف العربية

ابنك جنح يف الفحص هات ]: من كالمهم[
  .البشارة

أطلقوها على الَفَراشة، : أو الْبشۤيشرية الَبّشارة
. تبشر بـاخلري  –على زعمهم  –مسوها هكذا ألا 
  .للبّشارة.... .والبشيشرية تصغري

  .الَبّشورة: ويسموا يف لبنان
ــارة ]: مــن تشــبيهام[ راح متــل البّش

  ).أسرع(:
  

  .ضّد احلسن: عربية :الَبشأعة   
  .بشاعت: واستمدت التركية

  
، )العربيـة (بنوها من بش يف وجهـه   :الَبشباۤشة   

وأطلقوها على اللحية الكرمية الـيت تفـرح بلقيـا    
  .الضيف

  
ذات اخلمس آحاد، : من التركية مبعىن :ْرِلكالۤبْشٕب   

أطلقوها على اللرية العثمانية الكبرية تعدل اخلمـس  
  .لريات

وكانت النساء يزّينَّ جيدهن ا جاعلني هلـا  
  .املخّمسة: ورمبا مسوها حلقة ينضم فيها الريبان،

  .انظرها

تعا وبشۤبش عيونك املناظر ]: يقولون[ :َبْشَبش   
 –انظرها  –   )العربية(بنوا على فعفع من بّش . احللۤوة

 .وجعلوها متعدية

  .انظرها .تبشبش: عندهم :ومطاوعها

 ))َبشـبش ((وال صلة لبشبشنا هذه بكلمـة  
  .القبطية عن املصرّية القدمية مبعىن َبّلل

  
العبـاءة الصـوفية   : يف هلجة بدو حلب :ْشتالٕب   

القصرية حىت الركبة ذات األكمام القصرية تتخذ من 
جلد املاعز، ال تصبغ، يلبسها الرعاة فقط، وظين أن 

تباع  –البوشية : انظر –اللباس : ُپوش: الكلمة من التركية
  .بسوق العِبي

  
  .البشوتة: ومجعوها على

  
كها، من عم برقص عالَبشٕت]: يقولون[ :كهاالَبشٕت   

: مبعىن BASTARDA: ٔباسٔتاْرٔده، عن اإليطالية: التركية
  .القارب الصغري

  .أي رقصة القارب الصغري حتركه الرياح
ك َبشـتك  َبشـتٕ : ويقولون لدى رقصـها 

نقل القـدم يف  : َبشتكها، ومنه يفهم أن وزن الرقصة
وهكذا دواليـك   ))ها((كل مقطع، مث ثين الركبة يف 
  .مرة لليمني وأخرى لليسار

ويف السهرات يعاقبون من خيسر يف إحـدى  
لعبات السهرة أن يرقص وحده عالبشـتكها علـى   

بشـتك بشـتك   : إيقاع تصفيق البقية وتـردادهم 
  .بشتكها

  
ـ  ]: يقولون[ :َبْشِتى    : ةبشِتي أبوه يشـوفو احلاۤل

  .أشتهي: حتريف بشتهي أي
  

رئـيس  : من التركية باش خـاجني  :الَبشخنجي   
  .أرباب اخلانات، وهو ذو شأن

  .ويف حلب بيت البشخنجي
يثّنى ومل يسمع له (اخلْلق، اإلنسان، : عربية :الَبٔشر   
 ).مجع
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  .مييلونالَبَشرّية، وهم : واملصدر الصناعي
  .بشر وَبَشِري وبشريت: واستمدت التركية
  .اإلنسان: رٓاَبْرۤب: ويف السريانية

  
  .وحدة النوع البشري: ۲٣و ١ص ٦س: انظر جملة الضاد

بشر الفجۤلة أو اجلوۤزة اهلنديّۤـة  ]: يقولون[ :َبٔشر   
قشر وجهه باِملقشرة، أخـذ  : بشره: باملبشرة، عربية

  .بشرا
  .للمطاوعةانبشر : وبنوا منها

أخربه مبا َيسّره فانبسـطت  : بّشره: عربية :َبشّٔر   
  .َبَشرة وجهه

  
  .وأطلقت املسيحية التبشري على نشر الدين

  .شلون صحتك؟: بّشْرين]: من كالمهم[
بشّۤر القاتل بالقتل ولو بعـد  ]: من حكمهم[
أنذره، فاستعملوا التبشـري لنكتـة   : يريدون. (حني
  ).بالغية

  
  .الِبشارة: الُبشرى: من العربية :ْشٔرىالٕب   
  

  ).بالسني املهملة(ۤبْسَره : ويف العربية
  

، عن ))پيْشَرو((أو  ))َپْشَرْو((: من التركية :الَبْشٔرف   
وتلفـظ   – ))َرْو((أمام، قّدام، و: ))بيش((: الفارسية

: ))پيشـَرو ((الذهاب، الطريق، وعليه فمعىن : ))رڤ((
املقدمة، الطليعة، واصطلحت الدليل، القائد، اهلادي، 

املوسيقى الفارسية وجارْتها التركية وجارت العربيُة 
التركية على إطالق الكلمة على العزف اجلمـاعي  

  .أول احلفلة
  

ومجعوها على البشارف، وتعتـّز جمموعـة   
أسطوانايت باحتوائها على عدد كبري منها، ألا مظهر 

  .املوسيقا يف الشرق األدىن

الفسخة مـن  : من اصطالح النول القدمي :ۤشرةالٕب   
  .القصب يف مشط احلياكة

  
أو  ))ُپشـت ((: من التركية] من سبام[ :شطالٕب   

الظهر، وأطلقت جمازًا على : عن الفارسية ))پوشت((
احلقري والوضيع والسافل واللئيم والذليل واملخّنـث  

  .والِعلق، وهم يستعملوا باملعنيني األخريين
 –   ))ۤنه((وبنوا منها املصدر الصناعي بزيادة 

  .الَبشطۤنة: فقالوا –انظرها 
  

اْملَبشـٔطن  : مث بنوا من املصـدر الصـناعي  
  .انظرمها .وتبشطن

  
  .BASTARDO: ويدانيها يف اإليطالية

املئزر من احلرير البلدي املقصب، كان  :ْشطمانالٕب   
يأتزر به بيشاروش السماط يف األعراس، كما تـأتزر  

  .به يف احلمام النساء الغنيات
ّمساه البشطمان من ال تطول يدهم إىل شرائه 

املتقدمـة،   ))بشـط ((من  ))بشطمان((حسدًا، إذ إن 
  .التركية مبعىن اإلنسان والَبَشر ))َمان((بعدها 

  
صفة مشـبهة مـن   : الَبِشع: من العربية :ۤشعالٕب   

الَبِشعة، وهم رّدوا مث : واملؤنث. ضّد احلسن: البشاعة
  .ْشعةٕبال: سّكنوا فقالوا

  
الَبِشعني والَبِشعات، وهـم رّدوا مث  : واجلمع

  .شعانالٕب: سّكنوا، وهم زادوا
  .األبشع، استبشع، تبشع، تباشع: انظر

  

ْكويسة من فيۤقة مناما  الْكويۤسة]: من أمثاهلم[
شعة اهللا بعتا، نتك ٕبشعة من طلعة ّمحاما، ٕبشعة ٕبوالٕب

كنتك بشعة ضربك العمى عّنا، سعد الكويسـة يف  
  ).وبضدها تتمّيز األشياء: يريدون(البشعة ) عقب(
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غـري، املغـاير،   : من التركية باْشٔقه :ٔبْشٔقة
  .اآلخر، املفارق

بشقه، البلـدي   سالكويّۤ]: من نداء الباعة[
  .بشقه

وقــل اســتعماله اآلن، وكانــت كــثرية 
االستعمال يف العهد العثماين وبعيده، السيما املـآمري  

  .والضباط
 

بشقة، فقـال   ٣٢وأحصوا يف جملس واحد 
عندكن مسـّقعة البشـقات، قـال    : أحدهم يتندر

كل شيء : هادا بشقه وهديك بشقه، يريد: أحدهم
صـاروا  : نـدر خر، فأجابـه مت من نوع مغاير لآل

  .بشقتني
  

أنا شويف ضـعيف ببشـكر   ]: يقولون[ :ٔبْشٔكر   
العدمي، اخلايل، مـاال  : ))بٓوش((: من التركية. بشكرة

النظـر،  : ))ورمـك گ((من مادة  ))ورگ((راّدة فيه، و
العـدمي النظـر أو   : ))بشـكر ((الرؤية، وعليه فمعىن 
 ))شبكر الرجل شبكرة((أو حتريف . الضعيف البصر

ـ ((الليل، و: ))شب((: عن الفارسية) العربية( : ))ورگ
  .أعمى الليل: األعمى، وعليه فمعىن شبكر

  .األعشى: الشبكور: ويف العربية
  .األعشى: شبكور: ويف الكردية

 :٩٩ص ))حكاية أيب القاسم البغـدادي ((ويف 
  .شبكرة النهار عمى

  
  .شۤكر أحسن ماألعمىبامل]: من أمثاهلم[

أمام، : ))پيش((: من التركية عن الفارسية :الَبشكري   
واقية الصدر من : احلافظ، الواقي أي: ))ِكري((قّدام و

  .أن يتسخ لدى األكل
  .انظرها .اخلٓوليّۤة: ويرادفها

  .البشكرية: والواحدة
 .البشاكري والبشكريات: واجلمع

د وّچـو أو  إذا نّشف واۤح]: من اعتقادهم[
  .بينآتن عداۤوةإيديه ببشكري غريو بصري 

  
تركية، أطلقوها على النقد الذي يعدل  :شۤلكالٕب   

  .مخسة قروش
ضرب ألول مرة يف عهد السـلطان سـليم   

  .األول
مث ضرب البشلك يف عهد السلطان حممـود  
الثاين من الفضة، وضربته مصر من النحاس، وهبطت 

انظـر جملـة   . قيمته قبل زواله إىل القرشني والنصف
  .البشلك :۲٥٩ص ١سامع العلمي العراقي 

  
هاألكل ببشـمك، وامبارحـة   ]: يقولون[ :َبَشم   

  .كنت مبشوم، والَبشۤمة ما بتفارقك
أختم، وهـم اسـتعملوها   : َبِشم: من العربية

  .متعدية
  .انبشم للمطاوعة: بنوا منها

  .مثلها: ْفَشم، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  

  .انظرها .برچم: حتريف :َبشَّم   
  .أكل خاروفْمبشَّم]: يقولون[  

أهل السوق بدّٓن يساووا ]: يقولون[ :ٕبشمار
، وشيخ السوق بشـمارجي متلنـا،   شماريّۤةٕببستان 
كل أحد يدفع ما يترتب عليه، وهذا طابع : يريدون
املقـدَّم،   ))پيش((: من التركية عن الفارسية. احللبيني
دفع احلسـاب  : احلساب، واملؤدى: ))َمْر((األول، و

سلفًا، وهم يستعملوا مبعىن أن يدفع كل أحد مـا  
  .يترتب عليه

استعملوها (احلكي بشمارية ]: من كالمهم[
  ).هنا جمازًا مبعىن بالدور الذي يستحقه

  .يف إدلب] من قرى حلب[ :شمارونٕب
  مرشق السهم، : بيت مشورٓا: من األرامية
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  .١٨٥ص ٣٨املشرق س: كما يرى األب أرملة يف
  

يف إدلـب، مـن   ] من قرى حلـب [ :ْبَشْنداليا   
بيت السفن، كما يرى األب : بيت شندليا: األرامية
 .١٨٥ص ٣٨املشرق س: أرملة يف

  

ويؤخذ عليه أا يف جبل صخري عـال ال  
يتيسر نقل السفن منه إىل الشاطئ البعيـد بـأكثر   

  .كم٦۰من
  

يف إدلـب، مـن   ] من قرى حلـب [ :ْبَشنْدلني   
بيت السفن أيضـًا كالقريـة   : بيت شندال: األرامية

  .قبلها، ويف املصدر نفسه
  

األمام، : ))پيش((من التركية عن الفارسية  :الَبَشْنك   
املصادف، الواقـع، ومـؤدى   : ))آَهْنك((القّدام ومن 
الواقع أوًال، أطلقوه على البغل وغريه من : التركيب

  .يتقدم القافلة دواب احلمل
انظرها  –    بنوا على َفعول من َبّش العربية :الَبشوش   

  .الباّش: والصفة العربية منه –
  .))البشوش((ذكر  ))الرائد((على أن 

واستمدا التركية، بل التركية بنـت علـى   
  .فعول وحنن جاريناها

  
البـاء مبعـىن   : من العربية: ْشوۤيۤشةأو ٕب :شْشوۤيٕب   

  .تصغري شيء مكررًة: بعدها شٔوّياملصاحبة، 
، بعـدها  )العربيـة (أو من الباء املتقدمـة  

  .السريانية مبعىن اهلدوء والسكون ))ْشويشٓا((
بشـويش ال  : على مهلـك ]: من كمام[
  .تنۤربق

  .مبّلغ الِبشارة: عربية :الَبشري   
  .ومسوا به ذكورهم
 .واستمدا التركية

  .البشارة: انظر :الْبشيشٔرية   
  

غشاء الولـد  ): العربية(حتريف اَملشيمة  :ةالْبشيۤم   
  .خيرج معه عند والدته
  .انظرها .الْكفيۤتة: ويرادفها

خود هالبشيمة عّنا، يريدون ]: من جمازام[
  .اإلنسان الثقيل الروح الغليظ

مسوه البشيمة ألن البشـيمة إذا مل تطـرح   
  .قتلت

  
الدفع : ))پيشني((من التركية عن الفارسية  :َبشني   
  .سلفًا

  
): العربيـة (ّص، من َبُصر به ٕب: واألمر منه :ٔبّص   

رآه، اجتزءوا باحلرفني األولني منه، أو ليست مـن  
: فتح عينيه، والبّصاصـة : َبُصر به، بل من بّص اجلرُو

العني صفة غالبة كمـا حكـى ابـن سـيده، ويف     
تـربق وتلمـع، ويف   : ألا تـبّص أي : ))القاموس((
  .رماه بالبّصاصة وهي العني: ))ساساأل((

  .أحّدت النظر: بّصت العُني: ))الرائد((ويف 
شوف، ومصـر  : ويغلب أن يقولوا يف األمر

  .بّص: يغلب أن تقول
  
ۤليش ما عّمال : قالوا للجمل]: من كمام[

  .دليلي اجلحش: بتبص؟ قال لن
  

برق : بّص بّصًا وبصيصًا الشيُء: من العربية :ٔبّص   
  .وتألأل

  .البصة: انظر

  .النجوم يف العتمة بتبّص أكتر]: يقولون[
: فالن متل بالط احللـوۤاين ]: من تشبيهام[

 .ببّص وما بّرت
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جّدي شٓوفٓو قليل ْبٔبصِّـي  ]: يقولون[ :ٔبصّٔى
بنوا على فّعى مـن  . يبصر بَضعف: ْبصٔاي، يريدونٕت

  .فعالمبعىن نظر، وجعلوا مصدره على ٕتبّص 
  

استقصى النظر ): العربية(بنوها من بّصر  :الٔبصّٔارة   
تأمل، وأرادوا ا املرأة اليت تكشف : إليه، يف الشيء
  .الضمري والبخت

  
  .البساط: انظر :البصاط   
  

جتيه الرزّيۤة كّني ما هو شاۤيف ]: يقولون[ :ٔبْصٔبص   
  .ِشي عالدٓوم ْبٔبصۤبص عاجلريان

: ينظر على استخفاء، من العربيـة : يريدون
أو بنوا على فعفـع مـن   . فتح عينيه: اجلرو  بصبص
  .انظرها .بص

  

شفتو ببصـبوص عـيين،   ]: يقولون[ :الٔبْصبوص   
بنـا  وهاملرا بصبوص عينا داب وهيّۤه بتبكي علـى إ 

املات، بنوا على فعفوع مـن بـص مبعـىن نظـر،     
  .وأطلقوها على حدقة العني أو على بؤُبئها

  .بص مبعىن نظر: انظر
  

ما بقيان يف الشـقف وال  ]: يقولون[ :الٔبْصبوصة   
بصبوصة، وشعلنا يف آخور الدواب بصبوصة سرۤاج 

بنوا على فعفوعة من بّص مبعىن ملع : لتتوّنس فّيا اخليل
  .وبرق

  .ص مبعىن ملعب: انظر

  .الشرر: بربوصيتٓا: ويف السريانية
ـ  ]: من جمازام[ أو ( لما يف بصبوصـة أم

أو (وهّلـق بـّين بصبوصـة أمـل      ،)بصيص أمل
  ...).بصيص

  
   ني،ـّس العـح: البصر: عربية :الٔبٔصر

  .اجلارحة الناظرة
  

  .بصر وبَصِري وبصرّيات: واستمدت التركية
  .بصريات: علم البصريات يف: انظر

  

بلمح البصر خطف املصاري ]: من كالمهم[
  .د، لكن كمشوهگور

  
الٔطٔفر بعمي البصر، إذا وقـع  ]: من أمثاهلم[

  ).أو إذا نزل القضا عمي البصر(الَقَدر بعَمى البصر 
  

  . بّصرت لو البّصارة]: يقولون[ :ٔبصّٔر   
  

  .البصارة: انظر
  

يف جبل مسعان، من ]: من قرى حلب[ :ْبٔصْرتون   
َقّللتم، حّقرمت، كما يـرى األب  : ْبصرتون: يةاألرام
  .)٦٤حلب( .شلحت

  

: مدينة يف العراق، امسها من الفارسـية  :الٔبْصٔرة   
ذات الطـرق  : الطريق أي: ))ٔره((الكثري، و: ))َبْس((

  :الكثرية، ورد ذكرها يف املثل احلليب التايل
  

: يريدون(بعد خراب البصرة ]: من أمثاهلم[
معجم أمثال املوصـل  ((، قال يف )بعد فوات األوان

للمثل قصة تعود إىل ثورة العبيد يف البصرة، : ))العامية
وساد هذا املثـل يف  . (رأيًا لغريه ))خراب((وانظر يف 

  ).الكويت والعراق ومصر ولبنان وسورية
عن  ٣٩ص ١ج ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 
التجارة بني البصرة  ١٦٨۰سنة : ٢۰٤سوفاجة ص

ليز واإلفرنسيني تؤدي املعـاش  گوحلب بواسطة اإلن
  .ألكثر من ثلث سكان حلب

فرع مـن  : من مفردات الثاقفني :علم البصرّيات   
 .علم الطبيعيات يبحث يف النور والنظر وقوانينهما
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  .البسط: انظر :البْصط   
  

باصديرٔمة أو : من التركية :البصطرمارٔمة أو الٔبْصٕط   
املضغوط، املكبـوس،  : پاصديرٔمه أو پاسطرٔمه مبعىن

أطلقها األتراك على اللحم يتخذ من الفخذ ويقـّدد  
  .مدهونًا بامللح والثوم والفالفلة احلمراء والچمن

، ))الوشـيق ((: وضع هلا الشيخ أمحد رضـا 
اللحم يقطـع طـوًال وجيّفـف    : والوشيق والوشيقة
  .ليحمل يف األسفار

  
يف حـرف املـيم كلمـة     ))املنت((وقال يف 

، ))َنَمسـكود ((معرب : املكسود موّلد: ))املكسود((
وهو يف األصل ملطلق الشيء املمّلح، مث خصوا بـه  
اللحم املقّدد املسمى عند األتراك باصديرمه، وعنـد  

  .عامة الشام ومصر بصطرمه
  

ْسـديل، ويف  َپستيل أو َپ: من التركية :صطيقالٔب   
: عامية املدن التركية الصغرية القريبـة مـن حلـب   

باستيك، أطلقها األتراك على جمفف عصري الفواكه، 
ومنها القمردين، ومنها صفائح من ماء العنب افف 

يعصر العنب القيسي مث يغلى، وميزج : تعمل كما يلي
بالنشا أو بقليل الطحني، مث يفرش هذا علـى خـام   

 خشيب، ويترك مـدة ليجـف،   أبيض ويصقل مباجل
فيقلب اخلام ويندَّى قفاه باملاء ويقلع، ويـذر عليـه   
  .النشا ويطبق مطويًا ليباع لألكل، وهم يعنون هذه
  .اشتهرت بصنعه كّلس وعنتاب ومرعش

 ١ج ))النـهر ((وذكره الغّزي ذا االسـم يف  
  .١۲۲ص

  .ّقامللَبن والْشٕد: ويسمى
السّكر  وإذا لّف وحشي باجلوز أو اللوز مع

  .انظرها .ْكعۤاب الغزاۤلة: الناعم مسوه

 .سَرجلد الَف: ويف محاة يسمون البصطيق

نبات من الفصيلة الزنبقية، حيوي : عربية :الٔبٔصل   
زيتًا طيارًا حّريفًا ذا نكهة قوية، واألبيض منه الـذي  
جيلب من لبنان حلو الطعم، والبصل ذو طبقـات،  
وفوائد ال حتصى، منها أن مضغ قليل منه حنو مخـس  
دقائق كفيل أن يقضي على مجيع ما يف الفـم مـن   

ات، يستعمل يف جبل الكبـب والسـلط  . اجلراثيم
ومقّبًال مع الطعام ال سيما مع الفـول واحلمـص،   
ويضاف إىل البقدونس وغـريه فيكـون البيـواظ،    
وحشوة الكبب مع اللحم والسنبوسك، ويطبخ مـع  
احلمص ليضافا إىل الكسكسون، ويقلى فيذر علـى  

وأضافين شيخ كردي احملشي مـن البصـل   . ادرة
م حيشى كالباجنان والكوسا، ويطبخ أخضره مع اللح

  .دستّوۤاالٕش: بعظمه ويسمى
  

البصـۤلة والبصـالي،   : والواحدة عنـدهم 
  .والبصالۤية
  

  .َبَصل: وامسه بالعربية
  

: ، ويف الكلدانيةوۤبْصٓال َبْصٓال: ويف السريانية
  .َبْصَال وۤبْصَال

  
  .BASRUأو  BASALU: ويف األثورية

  .ويف البابلية كاألثورية
كان البصل لدى مصر القدميـة مقدسـًا   و

ويقسم اليمني به، وشوهد طيات اجلثث احملنطة لينبه 
  .اجلسد لدى عودة الروح إليه ويساعده على التنفس

َبٔصل وَبٔصر، ويرى : وامسه يف املصرية القدمية
أن البصـل   ٦٨ص ))اخلضراوات((الدكتور فراج يف 
  .املصرية ))بصر((مستمد امسه من 

وذكر هريودوتس أن الفراعنة كانوا يطعمون 
 .األهرام طبيخ البصل مع العدس بناة
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وأوصى سقراط بأكـل البصـل يف وليمـة    
  .أكستوفور الكربى

  
واحـد  ]: النادرة التالية[وبنوا منه الفعل يف 

مو وعزم املقريّۤـة،  خبيل ساوى حسنة عروح أبوه وٕأ
وطبخ لن عدس وبصل، وبعدما خلۤصـت القرايـة   

ا أعدسو: تفضلوا تفضلوا عالعشا، وملا تفضلوا قال لن
  .وأبصلوا يرمحكم اهللا

  
يرحم أبوك اللي كان : قام الشيخ األول وقال

  .يطبخ مع الرز دياكا
  

إذا كـان هـادا   : وقام الشيخ التاين وقـال 
  .عشاكا اهللا يلحقك بأباكا

بتاكـل مـن   : ونظر صاحب العزمية وقال
  .يف حلاكا) هيك وهيك لبعم(هاملوجود إال 

منه ويالحظ أن الطيار اهد يأكل األخضر 
  .دون خبز وبكميات كثرية

  .٥٧ص ١١ج: انظر اية األرب للنويري

أكل فحلني بصل مع العدس ]: من كالمهم[
  .فحل: انظر .حبامض

ساوى لنـا بـالرز بصـل    ]: من كنايام[
نزع الطبخة، ألـم ال يطبخـون الـرز    : يريدون(

  ).أذله: أي(، كسر عأنفو بصۤلة )بالبصل إال يف اللبّٔة
بصـلة الْزديـق   ]: اليـول  من كالم أهل[
  .خاروف
البلد اللي بتصال كـول مـن   ]: من أمثاهلم[
  .بصال

  .أكسى من البصل: ومن األمثال العربية
يومهون أم (َبَصالت حممد ]: من توريام[
  ).ْبصالة حممد: حيلفون

    أبوك البصل وأمك التـوم،  ]: من كمام[
  وم ـبة؟ يا ميشـة الطيـك الرحيـجتني ٕاـمن

وسادت هذه التهكمة على لفظ يدانيها يف العـراق  (
  ). وفلسطني ولبنان ومصر

  
يا داخل بني البصلة وقشرتا ما بنوبك غـري  

  .صنتا
البياكل لب البصلة وبكّب ]: من اعتقادهم[

  .البقية مبوتو أبوه وأمو
عّبي اجلّرة، قّشـر  ! عبداهللا]: من أهازجيهم[

تعشَّـى،  بصل، ما بصل، قّشر توم، ما بقوم، قـوم  
  !.يااهللا

  
 ١٨٩٢حنن اآلن يف سـنة  ]: من لوحام[

حيث كان سعر البصل األخضر كل مخس ترطـال  
ال ٔيـا،  : حبمرا، وحيث كان املشتري يقول للبـايع 

  .راعينا شوي
  

: ومن كالم الزيين احلمصي يف خطبة اجلمعة
بأكل اللحوم، وانتهوا عن  –رمحكم اهللا  –اجتهدوا 
  .والتوم لأكل البص
ۤأينا فحل منبكي ملا منـدحبو  ]: ألغازهم من[

  ).البصل(
  .۲٥٨ص ١۲١وس ٤١۲ص ١٧س: انظر املقتطف

  .١٣ص ٦٤عدده ١۲س: وجملة الثقافة
أطلقوها امسًا على حشرة تطري أكرب  :ْبصّلي َلَوَرا   

من الذبابة، وهلا يف مؤخرا ذيـل أسـود ترفعـه    
وختفضه، فتخيلوا يف هذه احلركة ركوع الصـالة،  

  .فسموها هكذا
الكبس، الضـغط،  : باصمق: من التركية :ٔبٔصم   

وذكـره  ). ألن فيهما الكبس(وختم الشيء أو طبعه 
  .ركيدون اإلشارة إىل أن أصله ت ))الرائد((

 ))مـق ((، أمـا  ))باص((وجذر الفعل التركي 
فالحقة للداللة على املصدر، فكان عليهم أن يقولوا 

  م ـم لـبس وضغط، ولكنهـك: ))اصـب((
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  .بصم: يقولوها وظنوا امليم من جذر الفعل فقالوا
  

ۤفـظ  بصم، وبصم َقـَدم، حٕ ]: من كالمهم[
  .درسو بْصم أو بصم قاۤلب

  
  .األصابع وبصمه جيبصمه وبصمة : انظر

  

مضـغوط  : كناۤفة بصمه، أي]: يقولون[ :ٔبْصٔمه   
  .كنافة: انظر .على سطحها

  

اسم مصدر من : ))باصمه((وهي من التركية 
  .بصم: انظر .باصمق

  

بصما، واشتهرت حلب بكنافة : وقد يكتبوا
  .البصما

  
كم ! يا صدر بصما((: ومن معارضات الزيين

  ).يف بيت آخر ))ُأحاربه((أو ( ))برزُت حلربه
  . ))أنت الذي باجلنب جئت حمّمرا((: ومنها
  يا ُصديرًا حوى الكنافة بصما: ومنها

  من يِفي حّق سعيك املشكوِر             
  صدر بصماء وبرماء مها: ومنها

  يف سباق األكل أفراس رهان             
  فهذه البصماُء! قم يا ندميي: ومنها

  فما يل اليوم عنها غناُءحّيت             
  .))بصما جبنب حكى العجَني ومسٍن((: ومنها
  وبصماء زارت حتت ذيل من الدجى: ومنها

  وقد كللت منها اجلوانب بالقطِر           
  حّيت مساًء تنجلي بالصدر: ومنها

  بصماُء منها السمُن أضحى جيري           
  شذاك فاحا! يا صدر بصما: ومنها

  ك جنب لعيين الحاومن           
  قّدم البصما جبنب فالبطن جّن والصدر رّن: ومنها
 بصماء ضمن الصدر قد كللت بالقطر: ومنها

  .))بصما بصما هي النعما((: ومنها
  منافع تربئ األكمه  وللكنافة البصمه : ومنها
  بصماء منها مسن َسَرى: ومنها

  قد حازت لوزًا وسكرا           
  .))بعد الغياببصماء زارت ((: ومنها
  .))بصماء نفحاا بالسمن كالعطر((: ومنها
  .))حّيت مساًء لنا بصماُء يف منسف((: ومنها
  .))..يف لونيها بصما تبدى((: ومنها
  حّيت فوق الرءوس: ومنها

  بصماء كالشموس              
  .))..بصما إذا ما القطر فيها عاما((: ومنها
  .))بصماء ُحّفت بالقطِر((: ومنها

  
أطلقوها على تلويث إصبع اليد  :ٔبْصمة األصاۤبع   

باملداد، ال سيما إام اليسرى، وطبعه على الـورق  
  .كتوقيع

قيل أول من اصطلح على التوقيـع ببصـمة   
  .األصابع الصينيون، ومنهم انتقل إىل اهلند مث انتشر

وأول دراسة عملية لبصمة األصابع كانـت  
العامل كلـه  ، وعرف أنه ليس يف نفوس ١٨٩١سنة

  .بصمتان متشاتان يف خطوطهما
  

طباع نوقد يعرفون اجلناة واللصوص من آثار ا
  .ور وحنومهالى املعدن أو البأناملهم عل
  .٥١٦ص ٥٩س: انظر املقتطف

  

تركية، من يطبع النسيج األبـيض   :الٔبْصمه جي   
بأشكال وألوان تزيينية، ومنها أن يطبع النسيج بقالب 
مغموس باللك فيثبت اللك على النسيج، مث يصـبغ  
النسيج، مث يلقى يف املاء الغايل فيذوب اللك ويبقـى  

  .حتته أبيض دون سائره
  

 .وبيت البصمه جي يف حلب وغريها
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أشار : أو بّصة نار عطينا بّصة،]: يقولون[ :البّصة   
  .اجلمرة: البصوة: إىل أا عامية عربّيها ))التاج((يف 
  

: ما يف الرماد بصـوة، أي : ))القاموس((ويف 
  .شررة وال مجرة

  .وهم يستعملوا للنار الصغرية
ولنا مالحظة على الزبيدي الذي أنكر البصة 

مبعىن ملع؟  ))بصَّ((أليس يف العربية فعل : وعدها عامية
؟ مث ))الـبصّ (( ))بص((مث أليس مصدر  –بص : رانظ –

أليس اسم الواحدة القياسي البّصة؟ فالبصـة عربيـة   
  .كالَضربة واَهلزَّة ال عامية

ويف هلجة حلب يقولون للتنصـيص علـى   
  .ي وبصّٔايةابصّٔ: الواحدة

بصوة النـار، ويف  : ۤبلصوصيتٓا: ويف السريانية
  .ۤبلصوصيَتا: الكلدانية

  
  .مخس جوار على بصة نار ]:من كمام[
  

: البصرية، واجلمع: اُملبصر، مؤنثه: عربية :الٔبصري   
  .صراالٕب: الُبصراء وهم يقولون

  
الغريب أعمى ولو كان بصري، ]: من أمثاهلم[

  .العني بصرية واليد قصرية
  

يريـدون  (قّوة القلب املدركـة  : عربية :الٔبصرية   
َبصائر، وهـم يسـهلون   : واجلمع). العقل: بالقلب
  .مهزته

  .بصريت: واستمدت التركية
  
  .اهللا عۤامي بصرو وبصريتو]: من كمام[
  

  .تأللؤ الضوء: الَبصيص: من العربية :الْبصيص   
  

  .بّين ْبصيص ضّو: ]من كالمهم[
  .بص: انظر
  

نظر على َفّعيل، : مبعىن ))بّص((بنوا من  :الٔبّصيص   
بـإطالق  : وأطلقوها على النشتري على ااز املرسل

الصفة اهلاّمة القائمة يف النشتري يف مراقبة نقـودهم  
  .على ما سيقوم به من شرط الثياب وأخذها

  
  .الرقيق اجللد املمتلئ، الناعم اجلسد: عربية :الٔبّض   

  .البضة: واملؤنث
  

: الِبضـاعة : مـن العربيـة  : أو الِبضاعة الْبضاعة   
واجلمـع الَبضـائع، وهـم    . السلعة، كل مايّتجر به

يسهلون اهلمزة ممالة، والبضاعات بكسـر البـاء أو   
  .بسكوا
عطيه عشرين لرية ْبضاعة وفضوا ]: ويقولون[

  .املسألة، يريدون بالبضاعة املقدار والكمية
بـة،  هالبنـت ْبضـاعتا طي  ]: من جمازام[
  .جسمها: يريدون

  ]: نيهمامن أغ[
  تعا تفّرج: كشفت على صدرها وقالت

  خمزن جديد انفتح وْبضاعة افرجيّۤة          
  

  .حتريف البضاعة املتقدمة :الٔبْضعة   
  .البضعات: واجلمع

  
مجع : من التركية، حتريف الُبلداء العربية :ٔضالالٕب   

  .البليد، واألتراك استعملوها صفة للجمع واملفرد
: إذ قـال  ))قاموسه((وأخطأ علي سيدي يف 

  .حتريف الُبذالء العربية
من ال حيسن عمًال، الفـاتر   :ومدلول الُبضال

  .اهلمة، الغيب
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 ))ٓبـُدوالٓ ((ليب أا من چويرى الدكتور داود 
  .املعتوه: السريانية

  .ُبضال: ويف الكردية عن التركية
  .ُبضال: ويف األرمنية العامة عن التركية

  .انظرها .انبضل: وبنوا منها
  

هـذا  : من طيور املاء لكنه ال يطري: عربية :البّط   
الداجن منه خبالف الربي فيطري مجاعات، ويذهبون 

  .ارلصيده، من فصيلة اإلوّز أصغر منه، عريض املنق
  .البطة لألنثى والذكر: واحده
  .البّطات: ومجعه

  .بطَّا: َبطّٓا، وبالكلدانية: وامسه بالسريانية
  .ويكون البط وحشيًا وأهليًا

  .وأنواعه كثرية منتشرة يف مجيع األقطار
  .٢۰۰بيضة إىل ٦۰وأنثاه تبيض سنويًا من

  .۲٣٦ص ١۰ج: انظر اية األرب للنويري

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

إذا صارت ورقة التني قد أجر ]: من أمثاهلم[
  .البّطة نام وال تتغّطى، فرخ البط سّبيح

  
فالن بيعطي لكل واحد ٔشـّطو  ]: يقولون[ :ٔبط   

  .فإتباع ))بط((أما  –شط : انظر –ٔبّطو 
  

التخلف، ثقل : التأخر: الُبطء: من العربية :ْطءالٕب   
  .احلركة، ضد السرعة

  
  .انظرها .مجع الٔبطران :الٔبٔطأرى   

  

 :BATTERIA: من التركية عن اإليطالية :الٔبطّٔاريّۤة   
  .الصّف من املدافع يف احلرب

  
   :BATTERIE: من الفرنسية :الٔبّطاريّۤة   

: ُوضع هلـا . لفائف من مواد كيمياوية تولد الكهرباء
  .اِملْشَحن الكهريب، واحلاشدة الكهربية

  
عربية، صيغة املبالغة على فّعـال مـن    :الٔبّطاش   

  .انظرها .بطش
  

 :والنصارى واليهود يقولون: أو البطاطه الٔبٔطأطا   
: أو پٔاتٔاۤتس عن اإلسـبانية  پٔاتٔأته: من التركية: البتاۤته

PATATAأول من ّمساها : ، عن لغة سكان َهْييت، وقيل
إنكليزي نزل ضيفًا عند قبيلة مـن اهلنـود احلمـر    
فأكرموه وقـدموا لـه فتـاة يضـاجعها امسهـا      

POTATOفأطعمته البطاطا فسماها باسم هذه الفتاة، .
وقيل بل أمساها اإلسـبان املسـتعمرون البطاطـا،    

  .وعرفت ذا االسم يف مجيع اللغات
أرسل سـفري إحـدى دول    ١٥٨٨ويف سنة

أمريكا اجلنوبية سلتني من البطاطا إىل مدير احلـدائق  
  .العامة يف ڤيينا ليزرعها

  .وأكثر من يأكل البطاطا األملان
  .بطاطاي أو بطاطاۤية: والواحدة
  .البطاطس: ويف مصر

عــن  PATATAأو  POTATO: ويف اإليطاليــة
  .اإلسبانية

  .عن اإلسبانية PATATE: ويف الفرنسية
  .عن اإلسبانية POTATO: ويف اإلنكليزية
  .عن اإلسبانية POTATEN: ويف األملانية

والبطاطا نبات من فصيلة الباذجنانيات، جذره 
، متوسـط  ٢٤,٠حـىت ١٦,٠درين، حيوي من النشا

  .الغىن يف الڤيتامينات، وأنواعه كثرية
  .وتعتمد سورية على بطاطا النبك

ومنـذ   :١١٦ص ١ج ))النـهر ((قال الغزي يف 
سنّيات قليلة شاع يف بعض بساتني حلـب وقراهـا   

  .زرع البطاطا، وجنح سقيًا وعذيًا
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نظم إلياس مسابكي الشـامي   ١٩١٣وسنة 
قصيدة يف اللغة العامية يشكو فيها من الغالء، منـها  

  :قوله
  هببطنك بتعۤمل ٔشٔمأط    بتلّت قروش البطاطا

ويأكلون البطاطا مسلوقة ومقليـة وسـلطة   
والليمون، ومطبوخة مع السمك والبصـل،  بالزيت 

  ...ويعمل منها شيخ احملشي واحملشي
  .والبطاطا طعام اإلنكليز املفّضل

  .٥۰١ص ١٧س: انظر اهلالل
 ٥٩وس ٨٤٦ص ١٨وس ٧٧٤ص ١٦وس ٣۰٧ص ٥س: واملقتطف

  .٤١٥و ۲۰٧ص

  .١٣۰ص ١٦س: وجملة الضاد

  :ومن معارضات الزيين
  َكماة من أراضي املشرفّيا  ملا أتتنا ةوأّي بطاط

  
الورقة أو الرقعة الصغرية تناط : من العربية :الِبطاقة   

  .بالبضاعة وفيها مثنها وعددها ووزا
رقعة يطبع عليها اسم ]: من تعبريام احلديثة[

صاحبها، ُتتبادل يف التعارف والزيـارات واألعيـاد   
  .وغريها، كما تثبت على باب دار صاحبها

  :صلها العريب على ما يليوخمتلف يف أ
لـوح  : PITTAKION: أا عن اليونانية –ً ١
  .رقيق للكتابة
  الصّك: أا عن األرامية –ً ٢
  .الرسالة: أا عن الفارسية –ً ٣
أا من الباء الظرفية العربيـة، بعـدها    –ً ٤
  .طاقة

 ))املراجعـات ((وهذه الثالثة األخـرية مـن   
  .للعاليلي

  
ِبطاقـة  : وضع هلا جممع الشيخ حممد عبـده 

واقتصر جممـع دار  . CARTE–VISTE: الزيارة مقابل
 .الِبطاقة: العلوم على

نظام البطاقـات،  ]: من تعبريام احلديثةو[
  .البطاقة الربيدية

  
  .اهلوية: انظر :الِبطاقة الشخصّية   
  

 –انظرهـا   –بنوها على فّعالة من البطـق   :البّطاقة   
  .أرض بّطاقة أن فيها طينًا كثريًا: يريدون بقوهلم

  ...واحد ضيعجي: انظر الفوات
  

غلٓو ٔبّطـال  فالن ٔبّطال ألنو ٕش]: يقولون[ :الٔبّطال   
يريدون ال عمـل لـه   . و وظيفتو ما هي ٔبّطاۤلةمع إٔن

ء ووظيفته ليست رديئة، فّعال مـن  ّيوألن شغله س
حكمه، ذهـب   تعّطل، فسد، سقط): العربية(َبَطَل 

  .خسرًا وضياعًا
  .واستمدا التركية

: واستمدا البلغارية من التركيـة فقالـت  
BATAL.  

  .فالن بشتغل عند بّطال آغا]: من كالمهم[
  .من كتر أشغالو ٔقعد بّطال]: من كمام[
بّطال وبيت مال، ال حتـاكي  ]: من أمثاهلم[

البّطال بساويك شغلتو، اشتغل مبصـرية وحۤاۤسـب   
ترى لدى احلساب أنك تربح أكثر : يريدون(البّطال 

منه، وساد هذا املثل على لفظ يدانيـه يف سـورية   
والعراق وتونس والكويت والسـودان وفلسـطني   

  ).ولبنان ومصر وجند
  

  .العاب باالرطال وال تقعد بطال
راس البّطـال دّكـان   ]: من تشـبيهام [
  .الشۤيطان

  
قسم من بيت النار : ةمن اصطالح الفّراۤن :الٔبطّٔال   

: بعيد عن منصب النار، حرارته أقّل من سواه، يقابله
  .الَعّمال
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اصطالح تركي من مادة بطل العربيـة،   :الٔبطّٔال   
أطلقوه على األقيسة الكبرية اليت قـّل اسـتعماهلا،   

: ذو الطلحية الكبرية، ويقولون: ورق بّطال: فيقولون
  .انظرها .صرماية قياس بّطال، كصرماية أبو عجم

: واستمدا البلغارية من التركيـة فقالـت  
BATAL.  

  
  .فعل البّطال): مثلثة(البطاَلة : من العربية :الٔبطاۤلة   

  .بطالت وبطاالت: واستمدت التركية
الَبطاَلـة، التعطـل عـن    : َبٔطَله: ويف العربية

  .العمل
  

خـالف  : الِبطانة من الثوب: من العربية :الْبطاۤنة   
  .صاحب سّره، وداخلة أمره: ِظهارته، وبطانة الرجل

الَبطـائن، وهـم سـهلوا مهزتـه     : واجلمع
  .ْبطانات: علىوأمالوها، كما مجعوها 
  .ۤبٔطَنه: ويف العربية

  .ٔبٔطن: انظر
  

  .عطينا وچ ٔبٔقى بّدو ْبطانة]: من كمام[
من التركية، بنتها من الِبطانـة العربيـة    :الٔبطّٔانيّۤة   

وأطلقتها على النسيج القطين أو الصويف ُيتـدثر بـه   
البّطانّيـات، والعـراق   : لدى النوم، ومجعوها على

  .طاطنيالَب: جتمعها على
  

  .BITOUNI: ةيالبطانية من احلبش: وقيل
  

اِملشـمال أو  : وضع هلا الشيخ أمحد رضـا 
  .اِملشملة

  
الَقْرطف، والقرطف : ووضع هلا امع امللكي

 .الدثار املخمل يلقى على اجلسد: مبعىن القطيفة أي
  

  .الربدة، اُجلّبة: ِبيطونٓا: ويف السريانية
  

صـّوت، وهـم   : بطـبط الـبطّ  : عربية :ٔبطٔبط   
قـال يف  . استعملوها حلكاية صوت التغّوط أيضـاً 

  .حصل له إسهال: بطبط أي: ))القول املقتضب((
  

وعلى املعىن األخري اسـتعملوها جمـازًا يف   
لونو مٔبطۤبط، بضاعة : التهكم على حالة الشيء فقالوا

  .مٔبطۤبط –جتيه الرزيّۤة  –مْبطبٔطة، وچو 
  

الـذي انـتفخ   : ها احلب املبطبطوأصلها كل
  .بطنه من الرطوبة

ّرة قال بّدا بعد احلصان أبو ٕغ]: من كمام[
  ).الفلتان(بطبط تاخٓد هامل
  
ـ  : فـالن ]: من كنايام[ ٔرش، ٔبطـبط الٕك

  ).نشر خرب السوء: يريدون(
  

  .بسطه، ألقاه على وجهه: بطحه: عربية :ٔبٔطح   
  .انبطح: مطاوعها

وحـق اللـي   ]: إدلـب من أقسام حّجاج [
النيب الـذي ألقيـت   : يريدون(بطحت عليه العشرة 
  ).على ضرحيه أصابع يدّي

  
أطلقوها على زجاجة اخلمر، حيتمـل أن   :الٔبطٔحة   

وحيتمل أم مسوهـا   –انظرهـا   –تكون حتريف البطة 
  .ألا ذات سطحني عريضني ييسران انبطاحها

  
–بنوها على فعليل من بطـح   :الٔبطحيش

أداة : والياء لوزن فعليل، والشني من السريانية –انظرها
: تصغري أو حتقري، ومثلها وزنًا وزيادًة شني الـتحقري 

  . دقنيش
  .البطحيش: ومسوا السمني الكريه
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وّچومبطّۤخ، بنوا على فّعل مـن  ]: يقولون[ :ٔبطّٔخ   
مستدير وسطحاه قريبان من بعضـهما  : البطيخ، أي

  .كشكل بطيخ حلب السلطاين
ما بّدي هـاد وال بـدّي بطـيخ    ]: وقالوا[

اَملؤوف دون غـريه   مبسمر، سبب اختيارهم البطيخ
  .الوچ املبطّۤخ من املؤوفات هو

  
اسـتخفته النعمـة   : َبِطر َبَطرًا: من العربية :ۤطرٕب   

  .أشُرهووالثراء فطغى واشتّد مرحه 
ومسعت من يزعم أن فعل بطر مستّمد مـن  

البتراء، إذ رمبا كان أهلوهـا ذوي  مدينة البطراء أو 
  .تبطر، البطران: انظر. ثراء واستخفهم

  
ٔبر رقّۤص الٔبٔقر، الكرب ٕعوالٔبٔطر ]: من أمثاهلم[

والزغر يا جنون يا بطر، افطار وابطار ولو ضحكتني 
وتغدَّى ومتدَّى ولو دقيقتني وتعشَّى ومتشَّـى ولـو   

  .خطوتني
  

بنوا على فّعل من َبِطر للتعديـة، والعربيـة    :ٔبطّٔر   
  .أبطره: تعديه باهلمزة

  
بنوا الصفة من َبِطـر علـى فعـالن،     :الٔبطران   

الَبِطـر،  : فعالۤنة، وصـفة بِطـر العربيـة   : واملؤنث
  .الَبِطرة: واملؤنث

  
  .الَبطأرى والبطرانني والبطرانات: ومجعه

  
فالن متل جحۤاش احلّجارة ]: من تشبيهام[

  .جواعا بطأرى
  
  .طبخ النصارى طبخ بطارى]: من أمثاهلم[

 ان،ـيف جبل مسع] من قرى حلب[ :ٔبطراَنه
  ت ـبي: ٓاـت ْطُرونـبي: ةـن األراميـم

  : الزعماء، كما يرى األب أرملة يف
  .١٨٥ص ٣٨املشرق س

  

من أمساء ذكور النصارى، مسـوا باسـم    :طٓرسٕب   
: مبعـىن  PETRUS: كبري احلواريني، مـن اليونانيـة  

ــة ــخرة، ويف الالتيني ــيةPETRA: الص : ، والفرنس
PIERRE.  

  .بۤيدرٓوس: وحيرفه األرمن إىل
  

أطلقها العبو الطاولة على إمساك آخر  :طْرسيّۤةالٕب   
بالقرنـة، اسـتمدوا   : حجر للخصم بآخر خانة أي

الكلمة من إسكندرون حيث كان فيها من حيكـم  
احدة، بل بـالغوا  رمي الزهر، فال تكاد تفلت منه و

روح : يرمي الزهر إىل رابع طابق البنا قـائالً : وقالوا
شۤيش بۤيش، واسم هذا العايق بطرس، وكنت : شوفو

  .ابتليت به أو مبثيله يف طرابلس
  

أو البطٔرق أو البطريـق أو البطريـك أو    الٔبطٔرك   
: PATRIARKHISمن اليونانيـة  : البطرَيرك أو البْتٔرك
رئيس رجال :  الصالح الكنسياألب، الرئيس، ويف

  .الكهنوت
  

  .الٔبطاۤرك والٔبطاريك والبطاْركة: واجلمع
  .البترك: ))تارخيه((وابن إياس يسميه يف 

  .PATRICIUS: ويف الالتينية
  

القدس وأنطاكية واإلسـكندرية   :ومقر البطاركة   
وكرسي أنطاكية كان نقل إىل محـص،  . وإستنبول

  .واآلن يف دمشق
  

إليها الالتـني رومـا وفلورنسـا    ويضيف 
  .وبرشلونة

 .فطرك وفطريق: ويف السريانية عن اليونانية
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من التركية، مـن  : أو البطريكخاۤنة الٔبطركخاۤنة   
البيـت،  : التركيـة  ))خانة((املتقدمة ومن  ))بطرك((

  .مقر البطرك: واملؤدى
  .البطرك والبطركية التالية: انظر

  

مسوا البطركخانة بعد نزوح األتـراك   :البطركّية   
  .احملل املنسوب إىل البطرك: البطركية

  
ترد يف كتب التاريخ وغريه، معربة عن  :الٔبطِرَيْرك   

  .البطارقة والبطاريق: قائد الروم، واجلمع: اليونانية
  

  .من اللغات يف البطرك: أو البطريك البطريق   
  .انظرها

  

  .البطركخانة: انظر :البطريكخاۤنة   
: لّفتو َزَبّتاۤية ٔبْطش، يريـدون ]: يقولون[ :الَبْطش   

امللفوفة على طبيعتها دون برم ودون كّي وصـقل،  
فهي إذن اصطالح هلم من  –انظرها  –خبالف السّناۤنة 

  .بطش
  

جرو بطشا، يريدون مسـتوية  ٕأ]: ويقولون[
  .يف مداسها ال احديداب هلا

  
  .املوسيقار احلليب :عمرالٔبْطش    
  

  .٣٧٥ص ۲۲س: انظر جملة الضاد
  

  .٤١ص: وانظر كتاب املوسيقا يف سورية لعدنان بن ذزيل
  

كان حسن الصـوت ينشـد يف األذكـار    
  .١٩٣۰وغريها، وبرع أخريًا يف املوشحات، مات س

ذه بالعنف ـأخ: ه بطشًاـبطش ب: عربية :ٔبٔطش   
  ة، وال ـليه بسرعــا عـوة، سطـوالسط

  

  .الٔبّطاش: يستعملون اسم الفاعل صفة له إمنا يقولون
  .انبطش: وبنوا من بطش

  
املاء والطـني  : ٔبأتاق أو َبتاق: من التركية :الٔبٔطق   

وبنوا منه الفعـل  . والوحل يف الطريق تعوق السلوك
  .انظرها وبطقجي .بّطقنا: فيقولون

  

: بنوا الفعل من البطق املتقدمة، فيقولـون  :ٔبطّٔق   
سارت يف الوحل أو توقفت : بطقت القافلة، يريدون
  .عن السري أو تلكأت

توقـف عـن   : بّطق التاجر]: ومن جمازام[
  .توقف عن أداء ما عليه: بّطق املديون: عمله، ومثلها

  
: ))جـي (( –انظرها  –زادوا على البطق  :طقجيبال   

بطقجي، أطلقوها على من يتلكأ : فقالواأداة النسبة، 
  .عن دفع ما يترتب عليه

 ))ۤلك(( –انظرها  –زادوا على البطق  :الٔبطقۤلق
بطقلك، أطلقوها على املكـان  : أداة املكانية، فقالوا
  .املوحل الطائن

  
  .الشجاع: عربية :الٔبٔطل   

  .البطلة: واملؤنث
  .األبطال، وبطالت للبطلة: واجلمع

  
 .تعّطل فهو بّطال: َبَطل الشيُء: من العربية :ۤطلٕب   

  .انظرها
  

  .البطالن، وهي البطالنة: ه عندهموالصفة من
  .انظرها

  
  .َبِطل، تفّرغ: ْبۤطل: ويف السريانية

  ]:من كمام[
 ).أو مٓوْضٔتك(ْطۤلت ٓمدٔتك نۤته ٕبٕأ
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  .ۤطل العمللوال األمل ٕب]: من حكمهم[
ما ببطل األدان، إذا مات ْبالل ]: من أمثاهلم[

ۤطـل  ۤطل العجب، إذا حۤضر املاء ٕبإذا ظهر السبب ٕب
ولـيس  (ۤطـل الوكيـل   التيّمم، إذا حۤضر األصيل ٕب

معموًال ا يف احلقوق، وعدم االلتـزام ـا ألصـق    
  ).بالعدالة

. ۤطل الكالمۤضر الطعام ٕبإذا ٕح]: من آدام[
وهي عادة سيئة، إذ حيسن أن تطول مدة األكل وأن 

  .يؤكل بتؤدة مع شهي الكالم
  

  .ضّد احلق: الُبطل: من العربية :ْطلالٕب   
  

اّتبع البطالة واللهو فال يشتغل : بّطل: عربية :ٔبطّٔل   
مبا ينفع، وهم استعملوها مبعىن ترك وأقلع عما عـو  

  .فيه
تٓوۤبـة  : يقول الولد وشيخه أو أبوه يقاصصه

  .ٔبطّٔت ٔبطّٔلت
تاجرنا باألكفان بتبطّۤـل  إن ]: من كنايام[

  ).ءّىيحّظنا س: أي(الناس متوت 
  

ۤطل على الفعالن، وهي بنوا الصفة من ٕب :الٔبْطالن   
  .الباطل: الفعالۤنة، وعربيها

  .ۤبطٓلنٓا: ويف السريانية
  

: يف إدلب، من األرامية] من قرى حلب[ :ٔبْطاليا   
: بيت الصبيان، كما يرى األب أرملة يف: بيت طليۤا

  .١٨٥ص ٣٨س: املشرق
  

بيـت  : ويرى األب شـلحت أن معناهـا  
  .)٧٩حلب( .األطفال

  

  :الُبْطم والُبُطم: من العربية :ْطمالٕب   

شجر من فصيلة الفستق الصغري املفرطح، له صـمغ  
  .قوّي الرائحة، ذكره ابن سينا وداود األنطاكي

ويسمى أيضـًا  : ))املرجع((قال العاليلي يف 
بضـم األول  : اخلضراء، وُوُرد الَضرو، وشجرة احلبة

دخيل، وهو وهم، فالكلمـة عريقـة   : قيل. والثاين
  .ومن مركباته زيت البطم. النجار يف الساميات

  
بكسـر الضـاد ال   (الِضـرو  : ))املنت((ويف 

. شجرة الكمكام، وهو احمللب أو الـبطم ): بفتحها
هو من شجر اجلبـال كـالبلوط   : وقال أبو حنيفة

عناقيد البطم، غري أنه أكثر حبًا، العظيم، له عناقيد ك
، ويستاك بقضبانه، وجيعل )بفتح الضاد(وهو الَضرو 
  .ورقه يف العطر

  
ُبطـم،  : ))املوسوعة يف علوم الطبيعـة ((ويف 

ومـن أمسائـه أفيـوس،    ) بكسر الضـاد (ِضراوة 
نـوع مـن   : أفططيوس، متالس، طرمنيس، قريقشة

الفستقيات وفصيلة البطميات، وهو شجرة فرعـاء  
أمتار، أوراقها مركبـة عابلـة،    ٥إىل ٣ّناء تعلو منف

، نصـلها  ١٣إىل ٧وريقاا وترية يراوح عددها من
جلدي التركيب مالس السطح، مثارها بلسنية القـد  
شبه كروية الشكل، يستخرج من حلاء سوقها مـادة  
راتنجية فّواحة العرف كثرية االستعمال، مثرته تدعى 

إنـه جيلـو اجلـرب    : قال ابن سينا. احلبة اخلضراء
إنه منفث يف الرتالت الصدرية : وقال غريه. والقوباء

أوراقها تسّود الشـعر  : وقال األنطاكي. ومدّر للبول
طالء، واحلب يسخن الصدر واملعدة ويقطع الـبلغم  
ويزيد القوة اجلنسية ويسّمن عن جتربة، ودهنه حيلـل  
أوجاع العصب وحصر البـول شـربًا، ويصـلحه    

  ...العسل
  .بالفستق فتحملهوتطعم 

 .ۤبطَما: ۤبطمٓا، وبالكلدانية: وامسه بالسريانية
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علـى  ) بـالنون ( ))ۤبطِنه((أما العربية فتطلق 
  .الفستق

: تمدت اإلسبانية البطم من العربية فقالتسوا
ALBOTIN.  

وعندنا ميلحه القضيمايت ويبيعه مع سائر مـا  
  .يبيع من اململحات، والرغبة فيه قليلة

اخلبز ((وقرى غريب حلب يأكلون ما يسمونه 
خبز تّنوري معجون بالبطم، يدهن سـطحه  : ))ببطم

بالزيت ويذر عليه النعناع اليابس أو األخضر ومفروم 
  .البصل اليابس

  
  .خالف الظهر، يذّكر ويؤّنث: عربية :الٔبْطن   

  .والشيخ إبراهيم اليازجي خّطأ من أنثها
  .لغة عن أيب عبيد مذكر وتأنيثه: ))املنت((ويف 

  .ْبطون: واجلمع عندهم
  :ويستعملون البطن جمازًا مبعىن املولود

  .هاملرا جابت طمنطعش بطن]: يقولون[
ويف املغرب األقصى يستعملون البطن أيضـًا  

  .للولد
تلد : البطن بستان، يريدون: ومن أمثال بغداد
  .النساء صنوف الزرع

ن على ولعلهما تأثرا بالسريانية، إذ تطلق البط
  .املولود وعلى اَحلَبل واحلْمل
  .ۤبۤطن: ومصغر البطن عندهم

  
  .١١٦و ٩٧ص ۲ج: انظر اية األرب للنويري

  

بطن، حبب بطنو، ّمهو ضرب ]: من كالمهم[
بطنو، مسۤكت بطنو، ما حدا خۤلق من  بطنو، مْشۤيت

يـرحم  : بطن أمو معلَّم، يرحم البطن اللي محلو أو
  .البطن والضهر

 

البطن بسع طشت خملؤطة ما ]: أمثاهلممن [
آخ ضهري، مـا  : بسع كلۤمة؟، ضربوه عبطنو صاح

بتشبع ْبطينيت لتغلي قديريت، نص بطن بـتغين عـن   
كيف : َمالتا، عند البطون ضاۤعت الدقون، بطن متام

وهو من أمثال جند (متام، اللي ببطنو ريح ما بستريح 
  ).أيضًا

  
مفتـاح  مفتاح البطن لقۤمة و]: من حكمهم[

  .على كلمة البطن على لقمة والشّر: الشّر كلۤمة، أو
  

  .أطلقوها على ربلة الساق :ْجرٔبطن إأل   
  

جـرو  الرّجال حببل من بطـن إٔ ]: يقولون[
  ).يوّلد املرابح من سعيه: يريدون(

  .أطلقوها على آخر األوالد :قشاش الْبطون   
قشاش الْبطون أغلى مّنو مـا  ]: من أمثاهلم[
  .بكون

  .لقبوا ا القرع احملشي :خمّدات البطن   
  

  .جعل له ِبطانة: بّطن الثوَب: عربية :ٔبطّٔن   
: ومسوا الرز حبليب فوقه البالوظة بالربتقـال 

  .املبّطن
من كترة ذوقو ببطّۤن توبـو  ]: من كمام[

  .ببطاۤنة أغلى مالوج
  

: بطنۤجت السيارة، يريـدون ]: يقولون[ :ٔبْطَنج   
بها تدور يف الوحل أو الرمـل دون أن  صارت دوالي
: بنوا الفعل مـن الكلمـة الفرنسـية   : تندفع وتسري

PATINAGE ذا املعىن.  
  

 .انظرها .واحدة البط :الٔبّطة   
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عّبى بّطتو وحّط للـو  ]: يقولون[ :الٔبّطة
  .جبيبو شويّۤة قضاۤمة وتكتك عزيق النهر

  
القـارورة،  : ))ٔبْت((: عربية عن الفارسية :البّطة   

مسيت بالبطة ألا كانت تصنع على شـكل البطـة   
  .بصدرها

وأهل مكة قدميًا كانوا يتخذوا من الزجاج 
اقتباس من الفرس، وقيل هم : على شكل البطة، قيل

  .أبدعوها، واألول الصحيح
عـريب  : القارورة: البطة: ))شفاء الغليل((يف 

ويتـابع  (لغـة شـآمية،   : صحيح، وقال اجلواليقي
كنت مـع  : خّبروا عن رجاء بن َحْيَوة قال): فاءالش

! يا رجاء: عمر بن عبد العزيز فضُعف السراج، فقال
إنـه للـؤم   : أقوم فأصلحه؟ فقال: أما ترى؟ فقلت

بالرجل أن يستخدم ضيفه، فقام فأخذ البطه فزاد يف 
قمت وأنا عمر بن عبد : ُدهن السراج، مث رجع وقال

  .العزيزالعزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد 
  

  .الباطۤية: انظر. اإلبريق: ٓبطيتٓا: ويف السريانية
: يف اصطالح الصيادين بالسالح النـاري  :الٔبطّٔة   
  .وعاء البارود، أخذًا من البطة املتقدمة: البطة

  
: عم مبشي بطو، من العربيـة ]: يقولون[ :الٔبطو   

  .حتريف الُبطء
  

 ٢٥۰عشرية متحضرة ذات: أو أبو بطوش :ْبطوش   
  .بيتًا، أكثرهم يف منبج، وبعضهم يف الباب وأعزاز

: يف منبج، من األرامية] من قرى حلب[ :ْبطوشيا   
 .حملة املخبأ، كما يرى األب شـلحت : بيت طوشيٓا

  ..)٧٥حلب(
  

  مصدر : الُبطولة: من العربية :الْبطوۤلة
  

  .الشجاعة، اإلقدام: َبُطل
  .بطولت وبطوالت: واستمدت التركية

لعب كرة  بطولة يف]: تعابريهم احلديثةمن [
  ...ياردو ولالقدم ويف لعب الشطرنج والب

  
وتسهل  –    البطيء: من العربية: ِطيأو الٕب الٔبطي   

  .ضّد السريع: –مهزته 
  .طيقّدامك خري لكن ٕب]: من كمام[
الشبعان بفّت للجوعان فّتـًا  ]: من أمثاهلم[
  .ٔبطي

  
كانت قرية بني النريب وبابّلى، وكـان   :َبطياس   

فيها قصر لعلي بن عبد امللك أمري حلـب، ذكرهـا   
 ١٦٦و ٥٥ص: انظر اآلثار اإلسالمية لطلس. البحتري

  .١٦٩و
  

يف جسر الشغور، من ] من قرى حلب[ :ْبطيباط   
بيت اخلري، كما يـرى األب  : بيت طيبوتٓا: األرامية
  .١٨٥ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

  

بيت : األب شلحت أن أصلها األراميويرى 
  .)٨٥حلب( .بيت اخلريات: ٓطبتا

  

ضرب من اليقطني، : الَبطيخ: من العربية :الٔبّطيخ   
  .يذهب حباًال يف األرض كفصيلته

  
  .الشّمام: ويسمى يف سواحل الشام

  
قاؤوۤنـة،  : قاؤون، والواحدة: وامسه يف الشام

  .البطيخ: حتريف قاوون التركية: قاؤونات: واجلمع
  .عرف البطيخ املصريون القدامى والرومان

البطيخة والبطيخاي : وواحد البطيخ يف حلب
 .والبطيخاۤية
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  .البطيخات والبطيخايات: واجلمع
وحلب تطلق البطيخ على األصفر بأنواعـه  

  .انظرها .اَجلَبس: دون األمحر الذي يسمونه

وكانت تأكل حلب من بطيخها السـلطاين  
ال لتفوق غريه يف احلالوة، وهـل  ذي احلزوز، واآلن 

؟ ال ))السنطاوي((صلة ببطيخ مصر  ))السلطاين((المسه 
  .نعلم

  :وأشهر أنواع البطيخ يف حلب عدا السلطاين
وحجمه أكرب من السـلطاين  : العنداين –ً ١
  .ذي احلزوز
  .نسبة إىل منطقة الروج: الروجي –ً ٢
قريـة قـرب   : نسبة إىل ملّۤس: املّليسي –ً ٣
  .أعزاز

  .نسبة إىل رائحته: العطري –ً ٤
نسبة إىل بيت النايف يف تـل  : الّنوايف –ً ٥

  .رفاد قرب أعزاز، وهو البطيخ الشتوي
أي مييز له يف األرض شبه : بطيخ َقْبيات –ً ٦

قبو، وتلفظ غبيات، من منطقة الرقة على ضـفاف  
  .الفرات، وهو أطيب بطيخ

نسبة إىل الدير، ومـن  : البطيخ الديري –ً ٧
  .يزاته أنه ملتانة قشرته يبقى طويًالم

ونظم بعضهم يف صـفات البطـيخ اجليـد    
  :السلطاين

  ثالث هّن يف البطيخ فخر
  :ويف اإلنسان منقصة وذّلْه           

  خشونة جلده والثقل فيه
  وصفرة لونه من غري علْه           

  .نّقص رائحته: قالوا
  .٣۰ص ١١ج: انظر اية األرب للنويري

  .٢٥ص ۲ج ٧الد: اللسان العريبوجملة 
  

أْكل البطيخ بقشورو بنفع، ]: من اعتقادهم[
  ثله ــالء، ومـاد يرّوجه البختذا االعتقـوه

البياكـل جبنـة كـتري    : تقديس فتات اخلبز، ومثله
  .بنقرع

  
ــه   ــريب امس ــيخ الع ــظ البط ــداين لف وي

  .يطلقوا على اجلبس PASTEQUE:بالفرنسي
  

: واستمدت اإلسبانية امسه من العربية فقالت
ALBUDECA :البطيخة.  

  
  .البطيخة: PATECA: ومثلها الربتغالية فقالت
ــريانية ــه بالس ــٓا، : وامس ــٓا وَفّطيح َبّطيح

  ).كلها باحلاء املهملة(َبّطيَحا وفّطيحا : وبالكلدانية
للبطيخ األمحر واألصفر، : َأَبْطَيح: ويف العربية
  .َأَبْطَيح ۤصٓهب: صفر قالوافإذا أرادوا األ

  
وبنو إسرائيل لدى هجرم من مصر محلـوا  

  .معهم البطيخ منها
  

وأصل البطيخ من اهلند، ومنـها انتقـل إىل   
  .فارس، مث عّم

! رٔصك عسل يـا بطـيخ  ٕق]: وينادي بياعه[
والقرص تقال للواحدة من البطـيخ ولّلـوح مـن    (

طيخ، على خوايب العسل يا ب: ، وينادي أيضًا)العسل
دواليب اهلـوا يـا   : كما ينادي على السلطاين فقط

  .بطيخ
وّجو مبطّۤخ، يريدون : وبنوا منه الفعل فقالوا
  .بطخ: انظر .مثل البطيخ السلطاين فقط

وجرت معركة بني مفرزة من اجليش العثماين 
وعصابة بني محاة والرسنت كـان التراشـق فيهـا    

  .معركة البطيخ: بالبطيخ، فسموها
  
شيش بال لَبال ٔضٔرب حالو با]: كالمهممن [

  خ، ـال بطيـينو بويف ٕدــبطيخ، بال بّدو ي
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اختاروا البطيخ من الوچ (بال ذمتو نضيۤفة بال بطيخ 
  ).املبّطخ

بـال بطـيخ   : وقد يزيدون يف هذه األمثلـة 
  .بسمر: انظر .مبسۤمر

  

أو فّخار (بّطيخ يكسر بعضو ]: من أمثاهلم[
كسر بّطيخ، كول بطيخ ، ياما اجلمل )يكسر بعضو

وطلّۤع على زنودك وكول جبس وطلّۤع على خدودك، 
  .أيام البطيخ ارفاع الطبيخ

  :ومن معارضات الزيين
  وكذلك البطيخ يف أنواعه

  شحم لسمن الردف واألكتاِف        
  وبطيخ يطيب اجلغم منه: ومنها

  مع اجلبس الكبري الرستِنّي        
نـاطور   عدَّى واحد علـى ]: من نوادرهم[

  بّطيخ، رمى عليه السالم، وما رّد
  خّيو، السالم ألهللا –
السالم جبّر الكالم والكـالم جبـر   ! خّيو –

  .بطيخ
  .٩۰ص ٤٣س: انظر املقتطف

  .٧٦١ص ٢٧س: وجملة املشرق

  .٢٢٦ص ١٥س: وجملة الضاد

  .١١٨و ١١٧ص ١ج: وكتاب ر الذهب
أطلقها جنارو العربّيات علـى اخلشـبة    :الٔبّطيخة   

املستديرة تكون قطب الدوالب تتعلق ـا أصـابيع   
  .الدوالب، مسوها على االستعارة

تتخذ البطيخة من صلب اخلشب كالـدردار  
  .والدلب

بنوا على فّعيل من بطش لصيغة املبالغة،  :الٔبّطيش   
  .فقالوا البطيش، كما قالوا البّطاش

هاملرا بظّۤت سبع بنات،  ]:يقولون[ :ٔبّظ     
ولـدت، ال  : يريدون. وفالن ما بّظت األمهات متلو

  ثل ـم، مـرض التهكــيستعملوا إال يف مع

مل جند هلا أصًال، ولعلها من . نظر: مبعىن ))َدّش((فعل 
  .انظرها .نسل): العربية(بذر 

ّظ للك كـم لـرية   ٕب]: ويقولون على ااز[
  .اإلعطاء: اازيةمبشي حالك، من الوالدة 

  .ويف حلب بيت ٔبظّۤت
  

هاملرا ما بتشبع ٔبظاظ، ويـا  ]: يقولون[ :الٔبظاظ   
  .الدالل: عيين على بظاظا، يريدون

ال تستعمل إال يف معرض التـهكم كفعـل   
  .املتقدم، ومنه أخذت، وأصله دالل الولد ))بظ((

  
  .وصل ٔبظٔاظٓو شخ بقنبازو]: من كمام[
  

ٔها شرَّف ٔبظاظا، يريـدون  ]: يقولون[ :الٔبظاظا   
الولد املدلل، ال تستعمل إال يف معرض التهكم، بنوها 

  .انظرها وبظ .من البظاظ

  .البظاظات: واجلمع
  

حاجتك بَقى ٔبظٔبظة، املبظبظني ]: يقولون[ :ٔبْظبظ   
  .كّبن الزمان عالقّميل

  
ال . تـدّلل وتعجـرف  : يريدون بفعل بظبظ

التهكم، بنوها على فعفع من تستعمل إال يف معرض 
  .انظرها .ٔبّظ

  

ما بعجبو شـي بظبـوظ   ]: يقولون[ :الٔبْظبوظ   
  .أفندي، بنوا على فعفوع من بّظ

  .انظرها

  .البظابيظ: واجلمع
  

من قاموس األطفال ملعىن الوقـوع، كـأن    :عٕب   
ـ  ْع فكلمـن  األمهات ختيلوا أن صوت الوقوع هو ٕب

  . عبتقع ٕب: أطفاهلن قائالت
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استمدوها من العربية بلفظها العريب ألـا   :الِبعاد   
  .ترد يف شعرهم ومواويلهم

  
علـى   –انظرهـا   –أطلقوها من بعـص   :الٔبّعأصة   

  .األصبع الوسطى
ناصـبًا   –فيقول خلصمه ]: ويتهكم أحدهم[
  .طالع يل هالشوۤكة من فضلك: –بّعاصته 

  
أطلقوها على مقعد الّدراجة أول عهدهم  :البّعاصة   

  .ا، وقد يسمون الدراجة كلها البّعاصة على ااز
شوف األفندي ۤالۤبس سنطرا ]: من كمام[

وبنطرون ورۤاكب عالبّعاصة، بَقى منني مّنا نشـوف  
  .اخلۤير؟

  
  .انظرها .بنوا على فعفل من بعص :ٔبْعٔبص   

  

امساع بعبعة مجۤال أبوي مـا يف  ]: يقولون[ :َبعَبع   
  .أحلى من صوتا عند أهلي

بنوا الفعل من حكاية هدير اجلمل أو صوت 
  .البقر
  .انظرها .لغة هلم يف بٓوٓبع :عْعٓبالٕب   

. من حكاية الصبيان: ُبع ُبع: ))التاج((قال يف 
وخيوف الصبيان من حشـرات األرض وهواّمهـا   

  .عٓبعبالٕب
واستخرج بعض الفضالء أنه : ))املنت((قال يف 

  .ابن آَوى: حمرف من وعوع، وهو
أطلقوها على ]: من مآكلهم ومشارم[ :الَبْعبۤئعة   

مسيذ حيمص ناشفًا على النار، مث يصب : الطعام التايل
عليه رائب الدبس، مث تصب عليهما الطحينة، ويرش 

  .على سطحها الشمرة
 أحل): لعربيـة ا(لعلهم بنوها من َبعَّ السحاب 

 . مبطره

أرسله وحده وبعـث  : حتريف بعثه العربية :َبٔعت   
بعثـه،  : أرسله مع غريه، كما يقال للشـخص : به

  .بعث به: وللشيء
  

  .عۤتة، ببٔعت أهللاَبٔعت لو ٕب]: من كالمهم[
  
من (بعت لو نٔارة ٕي]: من دعائهم على فالن[

نار وبـارود  : ، يبعت لو تالتة سوا)دعوات النساء
ب منل غميق وألـف  ؤهوا، يبعت لو حبل عتيق وٕج

  .عدّو وال زديق
ّفا ۤجت بعۤتت يل ٕخسّتي ما ٕأ]: من كمام[

نفا، بنَتك بشعة، اهللا بعتا كنتك يا ريت خّفا خرقة ٕا
نيين نيين اهللا : بشعة ضرَبك العمى عّنا، السلعة بتقول

  .يبعت أعمى القلب يشتريين
  ]:من أغانيهم[

  وال مكتوب ماجا مّنو    بعت للوسبع مكاتيب 
  هزِّي هزِّي هزِّي هزِّي حمرمۤتك : غريها
  الساعة ستّۤة قومي ابعيت معلمۤتك     

  
تعبري إسالمي مبعىن نشور األموات يـوم   :الَبعث   

القيامة، واليهودية والنصرانية وبعض األديان األخرى 
  .تعتقد به

  
: واستمدت التركية واألورديـة والفارسـية  

  .بعثال
  

  .بّدده، فّرقه: بعثر الشيَء: عربية :َبْعٔثر   
  

  .تبعثر: مطاوعه
  

  .حبثر: ويدانيها يف العربية
  

 .شّقه: بعج البطَن وحنوه: عربية :َبعج   
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  .ْتبّعج: انبعج، وهم يقولون أيضًا: مطاوعه
  .البّعاج: وصيغة املبالغة

البّعاج، ألنه  :–انظره  –ويلقبون الشيخ جاكري 
  .–كما يعتقدون  –حيلف بامسه باطًاليبعج من 

  .بعج: ويف احلبشية
  .بعج: ْبٔعق: ويف السريانية

  
  ]:من أهازجيهم[

  أمك جاۤبت كّر َبَدوي     داويـحيدا احليدا احلي
  وــهب اهلوا يف خبش    والبدوي راكب جحشو

  زّماره) عقبو(ال ساوي      وــيا ريب تبعج كرش
احملشي، بعجنـا  شي ببعج ]: من كمام[

  .نۤاالدّف وعّدينا عن الٕغ
  .وبعج الوبا]: من سبام[
  

بنوا من بعج املتقدمة على فّعل للمبالغـة،   :َبعّٔج   
  .ذكرها دون اإلشارة إىل أا من وضعهم ))الرائد((و

  .وچو متل احملشي املبّعج]: من تشبيهام[
  
أشار طبيب علـى مـريض   ]: من نوادرهم[

حقنة، وما فعل يسـاويا، لـيش؟   كردي أن يأخذ 
األكراد عقلو بعقبو وخبـاف  : جاوبو رفيق الكردي

  .تبعج لو عقلو
  

لنك عراسـو  گضربوه بال]: يقولون[ :البعجورة   
بعجورة، عّجز احلكما وما  –اللهم عافينا  –طلع لو 

النتوء حيدث يف اجلسد إثر ضرب، : ابيت، يريدونط
  :رينمل جند هلا أصًال، ولعلها من أحد أم

  
املتقدمـة   ))بعـج ((َفعلولة من  بنوا أم –ً ١
  .بعجوجة، مث حرفوها إىل بعجورة: فقالوا

كل ): العربية( ))الكعبورة((أم حرفوا  –ً ٢
 . جمتِمع أو متكّتل

  .البعجورات والبعاجري: ومجعها
ا بّطيخ مبعۤجر، وخيار مبعۤجر وقتّۤ: وبنوا منها
  .مبعجرة للمدور منها

  
ملا كنا  –! يا خّيو –بتتذّكر ]: من لوحام[

زغار، ونۤرتل للضۤراۤبة مع حارة الكالسة وحنۤنه عـم  
نـزرع ورۤدة جوريّۤـة لعيـون    : نعيب الدنيا صياح

اجللوميّۤة، بتتذكر ملا كنا نرجع مالضرابة َهْي باملقۤاليع 
ال وجسمنا معّبى بعاجري بعاجري، وماّنـا حاسـبني إٕ  

  .حساب؟
  
بتعۤرف يا رفيق الصبا وآن شا اهللا العمـر   –
  .بشبّۤه حالتنا املاضية حبالة الكۤالكّلو هّلق ب
والدول كّال واألمم مجيعا متلنا ملا كنـا   –

زغار، وۤين العهد اللي بتكون فيه األرض كال أۤمـة  
  .وين؟

  
  .ظرف للزمان وللمكان، ضّد قبل: عربية :َبْعد   

  .أجا بعدما : وقد يقطعوا عن اإلضافة
  
ويـا  ! يا بعدي: يقول النساء]: من متلقام[

  ).يردن أن َيمنت قبله(بعد عيوين 
  

: وإذا بلغت األذية من أحدهم مبلغها قـال 
بعدا متـل  ((: ّيته؟ فيجيبه من هو ماض يف أذ))وبعدا((
  .))قبال

  
... بعد بيوم بعـد بشـهر  ]: من كالمهم[

ليس يف العربيـة  (بعد جهد جهيد ) فيقحمون الباء(
ذا املعىن، إمنا معناه املرعى الذي جَهدتـه   ))جهيد((

  ).يريدون ال تزال شابًا(، َبعَدك شّب )الَنَعم بالرعي
  
  .بعد الكربة جبّۤة محرا]: من كمام[
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زردا، ال بعد العـرس مـا يف   ]: من أمثاهلم[
ال بعد قتۤلة، من بعدي مـا تنبـت   تاخد الصاحب ٕإ
ّمـي  ، من بعـد إٔ )منتهى األنانية(احلشيۤشة اخلضرا 

  .وخّيايت كل اخللق جريان، بعد األم احفور وطم
  

  .وبعدوۤنه بعدۤين: انظر
  

ضـّد القـرب،   : الُبعد مصدر: من العربية :عدالٕب   
  .طوله وعرضه وعمقه: وأبعاد الشيء

  .ُبعد وأبعاد: التركيةواستمدت 
  :وتِرد يف الغناء كثريًا، منها

  .عد ياما ياما يامايف الٕب
  

  .١٩و ١١ص ٦١۰عدد ١۲س: انظر جملة الثقافة
  

نـأى، ضـّد   : َبُعد الشيُء ُبعدًا: يةبمن العر :ۤعدٕب   
  .قُرب، فهو بعيد
  .انبعد: بنوا منها

  
أو (مصر ما بتبۤعد عن عاشقا ]: من أمثاهلم[
  .، ابعۤيد عن الشّر وغنِّي لو)بتبعد عن عاشقامكة ما 

  
إذا شفت كرۤيۤيـة فـايرة   ]: مامن استعار[
  .ابعيد عّنا

  
  .انبعد وتبعد وابتعد وبعد: انظر

  

أقصاه، ضـّد قربـه، وهـم    : بّعده: عربية :َبعّٔد   
  .يستعملوا الزمة، بّعد عن النار، ويف سياحتو بّعد

  .التبعيد: واستمدت التركية
  
  .ۤدب بعّۤد ْشهوَدكگإذا ردت ٕت]: أمثاهلممن [
  

  مزح كتري بعدٓونهال ٕت]: يقولون[ :بعدٓوۤنه   

: ))ٓوۤنـهْ ((العربية املتقدمة، بعدها  ))َبْعد((من : بتندم 
  .أداة تصغري، أي بعد زمن قليل: السريانية

  
ۤألميت الصرب وبعـدين؟ مـن   ]: يقولون[ :َبعدۤين   

) العربيـة ( ))آن((املتقدمة، يتلوها  ))بعد((من : العربية
  .حبذف مهزا وإمالة ألفها: مبعىن الزمان حمرفة

وأشار إىل أـا   ))تكملته((ذكرها دوزي يف 
  .تفيد امتداد الزمن، دون أن يشري إىل أصلها

وحدثين بعضهم أنه يرى أن أصلها بعد َأْيـن  
بعد تعب، وال أرى أنا هذا صـوابًا ألـم ال   : أي

  .مبعىن التعب ))األين((يعرفون وال يستعملون 
  

رجيع ذوات اخلّف والظلـف، إال  : عربية :الَبْعر   
  .))يْثاَخل((البقر األهلي فهو 

البعرة والبعراي والبعراية، : والواحدة عندهم
أما مجع البعر فـال  . البعرات والبعرايات: هومجع هذ

  .حاجة إليه ألنه اسم جنس مجعي
  

  .الزبل: ٓبعورٓا: ويف السريانية
اللحم (يا طالب الصفيحة ]: من تشبيهام[
من صفندح متل الطالب الدهن مـن بعـر   ) بعجني
  .اجلمۤال

  
وساد هذا (البعرة بتدّل عالبعري ]: من أمثاهلم[

يف العراق واجلزائـر ولبنـان    املثل على لفظ يدانيه
  ).ومصر وجند
  

: يف املعّرة، من األرامية] من قرى حلب[ :َبْعْربٓو   
بيت الصفصاف، كما يرى األب أرملـة  : بيت َعْرٓبا

  .١٨٥ص ٣٨: املشرق س: يف
  

أو بيـت  : ومثله يرى األب شلحت، وزاد
  .)٨۰حلب( .الطاحون وغريها
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بنوا على فعلول من البعر املتقدمـة   :الَبعرور
للتلطيف، ألنه يطلق على بعر املاعز، وهو أصغر من 

  .بعر اجلمال وأشد حرارة، يستعمل يف التنور
البعـرورة والبعـروراي   : والواحدة عندهم

  .البعرورات والبعرورايات: والبعروراۤية، ومجعها
  

  .فّرقها، بّددها: بعزق األشياء: عربية: َبعٔزق
بعثق األشـياء، وبعثـر   : ها يف العربيةويداني

  .األشياء، وزعبق األشياء، كلها مبعىن فّرقها وبّددها
  .نثر: ْبَزق: ويف السريانية

  .٢٩ص ))هز القحوف((يف  ))بعزق((ووردت 
  

  .الفوات: انظر :بعص
  

اسم ]: من مآكلهم ومشارم[ :ٔبٔعصّوا وازۤمت   
ماء مغلي ممّلح ُيفقـأ فيـه   : طعام يأكله فقراء اليهود

بيضة واحدة، فتجمد داخل املاء وتطفو، يلتّف حوهلا 
أفراد األسرة، يغمسون لقمـة اخلبـز يف مرقهـا مث    
َيمسون البيضة الطافية مّسًا رفيقًا فتنّد، وتظل هكذا 

  .غنية إىل أن خيشى فسادها فتكون حينئذ وجبة
  .ۤجيۤجة طاۤرت: وتسمى أيضًا

  
طائفـة منـه، ويف   : بعض الشيء: عربية :ضٔبْع   

ألا معرفة باإلضافة لفظـًا   ))ال((العربية ال تدخلها 
كبعض الناس، أو تقديرًا كبعٌض هنا وبعض هنـاك،  

بعض الناس، وعليه األصمعي وابن سيده وأبـو  : أي
  .حامت والناقدي

  
كما يذهب ابـن درسـتويه    ))ال((وتدخلها 

والزجاجي، ووردت يف كالم سـيبويه واألخفـش   
والفريوزبادي والتاج واللسان واملصباح، وقال ا أبو 

  اة ـيها النحـرى علـري، وجـدة واألزهـعبي

كما جـرى   ))بدل البعض من الكل((: فقالوا
العلم كثري ولكن أخذ البعض : عليها ابن املقفع فقال
  .خري من ترك الكل

رأيـت يف  : قلت لألصـمعي : قال أبو حامت
العلم كثري، ولكن أخذ الـبعض  ((: كتاب ابن املقّفع
: فأنكره أشّد اإلنكـار، وقـال   ))خري من ترك الكل

، ألا ))كل((و ))بعض((األلف والالم ال يدخالن يف 
َوُكٌل َأَتْوُه ﴿: معرفة بغري الف والم، ويف القرآن العزيز

 يف صدد استعمال سـيبويه  قال أبو حامت. ﴾َداِخِرين
لقلة علمهما ذا النحو، فاجتنـب  : واألخفش إيامها

  .ذلك، فإنه ليس من كالم العرب
  .١٥٨ص ٢انظر اللسان، واملزهر ج

  .خل عليها الدوهلجة حلب ت
  
ينظـرون إىل  : قوهلم] من عثرات أقالمهم[

ينظر بعضـهم إىل بعـض،   : بعضهم البعض، صوابه
: بعضهم الـبعض، صـوابه  ينوبون عن : ومثله قوهلم

يقّرب األمـم إىل  : ينوب بعضهم عن بعض، وقوهلم
يقرب األمم بعضـها إىل الـبعض   : بعضها، صوابه

  .اآلخر
  .))ُكّل(( ))بعض((ومثل 

ن سّبيتو أخد بعضو وراح، ٕإ]: من كالمهم[
وان مدحتو متل بعضن، العاۤدة أنۤته اليوم ماَنك على 

  .بعضك البعض
زغـۤرية ومنعـۤرف   بلـدنا  ]: من كمام[
  .بعضنا

  
صات شديدًا، : َبَعق ُبعاقًا وِبعاقًا: من العربية :ٔبٔعق   

  .صرخ
  

الْبعيـق، ومل جنـدها يف   : وهم يسـتعملون 
  .))اَملنت((

 .انبعق: ومطاوعها العريب
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  .بَعق: ويف السريانية
  
  .مسعنا ْزعيق وبعيق]: من كالمهم[
ال جـوز  : أرمۤلة وماال اوالد]: من كنايام[

  .بزٔعق وال ولد ببٔعق
بل من مناغاة األخت ]: من مناغاة أمهام[

  :ألختها الصغرية
  راحت أّما وخّلتها    تس تك تس تك تس تكها

  واملّصاصة نسيتها        خلتها تبعق جنيب
  

كـان  : من جمانني حلب يف مطلع عصرنا :َبعكَٔر   
حاسر الرأس عن شعر طويل، ال يلبس إال مئـزرًا،  
حيلي صدره بعقدين من اخلرز األزرق على شـكل  

  .صحايف: إشارة الضرب، ويصيح
  :من قوله]: من فات جمانينهم[

  صحايف مزيّۤت بابو    صحايف مرقّۤع جرابو
  .صحايف كل اۤانني         

  
ال عـني  : يريدون: أرض َبْعل]: يقولون[ :الَبْعل   

الَبعل : عربية. فيها تسقيها وال جمرى ماء تشرب منه
املرتفعة ال يصيبها َسْيح وال سيل، ومن : من األرض

  .ما سقته السماء: الزرع والشجر
وكـذا   –األرض هذه بالبعـل  وتسميتهم 

د فيـه اإللـه   بيعود إىل عهد أن كان ُيع –منتوجها 
أرض بعل، كـان مدلولـه يف ذلـك     :بعل، فقوهلم

موكول أمر سقايته إىل اإلله بعل إن شاء أنزل : العهد
وظل هذا التعبري حىت يومنـا دون فهـم   . عليه املطر
  .أساسه

  
زرع : زرع بعلي، والعربية تقـول : ويقولون

  .بعل
  

 .ضد السقي: ْعلالٕب: ويف هلجة مشال املغرب

ـ  :ْبَعْلَبك    الوة يف نذكرها ألن بياع نوع من احل
  .ما يف حالۤوة إال يف ْبَعْلبك: حلب ينادي

  
بلدة يف لبنان كـان  : والعربية تسميها َبْعَلبك

َهْليٓوبٓوِليس، وكانت مقـّرًا لعبـادة   : امسها باليونانية
الشمس، فيها أكرب معبد يف العامل على اسم ژوپيتـر  

  .))َحَدد((هليو پوليس الذي حّل حمّل اإلله 
  

سـنة   ٢٦۰ملعبد الرومايناستغرق بناء هذا ا
بقي منه يف حالته األصلية األعمدة الستة، وبين عليه 

  .معبد آخر لإلله باخوس
  

عبد الرمحن بن عبداهللا احلليب صـاحب   :الَبعِلي   
  .ه ١١٩٢املؤلفات، مات س

  
: طعـام إدلـيب  ]: من طعامهم وشرام[ :ْبۤعيبئقة   

يرّوبون الكسۤابۤية مباء السـّكر أو مبـاء الـدبس، مث    
لعلـها  : يضاف إليها الطحني احملّمص، مسوها بعيبيقة

تصـغري الَعِبقـة    ))عۤيبيقـة ((و ))مع((من الباء مبعىن 
  .الظريفة، اللِبقة): العربية(
  

  .ضّد القريب: الَبعيد: من العربية :الْبعيد   
الَبعيَدة، وهم سكنوا أوله وأمـالوا  : واملؤنث

  .الدال
  .َبعيد وَبعيدًا: واستمدت التركية

  .الفرق ْبعيد]: من كالمهم[
  .بعيد الشّر، بعيد العّنك]: من متچكام[

: وتأيت حشو مجلة السباب أو النعت القبـيح 
: ينعل أبـوه كلـب، يريـدون    –الْبعيد  –قال لو 
  .حاشاك

  
اجلملة اليت ُيرغب فيهـا أّال  كما تأيت حشو 

  يد ـد الشر، أو بعـْبعي –نت ـك: تنال املخاطب
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عّنك أو مّنك أو بعيد العّنك أو املّنك، أو بعيد مـن  
  .قبايل، أو ْبعيد من هون

  
ّس الطبل برو َلْبعيد، أكۤلـة  ٕح]: من أمثاهلم[

بالشيخ ْسعيد ماهو بعيد، األرض قفرا نفرا واملـزار  
اشقا ماهي ْبعيۤدة، البعيد عن العني بعيد، مكّۤة على ع

بساله اخلاطر، الْبعيد عن العني بعيد عـن القلـب   
البن مشس  ))اآلداب((يف كتاب : مستمد من العربية(

ومن غاب عن العني فقد غاب عـن   :١٤٢صاخلالفة 
  ).القلِب

  
: البشوفو من بعيـد بقـول  ]: من كمام[

  .يدگد رگبرمتلو َبريد، شّد اخلۤيط من بعيد واألقرع 
  

  :هلا معنيان: بعيد النظر
صفة للحكيم الـذي يـرى عواقـب     –ً ١
  .األمور

  
ت قافلة بزمانو من خان العسـل  ۤعطل: قالوا

خلان شيخون، والدنيا شتۤا والطريق ما كـان متـل   
هلق، كان طني واحجار، وصلت القافلـة للخـان   
واجلحش تعبان هلكان، وزيـاۤدة وقـع وتزحلـق    

تلت مرات، شـوفٓو وأجريـه   وتفشكل يف الطريق 
مقحوطة، اندار للجمل وشافو وال على بـالو عـم   

  :بعلك علكتو، قال لو
انته يا خاي ما شفتك مرة تفشـكلت أو   –
  .وقعت

  
ٔأٔقع َأتفشكل؟ مانك شاۤيف طويل وطول  –

  .رقبيت، أنا َبشوف لبعيد لذلك ما ٔبٔقع
  
صفة ملن يف بصره مرض، ضّده قصـري   –ً ٢

  .تالفامها علم اليوم بالنظاراتالبصر، كالمها ي

بساتني مشايل حلـب، تسـميتها    :ْبِعيدين
  :َبعاذين، قال: العربية

  وقد أضحك الُرَبا نّواُره     ياأليامنا مبرج بعاذيَن
  .ذكرها ياقوت

  .ْبعادين: ورمسها كتاب اآلثار اإلسالمية
  .٢٥٢و ١٨٩انظر ص

اشتهرت بعيدين حبجرها األصفر الرخـامي  
دخل يف بناء دور حلب الفخمة، وفرشت أرضها به، 
وال شيء يدخل إىل النفس اهلناء والنعيم واهلناء مـن  
ضروب الرخام كرخام بعيدين، ومنها كنيس اليهود 
الذي يرجع عهد بنائه إىل حنو ألفي سنة، لذا يسموا 

نضـب اآلن  الكنيسة الصفراء، ومقطع احلجر هذا 
وبقيت البساتني على غري ما كانت عليه أيام كـان  

  .))قويق((يتعهدها 
ْبۤعۤدن، مبعىن مكـان  : وأصل امسها بالعمورية

  .َعْدن، أي جنة عْدن األرضية كما تقدمها لنا التوراة
 ))القطوف الدانيـة ((من  ))عدين((ويف مادة 

  .إشارة إىل هذا املعىن بالسريانية
ه كانـت اجلنـة يف   فإن صحت نظرّييت هذ

: انظـر . حلب وجهنم يف فلسطني كما كانوا يرون
  .جهنم

  :قال الصنوبري
  على تلك املياديِن   شربنا يف َبعاذيِن

  :وقال الصفري من شعراء سيف الدولة
  ماأليامنا مبرج بعاذيَن

  وقد أضحك الُربا ُنّواُره؟           
  

اجلمل اَجلَذع : الَبعري: من العربية: أو الَبعري الْبعري   
وذلك يف التاسعة من : الذي ُفِطر نابه: أو البازل، أي

  .يلقي البعر: فعيل مبعىن فاعل أي: سنّيه
  

ويكون للناقـة واحلمـار   : وعن ابن خالويه
 .وكل ما حيمل
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: ْبعـَريا : ْبعريٓا، ويف الكلدانيـة : ويف السريانية     
  .احليوان مطلقًا، احلمار، اجلمل، املتوّحش

  .َبعري: ويف احلبشية     
  .األباۤعر: ومجعه عندهم     

  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

  .البعرة بتّدل على الَبعري]: من كمام[    
  :من شعر لبعض البدو يف اهللا    
  متهوّۤس خاۤلك لو بعري   

  مايشوف اخلالك طّياره            
  

  .جيمعون البغدادي على البغادلة :البغاْدلة   
  .بغداد: انظر

  

  .انظرها .لغة هلم يف ألبْهٔبهان :بغانالٔبغ   
  

  .فِجئه: بغته األمر: عربية :ٔبٔغت   
  .انبغت: بنوا منها   
  

اسم املّرة مـن بغـت   : البغتة: من العربية :الٔبْغتّۤة   
  .املتقدمة

  
كالمها (َبعَتَتا : َبعٓتتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية   

  ).بالعني املهملة
  

  .أجاه على بغۤتة، مات بغتة]: من كالمهم[   
  
هبـة  ((لعراق، من الفارسية مبعىن اعاصمة  :ٔبغداد   
صنم  ))َبغ((كأن  :أو عطية اهللا، قال اجلواليقي ))اإلله
 ،–فقـد أطـال    انظر معجم البلدان –عطية،  ))داذ((و 

 –   البغادلة: ذكرناها ألم يقولون يف مجع البغدادي

  :مث ألا –انظرها 
  ]:من أهازجيهم[   

  ش ماصّح للن هّفوإأ    املشايخ إذا اصطّفوا

  شلحوا الصرماي وحتّفوا  مسعوا السلۤتة يف بغداد
  :ويف محاة
  أش ماحضروا لفّوا      واـاملشايخ إذا اصطف

  كل من دق بعكازو     مسعوا السلتة يف كازو
كم عن محاة علـى   ٧قرية تبعد  ))كازو((و

  .اخلط احلديدي
  

أبغضه فهـو  : بغضو، وعربيها]: يقولون[ :ٔبٔغض    
  .مقته، ضّد أحّبه: ُمبغض

  .بغضان: بنوا منها
رّدوا، الـُبغض، وهـم   :  العربيةيفومصدره 
الُبغض دون اإلبغاض دليل علـى أن  : وقول العربية

فعله بغض ال أبغض، ومنه يعلم أنه مسع َبَغَضه بدليل 
  .البغض، كما مسع أبغضه بلفظه

  
القرٔصة ٕبغٔضه ولو من أصابيع ]: من أمثاهلم[

فّضة والعّضة ْمحبّۤة ولو من اسنۤان كلۤبة، اللي حـبين  
يل قرب، لعب اإليد  مابىن يل قصر واللي بغضين مابىن

  .غضةْبغيض وبوّلد الٕب
  
فالن ببٓغض الضـۤيف ولـو   ]: من كنايام[
  .زّوادتو معو
  

  .جعله بغيضًا: بّغضه اهللا إىل الناس: عربيها :ٔبغّٔض   
  

موّلد من احلمار والفـرس  : حيوان هجني :الٔبْغل   
غالبًا، أو من احلصان واألَتان، أقوى من أبويه ويقاوم 

دخيـل مـن   : البغـل قيـل  : من العربيةاألمراض، 
  .ليس بشيء: ، والعاليلي يقولBAQL:احلبشة

  
: البغَلة وهم مييلـون، واجلمـع  : واملؤنث

  .بغالت
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  .الِبغال، وهم يسكنون أوله: ومجع البغل
  

  .البّغال: وصاحب البغل أو بائعه
عمـل  : بّغل فـالن : وبنوا منه الفعل فقالوا

  .أعمال البغال، وال تبغّۤل
حاجَتك ٔبْغَلۤنـة،  : منه املصدر الصناعي وبنوا

  .البغلنات: واجلمع
  

جبلتـٓا، ويف  : واملؤنـث  َٓبْجال: ويف السريانة
  .َبْجلَتا: جبَال واملؤنث: الكلدانية

  ).كلها تلفظ جيمها َكافًا(
  

البغلة القربصـية وهـي   : ومن أنواع البغال
  .كثرية يف حلب

 يلفظوـا (البغلة الزرزورۤيـة  : ومن أنواعها
نسبوها إىل الزرزور لرشاقة حركتـها،  ) الظرظوريّۤة

  .والبغل الشموس وهو اجلامح
والبّغالة يف حلب يوردون البغـل مبعـرض   

هاحلطاطة اللي حۤاّطا أبـو عبـدو   : الثروة فيقولون
  .بتسٔوى بغل أهللا يهَنيه فّيا

  
  .انظر كتاب البغال للجاحظ

  .٧٩ص ١۰جواية األرب للنويري 

  .يف فهرسه واحليوان للجاحظ
  

 – فالن متل البغل الشموس]: من تشبيهام[

متل بغـل  ، بتقّدم لو العليق بقّدم لك الَرفس –انظرها 
  .ضهرو تعبان وبۤيضاتو مغّبرة: املدار

  
ٔقشّۤق البغل وْكنٓوس حتتٓو ما ]: من كمام[

: يريـدون (ماخلال إال ابن أختو، عالطرٔقة ) أضرب(
وعالشغۤلة متل البغۤلة، بعد اجلـوع  متل الربٔقة ) األكل

  .والقلّۤة صار لك ْحمارين وبغۤلة، هالِشي بسوى بغل

  منو أبوك ؟: الوا للبغلق]: من أمثاهلم[
  .الفرس خايل: قال ٓلن

كل : سبب قطع نسل البغل]: من اعتقادهم[
الدواب مإرْضيت تشيل احلطب اللي بدّٓن حيرقوا فيه 

  .عليه إبراهيم بقطع نسلونبينا إبراهيم إال البغل، دعا 
  

 ٢٤و س ٢٢٧و  ٢٢٢ص ٢٣و س ٥٨ص ١٧س: انظر املقتطـف 

  .٧٤ص

واحد قطع شـوية حلمـة   ]: من نوادرهم[
شقف مشوّية عند قصاب، ووقت األكـل ٕيعۤلـك   
ٕيعۤلك ماتنعلك، طّلع يف دكان القصاب هون هـون  

  .شاف دنب بغل، وفهم
  

  :عطى القصاب حّقا برغود مزغول
  .العاۤدة عملتك مزغولة –
  .من شان حلمتك املبغولة –
  

دف يوضع علـى  : من اصطالح املصابن :الٔبغۤلة   
سطح القدر توضع عليه السـطول، مسيـت علـى    

  .االستعارة جبامع أن شيئًا يعتلي شيئًا آخر
  

دعامة تبىن للجـدار  : من اصطالح البّنائني :الٔبْغۤلة   
الواهي وحتّشي األساس لتقيه من السقوط، مسيـت  

  .على االستعارة جبامع أن شيئًا يعتلي شيئًا آخر
  .استعملها املقريزي

  
اسم املصـدر مـن   : بوغمه: من التركية :الٕبْغۤمة   

اخلنق، الشّد على الرقبة، واصطلحوا على : ))بوغمق((
العقد من حلي النسـاء، أو القـالدة    إطالقها على

  .تطوق الرقبة، أو الشّلة من اللؤلؤ تتحلى ا املرأة
  

بغمات : بغماي وبغماية، واجلمع: والواحدة
  .َغموبغمايات وٕب
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وملا انتشر زّي التحلي بالبغمـة بطـل زي   
  .التحّلي بالضفدعة
ومل يشر إىل أـا تركيـة    ))الرائد((ذكرها 

  .األصل
: يف أعزاز، من األرامية]: من قرى حلب[ :ْبغيدين   

بيت اخليوط، كما ): وتلفظ اجليم َكافًا(بيت ْجدين 
  .يرى األب شلحت

  .)٨٧حلب (
  

  .الطلب: الُبغية: من العربية :الٕبْغۤية   
  

من مفردات قاموس األطفـال، أطلقتـها    :ٕبّف   
األمهات على الطبيخ، استمدته من حكاية صـوت  

  .النفخ
  ]:أمهاممن مناغاة [
  

  الطبخ ٕبفِّي الطبخ ٕبفِّي   نقطة زيت يف كّفي
تقوهلا وتغمـس سـبابته يف راحـة اليـد     (

  ).األخرى، فيعتاد حني تقال أن يغمسها
  
ّف وبنام ـالن بياكل ٕبـف]: من كمام[

  ).يريدون أنه كاألطفال يتنعم(َأّآ 
  .ٕقرٔبان الٕبف والبفهم

  
 الچفت يف لعبـة  استمدوها من مصر مبعىن :ّفاالٕب   

الطاولة، مسي هكذا ألن بعضهم ينفخ عليه وهو طيَّ 
  .راحته، كأمنا يتلو عزمية مث ينفخ

البّفات : البّفاي والبّغاۤية، واجلمع: والواحدة
  .والبّفايات

عـن   BIFTECK: من الفرنسية: أو البفتۤيك الٕبْفۤتك   
  .شواء من فخذ العجل: BEEF – STEAK: اإلنكليزية

النسيج القطين األبيض : باْفَته: من الفارسية :الَبفَته   
 .تفته: انظر .اهلندي

: أخرجه من فيه: ٔبق أملّي، يريدون]: يقولون[ :ٔبّق   
: أخرج مافيه، أو من بـّع املـاء  : بّق الشيَء: عربية
  .صّبه

  .انبّق: بنوا منها
  .يبّق الدم من حلقو]: من دعائهم على فالن[
  

  .مانسميه بالٕفْسٓفس: البعوض، وقيل: عربية :الٔبّق   
  

  .البّقة والبّقاي والبّقاۤية: والواحدة
: البـق، ويف دمشـق  : ويسمى يف العـراق 
أبو فـاس  : أي(البوفاس : الناموس، ويف جبل عامل

  .البق: ، ويف املغرب األقصى)يقطع به
: الربغش، ويف الكلدانية: ٓبقّٓا: يف السريانيةو

  .َبّقا
  

  .٣۰١ص ١۰جانظر اية اإلرب للنويري 

  .البعوض: واحليوان للجاحظ يف فهرسه

: بالوي احلقتلت بالوي من ]: من أمثاهلم[
  .ّق والٔدّق والٔنّقٔبال

  
يريدون (فرس بتلقط البق ]: من استعارام[

  ).متشي على رأس حافرها رشيقًا
  

  .جامع يف حّي ساحتبزه :جۤاۤمع الٔبّق   
خان الدّق وجۤاۤمع البق ضاع ]: من أمثاهلم[
قاله جمهول تعّدى عليه أنـاس يف هـذين   ( فّين احلق

املكانني وشكا أمره إىل القاضي وطلب الشهود، وملا 
  ).قدمهم أنكروا حدوث التعدي، فقاله

  
مـلء  : عطيين ٕبّق مّي، يريدون]: يقولون[ :الٕبّق   
وهـو  (دوَرق ـال: اـُبوٓق: ريانيةـم، من السـالف
  ن ـّرة، أومـ، واجل)رابـيال للشــمك
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  .الفم: BOCCA: اإليطالية
  .ٔپأٔپأ:انظر

: عندما يطلبون أن يشربوا يصّوتون واألطفال
  .ٔپأٔپأ

  
حكايـة صـوت   : ٕحق ٕبق :حق يف قوهلم: انظر
  .خلجات قلبه

  
  .ْبقوق وبقوقة: وجيمعون الٕبق على

يتواضـع يف  (عطيين ٕبّق ٔمّي ]: من كالمهم[
  .، عّبى بّقو)الشحادينطلبه تواضع 

ّملا الكّفار شـعلوا النـار   ]: من اعتقادهم[
َليحرقوا إبراهيم كانت الشقرقّٔة عم تعبِّي ّمتا ْبقوقـة  

  .ٔمي وبتصّبا عالنار
  

وتسـهل  (حتريف بقي العربية بقاء : أو ٔبٔقى :ٔبٔقا   
ٕبِقي، : ثبت ودام، واستعملوها للفعل، وكذا): مهزته

  .بقي: انظر .كما استعملوا مصدرها
  

  .يف عمرك الٔبٔقا]: ويقولون يف التعزية[
ۤدي ٔبٔقا، َبس ٔبٔقا، حاۤجة ٔبٔقا، ]: من كالمهم[

رو عن مسانا ٔبٔقا، ْفرٓوق ربنا ٔبٔقا، لـيش حنۤنـه مـا    
: ويف الشـام (عجبناك ٔبٔقا، ٔبٔقا َيكان، ٔبٔقا سـيدي  

  ).سيدو
  
وكان انون نسيت ]: من فات جمانينهم[

يكثـر مـن    –ألنه كان من سـتني سـنة    –امسه 
ۤنة وبيده باجنا ))ةالسقطيّۤ((، مسعته يف ))بقا((: استعمال

  :ْمَن للك هالباجناۤنة ؟ أجاب: يأكلها وسألته
  

يۤكـة،  ههۤيۤكة بقا هۤيۤكة هاألبو الشاشيّۤة بقا 
ـ (طعمانا ياها هيكة، زكرية اهللا هيكـة   رب ـمث ه

 ).مين

عندي، ومـن  ٔبٔقى لك حسۤبة ]: ويقولون[
 ،قبل مأبٔقى لك عندي شي، مابقيت تعرف حـدا ؟ 

ابقى البتريدٓو ساويه، َحْكَيك كّلو مابقى ٕيسـٓلك،  
  .هالكالم مابقى ٕينفعك

  
وحۤدة نفسا ووحۤدة عـروس  ]: من أمثاهلم[

ومين ٔبٔقى بّدا حتوس، خلِّي الشقا ملن ٔبٔقى، مـابقى  
  .بامليدان غري ْحدۤيدان

  
جهاز القـط مـابقى    كۤمل]: من كمام[

ناقصو إال مشعدان، مابقى علينا إال وسخ إجريۤنـا،  
عطيناه وچ بقى بّدو ْبطاۤنه، اللي شاف الفيل مابقى 

  .خياف احلمري، تعا بقا ؤقندقا
  

  .جعله باقيًا: بّقاه: عربية :ٔبقّٔى   
  

  .أبقى: انظر
  

عّمو بّقي يل هالعرض أمانـة  ]: من كالمهم[
مـاترك مـن   : أي(وال ٔبّقـى  عندك، فالن مأخّلى 

  ).السباب والسفاهة تعبريًا إال أتى به
  
صـاحبك إذا ردت ْتبقّيـه   ]: من حكمهم[
  .د مّنو وال تعطيهالتآخ

  
ٕأجا حمتال من مۤدة قريۤبـة  : من حيل احملتالني

ياعّمو بّدك تبّقـي  : لو لعند واحد غين وبسيط وقال
فّيا موت ْعش ألف لرية أمانة عندك، والدنيا يل هاإلَد

  .وحيا، بّدك متضي يل هالسند
  

طّلع عالسند شافو مظبوط بـاملبلغ، أخـد   
كيدة ماملصاري ومضى لو، وما عرف أنو يف هالسند 

  ل ـرقم وقبـل الـراغ قبـرك شوّية فـت: هـّوهي
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كتابة الرقم، وأجا زبون العوايف وكتب بعد التوقيـع  
حـد  أمائـة و  ١١١۰۰۰بالقلم نفسه وباحلرب نفسه 

  .ألف لريةعشر 
  .مث أقام الدعوى عليه ورحبها

  
  .من يتعّهد البقر: عربية :الٔبّقار   

  .البّقأرة: واجلمع
  

بائع : اصطالح تركي مستمد من العربية :البّقال   
اخلضار، واألتراك أطلقوه على بائع الطعام، وحلـب  

  .استمدا واستعملتها ذا املدلول
  .البّقالة: ومسوا صنعته
البّدال، ألنـه كـان يف   : بعضهمووضع له 

  .القرى يبادل متاعًا مبتاع، ومل يستعملها الناس
بائع اخلضـار،  : البقال: َبٓقٓال: ويف السريانية

  .َبٓقال: ويف الكلدانية
واستمدت الرومانية احلديثة من التركية كلمة 

  .BACAL: بقال فقالت
  .BAKALIS: ومثلها اليونانية فقالت
  .BAKALIN: لتومثلها البلغارية فقا

  .انظر قاموس الصناعات الشامية
  

أطلقوها على اجلزمة اليت يلبسها نسـاء   :الٔبّقاميّۤة   
البدو واليت تكون صفراء غالبًا، هلا شـّرابة زرقـاء   
تغطي قسمًا من سطحها، معقود أعالها بالقصـب  

  .املربوم
صبغه بالَبَقم، والبقم : َبّقم الثوَب: من العربية

شجر يعيش يف البالد احلارة، يستخرج من أنابيبـه  
، إذن فأصل هذه اجلزمـة أن  –انظر الـبقم   –صبغ بين 

تكون بنية، مث تفننوا فاختاروا غالبًا أن تكون صفراء، 
صبغوا جلدها بقشور الرّمان، مث ساد هذا الزي عند 

  .البدو
 .الصرماي بّقامّيةوقد تكون 

 يفغلت، صـّوتت  : بقبقت الِقدر: عربية :ٔبقٔبق   
  .غلياا

  
  .تبقبق: ومطاوعها

  
طنجرة احملشي عم بتٔبقۤبق : يقول السلته جية

  .وقليب عم ببقيق ّحما
  :والشادون من احللبية حيفظون البيت العريب

  مابقبق الكوز إال من تألُّمه
  ه يف الناِريشكو إىل املاء ماالقا           

غطغطت القدر، : َبّقَقت ۤقدرٓا: ويف السريانية
والفعل يف الكلدانية لفظه كلفظ السريانية، وتقـول  

واجليمان يلفظـان  (جببج : السريانية والكلدانية أيضًا
  ).َكافني

  
مرقة بقرة قاضـي  : إن قال]: من معاظالم[

الرقة أقَبل من مرقة بقرة قاضي القنّية ٕمرترۤنق مرقـة  
قرة قاضي القنّيـة،  ق مرقة برة قاضي الرقة ومنبقۤببق

مرقة بقرة قاضي القنية أقَبل من مرقة بقرة : وان قال
قاضي الرقة مرترۤنق مرقة بقرة قاضي القنية ومنبقبـق  

  .مرقة بقرة قاضي الرقة
  
إدليب ورحياوي سبحوا سوا، ]: من نوادرهم[

؟  أشو هـادا : الرحياوي َفّلت يف املي، قال لو اإلدليب
ة يسموا ۤلۤباملي بقبۤقت، ومن يوما صارو األدا: جاوبوا
  .أهل بقبۤقت: أهل رحيا
  .الئربق ٔبقٔبق]: من جناسهم[
  
ي قندرة تٔزقۤزق بـدِّي  مابّد]: من كنايام[
  .ۤبقطنجرة تٔبق
  
راح  –اهللا يرمحو  –فالن ]: من تشبيهام[

  .بقبقة َبالرحية: يف خزۤانة احلّمام) الفلۤتة(متل 
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حيكون صوت احلمام هائجـًا   :ٔبق ٔبق ٔبق ٔبق ُبو   
  .صائحًا دائرًا حول أنثاه، السيما الرءويف

  .لّساك عم بتبقبق متل الرءويف]: يقولون[
  

 –انظرهـا   –بنوا على فعفولة من بقبـق   :الٔبقبؤقة   
وأطلقوها على ُفّقاعة املاء، وكذا حمل احلـرق مـن   

): بالعني املهملـة (بعبوعتٓا : اجلسم، أو من السريانية
  .ُفّقاعة املاء

َبْجُبوجـٓا، ويف  : ويدانيها بالسريانية أيضـاً 
  ).كالمها جيمهما تلفظ َكافًا(َبجبوَجا : الكلدانية

  
ضرب من البقالوة أبدعته لبنـان،   :الٕبَقج بفسٓتق   

  .وهو غري بقجة العروس
  

: بوغچه، عـن الفارسـية  : تركيةالمن  :الٕبقۤجة   
أداة التصغري، وقد يلفظها : ))َچه((الُصّرة، و : ))بوغ((

  .چهُبق: الُفرس
  .بقجات وٕبَقج: واجلمع

  .البّقوجات: البّقوۤجة، واجلمع: وتصغريها
  .٢٤ص ))هز القحوف((ووردت البقجة يف 

  .BAGAGE: ويدانيها يف اللغات األوروپية
ومسوا بالبقجة أيضًا ورقة التنباك املمتـازة،  

  .ألا تطوى وُتَصّر
: اِمليدع واِمليدعة والِصـوان : وعريب البقجة

  ).ماتصان فيه الثياب(
والَشعرة النبوية يف اجلامع األمـوي وغـريه   
موضوعة يف ظرف من البلور ومضمخة باملسك، مث 

فوفة بعشرات البَقج الواحدة فوق األخرى، وكل مل
هذه البقج متخذ من نفس النسيج، يفتحـون هـذه   
البقج يف عيد املولد النبوي الشريف، الواحدة بعـد  
األخرى بني التهليل والصالة على النيب على سـيبا  
عال، والسعيد من يصـل إىل الظـرف البلـوري    

 .لثمهـوي

منديۤلـة  : ويبنون الفعل من البقجة فيقولون
: رسم عليها مربعات، كما يقولون: ْمبّقجة، يريدون
  .صّرها: بّقج البقۤجة
  
  .قد مإبكي بّقج ٕأنفو]: من استعارام[
  ]:من أغانيهم[

  ياراحية عاحلّمام خديين ْمعاكي
  الشقل ۤلك البقۤجة وامشي وراكي         

  وان كان ابوكي ماعطاين ياكي
  ا عنترالعۤمل عماۤيل ماعمله          

  
سبع ٕبَقج بّقجت وعّبيتـا  ]: من هنهونام[
  .بالصندوق
  ]:من مناغاة أمهام[

  أمحد باشا ناطركي    جاۤنم جاۤنم بالتركي
  قجة ّمحاۤمكبشۤاۤيل     ا قداۤمكـأمحد باش

  وخّداۤمك ستة سبعة     ّمحامك حتت القلعة
  

  :بقجة بنت املۤلك   
  .بقجة العروس حتتها: انظر

  

أطلقوها ]: من طعامهم وشرام[ :العروسبقجة    
على ضرب من البقالوة قطعه أصغر، وهـي علـى   

  .شكل الصّرة، ويف طيها الفستق املقشور أو غريه
  

بقجة بنت امللك، وصـرة  : ويسموا أيضًا
بنت امللك، واستمدوا التسمية من الفرس، إذ مسـوا  

مث ملا جـاء عهـد    –انظرهـا   –الكرابيج مبعىن الصرة 
  .الوة تفننوا يف الصرةالبق
  :املقدوِنس، قال ابن هاىنء: من العربية :الٔبْقدوۤنس   

  ))وحنن مقدونس فيها وطرخون((
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: مبعـىن  MAKEDHONICION: عن اليونانيـة 
وامسها : املنسوب إىل مقدونية، قال الشيخ أمحد رضا
  .بالالتيين يدّل على أن وطن هذا النبات مقدونية

دخيل قدمي : بقدونس: على أن العاليلي قال
  .بقل األنس: من اآلرامية

  .مقدانوس: وامسه يف التركية
الكرفس : وتسمى: وقال الدكتور أمني روحية

  .الرومي والبطراسبون
غـين  : ))املوسوعة يف علوم الطبيعة((وقال يف 

  .جدًا بالفيتامينات، ووصفه غريه بغناه باحلديد
  

البقدوْنۤسـة  : والواحدة من البقدونس عندهم
البقدونسـات  : والبقدونساي والبقدونساية، واجلمع

  .والبقدونسايات
  

مٔايدونوس أو َمغـدانوس  : وامسه يف التركية
  .عن اليونانية

  .مقدونس عن اليونانية: ويف الفارسية
  .املعدنوس: ويف املغرب األقصى

  .املعدونس: ويف تطوان
 :ووهم من قال يل أن البقدونس حنت مـن 

  .باقة من تونس
: مذاكرة األنفاس إذا ُأيت ببيت حمبوك أيويف 

: أوله سني وآخره سني مثًال قالوا عوضًا عن حمبـوك 
  .بقدونس

  .٣٢٥ص ١٧س: انظر جملة الضاد

ويتخذ من مفرومه مـع البصـل والبـيض    
، كما يتخذ من مفرومه ومفـروم البصـل   ))العجة((
، وحيشى مفرومه مع مفروم البصل واللحم ))البيواظ((
، ويزين بـه سـطح   ))ودراويش الكبةالسنبوسك ((

صحن الفـول واحلّمـص واملخّلـل والسـلطات،     
ـ ـاف إىل صـويض ـ ـاندويچ اللح ض ـم والبي

  ة ـع تبلـى مـون، وحيشـن والطـوالسردي

الشيخ احملشي، ويكون مع تبلة احملشي بربغل، ومغلّيه 
دواء لإلدرار وتطهري املسالك البولية، وغين بالفيتامني 

  .C: ث
  

  .اسم نوع من احلمام :دوْنِسيالبق   
أطلقوه على أحسن أنواع احلجـر   :البقدوْنِسي   

أصفر داكن، فيه نقاط خضـر  : الصوري يف حلب
  .تشبه ورق البقدونس

  
حيوان أهلي يستفاد من قّوته للجر، : عربية :الٔبٔقر   

  .كما يستفاد من لبنه وحلمه وجلده
والبقر اسم جنس مجعي يطلق على املـذكر  

  .الٓتور: الَثْور، وهم يقولون: واملؤنث، واسم مذكره
  .انظرها

  

  .البقرة والبقراي والبقراۤية: والواحدة
البقرات والبقرايات واألبقار، وهم : واجلمع
  .يسهلون مهزته

ومسي بالبقر ألنه يبقر، أي يشق بطن خصمه 
  .بقرنيه، أو ألنه يشق األرض للحراثة
البقر يف حلب،  والبقرة الشامية أشهر أنواع

  .واآلن البقر اهلولندي أشهر
  .البّقارة: والبّقار من يتعهد البقر، واجلمع

  .انظرها .ارة حّي يف حلبگوالب

  .ٔبٔقر: واسم البقرة يف العربية
  .َبقرٓا: ويف السريانية
  .بقَرا: ويف الكلدانية
  .١۲۰ص ١۰ج: انظر اية األرب للنويري

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

  .صاۤير لو بقرة حّالۤبة]: استعاراممن [
خلصنا من بقرة أبـو زيـد   ]: من أمثاهلم[
كان يزيد حليبها ماء، وطغى عليها السيل : (وحليبا

  .، يف آدار طاۤلع بقرك عالدار)فغرقت وقيل املثل
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متـل  : هادا مابالءم إٕلـك ]: من تشبيهام[
الَسرج عالبقرة، فالۤنة بقرة ولّسعا مع جوزا التقيـل  

  .وراَل
  
ۤأيناشي ألو أربعـة ْبَطلعـوا   ]: من ألغازهم[

 :عالسما وأربعة عاألرض و أربعة بطعموا اجلوعـان 
األربعة األوىل قرناها وأذناهـا، واألربعـة   : البقرة(

  ).ضروعها: قوائمها، واألربعة الثالثة: الثانية
  
  .كان لك غنم كان لك بقر]: من كنايام[

بقر من غري : ))ۤعلكفر دۤا((ويلقبون أهل قرية 
  .رحواۤف

  
  .جلف البقر: ))ۤيرمۤا((كما يلقبون أهل قرية 

يف  ١٩٦۰عدد ذحبيات البقر سـنة  : إحصاء
  .رأسًا ١١٩٤: حلب

 ٤٥و س ٥٩٨و  ٤٩٢ص ٤٤و س ٤٩١ص ٢٤س: انظر املقتطف

  .٥٩٨ص
  

وهو يف : املها: وامسه العريب أيضًا :البقر الوحشي   
احلقيقة ضرب من الظباء أكرب منها، أبيض اللون مع 
  .محرة قليلة يف عنقه، قرناه طويالن كسيفني حمّدبني

  
ويعرف يف جند والعـراق بالوضـۤيحي، ويف   

  .عمان بَأيب سٓوَلع
  .٣٢٢ص ٩جانظر اية األرب للنويري 

  .البقصٔما: انظر :الَبْقسما   
  .البقصماط: انظر :البقسماط   

  .البخشيش: انظر :البقشيش   
ـ : الَبقس: من العربية :الٔبْقص    ـ ـشج ه ـر يشب

ر تعمل منـه املالعـق   ـه صلب أصفـاآلس، خشب
  ي، ـض األوانـاط واألبواب وبعـقدميًا واألمش

  

  .السيما مافيها حفر وترتيل
  .PIKOS: عن اليونانية
عـن   الشمشاد والشمشـري، : ويسمى أيضًا

  .الفارسية
  

  .BUXUS: وامسه العلمي
  .BOXTREE: ويف اإلنكليزية

  .والبقس معّمر، وأنواعه كثرية، معظمه بّرّي
صار وچو من رعبتو متـل  ]: من تشبيهام[
  .البقص

  
يطلقها سـكان  : ٔ أو الَبْقَسما او الَبْكَسماالٔبْقٔصما   

أنطاكية واملنطقة الغربية من حارم وما إليهما علـى  
الثلج يضاف إليه الدبس أو العصري أو الشـراب أو  
احلليب، وكذا محاة، فهي عندهم كالسـويق عنـد   

: ))پاك((: ، من التركية عن الفارسية–انظرها  –احللبيني 
ُطهـر  : السـماء، أي : ))امس((: الُطهر، وعن العربية

  .السماء
  

َپكِسـماد  : من التركية: قْسٔماطأو الٕب ْصٔماطالٕبق   
 PAXIMADHI: َبكَسٔمات عن اليونانية: عن الفارسية

  .مبعىن اخلبز اّفف أو املضاعف خبزه
احتمال أن يكـون مـن   : وذكر أّدي شري

  .العربية أو من الكلدانية الرّبانية
خبز يـابس  : بقسماط: ))شفاء الغليل((ويف 
  .معروف موّلد

  
  .))مفرداته((وذكره ابن البيطار يف 

  
دخيل قـدمي  : الِبشماط، قال: ومساه العاليلي

نوع خبز جـاف قليـل   : الَبْقِسماط: من الفارسية
َبْقِسـمات،  : االختمار، وله صيغتا تعريب أخريـان 

  .من الالتينية بتوسط التركية) مث عده(جبماط، 
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  .BISCUIT: ويف الفرنسية
  .BISCOTTO: ويف اإليطالية

وإذا قلي البقسـماط بالسـمن أو بالزبـدة    
  .انظرها .وصّب عليه شرية الكرز مسي حيجي بابا

  

ٔبقّٔۤطت إيدين اخلّسالة ماخلسيل، ]: يقولون[ :ٔبقّٔط   
ِقـيم هاملشمشـات   : اهترت، ويقولـون : يريدون

املبقوطة على طرف ببقطوا غرين، يريدون املؤوفـة،  
املهترئة نضوجًا زائدًا، ومل جند هلا أصًال، ولعلها حنت 

أو  –انظرها  –ومن طنربت إيدو  –انظرها  – ))بّقج((من 
  .انظرها .من طّبلت الزۤراقة

  .انبقط: بنوا منها للمطاوعة
  

ه بالِصبغ، وترك مل يشبع: بّقع الثوَب: عربية :ٔبقّٔع   
فيه بقعًا مل يصبها الِصبغ، وهم يسـتعملوا الزمـة   

بقّٔۤعت بدلتو، وشّر على قميصـو قهـۤوة   : ومتعدية
  .وبّقعو، مث الشرط عندهم أن يصبغ

َتَبّقع، وهـم سـكنوا   : ومطاوعها يف العربية
  .وَلهأ

  
اللون الذي خيـالف  : الُبقعة: من العربية :الٕبقعة   

  .ماحوله، وهم رّدوها
الُبقع، وهم يرّدون، والُبقعات، وهم : واجلمع

  .يرّدون
  

: –وهـم رّدوهـا    –الُبقعة : من العربية :البقعة   
: واجلمـع . األرض اليت ختالف ماحوهلـا يف اللـون  

  .يرّدونوالُبقعات، وهم : الِبقاع، وهم يرّدون
أسـد اهللا  : ومن بساتني وقف جدي الثامن

الشوربه جي بستان كرم البقعة يف جنـويب حلـب   
  .قرب جسر احلّج، كان كرمًا فصار بستانًا

  
  ))النهر((هكذا رمسها الغزي يف  :ٔالؤةالٔبْق   

بقـالوا،   ))تكملتـه ((ورمسها دوزي يف  .١۰٧ص ١ج
ونّعوم ّخبـاش يف   ))الرائد((ورمسها جربان مسعود يف 

: ))وثائق تارخيية عن حلب((من  ٢٥ص ٣ج ))يومياته((
بـاقالوة  : ))الدراري الالمعات((بقالٔوى، ورمسها يف 

حلوى هلا املقام األعلى، تتخذ مـن رقـائق   :وباْقَلوا
العجني الفطري أرّق من ورق الُبَرك متد فوق بعضها، 
 وحتشى باجلوز أو الفستق أو القشدة أو الكـرز، مث 
تقطع على شكل معّينات أو مرّبعات، وتبس بالسمن 

ويسمون القطعة من . مث ختبز، مث يصب عليها القطر
السّقاطة، ألن شكل املعـّين  : البقالوة بشكل املعّين

يوميـة  ((يف . كان شكل سقاطة الباب اليت يقرع ا
وقفوا عند احللوجني وابتاعوا كل منهم : ))نعوم خباش

  .سقاطة بقالوى
صنعها نصراين امسه ْفرۤيج من استنبول، تعّلم 

كان عائشًا منذ حنو القرن وزيادة، وفتح هلا دكانـًا  
قرب اجلديدة يبيعها يف رمضان، أما يف األشهر األخر 
فكان يبيع يف دكانه التني والعنب والبطيخ واجلـبس  

  .وحنوها
فرجو الصغري فقريًا، وتقّدم : وكان ْفرۤيج أي

فشاركه وتعلـم منـه   إليه رجل من بيت مهروسة 
  .الصنعة، مث طرده واحتّل مكانه

وغدت حلب أهم بلد يعتين بالبقالوة بعد أن 
تعلمها كثريون، حىت فاقت مصدرها إستنبول اليوم، 

  .لوال أن زامحتها الشام أخريًا وبريوت أكثر
رت بريوت، وأذكر أن ومنذ نصف القرن ز

  .أن عماله حلبيون ّزاحللواين يعت
صرة بنت امللك أو (مشتقاا من وتفننوا يف 

، ومن األصـابيع  )بقجة بنت امللك أو بقجة العروس
بقيمق أو بفستق، ومن سوار الست، ومـن كـول   

  .واشكور
  

وكانت أول أمرها خاصة بشـهر رمضـان   
  .كغزل البنات، مث أطلقت
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  :ويف تسميتها بالبقالوة املذاهب التالية
ة التركية عن الفارسـي  ))پاك((أا من  –ً ١

علـى   ))حالوة((، ومن الطاهر والصايف والنقّي: مبعىن
احلـالوة الصـافية أو   : النحت غري القياسي، مؤداها

  .املمتازة: النقية، يريدون
  
 األورديـة،  ))ْقـالوة ٔپ((أا من كلمة  –ً ٢

يسمون أوالدهم الذكور ا مبعىن احللـو، ومنـهم   
الشيخ بقالوة اهلندي الذي كان مدفونًا يف زاويتـه  
قرب خان قورت پاق، وهذه الزاوية خربـت اآلن  

  .منذ سنّيات
أنه كان للسلطان عبد ايـد طباخـة    –ً ٣

وألول وهي اليت ابتدعت هذه احللوى، ))ٔالوه((امسها 
بـاق  (( :يف كان عنـده مرة ذاقها السلطان قال لض

  .انظر الوه ماذا عملت :))الوه َنه ياپدي
حدثين إحسان اجلابري أنه حدثه عامل  –ً ٤

تركي امسه ضياكوك أن كلمة الـبقالوة معناهـا يف   
  .الشكل املربع: التركية القدمية
: أا مسيت باسم شـوبكها التركـي   –ً ٥

  .أوقالوه، وهو الصحيح عندنا
أخـذًا عـن    BAKLAWA: وأوروبا تسميها

  .التركية، وإن كانت التأكلها
  !بقالوة يا موز ]: وينادي بّياع املوز[

اشتهرت اآلن بقالوة بريوت ومربومة الشام 
ة بالربما، وكذا مربيات الشـام وجمففاـا،   ااملسمت

وغريبة صيدا، وكنافة جنب نابلس املسماة النابلسية، 
 وحالوة جنب طرابلس والالذقية، أما حلب فاشتهرت

  .مبامونيتها وكرابيجها وبلوريتها
  

: ومن كالم الزيين احلمصي يف خطبة اجلمعة
: أي(عن الصدرين الكبريين  –!  –اللهم  –وارَض 
افة ـبالبقالوة والكن) ذاـك(م ـالذين ه) الصينيتني
  كـدامـوا قـإذا ُوضعـن، فـريـمعّم

  ....فشّمر اليدين وحبلق العينني وسّن الضرسني
  .اجلمل فتتدركلوا قبل أن يرفسكم

  
  وكذا البغاجا بعدها بقالوة: ومن معارضاته

  يامرحبا ما مها السادات         
: أي( ))وأجلُّها بقالوة إن أوجـدوا (( :ومنها
  ).أجّل احللويات
  كم به بقالوة محرا حكى: ومنها

  لوُنها خّد الصّيب عجبا            
  ).بالفرن: أي(

  أصلح أمرهامن يل ا والفرن : ومنها
  بقالوة محراء وافت بالسحر           

  :وملا مات الزيين رثاه أحدهم
  ويف البقالوة العظمى وكشك

  إىل الفقراء كان أخا احتراق         
عن  ٧٩ص ٣ج ))ة عن حلبوثائق تارخيّي((يف 

الثالثا كان عيـدي ونظمنـا   : ))يومية نعوم خباش((
  .بقالوة

  
: بقلة احلمقاء، وتسمى الِرجلة: من العربية :الٔبْقۤلة   

نبات ليس له أصل يف األرض ثابت، إمنا ينبـت يف  
  .بزره

  .٧٨ص ١١ج: انظر اية األرب للنويري

  .٣٥٧ص ١٥س: انظر جملة الضاد

وتطبخ باللحم أو تضاف إىل السـلطات أو  
  .تّدغم باللنب

أش بـّدي أزرع علـى   ]: من كمـام [
البقۤلة بّقۤلت قليب واخلـّل عليهـا زاد   بقۤلة، ) وسخا(
  ).كان يكثر أكلها مع اخلل لفقره(

أي (: متل بـزر البقلـة   ]: من تشبيهام[
  ).كثريون

طراوات أكـل  ! يابقۤلة ]: ومن نداء الباعة[
   .اآلغاوات
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من شان نبطّۤل عمل السحر ]: من اعتقادهم[
الزم خنسلو مبيت البقلة، أو نبخّۤر املسـحور ببـزر   
البقلة، وإذا شال معو املسحور شوية قطران بكـون  

  .فك السحر أقوى وأقوى
  

: يف إدلب، من األرامية] من قرى حلب[ :ٔبْقِليد   
  :بيت املفتاح، كما يرى األب أرملة يف: بيت ْقليدٓا

  .١٨٥ص ٣٨س: املشرق

  .)٧٩حلب( ومثله األب شلحت
  

شجرة حرجية وصـناعية مـن فصـيلة     :الٔبٔقم   
م،  ١٢القرنيات، تنبت يف البالد احلارة، تعلو حنـو  

ورقها كورق اللوز، يستخرج من أنابيبـه الوعائيـة   
  .اخلشبية مادة صباغية بّنية ذات شأن
  .من العربية عن السنسكريتية

  .البقامية: انظر
  

  .دام، ثبت: قاءبَبِقي الشيُء : ةمن العربي :ٕبِقي   

  .بقا: انظر
  .الباقي: واسم فاعله

  وبيت الباقي يف حلب
  .باقي: واستمدت الفارسية
  .البقياۤنة: البقيان، وهي: وبنوا الصفة منه

  
مإعْدت : مابقيت أصٓبر، ومثلها]: ويقولون[

لنفـي   ))ماعـاد ((و  ))مـابقى ((أصٓرب، فيستعملون 
  .احلدوث يف املستقبل بعد أن حدث يف املاضي

  
ٕبقي بالو عندو، يابٓو ال ٕيبٔقـى  ]: ويقولون[
  .بالك

  
  .َبِقي: مبعىن ))تبقا((: ويف هلجة مالطة

أدام اهللا بقـاك، اهللا يطـّول   ]: من متلقام[
  .بقاك

  
نتيجة : يريدون(صّح الباقي ]: من كالمهم[

  ).احلساب، صايف احلساب، مغّبة األمر
ويزعم اإلسالم أنه إذا مرت جنازة هلم مهس 

  .))ل الباقيعقبۤا((: ّمساقي، يريدون مجلة: اليهود
  
  .راح الكتري وبقي القليل]: من أمثاهلم[
أخدنا القرد على مالو راح ]: من كمام[

املال وبقي القرد على حالو، مـابقي بالدسـت إال   
ــا إال وســخ  مأوشــ ــابِقي علين الكــراديش، م

قماش راحت وجاۤبت  بيتنا إجرينا،جّوزنا بنتنا تنعبِّي
بـبالش، مـابقى بـالكْرم إال    ) املهر(وراها وبِقي 

  .احلطب
  

: املتقدمـة علـى   ))بقي((بنوا الصفة من  :الٔبْقيان   
  .البقياۤنة: فعالن، وهي

  .بقيان عحطة إيَدك]: من كنايام[
  .مايبقى: البقّية: من العربية :الَبقيّۤة   

  .البقايا والبواقي: واجلمع
  

حني يسـتعطي   –انظرها  – ))َيّساف((وكان 
  .على البقايا من طعامكم: عالُبَؤايا، يريد: يغّني

  .بقّية وبقّيت: واستمدت التركية
  

َبّك الديك اجليۤجة، يسـتعملوا  ]: يقولون[ :َبّك   
: باكهـا : يف ضروب الطري واحلشرات، من العربية

  .خرقه: سفدها، أو من بك الشيَء
  .انبك :بنوا منها

  
كًى، وهم يقولون يف َبكى ُبكاء وُب: عربية: َبَكى   

  .سال دمعه: ۤاالٕبك: املصدر
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: واملضـارع : بكى منه وعليـه ولـه  : يقال
  .بِكيـب

  .انبكى :ا منهابنو
  

  .بكاء: واستمدت التركية
  .انظرها .بِكي: ويكثر أن يقولون

  ).وتركخ الكاف(َبِكي : ويف العربية
ْبَكـا  : ْبكٓا، ويف الكلدانيـة : ويف السريانية

  ).والكافان يركخان فيلفظان خاءين(
  .يبِكي: ويف ملحمات أوكاريت

  
  .وبكبك وتبكبك الٕبكۤا وبكى والبكوة وٕبكي والبكيان وانبكى: انظر

  

ضربين وبكا وسبقين واشتكى ]: من أمثاهلم[
  .، التشكي يل ببكي لك)وهو من أمثال جند أيضًا(

  
ليش عم تبِكي وانا : قال لو]: من كمام[

كل بكويت ألنـك عمِّـي، قـالوا    : عّمك ؟ قال لو
: ساويناك راعي غنم، صار يبكي، قالوا لـو : للديب

  .ببِكي عالصحيحةعم : ليش عم تبكي؟ قال لن
  

  .بكى: مصدر: الُبكاء والُبَكى: من العربية :الٕبكۤا   
البكۤا سـالح النسـوان،   ]: من استعارام[

  .البكا املّر: واستمد ثاقفوهم من الغرب
  
ماتوا وما وّرتونا وحّق البكـۤا  ]: من أمثاهلم[
اشترى أحـدهم  : أصله(كۤا عتّم اجلب ٕبماعطونا، ال

زيت مغشوش، شـكا أمـره إىل   زيتًا، مث علم أن ال
البكۤا مو هّلـق،  : صاحب له وبكى، أجابه صاحبه

حني تبيعه للزيات وحني حتاول : البكا عتّم اجلب أي
ـ  ـ ـأن تدلق ظروف الزيت جبب الزي ر ـت ويشع

  ل ـذ تبطـك، حينئـوء زيتـات بسـالزي

صفقة البيع، وحينئذ تشعر مبا يلحق جتارتـك مـن   
  ).خسران

  .٥٦ص ٢جلنويري انظر اية األرب ل

  .جعله يبكي، هّيجه للُبكاء: بّكاه: عربية :َبّكى   
  .أبكى: انظر

التفرح عالبضحكك افراح ]: من حكمهم[
  .عاللي ببّكيك

  ]:من أغانيهم[
  فراق احللو بّكاين   عاملٔاين املٔاين املٔاين

  .بچاين: والبدو يقولون
 الكـثري : –وتقصر مهزته  –البّكاء : عربية :الَبّكا   

  .البكاء
كون املـرأة عـذراء ومل ُيـزل    : عربية :الَبكأرة   

  .غشاؤها الرقيق يف جهازها التناسلي
  .بكارت: واستمدت التركية

  
 –انظرهـا   –بنوا على فعفع من َبَكـى   :البكبۤكة   

  .تبكبك: واستعملوا منه مصدره، ومطاوعه
  .انظرها

ضـربه بالسـيف، وهـم    : بكته: عربية :َبكت   
  .بعثرها وفرقها: بكت مصارينو، يريدون: يقولون

  
  .انبكت للمطاوعة: بنوا منها

  
  .أجو التحري وبكتوا البيت]: من كالمهم[
  
يبۤكت حلمو عـن  ]: من دعائهم على فالن[
  .عضمو

  
عّيره، عّنفه، قّرعـه، وهـم   : بّكته: عربية :َبّكت   

، فيعدوا بعلى ويريـدون  عم ببّكت عليه: يقولون
احلملة على اآلخـر باملالمـة والتـوبيخ    : بالتبكيت
  .التهكمي
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  .تبكيت: واستمدت التركية
  .تبكيت الضمري]: من تعبريام احلديثة[

نسـبة إىل  : أو البكباشي أو البكداشي َبكتاشي   
حممد بن إبراهيم آتا الشهري باحلاج بكتـاش، قـدم   

العربيـة كتابـه   األناضول من خراسان، وألـف ب 
الزهد، وعلى إثره ذاع صيته : ، موضوعه))مقاالت((

م، وتكاياه ١٣٣٦وصار له أتباع يف تركية، مات س
  .النظيفة األنيقة يف كل بلد

كان حلو احلديث رقيق احلاشية ذا شخصية 
مؤثرة، معتقدًا يف واليته، وطريقته سادت وال يـزال  

اإلسـالميات  هلا يف تركية أتباع، وهي مزيج مـن  
  .والفيثاغورية الغنوصية واملسيحية

وهو الذي بارك اإلنكشارية لدى تأسيسها، 
وكان لكل ثكنة إنكشارية مرشد بكتاشي، واختذوا 
قطعة من الصوف اقتلعوها من جبته شـعارًا هلـم،   

  .ومسوا كل إنكشاري ابن احلاج بكتاش
  :وهو القائل .اإلنكشارية: انظر

  علي َكورو شدي َكوزميه    آنيه ده باقدم يوزميه
، يريـد  ))يِلَع((نظرت يف املرآة فرأيت : أي

صورة وجهي من عني جنبها سحبة األنف اليت هـي  
هذه الـيت   ))علي((الالم وحتتها الياء املردودة، وكلمة
ي خلق اإلنسان تقرأ طردًا وعكسًا هي صورة اهللا الذ

  .))َعِلي((كتوبة بشكل على صورته، جعلها م
  .البكتاشية: ٧٥التذكرة التيمورية صانظر 

  .أصابيع بكتورا: انظر :اَبكتؤر   
غالم سيف الدولة، انتزع : مملوك قرعويه :بكجور   

  .حلب من سعد الدولة مع قرعويه
  

  .احلارس: من التركية :الَبكچي   
  .البكچّية: واجلمع عندهم

  
مسـالك  ((من قبائل العرب، يف  :َبْكر بن وائل   

  .وبالرحبة من بالد حلب طائفة منهم: ))األبصار

مايستقى عليهـا،  : َبْكرة البئر: من العربية :الَبَكر   
سطوانة معدنيـة أو  أاحملالة، وهم استعملوها يف كل 

خشبية حمزوزة الوسط ومثقوبة الطرفني، يلف عليها 
  .اخليطان أو احلبال

  
البَكــٔرة والبكــراي : والواحــدة عنــدهم

  .لبَكرات والبكراياتا: والبكراۤية، واجلمع
  .ٔمٔقرة: وامسها يف التركية
بكريَيا : ْبكٓرييٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).والكافان يركخان فيلفظان خاءين(
  .البكرة: ومسوا الفقرة يف احليوان

بكـرة  : متل دنب الكلب]: من تشبيهام[
  .أجنس من بكرة

واستمدت كلمة البكرة للمحالة اإلسـبانية  
  .ALBACARA :فقالت

  
أول مولود ألبويه ذكرًا : الِبكر: من العربية :الٕبْكر   

  .كان أو أنثى
  .مل يتقدمه مثله: وجمازًا

  .الِبكر: أول مولود: ۤبكور: ويف العربية
كـان األول،  : ْبَكر: ويف السريانية الكلدانية

  .سبق
  
اللي بكـر آوالدو بنـت   ]: من اعتقادهم[

  .بكون مرزوق
  .البكريةابتكر، : انظر

العـذراء،  : الِبكـر : من العربية :الٕبكر والباۤكر   
  .والرجل مل يتزوج

  
  ).وتركخ الكاف(ۤبكور : ويف العربية

  .البكارة والبكرية: انظر

  .جاء باكرًا: بّكر: عربية :َبكّٔر   
   .البكري: انظر
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لۤيش ماأبكّۤر لسـۤان حلـو   ]: من كمام[
أجرب يهوديـًا أن  أصله أن أحد اجلهلة (وأكل طيّۤب 

بّكـر  : يأكل طبيخًا حلمه دخيا، وبعد ماأكل قال له
  ).، أجاب بالكالم السابق الذي صار مثًال)وسّبه(يا 

  
  .من عجبو الٕكرۤا بكّٔر]: من أمثاهلم[
  

مـن ألعـاب   : BACCARAمن الفرنسية  :الَبَكٔرا   
  .القمار بورق الشدة

  
  .ضرب من الكريستال املمتاز :الَبَكرا   
  

مزرعـة يف جبـل   ]: من قرى حلب[ :َبٔكرْتونا   
البـاكورة، القرصـة   : َبكَرتونا: مسعان، من األرامية

  .)٦٤حلب( الصغرية، كما يرى األب شلحت
  

  .البكره جي: انظر :البكَرِجي   
  

اليوم عبكرا سافر أبوي، مـن  ): يقولون( :الٕبْكٔرة   
  .الغدوة يف اليوم: الُبكرة: العربية

عبكرة، وعلـى بكـرة، وعنـد    ]: يقولون[
  .عبكرة، ومن عبكرة، ومن على عبكرة

استنۤيتك من ٕبكرة اهللا للضـهر،  ]: ويقولون[
  .فيميلون الراء هنا فقط

  
) أو بضٔاۤين(شغل مصر بقيم ]: من كمام[

  .من عبكرة للعصر
  

بكـرا منسـافۤر،   ]: يقولـون : [أو البكراالٕبكٔرة    
كمـا   –كرة من الغد الُب: ةغدًا، من العربي: يريدون

  .– ))املنت((يف 
، لبكـرة  لبكرة فرج ورۤمحة]: من كالمهم[

 .عطيين عمر، َرّب بكرا بدّبۤر بكرا

بكرا بدوب الـتلج وببـان   ]: من أمثاهلم[
  .ْرجـاَمل

  
إذا ّمتۤينـا   –بكرا َبجيـك  ]: من متچكام[
  .–مالطيبني 
  
بكرة بتبيّۤن الٔقرعا مـن ٕأّم  ]: من كمام[
اليـٓوم بأيـدك وبكـرا    : زرةالدنيا متل اجلالشعر، 

  ).كْبعقَب(
  :يهزج األوالد يوم الوقۤفة]: من أهازجيهم[

  دـمندَبح بقرة السّي     بكرا عيد منعّيد
  مندبح مرتو هالشقرا    الو بقرةموالسّيد 

  
آلة مستديرة تـدور  : من العربية الَبْكَرة :الَبَكرة   

  .حلبلحول حمور، حمززة احمليط جيري فيه ا
  .مقأره: الَبَكرات، ويف التركية: واجلمع

  
أديب : قاسم بن حممد: أو الَبكرجي :الَبكره جي   

  .ه١١٦٩حليب له تآليف، مات س
  

تقع بني : ]من حارام: [أو الَبكرجي البْكره جي   
مان، مسيت باسم محيد الدين  حارة الباشا وٕجب ٔقٔره

وكان يدرس  ،ه٩٤۰الرهاوي البكره جي املتوىف س
  .الفقه يف جامع هذا احلي

  .٧٤ص: ، واآلثار اإلسالمية لطلس٥۰١ص ٥ج: انظر إعالم النبالء
  

  :٤٢صويف منظومة الشيخ وفا 
  بالقرب منه البكره جي قاسم

  وكان فاضًال من األكارم         
  

  .جامع البكره جي: ١٧٤انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة ص
  

  ة ـم، نسبـاء ذكورهـن أمســم :َبكِري 
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  .عربية إىل أيب بكر حبذف صدره، وهذه هي القاعدة
مصطفى بن كمال الدين املتصوف، زار  :الَبكِري   

  .– ه ١١٦٢حلب، مات س
  

من شخصـيات اخليـااليت يف    :بكري مصطفى   
خيمته، ميثل دور الشجاع الكرمي، اب بأسه مجيـع  
شخصيات اخليمة، يبدو يف اخليمة حامًال على ظهره 

  .برميل مخر
  

لشمس الدين  ))قاموس األعالم((له ترمجة يف 
وعّده  ))مصطفى بكري((سامي التركي، ذكره باسم 

م، ١٦٤۰ – ١٦١٢من ندماء السلطان مراد الرابع 
  .ويأثرون عنه نوادر غريبة

  
ويف حلب معمـل للخمـور آلل جويّۤـد،    
أصدقائي كّلفوين أن أضع طائفة من األمساء لضروب 
اخلمور عندهم تكون شعارات ملنتوجات معملـهم،  

بنـت   –ً ٢األنـدرين   –ً ١: فوضعت أربعة أمساء
دمعة بكري  –ً ٤ ))حمن األرواح((الراح  –ً ٣الكرم 
  .مصطفى

  
ت مقصفًا باخلّيام، واستمدوه وأنا كنت مسي

  .مين حىت ابُتِذل
  

أطلقوه على املرأة اليت ولـدت الولـد    :الٕبكريّۤة   
  .األول

يف جسر الشغور، من ]: من قرى حلب[ :َبْكٕسريا   
بيت زئري األسد، كما يـرى  : بيت كسريا: األرامية

  .١٨٥ص ٣٨املشرق س: األب أرملة يف

  .ٔبقٔصما: انظر :َبْكَسما   
يسلّۤم ٕتّمك، شفتك ّملا َبكعـت  ]: يقولون[ :َبَكع   

ضربه ضربًا عنيفـًا علـى   : بكعه: عربية. هاجلردون
  .مواضع من جسده، بّكته، رّده مبا يكره، وّبخه

  .انبكع: بنوا منها للمطاوعة
  .بكع وخبع: انظر

  

  .بنوا على فّعل من بَكع املتقدمة للمبالغة :َبّكع   
  

يف جسر الشغور، من ]: من قرى حلب[ :َبكْفال   
بيت الضمان، كما يرى األب : بيت كفال: األرامية
  :أرملة يف
  .١٨٥ص ٣٨املشرق س

ويرى األب شلحت أا مبعىن بيت الضمان 
  .)٨٤حلب( .واملساعدة
  

  .البكلة التالية: انظر :َبّكل   
فيه العروة : اإلبزمي: BOUCLEمن الفرنسية  :الٕبكۤلة   

  .ينوب عن الزرولسان 
  .بّكل: وبنوا منها فعل

  .چاكيتوبّكل بنطلونو و]: يقولون[
ــة    ــا :الَبَكلوري : فرنســيةلمــن ا: أو البكلوري

BACCALAURÉAT  عن الالتينيـة :BACCA :  األمثـار
شجر الِدفَلى، وكـان مـن   : LAURÉATالعنبية، و 

عادم أن يكللوا الفائز يف الفحص بإكليل الـِدفَلى  
العنقودية، مث استعملت لشـهادة الدراسـة   بأمثاره 
  .الثانوية

  .شهادة احلذاقة: وضع هلا جممع حممد عبده
 ِعرفانة،: واألوىل أن يقال هلا: وقال العاليلي

  .َعَرفة، ِدفالة
عم بتحِكي بكلوريا، ]: من تعبريام احلديثة[

  .كالَمك بكلوريا
  .انظرها .انبكم: بنوا منها :َبَكم   

  

الـدبس، مل يسـتعملوها إال يف   : تركية :َبكماز   
  .باع الدبس واشترى بكماز]: كمتهم[
  

   ةـأربع: ةـود خاصـيقول اليه :ۤبكَنْفٓوت   
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األجنحة األربعة، أطلقوهـا  : عربية مبعىن :ۤبكنفوت
ا حتت الثياب عقدت يف زواياها وعلى صدرية يلبس

قـد  األربع عُقد خبيط صويف خاص، ترمز هـذه العُ 
، وهذه الصـدرية  ))َيهوه((اُجلّمل إىل كلمة حبساب 

  .شعار اليهودية
  

مصدر صـناعي  : الُبكورية: من العربية :الْبكوريّۤة   
  .للولد الِبكر

  
وتـركخ الكـاف   (ُبوكرُوتٓا : ويف السريانية

  ).فتلفظ خاء
  

  .اسم الواحدة أو املّرة عندهم من ٕبِكي :الَبكۤوة   
تبِكي؟ وأنا قال لو ليش عم ]: من كمام[

  .كل بكويت ألنك عّمي: عّمك؟ قال لو
  

: انظر. األوىل حتريف َبَكى العربية: أو َبَكى ٕبِكي   
  .بكى

  .ِچيٕب: ويف هلجة البدو
  .إبِكي: ويف األشورية البابلية

  .خبا: ويف العربية
  .ْبكا: ويف السريانية

  .َبكا: ويف لغات جنويب جزيرة العرب
  :ومن شعر جزيرة مالطه

  ليلي وار ونبكيج    حمبوب تا قليب سافر
يف الفرنسية تأيت بني املضاف  DEتقابل  ))تا((

  .واملضاف إليه، نبكيج مبعىن أبكيه أنا الحنن
  
اأجاين زهر عمرو مـاجيي  م]: من كالمهم[

  .عم بشكي وببكي ،َببكي وَبوّجع عيوين؟
  
بكي عليه من هادا اللي عم ٕب]: من كنايام[

 ).يتحسر على فقدانه: يريدون(زمان 

قال لو بتبكي وأنا عّمـك؟  ]: من كمام[
كل بكويت ألنك عّمي، لوال ٕعلبة السنامكِّي : قال لو

عّكا : ، ٕبشكي وٕببِكي وبقولكانت األحوال بتبكِّي
أبوك مات وما خّلف لك شـي  : ة، قالوا جلحۤاوۤمخ

بِكي وأنا بكيت عليه ٕبكۤا ٔخْرج حليتو، يـاْمن : قال لن
  .ك لٕنغَمىَحلٕنعَمى يامْنض

  
الولد إذا مـابِكي مابترضـعو   ]: من أمثاهلم[

ياجوع ياموجوع، كـل مـن   : ٕأّمو، الولد إذا بكي
  .ببِكي على ميتو

  
  ]:من شعرهم[

  وْعيوين ملياۤنة دموْع     التشِكي يل ببكي لك
فالن بكي مثل ٕبكۤا الۤكّنـة  ]: من تشبيهام[

  .عمٓوت محاتا
  

على فعالن، ) العربية(بنوا الصفة من بكا  :الَبكيان   
  .الباكي: فعالۤنة، وصفته من العربية: واملؤنث

فالۤنة أو فالن متل احلرداۤنة ]: من تشبيهام[
  .بالعرس والبكياۤنة يف احلّمام

  
البتنام بكياۤنة بطلـع ال  ]: من كتاب اللباد[

  .شعر جّوات عيونا
  

الوقت  :–انظرها  –بنوا على َفعّيل من بّكر  :الَبّكري   
  .الباكر

  
ياسعادة البسۤاتني اللي بتلحق ]: يقولون[ :الَبّكري   

  .خضرتا بّكري بتبيعا بفلٓفل وقرنٓفل
  

  .جاء باكرًا: بنوا على فعّيل من بّكر
  

  .بكر: انظر
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ــة: ويف الســريانية ــٓا، ويف الكلداني : ْبكٓريي
  .كريَياـب

أطلقوها على البقرة الصغرية، حتريـف   :الَبّكرية   
الفتّية من البقر مل حتمـل، ومثلـها يف   : الِبْكر العربية
  .الَسخلة: الْفطيمة، ويف املاعز: الغنم عندهم

  
يف باب النريب، سكاا ]: من حارام[ :أرةّگالَب   

خليط من البدو والريفيني، وأصلهم مـن إحـدى   
  .عشائر البَكارة التالية

فخذ من قبيلة البوبدران، يزعمون أـم   :ارةالبّگ   
سادة يتصل نسبهم باإلمام حممد الباقر، منـهم مـن   
يقيم يف منبج، ومنهم يف كفر ختـارين، ومنـهم يف   

وكلهم يرتبطون يف األصل ببكارة دير . سهل الغاب
  .الزور

  
  .البقارة: انظر معجم قبائل العرب

والبكَّارة أيضًا فرع من احلديـديني يقـيم   
  .خيمة ٦۰ويب حلب، يعّد جن

  
  .نسبة إىل البكَّارة املتقدمة :اِريالبّگ   

والعنب البكَّاري هو األسود كالشّحۤيري، إال 
  .أنه أكرب حبة وأقل عجمًا، وليس بغصّيص

  
ده يل اهللا حيرسو، گشب ب]: يقولون[ :يل الَبگَده   

: مـن التركيـة  . حسن القوام، أنيق اللباس: يريدون
الحقة فارسية لألمسـاء  : ))تا((و  –انظرهـا   – ))بيك((

أداة النسـبة،  : التركية ))يِل((للداللة على االنتهاء، و 
  .ِويگفهي إذن مبعىن البي

  
 –     ده لية، يريـدون گفروة ب]: يقولون[

الَزبون : ذات األكمام الطويلة، يقابلها: –اصطالحًا 
  .انظرمها. ذات األكمام القصرية واجلّداعية

  .نّداه َبال وَبَلًال وِبّلة: بّله باملاء: عربية: َبّل    

  .انبّل: بنوا منها
  .بلل وتبلل: انظر

شغلو َشّل وَبّل، شي ببـّل  ]: من كالمهم[
  .القلب

  
إذا حلق جاَرك ٕبّل أنت ما بعد ]: من أمثاهلم[

  .جارك إال أنت
  
زاد يف الطني َبلّۤة، وقع عليه ]: من استعارام[

، عـم  )ء دور أن حتلق ذقنه وأن يهانجا: أي(الَبل 
  .حبلق لو َبال َبل

  
مجاعة اجلمال، وهي ): العربية(حتريف اإلِبل  :ّلالٕب   

  .هلجة بدوية
  

الغّم، وهم يستعملوا : البالء وتقصر: عربية: الَبال   
  .للمصيبة

ألنه يبلي اجلسم، وهناك صلة بينـها  : قالوا
والتجربـة باملصـيبة   جّربـه،  : ))باله وابتاله((وبني 
  .برهان

  .كّف بالك عّني]: من كالمهم[
بالء، واستمدا اليونانية : واستمدت التركية

  .BELA: من التركية فقالت
وساد هـذا  (الناس بال الناس ]: من أمثاهلم[

املثل على لفظ يدانيه يف العراق وسـورية ولبنـان   
  .، الرۤمحة خمصصة والبال عام)ومصر

  .اسو البالاب عٔرج]: من استعارام[
  .الدنيا قضاها َبالها]: من حكمهم[
  ]:من أغانيهم[

  أكتر باليي مّنهن     ياويلي ويلي ٕمنِّٓهن
امتحنه، جّربه، وهم يستعملوا : باله: عربية :َبال   

مبعىن أصابه مبكروه ذهابًا منهم إىل أن املصيبة جتربـة  
  .من اهللا
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  .يٕباله أو يٕبليه: ومضارعها عندهم
  .اهللا ببلي وبعني]: حكمهم من[
  
ف عمرو، ه بٔقريبال]: من دعائهم على فالن[

نار وبارود وهوا، يـباله بقتلـو   : يباله بتالۤتة سوا
، يبليه بـزّت رقبتـو   )ليضيع غرميه(بسّيارة ماال منٔرة 

  .وتكون الكۤالب حاضرة
  

حتريف ِبال العربية، من باء االستعانة بعـدها   :َبال   
  .حرف الباء: انظر .النافية ))ال((

إىل مايتلوهـا مـن    ))دون((ويضاف إضافة 
  .َبال بلف، أو مضمر: مظهر

  
َبالي، َبالنا، َبـالك،  : وتصرف مع الضمائر

  .َبالكي، َبالكن، َباله، َبالها، َبالٓهن
 بتريد ناخد معنـا شـويّۤة  : أل أحدهمويس
  ٔعٔرٔقات ؟
  
  ).حذف اجلملة املنفية(َبال  –
َبال سيكارْه متـل   الشب]: من تشبيهام[

  .البنت َبال ْسواره
  
معلمو ماحبۤسن بقيم إيدو عن ]: من كنايام[
  .إجرو َباله
  .من ترك شي عاش َباله]: من حكمهم[
  َبال حسَبك َبال َنَسبك]: من أغانيهم[

  غري اللريات مابتحكي            
  .حرف جواب يأيت إثباتًا ملنفي قبله: عربية :َبَلى   

آمبۤلـى،  : لغربية حيرفوـا إىل ويف القرى ا
  .َبۤلى: وغريها

  :واـي قالـماليوم الل]: امـن كنايـم[

يريدون من يوم اخلليقة، إذ سأهلم اهللا (َبَلى، 
: ألسـت ربكـم ؟ قـالوا   : –قرآن ـكما يف ال –
  ).لىـب

  ]:من مواويلهم[
  جسمي خال والعضم مين َبال! يارب 

  ىَلَب: وانا موّحد إهلي من يوم قالوا          
  .پالتني: انظر :الْبالتني   
  

ضـد  : مصدر َبُلـد : الَبالدة: من العربية :الَبالۤدة   
  .فطن

  .بالدت: واستمدت التركية
  

پـٔأالس أو ٔپـٔالس عـن    : من التركية :الْبالس   
النسيج اخلشن يتخذ غالبًا مـن القّنـب،   : الفارسية

  .يتخذ منه غالبًا األكياس
وجبانب سوق احلبال سوق لألكياس، وكال 
السوقني مل أشاهد سوقًا هلما يف سياحايت، ذلك ألن 

  .حلب مهمتها التجارية كانت ذات شأن
: ية، واجلمعوالبالسا الْبالۤسة: وواحد الْبالس
  .البالسات والبالسايات
  .اِملْشح: وعريب الْبالس

النافيـة و   ))ال((حنت من البـاء و   :الَبالش
دون مقابـل،   :العربية، وجعلوها امسًا مبعىن ))شيء((

  .جمانًا، رخيص جدًا
: ويـدخلون البـاء   ))ال((ويدخلون عليهـا  

  .ببالش، كأمنا الباء فيها من جذر الكلمة
  
، !اشتريتو ببالش، يـابالش ]: كالمهم من[
  .َبالش الش
  
ماحدا ببخّۤر لرّبـو بـبالش،   ]: من أمثاهلم[

يـامن  : النحاس وبنت الناس خّدۤامني ْبَبالش، قال لٓو
  ٓودـخ:وـال لـح سّري قـد عتماين ويفضيآخ
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  إش يف أحلى مالعسل؟ :مفضحاين ببالش، قال لو
  .لّّّ ببالشاخل :قال لو

فالن إذا صّح للو قرب ببالش  :]من كنايام[
  .تشّطح فيهب

شاش و دقن بـبالش   دراع: ]من كمام[
نا بنتنا تنعّبيب بيتنا قمـاش  جّوز ،بتصري أكرب غشاش

ببالش  ،ببالش  )النوم(راحت و جابت وراها وبقي 
  .ما بنماش
  

  .من قتل قتيًال :يف هلجة البدو :الَبّالش   
  .بلش و انبلش :انظر

  

 .صيغة املبالغة من بلص :بنوا على فّعال :البّالص   
  .انظرها

األرض املسـتوية   :الـَبالط  :من العربية :الْبالط   
 :عن اليونانية ،صفائح احلجارة اليت يفرش ا ،امللساء

PLATEIA،   ويف الالتينية عـن اليونانيـة: PLATIUM، 
  .وهم أطلقوه على صفائح احلجارة

الْبالطـة والبالطـاي    :والواحدة عنـدهم 
  .البالطات والبالطايات :والبالطاية، واجلمع

  
يف شـباط ّمل البـيض مـن    : ]من أمثاهلم[
  .عالبالط

م أعبالط احلّمام القرعا من : ]من كمام[
  .)أو عجرن احلمام(الشعر بتبان 

ببّص ما  :متل بالط احللواين: ]من تشبيهام[
  .برت

  .بالطشّرك على : ]من استعارام[
  

عن الالتينية  ،القصر :الَبالط :من العربية :الْبالط   
PALATIUM:   قصر القياصرة الرومان الذي كان ُبـين
    .من تالل رومية PALATIUM على تل

لقبوا ا الكنافة البلورية على التشبيه  :ط اجلّنةْبٔال   
  .التخيلي

لقبوا ا الكبة بصينية على التشـبيه   :ْبالط جْهّنم   
  .التخيلي

ال يابّالط أل، بنوا على فّعال : ]من سبام[:البّالط   
   .أعيا و تعب :من َبّلط يف املشي

  .البليط :انظر

تقع بني حارة تلعران : ]من حارام[:حارة البّالط   
الـبالط الفوقـاين و    :وحملة الضوضو، وهي قسمان

  .البالط التحتاين
  .التحتاين يعرف أيضًا بالقّطانة و

زبـدة  ((يف  ))الـبّالط ((و ذكر ابن العـدمي  
  .))اَحللب

  
صيغة املبالغة على فّعال من بلـع   :عربية :عّالالب   

  .أنزله من حلقومه إىل معدته :الطعاَم
  .بلع :انظر
  

انظر الفوات، وقـد يلطـف   : ]باممن س[
  .الكبة بلبنية عويابّال! يابّياع الكشك  :السباب إىل

 :املوس عر فينا متل بّالايص: ]من تشبيهام[
  .إن طالعو جبرحو وآن خّاله بقتلو

وساد هذا التشبيه على لفظ يدانيه يف العراق (
  ).و السودان و سورية و لبنان و مصر

  
     اخلـرب ينشـر بشـكل رمسـي     :عربية :الَبالغ   

  .))مولد((
  

  .َبالغات :وهم جيمعونه على
  .ما على الرسول إال الَبالغ: ]كالمهممن [
  

أن يكـون  : من مفردات الثاقفني، عربية :الَبالغة   
  .الكالم مطابقًا مقتضى احلال مع فصاحته
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  .بالغت :و استمدت التركية
  .٧ص ٧جانظر اية األرب للنويري 

 .صيغة املبالغة من بلـف  :بنوا على فّعال :َبّالف   
  .انظرها

  

 :، يريـدون )العربية(بال قافية  :حتريف :ةَبال قاۤف   
 روّيه، وهـو  دون مقابلة السباب بسباب آخر على

  ].من متچكام[
   .القافة :انظر

  

مؤذن النيب، ذكرناه ألنه ورد امسه  :ْبالل احلبشي   
  :يف مثلهم
  .إذا مات بالل ماببطل األدان: ]من أمثاهلم[
  

افهـم   :ِبال معىن، يريدون :من العربية :َبال معَنى   
كالمي على ظاهره دون أن تؤولـه إىل توريـة أو   

  .]كامچمن مت[ غريها، وهو
 ))املوسوعة يف علوم الطبيعـة ((ذكره يف  :الَبّالن   
، تكثـر  ٢۰جنس نباتات عشبية، أنواعه حنو : وقال

  .و يستعملون مغلّيه دواء ملرض السّكر.. .يف البور
كميات تتخذ مـن  وبلدية حلب تشتري منه 
   .الَشَبط :أعواده مكانسها، و يسمونه أيضًا

  .الغفلة و قلة التمييز :عربية :البالهة   
  .بالهت :و استمدت التركية

اهلّم و الوسـواس، تـرد يف   شّدة  :عربية :الَبلبال   
  .أغانيهم

   .البالِبل، و هم مييلون :و اجلمع
ـ  :ّمحام َبلَبان    ـ   ـمح ارين ـام بـني قبـو النج
  .املستدامّيةو
  

منظومة الشـيخ  ((قال األب توتل يف حاشية 
بيـت  : بيت لَبنـآ  :من السريانية :َبلَبان :٨۰ص ))وفا
  .اللَبن

  .١۰٦ص ٦جو ١٨و ١٧ص ٥جو ٣٣٨ص ٢ج ))إعالم النبالء((انظر 

جوزي بلبلين بلبلـة مـو   : ]يقولون[ :َبْلَبل
فّرقـه  : بلبله: شّتتين، عربية: شلون ماكان، يريدون

  .خلطها: وحّركه، أوقعه يف اهلّم، واأللسنة
وكلها متحدرة من قول التوراة إن يف مدينة 

  .بابل تبلبلت األلسنة، أي تفّرقت
  .شّوش :َبلبل :ويف العربية

اهلوا رماك وبلبل آحوالك : ]من نداء الباعة[
  !يا مشْمش 

من طيـور الَغـَرد،    :الُبلُبل :من العربية :البْلبل   
ثل يف طالقـة اللسـان و الصـوت    ويضربون به امل

  .اجلميل، عن الفارسية
   .و اجلمع البالبل، وهم مييلون الكسرة

  .واستمدا التركية
  :واستمدا اليونانية من التركيـة فقالـت  

BUMBUL  
 :واستمدا الفرنسية من العربيـة فقالـت  

BULBUL 
  .ومثلها اإلنكليزية

 :واستمدا القرواطية من التركيـة فقالـت  
BUMBUL.  

فّيا ْطـرنج   :وإذا أطنبوا يف وصف دار قالوا
  .ونارنج وبالبل عم بتناغي

  .٢٥٢ص ١۰جانظر اية األرب للنويري 

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

يف أيـار بـتغين البالبـل    : ]من أمثـاهلم [
  .عاألشجار
  .البلبل ناغى عغصن الفّل: ]من أغانيهم[

مصّب املاء من  :)العربية(حتريف الُبلُبلة  :الَبلبولة   
   .بريقاإل

  .الَبلبوالت :واجلمع
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املـداراة،  : POLITIQUE: من الفرنسـية  :الَبَلتيَكه   
  .َبَلتيكات: السياسة، وجيمعوا على

الدنيا بالبلتيكه، عم مبّشـي  ]: من كالمهم[
  .أمورو بالبلتيكه، البلتيكه راس مال كبري

يلجمووما حۤسـن جيـاۤوب،   ]: يقولون[ :َبلجم   
استعملوها جمازًا . ألبسها اللجام: حتريف أجلم الدابة

  .مبعىن أخرسه
  .ْتبلَجم: بنوا منه

َحمل النخل ما دام أخضر كِحصِرم : عربية :الَبَلح   
  .َبَلح: العنب، عن القبطية
  .حة وبلحاي وبلحايةَبَل: ةوالواحد
  .َبَلحات وَبَلحايات: واجلمع

برهان الدين أبو احلسن علـي الـواعظ    :الَبْلخي   
حّي علـى  ((الزاهد، كان الشيعة يقولون يف األذان 

والبلخـي   ))حي على الفالح((بدًال من  ))خري العمل
  .أبطل ما أقرته الشيعة

: البلد والبلدة: من العربية :الَبَلد والبْلدة     
  .املدينة، والَبَلد يذكر ويؤنث

يسكنون، والُبلدان وهم  مهالِبالد و: واجلمع
  .يرّدون

  .٢۰٧ص ٢٤س: انظر جملة امع العلمي العريب

  
َبَلد وبلـِدي وبلـديت   : واستمدت التركية

  .وبالد وبلدان وبلدت
  .ٕأنۤته ورۤدة ببلۤدة]: من متلقام[
راح علـى بلـد الكلـب    ]: من كنايام[
  .والكلۤبة

بلـدنا زغـۤرية ومنعـرف    ]: من كمام[
ٕدعا الكالب يسـتجاب مـا ّمت بالبلـد    بعضنا، لو 

ا، ـفّي) وۤجنس(قّصاب، البلد اللي ما هي بلدك ۤمشر 
  وش، ـۤزت دركـالد عنطـۤرت البـذْكـإذا ان

ي يا أم زنبور بّدك بلد ما فّيا قبور، انظر شرحه حلتلو
وضمنه ابن أيب (، أنا بعۤرف مشس بالدي ))تلوحل((يف 

  :قالفحجلة 
  لومي فإين! فدع ياعاذيل

  )بشمس بالد أرضي منك أعرف          
الولد ولد ولو عّمر َبَلد، الرزق ]: من أمثاهلم[

وهو من أمثال جنـد  (املاهو ببلدك الٕألك وال لولدك 
ٕأنته منۤين؟ قـال  : ، قالوا جلحۤا)أيضًا على لفظ يداينه

من بلد أهل مريت، عيون السود يف املسلخ كترية : لن
تدخال كول ة، البلد اللي بوعيون الزرق يف البلد قليل
َزّي، املا بنفع يف بـالدو   من بصال، كل سجرة وإٔال

  .مابنفع يف بالد الناس
  .تنني بفرد قلب بياخدوا بلد]: من حكمهم[
وانـا عـاوز   ! بلدي يابلدي]: من أغانبهم[

  ).استمدوها من مصر(أرّوح بلدي 
  :غريها

  واشۤرف على الوادي     الطلع َعٔراس اجلبل
  الديـب هوا  َنسَّم       رحباـيام: واقول

  .قومة البلد: انظر

  
  

فريق من عشرية الكيار املقيمة يف البـاب،   :َبَلد   
  .تعرف بالبوَبَلد

كان عاجز الرأي، ضعيف : َبلَّد فالن: عربية :َبلَّد   
  .اهلّمة

  
  .البلد: انظر :الَبلدة

  
  

املنسوب إىل بلد حلب، : يريدون :الَبَلِدي
ويعتزون مبنتوج بلدهم كامنا احلرمـان هبـة، وإال   

  ا ـوم خضارهـا يف طعـدة جتاريهـأي بلـف
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ومثارها وحلمها، ومنها احلنطـة البلديـة، وتسـمى    
  .الشرقية أو احلصية، والس البلدي

  .البلدية: انظر

البلدي بلـدي واَجلَلـب   ]: من نداء الباعة[
  .البلدي بشٔقه يآبوكّبوه، 

زيوان حلب وال حنطة َجَلب ]: من أمثاهلم[
  ).أو زيوان بلدي وال حنطة الصلييب(

اصطالح وضعه العثمانيون للمصلحة  :البلديّۤة
اليت تنظر يف أمور املدينة من حيث مرافُقها وعمراا 
  ...وتنظيمها وختطيطها ونظافتها وتيسري السلوك فيها

وأقّر امـع العلمـي   يديرها جملس بلدي، 
  .العريب كلمة الس البلدي اليت وضعها األتراك

 ))اِحلسـبة ((وكان العرب يسمون هذه املهمة 
سبيل اَحلسـيب  : وأّلفوا فيها، وهم يلحنون فيقولون

  .بفتح احلاء
برئاسة اء  ١٨٦٦تأسست بلدية حلب سنة 

الدين القدسي، مث خلفه راغب اجلابري، مث خلفـه  
ري، مث خلفه مخسة، مث خلفهـم عبـد   راغب اجلاب

الرمحن الكواكيب مث غريه، وكل من تقدم من أعيـان  
البلد، وقل مثل ذلك يف كل الوظائف الكـربى ال  

  .يشغلها سوى األعيان، وعهدنا م أمس القريب
  .البلديات عند العرب: ٤٨٩ص ١٣انظر جملة احلديث س

  .بلٔور: انظر :َبلّٔر
الكسـاء   :PELERINE :من الفرنسية :الۤبۤلِرين

النسائي اخلارجي الأكمام له، يلبس على الكـتفني،  
املرأة اليت حّجـت  : وأصل معىن الكلمة يف الفرنسية

بيت املقدس، مث استعملت جمازًا للباس النصـارى يف  
  .احلج

شجر كـثري الـورق   : أو البۤيلسان الَبَلسان
  د، ـل العناقيـر على شكـقصري، زهره أبيض صغي

  
  

ن عطر تداوى به اجلروح يعـرف بـدهن   وحلّبه ده
الَبلَسم، كما يغلى زهره ويشرب لوجع املعدة، مـن  

: الَبلَسـان أو الِبيلسـان عـن اليونانيـة    : العربيـة 
BALSAMON.  

  .وذكرته اآلثار الفرعونية
  .َبلَسان: واستمدا التركية من العربية فقالت

  .البلسم التالية: وانظر .٣٦٨ص ٨٨انظر املقتطف س

دهـن الَبلَسـان   : واجلمع بالسـم  :الَبْلَسم
  .انظرها .املتقدمة

  .َبْلَسمٓون: ويف السريانية عن اليونانية
واستمدا التركية من العربية عن اليونانيـة  

  .بلسم: فقالت
ولونية من التركية عن العربيـة  پواستمدا ال
  .BALSAM: عن اليونانية فقالت

ـ ]: يقولون[ :ٕبۤلش ا مابـّدي  ٕبۤلش َبْلۤشة وأن
: ْبَلش: أصيب، من السريانية: ش َبلشاتو، يريدونَلأب

  .ُضرَّ، ُأوِذي، وهم يستعملوا أيضًا مبعىن قتل قتيًال
  .انبلش وتبالش وبّالش: وبنوا منها
بّلشنا، وبّلش املطر، ولّسع ]: يقولون[ :َبّلش

مابّلش عرض الفيلم، مل جند هلا أصًال، ونظـن أـا   
التركية مبعىن  ))باشالمق((من جذر  ))باشال((حتريف 
  .االبتداء

ِري، بّلش يـنّغم،  گَبّلش ال]: من كالمهم[
  .بّلۤشت مرتو تفسفس لو، وبتخبِّي تبليشا لّليل

وقد خيتصرون إذا باشر أحدهم شيئًا معتـادًا  
  .َبّلش، أو بّلشنا: فيقولون

  
  .بولشفيك: انظر :ْلَشفيكَب

  
  يف إدلب، من] من قرى حلب[ :َبلشون
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مكان اللسان، كما يرى األب : بيت ۤلشٓنا: األرامية
  .)٧٩حلب( .شلحت

العربيـة  (حتريف بّلصه مـن مالـه    :ٔبٔلص
  .أخذه منه ومل يدع شيئًا): بالتشديد

  .انبلص وتبّلص والبّالص: بنوا منها
  .أخرج، أبرز: ْبۤلص: ويف السريانية

سمع لو، ٕتٔعم ْبَبلۤضم ال]: يقولون[ :الٔبلٔضۤمة
م كبري وٕكلنـا  ۤضكّني مابتعرف ٔبلضماتو، هادا مبل
يـدّجل، ويكـذب   : منسميه البلضمه جي، يريدون

 ))الٔداْنٔمـه ((ويغش، مل جند هلا أصًال، ونرى أا من 
: مبعـىن  ))الدامتـه ((اسم املصدر، ومثلـها  : التركية

االحتيال، االستغفال، الكذب، التـدجيل، سـبقت   
ت مبعىن حبيلة، مث نسيت بالباء العربية مبعىن مع فصار
  .الباء فصارت مبعىن احليلة
: بلضم وتبلضم، ومصـدره : بنوا منها فعل

  .التبلضم
إـا   :٤٦۰ص ٣سوال نرى صوابًا قول اهلالل 

  .))لطم((اسم املرة من : من الباء ولطمة
مّنـو، ال  هالزملة أنا َبْتزاَزي ]: يقولون[ :َبْلط
أنـه  : والسالم، يريـدون  ۤليش؟ ألنو ٔبْلط: تقول يل

): العربية(مشبهة من بالطه  حنس وشؤم، بنوها صفة
  .تركه وفّر منه

فرشـها  : بّلط الدار وَبَلطهـا : عربية :طٔبّل
  .بالَبالط

  .ت احلٓوشۤطتبّل: ا منهاوبنو
املؤرخ أن القرطـاجنيني   ))إيسيدٓوْرس((ذكر 

هم الذين كان هلم قبل اجلميع طرق مبلطة، كما أن 
  .بلطت الطرق ))َسمرياميس((

  
  
  
  

وغريب حلب طريق روماين اليزال قسم منه، 
  .كان يصل بني أنطاكية وقنسرين

: أي(أي رو بَلـط البحـر   ]: من كمام[
  ).اعمل املستحيل
الفأس ذات الرأس : ٔبالٔطْه: تركيةالمن  :البْلٔطة

  .الواحد الدقيق يكسر ا احلطب واحلجر وغريمها
البلطه جـي،  : ومستعملها وصانعها وبائعها

  .البلطه جيّۤة: واجلمع
  .الصاقور والفّراعة: عربّيها

 ١١سواقُترح هلا يف امع العلمـي العـريب   
  .، ومل ُيعمل به))الِكرزين((

وُيداين البلطـة يف العربيـة لفظـًا ومعـىن     
وتسميها : ))التاج((، قال يف )ميانية(الفأس : ))الَبرت((

  .العاّمة البلطة
وليس بصحيح زعم : العاليلي يقولعلى أن 

أا من تركية، فاجلذر عريق يف العربية، والعكس هو 
  .الصواب

فلم جند فيهـا معـىن    ))بلط((ومضينا ملادة 
اِملخَرط، وهـو  : للكسر وما إليه سوى الُبْلط والَبْلط

احلديدة اليت خيرط ا اخلراط، وليس يف هـذه األداة  
ا علـي سـيدي يف   معىن الكسر وما إليه، مث استشرن

  .معجمه التركي فنّص على أا تركية النجار
تقدم يف البلطة أنه صانع البلطة  :جيهالٔبلط

وبائعها ومستعملها، ونزيد هنا أم استعملوها جمازًا 
  .يف قاطع الطريق والسّالب بالقوة، ألنه يتسلح ا

  .البلطه جّية: واجلمع
 اَحلَرس، ألن: ويف اصطالح القصر السلطاين

  .سالحه البلطة
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أنزلـه مـن   : بلع الطعام َبْلعـاً : عربية :َبَلع
  .حلقومه إىل معدته
  .َبَلع: ويف العربية
  .ْبَلع: ويف السريانية
  .زًا يف معىن ارتشىاجم ))بلع((ويستعملون 
  .انبلع، البّالع، تبّلع: وبنوا منها

ال : يريدون(فالن بۤاۤلع ريقو ]: من كنايام[
  ).ليةبأس حبالته املا
يف : ٧لتيمـور ص  ))الكنايات العامية((ويف 

أبلعـين  : قوهلم ١٦۰ص ))املقامات((على  ))املطّرزي((
ال يصلح رفيقًا من مل يبتلع ((: ريقي، ويف املثل العريب

  ).أي من مل ميهل: ())ريقًا
بفـيت  : لسيف املتظاهر بالدين وخيت] يقولون[

  .عإإلبرة وببلع املادۤنة
ببلع شاش : اليراعي إال غنمهويقولون يف من 

  .القاضي
  .ٕكّنيك بۤاۤلع راديو: ويقولون يف الثرثار

  .انشقت األرض وبلعتو]: من استعارام[
بكرّۤه : متل خوري األرمن]: من تشبيهام[

: يريـدون (يف الدنيا تيبلعا وحدو، متل البۤاۤلع عصاۤية 
إن : ، متل بّالع املـوس )يتكلف انتصاب قامته تكربًا
  .بلعو دحبو وآن طالعو جرحو

آبالع لقۤمة كبۤيرة وال حتكي ]: من حكمهم[
  .كلۤمة كبۤيرة

ُبَلع، : سعد، أما َبَلع فعربيها: انظر :َسْعد َبَلع
: من منازل القمـر  –يف الفلك القدمي  –وسعد ُبَلع 

جنمان نور أحدمها أسطع من الثاين فكأنه بلع اخلفّي 
: وسطا على ضوئه كما يبلع الطعـام، ووزن ُفَعـل  

  .معدول عن فاعل
دّشرو عم بياكل مانك شـۤايفو  : ]يقولون[

  .واقع بسعد بلع

بسعد َبَلع بترتل النقطة ومـا  ]: من أمثاهلم[
مبا نزل قبلها  ااألرض ألا رّي ال تبتلعها: أي(بتنبلع 

  ).من األمطار
ٔعٔصرو عصٔرة طالع لو ٕبلعو، ]: يقولون[ :ٕبْلع
جعله يرّد ماابتلعه من طعام، فهـي عنـدنا   : يريدون

  .))َبَلَع((مصدر : حتريف الَبْلع العربية
  .صّيره يبلع: بّلعه: عربية :بّلع

: يريـدون (َبّلـع املـأمور   ]: ومن جمازام[
  ).رشاه

شـتمه،  : ّلع لو، يريدونشّلع لو ب: ويقولون
: شّنع له وقال له الشتيمة املعروفـة عنـدهم  : أصلها
  ...يابّالع

كلمة مـن لغـة   : ويصح أن تكون بّلع لو
  .ةعالبّلو

احلشيش يعّقد : ضرب من املخدرات :الَبْلعة
مع السكر والفستق وحنوه، يبلعونه فيتخدرون، وهو 
ة ضاّر جدًا، والذكي الفطني من مل تأسره عادة ذميم

كالتدخني والسكر، والنفس كما يعّودها صـاحبها،  
عتد السباحة وركب اخليل والدراجـة والسـيارة   ا

والتزحلق والرياضة ترى أنك الترتاح نفسك إال إذا 
زاولتها، والعكس بالعكس، والعظيم من عرف كيف 
يشق طريقه يف حياة مملوءة باألوبئة والعذاب والضنا 

  .ذ حداثتكفاملوت، فالبطولة تنظر إليك من
 :–إذا طرأ مايفزع –يقولون ]: من كالمهم[

  ).أزال عملية ختديرها: يريدون(طّير البلعة 
: َبَلـع أي : ْبَلـع : من السريانية :عوصالٔبل

: العقـل ماختـاطر أي  : املبلوع جمازًا على حنو قوهلم
أداة التحقري، أي املبلوع الصـغري  : ))سٓا((املعقول، و

  . البالعيص: احلقري، واجلمع
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  .البلعوصات: البلعوصة، واجلمع: واملؤنث
: ))الِبْلَعْوس والَبَلُعوس((وقد يدانيها يف العربية 

  .املرأة احلمقاء
السمك : بالطاء: البلعوط: ويف هلجة أنطاكية

  .الصغري
جمرى : ُبْلُعمالُبلعوم أو ال: من العربية :الَبلعوم

  .الطعام يف احللق، املريء، اِملسَرط
مجع بلعوم، :البالعم، وحقه البالعيم: واجلمع

  .أما الُبلُعم فجمعه البالعم
  .الُبلعوم: ٓبَلعتٓا: ويف السريانية

  .وصل إليه: بلغ بلوغًا املكان: عربية :ٔبٔلغ
  .))بالغًا مابلغ((:واستمدت التركية هذا التعبري

: أذانا أذيّۤة بالغـة، يريـدون   فالن: ويقولون
  .بلغت احلد األعظم

أوصـله إليـه،   : بّلغه الشـيء : عربية :َبلّٔغ
  .َتَبّلغ، وهم يسّكنون: ومطاوعه

  .تبليغ وتبليغات: واستمدت التركية
ومسوا من يرفع صوته يف تكبريات الصـالة  

  .إيذانًا للمصلني حبركات اإلمام، مسوه اْملبلّۤغ
: منو غاضك؟ قال لو :قال لو]: من أمثاهلم[
  .اللي بّلغك

خليط من أخالط البدن وأحد : عربية :البلٔغم
  .الطبائع األربع يف الطب القدمي

  .البلغۤمة والبلغماي والبلغماۤية: والواحدة
مادة غليظة خماطية تقذفها من الدم : وحقيقته

  .أسفل ااري اهلوائية بالسعال أو دونه
  
  
  
  
  
  

دخيل قـدمي مـن    ))بلغم((: وقال العاليلي
  .التهاب: اليونانية

َفلجَما : َفلجمٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).واجليم فيهما تلفظ كافًا(

املكان الـذي  : من اصطالح احلبالني :ةٔغالٕبْل
: الُبلغة: تصنع فيه احلبال، استمدوا الكلمة من العربية

ّلع به من العيش، وهي يف احلقيقة حرفة بالِكفاية، ماُيت
  .شاقة وفقرية

  .بلف: انظر :الَبْلف

صـّمام  : VALVE :من االنكليزيـة  :الَبْلف
  .كاوتشوك السيارة

  .خدع: BLUFF: من االنكليزية :َبَلف
انبلف والبّالف واملبلوف والبلفـه  : بنوا منها
  .جي والبلّيف

عم ْبريد يبٕلفين وأنا بعرفو ببٓلف، ]: يقولون[
  .ۤاي خّليه يستعمل بلفاتو على غريي

  .فتحه كله: بلق الباب: عربية: بٔلٔق
  .انبلق وبّلق وتبّلق: بنوا منها

ذوق ماعنـدو، وكـل   ]: من كالمهـم  [ 
  .مادخل خببلي الباب مبلوف، والدنيا شتۤا

مبالغة يف بلق املتقدمة، بنوها من : عربية :ٔبلّٔق
  .بلق املتقدمة

أش بك كلما عّدى شـكل  ]: من كالمهم[
  .ورمامشگكوّيس بتبّلق عيونك، كّنيك 

مسى األتراك ممتلكام اليت كانت هلم  :البْلٔقان
تركية مبعـىن  ))بلقان((يف أوربا ببالد البلقان، وكلمة 

التالل الوعرة تكسوها الغابات، ذكرناهـا ألـم   
  .جنب بلقاين: يقولون
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اسم ملكة اليمن يف سبأ يف القـرن   :َبلقيس
  م.العاشر ق

وقد زرنا بقايا قصرها، والعربيـة تسـميها   
  .ِبلقيس، ذكرناها ألا ترد يف اعتقادام

ضاق ٕخْلق ستنا بلقـيس  ]: من اعتقادام[
هللا استجاب دعاها أوطلۤبت من رّبا شي تتسّلى فيه، و

  .وبعت ال الدّبۤان
خسلت خسيال إذا املرا ]: ومن كتاب اللباد[

وبعد أّول ّمت نّشۤفت اللقن بتجـي سـتنا بلقـيس    
  .وبتعۤاونا

  .أسكته): العربية(حتريف بكمه  :َبلَكم
  .تْبلكم: ومطاوعه
عـن   BALCONE: من اإليطاليـة  :الَبلٓكون
اجلسر اخلشيب، مث أطلقت علـى مـا   : الالتينية مبعىن

  .أشرف خارج البناء
ُكّنة إذا الُشرفة إذا كان مكشوفًا، وال: عربّيه
  .كان مغّطى

: ))الَطْنـف ((: ووضع هلا جممع مصـر األول 
السقيفة ُتشرع فوق الباب، ماأشرف خارجًا عـن  

  .البناء
  .الُكّوة: ))الَرْوشن((: ووضع هلا أمحد دياب
اسم املكان : ))اُملَجّبأ((: ووضع هلا رشيد عطية

  .اّطلع عليهم من مكان عال: من أجبأ على القوم
  .))اخلْرجة((أو  ))اَجلناح(( ووضع هلا غريهم

  .وساد من كل ماتقدم الُشرفة
استّناه ْشـَوي  ]: يقولون: [أو َبْركي َبلِكي

من : َبْرِكي: بلكي جبي، والعريقون يف العامية يقولون
رمبـا  : أداة توقع مبعـىن : َبلِكه: التركية عن الفارسية

  .ولعّل وحمتمل
  

  
  
): العربيـة ( ))َبل((الفارسية أخذا من : قيل

أداة انتقـال  : الفارسـية  ))ِكه((أداة اإلضراب، ومن 
ليس اإلنسان بالبطالة َبلِكـه  : بالعكس، فيقال: مبعىن

كما جاء يف قـاموس  –:هو مكلف بالسعي والغرية
  .–علي سيدي 
كـثريًا،  : الفارسية مبعىن ))َبْل((بل من : وقيل

  .أداة تعليل: الفارسية ))ِكه((ومن
ْركي عسى اهللا يعدِّي مـن  َب]: من أغانيهم[
  .هٓونا

: بولوك: من اصطالح اجليش العثماين :الٕبٓلك
القطعة من اجليش حنو املائة من اجلنود أو املـائتني،  

  .يرأسهم اليوزباشي
وأقّرها امـع العلمـي    ))الَفْوج((ُوضع هلا 

  .العريب
أمـني الفـوج أو   : تركية مبعىن :ٕبٓلك أميين

  .كاتبه
  .نّداه: مصدر َبّله: عربية :الَبَلل
  .نّداه: بّلل الثوَب: عربية :َبّلل

  .تَبّلل، وهم سّكنوه: مطاوعه
للي بّدو يفضلو عليك ألنو ب]: يقولون[ :َبْلِلي
  .شيء معهود: قرايبو، يريدون

املعلوم، الظـاهر،  : َبْلِلي أو َبْلُلو: من التركية
  .اجللّي

  .أشكره: انظر. أشكره بللي: ويقولون
ماَبعرف ٕأش َوْشَوٓشو حـىت  ]: يقولون[ :َبَلم

: َبَلمو بعد ماكان صوتو وصالن للسـما، يريـدون  
وضع علـى فمـه   : بّلمه: من العربية املولدة. أسكته
ـ   : والِبالم الِبالم، رس ـحديدة جتعل علـى فـم الف
ـ ـام، والكّمـي غري اللجـوه ل علـى  ـامة جتع
  : ُلـم الرجـدر، وأبلـلى البيـم الَثور عـف
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، وهم يستعملون َبَلم دون تشـديد ومبعـىن   سكت
  .أسكت

  .البيالحبو: انظر :الَبَلنٓجو
مؤنـث  : –ويقصر  –البلهاء :عربية :البلها

  .انظرها .األبله

  .انظرها .حتريف البهلوان :البلهٔوان

  .البالء: عربية :الَبْلٔوى
اهللا يساعْد ٕكل حـّي  ]: من دعائهم لفالن[
  .على بلواه
وانا بّدو يصـٓرب علـى    اللي]: من أمثاهلم[
  .بلوانا

]: يقولـون ]: [احلديثة من تعبريام[ :رٔوَبْل
ر املوقف واجلرائـد بلـوۤرت الفكـرة،    ٔوالوزير َبل
: أوضحه، وهو تعـبري غـريب، ومصـدره   : يريدون

  .َبّلر: البلَؤرة، وبعضهم يبين الفعل دون الواو
  . تبلٔور، وهم يسّكنون: ومطاوعه

  .َتَبّلر، وهم يسّكنون: ومطاوع َبّلر
الِبلَّـور والَبلُّـور عـن    : من العربية :الَبّلور

 YALOSعن اليونانية : الزجاج، وقيل: َبالّٔر: الفارسية
 مـن  ملع، واألرجـح أنـه  : ومنه فعل ياليزي مبعىن

األكدية، وَيِرد على املذهب األخري هذا أن الزجـاج  
  .ختراع الكنعانينيامن 

والدكتور مراد كامل يف حاشيته على كتاب 
. يرى أا سنسكريتية ٣٩ص ))اللغة العربية كائن حي((

  .وخيطئ من يرمسها بالمني
البلـورجي،  : ويسمون بائعه واملشتغل بـه 

  . يشتغل بالبلورية: ويقولون
  
  
  
  
  

ـ البّلوَرة والبّلـوراي والبلورا : والواحدة ة، ۤي
  .البّلورات والبّلورايات: واجلمع

  . ۤبروٓال: ويف السريانية
  .َبروَال: ويف الكلدانية

  .الٕبّالر: ويف هلجة مشال املغرب
  .َبْلٔور وتبلور أوَبّلر وتبّلر:وبنوا منه فعل

  .انظرها
  .ِبلُّور: ويف التركية

واستمدت القرواطية من التركيـة الكلمـة   
  .BILJOR: فقالت

  .BILIOUR: ومثلها البلغارية فقالت
  .زوالقزۤاالزجاج : انظر

  .٥٣٦ص ٨٩س: انظر املقتطف

  .تشتغل بالبلور منذ القدمي ))أرمناز((و
واشتهر بلور حلب يف القـرون الوسـطى،   

  .وظل حىت بداية العصر احلديث
  .شيشة حلب: ويف الفارسية يقولون

  .وجعلوا سطح طاوالم من البلور
أطلقوها على بلورة ملبة البترول  :بّلورة اللّٔمٔبة

  .ذات الشكل األْسطواين ويف وسطها بطن
وقد تغطى اللمبات الكبرية ببلور ملّون تزييين 

  .أصبحت اآلن من ضروب األنتيكات
املفرغة من اهلواء ذات الطاقة  :بّلورة الكهرٔبا
  .املقيسة بالشمعات

  .لفحص الدم والبول وغريمها :بّلورة املعاَيۤنة
ت بلورتـو  ۤععاَين حالو ٕطل]: المهممن ك[

   ).مصاب أو ال(: وسخة أو نضيۤفة 
  
  
  
  
   



١٧٠ 
 

أطلقوها مصدرًا صناعيًا على جتارة  :البّلوريّۤة
  .أواين البلور

مسيـت علـى    صاية،: انظر :الصاۤية البّلوريّۤة
التشبيه، نقشتها درب من احلرير األصفر ناتئ ودرب 

  .من احلرير األبيض الغائر، وقد يتفنن فيها
وخيتصـرون فيسـموا    :الكناۤفة البّلورۤية

البلورية، وهي البيضاء الوجه الشـديدة التماسـك،   
تعلك يف الفم، حتشى بالفستق، اختصت ا حلـب  

  .بصمةالكنافة وال: انظر .ومستها البصمه

: BLOUSEمن الفرنسـية  : أو الْبلوزة الْبلوز
لباس نسائي خارجي للقسم العلوي، حتته الچّبـون  

  .يكون بأكمام أو بنصف أكمام أو دون أكمام
وضع له الشيخ أمحد رضا وامع امللكي يف 

  .الثوب املبتذل: ))اِمليَدعة((: مصر
يف جبل مسعان، من ] من قرى حلب[ :ْبُلوَزه

بيت اللوز، كمـا يـرى األب   : بيت َلْوزۤا: اآلرامية
  : أرملة يف
  .١٨٥ص ٣٨املشرق س

ب َبّلـوزة عـرق،   ٕشـرۤ ]: يقولون[ :َبّلوۤزة
يريدون القنينة منه، استمدوها من لبنان، والكلمة من 

  .الزجاجة: َبلواۤژه: الفارسية
مثر شجر السنديان، البّلـوط  : عربية :الَبّلوط

معّمر ومتني ومثني ودائم اخلضـرة، وأنواعـه تبلـغ    
الثالمثئة، يستعمل حلاء بعضه يف الطـب والدباغـة،   
ومنه نوع يتخذ منه الفّلني تسّد به القناين، كما يتخذ 

  .منه أطواق النجاة يف السفن
  .َبلوط: وامسه يف العربية
  . َبلؤطا:  الكلدانيةَبّلوطٓا، ويف: ويف السريانية

  
  
  
  
    

  .BELITو  BELUT: ويف اآلشورية
  .وذكرته اآلثار الفرعونية

  .٢٧٢ص ١ج ))النباتات الطبية والعطرية((انظر كتاب 

أو أي (َبال َبدشّۤر وبـروح  ]: من كمام[
فالن شي (َبال : َبال َبّلوط، ومثلها) عمل أو أي شيء
  .َبال َبّطيخ) أو فالن عمل

البالوعـة  : من العربيـة : أو البالوعة الَبلُّوعة
ثقب أو جمرى للماء املستعمل يف : والبّالعة والَبّلوعة

  .الدور
  .البالوعة: البلوعة خطأ صوابه: وقيل
البلوعـات والبالليـع والْبۤالليـع    : واجلمع

  .والبواليع
  .اَتبلوع: ويف الكلدانية،ٓبلوعْتٓا: ويف السريانية

كل بيـت ألـو بّلوعـة    ]: من استعارام[
  ).كل أسرة هلا أناس وسخون يف سلوكهم: يريدون(

ۤأينا شي بشـرب بشـرب   ]: من ألغازهم[
  ).البّلوعة: (مابشبع

: مصدر بلـغ : الُبلوغ: عن العربية :الْبلوغ
وصل، وهم استعملوها للسن الذي يبلغ به األحداث 

  .حيث اإلنسال: املراهقة
د الذكور، وسن البلوغ غالبًا الرابعة عشرة عن

  .أما اإلناث فقبيله
من اإلنكليزيـة، جمموعـة أوراق    :الْبلٓوك

  .مضبوبة غري ثابتة تتبدل حسب احلاجة
رصف : BLOCAGE: من الفرنسية :الْبلٓوكاج

  .احلجارة يف الطريق قبل حصبه وتعبيده
: BLOC–NOTE: من الفرنسـية  :الْبلٓوكنٓوت

  .الدفتر املخّرم جذر أوراقه
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الَبلوََى والَبلوة : من العربية: و الَبْلۤوىأ الَبْلۤوة
  .املصيبة: والَبلّية

تـأيت  : زۤملة َبْلۤوة، يريدون جمازًا]: ويقولون[
  .منه الَبلّية، فهو مؤذ أو جّبار أو خبيث

  .َبلوات وَبالِوي: وجيمعون البلۤوة على
  .بالِوي أهللا كتۤرية]: من كالمهم[
بلواه، اهللا يعني كل حّي على ]: من أمثاهلم[

  .الفاتتو شرۤية فاتتو َبْلۤوة
َخَلـق  : َبِلي الثوُب وغُريه: من العربية :ٕبِلي

  .أفنته األرض وغريها من العوامل: فهو البايل، وامليُت
  .انبَلى: بنوا منها

  .ْبلينا وماحدا دِري فينا]: من أمثاهلم[
جّربـه،  : جمهول باله: ُبلي: من العربية :ٕبِلي

اختربه، وهم اليستعملوا، إال أا وردت يف مثلهم 
  :املستمد من العربية

  .إذا ُبليتم باملعاِصي فاستتروا]: من أمثاهلم[
مسـالك  ((من قبائـل العـرب، يف    :الَبِلّي

  .وحبلب وبالدها قوم منهم: ))األبصار
ــاردو ــار البلي ــة: أو الِبلي ــن اإليطالي : م

BILIARDO :  طاولة مستطيلة ثقيلة مفروش سـطحها
بنسيج صويف أخضر مبطن حييط ا جـدار قصـري   
كذلك، طوهلا عشرة أقدام وعرضـها مخسـة، ويف   

محراء : ، عليها ثالث كرات عاجية٦ × ١٢إنكلترا 
بأن تدحر احلمراء بقضـيب  : وبيضاوان، يلعبون ا

أن تلطم إحدى البيضـاوين،  ذي رأس جلدي على 
  .وهذه تلطم األخرى، وهي من أرقى األلعاب

  استعملتها أوربا منذ عهد بعيد، وطبعت
  
  
  
  

: ، ومسيت يف بالدنا أول أمرهـا ١٦٥۰قواعدها سنة
الطاب وَدّك على التشبيه ا، وإال فهي لعبة يف بيوت 

  .انظرها .النصارى غالبًا

ـ بنوا الصفة من َبِلي علـى ف  :الَبليان الن، ع
البايل والبالية أو الَبلـّي  : فعالۤنة، وعربيها: واملؤنث
  .بلي: انظر .والبلّية

خـالف الـذكّي، خـالف    : عربية :الَبليد
  .))املنت((النشيط، ومل يذكر مجعه يف 
ٕبَلدا، كما جيمعون مؤنثه : وهم جيمعوا على

  .بليدات: البليدة على
  .بٔضٔال: انظر .ية والُبَلداواستمدا الترك

تبعد سبع كـم  ] من قرى حلب[ :ٕبّلۤئرُمون
  .عن مشايل حلب

مـن  : بۤأل رامون: وامسها عندنا من األرامية
العـاِلي، ومنـها   : ))رام((اإلله، و: ))ۤأل((و  ))بيت((

الراموسة، والواو والنون ملحق آرامـي للتلطيـف،   
  .بيت اإلله العايل: ومؤّدى معناها
ى صحيحًا أا مسيت باسم الكونـت  وال نر

  .PALERMO: الصليِبي
ٕبّلۤيرمون ارۤفة وشبابا : والقرى حوهلا تنعتها

  .املقرفة إذا ماكان إٕلك معرفة عبِّي عبابك ٕأرغفة
 BELعلى أن صاحبًا لنا يـرى أـا مـن    

AIRAMONT  مبعىن اهلواء اجليد يف اجلبل، وكان مذهبه
لو أن القرية حدثت يف احلروب الصـليبية، لكنـها   

  .أسوة بألوف القرى عهدها عهد قبل اإلسالم
ليس يف العربية فعيل من بلط، لكن  :يطالٔبل

وجاراهم  –انظرها  – .النصارى حرفوا ا كلمة البليد
  .غريهم
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  .انظرها .بنوا على َفّعيل من بلف :الَبلِّيف

الكالم املتصـف بالبالغـة،   : عربية: الَبليغ
  .واملتكلم أو اخلطيب أو الكاتب املتصفني بالبالغة

  .البالغة: انظر

الٕبَلغا، كمـا  : الُبَلغاء وهم يقولون: واجلمع
  .جتمع اجلمعني الساملني

  .بليغ وُبلغاء: واستمدت التركية
احلنطة تغلى يف املاء وتؤكل، : عربية :الَبليَلة

طلقوها على مسلوق الذرة الصـفراء وعلـى   أوهم 
: مسلوق احلّمص، أما احلنطة املسـلوقة فيسـموا  

  .ْسلئقة
الغـّم،  : الـبالء : البلّيـة : من العربية :ةيّۤالَبل
   .البال: انظر .املصيبة

  .البالوي والَباليا: واجلمع
  .َبِلّيت: واستمدت التركية

تمدا البلغارية من التركية عن العربيـة  واس
  .BELIA :فقالت

  .BÉLAS: ومثلها اليونانية فقالت
  .َعندو أشايا َباليا]: من كالمهم[
عند نقش ْكفـوٓفن ماحـدا   ]: من كنايام[

  .بشوٓفن، وعند َبالويّٓن تعوا ياأهاليّٓن
  ]: من أغانيهم[

  واهللا اۤحملّبة بلّيه   يابنِت ۤعينك عينّيا
كّل من بليتو ٔعٔقـّدٓو، تلـت   ]: أمثاهلممن [

  .البق والدق والنق: بالوي من بالوي احلق
املليار، وكذا : BILION: من الفرنسية :الِبليٓون

لتـرة  گيف الواليات املتحدة األمريكيـة، أمـا يف إن  
  .فيستعملوا ملعىن مليون املليون

  : اصطالح موسيقي عن الفارسية :الٕبّم
  
  
  
  

  .أغلظ أوتار العود، يقابله الزيروتر القرار، أي 
  .حكاية صوت انفجار املدفع وحنوه :ٕبّم

  .حكاية صوت الطبل: ومب مب
علـى   –ٕبْم، يريـدون  : ويقولون ملن يغايل

شأنك عظيم يستحق أن يطلق لـه   :–سبيل التهكم 
  .املدفع

قالوا يف حارة املشارقة بيت ]: من نوادرهم[
الناس غّيروا ُنفوٓسـن  ، وقد ماعّجزّون ))فلۤتة((الشيخ 

  .إىل بيت مب مب
بيعمل : كرشك متل الطبل]: من تشبيهام[
  .ْمب مب َبس

  .اصطالح موسيقي لضربة اإليقاع :الٔبْمب
  .البٓومٔبة: انظر :الٕبْمٔبه

شجر دائم اخلضـرة  : الُبّن: من العربية :الٕبّن
دائح، قد يبلغ ارتفاعه الثمانية أمتار، ذو زهر أبيض، 

صلي مدينة كفرا جنويب أثيوبية، ومنها نقله موطنه األ
العرب إىل اليمن، مث نقل إىل اهلند وجاوه والربازيـل  
والكونغو وغينيه، وال يعرف كيف انتقلت زراعتـه  

مثـر  : ومسوا حبه بالنب على اـاز أي . إىل غويانه
  .شجرة الّنب

  .البين والقهوة: انظر

وحيمص مث يدق مث يغلى وحيلى أو الحيلـى  
  .ن منه القهوةفتكو

ولدى حتميصه تنتشر منه رائحة ذكية يسميها 
  .CAFFONE: العلم

ومل يسموا مغلّيه بالنب كما مسوا مغلّي الشاي 
بالشاي، إمنا استعاروا هلا كلمة من أمساء اخلمر إملاعًا 
إىل أن يف شرا نشوة، وأول من الحظ اخـتالف  

  .٤٨ص ))العقد الثمني((التسميتني 

  وقد شاع امسه: ))تذكرته((قال داود يف 
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  .بالقهوة إذا ُحّمص وطبخ
  . ولعل داود أول من وقف على خواص النب

  .الّنب: ))التاج((وذكر 
بنت الـيمن، ألـم   : ومسى العرب القهوة

  .عرفوها من اليمن
كان املصريون يطلقون : ))العقد الثمني((ويف 

، ))بـٓون ((على اليمن وحضرموت وما إليهما اسـم  
  .رب منهم اسم الُبّنفأخذ الع

وحيكى أنه منذ زهاء عشرة قـرون اعتـزل   
بعض الزهاد يف جبل ّمشر الربكاين يف قلب الـيمن،  
وكان لديهم قطيع ماعز، والحظوا أن املاعز حـني  

  .ترعى الّنب التنام ليلتها، فتخذوه شرابًا ألول مرة
أول من عرف خواصـها  : وزعم باطل قوهلم

  .هو النيب داود
وكانت مكة مركزًا جتاريًا كبريًا لبيع الـنب،  
حتمله قوافلها إىل خمتلف مدن أسية وإفريقية، وكـان  

  .١٥هذا يف القرن 
وكان جتار العرب يبيعون الـنب يف أسـواق   

قادمني من مصر،  ١٦٤۰البندقية ومرسيلية منذ عام 
  .يبيعونه بغايل الثمن

  .١٦٦۰ومل يعرف اإلنكليز النب إال يف عام 
بطريـق   ١٦٨٣ت النمسا النب عـام  وعرف
  .العثمانيني

 COFFE:ويسمى النب باالصـطالح النبـايت  

ARABICA.  
  .BEAN: واسم النب يف اإلنكليزية

  .BOHN: ويف األملانية
  .BOON: ويف اهلولندية

وطغى اليوم النب الربازيلي، فثالثـة أربـاع   
  .ماينتجه العامل من النب تنتجه الربازيل

  .كۤاۤشفلون بّني غاۤمق أو : وقالوا
   

متل معلقـة الـّنب مـن    ]: من تشبيهام[
  .درخوش لدرخوش

  ]:من شعرهم[
  فاشربوا قهوة العنب    قهوة الّنب ُحرِّمت

  .البين والقهوة: انظر
 ٦٢٤ص ١٤وس ٧۰ص ١٢وس ١٨٣ص ٥س: وانظر جملة املقتطف

 ٦٥وس ٣۰١ص ٥٩وس ٦٧٥ص ١٧وس ٢٨٦و ١٨٥وص ١٦وس

  .٣۰٨ص ٩٥وس ١۰٥ص

  .٥٢٧ص ٤وس ٣٣٨ص ٣س: وجملة العصبة

: رفـع َسـمَكه أي  : بىن البيَت: عربية :َبَنى
  .سقفه

  .الِبناء، وهم رّدوا وقصروا: ومصدره
 :الْبناۤيـة، واجلمـع  : واالسم من بىن عندهم
  .الْبنايات والِبنايات واألْبنۤية
البّناء، وهـم قصـروا،   : ومن صْنعُته الِبناء

  .البنّۤاينيالَبّنايني أو : ومجعه
  .انبَنى للمطاوعة: وبنوا منها

واشتهر أهل الكالسة من اإلسـالم وأهـل   
  .احلميدية من النصارى يف البناء
ِبنا وبناًء عليه وعليه البناء : واستمدت التركية

  .وأبِنَية
  .الِبناية، العمارة: َبىن، وۤبَنَيه: َبَنه: ويف العربية
  .ْبَنا: الكلدانيةَبَنى، ويف : ْبٓنا: ويف السريانية

 ١٩٦۰جمموع رخص البناء لعـام  : إحصاء
  .رخصة ٧١٣هو 

لو كـان  ! ياَمن بَنى وعّلى]: من كمام[
العياط ببين بيوت كان للحمري قصور، ياۤعني عـۤيين  

  .والتلج عليك بۤاين
  اللي حبين مابَنى يل قصر ]: من أمثاهلم[
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بيت ٕأجـا  واللي بغْضي مابىن يل قرب، الطّماع بىن لو 
  .املفلس سكن فيه

يبين بيـت  : متل العنكبوت]: من تشبيهام[
  .من قلبو

عم ببين طواحني يف اهلـوا  ]: من استعارام[
  ).وهو تعبري فرنسي(

: البناء، رّدوه وقصروه انظر: من العربية :الٕبَنا
الِبنا من التركيـة  : واستمدت الرومانية. بىن املتقدمة
  .BINA: فقالت

  .BINA: واطية واليونانيةومثلها القر
على ٕبنا ٕأنته ٕمسـلم لـيش   ]: من كالمهم[

 متشي معك علـى ٕبنـا   يتبتفطر رمضان، مسحت لبّن
بّدك تتجّوزا، خلص البنا بقى علينا النجارة والزرۤاقة 

  ..و
  .انظرها .مصدر بىن: عربية :الِبناء

  .ۤبْنَين: ويف العربية
 بناًء بّدك تشرفنا اسـتنيتك ]: من كالمهم[

بنينا االتفاق بناء، وهو تعبري تركي مستمد من : أي(
  ).العربية

  .مصطلحات البناء: ۲١۰ص ۲ج ٧الد: انظر جملة اللسان العريب

من حرفتـه   :–ويقصر –البّناء : عربية: الَبّنا
  .إقامة األبنية

  .البنائني األحرار: ولقب املاسون أنفسهم
ة من العربية كلمة البّنـا  يواستمدت الربتغال

  .ALVANEL: فقالت
  .ALBAGNIL: واإلسبانية فقالت
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

  .َبَناي: ويف العربية
  
  
  
  
  

  .الرّجال جّنا واملرا َبّنا]: من أمثاهلم[
هات : متل الَبّنا على حۤيط]: من تشبيهام[

  .حجر هات طني، فالن قيمتو قيمة البّنا عند العرب
لو كان جحۤا بّنا كان بـىن  ]: من كمام[
  .حلالو بيت

: ْبٓنـت ۤإْدنـاۤ  : من السـريانية  :بنات أَدۤنني
ُخّراجات حتدث يف اللوزتني اليعرف عن مهمتـهما  
سوى احتجاز اجلراثيم، وبعـض األطبـاء ينصـح    

  .بإزالتهما
جنوم تدور حول جنـم  : عربية :َبنات َنعش

هـي قسـمان   القطب يتراءى للعني منها سـبعة، و 
الصغرى والكربى، والصغرى حمورها جنم القطـب  
تدور حوله كما يدور عقرب السـاعة، والكـربى   

  .تدور حوله كما يدور القمر حول األرض
طار مـع بنـات نعـش،    ]: من كنايام[
  .ابتعد وأوغل: يريدون

  .كٓو َبٔطْيرك مع بنات نعش]: ومن ديدهم[
 تركيب غريب أطلقـوه علـى   :بَنات أهلٔوى

الفتيات اللوايت يعشقن أو يعشن مـع لذائـذهن أو   
  .بنات الكار: حيترفن تقدمي أجسادهن، يرادفها

الرقعة تـزاد يف  : مجع البنيقة: عربية :الَبناۤيق
عرض الثوب حتت كّميه لتوسيعه، ومثلـها الرقعـة   
الطويلة تزاد يف كل من جانيب القمباز من الزنار حىت 

  .الذيل
يفهم مـن  : لجواليقيل ))املعّرب((يف حاشية 

  ال ـة، ولكن ابن دريد قـارة املعاجم أا عربيـعب
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وكذلك قـال  .. .فارسي معرب..: .))اجلمهرة((يف 
  .))بنيك((تعريب : أّدى شري
أصبح : يريدون(رٔخى بنايقو ]: من كنايام[
  ).يف السعة

البيت الكبري، وهم : من العربية، البناَية :الِبناۤية
  .أطلقوها على جمموعة دور بنيت بشكل طبقات

  .الِبنايات، وهم يسّكنون: واجلمع
من اصطالح اجليش : أو البينباشي الٕبنٔباِشي

العثماين، ترسم بيكنباشي وتقرأ الكاف نونًا، مبعـىن  
  .الضابط الذي يرأس ألف جندي

  .ٕبنٔباشيّۤة: وجيمعوا على
ۤدى ٔبنبق لك كمان كـم  ]: يقولون[ :ٔبْنٔبق

دۤبة، كّني صنعتك صاحب جريدة أو مذيع، بنـوا  گ
صـنعها  ): العربيـة (الكذبـة   ))َبّنق((ل من فعلى فع
  .وزّوقها

 ))العـريب ((قريت أنا يف جملة ]: من لوحام[
مقالة عن حلب، وكاتب املفالة مراسـل جريـدة   

: نظري قول الكاتـب  يف حلب، ولفت ))الشباب((
ويعتقد احللبيون أن الفستق منحة من أحـد آهلـة   ((

  .))الرومان أدونيس أو غريها
وهذه األسطورة مامسعتها والقرأا، فمضيت 

  : إىل كاتبها أسأله
  من فضلك منني جبت أسطورة أدونيس؟ –
  ماألهايل مالكّراۤمة): بعد عبطة( –
  ٕإينا واحد من كل هدول بيعرف أدونيس –
مقال مّنا نكتبـو، بتريـد   ! ختنتا ياأستاذ –

  يكون حاف، مو الزم شّوية ارات
  يعين هاملعلومة من عندك ٕانۤته ٔبْنٔبقتا  –

  
  
  
  
  

  .ورشيت عليها ارات
  .أي نعم، سبحان اهللا على طبعك ٕانۤته –

  .تبنبق والبنبوقة: انظر

بنوا من بنبق املتقدمة على فعفولـة   :البنبوقة
  .للتلطيف وأطلقوها على الكذبة املستملحة

  .بنابيق وبنبوقات: ومجعوها على
  .كل بنابيقك مابتمشي علّي]: من كمام[

  .انظرها .أطلقوها مبعىن البعجورة :البنبوقة

الولـد األنثـى   : الِبنت: من العربية :الٕبْنت
  .الصغري

  .الَبنات: واجلمع
الُبنّية، وهم يسّكنون الباء ومييلـون  : صغروامل

  .البنية: انظر. الياء
ِبـت،  : ويف هلجة قرويي جنويب العراق اآلن

  .بنات: واجلمع
  .َبْت: والبنت يف العربية

ويف السريانية تكتب َبنت وتلفظ َبْت وبنتـٓا  
وَبرتٓا، ويف الكلدانية كالسريانّية إال أن بنتـٓا وبرتـٓا   

  .وَبرَتايلفظان َبنتَا 
  .بتو: ويف اآلشورية البابلية

  .ِبنت: ويف هلجات جنويب املغرب واحلبشة
بنت العم، يطلقوـا علـى   ]: من كالمهم[

  .الزوجة ولو مل تكن قريبة
يريـدون أـا   (بنت بيت ]: من كنايام[
  ).عذراء

  .الكلۤمة بنت ساعتا]: من استعارام[
  ال ـأك: تـل البنـمت]: من تشبيهام[
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بّدا نطارْه، الشب َبالسـيكارْه متـل   ... خسارْه و
بۤرة بإيد البنت متل الرمح بإيـد  ٕإلا. ال ْسوارْهالبنت َب
ه بـدّقا  ۤيالرا: لبنت متل حْلقة باب الصقاقالفاۤرس، ا

عـرب  (واجلۤايه بدّقا، هالبنت متل بنت عرب ناصر 
ناصر اسم شخص الاسم قبيلة كانت بنته سـفيهة  

  ).مستهترة خليعة
أو (ٕابن ٕابَنك ٕالك ٕابن بنتك أل ]: من أمثاهلم[
الصبيۤان والبنـات،  ) وسخ(، صباح األمهات )للناس

بنات الْبخوت مالن ختوت، البستحي من بنت عّمو 
ماجبيه اوالد، بنت الرجۤال مابتخاف مالرجۤال، البنت 
جنحا مكسور، خدوا الَبنات من صدور العّمـات،  

ٕصة ٕأّما، بنـت الـدار   شّد البنت من كّما بتطلع لعق
السلطان، ِميت بنـت   بنت عورا، املصاري بتجيب

مليحه وال صيب ْفضيحه، النحاس وبنت الناس ٕخـدّۤ  
ني وٕحط بنتك، العجوز گامني ببالش، ْفتاح باب الزن

مشس ْشباط لكنيت ومشس آدار ألخيت ومشس : بتقول
الحتط بنتك عاحليطان  ،))مشس((انظر شرحه يف  نيسان لبنيت

  .تقول هي طرق الشيطانو
اللي ٕبْكـر آوالدو بنـت   ]: من اعتقادام[

  .بكون مرزوق
ويعتقدون أن املَلك يصيح على لسـان اهللا  

ٕأنته معني ألبوك، أما يف البنـت  : وقت والدة الصيب
  .أنا معني أبوكي: فيقول

البسۤاتۤنة خباطبوا بناتن بضمري ]: من عادام[
بقطعـوا  . سم صيباملذكر وبسمّون قّدام الغريب با

ا على أمـل إذا  صّرة البنت ملا بتولد عديال ابن عّم
  .كۤربت يتجّوزا

  
  
  
  
  

البنت املا ْبنفقـّوا خـدودا   ]: من جناسهم[
  .، بنت احليّۤه مابتصري خيّْۤه)أي نسبها(ْبنفقّوا جدودا 

هاملرا كلما هـّل تشـرين   ]: من كمام[
بيتنا قمـاش  بترجع بنت العشرين، جّوزنا بنتنا تنعّبي 

ببالش، اخلنفۤسة ) النوم(راۤحت وجاۤبت وراها وبقي 
 اسم اهللا ُلوليّۤة ومضموۤمة: قالت: شاۤفت بنتا عاحلۤيط

خبۤيط، البنت إذا سلۤمت مالعار بتجيب العدو للدار، 
القرعا بتتكّنى بشـعر  هم بنت حّوا تلۤبس وتتغاوى، 

ضربك نَتك ٕبشٔعة اهللا بعتا وَكنَتك بشٔعة بنت اختا، ٕب
  .العمى عّنا، ياأرامل ويابنات قوموا ِعينوا اوَّزات

البـس  ) كنـت (: نت چ: من كالم بدوي
البية من القطن وهي من اللباس الفاخر گال(ِني طگال

َحـْدف بـال   ) عند البدو تلبس يف األعياد واألفراح
واملـزرور  ) يريد تناسلت خيوط سداه ِلقَدمه(سدوة 

(: الٕتـٓتن   يسچو) النعل له(: بال طراك ) احلذاء(: 
يتـدىل  : يريد(: متل خصيان اجلدي ) وكيس التبغ

 چعـالور ) يـدقان (: ون گواملوس والزناد يد) ممتلئًا
) أدبـك (: چوآين أدب) مافوق الفخذ: على الَوِرك(

وتبتسـم  ) حتـّدق يب (: وبنت األمري تدحّۤج علـّي  
وتغمزين بعيونا احللوة، وأنا مـاأدّحج، اال بَطـرف   

  .عيوين
  : )من هنهونام(
  قومي نسري فيكي! ياعروس! ياستنا

  من بيت أبوكي وۤأّمك َلعالليكي           
  ونصّب كاس اهلنا والسعد يسقيكي

  ماضاع املهر فيكي! بنت األجاويد          
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  : ومنها
  سرير العّز مرباكي! بنت األجاويد

  الورِد حبّۤك كما الٕنسرين حّياكي          
  برّبو ٕأّنو يلقاكي حلف عريۤسك

  !ماٱحالكي! اهللا: وّملا شاۤفك ٔصٔرخ         
  ]: من أغانيهم[
  عيونا لوزّية      لبّيةچالبنت ال
  !وياللي محاۤمك طار! يابنت: ومنها

  طار وعّلى عسطوح الدار              
  ياوۤيلي وۤيلي مالبنات :ومنها

  شّلحوين عبايت           
من أوراق الشدة لكل لون بنـت،   :البنت

  .وعلى الورقة صورة بنت
  .أطلقوها على العذراء :بنت ۤبيت
  .بنات بيت أو بنات بيوت: واجلمع

  .انظرها .مؤنث ابن حرام :بنت حرام

  .بنات حرام: واجلمع
يطلقوا على املرأة مقابل ابـن   :بنت حّوا

  .آدم
  .بنات حّوا: واجلمع

  .ى(تلبس وتتغاوَهّم بنت حّوا ]: من أمثاهم[
يسمي الرجل زوجته بنت عمي،  :بنت الّعم

ابن عمي ولو مل يكن بينهما قرابـة، إىل   هوهي تسمي
أن يرزقا ولدَا ذكرًا فيقال له أبو فالن ويقال هلـا أم  

  .فالن
فاطمة بنت عبـد القـادر    :بنت ُقَرْيِمزان

انتهت إليهـا رياسـة زماـا يف حلـب،     : احللبية
  ب، ـخ الكتـط تنسـاخلانت فصيحة جيدة ـوك
  
  
  
  

 وكانت تتقشف، وأسند إليها مشيخة خانقاه العادلية
  .ه٩٦٦والرواحية معًا، ماتت س

  .أطلقوها على العانس وقد كربت :بنت كٔبر
حيرفون : BENTOمن اإليطالية : أو الٕبْنطالٕبنتٓو 

اللـرية  : أي  :VINTGTا لفظ العشرين بالفرنسـية 
 ٢۰ليون الـيت تعـدل   پبا الفرنسية الذهبية املسماة

  .فرنكًا
ـ : َمن الفارسـية  :الَبنج اخلمسـة،  : ْنجپ

بنج وَيك، بنج ودو، بـنج  : يستعملها العبو الطاولة
  .ودوبيش) أو ۤبش دورت(وۤسى، بنج وجهار 

  .ويستعملها أيضًا العبو الدٓومينو
بّنوج، كما : ه على فّعول للتلطيفنوقد يبنو

: املتندر يف بنج وۤسىباجنان للتندر، ويقول : يقولون
  .منجوسة

املخدِّر عن : َبْنْج أو َبْنك: من الفارسية :الَبنج
  .السنسكريتية

الَشْيكَران، ذكـره ابـن   : وامسه يف العربية
  .البيطار وداود

  .بّنج: وبنوا من البنج فعل
  .اإلسالم: ستعمل البنجاأول من : قيل

: وعة يف العلوم الطبيعيةالبنج، وانظر املوس: انظر دائرة املعارف اإلسالمية

  .البنج
  :بنوا الفعل من البنج فقالوا :َبّنج

بّنجٓو املبنّۤج تبنيج كلي أو موضعي، واملبـنَّج  
  .ماحس

  .تبّنج: ومطاوعه
  .واليوم أصبح التبنيج اختصاصًا

: من اصطالح املوسيقا عن الفارسية :اهگبنج
  .املقام اخلامس، والعرب يسمونه الَنوا

  
  
  



١٧٨ 
 

فارسية، وجيمعوـا علـى ْبنـود،     :الَبْند
  :ويستعملوا للمعاين التالية

  .اتفاقيتنا بتحوي مخس بنود: الشرط –ً ١
واحد منعرفو قـاۤلع رۤاقـم   ]: من نوادرهم[

وصاحب دمعة، ٕبدخل لقهوة محٓو بباب النصر وعلى 
) هيك وهيك(أٓون سكزجني َبْند : طول صوتو بقول
  .يف حلاكن جرد

لقيطاۤنة اليت تربط ا ساعة السلۤسلة أو ا –ً ٢
  .صدر، وكذا القيد والرباطال

ضربٓو صواب : الَفقرة والعقدة واملفصل –ً ٣
  .على َبْند رقبتو خّاله يصفۤرن

َتـّم علـى   : املكر واحليلة واخلدعـة  –ً ٤
  .سكوتك بنودك ٕكّال منعرفا

وهذه املعاين األربعة مؤئلها معىن واحد هـو  
ى سبيل ااز، وهـذا  الربط والعقد، تفرعت عنه عل

  .األصلي يف الفارسية ))بند((املعىن الواحد هو مدلول 
ونرى هذا املعىن األصلي أعين الربط يتجلـى  

  :يف طائفة من اللغات، منها
  .َبْند: يف التركية –ً ١
  .َبْند: يف الكردية –ً ٢
  .َبندٓا: يف السريانية –ً ٣

  .َبْندَا: ويف الكلدانية
  .َبْند): وهي األصل(يف السنسكريتية  –ً ٤
  .BAND: يف اجلرمانية –ً ٥
  .BANDE: يف الفرنسية –ً ٦
  .أيضًا BANDE: يف اإلنكليزية –ً ٧

  : أو األندبوِري أو الدندبوري الَبنَدبوِري
  
  
  
  
  

الكسـالن، الَوغـد، عـن    : ٔمْنـۤدبور : من التركية
 العاجز، املسـتعطي، املسـكني،  : ))َدْند((: الفارسية

من الخري عنده، : العربية ))ُبور((اللص، الدرويش، و
ستعمال، ويلحقوـا يـاء   األرض اليت التصلح لال
  .النسبة يف هلجتهم العامية

، )الَقنـَدُبوري (على أن بعضـهم يلفظهـا   
عش الزنبار : ويتفلسف فيزعم أا من قّن الدّبور أي

  .اخلايل من كل خري
إدبار : رويتفلسف غريه زاعمًا أا من اإلدبا

  .اخلري
مرسى السـفن يف املينـاء،   : فارسية :الَبندر

وهم يستعملوا ملركز . البلدة التجارية، مقّر التجار
  .احلركة التجارية يف البلد

  .الشهبندر: انظر

  :وهي قسمان]: من حارام[ :الَبْنَدٔرة
بندرة اليهود، ومها  –ً ٢.بندرة اإلسالم –ً ١

متصلتان، موقعهما وراء السوق املمتد من خمفر باب 
هذا السـوق املسـمى   : النصر حىت احملكمة الشرعية

بالبندرة، من بندر الفارسية مبعىن السوق، أحلقوا التاء 
من يهود أجانـب   *....يف البندرتني إملاعًا إىل احلارة

ـ   الم جيلبون البضائع من البندقية وغريها، ومـن إس
على الّرب وغريه، وخانـات  يشتروا منهم ويوزعوا 

سرياا وأسواقها كعجالت القطار تسريها حلب وقي
  .قاطرة هذين احليني

اُهللا  –ٕأمو بنـدۤقت فيـه   ]: يقولون[ :َبْندق
ألنو الَبندقة ٕاال عالۤيـم، واملبنـۤدق جبيـب     –عليم

  .انظرها واألبندق .املبنٔدق، بنوها من البندوق

  .تبندق: منها للمطاوعةبنوا 
  
  

                                                
  .الكالم مقطوع في األصل *
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واستعملوها على سبيل االستعارة يف كـل  
خسّۤـة مبندقـة،   : ماشذ عن التكوين الطبيعي فقالوا

وبقلة مبندقة، وملبة مبندقة، أي ُكِسـرت قاعـدا   
وركبت على قاعدة ليست من نوع قاعدا، وٕطٕلـع  

زاد عددها عـن  : لو برقبتو حباۤية وبندقت، يريدون
. كولد الزنا يكـون شـاذ التركيـب   الواحد، فهو 
قطعها من خمتلـف  : سيارة مبندقة يريدون: ويقولون

  .املاركات، كله على االستعارة
حـب شـجر   : من العربية، الُبْنُدق :الٕبنٓدق

اِجلّلوز أو يشبهه، ُيتنّقل به كاللوز والفسـتق، عـن   
: ٔفْنُدق، أو عن اليونانية: الفارسية كما يرى ابن دريد

PONDIKA يف : ىن املنسوب إىل مملكة ُبْنُطس القدميةمبع
  .الشمال الشرقي من آسية الصغرى

وأكثر البالد إنتاجًا له آسـية الصـغرى مث   
  .إسبانية فإيطالية

واليونان نقلوه من آسية الصغرى إىل بالدهم 
  .ومنها إىل الرومانيني، ومنها إىل إنكلترا

  .وأنواع البندق كثرية
  .زويستخرج منه دهن كدهن اللو

: ة، واجلمعۤيبندقة وبندقاي وبندقا: والواحدة
  .بندقات وبندقايات

ِفنـِدق أو ِفنـدوق أو   : وامسه يف التركيـة 
  .فوندوق

  .ۤفْنْدٔقا: ۤفْنْدقٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .َبْندكٓا: ويف اآلرامية
  .فونَدق وۤفنَدق: ويف العربية

  
  
  
  
  
  
  

بيآكل  البسٓبق: يقول األوالد]: من كالمهم[
  .ٕبنٓدق

احلب بال أمل متل البندق ]: من تشبيهام[
  .الفاضي، فالن كالمو متل البندق الفاضي

دّناق ٕدنٓدق ٕدنٓدق يطعموك ]: من كمام[
  .قشر البنٓدق

اللي انصاب بالعني الزم ]: من كتاب اللباد[
حنٓدق بنٓدق العۤين اللي : يتبخر وينقال وقت تبخريٓو

  ).تلت مرات(ق النيب ْتطق ومتٓرصۤلت ع شافتك وما
أخضر ياطري يامقّشر ابندق ي]: من أغانيهم[

  .ٕبمشي وبتبختر بّياع البنٓدق
  .انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

  .٥٨ص ٢٧وس ٥۰٨ص ٢٤س: وانظر جملة الضاد

  .انظرها .مصدر بندق :الَبْنَدٔقة

، وامسها VENEZIAيف إيطالية وهي  :الٕبندقّية
مبعىن  BENEDICTTAمن  VÉNÉTIE: اإليطايل األصلي

  .املقدسة واملباركة، وهم حرفوها
  .ونديك: واألتراك يسموا
  .ۤبۤنديك: واألرمن يسموا

  .انظر بندق وتبندق والبندقة والبندوق

 ٣۰ص ۲جيف وثائق تارخييـة عـن حلـب    
  ١٧٥۰سنة

أربعـون حمـًال   ) يف حلب: أي(كان فيها 
للتجار اإلفرنسيني، اثنان  ٢۰أو  ١٨البنادقة وللتجار 

  .أو ثالثة لإلنكليز
اصطالح جديد عسكري للسالح  :الُبْنُدِقّية

الناري ذي النصلة الطويلة، يرمي الرصاص، عربـوا  
ة ـوبـفصاغوها منس –انظرها  – ))مرتينة((ة ـا كلم
  ريب ـالح احلـك الســدق ذلــإىل البن
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الطني افف كرات تشـبه مثـر   القدمي املتخذ من 
  .البندق

  .انظرها .البارودة: ويسموا أيضًا

  .انظرها .ةگالتفن: ويف العرق يسموا

  .املكحلة: ويف املغرب يسموا
وخمترع البندقية مهندس حـريب فرنسـي يف   

  .١٧القرن
يطلقوا يف قرى مشايل حلـب   :الَبْنَدك    

الربط، بعدها كـاف  : َبْند: على الَشّل، من التركية
  .كبري العربية
كان يكتب يف العريضة أثناء العهـد   :َبنَده

من التركية عـن  . مبعىن عبدكم ))بنده كز((العثماين 
  .العبد: َبْنَده: الفارسية

ورمسها يف ملحق لسان : أو الَبَندٓورا الَبَندٓؤرة
 –انظرها  –ويسمونه الفرجني أيضًا  بنادوَرى،: العرب

نبات من اخلضار من الفصيلة الباذجنانية، مثره عندما 
  .ينضج أمحر

ـ َبَندوراي وَبَندورا: والواحدة : ة، واجلمـع ۤي
  .البندورات والبندورايات

  .ه١٢٧٨عرفته وزرعته حلب سنة 
ه أول األمـر خشـية أن   وعاف الناس أكل

يسبب مرضًا، مث أكلوا األخضر منه سلطًة، مث أقبلوا 
  .على األمحر إقباًال عظيمًا

والندورة غنية بالفيتامينات اليت ال تتلفها نار 
  .الطبخ

فتداخل يف معظم املسّقعات، واختـذوا منـه   
املسقعة مع شيء من البصل، واللحمة بـالفرن مـع   

نه نوعًا مـن العّجـة،   طائفة من اخلضار، واختذوا م
وكان من مركبات اللحم بعجني العنتايب، واختـذوا  

  ...منه احملشي، وشووه مع اللحم املشوي و
 POMAD'ORA :يلها اإليطاورة حتريف امسبندوال

  وا ــب، راعـاح الذهـمبعىن تف POMI–D'OROأو 

لونه األصفر األخضر وهو ِفّج، وقبل هذا  تهيف تسمي
  .مبعىن امسه املكسيكي POMO D'AMORE: االسم قالوا

: عرب عرتة فقـالوا  ))بندورة((وحرف امسها 
  .انظرها .َغدوغة

حتريف امسـه يف  : وتسمى يف مصر الطماطم
  .تفاح احملّبة: مبعىن TOMALTE: لغة املكسيك

  .TOMATO: وامسه يف اإلنكليزية
ــية أو  TOMATE: ويف الفرنســــــ

POMMED'AMOUR  وموطنه األصلي املكسيك، وقبل
  .اكتشاف أمريكا مل يكن معروفًا يف العامل القدمي
  .اپونقلها اإلسبان من أمريكا إىل أورو

  .تفاح احلب: ولقبها سكان مارسيلية
ويأثر الفرنسيون أن البنـدورة انتشـرت يف   

  .ربوعهم مع نشيد املارسيلييز
وكان الفضل يف نقلـه إىل العـامل القـدمي    

  .POMALTE: للربتغاليني، ومسوه بامسه املكسيكي
  .٤٦٩ص ٣س: انظر جملة العصبة

  .١٣٧ص ١٣س: وجملة الضاد

ْتروحي فرم : ينادي بّياعها]: من نداء الباعة[
كأمنا يدعو عليها، ومثلها ينادى علـى  ! (يا بندورة
  ).ترو ٔفقي يا بيض: البيض

صحبة فالن وفالن متـل  ]: اممن تشبيه[
أي دائمًا ملزوزون، لكنه يتـهكم  (البندورة املعفسة 

  ).على هذا االتصال الوثيق
زعموا أن بعـض نسـاء   ]: من اعتقادهم[

  .اإلسالم تتحجب إذا دخل الفرجني إىل الدار
  .فرجنى: انظر

هالولد بندوق ولـوال  ]: يقولون[ :الَبندوق
يريـدون  . يكون بندوق ما عۤمـل هـالبنود فيَنـا   

ـ : بالبندوق ول ـابن احلرام، ابن الزنا، بنوا على فعل
  ا ـان جتارهـية، إذ كـة يف إيطالـدقيـمن البن
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خـان  : على اتصال وثيق حبلب يرتلون يف خـام 
البنادقة، وكان احللبيـون احملـافظون ذوو النسـاء    

حجبات يرون نساء البندقيني سافرات فيحكمون املت
بعقلهم القاصر املتعصب أن السفور يسّبب الزنا، إذن 
فالبندقيون أوالد زنا مامن ريـب كـان عنـدهم،    

على فعلول مبعىن ابن  –انظرهـا   –وصاغوا من البندقية 
احلرام مطلقًا، فخرجت الكلمة من الداللـة علـى   

ابن الزنـا  : اجلديد املنسوب إىل البندقية إىل مدلوهلا
  .املطلق

  .بناديق: ومجعوها على
وصدرت حلب هذه الكلمة إىل البالد الـيت  
جتاورها حاملة هذا املدلول اجلديد، ومدلول آخـر  

ذلك هو الشاطر والداهي والذكي، وسـار  : يالزمه
املدلول والزمه من حلب حىت مصـر بـل حـىت    

  .األندلس
: قَبـّدو الَبنـدوق وال  ))التاج((وذكرها يف 
  .وهو دخيل. الدعّي يف النسب

  .بندق وتبندق: وبنوا منه فعل
ــاديق ((ولقــب احللبيــون الدمشــقيني  بن

ألنـه أبـاح املدينـة     –تيمورلنك : انظر – ))تيمورلنك
  .ونساءها جلنده ثالثة أيام

وعلى ما تقدم ليس صوابًا قول األب رفائيل 
. مبعىن الواِشـي  ))ٓبۤدق((سريانية من : البندوق: خنلة
  .الوشاية من أفعال أبناء احلرام: بل العكس: نقول

ألنه كان  ))خان البنادقة((ومن خانات حلب 
مرتل التجار البندقيني، وحيتمل أن يكون نسـبة إىل  
رهبنة البنـديكتيني، أسسـها الراهـب اإليطـايل     
بنديكتوس مبعىن املبارك، يؤنس ذا أن يف اخلان هذا 

  .كنيسة
  .۲١۰ص: تاريخ أيب الفداانظر 

  .بندق وتبندق والبندقية: وانظر

  :ويلفظ الٔبنضٓول، من الفرنسية :الٔبنٓدول

PENDULE عن الالتينية :PENDULUS :   ثقـل معلـق
جبهاز الساعة الكبرية يتحرك مينة ويسـرة فيحـرك   
وينظم دوران العقارب، أو ثقـل ثابـت يـؤثر يف    

عنـه يف   الدوران كما يف ساعة باب الفرج، وينوب
  .الساعات الصغرية رّقاص الساعة

النابض واملذبَذب، وأمهال وبقـي  : وضعوا له
  .الرّقاص

عـم  ((: استعملوها يف مجلة واحـدة  :َبْنِدي
يريدون أنه خيّلط يف كالمـه،   ))ٕبحكي َشنِدي َبنِدي
مبعىن مـن   ))شونٔدن بونٔدن((: حتريف اجلملة التركية

  .هناك ومن هنا
الرايـة،  : BANDIERA: يتاليةمن اإل :الَبندۤيرة

  .الَعَلم
  .BANDIRAأو  BANDERA: ويف اإلسبانية

سـائل  : BENZINE: من الفرنسـية  :الَبْنِزين
  .سريع االشتعال يقّطر من البترول

  .كسر باءها ))الرائد((و
  .٢٨٨ص ٨٨س: املقتطف انظر

  .نۤيسيلنيپ: ۤانظر :الۤبۤنسِلني
يف إدلـب، مـن   ] من قرى حلـب [ :ٕبنّْۤش
ابن أحد الناس، كما نرى حنن، أو : ۤبن ٓنش: اآلرامية
   .ابن ما

كان هالزملة الفقري بزمانو ]: يقولون[ :ٔبْنٔضا
، مل جند ))ٔصْنٔضا((ٔصْنٔضأبْنٔضا، مل يستعملوها إال بعد 
: مبعىن ))َسْنَده َبْنَده((: هلا أصًال، ونرى أا من التركية

كان تاجرًا كبريًا له دفاتر دوبيا : أي ))ديعندك عن((
  .صنٔضا: انظر .))إىل((و ))من((حتت عنوان 

  .الٕبنتو: انظر :الٕبْنط
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: PUNTOمـن اإليطاليـة   : أو البونط الٕبْنط
  .النقطة

اشتريت ورقة يانصيب فرقـت  ]: يقولون[
  .معي ٕبْنط

انطـالون،  پال: والنصارى يقولون :الٔبْنٔطلٓون
لباس أسفل : البنْطرٓون: والعريقون يف العامية يقولون

اجلسم له ساقان يلبسه الرجال والنساء املسترجالت، 
 ١٣مسي باسم ممثل بندقي جاء باريز يف عهد لويس 

الرداء : ، جاءها مرتديًا زي البندقيةPANTALONIامسه 
فوق وحتته ما يشبه السروال، وكان أهـل فرنسـا   

ابني كما نرى رسومهم يف ذلك العهـد،  يلبسون التب
فسموا هذا السروال اجلديد اخلارجي باسم البسـه  

  .PANTALON: وقالوا
واألرجح أن امسـه   :٦٨٤ص ٢٣س: ويف اهلالل

القـديس  : مأخوذ من اسم حامي مدينـة البندقيـة  
  .بانتاليوين

جملـة  ((وقال عيسى إسكندر املعلـوف يف  
كان القديس بنطلوين يلبسه  :٣٨ص ١عدد ٣س ))األديب

  .فنسب إليه
اللبـاس  : PANTومثة مذهب أنه من الفرنسية 

  .للطول: A'LONGو
  .٦٢٤ص ٧س: انظر جملة الضياء

وأول من لبس البنطلون يف فرنسا اجلنود سنة 
  .مث عم ١٧٨٩

البنطلونات، ومسعت : ومجعوا البنطلون على
  .البناطلني: يف لبنان من جيمعها على
لون مقابًال يف العربيـة بعـض   ووضع للبنط

جعله علـى أحـد األوزان   : الِبنطال: املصريني فقال
  .العربية

  
واجلمع العلمي العريب مل يرفض الِبنطال بـل  

 ))السراويل الضّيقة((: رّخص باستعماله مع اسم آخر
  ..))السروال الضّيق((ومفرده 

وكـل  . الِسروالة: ووضع له جممع دار العلوم
  .وبقي اسم البنطلون ما وضع مل يستعمل

  .مبعىن إزار الِرْجل ))اپإزار((والفرس مسوه 
التأثري البيولوجي للبنطلون يف : ٤٥ص ٢عدد  ١٨س: انظر جملة األديب

  .املرأة

شي إٔ لو إٔ جرين وحلالو مـا  ]: من ألغازهم[
  ).البنطلون(: مبشي 

متل بنطلون أبو يوسـف  ]: من تشبيهام[
اشـتريت بنطلـون   : قال أبو يوسف ألٕ مو: أصله(

حاضر طلع طويل، قّصي لنا مّنو شرب، وبعد شـوي  
أمي مرا كبۤرية ليش أعـّدبا الزم أقـول   : قال حلالو

ألخيت، وراح وقال ألختو، وبعد شوي كمان قـال  
واهللا احلق الۤزم أكلّۤف مريت، ورا كّلفا، واملسا : حلالو

  ).ملا لبسوا شافو ناقص تلت اشبار
احد من كترة وۤالدة ٕعۤجز و]: من نوادرهم[

كلبتو، وراح ولّبسا بنطلون، لكن ٕكل مدة يتشقشق 
هالبنطلون ويساوي ال غريو وغريو وغريو، أخـريًا  
راقبا ليشوف منو اللي عم بشقشقن، وعـرف إٔنـو   

  .الكلۤبة ذاتا
احلذاء : PANTOUFLE: من الفرنسية :البنطوۤفة

الرّجايل القصري يلبس يف الدار، يكون مـن اجلـوخ   
  .غالبًا

ـ الَقْفش وال: وضعوا له وث، والكلمتـان  گ
  .))كْفش((كالمها تعريب كلمة فارسية واحدة وهي 

خّف ُقِطـع ومل  : الَقفش ))شفاء الغليل((ويف 
  .ُيحَكم، معرب َكفش

البنطوفات، وُسِمع : وجيمعون البنطوفة على
  .))حّجي أفندي((البناطيف يف سوق 
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: َبَنْفَشـه : عن الفارسية: عربية :الَبَنفسج   
  .ضرب من رياحني الربيع
  .وأنواعه كثرية

 ١١ج: واية األرب للنـويري  ))املوسوعة يف علوم الطبيعة((انظر 

  .٢٢٦ص

َبَنْفَشـه  : وامسه يف التركية عـن الفارسـية  
  .وَمَنْكَشه

  .َبَنْفش: ويف الكردية
: ْمنيشـكٓا، ويف الكلدانيـة  : ويف السريانية

  .اْمنيشَك
وورد ذكر البنفسج يف شعر األعشى ومالك 

  .بن الريب
  .واللون البنفسجي كل ماكان بلونه

األشّعة البنفسجية وفوق : ويف العلوم الطبيعية
  .البنفسجية

واألكثـر  . دبة أو بنبقـا گبّنق ال]: يقولون[ :َبّنق   
  .انظرها .التعبري الثاين

  .بانقوسا: انظر :َبنقوسا   

: ٔبٔرك عالبنك، مـن األملانيـة  ]: يقولون[ :الَبنك   
BANK :املقعد اخلشيب الطويل.  

  .ْبنوك: وجيمعوا على
استمدها اإليطاليون  BANCO: من اإليتالية :الَبْنك   

من البنك املتقدم ذكره األملاين الذي مبعـىن املقعـد   
  .اخلشيب الطويل ومسوا ا املصرف

  .عليهاألنه قدميًا كان موظفوه جيلسون 
  .الْبنوك والْبنوكَۤة أو بالضّم: واجلمع

أحـدمها يف  : وأقدم بنك يف العامل بنَكـان 
جنوه، تأسسا كالمها يف القـرن   البندقية والثاين يف

  .م١٢
  .بنك برشلونْه ١٤مث تالمها يف القرن 
  .١٥٣٩ويل سنة پمث تاله بنك نا

  

وكل هذه البنوك تعطلـت إال األخـري يف   
  .ويلپنا

فأسست احلكومـة العثمانيـة    أما يف حلب
  .ـه١٣۰٧البنك الزراعي سنة 

مث افتتحت شعبة للبنـك العثمـاين سـنة    
  .ـه١٣١۰

ومن بعدمها افتتحت البنوك األخر من أجنبية 
  .ووطنية

البنـك املركـزي،   : ومن أصناف البنـوك 
  .الزراعي، الصناعي، العقاري، األهلي، التسليف

  .٣۰٨ص: انظر كتاب حمافظة حلب

الصـرَّاف،  : BANCHIERE: من اإليطالية :ۤيرگالبن   
  .الصريف، املتمّول
  .رييّۤةگالبن: واجلمع

الِصرافة، : البنكريّية أيضًا: واملصدر الصناعي
  .ۤيرّياتگالبن: ومجعه

قبيلة عربية جاءت حلب من جند  :بنو كالب
  .وحارا سيف الدولة

والبّطـال،   ))ذات اهلمة((إليها تنسب سرية 
  .بعد القرن الثامنوانقطع ذكرها 

  .٤جانظر اية األرب، مسالك األبصار 

  .بنج مبعىن اخلمسة: انظر :البّنوج   

  .االسم من االبن: الُبُنوَّة: من العربية :نوّۤةٕبال   
  .البنّوات: واجلمع

  .البنوّي: والنسبة إليه
 ،–النب: انظر–أطلقوها على ما لونه لون الّنب :الٕبنِّي   
  .البّين احملروق والبّني الغاۤمق والبّني الكاۤشف: وقالوا

  .ومن أمساك قويق املمتازة السمك البّني
  ي إن ـك البّنـا السمـأن]: من أمثاهلم[
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قال ): وقد يزيدون عليه(شفت أحسن مّني التاكلين 
  .كالمي مع األزغر مّني: أنا هون قال لو: ٓلو الُفرايت

: الُبّني: ألمحد بك كمال ))بغية الطالبني((ويف 
نوع من الشبابيط يكثر يف النيل، واللفظـة مصـرية   

  .باملصرية القدمية ))بنپّنو((األصل من 
ضـرب مـن   : البّني كُقّمي: ))التاج((ويف 

السمك األبيض، وهو أفخر األنواع، يكون كثريًا يف 
  .النيل

وفيه : وقال اإلدريسي يف وصف أمساك النيل
الُبّني، وهو كـبري عجيـب الطعـم    مسك يقال له 

  .والطيب
تذكر بعضـًا   ))املوسوعة يف علوم الطبيعة((و 
  .من أنواعه
  ]:ومن أغانيهم[

  دريت اّنك زعالن مّني      يابو جاكيت البّني
  غمز العني جبنين     حاۤجة تغمزين بعينك

آدم، وهم يسـتعملوا   مجع ابن: عربية :َبِني آدم   
   –انظر آدم وابن آدم –غالبًا مبعىن ابن آدم 

: وقد يستعملوا مبعىن رمبا، ممكن، كقـوهلم 
أنا مابشّغل كل مصرّيايت يف شغۤلة واحدة، بـين آدم  

  ....احترق احملل أو أو
ألن يطرأ  ةأنه عرض: ))بين آدم((يريدون يف (

: ولـوا عليه ماليس يف احلسبان، وقد يكتفون بأن يق
  ).بين آدم

  .ٕأنۤته جحش إال بين آدم]: من سبام[
بين آدم نّصو ٕخلٔقه ونّصـو  ]: من كمام[
  .ٕخرٔقه

ة لبين آدم، بـين آدم  ۤنالعقل زي]: من أمثاهلم[
  .يامسلَّف ياموعود

  
  
  

ٕبعٔرى : بين آدم متل السجرا]: من تشبيهام[
  .وٕبكتِسي

كناية عن األكراد الذين يـرددون يف   :َبين ٓلوٓلو   
  ....ٓلو ٓلو ٓلو: غنائهم

  .العربية ))ياليل((وهذه من مظاهر 
  .))ياليل((انظر كتابنا 

يرد ذكرها عندهم السيما عند البـدو   :َبين ْهالل   
، ))تغريبة بـين هـالل  ((و  ))سرية بين هالل((مبناسبة 

  .العامية –كالمها باللغة العربية 
قبيلة من جند هجر رهط منـهم  : وبنو هالل

جندًا إثر سنة قاحلة ومضوا يغريون على كل مايلقونه 
اليبقون على شيء، وطال م السري حىت بلغوا الوجه 
البحري يف مصر، فضّج الناس وذعروا وأمر العزيـز  

  .باهللا الفاطمي بطردهم إىل الصعيد
خالفة املستنصر ثارت بـالد املغـرب    ويف

ص منهم، فأغراهم بأن أعطـى  فاهتبلها فرصة للتخل
لكل فرد منهم يتوجه يف احلملة بعـريًا ودينـارين،   
وجهزت احلملة من أكثرهم، واجتازت مصـر إىل  
برقة فتونس ال ميرون بأرض إال زرعوا فيها السـلب  

  .والقتل واهلول
مث أرسلوا إىل من تبقـى منـهم يف مصـر    
يستدعوم للقيام مبا هو أشّد، لكن املستنصر منعهم 

  .ال من يدفع دينارين يف هذه املرةإ
  .واشتهر منهم أبو زيد اهلاليل ودياب بن غامن

  .وقصتهم وسريم ال قيمة فنية هلما
ظن أن سخط ابن خلدون على العـرب  أو

  .كان سببه األعظم فظائع بين هالل
  .٣۰٦ص ٢۰س: انظر اهلالل

  .٤۰٣ص ٥١س: واملقتطف

 هذا ويزعم أهل حي املغاير يف حلب أم من
ن جنـد ونزلـوا   ـساللة بين هالل الذين هاجروا م

  م ـراف هلجتهـب احنـب، وهذا سبـي حلـف
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  .عمن سواهم من سكان أحياء حلب عامة
  .املغاير: انظر

قرية تبعد مخسة كيلومترات عن غـرب   :بنيامني   
  .حلب

  .انظرها .مصدر َبىن: الُبنيان: من العربية :نيانٕبال   

  .ُبنيان: ويف العربية
  .وَبنيٓون نٓاۤبنٓي: ويف السريانية
  .بالفتح: ويف الكلدانية

: من مصطلح صناعة احلريـر البلـدي   :الَبنِّيۤجة   
القصبة تعلق يف السقف ويف أحد طرفيها ِثَقل جيعلها 
متيل إليه، ويف الطرف الثاين حلقة ميّر خيط احلرير من 
الطيار إليها، ومنها إىل الكوفية حيث يوزع اخلـيط  

مل جنـد للكلمـة   . الث كوفيات حسب ثخنهإىل ث
التركيـة مـن مصـدر     ))ِبـني ((أصًال، ولعلها من 

: ))َجه((الركوب يراد ا الراكب، بعدها : ))بينمك((
الراكـب الصـغري،   : أداة التصغري، فيكون املؤدى

  .الفويِرس
  .الَبّنيجات: واجلمع

  .انظرها .قۤيمفرد البنا :الَبِنيقة   

بال، أطلقوها على من مصطلح صناعة احل :الَبِنيۤنة   
بكرات السنديان، مل جند هلا أصًال،  ّراحلبل الذي جي

  .ثّبت: العربية ))َبّنن((ولعلها من 
  .انظرها .تصغري البنت عندهم :الْبنيّۤة   

  .الْبنّيات: واجلمع
ٕطّبوا الطنجرة عتّما بتطٔلع البنيّۤة ]: من أمثاهلم[

  .ألّما
  ]: من أغانيهم[
  ويا واردة عاملّيه     هللا هللا يابنّيْه

  
  
  
  
  

  :غريها
  ياحالوة سكرّية     عالُبنّية عالبنّية

  ).ضموا الباء على األصل العريب(
كلمة يبده ا األوالد رفقاَءهم حني يظهرون  :ٔبْه   

  :بعد اختفاء، ويف أصلها املذاهب التالية
كلمة تقال عند : ))َبه((: ))القاموس((يف  –ً ١

  .استعظام الشيء
: اسم مضارع مبعـىن : التركية ))ٔبا((من  –ً ٢
  .أحتّير وأشتبه
سـتهزىء  أ: الفارسية مبعـىن  ))ٔپه((من  –ً ٣
  .وأزّيف

  ]:من شعرهم[
  !ئأّة احلا ۤحمّبك وخالتو العجوز

  ).))ٔبْه((: يامن تالعب احلاخام حمبك فتقول له: أي(
  .))ٔبْه((فالن خباف من ]: من كنايام[

املنظر احلسن، : –وتقتصر  –البهاء : عربية :الَبَها   
  .اَجلَمال

  .واستمدا التركية
  .من أمساء ذكورهم: عربية :َبهاء الدين   
ضـرب  : الَبهار عن الفارسية: من العربية :الْبٔهار   

  .من التوابل احلّريفة وأكثرها استعماًال
الْبهـارة والبـهاري   : واحلبة الواحدة منه عنـدهم 

  .الْبهارة والبهارايات :والبهاراۤية، واجلمع
الْبهارات عنوا ا كل صـنوف  : وإذا قالوا

التوابل من ار وفلفل وقرنفل وجوز الطيب والقرفة 
  .وحب اهلال، مسوها كلها بالبهارات على التغليب

األفاويـه  : ويقال للبهارات أيضًا يف العربية
  .والتوابل واألبازير والَدّقة
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ذّر : ر اللحم وغـريه من البهار فعل ّوبنوا 
  .ر: انظر .عليه البهار

  .ٔبٔهار: ويف التركية عن الفارسية
: ويف البلغارية عن التركية عـن الفارسـية  

BAKHAR.  
ويف اليونانية احلديثـة عـن التركيـة عـن     

  .BAKHARIKA: الفارسية
  .َبهار: ويف األرمنية عن التركية عن الفارسية

  .َبهار: التركية عن الفارسيةويف الكردية عن 
اللـي عنـدو ْبهـار بـرّش     ]: من أمثاهلم[

، بـٕأّم  )ألنه غايل الثمن جيلب من اهلند(عاملخلوطة 
الستة ار وال عازة اجلار، القهۤوة املّرة ـارا نـارا   

  ).كثرة غلياا: أي(
  :ومن معارضات الزيين

  .منها تناول وانتِشق لبهارها: يف القباوات
  :خلاروف احملشيومنها يف ا

  ونفح لنا من اراته أَتى
  فال املسك حيكيه وال جّيد العطر           

  .ِبشمِّ البهار ازداد رغبة: ومنها
  :ومنها يف السمن
  ياطابخ اجلّقات فيه والقبا

  .وات أكِثر األار للتطييب              
  : ومنها

  َيربٌق ذاكي النجار        قد أذاب القلب منا
  مع حلم وار         مسنًاودهنًا قد حوى

أو ) العربيـة (حتريف الَبْبغاء : أو البغبغان الٔبْهٔبٔهان   
طائر أخضر ذو : ِبْبٔغا عن اهلندية: الببَّغاء عن الفارسية

منقار معقوف أمحر ولسان عـريض يشـبه لسـان    
ـ ـد كالمـان، لذا يعيـاإلنس ـ ـه، ق عيش ـد ي
  ارة ـالد احلـي البـش فـامًال، يعيـًا كـقرن
  
  
  

  .السيما اهلند وأوسترالية وأمريكا اجلنوبية
  .بهانات: وجيمعوا على

  .ويعرف عندهم أيضًا بالدّرة
  .انظرها والبغبغان

: وامسه يف التركية عن الفارسية عن اهلنديـة 
  .ٔپٔپغان أو پاپاغان

َبَبَجـا  : َبَبجٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).َكافنيواجليمان يلفظان (

  .ٕبْبغاّيو: ويف هلجة مشال املغرب
واستمدت الكلمة لغات عدة غالبـًا مـن   

  :العربية كما يلي
  .PAPAGALLO: يف اإليتالية
  .PERROQUET: ويف الفرنسية
  .PARROT: ويف اإلنكليزية
  .POPOUGAY: ويف الروسية
  .PAPAGAL: ويف ارية
  .PAPAGEL: ويف األملانية

كية اليونانية احلديثـة  كما استمدا من التر
  .PAPAGHALOS: فقالت

  .الببغاء: انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

حفظ درسو متل البهبهان ]: من تشبيهام[
  ).دون فهم: أي(

أطلقوها على طبيخ الربغل بسبانخ ألنه  :الٔبْهٔبٔهانيّۤة   
  .دّلى يعل: بلون الٔبهٔبٔهان، وقد يسمونه: أخضر
  .انظرها

أول من أطلق البهبهانية على الربغـل  : قيل
بسبانخ هو رجل نكيت ظريف مشهور من بانقوسـا  

كان يتردد على جملـس أمحـد بـك     ،))رنّۤخ((امسه 
العاۤدة عم بتشرب مي كتري، أّشو : العاديل، سأله ليلة

  عشاك؟
  .بهانيّۤة –
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أطلقوها على ضرب من صايام ذات  :الٔبهٔبهانيّۤة   
  .األرضية اخلضراء بلون البهبهان

ُدِهـش وحتّيـر فهـو    : َبِهت: من العربية :ٕبۤهت   
  .مبهوت، ومل يسمع باهت ويت

  .انبهت: بنوا منها
وبنوا منها الصفة علـى فعـالن واملؤنـث    

  .الفعالۤنة
َبِهـت  : والعامة تقول: قال الشيخ أمحد رضا

وتغّير كما يكون لون املبهوت من  إذا اكمّد: اللون
  .دهشته، وهو جماز

خجـل  : حتّير وْبۤهت: ٓبۤهت: ويف السريانية
  .أخجل، أدهش: وَأۤت

  .مسوا ذكورهم جت تقليدًا لألتراك :َبْهَجت   
حسن لون الشـيء  : الَبهَجة: من العربية :الَبهۤجة   

  .ونضارته، الفرح والسرور
واسـتمدا   وّمسى األتراك ذكورهم جت،

  .حلب وغريها منهم
قنباز العيد ال تلبسوا قبل العيد ]: من أمثاهلم[
  .بترو جتو
لو لبسيت سـوق الدهۤشـة   ]: من كمام[
  .ماۤلك ۤجة

هادا ْمبهَدل وبستحق البهدلة، ]: يقولون[ :َبهَدل   
حيقرونه ويتنقصـونه،  : يريدون. داميًا ببهدلوه الناس
  :وفيها املذاهب التالية

التـنقص مـن   : البهذلـة  ))التاج((يف  –ً ١
  .األعراض والتحّرش

انفـرد بإرجاعهـا إىل    ))التاج((ويالحظ أن 
  .البهذلة بالذال املعجمة

  يرى الدكتور داود چليب أا من َبهتا –ً ٢
  
  
  
  

  .اِخلزي، اخلجل، العار: الكلدانية
أـا   ))املنت((يرى الشيخ أمحد رضا يف  –ً ٣
جرو الضبع جبامع االستقذار ونبّو النفس : من البهدل

  ).ومل يذكر من أين(عنه، أو هي دخيلة 
ترك االحتشام والتصّون، : أا من تبذَّل –ً ٤

مث أتوا بارد منه، وعليه أبدلوا أول املضاعفني هاء، 
أما الثاين فجعلوه داًال مهملة، أال تـرى أن العربيـة   

  .أهانه: ابتذل الشيَء: تقول
من ال : املبهۤدل: هذا ويف هلجة مشال املغرب

  .خيدم نفسه
  .تبهدل وأدل: انظر

 ))لطـائف املـنن  ((يف كتاب  ))دلة((وورد 
  .١٧٥ص ١ج. للشعراين

أكل دۤلة وأكال دۤلة، وقد ]: من كالمهم[
على طولو وعرضو، عجب املبهدل بيعرف : يزيدون

  .حالو مبهدل
  .اهللا يبهدلو أكتر]: فالنمن دعائهم على [
إذا ردت تبهدل رّجال سـّلط  ]: من أمثاهلم[

عليه مرا وآن ردت تبهۤدل مرا سلّۤط عليهـا ولـد   
وهذا املثل سائد أيضًا بلفـظ يدانيـه يف العـراق    (

  ).واجلزائر ولبنان ومصر
  .جنرو دۤلة]: من استعارام[
اعتزنا لقالَلة وقالَلة أـدل  ]: من كمام[
. فالن إذا شاف أدل مّنو بقتـل حـالو   .الرجاال

جوزي بتجّوز من كيسو بتخّرج هّوه بتبهدل وأنـا  
  .بتفّرج

: البهدۤلـة متـل الزكـاة   ]: من تشبيهام[
  .مابياكال ٕإال اللي بستحقا
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  ]:من شعرهم[
  أوعوا من الصحو، إن الصحو دلة

  فقد تزّوج أشقاكم غداة صحا            
 ٤٤و ٤٣ص ٢ج ))تارخيية عن حلبوثائق (( يف

دعـا أسـعد   : ))يومية نّعوم خباش((عن  ١٨٤١سنة 
باشا أعيان اإلسالم ووخبهم على ما يفعله رعـاعهم  

... .:من قلب لّفات وإهانات وقـال : يف النصارى
  .ديروا بالكم ٕأن يصري دلة أو كسر نامة للنصاره

غمرهـا  : ر القمـُر النجـومَ  : من العربية :َبٔهر   
  .العجب: برع وفاق نظراءه، والَبْهر: بضوئه، وفالن

  .اشتد ملعانه: ر: ويف احلبشية
 ))ـر ((نكتـب  ]: من عثرات أقالمهـم [

احذروا النـور  ((: وجدران حلب حافلة ذه العبارة
  .الباهر: ، وهو خطأ صوابه))املبهر

  .انبهر: بنوا منها
  .ملع، سطع: ْبَهر: السريانيةويف 

مّلحنا الطبخة وّرناهـا، بنـوا   ]: يقولون[ :َبهّٔر   
  .ذّره: الفعل على فّعل من البهار مبعىن

  .البهار: انظر

  .ْتبّهر للمطاوعة: وبنوا من الفعل هذا
  .دباتو مفلفۤلة مبّهٔرةگ]: من كالمهم[

، وهو باين جامع ٩٨٨توىل حلب س :َبهرام باشا   
البهرمية، وباين محام بـرهم  : البهرامية، وهم يقولون

يف اجلديدة، وهنا حيرفونه إىل برهم، وكلمة رام من 
كوكب املّريخ، مـات  : التركية عن الفارسية مبعىن

  .٩٩٥س
داع من دعاة الباطنية استفحل أمـره يف   :َبهرام   

  .٥٢۰حلب س
  : ةـيء رجـرج الش:ربيةـع :َبْهٔرج     
  
  
  

: ْنَبْهۤرْه أو عن اهلنديـة : بالباطل، عن الفارسية زّينه
  .الباطل، املزّيف: َنَبْهۤله
: الَفْهَلـوان : من العربيـة : أو الَبهلوان الَبْهَلٔوان   

القـوّي،  : ٔپْهٔلـٔوان : املصارع الشديد، عن الفارسية
  .البطل، الشجاع، املصارع

وهم يطلقوا على من يقوم بألعاب خارقـة  
  .....سلك والقفز يف اهلواء وكاملشي على ال

  .ٔپْهٔلٔوان: ويف التركية عن الفارسية
عن  ١٢٩ص ٣ج: ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 

بِدي لعب البهلوان  ١٨٤٩سنة : ))يومّية نّعوم خباش((
  .بالشابندر

  .البهلوانيّۤة: وبنوا منها املصدر الصناعي
  .لواجني أو لٔوجني: كما قالوا
  .البهلواجنئّة: واجلمع

  .البطل: وتعين البهلوان يف القصص
معربـة   ))محزة البهلوان((ومن قصصهم قصة 

عن الفارسية ومطبوعة مبجلدات، كنت قرأا وأنـا  
ألف ((و  ))علي الزيبق((و  ))فريوز شاه((مع  ١٤ابن 

و  ))بن ذي يزنسيف ((و  ))ذات اهلمة((و  ))ليلة وليلة
  .....و ))عنترة((

الضّحاك من الناس، : الُبهلول: من العربية :الَبهلول   
  .قيل عن الفارسية
  .البهاليل: واجلمع

: ويرى الدكتور چليب أا مـن الكلدانيـة  
  .األبله، الغيب، اجلاهل: َبهلوال

: يف حارم، من األرامية]: من قرى حلب[ :َبْهِليله   
 .ا يرى األب شـلحت مالتعيس، الشقي، ك: َبهلوال

  .)٦٩حلب(

  .يستعملوا مصدرًا لنقيض الٕفْهم :الٕبْهم   
  .البهيم: انظر
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  .البهيم: انظر :َبّهم   
  .البهيم: انظر :الَبهمۤنة   
  .تبهنك: انظر :الَبْهنۤكة   
البيت املقـدَّم  : عربية من مفردات الثاقفني :الَبهو   

أمام البيوت، واستعملت يف العصر العباسـي ملعـىن   
  .غرفة االستقبال

ووضعها امـع العلمـي العـريب لغرفـة     
االستقبال، وكذا جممع مصر ونـادي دار العلـوم   

  .وجممع الشيخ حممد عبده
ما ينبغي أن تشتمل عليه غرفة : ١٥٥ص ٢٣الد: انظر جملة العرفان

  .االستقبال

ْمَبهٔور، واملبهورة، وتبهور، من ]: يقولون[ :َبهٔور   
: الَبهـوار : ))الزاهر((وقال يف . فاخره: باهره: العربية

  .هو الذي يقول ماال يفعل
  .َتشامخ: َبْهَور: ويف السريانية

ْمَبْهٔوق، والبهوقة، وتبهوق، من ]: يقولون[ :َبْهوق   
كان فيه ِكرب أو كثرة : لق وبلهق يف كالمه: العربية

  .كالم ومحق
: ))احملكـم ((على أن أمحد عيسى قـال يف  

  .السعة: أي: من البهو: مبهوأ
مل يطلع أمحد عيسى على لق املتقدم : نقول

  .ذكرها، ولو اطلع ملا اجتهد مع النص
: صفة مشبهة على فعيل من البهاء: عربية :الَبهّي   

  .الذي ميأل العَني حسُنه
: صفة مشبهة على فعيل من البهجة: عربية :الَبهيج   

  .َنِضر: الَفِرح، ونبات يج
يج للمـذكر  : واستمدا التركية ومست ا

  .ويجة للمؤنث، وهم استمدوا التسميتني
كـل  : من العربية من البهيمـة  :الَبهيم     

ذوات أربع قوائم من حيوان الـّرب واملـاء ماعـدا    
  وهم استعملوا البهيم جمازًا يف نقيض الفهيم،  .السباع

  

فحذفوا التاء يف املذكر وأتوا ا يف املؤنث، والعربية 
  .ليس فيها هذا

ّم فالن، وفالن ّم فالنًا، : وبنوا منها فعل
  .والبهمۤنة

امي عدا عن اجلمعـني  : ومجعوا البهيم على
  .الساملني

  !يايم]: من سبام[
كان عندي طالب آۤيـة يف  ]: من كمام[

البهمۤنة، وكنت أمسيه فهمي أفندي كمًا، وحسَّـبا  
أنا خسا، : صعي، صار إذا حدا عّيرو بالبهمنة يقول

  .املعلم مساين فهمي أفندي
  .البعاۤشر البهيم مبوت سقيم]: من حكمهم[

  .كل حي ال ميّيز: البهيمة: من العربية :الْبهيۤمة   
البهاِئم، وهـم يسـهلون اهلمـزة    : واجلمع

  .ومييلوا
  .يمت ويميت: واستمدت التركية

كـل  : ۤبۤهَمه، ومن أمثال اليهود: ويف العربية
  .كل متكرب يم: أي :ۤجيۤئه ۤبۤهَمه

  .ۤبۤهمتٓا: ويف السريانية
  .ۤبۤهمَتا: ويف الكلدانية

اهللا : أّول َبـوْ : َبْو َبـْو َبـوْ  ]: من حكمهم[ :َبْو   
عمـرا سـجرا   : اليطفي إلنسان ضو، وتـاين َبـوْ  
اهللا يقطـع كـل   : ماوصلت ألعلى اجلّو، وتالت َبْو

معىن سوى  ))َبْو(( ـوليس ل). سوء: أي(حمضر َسْو 
  .فتتاح غريب يلفت النظر لكالم بعدها

  .البوقاۤلة: انظر :البوآلة   
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  !ياأباه : يريدون :يابٓو   
تومهوا أا كلها كلمة  ))يابٓو((ولكثرة قوهلم 

يايـابو،  : فقـالوا  ))يا(( ـواحدة، فإذا نادوا أتوا ب
  .يايامو: ومثلها

  .يا: انظر

  .حافظ الباب: عربية :البّواب   
  .الْبوۤاۤبة: الِبواَبة، وهم قالواوحرفته 

  .بّواب: واستمدت التركية
  .انظرها .واستبدلوها يف بالدنا باآلذن

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

وكذا (بّواب باب احلديد : وقدميًا كان يقال
، وبّواب اخلان، وبـّواب  )كل أبواب حلب التسعة

  ....املدرسة، وبّواب احلارة، وبّواب السوق
  .بّواب العمارة: قولونواآلن ي

بنوا على فّعالة من الباب العربية للممـر   :الَبؤّاۤبة   
الضيق يصار منه إىل عدة دور وال منفذ له إال املدخل 

  .ذي الباب
وقد كان بعضهم وال سيما املوسرون يؤثرون 
السكىن يف دار يف بوابة ألا أمنـع مـن غريهـا،    

اإلنكشارية فقومات البلد وغارات العربان وتعديات 
وغريها تري أن حسام هذا له نصيب من الصحة، 
وتكثر البوابات يف أحياء النصارى وحمـل سـكىن   

  .األغنياء
الطريق : ))الَرْدب((وضع هلا أمحد تيمور باشا 

  .حتريف الَدْرب، وليس بثبت: الذي ال ينفذ، وقيل
: يريـدون (نطٕحتو البّواۤبة ]: من استعارام[

حييق به لدى إزماعه علـى عمـل   انتبه إىل ضرر قد 
  ).وحني هّم بالدخول فيهأ

  ن ـبي]: مـاراـمن ح[ :بّوابة أخلّل     
  
  
  

اهلّزاۤزة والتلل، أصلها بوابة فيها خان يصنع فيه اخلّل، 
مث اّتسع البناء ماحول البوابة فغـدا االسـم للحـي    

  .اجلديد كله
أما اخلان فنعرفه، وقـد حتـول إىل مـأوى    

  .هدم للحناتري، مث
يف منعطف اليمني ممن يعرب مـن   :بّوابة القصب   

جادة اخلندق إىل اجلديدة بوابة فيهـا دوالب بـرم   
القصب وال يزال، مث بين غرا طريق يفضي إىل آخر 
مقبّو، فانتقل االسم إليه وجهلت البوابة األصـلية،  

  .وبتعبري آخر جهل األصل وعلم الفرع
ت باسـم قـيس   يف حي اجللوم، مسي :بوابة قيس   

  .اهول لدينا، وتعّد أكرب بوابة يف حلب
بني السّفاحية وساحة ]: من حارام[ :بّوابة الَنيب   
  .بۤزة

فيها مسجد جّدد آخر العثمانيني، وفيه قـرب  
  .–كما يزعمون–النيب كاۤلب بن فنا من سبط يهوذا 

  .واملسجد يف بّوابة واحلي حوهلا مسي ا
، والـذي علـى   وخمتلف يف اسم هذا النيب

  .، وأنا زرته))كالب((الضريح 
  :۲١و ۲۰: صويف منظومة الشيخ وفا 

  ضرحيه منوَّر جليُّ    إبلوقيا النيب ))بزا((ويف 
  وكاين بداخل البّوابة    يف مسجد ُتظّله املهابة

  )))بزا((أي ساحة (            
  :ويف حاشية املنظومة

وأليب الفتوح امليقايت شعر يف النيب بلوقيا رواه 
  :٥٤٦) الطباخ(

  مقام عليه هيبة وجاللة
  تدّل على حتقيق ما شاع واشتهْر      

  بأن الذي هذا الضريح يضمُّه
  نيب له يف الذكر شأن ويف الِسَير      
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  وكان ملوسى صهره ورسوله
  ومل َيخش جّبارين إذ ُخشي الَنَفر         

  ).ميضون إليه: قوم الذين ينفرون للقتال أيالأي (
  وقاتَلهم مع يوشع مث بعده

  أتته من اهللا الرسالة والَظَفر         
  ويف إمسه األقوال زاد اختالفها

  كذا يف أبيه لوقيا اختلف اَخلَبر        
  ورّجح أصحاب التفاسري كالبًا

  خمتصر ))ابن لوقيا((وإبلوقيا من         
  أرباب التواريخ رمسهومل يدِر 
  وثامن قرن فيه ذا الرمس قد ظهر       

  .))منظومة الشيخ وفا((انظر تعليقات األب توتل يف حاشية 

ويلفت نظرنا أن ممن مسي بكاۤلـب جناشـي   
كمـا يف   –قيصر الروم : احلبشة يف عهد يوستنيس
  .قصة شهداء اِحلمرييني
  .٢٨٢ص ١٩٤٩ن سعدد شباط وآذار م: انظر جملة النشرة السريانية

  .اسم حلب القدمي ))كالب((على أن 
  .٥٨ص: ))حلب((انظر كتابنا 

وكانت بوابة النيب تعرف بعْرصة الفرايت كما 
  .١٣١ص ۲ج: ))النهر((: يف

  .٢۰٨ص: لسوفاجة ))اآلثار اإلسالمية((انظر كتاب 

سبعة أيام من مطلع سبعة أشهر تبتدىء  :البواحري   
من تشرين األول، يستدلون من طقسها على طقس 
أشهر الزراعة، ويسموا بواحري الروم، والكلمة من 

  .الفحص، البحث، العلم بالشيء: ُبوْحرٓنٓا: السريانية
  .جيمعون البريويت على بوارۤتة :الَبوارۤتة   

والقرى وصيغة هذا اجلمع يف النسبة إىل املدن 
محاْصۤنة وَعساْسـۤنة ومصـارۤوة   : حمببة إليهم فقالوا

  .ومواصۤلة
  
  
  

  

  .باس: انظر :الّبواس  
  .بوك: انظر :البّواك   
جعله أبوابـًا  : بّوب الكتاب وغريه: عربية :ٔبؤّب   

  .وصنوفًا ممّيزة
  .تبويب: واستمدت التركية

: ُبـْع ُبـعْ  : حتريف ُبْع ُبْع العربية، يف التاج :بٓوٓبع   
  .عن الغول: مضمومتني من حكايات الصبيان، يريد

العفريت، يستعملونه يف : البٓوبٓو: ويف القبطية
  .عزائم السحر

ـ الَدّح عاۤحليط والٓب]: من كمام[ ع يف وٓب
ليهم ام يسجعون، يقولوا يف مـن  خييل ع(البيت 

  ).تزّوج امرأة بشعة
ياْجمـۤال  : أهازيج األوالد]: من أهازجيهم[
  .أش تعشيتو آمبۤارحْه ؟ خبۤزة وجبۤنة مۤاحلْه! البٓوبعْه

  .اسم عشرية :الُبوَبَلد   
  .بلد مبعىن اسم العشرية: انظر

  .بوٕبال: انظر :الُبوُبو   
  .َعَلم على كلب: من اللغات األوروپية :الٓبويب   

  .هادا بٓويب]: من سبام[
، POTASSE: من الفرنسـية : أو البوطاس البٓوتاس   

أكسيد البوتاسيوم، يعترب : POTASH: ويف اإلنكليزية
يف الزراعة عنصـر الغـذاء الثالـث بعـد اآلزٓوت     

  .واحلامض الفوسفوري
  .البودقة: انظر :البوتقة   
  .البوطني: انظر :البٓوتني   
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مـن اللغـات   : واملؤنث بوجيّۤة :البوجي
األوروپية علم على كلب، لكنهم جعلوه اسم جنس 

  .للكالب الصغرية ذات اآلذان الطويلة
  .هادا بوجي]: من سبام[

الشمعة، أطلقت : BOUGIE: من الفرنسية :البوجي   
  .على قطعة هلا عالقة بإنارة السيارة

ـ  ]: يقولون[ :َبؤّح    ت خسلنا اخلاَصة بـاملّي قام
بّوحت، يريدون ظهر فيها بعد اجلفاف بقع صفراء، 

معظم مـاء  ): العربية(بنوا الفعل على فّعل من الباحة
  .البحر، البحر نفسه

فخذ من قبيلة الكيار يقيم يف باديـة   :البوحديد   
  .الباب

فخذ من قبيلة بوليل يقيم يف باديـة   :بوحالۤحل   
  .خيمة ١۰۰حلب يعد 

فخذ من قبيلة أبو شعبان يقيم يف جبل  :البوَحَمد   
  .مسعان

  .بطن من العرب يقيم يف اعزاز :البومحيدي   
 –املتقدمة  ))بّوح((مسوا البقعة املذكورة يف  :البٓوحة   

  .مسوها البوحة –انظرها 
عشرية غّنامـة، اشـتهرت بسـمنها     :البومخيس   

  .مسن مخيسي: النظيف، يقولون
ر حافر، والباب تصيف يف جهات اجلّبول ودي

  .ومنبج
  .١٥٢ص: انظر كتاب حمافظة حلب

إحـدى عشـائر   : فخذ من بين سعيد :البودبش   
  .سورية الشمالية

: BUDGET: من التركية عن الفرنسـية  :البودَجه   
  .امليزانية، دفتر الوارد والصرف

  .البودجات: واجلمع
  
  
  
  

  .بنوا الفعل من البودرة التالية :بؤدر   
، ويف اإلنكليزية POUDRE :من الفرنسية :البوْدٔرة   

POWDER :  مسحوق تبيض به املرأة وجهها وعنقهـا
للتزيني، ويستعملها حالق الرجـال، وتسـتعمل يف   
الطب للتنشيف، يتخذ غالبًا من مسحوق نشا الـرز  

  .أو من مسحوق قشر البيض
شـيء  : اَحلَور: ضاوضع هلا الشيخ أمحد الر

  .احملّرق تطلي به املرأة وجهها يتخذ من الرصاص
ولـه يف العربيـة القدميـة    : وقال العاليلي

  .َذرور، ُغمَنة، َغْمَرة: تسميات
املاشطة ٓبودۤرت العروس، : ويبنون منه الفعل

وملا تبودرت العروس طّلۤعت على وچـا يف املرۤايـة   
  .وعجبا وكرب راسا

لوال البودرة واحلمرة ماعرفت ]: من أمثاهلم[
  .السمراالشقرا م

  .)آلة التدخني(البودقة : انظر :البودقچي   

من العربية، البودقة والبوطقـة  : أو بوتقة البودقة   
إناء خزيف تصهر بـه  : ُپوۤته: ة عن الفارسيةقوالبوط

  .الصاغة الذهب والفضة وغريمها
  .بودقات وبوۤادق: وجيمعوا على
مـنت  ((كما نقل : خطأ ))بوتقة((وقول العامة 

  .))تصحيح التصحيف((عن  ))اللغة
  .ُبوطٓا: ويف السريانية
  .ُبوطٔا: ويف الكلدانية

أغالط قدماء ((قال األب أنستاس الكرملي يف 
 ))حمـيط احملـيط  ((قـول  : مامؤداه ٣٤٥ص ))اللغويني

إن أصـلها املعـرب    ))البستان((و  ))أقرب املوارد((و
ـ  ))بوتقه(( ـ ))فريتـغ ((وذ عـن  ـمأخ رب ـ، والع

  ذه ـة ـذه الكلمـرف هـاء مل تعـالفصح
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مفـاتيح  ((الصورة، واليت يف دواوين اللغة وكتـاب  
البوطق والبوطقة، ومن الغريب أن أصحاب : ))العلوم

  .هذه املعاجم احلديثة مل يذكروا هذه اللفظة الفصيحة
سأل أحدهم كيف  :٢٤٦ص ٧سويف املقتطف 

يذاب احلديد، فإننا حاولنا إذابته يف بواتق فكانـت  
: كذا خيطىء فيقول(ر تكسرها قبل أن يذوب ؟ النا

  ).بواتق
استعِملوا البواتق احللبيـة،  : أجابته املقتطف

يفهم منه أن صناعة (فإا قوية على احتمال احلرارة 
، وإال فاجلبوا البواتق )احلديد يف حلب كانت راقية

  !.من أوربا 
أطلقوها بعد ظهور التبغ، أي منذ ثالثة  :البودقة   

قرون تقريبًا، على األنبوب الفخاري املعقوف ولـه  
جرن صغري ميأل تبغًا، أما طرف األنبوب الفخـاري  
هذا الثاين فيتصل بأنبوب قصيب ميص بـه الـدخان   

  .املشعول، مسوه على التشبيه ببودقة الصايغ
البودقجي، ونعهد حنن : ومسوا صانعه وبائعه

  .اشغال البودقجيّۤة بالبودقات يف دكاكينهم
  .وبيت البودقجي يف حلب معروفون

  .البودقات والبواۤدق: ومجع البودقة عندهم
الفاسد ال : األرض مل تزرع، وجمازًا: عربية :الُبور   

  .خري فيه
  .ُبورٓا: ويف السريانية
  .ُبورا: ويف الكلدانية

: يـة عـن الالتين  PORT: مـن الفرنسـية   :البٓور   
PORTUS :   املرفأ، الفرضة، املكان الذي تـودع فيـه

  .البضائع لتشحن إىل اخلارج
شاعرة : بنت حممد أثري الدين بن الشحنة :ُبوران   

  .ه٩٣٨حلبية، ماتت يف حلب س 
  
  
  

أطلقوها على مسّقعة السلق تطبخ بعب  :البوراين   
  .حمشي السلق

  .انظر برجوازي :البٓورْجوازي   
تعا َبْوۤرد، حتريـف  ]: يقول بائع املرطبات[ :َبْوۤرد   

َبّرد نفسك، ال يسـتعملوا إال يف  : َبرِّد العربية، أي
  .صيغة فعل األمر

جـدول  : BORDEREAU: من الفرنسية :البٓورْدرٓو   
  .الرواتب، سند الصرف
  .بوردرّوات: وجيمعوا على

جـدول  : وضع هلا امع العلمـي العـريب  
اب احلساب توالِقّط مبعىن كالرواتب وسند الصرف 

  ).واألخري مل يستعمل وإن ذكر يف القرآن(
  .پٓورسلني: انظر :البٓورَسلني   
: ، ويف الفرنسـية PORSA: من اإليطالية :الُبوْرٔصة   

BOURSE : ســوق جتــارة النقــد واألوراق املاليــة
  .البورصات: واألقطان وحنوها، واجلمع

ليـة، ومل  اَملْصـَفق، والنـدوة املا  : ُوضع هلا
  .يستعمال وسادت البورصه

أطلقوها على من يـزاول أعمـال    :البورصهجي   
  .جيّۤة البورصه: البورصه، واجلمع

ُهوّۤه شب ْمبوۤرق وهّية صـبيّۤة  ]: يقولون[ :بٓؤرق   
أنه مجيل وحسن، بنوها فعًال على : ْمبوْرقة، يريدون

  .مجاله المع بّراق كالربق: فٓوعل من الربق أي
ـ بور: من التركية: أو بورٔمه الُبورٔما    قطعـة  : هٔم

موبيليا ذات طراز قدمي تشبه اخلزانـة لكنـها دون   
أبواب أو نوافذ، هلا جّرارات حتفظ فيهـا الفـرش   

  .البريوم: ويسموا أيضًا. واألبايض
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: نوع من اَحلمام، من التركية مبعـىن  :يل البٓورمه   
  .املدّور واحللزوين

الطاولة يكتـب  : BUREAU: من الفرنسية :بورٓو   
  .من مفردات الثاقفني. عليها، املنضدة

  .طاولة كتابة: ويغلب أن يسموها
  .األنبوب: بوِري أو بورو: من التركية :الُبوِري   

بوري املي، وبـوري الصـوّبٔا،   ]: يقولون[
وبوري الٔقأظان، وبوري الٔچايدان، وبوري احلّمام، 

  .وبوري الباخرة
  .البوق: من بوري ٔزان –انظرها  –ظان والرب

  .الَبواِري او الْبوۤاِري: ومجع البوري
كان بوري القاطرة طويًال، وملا صار القطار 

  .يدخل النفق قّصروه
  .السمك البوري، فارسية :الُبوِري   

الَسـَمك  : تالۤتة مابنمسـكوا ]: من أمثاهلم[
  .البوري وعصفور الدوري وابن اخلوِري

بن أيوب امللقب بتاج امللـوك، حاصـر    :بوِري   
  .ه٥٧٩حلب، ومات س

حـامض  : BORIQUE: من الفرنسـية  :البٓوريك   
  .يستعمل مطّهرًا خفيفًا

الرحلـة  ((بدر الدين احلسن، له كتاب  :البوريين   
  .ه١۰٢٤وغريه، مات س ))احللبية

دائرة : زُپوز أو ُفوز أو َپْريو: من الفارسية :الُبوز   
الشفة واألنف للحيوان واإلنسان، وهم  الفم، مابني

استعملوها للحيوان حقيقة ولإلنسان جمازًا على أنـه  
  .كلب للتحقري

  إا  ))الشعر العامي((وقال مارون عبود يف 
  
  
  
  
  
  

  .سريانية، ومل أجدها يف معاجم السريانية
الفم : معّرب قدمي من الالتينية: وقال العاليلي
  .والسيما فم احليوان

ويداين البوز لفظـًا ومعـىن كلمـة    : نقول
BOUCHE الفـم، ومثلـها كلمـة    : الفرنسيةMUSO 
  .اإليطالية

  .ْبواز :ومجعوا البوز على
واستعاروا البوز للرأس الدقيق من األشـياء،  

بوز البسمار وبوز املسلة وبوز الصرماي وبوز : فقالوا
  .القندرة

عمل لـه رأسـًا   : وبنوا منه فعل بّوز الَبّيور
  .ْتبّوز: دقيقًا، مطاوعه

  .سكّۤر بوزك، ٕسّدي بوۤزك]: من سبام[
قل أعـوُذ  : يهزج األوالد]: من أهازجيهم[

  .دندل بوزو حتت الرحۤلة سرق اللحۤمة
التطـٓرق بـوز   : يقولـون ]: من اعتقادهم[

  .صبّٔاطك يف صفّۤة العتبة متا يولولوا اجلان
  ]: من شعرهم[

  اسقنيها حىت تراين ككلب
  وأمششم ريح املدام ببوزي          

  .انظر كمالته يف الفوات

بـوز  : تلت أشيا مـا بتـدفا  ]: من أمثاهلم[
  .املرا) قفا(الكلب، وأصابيع احلالق، و 

. كيس التنت أو التنباك: بوزمه: من التركية :الُبوز   
  .))مه((وهم حذفوا 

لـون  : بوز: من أنواع احلمام، من التركية :البوز   
  .بوزا: انظر .اجلمل، واللون األدكن

البـوز االبـيض والبـوز    : ومن طيور البوز
  .األزرق
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بنوا الفعل من البوز مبعىن فم احليوان علـى   :ٔبؤّز   
  .جعل هلا رأسًا دقيقًا: فّعل، يريدون
  .تبّوز: مطاوعه

أو عم ( عم ببّوزلو خازوق]: من استعارام[
  ...).بنّجرلو

األخضـر  : فستق بوزا، يريدون]: يقولون[ :ُبؤزا   
اللون األدكـن، ولـون   : بؤزا: الغّض، من التركية

  .اجلمل
  .البوز من احلمام: انظر

واملترفون يف حلب حيشون الكرابيج بالفستق 
  .البوزا

يف ناس داميًا ْمبوزمني، هـدول  ]: يقولون[ :ٓبوَزم   
مل جند . عابسني: ن النعۤمة، يريدونمابتسكن يف قلوٓب

هلا أصًال، ولعلها حنت من البوز والفم بنوها للتهكم، 
  .البٓوزۤمة: واستعملوا منها اسم الفاعل واملصدر

  .باس: انظر :بّوس   
: عـن الالتينيـة   POSTA :من اإليتالية :البٓوسطة   

POSITA املركبة املسقوفة، اسـتعملت بعـد   : مبعىن
  .ات للسيارة الكبريةاختراع السيار
  .البوسطات: واجلمع

وألَيق ماتسمى بـه مـن   : قال رشيد عطية
مركـب للنسـاء   : ، وهي))اِملحّفة((: العريب الفصيح

، ولعله أقرب ))الِشجار((كاهلودج، ويقارا يف املعىن 
َعْود اهلـودج  : الِشجار: ))الصحاح((من األول، ويف 

وهو مركـب  : ، وقال أبو عمرو)مجله اُملسّن: أي(
  .دون اهلودج

من املركبة املتقدمة، استعملت قـدميًا   :البٓوسطة   
  .للربيد ألا آلة محله

  
  
  
 

وتستعمل اليوم له وللدائرة املختصة بسـوقه  
  .وتوزيعه
  .جيه البوسط: ويسمون من يشتغل بالبوسطه       

  .جيّۤةه البوسط: واجلمع
: نجۤايني بوسطة، يريـدو ]: يقولون[ :البٓوسطة   

حاملة الربيد ذات : جمتمعني كركاب عجلة البوسطة
األربعة من األحصنة، بـدليل أن الفرنسـية تقـول    

  .LES ـجاءت البوسطة وتعرفها ب
ي جيـب يل چـأ  ]: يقولون[ :البٓوسطة   

دون أن تصبه يف املاء الغايل، لعله : بوسطة، يريدون
  .انقله نقًال دون أن تتصرف فيه: قيل ذلك مبعىن

أصلها چـٔاي  : صاحبًا يل ذكيًا قالعلى أن 
ْبَوسطا، أي ضعه بوسط مصفاة إبريقه دون أن تصبه 

  .يف املاء احلار
  .باس: انظر :الٓبوۤسة   
اخلـايل، الفـارغ،   : بـٓوش : من التركية :البٓوش   

  .األجوف، ماال خري فيه
  .اخلايل: پوچ: ويف الفارسية

كالمو بوش، فالن صـفيان  ]: من كالمهم[
عندك بيت بوش؟ شغلو كلـو بـوش يف   بوش، يف 
  .تو بوشگبوش، تفن

تعـا شـيل   : ارسون يف القهاويگويصيح ال
  .يلة أو قدحگهالبوش، يريد مااستعمل وانتهى من أر

ويقول املزعرب الذي يلعب بثالثة كشتبانات 
وش بهادا بوش وهادا : خيىبء يف أحدها كرة صغرية

  .وهادا مالن
  ش فالن وفالن خٓوش بٓو]: ويقولون[
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اخلايل مـن  : أما بٓوش فرييدون ا –انظر خٓوش  –
  .الغرض

  .الدنيا بٓوش]: من حكمهم[
يطلقها بدو حلب على القطيع من اإلبـل،   :بٓوش   

: من البوش التركية املتقدمة مبعىن املرسلة ترعـى، أي 
اخلالية من األمحـال، وضـدها عنـدهم الضـعن     

  .انظرمها .واملضهور

التركيـة   ))باش((بنوا الفعل على فّعل من  :بّوش   
ابتدأ من األّول، واسـتعملوا  : الرأس، يريدون: مبعىن

عم ببوّۤش، يااهللا بوّۤش، والتبـويش  : منه كل مشتقاته
  ...ويشتك ماِهْي مظبؤطةبٕأيل مو ٕألك، ٕأنۤته ت

  .ْتبوَّش: وبنوا مطاوعة على ْتفّعل
  .باش وباشية وتبوش: انظر

: تركية مبعىن الفم الفارغ، يريـدون  :بوغازبٓوش    
  .الطائل يف كالمه، قذر الكالم

أطلقوه على الـذرة الصـفراء تفـرط     :الُبوشار   
الْبشار، مل جنـد  : وحتمص فتنفش، ويف محاة يسمونه

له أصًال، ولعله من الِبشارة، ذلـك أنـه حيمصـه    
القضيمايت يف أواخر الصيف حني جيف، وظهوره يف 

موسـم  : اخر أيلول يبشر مبقدم اخلريفالسوق يف أو
  .األمطار

واليوم اخترع لتحميصه ماكينـة حتمصـه   
بشكل منظم ويضاف إليه فيها مواد دهنية فتنبعـث  

  .منه رائحة ذكية مع الطعم اللذيذ
كمـا   –سكان بوسنه يف البلقان  :البوشناق      

  .–يسميهم األتراك 
اللبـاس،  : پٓوِشـي : رديةـمن الك :البوشيّۤة      
  وْش، ـُب: ةـربوش، ويف الفارسيـاء، الطـالغط

  
  
  
  

وهم أطلقوه على املنديل احلريري املقصب يعتم بـه  
  .األكراد وبعض سكان األحياء املتطرفة

  .البوشّيات: واجلمع
: وصانع هذه املناديـل وبائعهـا يسـمونه   

  .البٓوشي
  .وبيت البوشي يف حلب معروفون

پوصوله عـن  : أو البوِصلة، من التركية :البؤصَلة   
جهاز ذو إبرة ممغنطة تتجه إىل : BUSSOLA: اإليطالية

: الشمال دائمًا، تعرف ا اجلهات، يسميها األتـراك 
  .))قبلة نامه((

وتسمى اِحلّك، وعرـا ابـن   : قال العاليلي
  ....الَقْنباص وبالسني أيضًا: خلدون قدميًا

ُموَصـَلة،  : ويظن البعض أا عربية األصـل 
  .ُبْصَلة: ومهما يكن فصواب تعريبها
  .را هناَمج: وامسها عند الفرس
  .بيت اإلبرة: والعرب يسموا

والبوصلة معروفة عند الصينيني حنـو سـنة   
  .م.ق ١١١٥

من مقاييسهم عن : POUCE :من الفرنسية :الُبوصة   
  .POLLEX: الالتينية

  .تقريبًام م ٤.٢٥تعدل 
ضرب من : BOTTEمن الفرنسية : أو البوت البٓوط   

األحذية اجللدية الغليظة تغطي الساق يلبسها اجلنـد  
  .وغريهم

  .بواط وبٓوطات: وجيمعوا على
ماشا اهللا عليه صوت ري ]: من كمام[

  ).خييل إليهم أم يسجعون(البوط 
وقـع  : فالن وقع ُبوط يريدون]: يقولون[ :الُبوط   

لف وخطر، والبوط عند بدو حلب يف مهلكة أو يف ت
دها، ـم فيبيـــع يف الغنـــمــرض ســار يقــ

  م ـمي باسـرض سـذا املـون أن هـزعمـي
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: حشيشة سامة تدعى الُبوط ترعاها الغنم فتبوط أي
واستعملها يف تلـف اإلنسـان   . فيلحقها تأثري مسها

  .جماز
بّوطت الغنم : ، ويقولون–البوط قبلها : انظر – :بؤّط   

  .واملبْؤطة بتعِدي املاهي مبوطةتبويط 
: BOTTINE: من الفرنسـية : أو البٓوتني :البٓوطني   

  .احلذاء له أزرار على جانبيه أو مطاط
اُملوق واُخلّف، : وضع له امع العلمي العريب

  .وسادت كلمة البوتني
  .*املاء اّمد، اجلليد، الَيّخ: من التركية بوز :الُبوظ   

البوظة والبوظاي والبوظايـة،  : والقطعة منه
  .بوظات وبوظايات: وجيمعوا على

عنرب بوظ، : وكانوا يسمون املرطبات امدة
  .البوظة: واليوم

ه وبـّوظ  وّۤبّوظ ه: بنوا منه الفعل على فّعلو
  .غريو

 ))تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا((: انظر بشأن معامل اجلليد يف حلب

  .٦٤ص

بنوا الفعل على فّعل من البوظ املتقدم ملعىن  :ٔبؤّظ   
  .جتّمد

أنا بّوظت من بردي وِجيـتكن  ]: يقولون[
  .ْمبوّۤظ، واهلوا البۤارد بّوظ املي والسجر

أطلقوهـا علـى   ]: من التعابري احلديثة[ :البوظة   
بوظـة حبليـب، بقشـطة،    : ماُجّمد من املرطبات

بسحلب، بليمون، بربتقـال، ببـزورات، بكـرز،    
  ...شمش، بأناناسمب

  .كما تطلق يف األصل على القطعة من اجلليد
  
  
  

   
  

                                                
 .ك.م. فارسية بمعنى الثلج: اليخ *

: مابيعرف كوعو من بوعو]: من كنايام[ :الُبوع  
  .قدر مّد اليدين: حتريف الباع العربية

مّد باعه، وهـم  : بّوع يف سريه: من العربية :ٔبؤّع   
يستعملوا يف معىن مّد يديه يف السـباحة ليتقـدم،   

  .حّرك رجليه: يف معىن ))دّق((ويستعملون 
فالن عم بـدّق وببـوّۤع،   ]: من استعارام[
  .يسبح يف النعمة وحالته طّيبة: يريدون

املمر الضـيق بـني   : بوغاز: من التركية :الُبوغاز   
املضـيق،  : جبلني أو املمر الضيق للماء بـني بـّرين  

  .الربزخ، اخلليج: واملوصل بني حبرين
احللقـوم  : از حقيقتهوهي يف املعىن املتقدم جم

  .بوش بوغاز: انظر .والفم

  .بوغازات وبواغيز: ومجعوا البوغاز على
قطعة من املوبيليا : BUFFET: من الفرنسية :البوفۤية   

توضع يف املطبخ ويوضع فيها الفناجني والكاسـات  
  .والصحون وحنوها

  .بوۤفيات: وجيمعوا على
  .الُسكَردان: وضع هلا بعضهم
  .اخلزانة: اِملْقَلَدة: عطية ووضع هلا رشيد

ويستعملون البوۤفيه أسوة بالفرنسـية ملعـىن   
ووضع هلـا  . احلفلة يدعى إليها وفيها طعام وشراب

أقـام يف  : من قصف الرجـلُ : رشيد عطية اَملْقَصف
  .أكل وشرب وهلو

ومنه قيـل  : ))رعد قاصف((وقال الراغب يف 
  .قصف، مث جتوزوا به لكل هلو: لصوت املعازف
امع الثاين املصري وامع  ))املقصف(( وأقر
  .العلمي العريب
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  .اَخلَوْرَنق: ووضع هلا غريه
اصطالح عسكري لآللة النحاسية ينفخ ا  :البوق   

  .فيوعز إىل اجلنود بالقيام بعمل أو خيربهم بأمر
  .البّواق: ومسوا النافخ ا
  .بّوق وتبّوق: وبنوا منها فعل

  .انظرها .برظان: ويرادفها

استعمل البوق املصريون القدامى واختذوه من 
  .القرن

واليهود ينفخـون بـالقرن يف عيـد هلـم     
  .انظرها .ۤتٔقع: ويسمونه

كوز بال عروة، عن : البوقال: من العربية :الُبوقاۤلة   
  .VAVKALION: اليونانية

  .بوآلة: والنصارى يرققون القاف ويقولون
  .BOCCALE: ويف اإليطالية

أطلقوها على العصا يتوكؤون عليها وهلا  :الُبوكارا   
ومصـدره   ))بوك((من : مقبض معقوف، من التركية

: ))را((اَحلْني، الثين، الَعطـف، بعـدها   : ))بوكمك((
: ملحق فارسي يدل على املفعولية، فمعـىن بوكـارا  

  .احملنّية
  .طاقة الزهر: BOUQUET: من الفرنسية :ةۤيالُبوكا   

  .ياتالبوكا: ومجعها
  .الباقة: ويدانيها يف العربية

  .پوۤكر: انظر :الُبوۤكر   
: ويف الفرنسية BOXING: من اإلنكليزية :البٓوْكس   

BOX :الضربة بقبضة اليد، املالكمة.  
: BOXEUR: مـن الفرنسـية   :البٓوكسور   
  .املالكم

  
  
  
  
 
  

  
  .البوكسوريّۤة: وجيمعوا على

سرقهم، ويستعملها : باق القوَم: من العربية :ٔبؤّك   
  .البدو وسكان باب النريب وحنوه
باك مبعىن سرق يف : وتستعمل دون تضعيف

ال تبـوك  : العراق و يف الكويت، من أمثال الكويت
  .والختاف

سأل خالد اخلطيب امللك فيصل وهو يغادر 
  بتأمروا شي؟: دمشق

  .وا يل سجادة الصالةگال شي، بس با –
َهْم بّواك هم : أمثال بدو حلب]: أمثاهلممن [
  .انظر يف الفوات. چّذاب

قِتل : راح فالن بوكة، يريدون]: يقولون[ :ةالبؤگ   
اجتمعوا عليه فقتلوه : باقه القوُم: خبدعة، من العربية

  .ظلمًا
، والسـائل  –انظرهـا   –مصدر بال العربية  :البٓول   

إىل اإلحليـل،  الذي تفرزه الكلوتان يندفع من املثانة 
أو هو الرباز املائع يف احليوان يطرح من الـدم مـاال   

  .فائدة للجسم فيه
بـّدي أديـر   ]: فيقولون[وقد حيرفون اللفظ 

يابٓول، يتظـاهرون يف األوىل  : بويل عليك، ويقولون
  .))!يابو((: ويف الثانية ))بايل((: أم يقولون

  .قٓولو من بٓولٓو]: من كمام[
ٕكْلما لٓو : متل بول اجلمۤال: ]من تشبيهام[

  ).بول اجلمال للوراء(َلورا 
  .ويصفون بول الناقة إلطالة الشعر ميّرغ به

 :١٣٩ص ))حكاية أيب القاسم البغدادي((ويف 
أستنشقك فال أعطسك إال يف اجلحيم، وأشربك فال 

  .أبولك إال على الصراط
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ُپول، عـن اإليطاليـة   : من التركية :الُبول
BOLLO :الطابع املايل أو الربيدي.  

  .ْبوال: وجيمعونه على
الطـاَبع،  : وضع هلا امع العلمـي العـريب  

  .واستعملت
وأليق كلمة به من العريب : وقال رشيد عطية

ُطُرز، وضعها الشيخ إبـراهيم   ـج: الِطراز: الفصيح
  .احلوراين

ويبدو أن الطوابع فرنسية املنشأ مـن عهـد   
  .لويس الرابع عشر

والطابع الربيدي اخترع يف بريطانيـة عـام   
١٨٤۰.  

ومن الناس من هلم ولع جبمع الطوابع قدميها 
وحديثها، ويعتزون مبجموعام إذا كانـت حافلـة   

  .بالنوادر
حتريف الفوالذ العربية عن پوالد الفارسية  :البوالد   

POULAD خالصه: احلديد، ومصاصه أي :أو ٓپالد.  
  .الَصْلب: وفوضع له الدكتور يعقوب صر

  .َفْلٓذا وفولٓدا: ويف السريانية
  .ۤفۤلد: ويف العربية

: بوالدي ماَعندي مصـاري ]: من توريام[
ظاهره أنه يقسم بأوالده واحلقيقة أنه يريد البـوالد  

  .املنسوب إليه
  .٣۰ص ٤٣عدد  ١س: انظر جملة الثقافة

األغلبية، : أو الُبلشفيك، من الروسية :البٓولَشفيك   
  .األكثرية

تبلشف، : بلشف ومطاوعه: وبنوا منها فعل
  .والبلشفة

  من أمساء ذكور النصارى، من  :بوٓلص   
  
  
  
  

  .الصغري، وبه مسي أحد احلواريني: بوال: اليونانية
َفْول وَفْوٓال وَفْولٓوس، ومـن  : ويف السريانية

  .PAULUSالالتينية 
  .انظرها .PAUL: پٓول: وقد خيتصر فيقال

پٓوليچه عـن  : أو البوليصة، من التركية :الُبولصة   
الية بطريـق الربيـد،   احلوالة امل: POLIZZAاإليطالية 

  .ومنها بولصة الشحن
  .بوالص وبوليصات: ومجعوها على
  .الضمانة: وضع هلا

الدرجـة  : PULLMAN: من اإلنكليزية :البوْلمان   
  .القطار والباخرة والسينمااألوىل يف 

  .وأصلها اسم شخص
اسم نوع من احلمام، منه البولوين األمحر  :البٓولٓوين   

  .والبولوين األصفر
ــه    ــة: أو البوليتيكــا :البٓوليتئك : مــن اإليطالي

POLITICAويف الفرنسية ، :POLITIQUE عن اليونانية :
  .املداراة، السياسة

يسـوس  : جـي  فالن بوليتيكه]: ويقولون[
  .الناس، يداريهم، يتملقهم

: البوليص، مـن الفرنسـية  : ويلفظونه :البٓوليس   
POLICE رجل األمن، الُشرطي: عن اليونانية.  

  .الشرطي: انظر

البلـد، املدينـة، مث   : وأصل معناها باليونانية
  .أطلقت جمازًا على حرس البلد ومحاته

: البوليسـية، ويلفظوـا  : ومجعوها علـى 
  .البوليصية

الُشـْرطي أو  : وضع هلا جممع مصـر األول 
  .الُشَرطي

الِشـحنة  : ووضع هلا امع العلمي العـريب 
  .والشرطي
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الشرطي : ووضع هلا جممع الشيخ حممد عبده
  .واجللواز والثؤرور

  .وسادت الُشْرطي
وّمت تشكيل البوليس لدى العثمـانيني سـنة   

  .ه ١٢٩٦
 طائر يسـكن اخلـراب ويقتـات   : عربية :الُبوم   

باللحوم، ليلي احلركة، ذو ريش نـاعم ال يسـمع   
  .لطريانه صوت
البوَمة، وهم مييلون، وقـد يطلـق   : واملؤنث

  .البوم والبومة كالمها على الذكر واألنثى
  .الُبَوم والبومات: واجلمع

  .ويتشاءم به ألنه يسكن اخلراب
أم : وأنواعه كثرية، وأشهر بوم مصر يسـمى 

  .قويق
زملة بوم ومرتـو بومـة   هادا : ويقول اليهود

وشغلو بوم وبضاعتو بومة واصحابو كّلـن ُبـَوم،   
  .السوء والقبح: يريدون

  .بّوم وتبّوم: ويبنون منه الفعل
بومـة،  : قال لو: أمثال اليهود]: من أمثاهلم[
  ).ةۤمالشرۤية بو: أي(على قد َتمَنا : قال لو

  .بوَما: بومٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .٢٨٥ص ١۰ج: األرب للنويريانظر اية 

احلاق البوم بدّلك عاخلراب، ]: من كمام[
  .ولو كان يف البوم خري مافاتو الصياد

ة داۤرت دارت ماشـافت  ۤمالبو]: من أمثاهلم[
ليش : ، قالوا للبومة)أو من افراخا(أحسن من آوالدا 

ليش دنبك : شۤئخه، قالوا ال: راسك كبري؟ قالت لن
  .فرخيه: قصري؟ قالت لن

إذا صـاحت البومـة الۤزم   ]: من اعتقادهم[
  .اهللا يعطينا خري هالليلة: نقول

  
  

بنوا الفعل على فّعل من البوم فقالوا بـّوم،   :بؤّم   
  .ْتبّوم: صار سيئًا، مطاوعه: يريدون

: BOMBARDEMENT: من الفرنسية :البٓومٔباردومان   
  .عملية قذف القنابل

مبعىن  BOMBA: من التركية عن اإليطالية :البٓومٔبة   
املكّور، مث أطلقوها على القذيفة اليدوية ذات املـواد  

  .امللتهبة تنفجر
اختذت شكلها الراهن على يد  ١٦يف القرن 

  .اهلوالنديني
  : ويف اختراعها ما يلي

أا كانت معروفة عنـد الصـليبيني،    –ً ١
  .بٓومب: وأثرها عنهم الفرس فقالوا

  .١٤٥٢رعها ضابط فرنسي عام اخت –ً ٢
اخترعها أحد أعيـان فرنسـا عـام     –ً ٣
١٥٨٨.  

  .بومٔبات: وجيمعوا على
  .جتيه بومبه]: من دعائهم على فالن[

: BONBON: أو بونبون، من الفرنسـية  :البٓومبٓون   
  .قطع سكرية متّص، يستعملها النصارى

  .بومبونات أو بونبونات: واجلمع
مبعـىن مايصـلح،    BON: من الفرنسـية  :البٓون   

والبيليت والبطاقة، كالمها يعمـل مـا حسـب    
  .مدلوهلما
كانوا يعطوا أثناء احلرب اخلبـز  ]: يقولون[

  ).اهللا ال يعيدا(بالبونات، 
ـ ويف احلرب الثانية طبعت احلكومة املنتد ة ب

  .BON POUR: أوراقًا مالية مببالغ كبرية كتبت عليها
ها للتحيـة مـن الفرنسـية    اسـتمدو  :بٓوجنور   

BONJOUR .بوجنورنو عليك: وهلجة مالطة تقول.  
: أو البوجنق أو الربجنك، من التركيـة  :البوجنوق   

  .اخلرز: بوجنوق أو بوجنق
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  .البنط: انظر :البوْنط   
احملرر من : BOHEMIEN: من الفرنسية :البٓوهيمي   

: ارتقاليد اتمع، وأصله اسم الغجر الساكنني يف 
  .حيام السكر والرقص واحلب والغناء

الطالء عامة، : بوياغ: من التركية: أو البويه :البٓوَيا   
ومنها املادة اليت تصبغ ا األحذية، وهم يستعملوا 

  .يف هذه
البٓوياجي : ومسوا الذي يشتغل بصبغ األحذية

  .البوياجّية: وَيجي، واجلمعبجي أو ال أو البويه
أنا بوۤييت : لفعل يصرف كما يليوبنوا منها ا

قندريت، حنۤنه بويينا، أۤنته بوييت، أنيت بـويييت، أنتـو   
: بوييتو، هوّۤه بويا، هّيه بوۤيت، هّنن بويوا، واملضارع

عم ْتبويوا، ) أيضًا(عم َببويي، عم نبويي، عم ْتبويي 
  .عم ْببويي، عم ْتبويي، عم ْيبويوا

  .تبويا: وبنوا مطاوعه على
  .س الصناعات الشاميةانظر قامو

الرينـَدج أو  : وضع للبويا أمحد تيمور باشا
  .السواد يسّود به اخلف، ومل يعمل به: األرنَدج

ملا يتخلل : الِصبغ: ووضع هلا جممع دار العلوم
  .ملا يعلو سطح اجلسم: أجزاء اجلسم، والطالء

ويشري إىل رأسه (هادا راس ]: من كمام[
  .وياماهو صندوق ب) أو رأس غريه

أطلقوها على بيـت الطـائر الـداجن     :الْبوۤيۤتة   
االصطناعي يضمه مع أنثاه وفراخه، كان حق تصغري 

سـّكنوا بـاءه   : الُبَيْيت، لكنهم قالوا الْبويتة: البيت
ـ    انية ـوقلبوا ياءه األوىل واوًا وجعلـوا اليـاء الث

  رية ـاء األخـوا التـة وأمالـّد إمالـدودة مـمم
  
  
  
  
  
  

  .القلة الساكنةللحوق تاء 
  .بويتات: ومجعوها على

اخلليـة  : عربية من مفردات الثـاقفني  :الُبَويَضة   
التناسلية األنثوية تقابل اُحلَيّي املنوي عنـد املـذكر،   
تتضخم البويضة منذ التلقيح، مث تزيد خليتها خاليـا  

  .أخر إىل أن يتكون اجلنني
  .الُبَويضات: واجلمع

يل بويَلـه بويَلـه، أو    حَكـى ]: يقولون[ :بٓويَله   
: من التركية: ساَوىلي بويله بويله، الترد إال مكررة

  ).ويؤّشر(هكذا، كذا، مثل هذا : بويَله
  .ۤبيَله ۤبيَله: وقد مييلوا

  .شويله بويله]: ويقولون[
  .انظرها يف حرف الشني

، أطلقوا هذا ))َشرَّف((من التركية مبعىن  :بويورِدي   
  .أو مرسومه فجعلوه امسًا الفعل على أمر الباشا

چـان  : يقول البدو وريفيو جنويب حلب :يب
يف (كان عنـده  : يب عندو غنم وهاحلظ ال، يريدون

مبعىن  ))يب((غنم وهذه اللحظة ال، فيستعملون ) عنده
  .))يف((

 ))ْيب((يلفظون الۤبيك : ياۤبْي أفندي]: يقولون[ :الۤبْي   
  .البيك: انظر. كما يلفظها األتراك

  .انظرها .تصغري األب: عربية: الَبّي   

  .يامرحوم الَبّي]: من كالمهم[
  .يلعن بّيو وّيب بّيو]: من سبام[
حط خبَزك بالچنطي خّيـك  ]: من أمثاهلم[

  .بّيك الَتعطي
  ]:من هنهونام[

  عريسنا الشب ٕنحۤنه اليوم يف حّيك
  يا برج عايل وكل الناس يف َفّيك         
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  خيليك لبّيكسألت رب السما 
  مع طولة العمر لألحباب وخلّيك                   

من مقامات : بيايت: أو بيات، من التركية :الَبياِتي   
املوسيقا، مسوه باسم قبيلة عربية عراقية امسها قبيلـة  

  .البيات، ألن غناءها كان كثريه على هذا املقام
: يقابلها املاشي راجًال،: َپياده: من التركية :الَبياَده   

ِپيـاۤده، ويف االصـطالح   : سواِري، عن الفارسـية 
  .املشاة: العسكري

  .يف الشطرنج من أصل پياده ))َبيَدق((وكلمة 
ومجيل عندنا أن تسمى الزهر القصري الساق 

  .الورد املترّجل: أي ))ل بيادهگ((كالبنفسج 
مبعـىن   PIETON: ويداين بياده باإلفرنسـية 

  .املاشي
أطلقوها على البستان فيه الربتقال أخـذًا   :ةرالَبّيا   

  .البيارات: من الفلسطينيني، واجلمع
  : ويف أصلها مذهبان

التركية عـن الفارسـية    ))ِبي((أا من  –ً ١
: الفاصـلة، أي : التركيـة  ))آره((مبعىن دون، ومن 
  .املكتّظة باألشجار

األرض املائلـة  : التركية ))بإير((أا من  –ً ٢
يف ذيل اجلبل حتّول غالبًا إىل مـزارع وكـروم ألن   

  .أرضها رّيا
ـ : زنبيل بياِسي]: يقولون[ :الَبياِسي    وص من اخل

بليدة بـني  : يلفحون به كيس الرز، نسبة إىل باياس
  .مارسني وإسكندرون

أبيض وبـيض  : انظر –اللون املقابل للسواد  :البياض   

  .البياض: كما مسوا الثياب الداخلية ،–وتبيض 
  .بياظ: واستمدا التركية مع لفظ

  
  
  
 

ومن أمثال بغداد املسـتمد مـن احلـديث    
  .البياض نّص احلْسن: النبوي

  –ورقة بياض يف ورق : انظر –

ال : جتوز فالن على بياض يريدون: وإذا قالوا
  .مسودة له يف احملكمة الشرعية

بياض البـيض،  بياض العني، ]: من كالمهم[
  .طلع ببياض الوچ، َمضى على بياض

: فالن على بياض، يريدون]: من استعارام[
صفحته عند املالئكة خالية من القيـام  : الدين له أي

  .مبا يفرض الدين
ينادي بياع قلب اجلـوز  ]: من نداء الباعة[
  !.ياعيين على بياضك يا قليب اجلوز: األخضر

علـى عينـو بياضـة،    ٕطۤلع ]: يقولون[ :الَبياضة   
الغشاء األبيض حيدث أمام البؤبؤ فيحـول  : يريدون

  .دون النظر
وقد يسأل أحدهم بدويًا أو ريفيًا عن قريـة  

  .التّل األبيض: عند هالبياضة، يريدون: فيجيبونه
: كما يسمون سـحابة الصـيف البيضـاء   

  .البياضة
صيغة : جۤيجة بّياضة]: يقولون[ :البّياضة   

  .املبالغة على فّعال من باضت
تقع بني بـاب األمحـر   ]: من حارام[ :البّياضة   

  : وباب احلديد، ويف تسميتها املذاهب التالية
أا كانت خمتصة ببيع البيض يف خاا  –ً ١

الباقي حىت يومنا، يبيعها إياه القرويون وهـي تبيـع   
  .األهايل

: الَبّيـاض  :٩٤ص ٤عددسان العريب يف جملة الل
حمترف مجع البيض واالّتجـار فيـه يف األسـواق،    

  ).وهي من حرف فاس(البّياضة : واجلمع
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: أن أرضها قبل أن تبلط حّوارية بيضاء –ً ٢
  .شأن تل القلعة جبوارها

  .٣٨۰ص ٢ج: ))رالذهب((انظر 

أا مسيت باسم الشيخ حممد البياضـي   –ً ٣
على مذهب من يرى ذلك ال  –املدفون يف جامعها 

 فهي إذن حكـيّ  ،–على مذهب من يرى العكس 
  .الضوضو والعريان

أا مسيت باسم قبيلة مينية نزلت فيها،  –ً ٤
  .اسم هذه القبيلة البّياضة

  :ويلقب احللبّيون أهل البياضة بقوهلم
ولبس البابوج يف العهـد   ٕشحّۤاطني البابوج،

  .العثماين كان من مسات األكابر
  .ويصفهم احللبيون بربودة املزاج

وذكر الشيخ وفا الرفاعي البياضة يف منظومته 
  :قال ٨۰ص

  يف حرم اجلامع يف البّياضه
  هنا جثته مرتاضه) دفني: يريد(شخص       

ذات : حنطة َبَياضّية، يريدون]: يقولون[ :الَبَياضيّۤة   
  .للون األبيض، يقابلها احلمّۤاريّۤةا

  .من صنعته البيع، أو من يبيع: عربية :الَبّياع   
  .التاع: والبّياع يف هلجة مالطة

البّياع لّساه ! ال تزعلي ياجاره]: من أمثاهلم[
  .يف احلارة
ألف بّياع : متل سوق املعرة]: من تشبيهام[
  .وال شّرا

  .اإلفصاح: عربية :الَبيان   
  .بيان وبيانات وبيان نامه: واستمدت التركية

اإلعـالن،  : من التركية عن الفارسية :هبيان ٔنأم   
  .مرك عما حيمله املسافرگالتصريح يف ال

  
  
  

الفارسية مبعىن  ))نامه((العربية، و  ))البيان((من 
  .الكتاب

جهاز موسيقي ذو : PIANO: من اإليطالية :الْبيانو   
ّلم املوسيقي، يكـبس عليهـا   أزرار مرتبة على الس

باألصابع فتأذن للهواء املكنوز فيها أن يلطم مبعـث  
  .صوت الزر

كريســتوفورد اإليطــايل أوائــل اخترعــه 
  .١٨القرن

  .الِبيان: وضع هلا أمحد حسن الزيات
ال : يقول العبو الطاولـة ]: من استعارام[

أصـابعه  : يريدون. تلعب مع فالن ألّنو بلعب بيانو
سرقة األحجار كأصابع العـازف علـى   خفيفة يف 

  .البيانو يف العزف
: يف أعزاز، من اآلرامية]: من قرى حلب[ :َبيانون   

: بيت السمك، كما يرى األب أرملة يف: بيت نون
  .١٨٥ص ٣٨املشرق س

ألن أرضها ِرخوة  ))اْملَطْبۤلة((بيانون : ويلقبوا
  .حتدث صوتًا لدى وطئها

  .اَملِرتل: عربية من مفردات الثاقفني :الِبيَئة   
  .الِبيئات: واجلمع

الَبْيَئـة  : وكان أكثر الثاقفني خيطىء فيقـول 
  .كسر الباء: والَبْيَئات، وصواا

  .البيئة العلمية]: من تعابريهم احلديثة[
ويف محـاة  : اـرى : PIPE: من الفرنسية :الِبيب   

  .املاء حمل جرفها: أطلقوه على َجْفِل الناعورة أي
الصابون ترصـف  : من اصطالح املصابن :الِبيبار   

ألواحه بعد طبخه وتقطيعه على شكل جدار، وبـني  
ـ    ّف، ـكل لوح وآخر حّيز ليتخللـه اهلـواء وجي

  ى دون ـمبعن ))يـِب((: ةـن الفارسيـار مـوبيب
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دون امتالء : المتالء، واملؤدىمبعىن ا ))بار((و . أو بال
  .يتخلله فراغات: َأي
  .الولد الصغري، الطفل: BÉBÉ: من الفرنسية :بۤيۤبي   

  .BABY: ويف اإلنكليزية
  .َبَبك: ويف الفارسية
  .َبَبك: ويف التركية
  .حكاية صوت الطفل: الببَّّة: ويف العربية

وسادت الباء يف هذه الكلمة ألن الطفل يردد 
إطباق شفتيه ميّرن نفسه على الكالم، فيحدث مـن  

ب : صويت احلنجرة الباغم صوتهذا اإلطباق مع ت
  .إذًا فالباء حكاية صوته. ب ب

  .الببو: انظر

ـ ((أطلقوها مصدرًا صناعيًا لكلمة  :الۤبيبيّۤة     ))يبببي
املتقدمة واستعملوها مبعىن الطفل الـذي يرددهـا،   

  .استعمال ااز املرسل
  ]:من أغانيهم[
  ومنني أجيب لك صبّيه       ــهه وبيبيــكوكّي
  ْنــي متولّۤع فيٓكقلب       نـٓكاهللا خيلي ـاريازغ

املصـرية فـتفنت    ))سارينا((وكانت تغنيها 
  .الناس

املسكن كله، وقد يستعملوا مبعىن : عربية :الۤبيت   
  .الغرفة الواحدة منه
  .األسرة، العيال: وجمازًا البيت

  .الُبيوت، وهم سّكنوا: واجلمع
  .بۤيت وبيوت: واستمدت التركية

  .ِبتو: األشورية البابلّيةويف 
  .بۤيت: ويف العربية
  .َبْيَتا: َبْيتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  : ويف هلجات جنويب العرب واحلبشة
  
  
  
  

  .بۤيت
وكثريمن أمساء القرى تتصدر بالباء أو ببـا،  

  .الباء: انظر .وهذا طابع آرامي جيتزأ فيه بباء بيت

بيت بيت : للدجاج لتدخل قّنها] ويقولون[
  ...بيت

صاحب  :–انظرها  –ويقولون يف لعبة إۤينا ۤإينا 
  .البيت ألو غبّۤة

اهللا : وإذا أطنبت امرأة يف أمر قال هلا النساء
  !.اهللا يابيت جرياننا

تقال ملن بدرت منه (من بيتو ]: من كنايام[
، )هو من أصل عريق يف املـآثر : مأثرة طيبة، يريدون

ان بكون بيتنا يف القلعة لـو  كان بيتنا يف القلعة أو ك
، )كان بيته رفيعـًا وذا شـأن  : يريدون(صار هيك 
، فـار  )أحلق به ضررًا فادحـاً : يريدون(ٔخٔرب بيتٓو 

احلبس مابشوف خبز بيتو، عمرٓو ماشار على محـل  
حطب ووۤصل لبيت اصحابو، ضّريب مندل أعـور  

  .ماحبوّۤش خبز بيتو، َبَعلمك وباكل من بيتنا
مابفضح البيت الْكبري إال الكّنة  ]:من أمثاهلم[

واألجري، شطوف بيَتك مـابتعرف منـو بدوسـو،    
وخسول وّچك مـابتعرف منـو ببوسـو، يـابييت     

لو كان ابن الناس بعّمر  ،!ويابيوتايت ويامستر عيوبايت
كان عّمر بيت أهلو، حرامي البيت مابنتۤطر، عبـد  

ر يف البيت، الرّجال يف البيـت  عَباب السقاق وال قم
ة ولو جاب فحۤمة، عجوة اخلرنوبة طلبت مـن  رۤمح

رّبا بيت لوحدا، بيت السبع ما خبال مالعضام، املـا  
بشبع ببيتو مابشبع عسَفر الناس، يامرا من عّالكـي؟  
جوزك وبيت امحـاكي، مطـرات التـوت بتهـّد     

  وت، العدس لولو والربغل مرجان جمّدرة إلٓربغل ـالبي
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مابتلٔتقى إال ببيت األعيان، املرا اللي مابتجيب صيب 
ت أحسن مّنا، أجت كّنة مالعراق شاۤحصرية البيت 

بيت امحاها، بيت بّرات السور مابسوى عصـفور،  
اللي أمو بالبيت خبزتو مدهونة بزيت، كٓول ببيـت  

عمرا  ))ياريت((اليهودي ونام ببيت النصراين، كلمة 
مابتعمّۤر بيت، البيت بيت أبونا والناس بقّلعونا، ْتۤنني 
يف قرب وال تنني يف بيت، عّبي بيَتـك احجـار وال   

يت الضيق بسع ألف زديق، العّزية بتسّكن فيه جار، 
هللا، بني امليالد والغّطاس أللضيف وصاحب البيت ألٓو 

بيت جارك مابنداس، بّطال وبيت مال، حبييب لقاين 
  .بٔقى أش يل حبيطان بيتو؟ولقيتو 

ال ٕتدخل بيـت ظّنـان وال   ]: من حكمهم[
تاكل زاد مّنان، اللي بطلّۤع عقصر السلطان خبـرب  
بيتو، الكبري يف البيت برۤكة، اللي مالو يف البيت كبري 
حيط حجر كبري، بيت من عنكبوت كـتري عـاللي   

  .مبوت، التكّتر رٓوحتك لبيت أهلك بكرهوك
ْسة املخدّۤة خّرابة البيوت ٕفْسٕف]: من سبام[
  .العامرة

الدّح عاحليط والبوبع بالبيت ]: من كمام[
، كريـت  )جهازه مثني لكن امرأتـه بشـعة  : أي(

تقال للضـيف  (واستكريت متل هالبيت ما لقيت؟ 
ـ  ـ، لو كان الص)الثقيل وت ـوت العۤايل بـبين بي
ان للحمري بيوت وبيـوت، بيـت الرّبـوكي    ـك
ّياب على بيتـٓو مّنـان   ـج ربوا وخّلوكي؟،ـماه

وا أنا ـطّق: ت امحاهاـة لبيـعاجلريان، قالت الكّن
  ) خـالوس(ي و ـر لعينيكـالسه: واالـحبۤلى قال

  
  
  
  
  
  

أقرع يف البيت طۤاسة، اللي بيتـو  : إليديكي، التقول
من ْقزۤاز مابنقّۤر على باب غريو، كل بيـت وألـو   

ديـوك   بّلوعة، البيت ضّيق واحلمار رّفـاس، بـالَبرّ  
وبالبيت ملوك، إذا كان هادا ْجهۤاۤزك لبيت أهلـك  
واۤصل، منحّطو بصدر البيت منالقيه بالعتبة، بتلّطـى  

توصلين البيت، لو كان ! من حيط حليط وبقول رّبي
  .جحۤا َبّنا كان بىن حلالو بيت، جحا وأهل بيتو عرس

بيتو متل خارج العـرس،  ]: من تشبيهام[
لى كشك بيت اجلـريان،  فالن متل قّتال القيقان ع

فالن متل العنكبوت ببين بيتو من قلبو، البيت متـل  
  .ماْبرّد شي: القّميل

  ]:من هنهونام[
  قومي نسري فيكي! ياستنا يا عروس

  من بيت ابوكي وأّمك لعالليكي       
إذا سافر عزيـز مابصـري   ]: من اعتقادهم[

يتكّنس البيت، البكنّۤس بيتو يف الليل بكّنس رزقـو،  
ن شان يرو الثقيل مالبيت الۤزم يرّشوا ملح يف العتبة م

  .وحيّطوا املكنسة فّيا
  .تنسيق البيت: ٧٣٧ص ٩الد: انظر جملة الكتاب

ورّب البيت، يريدون الكعبـة  ]: يقولون[ :البۤيت   
اليت تسمى بيت اهللا والبيت احلرام والبيت العتيـق،  

  !.يارّب البيت
  .انظرها .أطلقوه على البوصلة :بيت اإلبۤرة   

املقّر الرمسي لـرئيس الواليـات    :البيت األبيض   
  .املتحدة األمريكية يف واشنطن

  .أطلقوه على املرحاض :بيت األدب   
  .انظرها .أطلقوه على الربملان :بيت األمّۤة   
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  .يريدون الفتاة العذراء :بنت ۤبيت   
  .بنت: انظر

  .روح البوالد: أو جان بوالد أي :بيت جاْنبالط   
  .١٣۲ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة

: الكعبة، واَحلـرام معناهـا  : عربية :البيت احلرام   
  .الذي له ُحرمة فال حيّل انتهاكه

أطلقوه على اخلانات اليت اليسـطو   :بيت إحلۤمى   
  .انظرها .))طاب ودك((اخلصم على أحجارها يف لعبة 

يريدون احلبس تشبيهًا له ببيت امرأة  :خالتٓوبيت    
  .األب اليت يسموا اخلالة

أطلقوه على املرحاض، ألم كـانوا   :بيت اخلال   
يبتعدون عن املسكن إىل اخلالء القريب، والصـحة  

  .بيت اخللۤتة: أصله: لقول القائل
  ]:من شعرهم[

  بوركت ياَمجَلى اهلناء      حييت يابيت اخلالء
  اءـُحّلت لديك بال حي     ــٍةممنوع كم دّكٍة

أطلقوه علـى جمـرى الدكـة يف     :بيت الٕدكّۤة   
  .السروال

  :بيت رجب باشا   
  .١٣۲ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة

أطلقوه على الصيوان يتخذ من شعر  :بيت الَشعر   
املاعز، وال يسمى بيتًا إال إذا كان من ثالثة أعمـدة  

  .فأكثر
أحد أبيات القصيدة املركب مـن   :الِشعربيت    

  .األبيات: الصدر والعجز، واجلمع: املصراعني
  ت ـمن بي]: من كمام[ :بيت الظرط

  
  
  
  
  
  
  

  ).أسرة عرفت بالتأتأة(الظرط مإبطلع مأدّۤن 
: الكعبة، يف العربيـة : عربية :البيت العتيق

  .العتيق من كل شيء خياره
  .نسيجهأطلقوه على : بيت العنكبوت

متل العنكبوت ببين بيتو من ]: من تشبيهام[
  .قلبو

بيـت العنكبـوت كـتري    ]: من حكمهم[
  .عالبموت

  :بيت غزاۤلة   
  .١٣٧ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة

أسرة حلبية عرف عنها أن أفرادهـا   :قٓتبيت فس   
  .يتبادلون عبارات ااملة

  .متل بيت فستق]: من أمثاهلم[
أنفس بيت يف : من العربية يراد به :القصيد بيت   

هادا بيـت القصـيد،   : القصيد كله، وهم يقولون
  .هذا املطلب األمسى: يريدون

عربية يستعملها اليهود مبعىن بيت  :بيت الكابٓود   
  .املرحاض: االحترام، يريدون

الكعبة، وكـل  : َبْيت اهللا: من العربية :بيت اهللا   
  .مسجد

  .العربية، أطلقوه على اخلزينة من :بيت املال   
اجلـامع األقصـى يف   : من العربية :بيت املقۤدس   

  .القدس
حتريف بيت املاء العربية، أطلقوه على  :بيت أملي   

  .املرحاض
البدخل عبيت املي حفيـان  ]: من اعتقادهم[

  .بتضل أجريه نسّۤه أربعني يوم
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الزم عالعروس لۤيلة عرسا ]: من كتاب اللباد[
تدخل ال دخلة عبيت املي وترقص شوي فيه تريقص 

  .ال سعدا
  :أطلقوه على ما يلي :بيت النار   

  .القسم األشد حرارة يف احلّمام –ً ١
  .املخبز يف الفرن –ً ٢
  .الفجوة اليت تزود بالرصاص يف البندقية –ً ٣

عطـاه بيـت الـنص،    ]: يقولون[ :بيت الٕنّص   
هنا  ))بيت((أعطاه نصف املبلغ، فاستعماهلم : يريدون

قسـموا البيـدر   : هلا صلة بقوهلم: لغو، إال أن نقول
وبعد هذه القسمة أودع أحدهم  –انظر بيدر  –بالنص 

بيدره وهو النصف يف خمزنه أو قل يف بيته، واحلكـم  
 الشرعي الذي كان معموًال به وهو نصـف الغلـة  
للمالك لقاء أرضه وبدره، والنصف الثاين للفـالح  
لقاء عمله، وحدثين صاحب أنه يرى أن بيت النص 

أعطـاه بيـد   : حتريف العبارة املعهودة يف الصكوك
  .النصف أو غريه

عمله أو دّبره ليًال، أو : بيت الشيَء: عربية :َبّيت   
  .جعله يبيت ليًال يف مكان

  .بّيت استخارة]: ويقولون[
  .استخارة :انظر

ببيتوا قبل الفحص شـوية  ]: من اعتقادهم[
  .ملّبس يف مرقد زكريا ليفتح اهللا فهمهم

املها يف جامع البخيت ليأتيها وتبّيت الفتاة أر
  .طابوناخل
أطلقوه على الشيء ُيصنع يف البيت، فهو  :الۤبيتويت   

خاص المبتذل، ويقابله السوقي والبازاري، وكـان  
ـ البـييت : حقهم أن يقولوا ـ ـ نس ت، ـبة إىل البي

: وتةـإىل البيت –انرى ـي مـف –م نسبوه ـلكنه
  ل ـه الليـأدرك: ةـالعربي ))اتـب((در ـمص
  
  
  

  .وهو يف البيت
خبز بيتويت، زعتر بيتويت، دبـس  ]: يقولون[

رمان بيتويت، ٔمّيت فرجني بيتوتية، قمردين بيتـويت،  
: أي(طبخ بيتويت، خياطة بيتوتية، خليلـة بيتوتيـة   

  ).ليست من احملل العام
: يناِدي بيـاع الزعتـر  ]: من نداء باعتهم[

  .الزعتر بيتويت الزعتر
عـن   BÉTON: من الفرنسية: أو الباتون :الۤبيٓتون   

اإلمسنـت ميـزج   : BITUMEأو  BITUMEN: الالتينية
  .املاء عبالنحاتة أو الرمل واحلصى م

وإذا ُصّب هذا املزيج على احلديـد كـان   
  .BÉTON ARMÉ: البيتون املسلح

أرى أن التبطيح صاحل : قال الشيخ أمحد رضا
ألقى فيه حصى : من بّطح املسجَد: ملا يقال له الباتون

ومل . وّطـأه : حصى املسيل ووّثره أي: البطحاء أي
  .يعمل به

 BEIGE: لٓونو بيج، من الفرنسية]: يقولون[ :البۤيج   
اللون الرمادي الضـارب إىل  : BIGIO: عن اإليطالية

  .الصفرة
  .البيك بلهجة بعض الريفيني :البۤيج   

  .انظرها

: عن اهلنديـة . PYJAMA: من الفرنسية :الِبيجاَمة   
  .لباس النوم

اَملنامة والِنيم، يف : وضع هلا الشيخ أمحد رضا
  .ثوب ُينام فيه كالِنيم: املنامة: ))القاموس((

  .السروال: يف الفارسية ٔپأجاَمهو
  .البيجامات: وجيمعون البيجاَمه على

داس ـاملكان الذي ت: الَبيدر: من العربية :البۤيدر   
  : ))پاي((: ةـن الفارسيـورج، عـة بالنـّفيه الغل
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الِرجل : الساحق، الدائس، واملؤدى: ))َدْر((الرجل و 
  .مكان درس الغالل: اليت تدوس، وجمازًا

  .َبيادر وْبوۤادر: وجيمعوا على
  .حّراق ْبوادر: ويسّمون املؤذي

والقانون حيكم باإلعدام على مـن حيـرق   
  .البيدر

: ۤأْدرٓا، ويف الكلدانيـة : والبيدر يف السريانية
  .ۤأْدَرا

يريدون (قسمنا البيدر بالنص ]: من كالمهم[
  ).مطلق القسمة على التراضي

  .بيت النص: انظر

كل شي على بيدرو رخيص، ]: من أمثاهلم[
  .شرط باألول وال خناقة عالبيدر

ٔحط جنب بيدرو شـكارة  ]: من كنايام[
  ).وشى مبتهم وهو املتهم احلقيقي: يريدون(

أش أجاين مالبيدر َتيجـيين  ]: من كمام[
  .من تبنو وأش أجاين مالقرد تيجيين من أبنو

: ياۤدهِپ: ق عن الفارسيةذالَبْي: من العربية :الۤبئدق   
املاشي راجًال، يقابله السواري، أطلقوه على أصـغر  

  .قطع الشطرنج
  .الَبياۤدق: الَبياِذق، وهم قالوا: واجلمع

  .َبْيَدق وپاْيتاق: ويف التركية عن الفارسية
  .وورد الَبْيذق يف شعر الفرزدق

  :وقال املعري
  أيها الالعب الذي فرُس الشط

  رنج ّمهت يف كّفه بالصهيِل                      
  ـمن يباريك والبياذق يف كف

  يك يغلنب كل رّخ وفيِل؟                      
  
  
  
   

: –وتسـهل مهزـا    –البئر : من العربية :الِبري   
  .اجلب

  .ْبيار: واجلمع عندهم
  .والبئر يف العربية مؤنثة

  .ِبري: ويف هلجة مالطة
  .ۤبأر وبٓور: ويف العربية

  .بَريا: بريٓا، ويف الكلدانية: السريانيةويف 
  .بورو: ويف اآلشورية البابلية

  .بري: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب
بري زمزم لكن هـّنن  ختاوينا على ]: يقولون[

  .بۤالختاووا على ٕجرن الك
إذا كنت عالبري التصـرف  ]: من حكمهم[

  .كتري
  .فالن حبفر البري بإبرة]: من كنايام[
وّصلونا لنص البري وقطعـوا  ]: ممن أغانيه[

  ....احلبلة فينا ٔوْي ليه
: أجاك إّكي بـري أي : يقول العب الطاولة :ِبري   

  .اثنان وواحد، من التركية
وإذا لعب أحدهم جولة وكان املـأمول أن  

برياولسون ٕبٕزم اولسون : يربح جولتني قال يف التركي
  .ليكن واحدًا لكن لنا: مبعىن
  .ي بريأطوزبري وإك: انظر

  .البرية: انظر :الِبريا   
نسـبة إىل  : بطيخ بـرياوي ]: يقولون[ :البرياِوي   

  .من قرى الباب، وهو البطيخ السلطاين: ))البريا((
بريق أو : الَبْيَرق عن الفارسية: من العربية :الۤبٔريق   
  .الراية، الَعَلم، اللواء: برياق

  .البۤواۤرق: ومجعوه على
  .بايراق: الفارسيةويف التركية عن 
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  .َبْيرق: ويف الكردية
لقب أسرة يف حلـب، مـن الـبريق     :الۤبٔريقدار   

ذو، : امللحق الفارسي مبعـىن : ))دار((املتقدمة، بعدها 
  .صاحب، حامل

التركية مبعىن الواحد  ))بري((ريل، من ٕبأو ال :البرييل   
النسبة، أداة : امللحق التركي: ))ِلي((بعدها  –انظرها  –

استعملوه يف ورق الشدة ملعىن الورقـة ذات الـنقط   
  .اآلس: الواحد أي

  .َبراِلي: ومجعوها على
يف بريل عينـو  ) هيك وهيك]: (من سبام[

  ).هائيريدون يف بؤب(
: عن األملانية BIRRA: أو البريا، من اإليطالية :الِبٔرية   

BIER : مشروب مسكر خفيف يتخذ من ماء الشعري
  .لديناروحشيشة ا

  .اِجلَعة والُنقاع واِملْزر: عرفته العربية باسم
وضع له أمحد فارس الشدياق مث نقـل عنـه   

  .اِجلعة: أمحد تيمور باشا
معمل البرية : ١٤۰ص: ))تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا((انظر كتاب 

  .يف حلب

  .والبرية قدمية اليعرف خمترعها
وقال املؤرخ هريودوتس يف القرن اخلـامس  

صناعة مخر الشعري ممـا أبدعتـه اآلهلـة    : قبل امليالد
  .إيزيس املصرية

  .والرومانيون تعلموا صنعها من املصريني
ولعل اهلوالنديني أول من صنعها يف أوروبـا  

  .١٥٢٤احلديثة، وتالهم اإلنكليز سنة 
  .وأنواع البرية كثرية

  
  .٩٢ص ٤٥وس ١٤ص ٥س: انظر املقتطف

  

الچـالق الـيت   وال نزال نذكر بركة بستان 
مألها الدكتور كامل أشرفية بـالبرية ومل تكـن يف   

  .حلب شركة برية

: يف إدلب، من األراميـة ]: من قرى حلب[ :ِبريه   
 .القصر أو احلصن، كما يرى األب شـلحت : بريتا

  .)٧٨حلب (
وخيتلف  –حلب : انظر كتابنا –من أمساء حلب  :بۤيرّوه   

بريؤا، َبروءة، َبروءا، برّوا، بارّوا، بارو، : لفظها كثريًا
بريو، َبْروه، برييه، بريويا، بريي، بـريواس، پرييـا،   

مؤسـس الدولـة   : مساها به سـلوكوس نيكـاتور  
السلوقية، مساها باسم بريو املكدونيـة وأسـكن يف   

  .حلب جالية كبرية من املكدونيني
  .بريوا: حلب: انظر كتابنا

عاصمة لبنان، نذكرها ألم يقولون يف  :وتبۤير   
خبيل جدًا : يريدون: فالن فلس بريويت]: تشبيهام[

  .ال ينتفع به
يستعملها  –انظرها  –حتريف البارة التركية  :البۤيروطا   

  .اليهود
  .وديين مامعي البريوطا: يقول اليهود

قبعة : عن اإليطالية BÉRETمن الفرنسية  :البۤيۤري   
  .يكثر أن يلبسها اليهود

  .الّربي: ويف مشال املغرب يسموا
علي بن عبد اهللا احلليب األديب، مات س  :البريي   

  .ه٧٩٤
  .بريوه: انظر :ۤبريّيا   
الزبدة تسـتخرج مـن   : من التركمانية :الِبريۤيت   

احلليب البارد بتلفيحه فقط، فهي إذن قشدة باردة مل 
يغلوها على النار، وهي أغلى من القشدة، تسـتعمل  

كمـا   –انظرها يف الكنافة  –يف محاة يف الكنافة املدلوقة 
  .انظرها .يتخذون منها العظوط

وزبدة الِبرييت هذه يستخرجها ثالث قـرى  
قرية عقرب وقرية ٕطلّۤـف  : رب محاة، هيتركمانية ق

  .وقرية اْحلمۤيِري
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استمدها التركمانيون  ))ِبرييت((ولعل كلمة 
الفرنسية مصـغرة تصـغري استحسـان،     BEURمن 

استمدوها يف عهد الصليبيني، وحول محاة كثري مـن  
  .آثار الصليبيني

ۤئمر، ولعل هذه گ: وتسمى الِبرييت يف العراق
  .التركيةتصحيف قيمق 

  .بارالني: انظر .أو البارالني :الِبريۤيلني   

كسارة نوى الزيتون بعـد  : من الكردية :الِبريين   
  .عصره يبيعه الفّحام للتدفئة أو للطبخ

: أو الَبَزليا أو الَبَزْلَيه أو البيزليا، من التركية :الِبيۤزه   
  .حب أخضر يطبخ فيؤكل: َبَزليا

  .بزاليا أو بازّال: ويف الشام يسموا
  .٢٨٤ص ١٨س: انظر جملة الضاد

  .البورما: انظر :البريوم   
مـاض   –وتسهل مهزا  –: ِبئس: عربية :ِبيس   

  .))ِنعم((: جامد للذم، ضّده
  .))ِبئس((لغة يف : ِبيَس: وحكى الفارسي
السـّيىء، احلـزين،   : بيشـا : ويف السريانية

  .التاعس
  .الرديء: ِبيش: ويف العربية

بيس املـال النحـل والعـرت    ]: أمثاهلم من[
  .واْجلمال

الكلب البدَّك جتّرٓو عالصيد ]: من كمام[
  .بيس مّنو ومن صيدو

ِبيس ِبيس ِبيس أو ٕبْس ٕبـْس  : ينادون القط :ِبيس   
. اهلّرة األهِلية: الَبسَّة: ٕبْس أو بيۤسه بيۤسه، من العربية

  .القطة الصغرية PISIG: ويف األرمنية
أن  ))ارة املنازلـمن((عن  ))شفاء الغليل((ويف 
  ّس ـِب: رـر الذكـون للّهـاز يقولـأهل احلج

  
  
  

بكسر املوحـدة وتشـديد السـني،    : ِبسَّة: ولألنثى
  .ويستعملوا لزجرمها أيضًا
وعّدها مما عّرب عن  ))ِبس((وذكر أّدي شري 

  .))ِبْسك((الفارسية، فارسيتها 
  .هّرة، قّطة: ِپسي ))الدراري الالمعات((ويف 

  .ِپّسيك: ويف الكردية
الْبسۤيۤنة، ويسـمون  : ويف لبنان يسمون القط

  .الولوع باهلررة: جورج مطر
اهلر، وزجر : البّس والبّسة: ويف مشال املغرب

  .له
أبو : والذي ترى يف بيته املئات منها يسمونه

  .الْبۤسينات
  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم[
  قومي اشعلي الضو       ْوــبيسه بيسه َن
  قومي روحي لعندو      وگـإجاْجوزك َأَرن

  )وگأو َفَرن(
  ]:من مناغاة أمهام[

  ه باجلّرهۤندبس ومس      حّج اهللا ياحۤجيج اهللا
  والبيۤسه تطلع بّرا     ـــوباكل أنا والبّب

  ]:من أغانيهم[
  !بيس بيس َنْو يابيس بيس نو

  دّلوعة وعّمال ٕتحَلو          
أطلقوها امسًا واحدًا على ضرب مـن   :بيْس بيْس   

النبات الّربي ذي سنبلة الحّب فيها، يضعوا بـني  
ملتقى الكفني ويراوحون الكفني فتسري، فيتسـّلون  
حبركتها إذ تدخل أخريًا الكم، لذا يسـموا بـيس   

  .بيس أو البيسة
خ ـامسه الشي]: من جمانني حلب[ :ْوِبيس بيس َن   
  ري ـع الكبـى اجلامـيتردد عل انـني، كـحس
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... .ْو، بـيس بيس بيس َن: يلحقه األوالد صائحنيو
ِدي ِدي دينكن، وِدي ِدي ديـن  : فيغضب ويسّب

  .أبوكن، ووالد الصر صرماي
وإنه ليصلي وراء إمام ]: من فات جمانينهم[

: قصاب البيع، فصاح: إذا به يسمع من خارج اجلامع
ت صالم، وكنت ٕوَجع، وضحك املصلون وانقطع

  .أنا من بينهم
  .البسكليت: انظر :الِبيسكليت   
  .البسكويت: انظر :البيسكويت   
  .البسماجكة: انظر :البيسماْچكة   
  .بيس وبيس وبيس نو: انظر :البيسة   
: ۤشيش ۤبيش، يريـد : يقول العب الطاولة :بۤيش   

اخلمسة، وهـم  : ۤبيش: الستة واخلمسة، من التركية
  .بيشات: جيمعوا على

مخسة وأربعة، : بيش دورت أي: ومثله يقول
  .بيش دورتات: وجيمعوا على

اخلمستان، وجيمعـون  : دوبيش: كما يقول
  .دوبيشات: الدوبيش على

و دبشـليم  َدَبش أ: ويقول املتندر يف دوبيش
  .امللك

بوسة مـن  ويسمون خانة البيش يف لعبة احمل
  .))وما سّلما) تبعو(اليهودي سّلم ((: الطاولة

شـيش  : كما يسمون اإلنسان األحول العني
يف إحدى عينيه تظهر وسطها نقطـة  : بيش، يريدون

  .كما هو الشأن يف البيش، أما الشيش فال: البؤبؤ
أمام، املقدمة، : ))پيش((: من الفارسية :الِبيشاروش   

: الشعاع، الضـوء، النـور أي  : ))ُروشنا((السابق و 
النور املتقدم، وتطلق اصطالحًا على قائد الـرحالت  

ا قائـد  ـوت وال سيمـوّجه السهرات يف البيـوم
  ب ـر املوكـو يسّيـس، وهـريـة العـتلبيس

  
  

: وهو الذي يرفع صوته إثر مجلة من املّوال صـائحاً 
دوز  دوز يسارو((: يتبعه املوكب صائحًاف ))ولك اهللا((

جۤيه، صلوا على حممد الزين الزين مكحـول العـني   
  .))واليعادينا أهللا عليه

  .والبيشاروش مؤمتن ومطاع
واملصـدر الصـناعي    ،البيشاروشيّۤة: واجلمع

  .كاجلمع
يف جبل مسعـان، مـن   ] من قرى حلب[ :ِبيشة   

: األذّالء، كما يرى األب أرملـة يف : ٓبْيشٓا: األرامية
  .١٨٥ص ٣٨س: املشرق

: ويرى األب شلحت أا من ِبيٓشا األراميـة 
  .)٦۰حلب ( .الشّرير

: انظـر  –وقع يف حۤيص بۤيص ]: يقولون[ :الۤبيص   

الضيق، الشّدة، أو هي : الَبْيص: من العربية ،–حـيص  
  .إتباع للحيص

: الَبْيض، والنصارى يقولـون : من العربية :الۤبيض   
  .كالعربية: الَبْيض

أبـو  ! أبـو الَبـْيض  : صاحت بنت العزيزية
  الَبْيض، َبْيضاتك كبار؟

  .كبار لكن دبالنات مالشوب –
والبيض جسم عضـوي وضـعته الطبيعـة    

البقاء، ينشأ يف مبيض بعض الرتب احليوانية الستمرار 
  .منها األمساك والطيور واحلشرات

أضخمه بيض النعام، وأكثره استهالكًا بيض 
  .الدجاج

: الَبيضة وهم أمـالوا، واجلمـع  : والواحدة
  .الَبيضات وهم أمالوا، والُبيوض وهم سّكنوا

  .الَبْيضي وهم أمالوا: والنسبة إليه
الشام، صـاروا   حليب سكن]: من نوادرهم[

  يعّيروه بإمالة اللحۤاف، وراد خيلص من هالسخرية،
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عنـدك  : ولزمٓو ۤبيض، وراح عند البقال وقال لـو 
  .باض

  .بْيضّي الشكل: واستمد األتراك
  ).بالصاد املهملة(بۤيص : والبيض يف العربية
: بيعتٓا وبعتٓا، ويف الكلدانيـة : ويف السريانية

  .ِبيعَتا وبعَتا
  .البيط: جة مشال املغربوالبيض يف هل

ومن الغريب أن البيض يف البلغاريـة يـداين   
  .لفظه العربية والعربية، فهو عندهم ٔباييتٔسا

  .برشت: انظر .بيض برشت: ويقولون

ويأكلون البيض مسلوقًا ومقليًا ومع العجـة  
واملفّركة، كما حيشون طي كل كرة مـن كـرات   

  .الكبة العنتابلية
  .بيضة ١٧۰سنويًا والدجاجة العادية تبيض 

برٓوك عالبيض ونّقي، وترو ]: وينادي بياعه[
تروحـي فـرم   : ومثله يف البنـدورة ! (فقي يابيض
  !).يابندورة

ذكريايت عن بالد ألـف ليلـة   ((ويف كتاب 
ني گقيمة الثالثني بيضة يف حلب تعدل الفرن: ))وليلة

  .١٨والربع عندنا يف فرنسا، يف القرن 
اخلميس الذي قبل ويف محص ومحاة يسمون 

مخيس البيض، ويلعب األوالد فيـه  : مخيس املشايخ
  .البياضة: انظر .بالطّقۤيۤشة

  .١٩٢ص ١٧س: وانظر جملة املشرق

أن يكون عشـاء اخلوجـة   ]: ومن عادام[
املطربة يف األعراس البيض ذهابًا منهم إىل أنه جيلـو  
الصوت ويطّريه، واحلقيقـة أن أكثـر اخلوجـات    

  .اليأكلن من طعام غريهميهوديات 
وارَض : ومن خطبة اجلمعة للزيين احلمصـي 

اللهّم عن السمن احملّمى الذائب، إذا كـان بـيض   
  .الدجاج عليه ساكب

  كأّنو مۤاشي على بيض]: من تشبيهام[
  

  ).بطيء يف سريه: أي(
بّدو ) باهلوا(البيض ما بنقلى ]: من كمام[

و باضا واجليۤجة مسن عريب، فالن ٕبسأل عن البيضة من
منو جابا، الديك الفصيح مالبيضة ْبصـيح، سـت   
وجۤاريتني على قلي بيضتني، لّسع مافۤقسـت عّنـو   
البيضة وبّدو يقص ويشٓبر، فـالن بقـيس البـيض    

أصله أن أحدهم كلما أحضـر لـوازم   (عالباجنان، 
الطعام كانت امرأته غائبة عن البيـت، واتفقـا أن   

قلب البيض كما قلب  يقّلبها من احلائط، وذات يوم
  ).من قبل الباجنان

ما يف متلو بقّن اجليج ما عدا الريش والبيض، 
كّني اليوم شۤاۤرق : وإذا غىن ذو الصوت البشع قالوا

كّنـي شـارب   : وقد يغمضون الكالم(بيض عبكرا 
ومن كمات قرية ) بيض َنْي: بيت ٔمْي، فيخيل إليه

  ).ةمبتذل: يريدون(مخيسياَتك بيضات : َعَندان
ماشا اهللا علـى ذوقـو يف   ]: من كنايام[
عدا بصّب عليه بخبلط اللنب بالدبس احللو، و: األكل

الدبس رمان، وأخريًا بفقي فوقو بيض، وتعا شـوفو  
: يريـدون (أبو البيضة ال تفاقسـو  . وهو عم بياكل

  ).التدخل يف رهان مع من رأس ماله ضعيف
لنـا علـى   گلوقت ماح]: من استعارام[
  .بضنا بيضة محرا وبيضة صفرا مطلوبنا

  .فالن ببيض بيض نعام من دبر َحمام
الۤزم حنط حتت باط امليـت  ]: من اعتقادهم[

  .بيضة متا يقدر يسحب حدا مالعيۤلة معو
لو كانت الدنيا بيضة شـرقا  ]: من أمثاهلم[

فرد واحد، يف شباط ٕلّم البـيض مـن عـالبالط،    
  رب ـي فالح على دارك جبيب لك بيضة خبـالتلفِّ
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ديارك، بيضة بَرياحة أحسن من جيجـة صـّياحة،   
  .البنشل بيضة بنشل جيجة

  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم[
  هـصحن السلط      !اــطاطا يا طاط

  !فـيالطي: قولوا       بيضة على رغيف
  ةـديننزلت عاْمل      ةـــجيجة مسين
  هــمليانة شنين       هــكسرت قنين
  ْوـــَب: قال ال      اـــشافا الباش
كان يف ضـيعة  ]: من أقاصيصهم احلكيمة[

قوية ومهيبة حىت احلكومة ماجتيب مّنا ضرايب، بـّدك  
تسألين عن سبب قّوتا وعّزا، السبب بسـيط، أنـو   
كانوا كلّٓن حقانيني وحيبوا بعضن ويعطفـوا علـى   
بعضن، ويوم أجاهن مدير ناحية وراد يفسدن، قـال  

كل واحد مخس بيضات،  احلكومة فرضت على: لن
أجا عفو مالسـلطان  : ومجعوا لو البيض، وبعدا قال

ارجعوا خدوا بيضاتكن، ورجعوا لكن كل واحـد  
كان ينّقي البيضة الكبرية، ومـن يومهـا فسـدت    

  .أخالقن
ويتخيل األوالد جتاوب الدجاجة والديك بعد 

  : بيضها أا تقول له
  بضت بيضة كنت مّت –
  .سالمتك ياسّت: فيجيبها –

البيضة ماجليجـة إال اجليجـة   : ويتساءلون
  .مالبيضة؟
: شي ٕأمسو علـى جسـمو  ]: من ألغازهم[

، شي عضمو من بّرا وجسـمو  )البيضة وهي بيضا(
  ).البيض(، جب مكّلس مالو باب )البيض(من جّوا 

  : من شعر البدو
  يِضگص النحل بالْرٔگ    يگرِصين ياْشويگالٕت
هو مبعث شوقي  التقرصين يا حبييب اللطيف الذي(

  ).بالقيظ، بالصيف
  
  

  شر البيِضگوالنهود           اخلصر خصر غزيّۤل
  ).قاسيات: مثل قشر البيض(

  :ومن معارضات الزيين
  والبيض باللحم املقّمع لذَّ يل

  وكذلك اَملقلّي والعّجاُت            
  :ومنها

  وحلمِة ضاٍن ُقّمعت بعد نضجها
  وتوّردا ببيض على السمن استوى          
  :ومنها

  والبيض بالسمن املّسيح لّذ يل
  مامثله شيء لدفع خطويب          
  حلمًا شووا خبزًا طووا بيضًا قلوا: ومنها
  السمن بالبيض املقلي: ومنها

  أضحى مدامي مع نقلي             
  .باض وبيض الفصح يف الفاء: انظر

  .ُخصى احليوان: الَبْيض: من العربية :البيض   
: َبْيضة وهـم أمـالوا، واجلمـع   : والواحدة

  .الَبيضات وهم أمالوا
بـيض الغـنم،   ]: ومن مآكلهم ومشارم[

  .وبيض الغنم بروۤبة
) قوي(: هادا بيضو كبري ]: من استعارام[

  ).أنصاره أقوياء(: ووراه كل بيضة هيك قّدا 
وصل الورم للبيضات، فـتح  ]: من كنايام[

  .ّمتو ورخى بيضو
لو كان لنانيت بيضات كنت ]: ممن كما[
جّدو، سكت للو وما سكت للو لّقـوا  : صحت لال

بيضاتو عاألرض وما قلت للو، إذا جنحـت ٕأبقـى   
  .ٕشدين من بيضي
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روح : متل بيضات املغرۤبل]: من تشبيهام[
  .روح تعا تعا

يطق بيضو، ينفَقى ]: من دعائهم على فالن[
ه رفسة علـى  بيضو، يبعت لو حدفة على بيضو، جتي

  .بيض: انظر الفوات .بيضو

بيض : يسمون الباجنان الكبري اجللب :بيض العجل   
  .الباجنان العجمي: العجل على التشبيه، كما يسمونه

  .انظرها يف الفاء :بيض الفصح   
اللـون  : اصطالح للمصابغ مبعـىن  :بيض القاق   

  .الفضي
عربية مبعىن أيام الليايل الِبيض، وهي  :أّيام الِبيض   

من الشهر القمـري إذ يكـون    ١٥و ١٤و ١٣ليلة 
  .مجع األبيض: القمر بدرًا، والِبيض

األيـام  : يقولـون ]: من عثرات أقالمهـم [
صفة لأليام، وهو خطـأ،   ))الِبيض((على أن : البيض
  .أيام الليايل البيض: أيام البيض أي: صوابه

أطلقوها صفة لأليام على الثاين حىت  :األيام الِبيض   
السابع من شهر شّوال، يريدون ببياضها أا فاضـلة  

  .والصوم فيها نافلة
جعلها : بّيض الفرايغ، يريدون]: يقولون[ :َبّيض   

جعلـه  : بّيضـه : عربية .بيضاء بأن طالها بالقصدير
  :أبيض، ومثلها مايلي

بّدو يبيّۤض فرايغـو علـى   ]: من استعارام[
  .األبيض: انظر .ْحساَبك

بّيضنا احليطان ألّنـو احلجـاج   ]: ويقولون[
  .جۤايني

عند ذكر شـخص حمتـرم   ]: ومن شّديام[
  .بّيض اهللا وجهو: يصيحون
  
  
  
  
  

  .شي ببّيض الوچ: ومنها
بّيض القرار أو بّيض املكتـوب،  ]: ويقولون[
كتبه ثانية على ورقة بيضاء الشطب فيهـا  : يريدون
  .وال سواد

  .خالف املسوّدة: املبيّضةومنها 
كناية عـن دفـع   : بّيض اْملَعّد]: ويقولون[

املبلغ، وأصله وضع النقد الفضي األبيض يف ميـزاب  
خشيب مستطيل ذي مصّب جييب القهوايت من زبائنـه  
الشكلة فيه، مث أطلق النقد، مث استعملت مبعىن دفـع  

  .املبلغ
: بيّۤض الفال، يريدون: ومنها قول فّتاح الفال

  .ق املبلغ على الودعات وحنوها أو على املسبحةأل
  .انظرها .مؤنث األبيض :ۤبيضا   

وتفننوا ودبكوا يف املفاضـلة بـني البيضـا    
  :والسمرا، والالزمة

  ))عالسمر والِبيض غّنى   امسعوا قويل املعّنى((
  منشانا ساووا املالحف   البيضة نقطة مبصاحف
  اــعاملزابل كّبوا عن   والسمرا قشر الزالحف
  ةـــبتهادّوا األفندي   ةـوالسمرا كبة بصيني
  ...لـــــعاملزاب    ةـوالبيضا شرقة لبني
  وكلما برد أكلو بطيب   بــالبيضا رز حبلي

  ...لــــعاملزاب    والسمرا عجوة زبيب
  َنهفة من متر وعنرب  كتروشي أ السمرا بيضا

  ...لــــعاملزاب   والبيضا شوربة العسكر
  إيدي وإيدك عاملراية    يامسرا ما هي نكاية

  ...لــــعاملزاب   السمرا ْشطافة چاية
  شوفوا قديش حببو    األمسر ملعة ظل رّبو

  ...لــــعاملزاب    واألبيض ماعدَّى جنبو
 :٢٧٣ص ١ج ))النـهر ((قال الغزي يف  :ۤبيضا ۤبيضا   

ان قد ـد صبيـوكان خيرج يف كل يوم من أيام العي
  ًا ـوا ثيابـواد ولبسـم بالسـوا أجسامهـصبغ
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قصرية، ويف رءوسهم قالنس طويلـة ويف أيـديهم   
دفوف يضربون ا ُيندِّرون ا على منازل األكـابر  
وميدحون ذويها ويرقصون هلم ويتخلعون، فيعطوم 

  .شيئًا من النقود وينصرفون
بيضا بيضا، وقـد  : وهؤالء اجلماعة يقال هلم

  .رهم يف هذه األيامقّل ظهو
ّمسوا بيضا بيضا ألـم كـانوا   : نقول حنن

يطلبون أجر هزهلم هذا بيضة مـن كـل بيـت أو    
  .مايعادهلا

مث خلفهم أبو حشيش اليف موسم العيد بـل  
الـريش  .. مث خلفه –أبو حشيش : انظر –كل أيامه عيد 
وطرطوره ودفه واختذ  ))أبو حشيش((وحترر من لبس

من صراخه على املسرح وقلتناته، والنـاس كـانوا   
اليعرفون مقاييس اخلطابة، بل كلما تعنتر وخـدع  
ودار حول بضاعة الوطنية كان له القـدح املعّلـى،   
وهكذا صار وتصّور، أما عند أصحاب العيون فهـو  

وكيف كان : قال دبلشيم امللك. ان حلبگهو حو
 يف بانقوسا بيتو جنب بيت حلواين قدمي: ذلك؟ قال

الدرمي أي بياع الدبس الرمان، كان رمحه اهللا يبيـع  
الطحينة ألحدهم إذ سقطت فأرة من تنكة الطحينة، 

ان وابتلعها خشية أن حيـّس املشـتري   گفأسرع حو
  .مالربد ٕجمۤدت الطحينة: وقال
  .انظر البيض :البيضة   
اليت وضعتها أطلقوها على البيضة  :الۤبيضة اْخلدجييّۤة   

الدجاجة وملا يتكامل تشكلها، القشر هلا إمنا غشـاء  
َخَدجت الناقُة ورمبا كان : رقيق، والكلمة من العربية

  .ألقت ولدًا لغري متام يف أيام احلمل: لغريها
اصطالح هلم على التشبيه أطلقـوه   :ۤبيضة القّبان   

ب القبان الروماين يقّوم به يعلى الثقل املتدّلي من قض
  .قل احلمل املوزونث

  
  
  

  .الرمانة: ))الوسيط((ومساها يف 
زهرة الُقّنبـيط  : وبيض القرنبيط :بيطۤبيضة القْرن   

  .البيضاء طي أوراقه اخلضر
بيضـك  : ينادي بياعهـا ]: من نداء الباعة[

قالوا هذا ألن أوراقه تضعف كلما منا (قتلك ياقرنبيط 
  ).زهره
: الَبْيطـار عـن اليونانيـة   : من العربية :الِبيطار   

HIPPIYATROS : املعتين بالدواب يعاجلها ويسّمر نعاهلا
  .الطبيب: YATROSالدواب و : HIPPIمن  –

  .الَبياِطرة، وهم يسكنون الطاء: واجلمع
  .الَبْيطرة، وهم أمالوا: واسم املهنة

: َفيَطٓرا، ويف الكلدانية: والبيطار يف السريانية
  .َفْيَطَرا

  .VETERINARY: والبيطرة يف اإلنكليزية
البيطرة : ٦٩٥ص ٣س: انظر قاموس الصناعات الشامية وجملة العلوم

  .العربية

واستمدت اإلسبانية من العربية كلمة البيطار 
  .ALBEITAR :فقالت

  .ALVEITAR: ومثلها الربتغالية فقالت
قّرط عليه : يقولون ملن يعرج]: من كنايام[
  .البيطار

كّنا يف احلكمـة صـرنا يف   ]: كماممن [
كنا نعاجل أمرنا بشكل إنساين رفيع : يريدون(البيطرة 

، َأخطوا البياطرة شـنقوا  )وصرنا بشكل حيواين دّين
  .احلّدۤادين
يريدون (فالن لزقة بيطارّية ]: من استعارام[

  ).أنه اليغادر مع مرض ووساخة
ل مبال، نقيض مبادلة ما: الَبْيع: من العربية :الۤبيع   

  .الشراء
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حطيـت حـق اخلضـرا    ]: من كالمهم[
  ).يريدون جمانًا(وهالٕعْرق البقدونس عالبيعة 

بـأغلى  : أطلقوه على مايباع علنـاً  :البيع باملزاد   
  .مادفع فيه من السعر

البيع الذي حيق فيه للبائع اسـترداد   :البيع بالوفا   
املبيع إذا رّد ماكان دفع مع مصـاريف أو حسـب   

  .شروط أخرى
معبـد  : من مفردات الثـاقفني، عربيـة   :الِبيَعة   

  .الِبَيع والِبَيعات والِبيعات: النصارى واليهود، واجلمع
  .عن السريانية

يقنا البطريرك مار لصد ))األلفاظ السريانية يف املعاجم العربية((انظر كتاب 

وانظر جملة امع العلمي  .٢٤٢ص: أغناطيوس أفرام األول برصوم

  .٤٢۰ص ٢١س: العريب

  .البفتك: انظر :الِبيفۤتيك   
بيّۤق بيّۤق بلبق لـك هـالتبييق،   ]: يقولون[ :َبئّق   

مـن   ))َبّيق((بنوا . تنّعم وارتع: يريدون على التهكم
نبات عشيب حويل تعتلفـه   :ة أو البيقّيةيالِبيقة أو الباق

  .املاشية ال سيما البقر بشهّية
آلة ينقر ا احلّجـار  : PIC: من الفرنسية :الِبيك   

  .احلجر ذات رأسني مسّننني
وبنوا منها الفعل التـايل، ومل يـذكرها يف   

  .))املنت((
دخيـل قـدمي مـن    : على أن العاليلي قال

ِمنحت ذو رأسني ُتسـحل وُتسـوَّى بـه    : اليونانية
ويذهب نفر إىل أنـه مـن الفارسـية أو    . احلجارة

  .الالتينية، واألول هو األرجح
نقـر  : بنوا الفعل من الِبيك املتقدمة مبعـىن  :بّيك   

  .احلجر أو غريه بالبيك
  .تبّيك: ومطاوعها

  .الربكار: انظر :البيكار   
  
 

: البوائك من البيـوت : ))التاج((قال يف  :البۤيكۤية   
  .الضخام، مولدة عاميةذات األعمدة 

وهلا وجه صحيح، تعرفهـا  : ))املنت((وقال يف 
العامة اليوم يف دمشق ملخـازن الغـالل للتجـار،    

البوايكية، ويف جبل عامل للبيوت الكبرية : وأصحاا
  .تعّد للبقر واإلبل

وعندنا أا من البيك، أي ميلكهـا البيـك،   
  .اف كافًاگقلبت ال

  .والبواۤيكالبواكي : وجيمعوا على
لقـب  : أو يكتبوا البك ويقرءوا البيك :البۤيك   

  .شرف تركي يلفظه األتراك ۤبْي، وتلفظه مصر الۤبيه
ابن امللـك، ابـن   : وأصل معناها يف التركية

  .السلطان
أول من اختذه لقب شرف طغـرل بـك أو   

مث لقب بـه ابنـه    ،ه٤٥٥أرطغرل بك املتويف سنة 
مث جرى علـى أمـراء الدولـة العثمانيـة      ،عثمان

ورؤسائها من ملكيني وعسكريني وأشراف حىت آخر 
  .الدولة العثمانية

وقبيل آخرها كانت أرفع من لقب أفنـدي،  
  .واستعملوها للوجيه والغين وكل عظيم
  .كما لقب به مماليك مصر
  .انظرها .وحرفت يف تونس إىل باي

يـز  والقرغ. والقرغيز يلفظوا ِبـي وۤبـيْ  
  .مجهورية سوفيتية يف وسط آسية

  .وورد ذكر البيك يف القرن الثامن امليالدي
البيك، كما حرفوها : وعرفها العرب وقالوا

معرب بيك، : الَفْيج: ))القاموس((ويف  ،))الَفْيج((إىل 
  .))شفاء الغليل((ومثله يف 

وبعد أتاتورك ألغى األتراك بيك واستبدلوها 
  .مبعىن السيد ))باي((بكلمة 
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  .البيَكوات: ومجعوا البيك على
بيك العدلّية، ويف حلب بيت بيـك  : وقالوا

  .الغنم يف قرلق وبيت بيك القطاط يف القصيلة
وّية، گالبي: وبنوا منها املصدر الصناعي فقالوا

ية، لكنهم جاروا فيهـا الباشـوية   گوكان حقها البي
  .واآلغوية

  .ستعملةومع إلغائها يف بالدنا التزال م
بدنا أبونا حسن ((:وعهدنا قريب تاف الناس

  ))...بيك، بدنا
  .البيج: ها الريفينيظويلف

يابيج أنتـه  : هم مادحنيگويقول الريفيون لبي
  .التور و حنۤنه الدبّۤان بني اجريك

  .٥١١ص ٣٤و س ٦٩٧ص ٣٣س: انظر اهلالل

، ومن حيسن الفرنسـية  PILE: من الفرنسية :الِبيل   
مصباح كهربائي حيمـل يف  : كأصلها بالپاءيلفظها 

الكف، يف داخله قطعة من التوتياء وأخـرى مـن   
  .الفحم مع سائل النشادر لتوليد الكهرباء

  .ْبيال: وجيمعونه على
بليدة مشايل حلـب نـذكرها مبناسـبة     :ۤبيالن   

  :تشبيههم
 –الّلهم عافينـا   –ألو وچ ]: من تشبيهام[

  .خباز: انظر .متل خّباز بيالن

  .لدعد تصف خان بيالن ))خانات حلب((انظر 

تلفظ بيالجنو : BILANCIO: من اإليطالية :الِبيالجنٓو   
امليزانيـة  : امليزان، واصطالحًا جتاريـًا مبعـىن  : مبعىن

  .السنوية، تصفية احلساب
  .البلسان: انظر :الۤبيَلسان   
  .بويله: انظر :ۤبيَله   
من ألعاب ورق : BELOTE: من الفرنسية :ۤبيٓلوت   

  .الشدة
  
  
 

البوۤالني، أطلقوه على احلجـر  : واجلمع :الۤبيلون   
الصلصايل الغضاري النقّي يستعملونه يف حلب بـأن  
يطلوا مبعجونه الرأس يف احلّمام فيمتص املواّد الدهنية 
منه ويزيل قشرته، وقد يطلون به البدن فيطّريه ويزيل 

امللـوث بالـدهن   حرارته، كما يطلون به النسـيج  
  .فيمتص دهنه

مشايل  ))كشتعار((وجيلبونه إىل حلب من قرية 
  .حلب

  .واحلبلى لدى توّحمها تأكل منه
: واستمدت العربية البيلون مـن اليونانيـة  

VALANIYON مبعىن احلّمام.  
  .BALNEA: واحلّمام يف الالتينية
: ))التـاج ((يف : البّالن: والعربية مست احلّمام

اخلادم يف : َبّالن وهو احلّمام، والبّالن البّالنات واحد
  .احلّمام

ــتفتحون أرض العجــم : ويف احلــديث س
البّالنات، فمن دخلها : وستجدون فيها بيوتًا يقال هلا

  .ومل يستتر فليس منا
ويف سياحايت وجدت مصر واملغرب األقصى 

  .اليستترون يف احلمام
ويسمون املاشطة يف مصر البّالَنة على اـاز  

  .لاملرس
وعلى ما تقدم مست حلب هذا احلجر علـى  
هذا ااز بـأن أطلقـت احلّمـام وأرادت بعـض     

  .مايستعمل فيها وهو هذا احلجر
واشتهرت حلب باختصاصها دون سـواها  

أكوازًا صغرية، وتسميه الـبالد  : بصنع البيلون بورد
  .الْترابة احللبّية: ااورة

أوصت عجوز : حدثين احلاخام مزراحي قال
أن يدفن يف قربها علبة فيها بيلون بورد، وجعلـت  
منّفذًا لوصيتها حاخامي أنا، وأعطته سـلفًا جميـديًا   
أجرة تنفيذ وصيتها، لكنها مل متـت يف القريـب،   
وصادف أن زارها بعض أقربائها ومعهم صـغارهم  
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وا ويف لعب هؤالء الصغار نبشوا هذه العلبة وأخـذ 
بعض األكواز ونقعوها يف املاء، وإذا حتتـها خـوامت   

  .ذهبية أوصت أن تدفن معها
واستمدت السريانية البيلون من اليونانية مبعىن 

َبٓلنـٓا و ٓبٓلـين و ۤبٓلِنـي و َبالِنـي،     : احلّمام فقالت
  .َبٓلَنا وما يليها يف السريانية نفسها: والكلدانية
ون بتغطّۤس الست املا بتجبل بيل]: من أمثاهلم[
  .نگإيدا يف الل
  .بّياع البيلون: كسيلون]: من كمام[

فتح اهللا بن حممود، أديب ومؤلف حليب،  :الَبْيلوين   
  .ه١۰٤٢مات س 

  .محام البيلوين: انظر

حممد بن فتح اهللا احلليب القاضي الشاعر،  :الَبْيلوين   
  .ه١۰٨٥ولد ومات يف حلب س

ورد اسم هذه احلمام يف منظومـة   :ّمحام البۤيلوين   
  :٧٥صالشيخ وفا 

  وإن تيّمم مرقد البيلوين
  الشيخ فتح اهللا ذي اليقني                      

  فقربه ضمن الزقاق الضيِق
  قرب جب أسد اهللا التقيب                      

ُجعل : وتلفظ بۤيّيه BILLET :من الفرنسية :البيلۤيت   
السفينة، تذكرة السفر فيها، مث أطلق على تـذكرة  

  .السفر عامة
  .البيليتات: واجلمع

: البيليتجي، واجلمع: ومسوا من يبيع البيليتات
  .البيليتجّية

الَنْول أو : مع العلمي العريبوضع للبيليت ا
  .ذكرة السفرت

  .البارالني: انظر :البيلۤيرين   
  
 

ۤبَكٕلك وتلفظ ۤبْيٕلك مبعـىن  : من التركية :الۤبْيليك   
اجلزمة اليت يلبسها متـأنقو  : املنسوبة للبيك، يريدون

  .األرياف
وتطلق البيليك أيضًا على اخلبز السميك ألن 

  .أكل البيك كان منه للينه
عندما يقبضون مبلـغ البضـاعة   ] يقولون[ :ِبني   
: من التركية ألف بركة،: بني بركت، يريدون: املبيعة

  .األلف: بيك وتلفظ الكاف نونًا
  .انظرها .رتبة هالضابط بينباشي: ويقولون

  .ظرف مبعىن الوسط ))بَني((: من العربية :بۤين   
  .واستمدا التركية

  .بينات: انظر

  .َبْيَنى و َبْيٓنت: ويف السريانية
  .بۤين: ويف العربية

بّرا وجّوا وبني االبواب، بني ]: من كالمهم[
  .األخوان مايف تكليف، بني البينني

أي ) حبلى(: املرا بني نفسني ]: من كنايام[
  .موزع اهتمامها بني نفسها ونفس مولودها

بني القرباط واجلنكنه مـايف  ]: من كمام[
  .تكليف

  ]:من أغانيهم[
  واش وصَّلك لّيا      بيين وبينك ر

بيين وبينك ادحبين وبني الناس ]: من أمثاهلم[
  .جترحينال

لبني ماتتحرك حّنه بتكـون  ]: من كمام[
سّكرت ابواب اجلّنه، لبني ماتتحرك السمينة بتكون 

  .ت اْملدينةرسّك
  .انظرها يف امليم :املا بۤين   
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وتـرد يف  . الُبعد، الفراق: الَبْين: من العربية :ۤبني   
  .شعرهم وغنائهم
الغـراب  : غراب البني، يريـدون : ويقولون

: ينذر بصراخه بفراق حيدث يف األسرة، وقيلالذي 
  .بل إذا فارق أهل الدار دارهم نزل يف هذه الدار آمنًا

أظهره، كشفه، أوضحه، : بّين الشيَء: عربية :َبيَّن   
  .تبّين واّتضح: والشيُء

  .تبيني وتبيينات: واستمدت التركية
  .بان: انظر

  .شرح، بّين: يبني: ويف العربية
بّين األمـُر  : يقولون]: أقالمهممن عثرات [

  ).دون الباء(أننا : بأننا، صوابه
َبّين ْبصيص ضو، هاملليحـة  ]: من كالمهم[

َبّينت معو وهداك ابن حرام مابّينت معو، بّدي تبيّۤن 
ْمدوۤدة، ) أو مبيْنتا(معك هاملّرة، هالتفاحة مبّين علّيا 

  .بّين صٓويب! من وقت لوقت بّين علينا ٔيا 
إذا : أي(ماجلّلة ببّين العـرس  ]: هلممن أمثا[

كانت كميتها كثرية عـرف أن العـرس كـبري يف    
  .، املكتوب ببّين من عنوانو)القرية

  .ارفاع ساقا ببّين معالقا]: من كنايام[
الولد البّدو يعيش ببّين مـن  ]: من كمام[

  .، إن قعد ماببّين وان قان مابزّين)َنَجسو(
بـّين  : و الطاولةعبيقول ال]: من استعارام[

  .ضطر ألن يكشف حجرًاا: الصيب، يريدون
  ]:من غنائهم[

  عش البلبل بّين      بّين بّين بّين بّين
  التدخل بيناتنا، من ]: يقولون[ :ۤبينات

  
  
  
  
  
  

  .بني: َبْيٓنت مبعىن: السريانية
بيناتنا يف خبز وملح، مـايف  ]: من كالمهم[

طـا، مـايف   بيناتنا هالوارد، صار بيناتكن أخـد وع 
ليكن السـر بـني   : يريدون(تكليف بيناتنا، بيناتنا 

ليست هـذه العـادة   : يريدون(، ماهي بيناتنا )كلينا
  ).جارية بيننا
: أي(بيناتن ماصنع احلـّداد  ]: من كنايام[

  ).السيف، أي احلرب والعداوة
راح العدو من بيناتنا وْصـِفينا  ]: من أمثاهلم[
  .تنيناتنا

ّخل الـديوك بينـات   أش د]: من كمام[
  .امللوك؟

: من اصطالح اجليش العثماين، تركيـة  :بينباشي   
  .رئيس األلف –وتقرأ الكاف نونًا  –بيكباشي 

ظرف زمان يتضمن معىن : من العربية، َبْينما :ۤبيَنما   
بينما عم ناكل جيت، : املفاجأة، والبد له من جواب

  .مو محاَتك بتحّبك؟
َلبينما َأنَده لـك،   استّنى: وقد تصّدر بالالم

  .انتظر ريثما أناديك: وصواب التعبري
احلّجـة، وهـي مـن    : من العربية، الَبيِّنة :الَبْينة   

  .مفردات الثاقفني
  .الَبْينات: وهم جيمعوا على
  .َبّيَنة وَبيِّنات: واستمدت التركية

: بيواز: ِبيفاز عن الفارسية: من التركية :الِبيواظ   
  .القبول، االستحسان

وهم أطلقوها على املشهيات تقدم مع الطعام 
كالفالفلة والبصل والبقدونس والرشـاد والنعنـاع   
والفجل، دون السلطات فـال يسـموا البيـواظ    

  .اصطالحًا
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أطلقوها على الطعام يطبخ بالفرن علـى   :الَبّيوت   
ئة ليًال بأن يبيت يف الفرن، بنوهـا مـن   حرارته اهلاد

  .بّيت على فّعول
بنوا على فّعول من البري العربية واستعملوه  :الَبّيور   

جمازًا يف ماحيشر يف الثقب احلجرّي مـن اخلشـب   
  .ليسّمر

  
  جـوع ماجليـهالن]: ونـيقول[ :الَبيِّيض

َبّييض وهاجليجة َبّييضة، بنوا على َفّعيل للمبالغة مـن  
  .انظرها .العربيةباض 

بنوا على َفّعيل للمبالغة أو ملعىن الفاعل من  :الَبيِّيع   
  .باع العربية

  .وهي عندهم نقيض الّشّرا
  

البّييعة والبيـيعني للمـذكر   : وجيمعوا على
  .والبّييعات للمؤنث
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  الپاء  
وال وجود له يف مجيع  Pيقابل لفظه  ):پ(   

  .ة ويف العامية العربيةياللغات السامية إال يف احلبش
واصطلح الفرس والعثمانيون أن تكتب بـاء  

  .حتتها ثالث نقاط
  .پۤا: ومسوها پاء والعامية احللبية تقول

وتنقيطها بـثالث   وكتابتها بشكل الباء فن،
نقاط فن أيضًا، ورسم هذه النقاط الثالث بشـكل  
ذي ثالثة رءوس فن، شأن اليد الَصناع تستوحي من 

  .الفكر الَصناع
تعـدل  : ويف حساب اجلّمل حسبوها كالباء

  .االثنني
كيف نعرب عن احلروف : ٦١۰ص ٨س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .E G O P V: اإلفرجنية

  .بابا: انظر :ٔپأپا   
: من قاموس األطفال مبعىن أطلب البّق، أي :ٔپْأٔپْأ   

الأزال  –وأنا اليوم أبن السبعني  –املاء، وال أزال أنا 
عن طليب مـن أمـي أن    ))ٔپأٔپأ(( –أذكر تعبريي ب

  .تسقيين
طعام املقادم أو : من التركية عن الفارسية :ةالٔپاَچ   

: ))َچـه ((القدم، و الِرجل، : ))پا((فتة الكوارع، من 
  .أداة التصغري

  .ٔپچه: ويف األرمنية
واشتهر األرمن يف حلـب بعملـها نظيفـة    

  .ومسلوقة جدًا
عـن   PARACHUTE :من الفرنسـية  :الپاراشوت   

مبعىن  PARAاإلنكليزية مبعىن ارمتى، قذف بنفسه، من 
  .السقوط: CHUTEَمَنع، و 

  .ومل تستعمل ))ِدسَقط((: وضع هلا بعضهم
 
  

، ))املظلــة الواقيــة((: ووضــع هلــا آخــر
  .واستعملت

  .الباردسو: انظر :الٔپاْردسو   
  .الباص: انظر :الٔپاس   
: پاس، من الفرنسية: يقولون يف لعبة البوكر :ٔپاس   

مبعىن أنا أمـّر أو أجتـاز،    JE PASSEاختصار مجلة 
أجتاز صفقة اللعب هـذه وال أرغـب يف   : يريدون

  .االشتراك ألن ورقي ال يساعد على رحبها
ضرب : PASTA: أو الپاستا، من اإليطالية :الٔپاسٔته   

 ))الدراري الالمعات((من احللوى املعجنة، ومساها يف 
  .الفطري، خبز اجلركس

الُنـُزل  : PENSION: مـن الفرنسـية   :الپانسيٓون   
  .اخلاص، أي يف بيت أسرة
  .اَملْثَوى: وضع هلا جممع مصر

  .البترول: انظر :الۤپترٓول   
ْپرو، من الفرنسـية  : يقولون يف لعبة الصٓولٓو :ْپٓرو   

: مبعىن أعرض وأقترح، يريدون JE PROPOSE: خمتصر
  .بوسعي أن أدخل يف معركة مع شريك

وضعوها اسم فعل أمر ينـادى ـا    :ٕپْرش ٕهٓهٓهو   
  .احلقي صويت، سريي ورائي: الغنم مبعىن
  ]:من شعرهم[

  يااللي باركة يف البستان
  !هۤووجقّۤك مليان حال         

  وعم بترعي خزامى ورحيان
  برش هههو وبرش َهَهۤهه         

  
  
  
  
   

  .الربنز: انظر :الْپٔرْنس
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: أو الپرو ٔپغنٔده، مـن اإليطاليـة   :الپروٓ پاغاندا   
PROPAGANDA الدعوة لقبول شيء: مبعىن.  

وأصل الكلمة وضعها جممع انتشار اإلميـان  
كرديناًال أقامه البابـا غريغوريـوس    ٢٥املؤلف من 

لدعوة املرسلني يف التبشـري   ٦٢٢اخلامس عشر سنة 
السيما يف البالد األجنبية، مث غدت الكلمـة لكـل   

  .دعوة
  .عايةد: انظر

  .جملة املقتطف ))الدعوة((وضعت هلا كلمة 
أطلقت : PROTESTANT: من الفرنسية :ْپرٓوٕتسٔتانال   

 ))لـوثر ((اصطالحًا على فرقة من النصارى أتبـاع  
  .املسمى باملصلح الَكَنسي، وتعرف أيضًا باإلجنيلية

روتستانية بالد العـرب يف أوائـل   پدخلت ال
اإلنكليـز   ، وكان املبشـرون ـا مـن   ١٩القرن 

  .واألمرييكان
األّم : وتعترب الكنيسة اإلجنيليـة يف بـريوت  

  .لكنائسهم يف سورية ولبنان
  .٦٨٩ص ٢٧و س ٣٢۰ص ٢۰س: انظر جملة املشرق

صـّك  : PROTESTO: من اإليطاليـة  :ۤتستٓوْپرٓوال   
االحتجاج، ورقة تقدم للمحكمة فيها أنه حيمل مـن  

ممتنع عـن  خصم له كمبيالة مستحقة الدفع واخلصم 
  .األداء

  .انظر دائرة املعارف للبستاين

عـن   PROTOCOLE: من الفرنسية :رٓوتٓوكٓولْپال   
الُعرف السياسي، االتفاقات الدولية تقـرر  : اليونانية

  .قواعد سياسية عامة وموقتة
  .املراسم: ُوضع هلا

جهاز : PROJECTEUR: من الفرنسية :ژكتٓورْپرٓوال   
  .يسلط النور القوّي

  
 

  
  .الَكّشاف واِملكشاف واِملنوار: وضع له

ُغَدد حتت : PROSTATE: من الفرنسية :ْسٔتاتْپرٓوال   
  .املثانة هلا صلة كربى بالتبول

  .وقد تتعطل فتجرى هلا العملية
: أو الربوغــرام، مــن الفرنســية :رامگــٓوْپرال   

PROGRAMME : املنهج، اِملنهاج، اِخلّطة، فهرس مواّد
  .الدروس

  .مأخذ الكهرباء: PRISE: من الفرنسية :يزْپرال   
، پريشان –املسكني  –حالتو ]: يقولون[ :ئشانَپر   

املَشـّتت، غـري   : َبريشان: من التركية عن الفارسية
  .املنّظم، اُملوّزع

  .الربميو: انظر :ْپرميٓوال   
َپشني، مـن  دفعت للو املبلغ ]: يقولون[ :َپِشنيال   

وقّل اليـوم  . املبلغ يدفع مقدمًا: التركية عن الفارسية
  .استعماهلا

مبعىن جدًا، ومـن   ))پك((: من التركية :أعَلىَپك    
  .اسم التفضيل: العربية ))أعَلى((

  .پكي: انظر

مبعىن جـدًا،   ))َپك((حنت من : من التركية :َپِكي   
احلسن، واملؤدى، جدًا حسـن،  : مبعىن ))أّيي((ومن 

  .َپك أعَلىرادفة ملعىن موهي مبعناها 
: عن اإلسـبانية  PLATINE: من الفرنسية :ْپالتنيال   

PLATINA  املشتقة منPLATA :أطلقوه علـى  : الفّضة
معدن أبيض سنجايب صعب االنصهار جدًا، أثقل من 
الذهب، لذا يسمونه الذهب األبيض، قابل للتطـرق  
والسحب، يستعمل يف األسـالك الكهربائيـة ويف   

  . ويف التصوير الضوئي األوزان ويف طب األسنان
  .٢٣٤ص ٦٤س: انظر املقتطف

  
  
  
  

مادة تذوب حبرارة بسيطة فتسـكب   :پالستيكال   
  .PLASTIQUE: أواين، من الفرنسية
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اللـدائن، منـها معمـل يف    : وضعوا هلـا 
دمشق،وهذا الوضع نراه خاطئًا، ذلك أن وزن فعائل 

 –   من اجلموع يكون ملا ثالثه حرف عّلة كصحيفة
عجـائز،   –سحائب وعجوز  –صحائف وسحابة 

  .أما اللدائن فمفردها اللْدن ال اللدين
بّدي ْبالّسة حىت : يقول العبو الكٓونكان :ةْپالسّۤال   

الورقة الواحدة تطبـق مـع   : أفتح كل ورقي، يريد
احلاّلـة يف  : مبعـىن  PLACÉE: من الفرنسـية  ورقي،

  .مكان، واصطالحًا باملعىن املتقّدم
  .پينيسيلني: انظر :ۤنۤسلنيۤپال   
نقد من صـفحة  : PENCE: من اإلنكليزية :ةَپَنۤسال   

حناسية رقيقة يعدل مخس القرش يعطيهـا اليهـود   
جزءًا من الشيلني  ١٢فقراءهم، كما تعدل اجلزء من 

  .اإلنكليزي
  .النقود: PÉNZ: ويف ارية تدعى

لقط، : PINCERمن  PINCE: من الفرنسية :ةَپَنۤسال   
  .وهي الكّماشة تشّد ا الرباغي

: من مفردات الثاقفني، من الفرنسـية  :َپْنكرياسال   
PANCREAS :   غدة يف البطن أسفل املعـدة تصـب

  .مفرزها يف القناة اهلضمية
عـن   PORCELAINE: من الفرنسـية  :البورۤسِلني   

  .مادة غضارية تطلى بالزجاج: اإليطالية
 القرن پورسلني يف الصني يفنشأت صناعة ال

  .ومنها انتقلت إىل إيطالية ففرنسا فأملانية .م.الثاين ق
  
  
  
  
  
 

البتاتة : PURÉE: پورة، من الفرنسيةأو ال :ىپوۤرال   
  .تسلق كثريًا مث ختفق

من ألعاب ورق : POKER: من اإلنكليزية :ۤكرپٓوال   
الشدة، وضـعها األمرييكيـون، وأصـل معناهـا     

  .حمّرك النار: اإلنكليزي
: من أمساء ذكور النصارى، من الفرنسـية  :لپٓو   

PAUL انظرها .عن بولص.  

  .PAUL: ويف اإلنكليزية كالفرنسية
: القطعة، واصـطالحاً : ُپول: من التركية :ُپولال   

الطاولـة والقطعـة مـن قطـع      احلجر من أحجار
  .الدومينو

اللرية اإلسترلينية : POUND: من اإلنكليزية :نتپٓوال   
  .شلنًا ٢۰تعدل 

  .الْسبيل يدخن به: PIPE: من الفرنسية: پپيال   
األب، وهـو لقـب   : PÉRE: من الفرنسية :ريۤپال   

  .نصراين لطائفة من الرهبان
  .رياتۤپ: وجيمعونه على

تركية مبعىن الوسخ والقذر، ويف احلـرب   :پيس   
العاملية األوىل كان من دعاوة اإلنكليز أن أشاعوا أن 

، أي األمة پيس مّلت :األتراك ينعتون العرب بقوهلم
  .القذرة، يشيعون ذلك للتفرقة

: ، عن الالتينيـة PISTON: من الفرنسية :پيستونال   
  .من مصطلحات امليكانيك
  .ناتالبيستو: وجيمعوا على

من أشـكال ورق  : PIQUE: من الفرنسية :پيكال   
  .الشدة األربعة

  .انظرمها. املاجا والبستوين: ويسمونه أيضًا
  
  
  
  
  
  

  .بيل: انظر :پيلال   
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كـرة  : PING – PONG: من اإلنكليزيـة  :پونپينال   
  .الطاولة

من ألعاب ورق : PINACLE: من الفرنسية :ِپيَنكلال   
  .الشّدة

  :من الفرنسية: پنسلنيأو ال :ينيسۤيلنيۤپال

   PÉNICILLINÉ :   دواء مشتق من العفن تعـاجل بـه
  .االلتهابات، عرفت أمهيته يف احلرب العاملية الثانية

 ١۰وعدد  ١٧ص ٣عدد ٣وس ٥۰ص ٣ عدد ٢٢س: انظر جملة األديب
 ٢وعدد ٤٨ص ١وعدد ٦٢ص ٧وعدد ٤٨ص ٥عدد ٥وس ٦١ص

  .٤٩ص ٦وعدد ٥١ص
 ٧٢ص ١۰٦وس ٤٨١و ٣٩٩ص ١۰٥وس ١ص ١۰٤س: واملقتطف

  .١٨٩و ٩٢و
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  التاء  
  .التاء: من العربية ))تۤا((ويسموا  ):ت(

املعجـم يف   والتاء احلرف الثالث من حروف
  .ترتيب املشرق واملغرب

ونقلت من قرشت إىل بعد الباء جلمع مشـل  
  .شبهها يف الرسم بالباء

وكانت احلرف السادس عشـر يف ترتيـب   
  .اخلليل وابن ِسيَده

وكانت احلرف السابع عشـر يف ترتيـب   
  .سيبويه

أما األصل أجبدي فهـي احلـرف الثـاين    
  .والعشرين

  .َتْو أو تاْو :واسم هذا احلرف يف السريانية
  .َتْو: وامسه يف العربية

أن يعـرب   Tولدى التعريب حق حـرف  
  .دميتِري: بالتاء، ألن الطاء حرف سامي كقوهلم
بعض الكلمـات،   لكنهم عربوها بالطاء يف

  .الطاولة واملطران والطوپوغرافية: منها
: كما عربوها تارة بالتاء وتارة بالطاء، منـها 

  .ك أو البتركإيتالية أو إيطالية، والبطر
ومدينة طهران شاهدت يف رحليت إليهـا أن  

  .ران: الفرس يرمسوا بالتاء
  :التاء املَتّوجة   

  :تاء حّتى –أ 
ـ ْسماع كلميت َتأحّبك، ر]: يقولون[  –ْد گ
هـذه  : ْد َتتلحق قوام، وتعا َتنتعشَّى سواگر! سبعي

  .))حّتى((التاء نرى أا تاء 
ومل تستعمل تاء حّتى يف العربية إال يف كلمة 

  .مبعىن اآلن: ، قالوا يف تفسريها))َتالن((واحدة هي 
يريد مفسروها أن التاء زائدة، وحنن نرى أا 

  .تاء حىت، فهي مبعىن حىت اآلن

 ))تـا ((وقد متّد هلجة حلب تاء حىت فتصـري  
  .ر باجلازةتاْيصري عندك مصاري ابقى فكّۤ: كقوهلم

، والتركيـة  ))إَلى((مبعىن  ))تا((لفارسية ويف ا
مـن حلـب حـىت    : ستنبولهاحلبدن تا: استمدا
  .استنبول

إن چان تـا، وان  ((: ويقولون يف دير الزور
املبلغ الذي  إن كان وقبلَت: يريدون ))ماچان ال ِباهللا

حىت أؤّديـه،  : تأدفع أي: دفعته مثن بضاعتك تا أي
  .وإن ماكان القبول فال واهللا ال أشتري

النافية اتصلت التاء  ))ما(( ـوإذا سبق الفعل ب
  .ْسكوت َتما يعيبوا عليك، ُرو متا حدا يشوفك: ا

شي ورا جنازة واحد شب مۤا]: من نوادرهم[
ـ  أّمو وعم ببعق، وألو خال امسو  رم، أجـا  أبـو ٕص

يايامو : ابكي لكن عالسّكيتة، صار يصيح: ووْشوشو
 قال خايل أبو صرم أسكت متا يعيبوا الناس علينا، إۤى

  ن؟حبۤس
ـ ]: من كالمهم[ ّق عـن  استّناين تأجي، ٕش

  .حلب كّال تينقطع عّنك الطلب
ت ضّلت ختّسل انونة ختلۤص]: ن كمامم[

 َتَأخسلو؟، جّوزنا بنتنات الصابونة، أش يل املّي
) املهر(تنعّبي بيتنا قماش أجت وجابت وراها وبقي 

سر ومكسور ال تاكل وكول ببالش، صحيح التٓك
كول تتشبع، بصري هالشي تيحّجوا الِقيقان ويرجعوا 

  .بال ِسيقان
  
  
  
  
  
  
  .منَتم نَأمّۤل َتنحمّۤل]: من حكمهم[
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  ]: من شعرهم[
  نَسبإن سّبين الَنْدل مالو عْرض َتٕي

  وإن عّضين الكلب أش قولك؟ أعض الكلْب    
  :تاء تعمل –ب 

وهذه تاء أخرى تتصدر األمساء وهـي تـاء   
  .التعمل هذا: الادا، يريدون: كقوهلم ))تعمل((

  :تاء القسم – –ج
بـاهللا وٕتـاهللا ماْسـطعتو، وال    ]: يقولون[

  .يستعملوا إال مؤكدة للقسم بالباء
  :التاء الالحقة   

تلحق التاء األمساء ويوقف عليها باهلـاء   –أ 
  :للمعاين التالية
صبّية، معلمة، ولدى اإلضافة : للتأنيث –ً ١

  .صبْييت، معلْميت: يسكن ماقبلها
.... أربعٕة انفس ومخسٕة ارطال و: ويقولون

وعشرٕة ارغفة، فيحركون التاء حبركة الـرّدة مـن   
  .األربعة حىت العشرة

، ولدى اإلضـافة  قطعة جبۤنة: للواحدة –ً ٢
  .قطْعيت جبْنيت: يسكن أيضًا ماقبلها

مبعـىن تـاء    ))ۤيـه ((وتستعمل هلجة حلب 
 ))يـه ((كرشۤاية وعنبۤاية، وجيوز أت ختتصر : الواحدة

  .كرشۤاي وعنبۤاي: إىل الياء فقط
أدالبـة، َحماصـنة،    ،بۤوارۤتة: للنسب –ً ٣
  .ْقباْبنة

  .وهذا النسب مساعي منهم
وميال ماقبل التاء، إال إذا كان أحـد هـذه   

وهي األحرف (خ ر ص ض ط ظ غ ق : األحرف
   :فإا المتال) اليت تفخم فتحتها

  
  
  
  

الْشخأخة، اجلرّٔة، العصّٔة، العضّٔة، النطّٔـة، اجلظّٔـة،   
  .األلف: انظر. البقّٔة

  .اجلرأة، االستعانة: تاء بعض املصادر –ً ٤
صادر ووقفـوا  واألتراك مسوا ببعض هذه امل

نشأْت، صفوت، عنايت، شاكرنعمت، : عليها بالتاء
  .عارف حكمت

ومعاصرونا العرب منهم من يكتبها بالتـاء  
املربوطة، ومذهبنا فيها حكاية اللفظ نفسه فتكتـب  

  .كما تقرأ بالتاء املفتوحة
أنثوها إملاعـًا إىل  : تاء األدوات احلديثة –ً ٥

ّخباخة وسّخانة : لواأا أداة أو آلة وكالمها مؤنث فقا
  .مّساحة ونّكاشةووّمساعة وغّسالة ولّقاطة وكّماشة 

وتلحق التاء األفعال ويوقـف عليهـا    –ب 
  :بالتاء إذا كانت ملا يلي

  .كتبت أنا: لضمري املتكلم الواحد –ً ١
مسعُت، فتضم تاء املـتكلم،  : وماردين تقول

 ))قلـتُ ((وزارين مستشرق أملاين مهمته زيارة منطقة 
  .ودراسة هلجتها –كما مساها  –

  .نقلت أنت: لضمري املخاطب الواحد –ً ٢
  .مسعيت أنيت: لضمري املخاطبة الواحدة –ً ٣

ومن احلق يف تسجيل هلجة حلب أن نرمسها 
  .ألا هكذا يوقف عليها ))ِتي((

وإشباع تاء املخاطبة حىت تكون كسرا ياء 
حبر ((كما يف  –لغة حكاها يونس وأنكرها األصمعي 

  .– ))العّوام
تعبتـو كـتري اهللا   : نيِبلضمري املخـاط  –ً ٤

  .يعطيكن العافية
  .واملثىن يف اللهجة العامية يعامل كاجلمع

: يًا على فاعله املؤنثلتأنيث الفعل جر –ً ٥
  .تۤحفاطۤمة را

  
  



٢٣١ 
 

: وميال ماقبلها، واليهود ال مييلون بل يفتحون
  .فاطۤمة راَحت وما أَجت

الناس أكلت وّچي أو أكلوا ]: يقولون[ –ً ٦
من كل . وّچي، والنسوان راحت عاحلّمام أو راحوا

فعل فاعله أكثر من واحد مذكرًا كان أو مؤنثًا جاز 
  .أن يلحق الفعل التاء أو الواو

بنوا على ْتفاعل ملعىن املطاوعة من آجـر   :ْتآجر   
  .أكراها): العربية(الدار 

صار كل منهما أخـًا  : آخياَت: من العربية :ْتآخى   
  .لآلخر

  .انظرها .ختاوى: ويغلب أن يقولوا

  .انظرها .التالية ))ْتآَذى((لغة هلم يف  :تآَدى   

َأّثر فيـه  ): العربية(حتريف َتَأذَّى : أو ْتآَدى ْتآَذى   
  .األذى، ويكثر أن يستعملوها يف تأثري اجلان فيه

غالية إذا صّبت املرا ٔمي ]: من كتاب اللّباد[
عاألرض الزم تتعاوذ وتسّمي وتزمزق بتّمـا ْتلـت   

  .دستور يا حاضرين، َتَما تتآَذى: مرات وتقول
ينادي بّياع املـأكوالت  ]: من نداء باعتهم[
خييـل إلـيهم أـم    (أّكال التازة مابتآذى : التاَزة

  ).يسجعون
بنوا على ْتفاعـل للمبادلـة مـن أكـل      :ْتآكل   

  ).العربية(
  .أكل بعضه بعضًا :ائتكل: عربيها

  .لمطاوعة من آلشلبنوا على ْتفاعل  :ْتآلش   
  .انظرها

بّدك تتعّدب يف كل شـغلة  ]: من كالمهم[
  .لوقت ماتتآلش عليها

   وا،ـاجتمع: واـَتآلف: ةـمن العربي :ْتآلف
  
  
  
  

وهم يستعملوا مبعىن أنس كل واحد بصـاحبه أو  
  .بأصحابه
  .انظرمها. ْتواَلف وتوّلف]: يقولون[

): العربية(بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من آمله  :ْتآَلم   
  .أوجعه

  .تأّلم: عربيها
  .تشاوروا بأذّية: من العربية َتآمروا :ْتآمر   
بنوا على ْتفاعـل مـن أَوى إىل البيـت     :ْتآوى   

  .نزل فيه: أو أَوى البيَت) العربية(
رجع عـن ذنبـه   : تاب يتوب َتْوبة: عربية :تاب   

  .التوۤبة: انظر .وأناب إىل الطاعة

  .رجع: ثاب: ويدانيها يف العربية
  .ٓتب: ويف السريانية
  .رجع: شاب: ويف العربية

وهو مـن  (شاب وما تاب ]: من كالمهم[
  ).أمثال جند أيضًا

  .من تاب تاب اهللا عليه]: من حكمهم[
  .مل يرضه، كرهه: ّبى الشيَءَتَأ: من العربية :ْتأّبى   

رو اقٓصود فالن ۤهّوه َجَمـل  ]: من كالمهم[
  .احملامل مابتَأّبى عن مساعدَتك

واَلـى  : تابع بني الشيء والشـيء : عربية :تاَبع   
: وافقه، وتابع فالن حديثه: بينهما، وتابعه على األمر

سرده وأحسن سياقه، وهم يستعملوا مبعىن الحـَق  
  .احلديث

  .اخلادم، التايل: من العربية، التاِبع :عالتاۤب   
   :وتصرَّف عندهم مع الضمري كمايلي
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تاْبعي، تإبعنا، تاْبَعك، تاْبۤعك، تإبعٓكن، تاْبعٓو، تاْبعا، 
  .تاْبٓعن

من أدركوا أحـد  : التاِبعون: من العربية :التاْبعني   
  .الصحابة

املصدر الصـناعي  : التاِبعّية: من العربية :التاْبعّية   
  .))تبع((السم الفاعل من 

ها علـى  تتابعّيت، وأطلق: واستمدت التركية
اجلنسية اليت ينتمي إليها األشخاص، وهم استمدوها 

  .منهم، أو استعادوها ذا املدلول
  .تبع: انظر

  التاَبل والتاِبل والتأَبـل : من العربية :التاۤبل    
ـ : َتَبل: والَتْوَبل عن الفارسية ذات َفّحـة أي   رازأب

حرارة، تطّيب الطعام كالبهار والفلفـل والقرنفـل   
ومثلها الكمون والشمرة . وحب اهلال وجوز الطيب

  .والكزبرة وامللح
التواِبل وهم أمـالوا، واسـتعملوا   : واجلمع

  .اجلمع أكثر من املفرد
  .َتبلني: ويف العربية

  .تبل: انظر

  .٢٤ص ٧١٧عدد  ١٤س: ، وجملة الثقافة٦٦ص ٥٥س: املقتطفوانظر 

صندوق امليت يدفن مع امليـت  : عربية :التابوت   
عند النصارى، وحيمل فيه إىل القرب عنـد اإلسـالم   

  .واليهود
وأطلقوا التابوت أيضًا على ما ينصب فـوق  
القرب من خشب مربع مستطيل مسقوف يسدل عليه 

  .متثل عمة الدفنيثوب أخضر، وعند رأسه العّمة 
  .التوابيت: واجلمع

واستمدت اإلسبانية التابوت مـن العربيـة   
  .ATAUD: فقالت

  .ATAUDE: واستمدته الربتغالية فقالت
: دخيل قدمي من املصرية القدمية: قال العاليلي
  .الصندوق، الَسَفط

 

  .الصندوق: TABOT: حبشية: وقال غريه
  .١٢٢ص ٣س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .واستمدا التركية والفارسية واألوردية
: واستمدا األلبانية مـن التركيـة فقالـت   

TABUT.  
القـول  ((كتاب  ))التاج((وللزبيدي صاحب 
  .))املبتوت يف حتقيق التابوت

إذا كان التـابوت خمْٔلـٔوع   ]: من كمام[
بكون امليت تفاسي، ترّحموا على أخوكن الشـيخ  

  .مالتابوت) تبعو(اللي مّد 
الشـيخ  ((ورمبا كان التـابوت اخلشـيب يف   

  .يف حلب من أروع مابقى فيها ))حمّسن
فالن ماعندو تابوت يهـّزو  ]: من كنايام[

ليس له من أجداده وّيل يشفع له عند اهللا، مث : أصله(
  ).استعملت يف من الملتمس له يف الدنيا

تأتأ  :ملا حبكي بتأۤتئ، من العربية]: يقولون[ :َتأَتأ   
  .رّدد التاء يف كالمه: فالن

  .انظرها .تعتع: ويكثر أن يقولوا

ما تأّتى ٓلو يشـوفك، عجـب   ]: يقولون[: ْتَأّتى   
  .َتسّهل: َتَأّتى: بْتَأّتى يل يوم أتزنَكن فيه؟ من العربية

َتَأثث : تأّتت بيتنا، من العربية]: يقولون[ :ْتَأّتت   
أصاب رياشًا أو خريًا، وهـم  : الرجُل) بالثاء املثلثة(

ضّم البيت ماحيتاجه من مئونة ومن : يستعملوا ملعىن
  .أثاث
  .انظرها .لغة هلم يف تياترو :تاترٓو   

حصل فيه أثـر  : َتَأّثر منه أو به: من العربية :ْتَأّثر   
  .ملوا مبعىن زعل وانفعلمنه، وهم يستع

   واـما أخطئـر، وربـالتأّث: ومصدر تأّثر
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فاستعملوا التأثري مصدرًا له، والتأثري مصدر َأّثـر ال  
  .تأّثر

  .َتأثُّر: واستمدت التركية
: تاك: من العربية عن الفارسية عن الفهلوية :التاج   

لباس رأس امللوك، وأطلق جمازًا على القسم العلـوي  
: مـن العمــود، عربـوا ــا الكلمـة الفرنســية   

COURONNE  ومن التيجان ذات الطـابع األثـري ، :
اآلشوري واليوناين والبيزنطي والروماين واملصـري  

  .نانوالعريب، كما أطلق على القسم األعلى من األس
  . تيجان: واجلمع

َجتـا  : وبالكلدانية ،ٓتٓجا و ٓتآجا: وبالسريانية
  ).واجليم تلفظ َكافًا(وتاَجا 

ويسـمون   ،عن الفارسـية  TAK: وباألرمنية
  .مبعىن حامل التاج TAKAVOR: امللك

  .تاج وتيجان: واستمدت التركية
  .يف اهلند عاملي ))تاج حمل((وضريح 

سواق خاصـة  الفراعنة أ َدوكان يف مصر عه
  .لصناعة التيجان

وانتقل لبس التاج من ملوك اهلند وفارس إىل 
  .اليونان فالرومان، وتفنن هؤالء فيه

: يقول أحـدهم متواضـعاً  ]: من جمامالم[
  .تاج الراس: عبَدك ماحبب يعمل ثقلة َلحدا، فيجاب

تـاجو يف   تمن أمساء ذكورهم، وبي :تاج الدين   
  .حلب

نّسابة استقّر يف حلب، مات  :تاج العالء األشرف   
  .ه٦١۰س
أخو السلطان صالح  :تاج امللوك بْوري بن أّيوب   

الدين، له ديوان شعر، أصابته طعنة بركبتـه وهـو   
  .٥٧٩حياصر حلب فمات س

   ارة،ـى التجـتعاط: تاَجر: عربية :رٔجَتا
  
  
  

  .اشتغل يف البيع والشراء
  ).تلفظ اجليم َكافًا(َتَجر : يف العربية

إن تاجرنا باألكفان بتبّطـل  ]: كناياممن [
  ).حنن سّيئو احلّظ: أي(الناس متوت 

صابون ماتاجرت محوي مـا  ]: من أمثاهلم[
  .عاشرت بأۤيش انكسرت

  .من يتعاطى التجارة: التاِجر: من العربية :التاۤجر   
  .الُتّجار، وهم رّدوا: واجلمع

 :َتٓجرٓا وَتآجرٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).واجلني تلفظ َكافًا(جتَرا وتاجَرا 

: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
وزرت أنـا يف  . ُتّجار، واستعملوها للمفرد واجلمع

  .))سّيد التّجار((طهران مكتبة 
انظر األمثال  –على عينك يا تاجر ]: من أمثاهلم[

  .تاجر وْمَنّجم مابصري – ٣٤٧ص: العامية ألمحد تيمور باشا
  .صار لو اسم بني التّجار]: كناياممن [

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من أّجر الدار اليت  :ْتَأّجر   
  .أكراها): العربية(بنوها أيضًا من َأَجر الدار 

تأّخر إىل أجل، : َتَأّجل العمل: من العربية :ْتَأّجل   
  .انظرها .مطاوع أّجل

تأجل إىل أجل مسّمى أو غـري  ]: ويقولون[
  .مسّمى
السلطان عبد احلميد راد يقّوي : ن التاريخم

أسطول الدولة، وارتأى أن يكلف اختصاصيًا ينتسب 
إىل دولة المطمع هلا، واهتـدى إىل أن يكتـب إىل   
سفري حكومته يف الواليـات املتحـدة يف انتقـاء    

   رهـه، وكان سفيـة معـاالختصاصي وعقد اتفاقي
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رئيسـًا  فيها حممد علي بك العابد الذي صار بعـد  
جلمهورية سورية، فلّبى األمر وعقد االتفاقية وسـافر  

  .على نفقة احلكومة العثمانية
هاهو ذا اختصاصينا يتردد إىل املابني ليسهل 
له مهمة تفقد األسطول الراهن، واملـابني يعـده مث   
: يؤجل مث يسّوف، وإذا استنكر هذا التأجيل قالوا له

ال وألغى وأنت مايهمك وراتبك جيري ؟ لكنه استق
  .االتفاقية ألنه اليرضى أن يتناول أجرًا لعمٍل موهوم

  :اسم جارية هلم ورد ذكرها يف كمهم :َتاۤجة   
  .وّچ تاجة مابقضي حاجة]: من كمام[

حيىي بن عبد الـرمحن احللـيب    :التاِجي   
  .ه ١١٥٨األديب، مات س

: ضّد تقدم، ومصـدره : َتَأّخر: من العربية :ْتَأخّٔر   
 –انظرهـا   –التأّخر ال التأخري الذي هو مصدر أّخـر  

  .وتأّخر مطاوعه
  .تأخُّر: واستمدت التركية

اّتصـل حـّد   : تاخم ملكي ملَكه: عربية :َتأخم   
  .ملكي حبّد ملكه

  .انظرها .مطاوع َأّدبه: َتَأدَّب: من العربية :ْتَأّدب   

: التركية والفارسـية واألورديـة  واستمدت 
  .َتَأدُّب

! يا رّبـي  : موسىقال ]: من كالم الوّعاظ[
أنا َبحيي ! ْتَأدب يا موسى: ؟ قال لوأنۤته أش بتشتۤغل

  .ومبيت وَبعّز وبذّل وعلى كل شيء قدير
قرية كبرية قرب الباب، فيها بساتني وإليها  :تۤاۤدف   

  :ينسب
  
  
  
  
  
  

الباجنان التۤاديف، ومنذ أربعـني سـنة    –ً ١
  .التزرعه إمنا يزرع يف غريها لكن بذره من تادف

الرمان التاديف الكبري علـى اخـتالف    –ً ٢
  .طعومه

العنب التاديف، وهو األبلق يأيت أواخـر   –ً ٣
  .الصيف

ويف تادف كهف النيب العزيز، كان اليهـود  
عبـد،  يشعلون فيه سراجًا ليًال وارًا وحوله شـبه م 

  .ويقضي اليهود وقتًا فيه يف عيد املظال
واآلن خرب وّدم، وهذا عمل شائن مـن  

  .الرعاع
  .تاِذف: وامسها يف العربية

  :ويزعم بعضهم أن امرأ القيس عناها بقوله
  ويارّب يوم صاحل قد شهدته

  اربتاذف ذات التّل من فوق طرط          
: مطـاوع آذاه  :َتَأذَّى َتَأذَّيـاً : من العربية :ْتَأذَّى   

  .أّثر فيه األذى: أصابه باألذى، وتأذَّى
: ْتأّذى ملا شافو احلالة، يريدون]: ويقولون[

  .تأثر
  .أذى و أنأذى وتآذى و تأسى: انظر

كان يف حلـب ولـدين   ]: من حكايام[
صحاب وحببوا بعضن، وكلما كربوا يزداد إخالصن 

  .لبعض
مّنن انتقلوا أهلو لبغداد وأجـا وودع  واحد 
امساع يارفيق الصبا واهللا يشهد أّنو : صديقو، وقال لو

  .أنا سأكون خملص لك طول احلياة
والتاين أقسم ميني على الوداد، وتصـافحوا  
وتباوسوا ومشيت القافلة ودموعن عم تـنيب عـن   

  .هالصفا العظيم
داۤرت  –! يا مستمعني حكـاييت   –واأليام 

   واحلليب فتح خمزن جتارة بالسويقة،وساۤرت 
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حّبـوا   –سبحان حمّبـب القلـوب    –والبغدادي 
  .السلطان وقّدمو وعّاله حىت صار وزير ميمنتو

نرجع لعند صاحبنا التاجر احللـيب، ميكـن   
مسعت يف تاريخ حلب أنو صار فّيا حريقـة كـبرية   

واحتـرق   ،ةامتدت من سوق العطارين آلخر السويق
  .خمزن صاحبنا وما بقي معو البترّن

شال حالو وسافر لبغداد واسـتأذن الـوزير   
  .ودخل وبكى وشكا، الوزير مسع وقام وراح

وبعد ْشوي دخل كبري اخلدم وأشار لصاحبنا 
احلليب أن يغادر القصر، طۤلع بۤأينا حالة؟ مكسـوف  
حزين جوعان، وأش بّدو يساوي؟ اهللا اليزل عزيز، 

جلادة عاألرض عم بشحد والدمع عم خبنق شوفو يف ا
  .صوتو

أجا واحد سألو عن حكايتو، حكاها، قـال  
بتشتغل عندي يف خمزين، أنا صاحب خمزن هٓون : لو

  .يف بغداد
رضي، وشوفو هّلق يف املخزن والشغل كّلو 
عليه، وليش يف الدنيا أشطر مالتاجر احلليب، وبعـد  

  .مّدة شاركو وبعد مدة جّوزو بنتو
ّلق يف بيت التاجر البغدادي املعّبى ناس حننه ه

من كبار بغداد وأعياا معزومني عالكتـۤاب، ومـن   
  .ٕجٕملنت صاحبنا الوزير البغدادي

التفت الوزير واقترح كل واحد حيكي أغرب 
ما صادف يف حياتو، حكوا كّلينت حىت وصل الدور 

  :لعندو، امسعو عم حبكي
أنا كنت خاويت واحد يف حلب وصافيتو، 

ملا ودعتو أشهدت ريب عاإلخالص، وتفارقنا، وبعد و
كم سنة أجا لقصري وشكا يل أمر احلريق، تأّذيـت  

إذا عطيتو مال بـّدا عينـو تـتم    : كتري وقلت حلايل
مكسورة ألين كنت وّيل نعمتـو، قمـت كلفـت    
هالتاجر البغدادي يفـتح خمـزن ويشـّغلو عنـدو     

   ...ويشاركو وجيوزو بنتو، والليلة ليلة

الكالم إال وهجم عليه احللـيب  هل وما وصل
يبوسو ويشهق بالبكا لكن بأينا دموع؟ يا صـحايب  

  .بدموع الفرح والسرور
حممد بن حيىي أبو الربكات القاضي  :التاِذّيف

احلنبلي مث احلنفي يف حلـب، ولـد ومـات فيهـا     
  .ه٩٦٣س
يوسف بن عبد الرمحن، نشأ يف حلـب   :التاِذّيف   

  .ه ٩۰۰وويل قضاءها، مات يف حلب س
  .هاج): العربية(حتريف ثار  :ٔتار   

  .تار عليه الوجع، تارت عينو]: من كالمهم[
طلب دم القتيـل،  ): العربية(حتريف الثأر  :الٔتار   

  .وهم يستعملوا أيضًا يف معىن مقابلة السوء بالسوء
  .أخد تارو، استوىف تارو]: من كالمهم[

اليوم يوم أخـد التـار   : ويقولون يف الغزو
  .وكشف العار

البدوي استوىف تـارو بعـد   ]: من أمثاهلم[
  .استعجلت: أربعني سنة قال حلالو

يف جبل مسعان، امسها ]: من قرى حلب[ :تۤاۤرب   
  .ليتاريب: ، وامسها باألشورية))أثاِرب((العريب 

أهل : ويقول عنهم جماوروهم من أهل القرى
  .تارب كل واحد ألو َمآرب

بنوا على ْتفعلل من أرجح اليت بنوها من  :ْتَأْرجح   
األرجوحة مبعىن ركبها، أو مبعىن متايل إىل األمام وإىل 

  .الوراء
  .مترجح: وانظر ٣٤٣ص ٣١س: انظر جملة امع العلمي العريب

  بنوا على تفّعل للمطاوعة من أّرخ :ْتَأرّٔخ   
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  .جعل له تأرخيًا ،وّقته): العربية(الكتاَب 
: تأّرض املرضـان، يريـدون  ]: يقولون[ :ْتَأّرض   

أصابه أمل يف اَملْقَعد من كثرة اجللوس علـى األرض،  
أقام : تثاقل إىل األرض، وباملكان: تأّرض: من العربية

  .ومتكن، وهم استعملوها باملعىن املتقدم
وبناها كمال يوسف احلـاج مـن األرض   

  .النسر ال يتأّرض: فقال
ل، استعملوها تنـدرًا فقـط يف   گأو َتَأر :لگْتَأر   
ل أخـاه  گل وأرگمن تأر: حديث عن مسلم: قوهلم

بنـوا   ،...يلة وگمن دّخن األر: دخل اجلنة، يريدون
  .يلةگعلى َتفعلل للمطاوعة من األر

مـن  : وقد يتفننون يف التندر باجلملة املتقدمة
  .ل وتدركل دخل اجلنةگل ورگتأر
  .حلنياملّرة، ا: التارة: عربية: تارًة   

  .التارات: واجلمع
  .تارًة: واستمدت التركية

بل من طعام أهل ] من طعامهم وشرام[ :التارود   
اخلبز يفّت ويصـّب  : هم دير الزور وقد يستعملونه

  .ة ذات القطعات الكبرية من اللحمۤمعليه البا
بنوها من التريت على فـاعول للتلطيـف،   

  .تريت: انظر. والتريت من الثريد العربية
  .تريي: انظر :تۤاِري   
  .تعيني الوقت: عربية :التاريخ   

  .التواريخ: واجلمع
  .واستمدا التركية والتواريخ

ويكثر أن يؤرخوا حبادث مهم جرى عندهم، 
  .صار لو هالشي من يوم ماسلقنا: منها

  .٥۰ص: جلرجي زيدان ))اللغة العربية كائن حي((انظر كتاب 
  
  
  
  

علم يعرف به حـوادث الـزمن   : عربية :التاريخ   
  .املاضي

دخيل من اليونانية، وهو : قيل: قال العاليلي
  .وهم منكر

  .واستمدا التركية والفارسية
سأل واحد جاهـل  : فيقولون]: ويتندرون[

  :لواحد أجهل مّنو
أش بتعرف عن اإلمام علي اللي ضرب البحر 

  بعصاه؟
َهْي مسألة قدمية مـن زمـان هـارون    ! أٓو 

لرشاد ملا تكّوموا عليه أخوتو وزّتوه يف اجلب وإجاه ا
يانار كوين بردًا وسالمًا على عيسى بن : الندا مالعال
  .أيب طالب

تأّلم : َتَأّزم: من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتَأّزم   
: أصـابتهم أزمـة أي  : ألزمة الزمان وشّدته، والقوُم

  .شّدة وضيقة
ـ تأزۤمت احلا: وهم يقولون فاسـتعملوها   ة،ۤل

  .جمازًا يف ماله صلة باإلنسان
اخلروف يف السنة الرابعـة  : من الكردية :الٔتازٔماز   

  .من عمره، وهو أصغر من الَبّران وأكرب من املازماز
  .اجلديد: ٔتَزه عن الفارسية: من التركية :الَتاَزه   

واستعملوها يف اجلديد من املأكول يعـرض  
  .على النار

ا من الفارسـية فقالـت  والعربية استمد :
  .الطاَزج

باعة املأكوالت اليت تعرض ]: من نداء الباعة[
وخييل إليهم أـم  (أّكال التاَزه مابتآَذى : على النار
  ).يسجعون
  اَزهـش تـتطبي: النـف]: من كمام[
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  ).أنه حديث العهد يف عمله: يريدون(
  ]:من أغانيهم[

  باجنان مقلي تاَزه      ياسالم على ْبزازا
أتى ا رغبتهم يف التسـجيع   ))تاَزه((أظن أن 

  .فقط
  .انظرها .ْتأذَّى: حتريف :ْتأسَّى   

  .ُوضع أساُسه: َتَأسس الشيُء: من العربية :ْتَأسَّس   
  .َتأسُّس: واستمدت التركية

  .مابعد الثامن: التاِسع: من العربية :التاۤسع   
َتَلّهف، حزن علـى  : َتَأسَّف: من العربية :ْتَأّسف   

  .مافات
تأسُّف : َتَأسُّف فيقولون: واستمدت التركية

  .آسف، أتأّسف: إيده رم
اليوم التاسع من شهر حمّرم، : من املوّلد :التاسوعة   

وضعها الشيعة لالحتفال احلزين مبقتل احلسني بعـد  
  .يوم
ه أو ٔطْسٔمه تاْسمه أو ٔتاصٔم: من التركية :التاسوۤمة   

السري أو الِقّدة اليت تثّبت احلذاء : تاُسْم: عن الفارسية
  .بالقدم، مث أطلقت جمازًا

 ))اإلمتاع واملؤانسة((وورد ذكر التاسومة يف 
  .للتوحيدي

  .التواسيم والتاسومات: وجيمعوا على
  .التواسيمي: وصانعها وبائعها

  .وأكثر من يستعمل لفظها النصارى
التاسومة بّدي آخد حّقـي  ب]: من سبام[

  .ٕمّنك
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن أّشـر    :ْتَأشّٔر

وضع إشارة، على تـوّهم أصـالة مهـزة    ): املوّلدة(
  .اإلشارة

  
    

صار ذا أصل، : َتأّصل: من العربية :ْتأصّٔل
ثبت أصله، وهم استعملوها يف املوظف الذي كـان  

  .موظفًا موقتًا فصدر مرسوم بعّده أصيًال
ُأفٍّ من كرب أو : قال: َتَأّفف: من العربية :ْتأفَّف   
  .ضجر

  .تأفُّف: واستمدت التركية
اسم الفاعل مـن َتِفـه   : التاِفه: من العربية :التاۤفه   

مل يكن له طعم : قّل وخّس وحقر، والطعاُم: الشيُء
  ...من حنو احلموضة أو احلالوة أو

وهم مل يستعملوا من فعل تفـه إال التافـه   
  .اهةوالتف

  .الرديء، املننت، العاطل: َتٔباه: ويف الفارسية
حكاية صوت  ))تف((ويلفت النظر أن جذر 

  .َتّف وتفل وتفه: البصاق
: أقلم مبعىن: مطاوع]: من تعبريام احلديثة[ :ْتأقَلم   

اكتسب النبات أو احليوان قـدرة علـى التكيـف    
غري بيئته، بنوا على ْتأفعل للمطاوعة من  ةلظروف بيئ

  .أقلَم اليت بنوها أيضًا من اإلقليم
: بنوا على ْتفّعل من أّكد العقـَد والعهـدَ   :ْتَأّكد   

  .وّثقه، ووّكد أفصح من أّكد
  .أكد: انظر

  .َتَأكُّد: واستمدت التركية
قال الشيخ إبـراهيم  ]: من عثرات أقالمهم[
حتققتـه  : تأّكـدُت األمـَر أي  : ويقولون: اليازجي

تأّكد : إال الزمًا، تقول ))تأّكد((واستيقنته، ومل يسمع 
  .ثبت عندي وحتقق: يل األمُر أي

  : يُءـل الشـَتَأّك: ةـمن العربي :ْتأّكل   
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  .كالأصاا اُأل: أكل بعُضه بعضًا، األسناُن وحنوها
  .َتَأكُّل: واستمدت التركية

  .اتاكل: انظر

كنا عم نلعب كونكـان  ]: يقولون[ :َتاَلت
تنيناتنا أجا احلّجي وتاَلْتنا، وهّلق تعا أنته وتۤالتنا، من 

  .كان ثالثهما: َثَلَثهما: العربية
إذا شفت تنني عم حبكوا مـع  ]: من آدام[

  .بعضن التتالنت
  .ما بعد الثاين: الثالث: من العربية :تۤاۤلت

  .ةتالت يوم آخر أيام الضياف]: من عادام[
أول تلجة َسّم وتاين تلجة دّم ]: من أمثاهلم[

  .وتالت تلجة كول كول وال تم
تـنظم،  : تَأّلف الشـيءُ : من العربية :ْتَأّلف

  .جتمعوا: والقوُم
تأّلفت مجعيـة الـّرب   ]: من تعبريام احلديثة[

وبتمّنى لكل عمل بفيد البالد تتأّلف لـو مجعّيـة،   
الْكتاب، تأّلۤفت  وماجلملة مجعية إصالح البلد، تأّلف

  .الوزارة
  

  .توّجع: َتَأّلم: من العربية: أو ْتآَلم :ْتَأّلم
  .َتألُّم: واستمدت التركية

  
أنا بتأمل عاللي بـذل وقتـٓو   ]: من كالمهم[

وصحتو ودّمو ومالو وعمرو وفكرو وبعـدا بـۤآۤخر   
  .عمرو بضطهدوه وبسموه أبو اإليد املقطوعة

  
ار إهلـًا، تكّلـف   ص: َتَأّله: من العربية :ْتأّله
  .اإلالهّية

  
  

  َبْثر أو : الُثْؤلول: من العربية :التالول
  
  

  
  .ُخراج ناتىء صلب مستدير

  .TILOS :عن اليونانية
التالولـة والتـالوالي   : والواحدة عنـدهم 

  .التالوالت: والتالوالية، واجلمع
  .َتْلتول: ويف العربية

البعّد النجـوم بطلـع لـو    ]: من اعتقادهم[
تالول، من شان يزول التالول جيب سـبع حّبـات   
شعري وادحشن يف كلويتني وزّتن يف جب وقت أدان 

َهّلل املهلول وكـّنس   –وقت زّتن  –اجلمعة وقول 
  .التالول

  !زاد عليكي يا معلوۤلة ]: من كمام[
  !.عراس أنفك تالوۤلة 

ــف ــر املقتط  ٧٢س: و ١٨۰ص ٤٦س: و ١۰٩٧ص ٢٩س: انظ

  .١٩٤ص

كان عندو تايل حـوش  ]: يقولون[ :الَتاِلي
  .البقية: التايل: وباعا، عربية

  .التوايل: وجيمعوا على
كان عندو توايل مصـريات  ]: من كالمهم[

وصرفا وهّلق عم حبّوش لو على توايل شغلة يسـتر  
حالو وميّضي فّيا توايل عمرو، حصان مطلوق اإلمني، 

  .واِليحمّجل الت
  .ضّد الناقص: عربية :التاّم

  .واستمدا التركية
  

أو التْمپٓون وتلفظ طامپون وطمپون  :التامپٓون
االصطدام بني أدوات النقل : TAMPON: من الفرنسية

  .ومثلها أو غري مثلها
  .تسّلط وحتّكم: َتَأّمر عليه: من العربية: ْتَأّمر

  .ملا ْتأّمر ْتنّمر]: يقولون[
راح هـوّۤه  ]: من تعبريام احلديثة[ :ْتأْمٔرك

   ابـّوه جـرك وهـوه ألمرييكا، أخوه تأمـوأخ
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لو كم مصرّية واشترى لو فّيا كم بناية وعم بعـيش  

فعـل   اسم القـارة بقسـميها  : مّنا، بنوا من أمريكا
  .صار أمرييكيًا: ْتأمرك، يريدون

مَر نظر إليه مستثبتًا، األ: َتَأّمله: من العربية :ْتَأّمل   
  .أعاد فيه النظر: أو فيه

  .َتَأمُّل وَتَأمالت: واستمدت التركية
: ويقولـون : قال الشيخ إبراهيم اليـازجي  :ْتَأّمل   

رجاه وتوقعه، وإمنا التأّمل التثبت : َتَأّمل منه خريًا أي
بالفكر أو بالنظر وال جييء من األمـل يف شـيء،   

  .بالتخفيف: حبذف التاء وَأَمل: أّمل: والصواب
بنوا علـى ْتفّعـل   ]: من تعبريام احلديثة[ :ْتَأّمم   

أّمم اليت بنوهـا أيضـًا مـن األمـة      للمطاوعة من
  ).العربية(

  .مابعد السابع: الثامن: من العربية :التۤامن   
: بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من أّمنه العربية :ْتأّمن   

جعله أمينـًا عليـه،   : وثق بأمانته، أّمنه على الشيء
  .دفع عنه اخلوف وأعطاه أمانًا: وأّمنه

  .انظرها .مصدر أّمم :الَتأميم   

  .انظرها .مصدر أّمن :التأمني   

منـها  ]: من تعبريام احلديثة[ :شركات التأمني   
التأمني على املال، ومنها على احلياة، ومنـها ضـد   

  ...احلريق وضد الغرق وضد املرض و
شـركات  : وضع هلا امع العلمي العـريب 

  .االستعهاد، فأمهلت
نشأ التأمني يف إيطالية وإنكلتـرا، وكـان   
مقتصرًا على ما يشحن يف البحر، مث تالها التـأمني  

  .ق مث تالها التأمني على احلياةضد احلري
ر وترّفق ّظتن: َتَأّنى يف األمر وبه: من العربية :ْتَأّنى   
  .ومتّهل

  
  
  

  
  .َتَأنِّي: واستمدت التركية

من تأّنى نـال مـا يـتمىن    ]: من حكمهم[
، يف التأنِّي السـالۤمة ويف العجلـة   )التركيب عريب(

  .مالرمحانالنداۤمة، الَعَجلة مالۤشيطان والتأنِّي 
من مفردات الثاقفني، بنوا علـى ْتفّعـل    :ْتَأّنث   

أحلق ا عالمة ): العربية(للمطاوعة من أنث الكلمة 
  .التأنيث

  .عالمة التأنيث يف اللغات السامية: ٤٢٦ص ٢٦س: انظر جملة املشرق

  .َأِنس: َتَأّنس: من العربية :ْتَأّنس   
  .انظرها .توّنس: نويغلب أن يقولو

تـأّنق يف  : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتَأنّٔق   
طلب أنيق : أحدثه بإتقان، وتأّنق: عمله أو يف كالمه

  .األشياء
: TANK: وتلفظ الطاْنك، من اإلنكليزية :اْنكٔتال   

  .الدّبابة
وأصل معناها صهريج املائعات على سيارة، 
مسيت هكذا يف احلرب العاملية األوىل تضليًال للعـدو  

  .كي ال يعرفها، مث سرت
  .مسني متل التانك]: من تشبيهام[

  .ژگبنوها مطاوعًا ألن: جگأو تأن :ژگْتَأن   
  .انظرها

: عن اإلسـبانية  TANGO: من الفرنسية :وگالتان   
رقصة أرجنتينية األصل رشيقة وهادئة تتميز خبطواا 
الفسيحة مع الدوران التدرجيي داخل دائرة يضـيق  
نطاقها تدرجييًا، وإيقـاع املوسـيقا فيهـا ربـاعي     

  .اخلطوات
  .١۰ص ٩عدد  ١٤س: ، و٤٢ص ١٢عدد  ٨س: انظر جملة األديب

مايأيت بعـد   ،الثاين: من العربية: أو التۤاين :الَتاِني   
  .األول
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أول تلجة سم وتاين تلجة دم ]: من أمثاهلم[
وتالت تلجو كول كول وال ـتم، الكفالـة أّوال   

  .شهامة وتانّيا ندامة وآخرتا غرامة
واحد ٕشۤرب شربة التـاين  ]: من كمام[
  ).عقبو(ملَّس على 

ضّل، حتّير، أضاع الطريـق، وهـم   : عربية :تاه   
  .ملعىن غلط وأخطأيستعملوا جمازًا 

  .ٕبجي َليتوه ٕبغلط]: من كالمهم[
كثـرة  : يريدون(تاه العّداد ]: من كنايام[
  ).العدد

  .توه، واجلمعة التايهة: انظر

  .تزوج، صار له أهل: َتَأّهل: من العربية :ْتأّهل   
): العربيـة (بنوا على ْتفّعل من أّهل به  :ْتَأهل فيه    

  .أهًال وسهًال: قال له
: بنوها من آخ و أٓوخ فعًال على ْتفّعل مبعىن :ْتَأّوخ   

  .قال آخ أو أوخ
وقد يستعملوا مبعىن  –انظرها  –مطاوع أّول  :ْتَأؤّل   
  .عم ْبتأّول كالمنا متل مابتصّور حالو: أّوَل
  .آه، شكا، توّجع: قال: َتَأّوه: من العربية :ْتَأؤّه   
الـدبس  : يدوندبس تايح، ير]: يقولون[ :التۤايح   

مل جنـد  . ْزبيب تايح: املريق األسود السّيىء، يقولون
مسـوا  : هلا أصًال، ولعلها حنت من تافه وسـايح أي 

ونه مائع جيري، ـتفاهة طعمه وك: بظاهرتيه اهلامتني
هلك أو : اح كل شيءـح من طـأو حتريف الطاي

ـ ـرف علـأش ـ  ـى اهل ه ـالك، يريـدون أن عنب
   هـاء منـلذا جته ـّي وقـى مضـرف علـأش
  
  
  
  
  
  

الزبيب الطايح والدبس الطايح، فإما من عنب جف 
  .رحيقه

  ]:من غنائهم[
  طاح العنب طاح        !يابو عبد الفتاح
  احـيعطينا املفت        نادي عالناطور

دبس تـايح  : وإىل هذا املذهب منيل، فقوهلم
طايح عنُبه، على النعت السبيب، كما االصطالح : أي

  .زيد عامل أبوه: حنوالنحوي 
  .الفّاليت: س التايحبوالبدو يسمون الد

  .تقوَّى، مطاوع أّيده: َتَأّيد: من العربية :ْتَأّيد   
وكانت مبعىن القوة ألا من اليد، أي بذلت 

  .قّوا يف تقويته
ذرور يسـتعمل  : TIDEمن اإلنكليزيـة   :الٔتاْيد   

ماوصلنا اسم ماركة له هي أول : ))تايد((صابونًا، و 
  .فأطلقوه على كل األنواع األخرى منه

أطلقوها على األسبوع الذي  :اجلمعة التاْيَهة
يقع قبل أسبوع العيد مباشرة، هذا األسبوع الـذي  
يقّل فيه شغل احلالقني واحلمامـات وحنوهـا، ألن   

بيـوم أو بيـومني أو   : الناس سيستعّدون للعيد قبيله
  .بثالثة

: فني، مـن العربيـة  من مفردات الثـاق  :ْتباجح   
  .تفاخروا: َتباجحوا

تبادلوا اآلراء : َتباحث القوُم: من العربية :ْتباحث   
  .وتناقشوا يف األمر

  .مبعناها) العربية(بنوا على ْتفاعل من خبل  :ْتبأخل   

عجل ): العربية(بنوا على ْتفاعل من بادره  :ْتبأدر   
َتبادروا إىل فعل مايرغب فيه، أسرع إليه، أو جماز من 

  .أسرعوا أيهم يسبق إليه فيغلب): العربية(الشيَء 
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ملا كنت  –ْتبادر لذهنو أّنك ]: من كالمهم[
  .ألك غاۤية –عم بتنصحو 

: َتبادال ثوبيهما أو غري ذلـك : من العربية :ْتباَدل   
  .أخذ كل منهما ثوب اآلخر

  .بدل وتبدل وانبدل: انظر

  .تباُدل: واستمدت التركية
تبادل األسـرى، واسـتمد   ]: كالمهممن [

تبادال اللـوائح أو الشـتائم أو   : ثاقفوهم من الغرب
  ...ااملة أو

تكلف الربودة، وهـم  : َتبارد: من العربية :ْتبأرد   
يستعملوا يف إتيان أعمال حقرية متجهـا الـنفس   

  .الحرارة معنوية فيها
ا برز كل واحد منـهم : َتبارزا: من العربية :ْتبأرز   

  .إىل اآلخر فقاتله
تقّدس وتّرته وتعّظـم،  : تبارك اهللا: عربية :َتبأرك   
  .تفاءل به وطلب الربكة: وبه

اهللا انتعـاىل  : والعريقون يف العامية يقولـون 
  !وانتبارك يقصف عمۤرك يامحايت

: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
  .تبارك اهللا

سورة من القرآن هي مطلع اجلزء  :سورة َتبارك    
تبـارك الـذي بيـده    ﴿: التاسع والعشرين، أوهلـا 

  ﴾...امللك
وللسورة هذه مقام بني سور القـرآن، لـذا   

  .يتلوا قبل النوم كل ليلة
  ]:من أغانيهم[

  مكتوب عجبينا اهللا واسم اهللا
  وسورة تبارك وحروف النونا          

مسعـان، مـن    يف جبل]: من قرى حلب[ :ْتَبأرْه   
: رة، كما يرى األب أرملـة يف مكسَّ: تربۤا: األرامية

  .١٨٥ص ٣٨س: املشرق
  

بنوا على تفاعل للمطاوعة من بازر الـيت   :ْتَبأزر   
  .بنوها أيضًا من البازار

  .بازر والبازار: انظر

  .ر بعُضهم بعضًابّش: َتباشروا: من العربية :ْتبأشر   
  .بشر وتبشر: انظر

  ]:من شعرهم[
  ظنوا الِعدا أّننا متنا وما متنا

  وتباشروا بالفرح من طول غيبتنا        
  .بنوا على تفاعل من بشع العربية :ْتباشع   

  .انظرها وتبشع

الٔطبٔاشري : أو الَتَبشري، والنصارى يقولون :الَتباشري   
: َتَبه شري عـن الفارسـية  : و الٔطٔبشري، من التركية
ات الكلس، وأصـله  كربون: التراب األبيض أو قل

بقايا أصداف حبرية، وهو متوفر جـدًا يف الطبيعـة،   
 ويعمل منها أقالم يكتب ـا بـاألبيض   ريمتزج باجل

  .على السبورة، وقد تلّون
  .ويف حلب معمل للتباشري

ذكره ابن البيطار وداود األنطـاكي بلفـظ   
  .الطباشري

: ووضع له بعضهم اَحلكك أخذًا من العربية
  .يض كالرخامحجر أب: اَحلَكك

  .وهذا الوضع غري فين، ومل يسد
َتباطأ يف سـريه أو  : أو ْتباطا، من العربية :ْتبأطى   
  .تأّخر: عمله
  .َبُعد: َتباعد منه أو عنه: من العربية :ْتبأعد   

  .َتباُعد: واستمدت التركية
أبغض بعُضهم : َتباغض القوُم: من العربية :ْتبأغض   
  .بعضًا
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أصبح بليدًا، ): العربية(حتريف َتَبّلد  :ْتباَلد
  .تظاهر بالَبالدة
  .من ٕبۤلش فاعل للمبادلةبنوا على ْت :ْتباَلش

  .انظرها

  .انظرها .بنوا على ْتفاعل من الَبليط :ْتبألط
  .بائع التنب: عربية :الَتّبان

سروال قصري : عربية عن الفارسية :الَتّبان  
، MAILLOT: للساحبني واملصارعني يسمى بالفرنسية

  .عربوها بالتّبان
  .التبابني: واجلمع

  .ُتوٓبنٓا: وبالسريانية
  .توبَنا: وبالكلدانية

أدخـل  : ضرب َتّبان، يريدون]: ويقولون[
  .قنبازه أو ملتانه يف سرواله

  .السماءمسوا ا اَرَّة يف  :التّباۤنةدرب 
تفاخروا، وهـم  : َتباَهوا: من العربية :ْتباَهى

  .فالن عم بتباهى بابنو: يستعملوا للواحد
  .َتباِهي: واستمدت التركية

القرعا بتتباَهى بشعر بنـت  ]: من كمام[
  ).))املستطرف((أورده األبشيهي يف (اختا 

  .٤٨ص ١ج

 –انظرها  –بنوا على ْتفاعل من باوس  :ْتبأوس
  .للمبادلة اليت بنوها أيضًا من باس
  أنا أسعد الناس؟: قال واحد فّراش يف احملطة

  ليش؟ –
ألنو بشوف كتري حلـو وحلـۤوة عـم     –
  بتباوسوا

  
  
  
  
  
 

  والبشعني؟ –
  .هدٓول بغّمض العني عنّٓن –
تّبت فيه بإيديه وأجريه، من ]: يقولون[ :َتّبت

مبعـىن  جعله ثابتًا، وهم يسـتعملوا  : ثّبته: العربية
  .استمسك بقّوة

أْكلو ٕشّم التدوق وَتبّۤـت  ]: من كمام[
  .التقع

مطلع سورة يف القرآن يهزج ـا   :َتّبت َيدا
  .أوالد الكتاتيب حني يبلغوا

َتّبت يدا، جيب الغدا، دق ]: من أهازجيهم[
  .الباب، مايف حدا
  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من الَبَتك :ْتَبّتك

  .انظرها

تبجبج اخلبـز املنقـوع   ]: يقولون[ :ْتبجبج
  .وتبجبجت األرض ماملطر وتعّبت آطيان

  .انظرها .بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من جببج

: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :ْتبّجح
  .افتخر وتعظم وباَهى: تبّجح

  .تباجح: انظر

  .نوا على تفّعل للمطاوعة من ّجبقب :ْتبجّٔق

  .انظرها

): العربيـة (حتريف ابتشك الكالَم  :ْتبّچك
  .ارجتله واختلقه

  .بچك: انظر

اّتسـع،  : تبحـبح : من العربيـة  :ْتَبْحَبح
ويستعملوا جمازًا مبعىن تغـّوط أو تبـّول، كمـا    

  .يستعملوا مبعىن اّتسع يف مقعده اليضايقه أحد
مطـاوع  ): العربية(حتريف تبحثر  :ْتَبْحَتر
  .فّرقه: حبثر الشيَء

  .حبتر: انظر

  .بعثر: ويدانيها يف العربية
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تعّمـق فيـه   : َتَبّحر يف العلم: من العربية :ْتَبّحر   
  .ُألقي يف البحر: وتوّسع، واستعملوها أيضًا مبعىن
  .َتَبحُّر: واستمدت التركية

من خوفو تبحلۤقت عينيه، بنوا ]: يقولون[ :ْتبْحٔلق   
  .من حبلق على تفعلل للمطاوعة

  .حبلق: انظر

  ]:ألغازهم من[
  جبي مين َلْشفۤاكي    يـأمحر أمحر دنبۤاك

  بتبحلق لو عينيكي    وملا مباطل على ّمتك
  ).شربة املاء(: 
مشى مشية املتكّبر أو : َتَبختر: من العربية :ْتبْختر   

  .املعجب بنفسه
  .متختر: انظر

تطيب بدخان البخور، : َتَبّخر: من العربية :ْتَبّخر   
حتّول إىل خبـار  : تبخر املاء]: ومن تعبريام احلديثة[

  .بتأثري احلرارة
  .َتَبخُّر: واستمدت التركية

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّخبش :ْتَبخّٔش   
  .انظرها

 .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من خبشش :ْتبخَشش   
  .انظرها

  .بنوا على ْتفعول للمطاوعة من خبوش :تَبْخٔوش   
  .انظرها

  .على ْتفّعل للمطاوعة من َبدَّر بنوا :ْتَبدَّر   
  .انظرها

مات استعمال هذه الكلمة اآلن، ووردت  :ْتَبْدرق   
، ومـن  ١٣٦ص ١ج: ))وثائق تارخيية عن حلـب ((يف 

أسرف وبّذر، وظـين أـا   : يفهم أن معناها القرينة
  .حنت من َبّذر وأنفق :مطاوع بذرق

  
  
  

تغّير، صار عوضًا عـن  : َتَبدَّل: من العربية :ْتَبدَّل   
  .غريه
: َتَبـذَّل : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتَبّذل   

  .ترك التصّون
أسـرف إسـرافًا   : مصدر بـّذر : عربية :التبذير   

  .مفسدًا
  .الذهب يف تراب معدنه: الِتْبر: من العربية :إلتْبر   

  .التنب إذا ٕعۤتق مابصري ترب]: من أمثاهلم[
مـن   –وتسهل مهزتـه   –َتَبّرأ : من العربية :ْتَبّرا   

  .ختّلص منه: الذنب أو التهمة
  .نوا على تفعفع للمطاوعة من بربعب :ْتَبْرَبع   

  .انظرها
  .بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من بربك :ْتَبْرَبك   

  .انظرها

  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من برچى :ْتَبْرَچى   
  .انظرها

  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من برچم :ْتَبْرَچم   
  .انظرها

: طلب الـربودة، باملـاء  : َتَبّرد: من العربية :ْتَبرّٔد   
صـار  : اغتسل ببارده، وهم يستعملوا أيضًا مبعـىن 

  .باردًا
  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من برطش :ْتْربطش   

  .انظرها

  .بنوا على تفعلل للمطاوعة من برطل :ْتْربطل   
  .انظرها

تفضل مبـا ال  : تّربع بالعطاء: من العربية :ْتَبّرع   
  .جيب عليه أو غَري طالب عَوضًا، أعطى إحسانًا
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  .تربُّع وَتربُّعات: واستمدت التركية
ويف احلرب العاملية األوىل قريت أنا يف نشرة 

اآلژانس العثمـانلي،  : امسا ايطلع غريتركية ماكان 
واحد يهودي تّربع بعشـرة آالف لـرية   : قريت فّيا

  .ذهبية لوزارة احلربية العثمانية
ودارت األيام، وبعد شي تالتني سـنة زرت  
استنبول وتعّرفت على أساتذة من جامعتها، وحنۤنـه  

... َهي بنايـة : مۤاشني أشاروا إىل بناية عظيمة وقالوا
هاليهودي اللي كنت قريـت امسـو،   وذكروا اسم 

ًال تذكرتو، سألنت عن صحة تربعو، قالوا نعـم  اوح
تربع املبلغ، لكن مع اتفاق مع الوزارة أّنو كل ترين 
بطلع من أملانية وبتوّجه لتركية حبق لليهـودي فيـه   

  .وۤنة واحدة أش بريد بشحن فّياگفا
إذا عرفت سوية ارتفاع األسعار داك الزمان 

د بقدر يشحن بتعرف أّنو قليل يف الدنيا وعرفت شق
  .ماللي كان يربح رحبو
  .ماحدا ببخّۤر ألهللا ببالش! تۤاري ياخاي

تيّمن، نال منه الربكة، : َتَبرَّك به: من العربية :ْتَبرّٔك   
  .َلمس أو قّبل األشياء املباركة

: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
  .َتَبرُّك
كل واحد يف حمّلو تّربك، بنـوا  ]: نيقولو[ :ْتَبرّٔك   

  .انظرها .على ْتفّعل للمطاوعة من بّرك

: يريـدون (بّركو على جرنو ]: من كنايام[
  ).جعله يلزم حّده

على تفعلـل   –انظرهـا   –الربنيطة  منبنوا  :ْتربٔنط   
  .تفّعل من الِعمامة: لبسها، قياسًا على تعّمم: ملعىن
أقـيم عليـه   : َتَبرهن الشيُء: من العربية :ْتَبْرَهن   

  .الربهان وُأثبت باُحلّجة
  
  
  

يف جبل األكراد، مـن  ]: من قرى حلب[ :ٔتْبرين   
  .ا يرى األب شلحتالفرائس، كم: تربين: األرامية

  .)٨٥حلب(

انتشر، امتـّد،  : َتبسَّط الشيُء: من العربية :ْتّبّسط   
: جعلـه بسـيطاً  : اّتسع، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن

  .ساذجًا غري مرّكب
ابتسم، ضـحك أقـل   : َتَبسَّم: من العربية :ْتَبسَّم   

  .الضحك وأحسنه
  .َتَبسُّم: واستمدت التركية
  .ابتهج: ۤاْتَبَسم: ويف السريانية

  .ْتَفعلل للمطاوعة من بسمربنوا على  :ْتَبْسٔمر   
  .انظرها

صاح فيه صوت تبسـمر  ]: من استعارام[
  .يف مكانٓو

بنوا على تفعلل من البسـملة العربيـة،    :ْتَبسَمل   
  .بسم اهللا ومشى أو مشى دوا: يريدون ا قال

الصـحن، وهـم   : ْبسيَت: من التركية :الَتْبسيّۤة   
  :يلياستعملوها ملا
ُصحني ترمى بـه  : اراتگتبسية السي –ً ١

  .فضالا ورمادها
ُصحني أكرب : يلة النحاسيةگتبسية األر –ً ٢

  .اراتگمن تبسية السي
  .التباسي والتبسّيات: واجلمع

آنسه وواصـله،  : َتَبشبش به: من العربية :ْتبشبش   
  .وهم استعملوها أيضًا مطاوع بشبش

  .انظرها

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من بّشره :ْتَبّشر   
  .انظرها، وتباشر

   بنوا على تفعلن من البشطنة :ْتبشٔطن   
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  .صار بشطًا أو عمل أعمال البشط: مبعىن –انظرها –
َبِشع، صار َبِشعًا، ضّد : َتَبشَّع: من العربية :ْتبّشع   
  .حتسَّن

  .تباشع وبشع: انظر

  .التباشري: انظر :الَتَبشري   
حّرك ذنبه، : َتَبصبص الكلُب: من العربية :ْتٔبْصٔبص   
  .وهم يستعملوا مبعىن بّص أيضًامتلق، : فالن
  .انظرها

استقصى النظر : َتَبصَّر الشيَء: من العربية :ْتٔبصّٔر   
  .تأمله: إليه، يف الشيء

  .تبصُّر: واستمدت التركية
، اّتخـذ البضـاعة  : َتَبضَّـع : من العربية :ْتَبضّٔع   

جعله بضاعة، وهم يستعملوا أيضًا مبعـىن  : والشيَء
  .اشترى بضاعة

  .ْتفّعل من بطر العربية مبعناها بنوا على :ْتٔبطّٔر   
  .انظرها

  .َتعّطل: َتَبّطل: من العربية :ْتبطّٔل   
: بنوا على ْتفعل للمطاوعة من بّطن الثوب :ْتبطّٔن   

  .جعل له ِبطانة
من ميشي خلفك أو معك، من ينقاد : عربية :الَتَبع   

إليك، اخلادم، وهم يستعملوا أيضًا مبعـىن أجـري   
  .احلّالق وأجري احلّمام يشتغل داخلها

  .أتباع: واجلمع
  .انظر قاموس الصنائع الشامية

ع َتَبع مابّرت مصاري داريه، وتب]: يقولون[ :َتَبْع ما   
مصدر : بيةة من هالدوا، عرۤيمابشتّد املرض خود حبا

  .هَتِبَع
  .َتَبعًا: واستمدت التركية

  
  
  
  

مشى خلفه، مضى معـه،  :َتِبعه: من العربية :ٕتۤبع   
  .انقاد إليه، فعل فعله

أنا ْتٕبعت، حنۤنه ْتٕبعنا، انۤته : وتصرف كما يلي
ْتٕبعت، أنيت ْتٕبعيت، أنتو ْتٕبعتو، هوّۤه ٕتۤبع، هّيه ٕتْبۤعـت،  

  .هّنن ٕتْبعوا
تابع وتابعّيـت مبعـىن   : التركيةواستمدت 

  .اجلنسية والبالد اليت ينتسب إليها، وهم جاروها
  .َتِبع: ْتَبع: ويف السريانية

ابن غريك مابنفعك وكلـب  ]: من أمثاهلم[
  .غريك مابتبعك

الشيخ عم بقرا وحنۤنه عم نتّبـع،  ]: يقولون[ :َتبَّع   
  .اّتبعه: َتّبعه: عربية

  .انظرها .مطاوع بعثر: عربية :ْتبعثر   

  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من بَعج :ْتبعّٔج   
  .انظرها

، وهم ابتعد، ضّد تقّرب: َتَبّعد: عربيةمن ال: ْتَبعّٔد   
يستعملوا أيضًا يف من اعتقلته احلكومة وأرسلته إىل 

  .مكان بعيد
بنوا على تفعلل للمطاوعة مـن بعـزق    :ْتَبعٔزق   

  .بّدده): العربية(الشيَء 
فزعم  ))حميط احمليط((وتزّيد يف : قال العاليلي

وهو الُيعـَرف يف مرجـع   : ))تبعزق((: وروده مزيدًا
  .ثبت
نبات ُمخدِّر من فصيلة نيكٓوتينا من األسرة  :الٕتْبغ   

 الباذجنانية، تستعمل أوراقه اففـة يف التـدخني أو  
  .املضغ أو العطوس

الَتْبغ تـأثرًا بامسـه   : وّمسوه ألول عهدهم به
  .عن اإلسبانية TABACOالفرنسي 

  الصلح بني اإلخوان يف حكم إباحة ((يف كتاب        
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  :لعبد الغين النابلسي ))الدخان
  بتاء مثّناة وباء موّحِد

  وغني، وضبط التاء فيه بفتحِة         
  .امع العلمي العريبوأقرها بفتح التاء 
واملشهور يف  :١٦٧ص ١٨٩٨س: ويف جملة الضياء

ضبطها إسكان الباء مع فتح التاء أو كسرها، والوجُه 
الفتح فيهما كما ال خيفى، إال أن استعمال هذا اللفظ 
قليل، وال سيما يف هذه الـبالد، فـإم يسـمونه    

وهـو االسـم   ) وهلجة حلب تشدد اخلاء(بالدخان 
ومنـه  . عليه أول ماعرف يف بالد العرب الذي ُأطلق

  :قول بعضهم مؤرخًا
  سألوين عن الدخان وقالوا

  ماُء ؟ـا إيـهل له يف كتابن                        
  مافّرط الكتاُب بشيٍء: قلت

  ))يوَم تأيت السماُء((: مث أّرخُت                       
اآليـة،   ))يوم تأيت السماء بـدخان ((: يريد(

 ٩٩٩: يف اُجلّمل هـو  ))يوم تأيت السماء((وحساب 
  ).وهي السنة اهلجرية اليت دخل فيها بالدنا

وألف مجال الدين القامسي الدمشقي رسـالة  
: قال فيها ه١٣٢٢يف القهوة والشاي والدخان عام 

  :إن اإلمام البكري قال مؤرخًا تدخني التبغ
  عن الدخان أجبين: قال خلِّي
  )إىل آخر البيتني(   ...له هل         

لشـهاب   ))رحيانة األلّبـاء ((وجاء ذكره يف 
: الدين اخلفاجي يف ترمجة السيد حممد برهان قـال 

جلري علـى  اوكان يومًا مبرتيل مع اإلخوان، فأرادوا 
العادة يف الدخان، فأَبى ذلك ألنه يراه من منكـرات  

  :بديهًا: الزمان، فقلت له
  فديُتك ُجد بإذن للنداَمى

  .ليأتوا بالُدخان بال تواِن          
  
  
   

  تريُد مهّذبًا العيَب فيه
  وهل عوٌد يفوح بال ُدخاِن          

  :–وأجاد  –فقال بديهًا 
  يـِإذا ُشرب الدخاُن فال َتُلمن

  اِنـاء الزمـعلى لوِمي ألنب                        
  من اإلخوان أهوى طيَب ُخْلٍق

  كمثل املسك فاح بال دخاِن                        
  .))َشِرَب((ويالحظ أم استعملوا لتعاطيه 

  :وراين احلليبگومثله قول صالح الدين ال
  أْن جللعمرك مل أشرب دخانًا أل

  ُتّسرَّ به َنْفٌس تداَنى خروُجها                      
  ولكن زنابري اهلموم لسعنين

  ُت حىت يستبني خروُجهافدخن                      
ومن أنكر التدخني استدل علـى إنكـاره   

  .، فهو عندهم كاخلمر يشرب))شرب((بقوهلم 
 ١٧٨٦وعندما وقع الطاعون يف حلب سنة 

نظم نقوال الترك أرجوزة يوصي فيهـا أن حيتجـب   
  :اإلنسان يف بيته بعد أن ميّونه، ومنها

  إن حّل طاعون بأرٍض فارحِل
  أو فاحتجب من خلف باٍب ُمقَفِل          
  ):مث يذكر ما يدخره يف بيته(

  كالشمع مث الشحم مث الزيِت
  وكل حلو يقتضى للبيِت                        

  من سكر ينقى ودبس مع عسل
  مع كل ماحيلو مذاقًا إن حصْل                       

  واقِن ارًا ذا عطور ناِفحه
  والزعفران املبتغى ذو الرائحْه                       

  ل القفَلهبَأحِضر لديك الكّل ق
  هـك الغفلـإياك تستويل علي                        

  واستقن أمواسًا حللق الراِس
  كي ُتمسي مرتاحًا بال وسواِس                       

  والتبغ خذ مفرومه مقدار ما
  حتمايكفيك للمشروب طول اال                     
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  واحذر من الفريان واخَش اهلّرا
  ال تقبلنه إن أتى من بّرا            

عـن   ١۲۲ص ١ج ))وثائق تارخيية عن حلب((عن ... 
  .ديوانه

مــن هــذه الوثــائق املتقدمــة  ١۲٣صويف 
خرج املستشرق كوسـان   ١٧٨٧سنة : ماخالصته

دي پرسفال إىل قرية األنصاري السـتقبال النائـب   
الرسويل على طريق خان طومان، وكان راكبًا دابـة  
حقرية فتحّول عنها إىل جواد أصيل ُقّدم له، ومجـح  
اجلواد، فتقدم أحد األشراف ونفخ يف أنف احلصان 

  .نفخة دخان التبغ فسكن
سـنة  : من هذه الوثائق مامؤداه ١٢٨صويف 

 ))دامـوازو ((جاء حلب الطبيب البيطـري   ١٨١٩
واشترى منها خيًال عربية، ومأل أعرايب فمـه مـن   
دخان التبغ وتقدم من حصانه احملبوب الذي باعـه  
ونفخ يف مناخريه الدخان، ألن اجلياد العربية تطرب 

  .لرائحة الدخان
وغريب قول دائرة املعـارف الربيطانيـة إن   

يتاجرون بالتبغ، غريب ألن مـوطن  الفينيقيني كانوا 
  .التبغ األصلي جزيرة هييت يف املكسيك

نعم يف جزيرة هييت هذه بلدة امسهـا بلغـة   
منها انتقل إىل أوروپـا،   TABAGO: أهلها األرواكية

: ومست اإلسبانية التبغ باسم هذه املدينـة فقالـت  
TABACO أبدلت حرف : أيG  حبرفC.  

خلـيج  ووهم من زعم أنه من توبـاكو يف  
  .فلوريدا

  .TABAC: ومسته الفرنسية
  .TABACCO: ومسته اإليطالية

وكان اهلنود احلمر يف هذه املدينة ميضـغونه  
ـ   ـ ـمع نباتات أخرى، كمـا يدخن ن يف ـونه لك

   ض مراسيمهم الدينية، ذهابًا منهم أن اآلهلة تسّرـبع
  
  

  .باستنشاق هذا الدخان املقدس
أن وكانت طريقة تدخينه عند األرواكـيني  

ة سليمة منه فتكون قيلّفوا ُفتات التبغ وكسارته يف ور
  .ارگعلى شكل س

وروى كولومبس أن سكان الـبالد الـيت   
اكتشفها السيما األرواكيون منهم ينتشون بتـدخني  

  .١٤٩٢التبغ، شاهد هذا يف جزيرة كوبا عام 
وّمسى رجال كولومبس هـؤالء املـدخنني   

ذهابًا منهم إىل الشيطان ينبعث من فمه  ))الشياطني((
  .الدخان كما علمتهم الكنيسة

مسـي التبـغ   : على أن هناك مذهبًا يقـول 
TABACCO  ا ألن آلة التدخني اليت كانوا يدخنون– 

  .كان امسها باألرواكية كذلك –تلك اآللة الفخارية 
: ويصفون هذا النوع من الپيپ كمـا يلـي  

شى بالتبغ مث يشـعل،  أنبوب قائم له جرن صغري حي
وهذا األنبوب القائم يتصل منه أنبوبان أو يتفرع منه 

  .أنبوبان مائالن يدخالن يف فتحيت األنف
وعلى كل فوطن التبغ األصـلي املكسـيك   

  .وبريوين، كالمها يف أمريكا اجلنوبية
إذن فقد انتشرت زراعة التبـغ فيهمـا ويف   

إىل أمريكا الشمالية أيضًا قبل وصـول األوروپـيني   
  .أمريكا بزمان طويل

الواليـات  : وأهم البالد اآلن اليت تنتج التبغ
املتحدة االمرييكية والصني واهلند وروسية وإندونيسية 

  .والربازيل وتركية وإيطالية واليابان
وأول من نقل التبغ من أمريكا إىل أوروبـا  

: الذي أرسله فيليپ الثـاين  ))فرنسيسكو فرناديس((
عن حاصالت املكسيك ونقل ملك إسبانية للبحث 

يف مـا   –مايستفاد منه إليه، فحمل معه إىل إسبانية 
، ١٥٥٨بذور التبغ وزرعت أول مرة سـنة   –محل 

  .زرعت يف لشبونة للتزيني فقط
  ون اإلسبانيني يف زراعتهـارى الربتغاليـوج
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  .يف عهد أن زرع يف إسبانية تقريبًا
  .ء مقّيئًاواختذ األطباء األوروپيون التبغ آنذاك دوا

مث استعمل نشوقًا بعد سحقه، وأول معمل 
  .للسعوط كان يف إشبيلية، مث استعمل ممضوغًا

بأنبوب  –وأخريًا مدخَّنًا يف وعاء خزيف موصول 
  .من القصب

 ANDREوبعد الربتغاليني زرعه يف فرنسا القس 

THEVET  مث نقل زراعته من لشبونة إىل ١٥٥٦سنة ،
، مث نقل ١٥٦١سنة  PROS PERO: روما الكردينال

سنة  ))جوين هوكرت((زراعته من إسبانية إىل إنكلترا 
١٥٦٥.  

هو : فقيل: وخيتلفون يف أول إنكليزي دخن التبغ
بل هو املكتشف املشهور : ، وقيل))رالف لني((البحار 

شهده غالمه ينفث الدخان من فمه فحسب  ))سري رايل((
ونادى الغلمان أن نارًا شّبت يف جوفه، فرماه بدلو ماء 

  .لينجدوه
وملا سيق املكتشف املشهور هذا سري رايل إىل 
  .القضاء مل يطلب إال أن يسمح له بتدخني بضع لفائف

  .١٥٧٧مث نقلت زراعته إىل أملانية سنة 
ومن أملانية انتشرت زراعته يف سويسرا والنمسا 

  .وار وهولندا
 ١٦۰۰مث نقله حبارة اإلنكليز إىل روسية سنة 

  .بًاتقري
نقلت زراعته إىل السويد  ١٧ويف أوائل القرن 

  .والنروج
  .مث نقله الربتغاليون إىل اهلند واليابان وإيران

 TABACحرفوا كلمة : تنباك: ومساه اإليران
يلة گوأطلقوها على ضرب من التبغ ال يدخن إال بالنر

  .ليلطف حدة دخانه املاء
  .التنباك: انظر

  :قال العاليلي. ))الُطّباق(( ـوعرا بعضهم ب
   يريد أن الطّباق(وإطالق الُطّباق عليه خطأ منكر       

نبت مّكي ال صلة له بالتنباك يستعمل لصد الزنابري من 
  ).العنب، فإطالقه على التنباك خلط وتشويش

  .مث انتقل من اليابان إىل الصني ومنشورية
والبنت الصينية إذا بلغت الثامنة لبست فوق 

ها جيبًا مزركشًا باحلرير لتضع فيـه  ثياا على وسط
  .التبغ والغليون

  .وانتقل التبغ من إيران واهلند إىل البالد العربية
تدخني التبـغ يف  : SANDYSويقول الرحالة 

  .عادة سرت من اإلنكليز إىل إستنبول ١٦١۰عام 
  .DR.RUSSELSانظر كتاب 

وكان السلطان عبد احلميد يشتري مئونتـه  
  .من التبغ من لبنان

وتعززت زراعته يف مصر أيام إمساعيل باشـا  
  .وتوفيق باشا

مل يكن : MODERN TRAVELLERويف كتاب 
  .١٦۰٣التبغ معروفًا يف حلب حىت عام 

  .مث نقله الربتغاليون واإلسبان إىل إفريقية
  .أسهب األطباء يف بيان مضاّر التدخني
  .وسخر الكتاب أوَل عهدهم باملدخنني

بصارم العقاب ينال  وحاربته الكنيسة متوعدة
 ))أوريـان ((املدخن هنا ويف جهنم، وأصدر البابـا  

  .مرسومًا بتحرميه
وفرضت دول أوروبا العقاب الصارم علـى  

  .املدّخن علنًا
  .وسويسرا كانت تعّد املدّخن جمرمًا

وقياصرة روسيا كانوا جيلدون املدخن ألول 
مرة، فإذا عاد جدعوا أنفه، فإن عاد كـان جـزاؤه   

  .اإلعدام
موطن التبـغ وضـعت   : حىت أمريكا نفسها
  .صارم العقاب على من يدّخن

وجارى أوروبا يف العقاب سـالطني بـين   
عثمان، ومن عقام إدخال قصبة الغليون يف أنـف  

  .املدّخن
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  .وملوك الفرس تفننوا يف صارم العقاب
  .ورغم كل ماتقدم انتشر تعاطي التبغ

  .وكان الكّهان يتاجرون به سّرًا
لتدخني أن مسوا التدخني اهلم اهلائم باووّلد خي

  .))شرب الضباب((: بقوهلم
املثل : ووصف أوسكار وايلد التدخني بقوله

  .األعلى للمتعة الكاملة
التبـغ السـماوي أو   : ووصفه سبنسر بقوله

  .اإلهلي
  .أما املسلمون فاختلفوا بني حملل وحمرم

  .من احملللني عبد الغين النابلسي
رأيت حنوًا من ثالثـني  : وقال اإلمام الكتاين

  .تأليفًا مابني حملل وحمّرم
إحتـاف  ((وللزبيدي شارح القاموس رسالة 

هدية اإلخـوان يف  ((أو  ))اإلخوان يف أحكام الدخان
  .))شجرة الدخان

ونعرف يف حلب الشيخ الطرابيشي، ذهبُت 
مع أيب منذ ستني عامًا ملناسبة حفلة عنده الأذكرها، 

املدعوين كانوا يدخنون خارج  إمنا أذكر أن لفيفًا من
باب الدار، ألم ال يستطيعون التدخني أمام الشيخ، 

  .كما أذكر أن له رسالة يف حترمي الدخان
 ٥ص ٢١وجــاء يف جملــة العرفــان الــد 

زهـور  ((قال نعمة اجلزائري يف كتابـه  : ماخالصته
إىل حترمي التنت باثين  ))علي نقي((ذهب املوىل : ))الربيع

أنه من اخلبائث، أنه من نزعـات  : عشر دليًال، أمهها
الشيطان بشهادة رغبة الفّساق فيه، أنه ضاّر والضاّر 
حرام، أنه مضيعة للمال، أنه يشّبه تعاطيه باسـتعمال  

يريد تعاطيه بشرب الغليـون ذي  (املزمار املنهي عنه 
بني يغشى دخان م(( ـ، أنه تفاؤل ب)األنبوب الطويل

ـ   ))الناس اعة ـ، والطربسّي عّد مـن أشـراط الس
   د يدخل الفم وأكل الترابـان، أن رماده قـالدخ

  
  

  ....حرام بالنّص، أنه من حمدَثات األمور بعد النيب
  .وحق من جعلو للحريق]: من أميام[

  .تنت، تنباك، دخان: انظر
، و ١٥ص ٩، و س٢٦٣ص ٤،و س١١٩ص ٣س: وانظر املقتطف

  .١۰٩ص ١١٩، و س٢٩٩و  ١٧٩ص ٣٤و س ،٣ص ١٧س
 ٢عدد ٧، و س٧٥عدد؟ ص ٣، و س٤۰ص ١۰عدد ٥س: وجملة العلوم

  .٥٦ص ٩، وعدد٤٨ص ٤، وعدد٦١ص ٣، وعدد٥٣ص
 ٧، وعدد٥٥ص ٦عدد ١٧، و س٥٥ص ٩عدد ٧س: وجملة األديب

  .٦١ص ٧عدد ١٦، وس٥٨ص
  .وانظر املوسوعة يف علوم الطيعة

  .وامللحق الثاين للسان العرب

ليش عم بتتبّغضين، بنوا مـن  ]: يقولون[ :ْتَبغّٔض   
  .أبغض العربية على ْتفّعل مبعناها

جعلـه باقيـًا، وهـم    : َتبّقاه: من العربية :ْتبقّٔى   
  .مبعىن بقي :أش تبّقى ماألكل؟: يستعملوا الزمة

  .بنوا على تفعفل للمطاوعة من بقبق :قٔبْتبْق   
  .انظرها

زنبـق  (يتبقبـق  بلبق لزنبق ]: من كمام[
  ).يرتفع كالبقبوقة: عبد، ويتبقبق يريدون

 –بنوا على تفّعل للمطاوعة من بّقع الثوَب  :ْتبّقع   

صار ذا بقع، ومل : َتبّقع وقال ))الرائد((، وذكر –انظرها 
  .يشر إىل أم بنوها من بّقع كعادته

 –   بنوا على ْتفعفع من بكى العربية :ْتبكبك

  .تباكى: تكلف البكاء أي: يريدون –انظرها 
جعل : َتبَّل الطعاَم وتابله وَتْوبله: عربية :َتبَّل
  .فيه التابل

  .التابل والتتبيلة واملتبل: انظر
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دبة، تعا اقشـاع  گتّبل ال]: من استعارام[
  .ْبٕتّتبل؟ –َأو هاخلبصة  –هالشغلة 

ال تتبّالين ٔها كٓو أنـا عـايف   ]: يقولون[ :ْتَبّلى   
يصّب أو يسّلط البالء عليـه، بنـوا   : حايل، يريدون

  .ةالغّم، احملن): العربية(البالء  على تفّعل للمطاوعة من
  ]:من أغانيهم[

  على أوف َمشعل ديين ديين مشعالين
  ايل ْمحاكيتو عالدرب تبّالينم                    

  .انظرها .مطاوع بلبله: َتَبلبل: ربيةمن الع :ْتَبْلَبل   

  .تبلبل: َهْتَبلۤبل: ويف العربية
  .تبلبل: ۤأْتَبْدَبد: ويف السريانية

  .بنوا على تفعلل للمطاوعة من بلجم :ْتَبْلَجم   

  .انظرها

بنوا على تَفّعل للمطاوعة من بّلر اليت بنوها  :ْتَبلّٔر   
  .أيضًا من البلور

  .بلر والبلور: انظر

أَجا أبوه وْتبّلشٓو لـيش أكـل   ]: يقولون[ :ْتَبّلش   
  .حمشّية زيادة، بنوا على تفّعل للمطاوعة من البلشة

  .انظرها

  .انظرها .بنوا على تفّعل من بّلص مبعناها :ْتَبلّٔص   

  .انظرها .بنوا على تفّعل للمطاوعة من َبّلط :ْتَبلّٔط   

جرعه، وهم يستعملوا : َتَبّلعه: من العربية :ْتَبّلع   
  .ُرِشي: أيضًا مبعىن
هالقاضي تۤاري بتبّلع ويامـا  ]: من كالمهم[
  .وياما تبّلع
  
  
  
  
  
  
  
  

  .انظرها .بنوا على تفّعل للمطاوعة من بّلغ :ْتَبلّٔغ   

تبلغ القراَر أو : على أن الرائد على عادته قال
  .ا علمًاتسلمها وأخذ : احلكَم أو الدعوة

  .انظرها .مطاوع بّلق :ْتَبلّٔق   

ما شفناك يا حمسـون حـىت   ]: من أمثاهلم[
  .ْتبّلۤقت العيون

بنوا من بكم العربية على ْتفلعل للمطاوعة،  :ْتَبلَكم   
  .اعتقال اللسان: أصابه البكم أي: يريدون

  .تنّدى: َتَبّلل: عربية :ْتَبّلل   
  .حتّول إىل بّلور: بنوا من الَبّلور على تفْعول :ْتَبْلٔور   

وكالمها مـن   –انظرهـا   –َتبّلر : وقد يقولون
  .مفردات الثاقفني

تبلـور املوقـف،   ]: من تعبريام احلديثـة [
  .اّتضح: يريدون

عصيفة الزرع اليـابس  : الِتنب: من العربية :الٕتنب   
  ).الورق اتمع يكون فيه السنبل: والعصيفة(

ٕتْبۤنة و تبنـاي وتبنايـة،   : حدة عندهموالوا
  .تبنات وتبنۤايات: واجلمع

  .تبَنا: ۤتبنٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .ۤتۤبن: ويف العربية

  .تنب: اريتگويف ملحمات أو
لونـه  : نولو تـبين، أي : ويقولون يف تطوان

  .أصفر كاشف
  .التبان، وتنب، ودرب التبانة، والتنب األمحر: انظر
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  .التنب إذا عتق مابصري ترب]: من أمثاهلم[
متل احلّية حتـت الـتنب،   ]: من تشبيهام[

  .أبن متل القطة عالتنب) أو ولدت(الفقرية جابت 
فالن اهللا َردّٓو عـن الـتنب   ]: من كمام[

والشعري حبسنة الدواب، أش أجاين مالبيدر تيجـيين  
  .من تبنو وأش أجاين مالقرد تيجيين من أبنو؟

قال للشيخ كامـل الغـّزي   ]: ن نوادرهمم[
اليۤومه ال ْتوّجه عشـا  ! شيخي : واحد من اصحابو
  .بّدي أسكب لك

وعند املسا بعت لو مطبقانّيـة فّيـا َتلـت    
صحون، فتحا، وأش شاف؟ شـاف صـحن تـنب    
وصحن شعري وصحن فّصة، رّجعا الشيخ مع ورقـا  

  :فّيا
  أهديتمونا كل زاد عندكم

  ببقيتْه ؟) ُكُمهوا(أفتأكلون          
وهو  –انظرها  –هو تنب الدقِّي  :التنب األمحر

  .أطيب التنب للدواب وأنفعه هلا
بنوا من التنب الفعل على فّعل ملعـىن   :َتبَّن

  .جعل التنب يف املتنب
  .اّتخذه ابنًا: َتَبّنى الولَد: من العربية :َبّنىْت

  .تبّنيًا: واستمدت التركية
فالن فكـرة فـالن،   تبّنى ]: من استعارام[

  ).استمدها ثاقفوهم من الغرب(
  .بنوا على تفعفل للمطاوعة من بنبق :ْتَبْنٔبق

  .انظرها

زنبـق  (بلبق لزنبق ٕيتبنبـق  ]: من كمام[
  ).عبد

  
  
  
  
  
  

  .انظرها .بنوا على تفّعل للمطاوعة من بّنج :ْتبّنج   

: بنوا على تفعلل للمطاوعة مـن البنـدر   :ْتبندر   
عرض وأشهر وأعلن كمـا  : ملعىن –انظرها  –السوق 

  .تعرض البضائع
هالولد صار يتبندق، بنوها من ]: يقولون[ :ْتَبْندق   

  .انظرها .الَبندوق

مثن الشنبل، وهي ): العربية(حتريف الُثمنّية  :الٕتْبنّية   
  .من مكاييلهم

  .بنوا على تفعلل للمطاوعة من دل :ْتَبْهدل   
  .انظرها

جوزي جتوز من جيبو ختّرج ]: كماممن [
  .هّوه بتبهدل وأنا بتفرج

بنوا على تفعلل للمطاوعة مـن البـهَرج    :ْتبهرج   
الزائف من الدراهم، وهـم  : األعجمية األصل مبعىن

  .زّين: استعملوها مبعىن
واستعملوا من جمردها البهنكة، استعملوها  :ْتبهنك   

مل جند هلا أصًال،  مبعىن البطر وتوفر النعمة بدون حق،
  :ولعلها مما يلي
): العربيـة (أا حتريف َتَبّنك يف عـزه   –ً ١
  .متكن

  أا حتريف تبهكنت املرأُة يف مشـيتها  –ً ٢
الشـباب  ): العربية(من البْهَكن  :–يقال للعجزاء  –

خفيفة طيبـة  : الغّض أو الشاّب الغّض، وهي َبْهكنة
  .الريح

  .تبختر): العربية(أا حتريف َتَبّهن  –ً ٣
خرجـت  : أا حتريف بنكت اجلارية –ً ٤

  .ففاخرت صاحبَتها بأخبار أهلها
  .بنوا على تفعول للمطاوعة من البهوقة :ْتَبهٔوق   

  .انظرها
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بنوا على تفّعل للمطاوعـة مـن بـّوب     :ْتَبؤّب   
  .انظرها .الكتاب

  .ن بوبجبنوا على تفوعل للمطاوعة م :تٓبوَبج   
  .انظرها

 –بنوا على تفوعل للمطاوعة من البجق  :ْتبٓوجق   

  .مبعىن ُحِكي كالم جبق –انظرها 
  .نوا على تفوعل للمطاوعة من بودرب :ْتبٓودر   

  .انظرها

  .انظرها .بنوا على تفّعل للمطاوعة من بّوز :ْتَبؤّز   

  .بنوا على ْتفّعل ملعىن املطاوعة من بّوس :ْتَبؤّس   
  .باس: انظر

بنوا على تفّعل للمطاوعة من بّوش مبعـىن   :ْتبؤّش   
  .انظرها .ابتدأ

هالشغل بّدو تبوعٓو وكل شغلة ]: يقولون[ :الْتبوع   
سار يف : مصدر تبعه): العربية(بّدا تبوعا، من التبوع 

  .وهم يستعملوا جمازًا يف الكفء. إثره
طعام يتخذ من ]: من طعامهم وشرام[ :الَتّبوۤلة   

ناعم الربغل ينقع يف املاء، مث ميزج بـرّب البنـدورة   
ومفروم البصل والبقدونس واخليار وحنوها، ويضاف 

يت ودبس الرمان أو محض الليمـون،  زإىل ماتقدم ال
  .مث جتبل كلها معًا حىت تزول قرطة الربغل
  .ترتهاتتؤكل غالبًا يف الربيع ويف امل

بنوا على تفّعل للمطاوعة : من تعابري اليهود :ْتبؤّم   
  .من بّوم اليت بنوها أيضًا من البوم

   بويا: بنوا على ْتفوعل للمطاوعة :ْتبٓويا   
  
  
  
  
  
  
  
  

  .بويا: انظر .قندرتو

: أش ٕتيب، يريـدون : يقول بدو عرتة حلب :ٕتيب   
  .تريد): العربية(ماتريد ؟ حتريف تبغي 

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من بّيت :ْتَبّيت   
  .انظرها

  .وا على ْتفّعل للمطاوعة من بّيضبن :ْتَبئّض   
  .انظرها

: ذكرها فقال –كعادته  – ))الرائد((على أن 
  .صار أبيض: تبّيض الشيُء

: بنوا على تفّعل للمطاوعة من بّوق الِكذَب :ْتَبئّق   
  .))قتبو((زيّنه وزّوقه، وكان حقها 

ظهـر واّتضـح،   : تبّين الشيُء: من العربية :ْتبيَّن   
  .تأمله وتوّسمه وتأّنى وتثّبت فيه: وَتبّين الشيَء

بنوا على تفاعل من ٕتۤخن، يريدون ـا   :ْتتأخن   
  .الثخانة املعنوية

  .تركوه: تتاركوا األمَر بينهم: من العربية :ْتتأرك   
  .اتاكل: انظر :ْتَتاكل   
  .طلب الشيَء باقتفاء: تتّبع: من العربية :عْتَتّب   
أطلقوها على حشوة احملشي مـن رز أو   :الَتْتِبيۤلة   

  .برغل مع اللحم، يضاف إليها التوابل
  .تبل: انظر

تاتـار، ويف  : وتلفظ الططر، ويف التركيـة  :التتر   
أطلقها األتراك على سـاعي  : TARTARE: الفرنسية
  ون من ـًا يكونـغالباة هؤالء ـن السعد ألـالربي
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َجَلـدهم  : شعب التتر املسمى يف عصر املغول، سببه
ـ : على الَسَفر مع سرعة السري، كما يقولون ي، رالتّت

  .الساعي: انظر .التاتاري أو الططري: وقد يكتبوا

صـار ترابـًا،   : َتَترَّب: من العربية :ْتَترّٔب
  .تلّوث بالتراب

  .تدربع: انظر :ْتَتْرَبع
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من التـرس   :ْتَترّٔس

  .مبعىن َتوّقى، اختذ الشيَء ترسًا
  .توّقى بالترس: َتَتّرس: ويف الرائد

احتمـى  : تتـّرس : ويف املعجم العسـكري 
  .مبتراس

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من التـرك   :ْتَترّٔك
  .صار تركي التبعة: ملعىن

اتارلر ت: وتلفظ ططرلر، وقد يكتبوا :تترلر
تقع بني قرلـق وقاضـي   ]: من حارام: [أو ططرلر

  .حّي التتر: عسكر، ومعناها
حاجة ٕتّتريـق وأليـش   ]: يقولون[ :ْتَتْرٔيق

  .تسخر والُسخرات: هالَتريَقات، يريدون
: بنوها فعًال على تفعل للمطاوعة من الترياق

الدواء يعاجل به املسموم ختيًال أو استعارة منهم إىل أنه 
من الغيظ واحلنق ويريد ذه السـخرات أن  مسموم 

  .يداوي غليله
  .ترياق: انظر

بنوا من التسعة فعًال علـى تفّعـل    :ْتَتّسع
  .صار تسعة أو صار ذا تسعة: ملعىن

نائب دمشق استوىل علـى حلـب    :ُتُتش
  .٤٨٣س

ة من ـل للمطاوعـوا على تفّعـبن: ْتَتّقل
   لـَثُقة من ـل للتعديـا على فّعـل اليت بنوهـَتّق
  
  
  
  

  .تقل: انظر. العربية
صار برد الزم تّتّقل بلبسك، ]: من كالمهم[

  .وملا بتنام حتط عليك اجلٓوَدِلي
بنوا على تفّعل للمطاوعة مـن أتقـن    :ْتَتقّٔن

أحكمه، وهم يستعملون التقانة ملعىن ): العربية(األمَر 
  .النظافة

: بنوا من التالتة على تفّعل ملعـىن  :ْتَتّلت
  .صار ثالثة أو صار ذا ثالثة

انكسـر  : َتَثّلم الشـيءُ : من العربية :ْتَتّلم
  .حّده
  .تلم وانتلم: انظر

فـالن سـكينتو متّلمـة    ]: من استعارام[
  ).مشلول القوى: يريدون(

فالن حبب النكتة ألنـو  ]: يقولون[ :ْتَتلَمذ
تَتلمذ : تتلمذ عالشيخ بدر الدين النعساين، من العربية

  .تعّلم منه: وتلمذ عليه وله
غايل مابتتّمن، بنـوا مـن   ]: يقولون[ :ْتَتّمن

على تفّعل للمطاوعة وجعلوا ثاءهـا  ) العربية(الَثَمن 
  .تاء

  .الصّحة مابتّتّمن]: من كالمهم[
  .ماَيِتّم به الشيء: الَتِتّمة: ربيةمن الع :الَتٕتّمة

  .َتِتّمة: واستمدت التركية
  .انظرها .مصدر َتّمن :الَتمني

كل شي بالتخمني إال األملـاز  ]: من أمثاهلم[
  .بالتتمني

ًا، ـالدخان مطلق: توتون: من التركية :الٕتٓتن
   رـى غيـا علـغ أطلقوهـول التبـدى دخـمث ل
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  .التنباك من التبغ
ٕتْتنه وتتناي وتتنايـة،  : والواحدة منه عندهم

  .تتنات و تتنايات: واجلمع
التتانـة، والتتنجـي   : التتان واجلمع: وبائعه

  .التتنجية: واجلمع
مـن إسـالم    ))التتنجـي ((ويف حلب بيت 

  .ونصارى
  .ٓتتٓون: ويف السريانية احلديثة عن التركية

  .انظر قاموس الصنائع الشامية

ما يزرع يف باريشـا، إال   وأجود التنت احلليب
  .من حيب احلاّد منه فيدخن احلموي

سـنة   :٢٨۰ص ٣ج ))ر الـذهب ((وجاء يف 
وردت األوامر السلطانية بإبطال التـدخني   ١٦٣٥

  .بالتنت والتنباك ونودي على من يشرا بالقتل
  .التبغ: انظر

أغلقت  :٢٥۰ص ۲ج ))إعالم النبالء((وجاء يف 
أماكن القهوة زمن السلطان مراد، وأصدر أمره مبنع 
شرب الدخان املسمى بالتوتون والتنباك، وأن مـن  

  .يشربه يقتل سياسة
قـال العالمـة   : أيضـاً  ))إعالم النبالء((ويف 

راء البلـد  مخالصة الكالم يف أ((الدحالين يف تارخيه 
كان أول ظهور شـجرة الـدخان سـنة    : ))احلرام

  .وتسع وتسعنيتسعمائة 
  .١٧٨٦حيث ذكر التنت سنة  ٨٥ص ١جوانظر وثائق تارخيية 

سـنة   ٩٦ص ))يومية نعوم خبـاش ((وورد يف 
مشروب اهلنا  ١٥بسعر ١٦أجا التنت رطل: ١٨٤٥
  .والسرور
كيس التنت، علبـة الـتنت،   ]: من كالمهم[

  .باكيت التنت
  قربك فالن ؟بأش  –]: ويتندرون[
  .ابن كيس تنت نانيت –
  .حّصنتك بكيس تنت نانتك: يقولونأو 

الأصـلك  : التنت بقول للتنباك]: من أمثاهلم[
  .من أصلي وال ديَنك من ديين

  ]:من شعرهم[
  !قرمات تنت درعوز : يامقرمطا شعخشو

  .شعر خشمه: أي          
حممـد  ... .:يهزج األوالد]: من أهازجيهم[

علي بالشباك، بشرب تنت مع تنباك، والتنباك غـايل،  
  ....وى دقن خايلبس

أنا األمسر الـدهيب وكـتري   ]: من ألغازهم[
مالناس يف طليب، ومن شان خاطر حمبويب حطيـت  

  ).التنت: (ناري يف كبدي
بنوا على ْتفعل ملعىن املطاوعة من َثّنى الشيَء  :ْتَتّنى   

  .جعله اثنني): العربية(
: ْتَتّنى الورق تتناي، من العربية]: يقولون[ :ْتَتّنى   
  .تلوَّى وانعطف: َثّنى القضيب وغريهَت

  :وقد يلفظوا يف الشعر أو الغناء كالعريب
  .ّملا بدا َيَتثّنى]: من غنائهم[

اسم املرة عندهم من ْتَتّنى مبعىن : أو التتناية :الٕتْتناي   
  .تلوَّى

  .َلِبس التاج: َتَتّوج: عن العربية :ْتَتؤّج   
تباطأ وامل وتـواَنى،  : َتثاَقل: من العربية :ْتثأقل   

  .وهم يستعملوا أيضًا ملعىن ضجر وبرم
  .عم بتثاقل مّنو كتري]: من كالمهم[

تـأّنى  : َتثبت يف الرأي واألمر: من العربية :ْتثّبت   
  .ومل يعجل، شاور فيه، فحص عنه

  .َتَثبُّت: واستمدت التركية
  ا على تفّعل للمطاوعة من ثّبطه بنو :ْتثبّٔط   
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: َرّيثه، وهم يسـتعملوا مبعـىن  ): العربية(عن األمر 
  .أمخد

  .ت مهتوْتَثّبۤط]: من كالمهم[
من مفردات الثاقفني، بنوا على ْتفّعل ملعىن  :ْتَثقّٔف   

  .هّذبه وعلمه): العربية(املطاوعة من ثّقف الولَد 
  .عل الشيَء ثالثةج: مصدر ثّلث: عربية :الَتثليث   

جعل اإللـه ثالثـة   : والتثليث عند النصارى
  .األب واالبن وروح القدس: أقاليم

: جتادل الشخصان يف أمـر : من العربية :ْتجاَدل   
  .ختاصما فيه

صنعة البيع والشراء، وهي علـم  : عربية :الِتجارة   
  .يدرس يف املدارس العليا

  .جتارت: واستمدت التركية
  .التجرة: انظر

وتعّد حلب من أهم مدن العـامل القـدمي يف   
  .التجارة

  .وخان حلب وقيسارياا تربو على اخلمسني
وملا زار حلب الرحالة كوتو فيكوس سـنة  

صادف فيها جتارًا من العجم واهلند واألرمن  ١٥٩٩
والكرج والبنادقة ومن مرسيليه وقشـتاله وجنـوه   

  .وإنكلترا وأملانيا وبلجيكا
  .٣١عدد حلب ص :انظر جملة العمران

وقالت اجلمعية اجلغرافية الفرنسـية يف عـام   
حىت مطلع هذا القرن حلب كانـت تبيـع   : ١٨٢٥

يوميًا ماال يباع يف دمشق و يف القاهرة معًا يف شـهر  
  .واحد

اليضاهي : وقال جاك سواري دى تروسلون
يؤموا من أقطار  نحلب بلد بتجارا وجتارها الذي

  .الدنيا
  
   

  

: ١۰٣ص ٢٤س: لة الكلمةجم، و٤٨و ٤٧ص: حمافظة حلبانظر كتاب 

  .١٩جتارة حلب قبل القرن 

حمل جتاري، مدرسة التجارة، ]: من كالمهم[
  .غرفة التجارة

الولد لبسو خسـارة وأكلـو   ]: من أمثاهلم[
  ).ألن أباه يستفيد من تشغيله(جتارة 

بنوا على ْتفاَعل للمطاوعة من جـازاه   :ْتجاَزى   
  .انظرها ).العربية(

أقـدم  : َتجاسر على كـذا : من العربية :راَسْتج   
  .واجترأ

  .تباعد: َتجاَفى: من العربية :ْتجاَفى   
 .بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من جافص :ْتَجأفص   

  .انظرها

  .بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من جاكر :ْتجأكر   
  .انظرها

جلـس بعُضـهم إىل   : جتالسوا: عربية :ْتجاَلس   
  .بعض

 .بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من جانسـه  :ْتجاَنس   
  .انظرها

  .إا موّلدة: وقال األصمعي
  .َتجاُنس: واستمدت التركية

    .تظاهر به: َتجاهر باألمر: من العربية :ْتجأهر   
تظاهر جبهله : َتجاهل بالشيِء: من العربية :ْتجاَهل   

  .وهو يعلمه
  .َتجاهل: واستمدت التركية

  .َتجاهل العارف]: من كالمهم [ 
جاوب بعُضـهم  : َتجاوبوا: من العربية :ْتجأوب   
  .بعضًا

  .َتجاُوب: واستمدت التركية
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جتاوب املثالـث واملثـاين   ]: اراممن استع[
األوتار الثالثة لكل مقـام  على ختيل أن القانون ذا (

  ).يتجاوب مع العود ذي الوترين لكل مقام
: مّر به وتعّداه، عنه: هزَتجاو: من العربية :ْتجأوز   

  .تنّحى عنه: عفا عنه، وعنه
  .َتجاُوز: واستمدت التركية

أنته عم بتتجاوز حـدَّك أو  ]: من كالمهم[
  .حّد القانون

  .ُأصلح: تكّبر، والكسُر: َتجّبر: من العربية :ْتجبّٔر   
  .َتجبُّر: واستمدت التركية
  .تكّبر: ويدانيها يف العربية

 .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من جبلص :ْتَجبٔلص   
  .انظرها

التتجـبلص حـدا، بـّدو    ]:من كالمهم[
  .يتجبلصين وأنا رجنبار

حننه ماعم نتجبلصـك وأهللا  ]: من خلمام[
  .شهيد

  .صار ُجبنًا، َجَمد: َتجّبن اللُنب: من العربية :جتّبن   
بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن جبهـه     :ْتَجّبه   

  .فاجأه، استقبله مبكروه): العربية(
: بنوا على تفعلن للمطاوعة من اجلدبنـة  :ْتجدَبن   

  .انظرها .املصدر الصناعي عندهم جلدۤبة

  .صار جديدًا :َتجّدد الشيُء: من العربية :ْتَجدَّد   
  .َتجدُّد: واستمدت التركية

كان الغاوي ماحللبية بتتجّدد ]: من عادام[
شـتري غـريا   بببيعا مستعملة و: صرمايتو كل مجعة

  .جديدة
  
  
  
  

   
  

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من جرَّب :ْتجرّٔب   
  .انظرها

  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من جربق :ْتٔجرٔبق   
  .انظرها

  .االسم من جّرب: التجِربة: من العربية :َتْجْرۤبة   
  .انظرها

  .َتجِربت: واستمدت التركية
التجربة أكرب برهان، واستمد ]: من كالمهم[

  .مّر بتجربة قاسية: ثاقفوهم من الغرب قوهلم
  .بنوا على تفعفع للمطاوعة من جرجر :ْتٔجْرٔجر   

  .انظرها

تعرَّى، وهـم  : جتّرد عن ثيابه: من العربية :ْتَجّرد   
جتـّرد عـن   : يستعملوا جمازًا ملعىن ختلى عن الشيء

  .الغاية
  .َتجرُّد: واستمدت التركية

  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من جردم :ْتجرَدم   
  .انظرها

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من جّرص :ْتٔجرّٔص   
  .انظرها

  .باع وَشَرى: ملرة من َتَجراسم ا: عربية :التجٔرة   
    .ٕخۤسر أو ٕكۤسب يف جترتٓو]:من كالمهم[
ر أبو جترة والزارع أبـو  ۤجالتا]: من أمثاهلم[
  .بدرة
 .بنوا على تفْعول للمطاوعة من َجْروح :ْتجرٔوح   

  .انظرها
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وتسـّهل  –جتزأ الشـيُء  : من العربية :ْتجّزا
  .تقسم، ُقّطع إىل أجزاء: –مهزته

  .جتزئت: واستمدت التركية
صار ذا : َتجسَّد الشيُء: من العربية :ْتَجّسد

  ..جسد
  .َتجسُّد: واستمدت التركية

تطلب معرفة : َتجّسس: من العربية :ْتجّسس
  .األخبار

  .َتجسُّس: واستمدت التركية
َعُظم جسـمه،  : َتجسَّم: من العربية :ْتَجّسم
  .َتصّور: الشيُء يف عيين

فظ َكافـًا،  لواجليم ت(ْتَجِشم ۤإ: ويف السريانية
  ).ومثلها يف الكلدانية
إقامة : اصطالح عسكري حديث :الَتْجسري

  .اجلسور
  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من جعرب :ْتجٔعرب

  .انظرها

َتقـّبض ومل  : َتَجّعد الشيُء: عربية :ْتَجعّٔد
  .يكن مسترسًال

بنوا على ْتفعلل للمطاوعة مـن   :ْتجعفص
  .انظرها .اجلعفصة

بنوا على ْتفعلل للمطاوعة مـن   :ْتجعلك
  .انظرها .جعلك

بنوا على ْتفعلل للمطاوعة مـن   :ْتجعنص
  .انظرها .اجلعنصة

بنوا على تفعلل للمطاوعة مـن   :ْتجعنك
  .انظرها .اجلعنكة

بنوا على تفعفع للمطاوعة مـن   :ْتجفجف
  .انظرها .جفجف

مطـاوع  : جتّفـف : من العربية :ْتجّفف
  .انظرها .َجّفف

  
  

  .بنوا على ْتفّعل من َجَقر مبعناها :ْتجقّٔر
  .انظرها

  .بنوا على تفعول من جقر مبعناها :ْتجقٔور
  .انظرها وتفعول

هـر  ظ: َتَجّلى الشيُء: من العربية :ْتَجّلى
  .وتكّشف، وهم اليستعملوا إال يف جتلِّي اهللا

جعل له : َتَجّلد الكتاب: من العربية :ْتَجّلد
  .جلد ولو مل يكن من اجللد

  .صرب: َتَجّلد: من العربية: ْتَجّلد
  .َتَجلُّد: واستمدت التركية

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َجّلس  :ْتجّلس
ضّد قام، واجللوس أعـّم مـن   : اليت بنوها من جلس

  .القعود
جتّلس البسمار، وكان ٓلـو  ]: من كالمهم[

  .ۤبة وْتجّلۤست حدبتٓوحد
  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من جلغم :ْتجلٔغم

  .انظرها

جتّللت الَفرشات، حتريف ]: يقولون[ :ْتَجّلل
  .غّطاه): العربية(َتجّلى الشيَء 

ظهور املسـيح  : عند النصارى عيد التجلِّي
  .لطالبه يف مثل ذلك اليوم بعد أن ُصِلب

: لصـيف عيد التجلِّي بقول ل]: من أمثاهلم[
  .آب ٦َولِّي، ألنه يقع يف 

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َجّمـد   :ْتجّمد
  .انظرها ).العربية(

اسـتنجى  ): العربية(حتريف استجمر  :ْتجمّٔر
باجلمارة الصغرية، وهم يطلقوا على غري احلجـارة  

  .أيضًا
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واحد عطار كل يوم جبـي  ]: من نوادرهم[
للو نص طرحية  وبشّق(السالم عليكن : لعندو واحد

  ).ورق ٔصر من شان يتجّمر فّيا، وبروح
  :يوم ماأليام شاف العّطار قۤاۤلب وّچٓو، سألوا

  العادة اليوم مانك عاحلشيشة –
  مارّد عليه

  كّني عيالك كتار –
املرا وصبيني وبنـتني وتبعـك   : ۤإي واهللا –

  .معن
انضـّمت  : َتَجمَّع الشـيءُ : من العربية :ْتَجّمع   

  .أجزاؤه
  .َتجمُّع وجتمُّعات: استمدت التركية

  .َتَجّمل، تزّين: من العربية :ْتجّمل   
من مفردات الثاقفني، بنوا على تفمعـل   :ْتَجْمٔهر   

  .مجعهم): العربية(للمطاوعة من مجهر الناَس 
  .٥٦١ص ١٩س: انظر جملة الرسالة

  .َبُعد عنه: جتّنبه: من العربية :ْتجّنب   
  .بجتنُّ: واستمدت التركية

بنوا على تفعلل للمطاوعة مـن جنـبظ    :ْتَجْنٔبظ   
  .ختلق بأخالق اجلنابظة: مبعىن
  .صار جنديًا: َتجّند: من العربية :ْتجّند   
  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من جرتر :ْتجٔرتر   

  .انظرها
تقيد بـالزجنري  : تزجنر: قال ))الرائد((على أن 
  .وهو السلسلة

: اوعة من جّنسـه ـبنوا على ْتفّعل للمط :ْتجّنس   
   يـه األصلـر جنسـس غيـجعله منسوبًا إىل جن

  
  
  
  
  
  

  .حسب تعبريهم احلديث –
ـ بنوا على تفعلل للمطاوعة من جن :لگْتجن    ل َگ
  .انظرها .الباب

اّتخذ لوازمـه،  : جتّهز للسفر: من العربية :ْتجّهز   
  .وهم يستعملونه غالبًا الختاذ لوازم الزواج

بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن جّهلـه     :ْتجّهل   
  .نسبه إىل اجلهل): العربية(

استقبله بوجه عبوس : َتَجّهمه: من العربية :ْتَجّهم   
  .كريه
مصدر جّهز، وتعـبري حـديث   : عربية :التجهيز   

  .للمدرسة الثانوية بعد اإلعدادية
  .التجاهيز: وجيمعوا على

بنوا علـى تفوعـل للمطاوعـة مـن      :ْتجٓوَجح   
  .انظرها .ركبها وحركها: اجلٓوجحاۤنة ملعىن

حتريف َتَزّوج امرأة أو بامرأة أو المـرأة   :ْتجؤّز   
ا أيضـًا للمـرأة   تأّهل ا، وهم يستعملو): العربية(

  .اختذت زوجًا هلا
  .جازة وجوز: انظر

جوزي بتجّوز من كيسـو  ]: من كمام[
  .بتخّرج هّوه بتبهدل وأنا بتفّرج

راح ليخطب جتوز، كل مـن  ]: من أمثاهلم[
  .بتجوز أمي َبَسّميه عمِّي

  ]:من أغانيهم[
  كل البنات جتّوزوا

  وانا بشمۤشم عالرحية         
الزم ٕنقطع صّرة البنت حني ]: من اعتقادهم[

والدتا على ديل ابن عّما على أمـل يتجـّوزا ملـا    
   ّدوـون بـاۤزة بكـو جنـرب، البشوف مبنامـبك
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أرامـال  يتجّوز، من شان البنت تتجوز الزم ناخـد  
ما را اللي بتشلح جراباتا قبل ونبّينت جبامع البخيت، امل

  .تشلح ملحفتا مابتجّوزوا بناتا
اقتبسوا من الغرب عادة لبس ]: من عادام[

  .خامت الزواج من يوم اخلطبة
  .صار أجوف: فوََّتج: من العربية :ْتجؤّف   

جتّوف الباجنان أو القـرع أو  ]: من كالمهم[
  ).شياحملسحبوا لبابه ليعمل (الكوسا 

طّوف وأكثـر  ): العربية(بنوا من جوَّل  :ْتجؤّل   
  .الَتجوال على ْتجّول مبعناها

جتـّول  : يقولـون ]: ثرات أقالمهـم من ع[
  .جال واَجلوالن: والتجوُّل، وهو خطأ، صوابه

 .بنوا على ْتفوعل للمطاوعة من اجلولقة :ْتجٓؤلق   
  .انظرها

  .نوا على تفّعل للمطاوعة من جّونب :ْتَجوَّن   
  .انظرها

  .لمطاوعة من جوهربنوا على تفوعل ل :جتٓؤهر   
  .انظرها

  .كلما عۤتق بتجوهرالدهب ]: من أمثاهلم[
إعطاء كـل  : اصطالح إسالمي، عربية :التجويد   

  .حرف حّقه من اللفظ لدى تالوة القرآن
  .انظرها .مصدر جّوفه: عربية :التجويف   

  .ا على ْتفاعل للمطاوعة من چاورهبنو :ْتچأور   
  .انظرها

  .ملا تچاور احلرامي صار يبكي]: من كالمهم[       
  
  
  
  
  
  
  
  

  .چبقنةبنوا على ْتفعلل للمطاوعة من ال :چبقنْت   
  .انظرها

  .چبقنحاجَتك ْتت]: من كالمهم[
  .چربقبنوا على ْتفعلل للمطاوعة من  :قچرٔبْت   

  .انظرها
فالن جتربق ابنو عالشغل ألنو ]: من كالمهم[
  .نّزلو عليه

 .چرقعـة بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من ال :چرقعْت   
  .انظرها

چرقع كتري مابنحسن هادا م]: من كالمهم[
  .لٓو

  .چركبنوا على ْتفّعل للمطاوعة من  :چّركْت   
  .انظرها

: چركوا النبيتات ياخـاي ت]: من كالمهم[
  .خلخلو

بنوا على ْتفعفـع للمطاوعـة مـن     :چكچكْت   
  .انظرها .چكچك

بوقفوا ورا العـريس أهلـو   ]: من كالمهم[
  .چكو بالدبابيسچكتيحموه ومتا جيي حدا وي

 .چكوكبنوا على تفعول للمطاوعة من  :چكوكْت   
  .انظرها

احلمد هللا طلع ْمحدو مالقتالة ]: من كالمهم[
  .چكوك جبرحني يف راسوسليم بس ْت

  .چلنببنوا على تفعلن للمطاوعة من  :چْلَبنْت   
  .انظرها

ن كتري عراض، ٓلكانوا شراوي]: من كالمهم[
  .چلبنواهّلق ت

  .چوَّربنوا على تفّعل للمطاوعة من  :رچؤّْت   
  .انظرها

  .الل أو الكعابگت الچّوۤرت]: من كالمهم[
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  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من جّير :چّيرْت
  .انظرها

  .ت الكمبيالةچّيۤرت]: من كالمهم[
  .حتى احلمامايت: انظر :َتّح   

  .اللي جبي بالتّح برو بالٕكّش]: من أمثاهلم[
ملعىن  ))....التحيات هللا((بنوا على فّعل من  :َتّحى   

  .انظرها .تالها يف جلسته يف الصالة

قطع صاليت وأنا عم َبَتحِّي، ]: من كالمهم[
  .بّدي أعيدا

ايت ّحتى للكۤشة ونزلت، احلمۤام]: يقولون[ :َتّحى   
حتريف َتع َتع، أي : َتْح َتْح: بنوا على َتفّعل من قوله

جىء جىء، غري عارفني أن تعـاَل  : تعاَل تعاَل مبعىن
للمنخفض يطلب منـه أن يعلـو، والطيـور    : تقال

  .بالعكس
  .حتن: انظر

أحب كـل  : َتحاّب القوُم: من العربية :ْتحاَبب   
  .واحد صاحبه

؟ بتعرفوا أش عم بيعمل العدو]: ممن لوحا[
العدو من پروتوكوالتو اجلهّنميـة دۤاسـس نـاس    

وأّشي شغلنت ؟ شـغلنت  باأللوف، باملئات األلوف، 
كلما شافوا معتٔبر يبهدلوه، يضحكوا عليه، يضربوه، 
ولو عشرين مّنن على واحد، ولـو الواحـد بعمـر    
السبعني والعشرين بسن الطمنطعش للتنني وعشرين، 
وبأينا حجة ؟ حبجة أنو هّنن بنتسبوا حلزب وهاخلتيار 
مابنتسب حلزٓبن، وكل اللي مابنتسب ألن هادا دّمو 

وبروحوا لعند رئيسن حبط جنب اسم كـل   حالل،
واحد إشارة أّنو عمل نشـاط حـزيب وارتفعـت    

ـ ـدًا ملا بصيـو، وغـبايت ـ ـر دور احلك ن ـم أل
   ف،ـى الوظائـرن أشهـل غيـم بتستناهن قبـع
  
  
  
  

وسرت روح اجلماعة يف صفوفن، وكل ليلة بتباهوا 
باللي سّبوا ودلوا وضربوا، وكم حارة صّبوا فّيـا  

كيميائية كريهة، والعدو من ورا الستار عـم   روايح
ضربت األمة، شّليتا، مزقتا، خليت : بضحك وبقول

شبابا تشوف أنو من مزاياها دوس شـيوخا، أينـا   
  .يت ؟ّلرابطة خ

مايف بلد يف األرض جار عليها ! واهللا ياناس 
الزمان يف التاريخ متل حلب، ألنو على احلدود بـني  

حلب مايف متلو تـراب  اآلريني والساميني، وتراب 
ملطخ بالدم من قدمي الزمان، وهالنكبـات كانـت   

كي التـاريخ، وكـل   حبۤآخدۤا برقاب بعضا متل ما
هالنكبات ماأثرت يف حلب بل زادتا عزمية، إّال نكبة 

  .ماحيترم الشباب آباؤن اللي دّبرا العدو من حتت
  .حسبنا اهللا ونعم الوكيل

  .خاصما، َتجادالَت: َتحاّجا: من العربية :ْتحاَجج   
حّدث بعُضـهم  : َتحادثوا: من العربية :ْتحادث   
  .بعضًا

  .َتحاُدث: واستمدت التركية
: من مفردات الثـاقفني، مـن العربيـة    :ْتحاَذى   

  .تقابال: َتحاذيا
تقـاتلوا،  : َتحارب القـومُ : من العربية :ْتٔحأرب   

  .حارب يعُضهم بعضًا
  .حتابب ففيها لوحة: انظر

 .بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من حارش :ْتٔحأرش   
  .انظرها

الْتتحـارش حـدا ماحـدا    ]: من كالمهم[
  .بتحارشك

ـ ]: يقولـون [ :ْتٔحأرف      ارف علـّي،  ـالتتح
   لـى مايستطاع لنيـيريدون بالتحارف بذل أقص
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أقصى مايرام، بنوا على تفاعل للمطاوعة من حرف 
حدوده، أي بذل حىت أقصى حدود البـذل  : الشيء

  .نيل أقصى حدود الطلبل
  .احملارفة: انظر

بنوا على ْتفاعل للمبادلة من َحَزر الشيَء  :ْتحاَزر   
  .قّدره باَحلْدس): العربية(

حاسب بعُضهم : َتحاسبوا: من العربية :ْتحاَسب   
  .بعضًا

كونـوا إخـوة وحتاسـبوا    ]: من حكمهم[
  .عاحلق

حسد بعُضـهم  : َتحاسدوا: من العربية :ْتحاسد   
  .بعضًا

  .حتاُسد: واستمدت التركية
بنت التركية على َتفاعل مـن حاشـا    :ْتحاَشى   

جتّنب وترته وتنّحى، وهم : العربية وأرادت بتحاشى
  .استمدوها منهم

حتاَشـى  : يقولـون ]: من عثرات أقالمهم[
. تّرته عنه: حتاَشى عنه أي: األمَر، وهو خطأ، صوابه

َتحاَشى الشـيَء أو  : يقول كعادته ))الرائد((على أن 
  .جتنبه، ابتعد عنه: عنه
: َتحاّص القـوُم الشـيءَ  : من العربية :ْتحأصص   

  .اقتسموه بينهم حصصًا
طلع  مات أبونا وحتاصصنا،]: من كالمهم[

  .يل خربوشة حوش وتوايل دكان
بنوا على ْتفاعل للمبادلـة مـن حـّط     :ْتحأطط   

حّط كـل  : وضع، يريدون بتحاطط: مبعىن) العربية(
  .واحد مايترتب عليه من املال

مت يتحـاطط عليـه حـىت    ]: يقولون[ :ْتحأطط   
هّججوا مالبلد، بنوا على ْتفاعل ملعىن حّط ثقله عليه 

  .وضايقه
   كۤربت معو ماعاد]: يقولون[ :ىْتحاَك   

يتحاكى، بنوا على ْتفاعل مـن حكـى احلـديَث    
نقله كما هو، وهم استعملوها مبعىن حكى ): العربية(
  .معه
: حتـاكموا إىل احلـاكم  : من العربيـة  :ْتحاَكم   

ليه واحتكموا إليه وَتداعوا عنـده، وهـم   إختاصموا 
  .يستعملوا ملعىن حوكم

  .تعاهدوا، تعاقدوا: َتحالفوا: من العربية :ْتحالف   
  .َتحاُلف: واستمدت التركية

  .توّقاه: َتحاماه: من العربية :ْتحاَمى   
جار عليـه ومل  : َتحامل عليه: ربيةعمن ال :ْتحاَمل   

يشـن  : يعدل، ظلمه، وهم يستعملوا أيضًا مبعـىن 
  .احلملة واهلجوم عليه

وحتـاوطوه   أجوا العسـكر ]: يقولون[ :ْتحأوط   
  ).العربية(ومسكوه، بنوا على ْتفاعل ملعىن أحاطوا به 

ْتحايلوا عليه حىت مسـكوه،  ]: يقولون[ :ْتحايل   
  .تبادلوا احليلة: بنوا على ْتفاعل من احليلة ملعىن

َتـوّدد، أظهـر   : َتحّبب إليه: من العربية :ْتحّبب   
  .احلّب

: ر الدواَةبنوا على ْتفّعل للمطاوعة من حّب :ْتٔحبّٔر   
كتـب  : وضع هلا اِحلرب، ويستعملوا أيضـًا ملعـىن  

  .واستعمل اِحلرب
توقـف،  : حتّبس يف الكالم: من العربية :ْتحّبس   

  .وهم يستعملوا مبعىن ُحِبس
أي شد (شد احلبكة : َتحّبك: من العربية :ْتحّبك   

، )مّشد اإلزار، أو شدَّ النطاق الذي يشد به الوسـط 
ُوثِّق الكتاب وشّدت أوراقه مث : مبعىنوهم استعملوها 

  .ُجّلد
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ظرف مكان قد يالزم اإلضـافة  : عربية :َتْحت    
وقد يقطع عنها، تفيد معىن اجلهـة املقابلـة فـوق،    

الَتحتاين على غري القياس، وهم يردون : والنسبة إليه
  .التاء األوىل ومييلون األلف
الكلدانية حوت، ويف ۤتت وۤحْت: ويف السريانية

  .مثلها
التحتـۤاين، يقابلـه   : وقالوا يف النسبة إليـه 

  .الفوقاين
  .حتت وحتتاين: انظر

من حتت راَسـك دّشـرنا   ]: من كالمهم[
احلارة، عم بضحك من حتت لتحت، مرق من حتتا، 
مشي حتت املطر، حتت التلج، حتت الليل، حتت أمرك 

  .ويك
: يقـول الثـاقفون  ]: من تعبريام احلديثة[

: كتاب حتت الطبع، استمدوها من الغرب، وكـذا ال
املشروع حتت الدرس، وتقام حفلة حتـت رعايـة   

  .احملافظ، وعمل كذا حتت تأثري كذا
وينسبون إىل الشام أن بياع السحلب يدعو 

  .شارق من حتت: تعا اشرٓوق، فيجيبه: أحدهم بقوله
  .املاجبي حتتك تعا فوقو]: من أمثاهلم[
وق وشفتك حتت، شفتك ف]: من كمام[

  .مْشيت املي من حتتو وما حۤاسس
  ).فقري: (ال فوقٓو وال حتتٓو]: من كنايام[

  .أطلقوها على ما حول خندقها :حتت القلعة    
قّدم له يف : ّحتت لو، يريدون]: يقولون[ :َتحّٔت    

اخلفاء شيئًا من حتت، بنوها فعًال على فّعل من كلمة 
  .َتْحت

أشـار  : أي(وّحتت لو سّبو ]: من كالمهم[
  ).ُكْل من هنا: إىل حتت مبعىن

  
  
  

فالن حتتاين وأّمو حتتانّية ]: يقولون[ :حتۤاينٕت
  .يدبر املكايد يف اخلفاء: أوعى مّنو، يريدون

حتريف َتحاتَّ الـورُق مـن الشـجر     :ْتحّتت   
تسـاقط،  : تناثر، وشـعره عـن رأسـه   ): العربية(

  .تأّكلت: واألسناُن
جعله : َتحّتم الشيَء على نفسه: لعربيةمن ا :ْتحّتم   

غـري  : الزمًا، وهم يستعملوا الزمة أعين: حتمًا أي
  .متعدية

حتّتم عليك ترّد عليـه، وإذا  ]: من كالمهم[
  .كان ما هو من أمثالك ابعت لٓو من يرّد عليه

  .َتسّتر: َتحّجب: من العربية :ْتحّجب   
ختاصـما، وهـم   : َتحاّجا: من العربية :ْتحّجج   

  .يستعملونه ملعىن أتى حبجة، أبَدى عذرًا
ما أجا َعّيدنا حتّجج أنو كان ]: من كالمهم[

  .))كني حجيجدكۤا((مسۤاۤفر وخايل أبو عبدو شافو يف 
صار كاحلجر، : حتّجر الشيُء: من العربية :ْتحجّٔر   

  .صلب
  .حتجُّر: واستمدت التركية

  .حتّجر الشنكليش ]:من كالمهم[
حتّجـر قلبـو وضـمريو    ]: من استعارام[
  .ووجدانو

يلة أنا حّبيتا، گحتجريْة هاألر]: يقولون[ :حتجرية   
  .وهاملسبحة الفّن فّيا يف حتجريتا

هلا علـى احلجـر    أضالعها، محًال: يريدون
  .املضّلع

باراه وغالبه، نازعـه  : حتّداه: من العربية :ْتحدَّى   
  .الَغَلَبة

  .َتحدِّي: واستمدت التركية
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ال تتحدَّى كـتري متَلـك   ]: من كمام[
  .عدَّى

أصـابه  : َتحـّدب الظهـرُ  : من العربية :ْتحدَّب   
  .اَحلَدب

تكلم : حتدَّث بالشيء وعنه: من العربية :ْتَحدَّث   
  .حّدث بعُضهم بعضًا: وأخرب، والقوُم

  .َتَحدُّث: واستمدت التركية
على ْتفّعل للمطاوعة من حّدد الـدار   بنوا :ْتحدَّد   

  .جعل هلا حدودًا): العربية(
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من حدَّد السكني  :ْتحدَّد   

  .رّقق حّدها): العربية(وحنوها 
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن احلديـد    :ْتحدَّد   

  .ُرّكب عليه احلديد: ، يريدون)العربية(
حتـددت  حلوش انبنـت و ا]: من كالمهم[

  .ت وتزرقت وتبّلطت، حتّدد حصاينشبابيكا وتنّجر
حذره، توّقاه، وهم : حتذَّر منه: من العربية :ْتحذّٔر   

يستعملوا أيضًا مبعىن ُحذِّر منه، أي حّذره النـاس  
  .منه
: من مفردات الثـاقفني، مـن العربيـة    :ْتٔحْذلق   

أظهر ِحذقه، وعليه فالالم زائـدة، اّدعـى   : َتَحذلق
  .مما عنده أكثر

البتحذلق بقول حبذلقتو ونفشـو  ]: يقولون[
  .عم بغّطي جهلي مبلحفة خّراطة: َلحالو

: حتّرى: من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتحرّٔى   
طلب ما هو أحرى باالستعمال يف غالب الظـن، أو  

قصـده  : أوالمها، واألمَر: طلب أحرى األمرين أي
طلبه مستقصيًا، تعّمد طلبه، ومنـه  : وفّضله، والشيَء
   :اصطالحهم

  
  
  
  
  

  .))شرطة التحرِّي((
  .حترِّي: واستمدت التركية

حتّرى عـن  : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
ميكروب السيفيليس يف الدم وما شـاف، خطـأ،   

  .))عن(( ـصوابه أن يعدَّى بنفسه، ومل يسمع تعديه ب
  .صار حّرًا: َتحّرر العبُد: من العربية :ْتٔحرّٔر   

ْتحـّررت سـورية   ]: من تعبريام احلديثة[
  .وغريا، وعجب صعي حتّررت

: من حّرر الرسالَةبنوا على ْتفّعل للمطاوعة  :ْتٔحرّٔر   
  .قّومها وأصلح سقطها، أقام حروفها

توّقاه، جعل نفسه : َتحرَّز منه: من العربية :ْتٔحرّٔز   
  .يف حرز منه

  .َتحرُّز: واستمدت التركية
  .َتحفَّظ وَتوّقى: َتَحرَّس منه: من العربية :ْتٔحرّٔس   
تعّرض له، َتصدَّى : َتَحرَّش به: من العربية :ْتٔحرّٔش   
  .ليثريه

  .َتحرُّش: واستمدت التركية
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من : من العربية :ْتٔحرّٔض   

  .انظرها .حّرضه

  .انظرها .حتريف حتطم العربية :ْتٔحرٔطم   

مـال  : َتَحّرف عنه واحنرف: من العربية :ْتٔحرّٔف   
وهم يسـتعملوا  . ىل جانبإ: وعدل إىل َحْرف أي
  .ملعىن تغيري أصل الشيء

  .ال حتّرف كالمي]: من كالمهم[
  .حرقته النار، احترق: َتحرَّق: من العربية :ْتٔحرّٔق   
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 .بنوا على تفعلل للمطاوعة من حرقص :ْتٔحْرٔقص   
  .انظرها

عم بسـتناه وهـوّۤه عـم    ]: من كالمهم[
العاقل اللي عـرف  بتحرقص، ليش؟ من قّلة عقلو، 

  .احلياة ما بتحرقص على شي
 .انظرها. مطاوع حّركه: َتحّرك: من العربية :ْتٔحرّٔك   

  .َتحرُّك: واستمدت التركية
حتّرك الترين، املوتور، الببُّور، ]: من كالمهم[

  ...الدوالب، وحتّركت السيارة والترامواي
لبني ما تتحرك َحّنة بتكون ]: من كمام[

سكّرت أبواب اجلّنة، لبني ما تتحرك الْسميۤنة بتكون 
  . سكّرت اْملديۤنة

  .َحُرم: َتحرَّم الشيُء: من العربية :ْتحرّٔم   
 .بنوا على تفعول للمطاوعة من حروق :ْتحرٔوق   

  .انظرها وتفعول

مـن  [و      –انظرهـا   –مصدر حتّرى  :التحرِّي   
شـرطة سـرّية   : شرطة التحرِّي]: تعبريام احلديثة

لكشف اجلرائم وما يهم الدولـة االطـالع عليـه،    
  .أيضًا ))املباحث((وتسمى 

  .انظرها .مصدر حرر الرسالة وحنوها :الَتحرير   

حررت الة، : يقولون]: من عثرات األقالم[
ووصلين حتريركم، وهو خطأ على ما يرى الشـيخ  

على مـا يف   –يازجي، ألن حترير الكتاب إبراهيم ال
بإقامة حروفـه وحتسـينه   : تقوميه وختليصه –اللغة 

  .بإصالح سقطه
ـ  [ :حترير املرأة    ـ ـمـن تعبريا ]: ةـم احلديث
   ةـوق السياسيـة مبساواا بالرجل يف احلقـاملطالب

  
  
  
  
  
  

  .واالجتماعية بعد أن تساويه يف التعلم وغريه
: جتمعـوا : َتحّزب القـومُ : من العربية :ْتَحزَّب   

  .حزب: انظر .صاروا أحزابًا

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من حّزره الـيت   :ْتحزَّر   
  .َقدَّره باَحلْدس: بنوها أيضًا من َحَزره

  .َتَقّطع: َتحّزز الشيُء: من العربية :ْتحزَّز   
  حزز واحلز: انظر

حتّزۤقت معو الشـغۤلة، مـن   ]: يقولون[ :ْتحزّٔق   
  .تقّبض وجتّمع: َتَحّزق: العربية

  .شّد وسطه حبزام: َتحزَّم: من العربية :ْتحّزم   
بنوا على تفعولة من حـَزَر الشـيَء    :الَتحزورة   

: قّدره باَحلْدس وّمخنه، وأرادوا بالتحزورة): العربية(
  .ما يطرح على األذهان لتقّدره باحلدس وتدركه

  .احلّزورة: ومثلها
  انظرها

ـ : وعندما حيّزرون يف حلب يقولون ْزٔرك ٕح
  !ْزٔرك ضربك فزرك قّب جۤاللك يا مسكنيٕم

ْتحسَّب مّنو كو هادا مـن  ]: يقولون[ :ْتٔحّسب   
: ْتحسَّب لو، من العربية: أوالد ْعكارة، كما يقولون

  .توّقى: َتحسَّب
  .ف، حزنَتلّه: َتحّسر عليه: من العربية :ْتٔحّسر   
تسّمع وتبّصـر،  : َتحّسس: من العربية :ْتٔحّسس   
: تعّرفه باحلاّسة، منه: سعى يف إدراكه، الشيَء: اخلَرب

  .ختّبر خربه
  .حتسُّس: واستمدت التركية
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: صار حسنًا، بكذا: َتَحّسن: من العربية :ْتٔحّسن    
  .َتزّين به

  .زّينه: مصدر حّسن الشيَء: عربية :التحسني    
اتباع السنن الطبيعية يف رفـع   :ستحسني الَنسل    

  .مستوى إنسان املستقبل جسميًا وعقليًا
بنوا على ْتفّعل ملعىن املطاوعة من حّشى  :ْتحّشى    

): العربية(اليت بنوها أيضًا من حَشى الوسادة وحنوها 
  .مألها قطنًا أو غريه

  .حشاۤيةحشاي والٕتالٕت: ومصدره عندهم
: من العربية، يقوهلا اليهود خاصة مبعـىن  :ْتحّشب   
  .تأدب

َتَحشَّم مـن احلشـمة،   : ويدانيها يف العربية
  .وتلك العربية من اَحلَسب

  .وا على ْتفّعل للمطاوعة من حّشكبن :ْتحشَّك   
  .انظرها

 .بنوا على تفعلل للمطاوعة من حشكل :ْتحشكل   
  .انظرها

  .استحيا: َتحّشم منه: من العربية :ْتحّشم   
اجتمع، مـن  : حتصل الشيُء: من العربية :ْتٔحصّٔل   

  .اسُتخلص: املسألة كذا
  .َحتصُّل: واستمدت التركية

مـن  : حتصـيلدار : مـن التركيـة   :الَتحصلدار   
الالحقة الفارسية تدل : ))دار((العربية و ))التحصيل((

 ))ذو((على معىن صاحب الشيء ومالكه، وهي مبعىن 
مـن حيّصـل   : املتوجة العربية، ومؤدي التحصيلدار

  .وجييب املال للدولة ولغريها
اختذ لنفسه ِحصـنًا،  : َتحّصن: من العربية :حتصّٔن   

  .دخل احلصن، احتمى
  
  
  
  
  

  .حتصُّن: واستمدت التركية
حّصـل، واسـتعملوه لـدى    مصدر  :الَتحصيل   

حتصـيل  : ويقولـون . اإلطالق على حتصيل العلـم 
  .نيل شيء وصار باليد: حاصل، يريدون

صار حاضرًا، : َتحضَّر فالن: من العربية :ْتحضّٔر   
  .ضّد غاب، وهم يستعملوا ملعىن ّيأ واستعّد

وّضب : حتّضر أخوي للسفر]: من كالمهم[
  .جواز السفر دجنتاياتو بعد ما أخ

ما بتتحّضـر أم رّزوق إال  ]: من كمام[
  .بكون نّفق السوق

سـكن  : َتحّضـر البـدويّ  : من العربية :ْتحضّٔر   
  .احلضر، أخذ عادات أهل احلضر

  .مناجاة األرواح: انظر: حتضري األرواح   
أن : ْتحّطى وْتمّطى، أصـله ]: يقولون[ :ْتحطّٔى   

ْتحّطـى  : طولب أحدهم بدين عليه فتمّطى، قالوا له
علـى   ))حتّطـى ((وبعدا متّطى، فصارت كاملثل، بنوا 

  .حط: للمزاوجة، وأصلها ))متّطى((وزن 
 .بنوها على تفعفـع : لغة هلم يف حتّطط :ْتٔحطٔحط   
  .حتطط: انظر

 معلم ابين عـم بـتحطحط  ]: من كالمهم[
  .عليه
بنوا على تفّعل من حّطط اليت بنوها أيضًا  :ْتٔحطّٔط   

  .حّط ثقل غضبه عليه: من حّط العربية، يريدون
  . َتكّسر: َتحّطم: من العربية :ْتحّطم   
  .حترطم: انظر
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حسن هذا، جّيد، : يستعملها األتراك مبعىن :ُتَحف   
: مجع التحفـة : الُتَحف: وهم استمدوها من العربية

الشيء الفاخر الثمني، اهلدية، وهم وصفوا املفرد ذا 
اجلمع أسوة باألتراك وأطلقوها أداة استغراب حلسن 

  .انظرها .حتفة: ما يتحدثون عنه، كما يستعملون هم

ضّد انتعل، مشى ): لعربيةا(حتريف احتفى  :ْتحّفى   
  .حافيًا

اختـذ ُحَفـرًا يف   : حتّفر السيُل: من العربية :ْتحفّٔر   
فيستعملوا : حتّفرت األرض: األرض، وهم يقولون

  .الزمًة أيضًا
: َتَحّفز: من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتحّفز   

  .ّيأ للوثوب، وهم يستعملوا ملطلق التهيؤ جمازًا
لـف  : حتّفض الولد، يريدون]: يقولون[ :ضْتحفّٔ   

مبشمع على سبيليه لئال تتسرب مادتـا الـربوز إىل   
  .احترز): العربية(الظاهر، حتريف َتحفظ عنه ومنه 

الساحرين بيعملوا العجائب ]: من اعتقادهم[
  .ألنو كّلن حمّفضني باملصحف نعوذ باهللا

  .حتّرز، توّقى: َتحّفظ: من العربية :ْتحفّٔظ   
طلبت أن ُيحـّف  : حتريف احتّفت املرأة :ْتحفّٔف   

  .شعر وجهها نتفًا للزينة خبيطني
وكان احلالق حيّفف زبوناتو الشباب باخليط 
املتقاطع فيقلع شعر كراسي اخلدود وشعر األدانـني  

  .به، وال يزال يف األحياء املتطرفة
  .أداة استغراب عندهم :حۤفهٕت   
   .حتف: انظر

  
  
  
  
  
  
  

     
  

 .بنوا على تفّعل للمطاوعة من حّقره العربية :ْتحقّٔر   
  .انظرها

ثبـت وصـحَّ،   : َتَحّقق اخلُرب: من العربية :ْتحقّٔق   
: تيّقنه، عرف حقيقته، مـن األمـر  : والرجُل األمَر

  .تأكد
  .َتحقُّق: واستمدت التركية

بنوا : شۤاۤيف حالٓو ما بتحّكى]: يقولون[ :ْتحّكى   
اليت بنوها أيضًا مـن حكـى    على ْتفّعل من حّكى

  .انظرها .العربية

  .ومصدره عندهم التحكاي
مجعه : حتّكر الشيء واحتكره: من العربية :ْتحكّٔر   
سه انتظارًا لغالئه ليبيعه بأغلى، وهم يستعملوا بواحت

  .حتّكر الزيت، وحتكرت احلنطة: أيضًا الزمة
هرِّي علـى  : وّملا برتل املطر بصيح الشعب

  .انزيل حسرة على قلوب احملتكرين: يريدقلوبن، 
  .احتّك به: َتحّكك بالشيء: من العربية :ْتحّكك   
حكم فيـه  : َتحّكم يف األمر: من العربية :ْتحّكم   

وفصل برأيه دون أن يبدي وجهًا للحكم، تصـرف  
يف الشيء حسب مشيئته، استبّد، وهم ُيعدونه بفـي  

  .وبعلى
  .َتحكُّم: واستمدت التركية

ْبريـد يـتحكم ولــو   ]: كمـام مـن  [
  .عاجليجات

 .بنوا على تفعول للمطاوعة من حكوش :ْتحكٔوش   
  .انظرها وتفعول

  
 .بنوا على تفعول للمطاوعة من حكوك :ْتحكٔوك   

  .انظرها وتفعول
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ادفع املبلغ : يريدون(حتكوك ]: من كنايام[
املطلوب منك إملاعًا إىل أّن دفع املبلغ كالضرب على 

: جسدو عم حبّكوا، يريـدون : اجلسد، وهم يقولون
  .)حباجة على أن يضرب دئة حلك جلده

  .تزين: َتحّلى: من العربية :ْتَحّلى   
بنوا على ْتفّعل ملعىن املطاوعة من َحّلـى   :ْتَحّلى   

  .جعله حلوًا): العربية(الطعام 
  .التحالي والتحالية: ومصدره عندهم

حتلحل جسـمي مالتعـب،   ]: يقولون[ :حتلحل   
: انظـر . اعتّل بعد قدومه: حتريف َتحّلل السفُر بالرجل

  .حلحل

): العربية(بنوا على ْتفّعل من َحّلل الشيَء  :ْتحّلل   
  .جعله حالًال

أذابه اليت : بنوا على ْتفّعل من حّلل اجلامد :ْتحّلل   
  .حلل: انظر .أذابه): العربية(بنوها من حّل اجلامَد 

بنوا على تفعول من حلوق اليت بنوهـا   :ْتحلوق   
  .حلق وتفعول: انظر .أزال شعره): العربية(أيضًا من حلق 

بنوا على ْتفّعل ملعىن املطاوعة من َحّمـى   :ْتحّمى   
  .اشتدت حرارته: اليت بنوها أيضًا من َحِمي التنور
اغتـاظ  : ْتحمـت ٕا: ويدانيها يف السـريانية 

  .حتمض: انظر .وغضب

  .ْتحّمى حتّمى وضرب]: من كالمهم[
  .حتّمى حتّمى وحكى]: من كمام[

بنوا على ْتفّعل من ّمحر الشيَء اليت بنوها  :ْتحمّٔر   
  .من األمحر

بنوا على تفعلن للمطاوعة فعـًال مـن    :ْتٔحْمٔرن   
  .انظرها .احلمرنة

  
  
  

  
  
  

هـاج، غضـب،   : َتحّمس: من العربية :ْتحّمس   
  . تشّدد، أخذته احلماسة

ياما ناس حتّمسـوا لشـي   ]: من كالمهم[
  .ّشوحتّمسوا وحتّمسوا وبعدا طلع هالشي ٕف

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن ّمحـص    :ْتحمّٔص   
  .محص: انظر .َحّمسه، قاله: احلّب

كـان  : حتّمـض الشـيءُ  : من العربية :ْتحمّٔض   
  .اشتهاه: حامضًا، وله وعليه وبه

اغتـاظ  : ْتحَمـت ٕا: ويدانيها يف السـريانية 
  .حتمى: انظر .وغضب

حتّمض الفيلم، فـالن عـم   ]: من كالمهم[
  .بتحمض لك على قتلة

احتمله، : محله، واألمَر: حتّمله: من العربية :ْتحّمل   
  .جتّلد: الرجُل

  .َتحمُّل: التركيةواستمدت 
أنا ما بتحّمـل مسـؤولية   ]: من كالمهم[

نِّيت حـدا، بـدك تتحّمـل    هالعمل، وما بتحّمل ٕم
  .مضض هالزمان

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن احلّمـام،    :ْتحّمم   
  .استحّم، أما حتمم فبمعىن اسوّد: وعربيها

أطلقوها على ما تزّين بـه حواشـي    :التحميل   
ل وحنوها من مثل كرات صـغرية  احلطاطات واملنادي

  .تتدّلى
أطلقوها على الفتيلة يدخلوا ملقتضى  :التحميۤلة   

ست أو يف الفرج، كأـا حتمـل اآلالم   طيب يف اال
  .وتسّكنها

   أطلقوها يف االصطالح املوسيقي :التحميۤلة   
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  .على عزف مجيع آالت الطرب يتخلله عزف منفرد
ايت لطيـوره  لها احلمۤيمأصوات يرس :َتْحن َتْحن   

َتْعـن َتْعـن   : لترتل، يقابلها صاحب الدجاج يصيح
 ))تعـالَ ((املختزلة من  ))تعا((لتقبل، وكالمها حتريف 

  .حتى وتعن تعن: انظر .العربية

: انظر. ختّضب ا: حتّنأ باحلّناء: من العربية :ْتٔحّنى   

  .التحناي: ومصدره عندهم .احلنا
: بنوا على تفنعل للمطاوعة من اَحلنبِلـي  :ْتٔحنبل   

انتسـب إليـه أو   : املذهب الديين املعروف، يريدون
  .شأن احلنابلة: تشّدد يف أحكام الدين

ُجعل عليه اَحلنوط، أو : َتحّنط: من العربية :ْتٔحّنط   
. عوجلت جثة امليت مبواد تقيه من التفسـخ زمنـاً  

الـروح إىل  وحتنيط املصريني القدامى موتاهم لترتّد 
وفّنهم يف هذا املضمار ما وصـل  . جثتها أمر مشهور

  .إليه علم اليوم
جر بٕأ) أو حمّنك(ْتحّنك ]: من كمام[ :ْتحّنك   

فمه يرسل لطمات السباب فهـو  : جحش، يريدون
مدعوم حنكه برجل محار، وهو خيال غريب، بنـوا  

  .فعل حّنك وحتّنك –انظرها  –من احلنك 
ـ بنوا على تفنعل للمطاوعة من حن :َلگْتَحْن     .لگ

  .انظرها

  .ترّحم، تعّطف: َتحّنن عليه: من العربية :ْتحّنن   
  .حتنُّن: واستمدت التركية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . حتّننوا علينا من مال اهللا: يقول الشحاذ
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من حّور الشيَء  :ْتحؤّر   

  .أرجعه، وهم يستعملون حتّور ملعىن حتّول): العربية(
بنوا على تفوعل من حورق اليت بنوهـا   :ْتحٓؤرق   

  .أشعله: أيضًا من حرق الشيَء
  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من حّوش :ْتحؤّش   

  .انظرها

بعد مـا بتحـّوش القطـن    ]: من كالمهم[
  .يح الفالح شويبستر
  .حاطه: حتّوطه: من العربية :ْتحؤّط   

ولـيش  ! آه: لوحات أمي أنا]: من لوحام[
ت كل ار وأنا ۤنبالدنيا كّال حبيب متل األّم، كايف 

طالع مالبيت حتّوطين بآية الكرسي وتنفخـا حـويل   
  .....وحواَلي، وكانت وكانت

انصرف عنه إىل : َتحّول عنه: من العربية :ْتحؤّل   
  .انتقل من مكان إىل آخر: غريه، ُفالٌن

  .َتحوُّل: واستمدت التركية
زمان أّول حتـوَّل، فـالن   ]: من كالمهم[

  .حتّولت وظيفتو للشام
أطلقوها على األرض املسّيجة تبيـت   :الَتحويۤشة   

  .فيها الغنم
اصطالح فقهي جللسة املصـلي بعـد    :التحّيات   

  ....التحيات هللا: السجود يتلو فيها
  .انظرها .ّحتى: وبنوا منها فعل
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بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من حـاد عـن    :ْتحّيد   
  .مال عنه وعدل): العربية(الطريق 

حار، ترّدد كأنه ال : َتحّير املاُء: من العربية :ْتحئّر   
جهل وجه الصـواب،  : يدري كيف جيري، والرجُل

  .ضّل ومل يهتِد السبيل
  .َتحيُّر: واستمدت التركية

احنصر يف مكـان  : حتّيز الشيُء: من العربية :ْتحّيز   
  . تنّحى وانفرد: دون آخر، عنه

  .حتيُّز: واستمدت التركية
ن متحّيز لدينو أو لبلـدو  فال]: من كالمهم[

  ....أو حلارتو أو حلزبو
كان الشيخ جنيب سراج يسمي هالتحّيز حتيز 
الكالب، ألن الكالب يهامجون كل من ال صلة هلـا  

  .به
ما : ، يريدون:أش عم بتحيّۤك]: يقولون[ :ْتحّيك   

تعمل؟ بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من حيك اليت بنوها 
نسجه، واسـتعملوا  ): يةالعرب(أيضًا من حاك الثوب 

  .الفعل يف غري احلياكة جمازًا
طلب احليلة، عمل ): العربية(حتريف احتال  :ْتَحّيل   
  .احليلة

ترّصد ِحينها، : َتحّين منه غفلة: من العربية :ْتحّين   
  .طلبه يف حينه، انتظر وقته: الشيَء

عم َبتحّين الفرصة أشـوفك  ]: من كالمهم[
  .وحدك وأحكي لك

  .السالم: التحية: من العربية :يّۤةالتح   
  .َتحّيت وَتحّيات: واستمدت التركية

  .التحايا: ١۰.ص ٦۰٩عدد  ١٢س : انظر جملة الثقافة

بنوها على ْتۤفيعل للمطاوعة من اَحلَيـوان   :ْتحۤئون   
  .تشّبه به، كان مثله: ملعىن) العربية(
  
  
  

بالكاف املركخة (َتْك وَأۤتك : من السريانية :ٔتّخ   
ضّر، آذى، خّسـر، أنقـص،   ): اليت تلفظ خاء: أي

  .تأّكل وَبِلي: عاب، وهم يستعملوا مبعىن
: التـۤاخخ، واملؤنـث  : واسم الفاعل عندهم

  .الَتّخانة: التّخان، واملؤنث: التۤاخة، وللصفة املشبهة
  .ختان وختتخ: انظر

تاخت اإلصبع وثاخت  ويداين تّخ يف العربية
غابت يف الشيء الرخو أو الوارم، كمـا  : وساخت

  .استرخى: يدانيها يف العربية تّخ العجني أو الطني
أبوي مات من سنتني بكون ]: من كالمهم[
  .ِلي، اخلشبة ّختانة ماألّيام والليايلهّلق تّخ وٕب
  .حكۤايتو فاْضية وّختانة]: من استعارام[

أظهر اخلبث وعمل : ختاَبث: يةمن العرب :ْتخاَبث   
  .به

بنوا على ْتفاعل للمبادلة من خابر الـيت   :ْتخأبر   
بنوها من اخلرب مبعىن مبادلة األخبار، ومل يرد هذا يف 

  .العربية
ختابر : –على عادته  –قال  ))الرائد((على أن 

  .خّبر كل منهما اآلخر: الشخصان
َهـدٓول وَسـخات واللـي    ]: يقولون[ :ْتخأبط   

بعد ما شربوا : الٔعٔرق: منو؟ –! يا سيدي –بكشٓفن 
ختّبطـه  : قاموا وسّبوا بعضن وختـابطوا، حتريـف  

  .ضربه شديدًا): العربية(
  .خذل بعضهم بعضًا:َتخاذلوا: من العربية :ْتخاذل   

  .َتخاُذل: واستمدت التركية
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تكلف اخلشـونة،  : َتخاَشن: من العربية :ْتخاَشن   
وهم يستعملوا أيضًا ملعىن كان خشنًا، بدرت منـه  

  .أعمال خشنة
َتنـازعوا  : َتخاصم القـومُ : من العربية :ْتخأصم   

  .وجتادلوا
  .تكاملوا: َتخاطبوا: من العربية :ْتخأطب   
استلبه ): العربية(حتريف َتَخّطف الشيء  :ْتخأطف   

ونبه بعض النقاد إىل أنه مل . أخذه بسرعة: أو اختطفه
  .يرد َتفاعل من خطف يف العربية

َتصافوا، وهـم  : َتخالصوا: من العربية :ْتخألص   
يستعملوا مبعىن خلص كل واحد من اآلخر وأـى  

  .خلص: انظر .الصلة
  .اشتبكوا: لطواَختا: من العربية :ْتخألط   
  .ضّد اّتفقوا: ختالفوا: من العربية :ْتخاَلف   
 –انظرها– .بنوا على فعالن للصفة من تّخ :الَتّخان   

  .التّخانة: واملؤنث
  .حكاية ّختانة، بازار ّختان]: من استعارام[

: البهامي داميًا بتخانقوا، يريدون]: يقولون[ :ْتخأنق   
يتقاتلون، بنوا على ْتفاعل للمبادلة من خـانق الـيت   

شّد على حلقه حىت ): العربية(بنوها أيضًا من خنقه 
  .ميوت، وهم استعملوها كما تقدم

غُلظ، : مصدر َثُخن: الَثخانة: من العربية :الَتٔخاۤنة   
  .وية أيضًاوهم يستعملوا يف الغالظة املعن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

صار كل واحـد  : َتخاويا: من العربية :ْتخأوى   
  .منهما أخًا لآلخر

 –بنور اهللا–أنا وأنته ختاوينا ]: من كالمهم[
على بري زمزم، لكن هداك العاطل وصاحبو ختـاووا  

جرن صغري كان جيعله أهل اخلري (على جرن الكۤالب 
  ).عند باب الدار لتشرب منه الكالب

  .وا على ْتفاعل للمطاوعة من خاوزبن :ٔاوزْتٔخ   
  .انظرها

ومصـدره  . استتر): العربية(حتريف اختبأ  :ْتٔخّبا   
  .خبۤاۤيةخبۤاي والٕتالٕت: عندهم

  .َختّبا: ْتخّبع: ويف تطوان
عند دّق الكبَّـة الصـبايا   ]: من كمام[

  .بتتخّبا، وعند دق التوم كل الصبايا بتقوم
واسم  ،–انظرها–مصدر ْتخّبا : أو التخباية :خبۤايالٕت   

  .املخبأ: ملكان االستتار مبعىن
علمـه حبقيقتـه،   : َتخّبر األمَر: من العربية :ْتٔخبّٔر   

  .وهم يستعملوا مبعىن ُأخِبر
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من خّبص اليت  :ْتٔخبّٔص   

خلط، : مبعىن) العربية(بنوها أيضًا للمبالغة من خبص 
وهم يستعملوا مبعىن عمل عمًال مؤذيـًا، تصـّرف   

  .تصرفًا غري رشيد
أش عم بتخّبص؟ حاجـة  ]: من كالمهم[

  .خبص: انظر. بٔقى ْتخّبص ْوِلي عليك

شـديدًا،   ضـربه : َتخّبطـه : من العربية :ْتٔخبّٔط   
  .وقعت فيها الفنت: الِبالد. مّسه بأذى: الشيطاُن فالنًا
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بنوا على ْتفّعل من خّبل اليت بنوها أيضـًا   :ْتخبَّل   
  .أفسد عقله): العربية(من خبله 

أطلقوها على قطعة املوبيليا اخلشبية تكون  :الَتخت   
  .يف بّراين احلّمام حتفظ فيها املناشف، من الفارسية

السرير جيلس عليه امللك، : من الفارسية :الَتخت   
العرش، ختت اململكة عاصمتها، كل مرتفـع معـّد   

دخلـت العربيـة يف   . للجلوس أو النوم، سرير النوم
  .عهد املماليك من التركية

   .١٢٦ص ۲ج: ))صبح األعشى((انظر 

  .))الذخائر والتحف((ووردت يف 
  .انظر الفهرس فيه

  .التخوت: واجلمع
: قال إبراهيم عبد القادر املـازين يف مقالـه  

 ٥٣سالذي نشره يف اهلـالل   ))اللغة العامّية العراقية((

ويستعملون لفظ التخت للسرير، وهو شـائع   :۲٣ص
  .يف البالد العربية، كما يستعملون الفرشة باملعىن عينه

  .نصب ختت رمل]: من كالمهم[
بنات البخوت مآلن ختـوت،  ]: من أمثاهلم[

  .غّيريت ختتك غّيريت خبتك؟
أطلقوه على الفرقة الغنائية تسـمى   :ختت الغناء   

ختت عبدو احلمـويل، تتـألف مـن    : باسم رئيسها
رئيسها هذا وقد يكون له مساعد ومـن دربّكـايت   
ورّقاق وعّواد وقانوجني ونايايت وكمنجايت، هكـذا  
كان، وهو مستمد من التخت التركي، وقد يزيدون 

. لكمنجة الكبرية املستمدة مـن الغـرب  اليوم عليه ا
كمـا   –وكلمة التخت هذه مستمدة من الفارسية 

  .كل مرتفع معّد للجلوس: –تقدم 
  .انظرها .بنوا على فعفع من َتّخ :ٔتْخٔتخ   

   نـة مـل للمطاوعـوا على ْتفّعـبن :ْتٔخّتر   
  
  
  
  

  .مل يذبه: تركه خاثرًا: خّثر الُزْبَد
  .انظرها .لغة هلم يف ْتخْتري :ْتٔخّتر   

سرير النـوم،  : ))ختت((: من الفارسية :ْروانَتْخٕت   
املاشـي،  ): وتلفظ الواو ڤـاء ( ))َرَوْنَده((الكرسي، و

املهجع السّيار، مسوا بـه  : السالك، املسافر، واملؤّدى
اْحململ أو اهلودج أو اَحملّفة على شـكل بيـت فيـه    
مقعدان متقابالن، له نوافذ تغطى بستائر احلريـر أو  
اجلوخ، حيمله حصانان أو مجالن أحدمها من األمـام  

ورد ذكره  .واآلخر من اخللف يسريان به يف األسفار
  .١٣۰ص ۲ج.))صبح األعشى((يف 
َتخّتم فالن وختّتم فالن اخلاَتَم : من العربية :ْتخّتم   
  .أدخله يف إصبعه: وبه
حـذاء  : ختته پـاپوج : من التركية :َتْخَته بابوج   

اللـوح اخلشـيب،   : ))َتْخَته((: خفيف، عن الفارسية
: اللباس، واملؤدى: ))بوش((الِرجل، الَقَدم، و: ))پا((و

وهو لبس األكابر يف لباس القدم املتخذ من اخلشب، 
  .بابوج: انظر .البيوت

بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من ختري الـيت   :ْتٔخْتٔير   
  .الشيخ: التركية ))اختيار((بنوها أيضًا من 

  .انظرها .وقد حيرفوا إىل ختّتر

بنوا على تفّعل للمطاوعة مـن خّجلـه    :ْتٔخّجل   
  .جعله خيجل): العربية(

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َخِدر العضُو  :ْتٔخدّٔر   
  .أصلبه نقص يف الشعور): العربية(

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من خّدش اليت  :ْتٔخدَّش   
  .مخشه): العربية(بنوها أيضًا من خدشه 
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 .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من خّدعٓو باهللا :ْتٔخدَّع   
  .انظرها

  .ّدمت: ختربت الداُر: من العربية :ْتٔخرّٔب   
  .بنوا على ْتفوعل للمطاوعة من خربط :ْتٔخْرٔبط   

  .انظرها

: مطاوع خّرج املسألة: َتخّرج: من العربية :ْتخرّٔج   
دّربه وعّلمه وأّدبـه،  : بّين هلا وجهًا، الولَد يف األدب

جعله ضروبًا وألوانًا خيالف بعضها بعضـًا،  : والعمَل
كّبود خمّرج، وإن كانت تزييناته سوداء : ومنه يقولون

  .فقط
  :وهم يستعملوا أيضًا يف

ج ختـرّ : طرح شيء من شيء، فيقولون –١
  .مالسبعة تالتة بقي أربعة

ختـّرج  : مترين الشـيء علـى عمـل    –ً ٢
  .الدوالب بعد ما حتّرك وتزّيت

هالولد ما بصمّۤد : اإلنفاق على النفس –ً ٣
  .خرجيتٓو حاًال بتخّرجا أو بتخّرج فّيا

َأُخـوي ْتخـّرج   : إاء الدراسة العليا –ً ٤
  .مالسوربون
جوزي بتجّوز من كيسـو  ]: من كمام[

  .خّرج هّوة بتبهدل وأنا َبتفرَّجبت
  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من خردع :ْتٔخْرَدع   

  .انظرها

بنوا على تفّعل للمطاوعة مـن خّرشـه    :ٔخترّٔش   
  .خدشه): العربية(

  .َتمّزق: ختّرق: من العربية :ْتٔخرّٔق   
  ق، ـتشق: رَّمـَتخ: ةـربيـن العـم :ْتٔخرّٔم   
  
  
  
  
  

: انفصم، انكسر انقطـع، وهـم اسـتعملوه بفـن    
أحدث فيه ثقوبًا : مبعىن –انظرها  –للمطاوعة من خّرمه 

منظمة السيما يف طرف ورق الدفتر ليسـهل بتـر   
  .الورقة

 .بنوا على تفرعل للمطاوعة من خرمش :ْتٔخرمش   
  .انظرها

 .بنوا على تفعول للمطاوعة من خروق :ْتٔخرٔوق   
  .انظرها وفعول

أطلقوها على املنشار الذي رأس نصلته  :الَتخريقة   
دقيقة تدخل ثقوب اخلشب وغريه مث خترقها ومتشـي  

  .حيث املراد نشره
أطلقوها على ضرب من النسـيج ذي   :الَتخرمي   

  .ثقوب تزيينية
بنوا على تفّعل للمطاوعة من خّزق الـيت   :ْتٔخزّٔق   

نه، السهُم طع): العربّية(بنوها أيضًا من َخَزقه بالرمح 
نفذ منه، وكل شـيء حـاّد رززتـه يف    : القرطاَس

األرض فقد خزقته، وهم يستعملون ْتخـّزق ملعـىن   
  .ُمّزق
بنوا على تفّعل للمطاوعة من خّزن الـيت   :ْتٔخّزن   

  .أحرزه، غّيبه: بنوها أيضًا من خزن املاَل وغريه
: من َخسَأ الكلَب) العربية(حتريف َتخسأ  :ْخسٕت   
  .طرده

: الفارسـية  ))َخـسْ ((وال جمال جلعلها من 
  .الَنذل

  .انظرها .مطاوع خّسع عندهم :ْتٔخسَّع   

  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من خسَّل :ْتٔخسَّل   
  .انظرها

  .ختسَّل عاجلرن وحدك! إيوه]: من كنايام[
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ضـلّۤت ْتخسّۤـل انونـة    ]: من كمام[
  .َتخْلصت الصابونة

إذا الكّنة سحرت محاتا ]: اللّبادمن كتاب [
احلماية سحرت كنتا ما بنفّك هالسحر : أو بالعكس

  .إال إذا ختّسلت املسحورة بالقليط
بنوا على تفّعل للمطاوعة من خّشب اليت  :ْتٔخشَّب   

أصبح كاخلشب ال : بنوها أيضًا من اخلشب، يريدون
  .خشب: انظر .حراك به

 ويف األذكار بتشوف كـتريين مشـطحني  
أخدن احلـال ووقعـوا وختّشـبوا، وال    : عاألرض
صعي ختّشبوا إّال أل، ألين ملـا كنـت أرو   : تسألوين

ما َبْوعى، وأنـا   ١٤إىل  ٨عالذكر كان عمري من 
بـزق  : نفسي ما ختّشبت، لكن سقاين الشيخ يعـين 

عالتينة اليابسة وأكلتا، وكنت حامل مفتـاح قـرب   
الشيخ خليل الطيار يف باب قنسرين، أما أنا ختّشبت 

  .ال
ختشـخش السـالح أو   : من العربية :ْتٔخْشٔخش   
  .ُسِمع له صوت عند اصطكاكه: احللي

تضـّرع، تكّلـف   : ّشـع خت: من العربية :ْتٔخّشع   
  .اخلشوع

  .َتخشُّع: واستمدت التركية
صار خشنًا، لـبس  : َتخشَّن: من العربية :ْتٔخّشن   

  .خبشن الكالم ماخلشن، عاش عيشًا خشنًا، تكل
أطلقوها على الغرفة تتخذ من اخلشب،  :الَتخشيبة   

  .كما أطلقوها على الصقالة تنصب للبناء وغريه
انفرد لـه  : َتخّصص لكذا: من العربية :ْتٔخصّٔص   

  .دون مشاركة غريه
  
  
  

  
  
  

ختصـص فـالن   ]: ومن تعبريام احلديثة[
بأمراض العيون أو بغريهـا، درس هـذا الفـرع يف    

  .اجلامعة
  .ختصُّص ومتخصِّص: واستمدت التركية

بنوا على تفّعل للمطاوعة من خّضر اليت  :ْتٔخضّٔر   
ويريدون . صار أخضر: بنوها أيضًا من اخضّر الزرع

  .أكل البقول: بتخّضر
  .َتجاوزه، تعّداه: ختّطاه: من العربية :ْتٔخطّٔى   

: ينحتون منها ومن األمـام فيقولـون  وقد 
  .مبعىن مّر من أمامه –انظرها  –ختطمٓو 

بنوا على تفّعل من خّطر اليت بنوها أيضًا  :ْتٔخطّٔر   
الح يف فكره، ذكره بعد ): العربية(من خطر األمُر له 

  .نسيان
  .ْتخّطر: واستمدت التركية

: بنوا على ْتفّعل من خّطط الثوَب وغَريه :ْتٔخطّٔط   
  .جعل فيه خطوطًا

وهم استعملوها يف طالء احلواجب بالسـواد  
  .نظرهاا .أيضًا الذي يسمونه اخلطاط

  .استلبه: َتخّطف الشيَء: من العربية :ْتٔخطّٔف   
  .مّر من أمامه: حنت من ختطى وَأمام مبعىن :ْتٔخطّٔم   
  .استتر وتواَرى: من العربية :ْتٔخّفى   

التخفـاي والتخفايـة   : ومصدره عنـدهم 
  .كالتخباي والتخباية وزنًا ومعىن

قلـع اسـنۤانو وختّفۤسـت    ]: يقولون[ :ْتٔخّفس   
  ن ـاوعة مـل للمطـى تفّعـوا علـاكٓو، بنـاحن
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ال من خفست، فهي إذن سوء (خسفت به األرض 
  .غارت: العربية) استماع

  .ْرشال ختفّۤس الٕف]: من كالمهم[
  .اخنفض، احنّط: ختّفض: من العربية :ْتٔخفّٔض   
صار خفيفًا، : َتخّفف الشيُء: من العربية :ْتٔخّفف   

  .ترك الشيَء طلبًا للِخّفة
انفرد يف خلوة، منـه  : َتخّلى: من العربية :ْتٔخّلى   
  .تفّرغ له: تركه، له: وعنه

. ختّلى عن ملكـو ومـالو  ]: من كالمهم[
  .التخالي والتخالية: ومصدره عندهم

ختّلد امسو، بنوا على ْتفّعل من ]: يقولون[ :ْتٔخّلد   
  .جعله خالدًا): العربية(خّلده 

  .جنا، انفصل: ختّلص منه: من العربية :ْتٔخلّٔص   
كان البتجّوز غريبة بتخّلص ]: من كالمهم[
  .مالعسكرّية
ردنا نتخّلص مالوكف وقفنا ]: من كمام[

  .حتت املزرۤاب
طاوعة من خّلط الـيت  بنوا على تفّعل للم :ْتٔخلّٔط   

: اخـتلط : وعربيها –انظرهـا   –بنوها أيضًا من خلط 
  .امتزج

تفّكك، وهم : َتخّلع يف املشي: من العربية :ْتٔخّلع   
  .مل يقيدوها
  .ختّلع باب الدار]: من كالمهم[

  .َتَأّخر: َتخّلف عن الركب: من العربية :ْتٔخّلف   
  .َتخلُّف: واستمدت التركية

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ختّلف عن احلضور: يقولون
َتطّبع ا، : َتخّلق بأخالق كذا: من العربية :ْتٔخلّٔق   

تكّلف ما ليس من خلقه، وهم يستعملون ْتخّلق ملعىن 
  .غِضب أيضًا

  .ختلُّق: واستمدت التركية
أش بك متخلّۤـق، ولـيش   ]: من كالمهم[
  .تتخّلق؟

  .بنوا على تفعلن للمطاوعة من اخللقنة :ْتٔخْلٔقن   
  .انظرها

مشى ِخالهلـا،  : َتخلل الدياَر: من العربية :ْتٔخّلل   
  .ثقبه: دخل بينهم، وختلله: والقوَم

بنوا على تفعول للمطاوع من خلوع اليت  :ْتٔخْلٔوع   
  .بنوها أيضًا من خلع العربية

  .حلع وخلوع وفعول: انظر

  .ختلوۤعت أسنۤاين]: من كالمهم[
  .لوعتبراغي عقلو خت]: من استعارام[

اَحلّد، الفصل : الُتْخم والَتْخم: من العربية :ْخمالٕت   
الُتخوم، وهم سّكنوا، ومجعوه : واجلمع. بني أرضني
  .ْتخومة: أيضًا على

  ).باحلاء املهملة(ۤتُحوم : بيةربويف الع
: ْتحومــٓا، ويف الكلدانيــة: ويف الســريانية

  .ْتحوَما
ملا كانت علـى  : ليبـقال الدكتور داود چ

: من أوزان اجلمع املكّسر مثـل بيـوت  : فعول وزن
  .ختم: مجع بيت ظنوها مجعًا وجعلوا هلا مفردًا فقالوا

   نيــر العجـَتخّم: ةـن العربيـم :ْتٔخمّٔر   
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  .صار مخريًا: واختمر
ويستعملوا يف نضوج التوت الشامي، لـذا  

  !.مخري يا شامي]: ينادي بياعه[
  .َتخمُّر: واستمدت التركية

: املرا ختّمۤرت، مـن العربيـة  ]: يقولون[ :ْتٔخمّٔر   
لبست اِخلمار، وهو ما تغطي به املرأة : َتخّمرت املرأة

  .رأسها
صـار  : بنوا على تفّعل من اخلمسة ملعىن :ْتٔخّمس   

  .الشيُء مخسة أو ذا مخسة
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّمخن الشيَء  :ْتٔخّمن   

  .قال فيه باحلدس والظن، ّمثنه، وقّدره): العربية(
لـذا  ( ةالُتخَمة، وأصلها ُومخ: من العربية :خۤمةالٕت   

ثقل الطعام على ): تراجع يف املعاجم بالواو ال بالتاء
الـُتَخم والُتخمـات، وهـم رّدوا    : واجلمع. املعدة
  .الضّمة

َهـم  أكتر الناس بتـروح تٕ : ]من حكمهم[
  .َخموٕت

عم : يقولون ملن ميشي ببطء]: من تشبيهام[
  .مبشي متل املتخوم أو متل اللي معو ختمة

  .انتخم: انظر

جرن خيّمـر  : من مصطلحات املصابن :الَتْخمۤرية   
  .مسوا اجلرن جمازًا باسم ما حيضنه. فيه الِقَلى

  .التخامري: واجلمع
أحد مصـادر فعـل   : الِثَخن: من العربية :ْخنالٕت   
  .غُلظ، صُلب: َثُخن
  .َغُلظ، صُلب: َثُخن الشيُء: من العربية :ٕتۤخن   
  
  
  
  
  
  

  

  . الْتخني والتخنان: والصفة منه عندهم
  .اإلنسان الثقيل املزاج: والتخني جمازًا

املصدر الصناعي مـن  : والَتَخنّية أو التخانّية
  .الَثخانّية العربية
مثلـها  : ْتَحن، ويف الكلدانية: السريانيةويف 

  ).وكالمها باحلاء املهملة(
): العربيـة (بنوا على فّعل من َثَخن الشيُء  :َتّخن   

  .صار َثخينًا، وجعلوا ثاءه تاء
: ۤخن على فعالن، ومؤنثهبنوا الصفة من ٕت :الَتخنان   

  .التخنانة
كان فيه لني : َتخّنَث الرجُل: من العربية :ْتخّنث   

  .وتكسُّر وتثّن فغدا حيمل صفات اإلناث
ْسطي علـى حرمينـا   اللي ٕب]: يقولون[ :ْتٔخْنجر   

ختنجر من خنجرٓو واليت بنوها : بتخنجر، بنوا الفعل
  .مبعىن طعن به –انظرها  –أيضًا من اخلنجر 

 .قبنوا على تفوعل للمطاوعة من خوز :ْتخٓؤزق   
  .انظرها

 .خافه): العربية(بنوا على ْتَفّلع من ختّشاه  :ْتٔخؤّش   
  .خوش: انظر

خافـه  : َتخّوف عليه شيئًا: من العربية :ْتٔخؤّف   
  .عليه

  .َتخوُّف: واستمدت التركية
: صار خائنًا، ختّونـه : ختّون: من العربية :ْتٔخؤّن   

  .امه باخليانة
: ْتخّيب ظين فيه، من العربية]: يقولون[ :ْتٔخّيب    

  .خاب، مل يظفر مبا طلب، انقطع أمله: َتخّيب
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  .اختاره، انتقاه، ذخره: ختّيره: من العربية :ْتٔخئّر   
  .البتخّير بتحّير]: من جناسهم[

بنوا على تفّعل للمطاوعة من خّيط الثوَب  :ْتٔخئّط   
  .خاطه): العربية(

رصاصـتٓو  : مانگهادا س]: استعاراممن [
  .بتخيّۤط ْتنني

تصّور لـه،  : َتخّيل له الشيُء: من العربية :ْتٔخئّل   
  .تشّبه له وتوّهم أنه كذا: ختّيل له أنه كذا

: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
  .ختيُّل
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من خّيل الـيت   :ْتٔخئّل   

  .ْتخّيل مهرتو: كب اخليلبنوها أيضًا من ر
  .انظرها .ۤخنالصفة من ٕت :الْتخني   

  .ذبح بعُضهم بعضًا: َتذاحبوا: من العربية :ْتدابح   
بنوا على ْتفاعل للمبادلة من دابلـٓو الـيت    :ْتدابل   

  .انظرها ودابل .بنوها أيضًا من الّدبلة

البتدابل مع دونـو بضـّيع   ]: من كالمهم[
  .كرامتو

  .ا على ْتفاعل للمبادلة من دامحهبنو :ْتداحم   
  .انظرها

تداخل : أو اتداخل أو اّداخل، من العربية :ْتدأخل   
  .دخل بعُضه يف بعض: الشيُء

  .َتداُخل: واستمدت التركية
  لوال يتداخل يف القضّية ]: من كالمهم[

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .فالن كانت احلالة زفتۤاْيشن
يف بتداخل : يگايگفالن ش]: من كمام[

  .احلّمى احملْرقة
البتداخل يف ماال يعنيه بسمع ]: من حكمهم[

  ).الكالم عامي عريب(ماال يرضيه 
تـدارك  : أو اْتدارك أو اّدارك، من العربية :ْتدأرك   

طلبه وأثبته وأصلح : أتبعه، ما فات: اخلطَأ بالصواب
  .يف مث: مث التدارك: انظر .شأنه

  .ْتدارك معنا الوقت]: من كالمهم[
: من مفردات الثـاقفني، مـن العربيـة    :ْتدأعب   

  .متازحوا: َتداعبوا
  .دفع بعُضهم بعضًا: َتدافعوا: من العربية :ْتداَفع   
  .شگبنوا على ْتفاعل للمبادلة من دا :شگْتدا   

  .انظرها

عاجل نفسه، تنـاول  : َتداوى: من العربية :ْتدأوى   
  .الدواء

  .َتداِوي: واستمدت التركية
أخـذوه  : َتـداَولوا الشـيءَ  : من العربية :ْتدأول   

كان هلذا تارة ولذلك أخـرى، القـوُم   : بالُدَول أي
  .تبادلوا فيه اآلراء: األمَر

  .َتداُول: واستمدت التركية
املصاري بتداولوها النـاس،  ]: من كالمهم[

  .شي ُمَتداول بني الناس
بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن ذّبـح     :ْتَدّبح    
  .مبالغة يف ذبح بعد أن جعلوا ذاهلا داًال): ربيةالع(

نظـر يف  : َتـَدّبر األمـرَ  : من العربية :ْتدبّٔر
  م ـر فيه، وهـه وتفكـي عواقبـف: اره أيـَأدب
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يستعملوا يف معىن تدبري األمور ومعاجلتها حسـب  
  .املقتَضى

  .َتَدبُّر: واستمدت التركية
َتَلّزج، صار َلِزجًا : َتَدّبق الشيُء: من العربية :ْتَدبّٔق   
  .يعلق
: بنوا على تفّعل للمطاوعة من َذَبل الغصن :ْتَدّبل   

  .َذوى وذهبت نداوته، بعد أن جعلوا ذاله داًال
بنوا على تفعفل للمطاوعة من دحـدل   :ْتَدحَدل   

تباعد، : زحل أي): العربية(اليت بنوها أيضًا من َدَحل 
عملوا ملعىن تدحرج ونزل مـن عـال إىل   وهم يست
  .أو هي حنت من تدحرج وتدّلى. أسفل

  .اوعة من دّحشبنوا على ْتفّعل للمط :ْتَدّحش   
  .انظرها وتفعول

أكتر األكل اللي بقدموه يف املطاعم بتدحّٔش 
واد رخيصة، وأحيانًا ضارة، الفالفل فيـه مـن   مفيه 

القمـردين  اخلبز املعفن املطحون، ميت الفرجني من 
املدّود مع الصبغة، السمن اللي حبّطو بّياع الكسكون 
يا نبايت أو من دهن مرقة القشة، وبرتقـال العصـري   

  ....حيقن باملاء و
بنوا على تفعَول للمطاوعة من دحوش  :ْتدْحٔوش   

  .انظرها وتفعول .اليت بنوها من دَحش

 بنوا على ْتفّعل من دّخر اليت بنوها أيضـاً  :ْتَدخّٔر   
خبأه لوقـت احلاجـة،   ): العربية(من ذخر الشيَء 
  .وجعلوا ذاهلا داًال

كان يف بيت جّدي عنربين كبار كل واحد 
فيه مونة حنطة سنة، إذن كانوا ميّونوا لسنتني، سَألت 

ليش؟ وشويف السوس عّبى احلـوش ماملونـة   : نانيت
ما منعـرف أش بصـري،   ! يا ابين: العتيقة، قالت يل

  كن العرب يهجموا ممكن يصري قحط، مم
  
  
  

ألـف  : عالبلد، ممكن يصري حرب، تنسّد الـدروب 
  .ممكن ممكن يصري

وأصـل هـذا   . توّسل إليه: يريدون :ْتدخّٔل علۤيه   
من دخل بيـت عـريب   : التعبري أن من عادة العرب

وجبت محايته، وإطالقهم إياها على التوسل إليه جماز 
من دخول بيتهم وطلب احلمايـة، أال تـرى أـم    

  .انظرها .دخيَلك، بنوا على ْتفّعل من دّخل: يقولون

أجوا خيطبوَّا تدّلۤلْت راحـوا  ]: من كمام[
  .دّشروَّا تدّخۤلْتو

: َتـَدّخن : من العربية: َتَدّخن: من العربية :ْتدخّٔن   
صّير الدخاَن يعلـوه، ومنـه   : مطاوع دّخن الشيَء

  . تطييب الشيء بدخان الذريرة
شـرب  : كما يستعملوا مطاوعًا لـدّخن 

  .الدخان
و نأكتر الدّخان اللي بتـدخ ]: من كالمهم[

  .واحلقين حلب كان الصمصوين، هّلق شيل إيدك
ْتدّرت احلنطة وقبال الشعري تدّرا، ]: يقولون[ :ْتدّرا   

َخُلص وتنقَّى مـن الـتنب   : َتذرَّى احلّب: من العربية
  .بتذريته يف اهلواء

  .التدراي والتدراية: ومصدره عندهم
: –وتسـّهل مهزتـه    –َتَدّرأ : من العربية :ْتدّرا   
  .استتر

وأطلقوا التدراي والتدراية، : ومصدره عندهم
  .املصدر جمازًا وأرادوا به مكان االستتار وااللتجاء

اسـتتر  : ويدانيها يف العربية تذرَّى بالشـيء 
  .واستظل واحتمى

جيت أتدّرا جببتو صار يتدّرا ]: من كمام[
  .بعصاييت
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َتَدّرب مطاوع دّربه بالشيء : من العربية :ْتدّرب   
  .عّوده إياه: وفيه وعليه

  .تدرُّب: كيةواستمدت التر
كل شي حسب ما تعوّۤد نفسك عليه، دّربـا  
عاملسكر والتدخني والقمار بتعتاد، وصـعب كـتري   

  .تقدر تبّطل اللي تدربت عليه
وبالعكس دّربا علـى السـباحة والرياضـة    
والنضافة وركوب اخليل أو السيارات أو التزحلـق  
على التلج والنوم وقت النوم واألكل وقت األكـل  

يها بضحكة طنانة وكل أمور احليـاة  واملصاعب تفق
تقابال باالبتسام بتعتاد كمان وما بتحـّب تفارقـا،   

  .اختار واحد من الدربني! وأنته يا صاحيب
  .وا على ْتفعلل للمطاوعة من دربسبن :ْتَدْرَبس   

  .انظرها

: أو ْتَتربع والثانية يقوهلا الريف مبعىن جتّشأ :ْتدربع   
صوت حكاية : ))بْع((ومن  –انظرها  –حنت من تدرع 

  .التجشؤ
  .لل للمطاوعة من دربكبنوا على ْتفع :ْتَدْرَبك   

  .انظرها

َتقّدم إليه شيئًا : َتَدرَّج إىل كذا: من العربية :ْتَدّرج   
  .ارتقى إليها درجة فدرجة: فشيئًا، يف املراتب

فالن خّلص : يقولون]: من تعابريهم احلديثة[
وهّلق عم بتدّرج عند الطبيب دراستو يف كلية الطب 

الفالين، وأخوه خّلص يف احلقوق وعم بتدّرج عنـد  
يقضي مدة حتت إشـراف  : يريدون. احملامي الفالين

  .قدمي حسب القانون
بنوا على تفعلل للمطاوعـة مـن    :ْتدْرٔخش

 –انظرهـا   –درخش اليت بنوها أيضًا من الـدرخوش  
  .دخل فيه، اختبأ كاحلشرة: يريدون

  
  
  
  

  .نوا على تفّعل للمطاوعة من دّرسب :ْتَدرّٔس   
  .انظرها

حتريـف تـدّرأ   : عم بتضّرع: ويلفظوا :ْتَدرّٔع   
استتر، وهم يسـتعملوا  ): العربية، وُتسهل مهزته(

ملعىن جتّشأ، واستعاروا للتجّشؤ االستتار ألن األدب 
  .يقضي أن توضع اليد على الفم لدى التجشؤ

كما تلفظ  ))تدرع((بل أرى من الصواب أن 
التوسل إىل اهللا، ألم يستغفرونه : تضرع من التضرع

  .لدى التجشؤ
ْتدربع، والريـف  : وبعضهم يقول يف تدّرع

حكايـة  : ))بع((تتربع، ولعلها من تدرع ومن : يقول
  .صوت التجشؤ

رحليت إىل بالد ألف ليلـة  ((وجاء يف كتاب 
أنه دعي إىل تناول العشاء يف قصر احلْسـيب   ))وليلة

قرب البياضة ورأى ألوانًا من الطعام، فأكل وخـرج  
وماذا فعلُت : وغسل، فأتاه احلسيب ودعاه للعشاء قال

هذه مقبالت، ودخل معه غرفة أخرى : اآلن، أجاب
كانوا يتدرعون وأحيانًا ميسحون : فيها وفيها مث قال

هم وأكلوا وأكلـوا، مث  أيديهم امللوثة بالدهن يف حلا
أقّدر أن ما أكله الفرد منهم يكفـي لطعـام   : يقول

  .أسرة عندنا يف فرنسا أسبوعًا
ملا بتدرعوا حبّطوا إيدن علـى  ]: من آدام[
  . أستغفر اهللا: ّمتن وبقولوا

س؟ رت مقاًال فكهًا يف جملة الضاد وكنت نش

أتساءل فيـه عـن    ))حديث غرزم((عنوانه  .٢٥١ص
أألنه إذا أفرغ ....: أسباب ضحكة بدرت مين فقلت

قارورة طربه عبق اجلّو بكّي الَشعر وشّي البعر وقلي 
  ....النمل وسلق القمل وقأجشآت البطني؟

  .بنوا على تفعلل للمطاوعة من دركل :ْتَدْركل   

  .انظرها
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إذا قطعْت راسو بتدركل ]: من استعارام[
  .ولعند اللي حبّب

بنوا على تفعلل للمطاوعة من الدرويش  :ْتَدْروش   
رويشـًا، أو صـار فقـريًا    صار د: مبعىن –انظرها  –

  .كالدرويش
  .الدرويش ودروش والدروشة والدروشان: انظر

أطلق امع  .انظرها .مصدر دّرب: عربية :التدريب   
العلمي العريب كلمة التدريب على ما يسمونه اليـوم  

واملناورة، وهي قيام اجلند بشـبه معركـة    نريمالتب
  .مصطنعة لتعليمهم أو الختبار ما تعلموه

تقـع بـني اجلديـدة    ]: من حارام[ :الَتدريۤبة   
والشابورة، فيها سوق مشهور بصنع األحذية املتينـة  
الرخيصة، مسيت بالتدريبة ألا يتفرع منـها دروب  

  .كثرية
  .التدريبةأكل صرماي شغل ]: من كمام[

]: يقولون[ .انظرهـا  .مصدر دّرج: عربية :الَتدريج   
  . ْترّفع بالتدريج أو تدرجييًا

أخرج من فمـه  ): العربية(حتريف جتّشأ  :ْتَدّشى   
  .تدّرع: صوت غازات من معدته، ويرادفه عندهم

  .انظرها

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من دّشر :ْتَدّشر   
  .انظرها

ال ما بتدّشر بـّدو مـن   امل]: من كالمهم[
  .ينطرو وينّميه، الولد الزغري ما بتدّشر حلالو

بنوا على ْتفعَلل للمطاوعة من دمشن فالن  :ْتَدْشَمن   
  .انظرها .جآرو

َن ـن َدّشـاوعة مـبنوا على ْتفّعل للمط :ْتَدّشن   
: َدـرة، واملعبـه ألول مـلبس): العربية(وب ـالث
  ا ـرة، ومثلهـه ألول مـه وباركـى فيـصل
  
  
  
  

  .أول سفينة والبناء لدى انتهائه
) العربيـة (بنوا على تفّعل من دعا عليـه   :ْتَدّعى   

  .طلب له الشّر: مبعناها
ال تـآذي النـاس بتـدّعوا    ]: من كالمهم[
  .عليك

  .بنوا على تفعلل للمطاوعة من دعبل :ْتَدْعَبل   
  .انظرها

 –  ))أم علي((ويعبث األوالد باحلشرة املسماة 

  .أم علي ْتَدعبِلي: قائلني –انظرها 
: –وتسـّهل مهزـا    –َتَدّفأ : من العربية :ْتَدّفا   

  .َتَسّخن
  .دفاي والتدفاۤيةالٕت: ومصدره عندهم

فالن متل اللي عـم بتـدّفا   ]: من كمام[
  .على قناديل املادنة

ــة    ــة املركزي ــب :الَتدِفئ  CHAUFFAGE: تعري

CENTRAL.  
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من دّفر اليت بنوها  :ْتَدفّٔر   

دفعه، وهم يستعملوا مبعىن َهـرَّب  : أيضًا من دفره
  .وصّرف البضاعة السيئة

أجو القوجلية تيكبسو بيـت  ]: من كالمهم[
احلرامّية بيعطوا املال املسروق . التتانة كان التنت تدّفر

  .للمدفرين وَهدول ببيعوه يف بالد قريبة أو بعيدة
ملا انسرقت الدنانري العربيـة اللـي كانـت    
حمفوظة يف جرتني يف متحف الشام واللي كانت أكرب 
جمموعة عربية للدنانري عطت احلكومة خرب سرًا لكل 
الصّيۤاغني يف كل البالد السورية، وبعد مدة املدفرين 
دّوبوا شوي وأجوا لعند صايغ يف طرطوس، وهـّوه  

  .رفوااللي خّبر الشرطة، وانكمشوا واعت
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  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من دّفش :ْتَدّفش   
  .انظرها

فاض ودفع بعُضه : تدّفع السيُل: من العربية :ْتَدّفع   
  .بعضًا

َتصّبب، وجمـازًا  : ق السيُلَتدّف: من العربية :ْتَدّفق   
  .أفاض: يف احلديث فالٌن
. بنوا على تفعفع للمطاوعة من دقـدق  :ْتٔدْقٔدق   

  .ُوِشم: واستعملوها أيضًا ملعىن. انظرها
  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َدقر :ْتٔدقّٔر   

  .انظرها واندقر

بنوا على تفّعل للمطاوعة من دّقق احلساَب  :ْتٔدقّٔق   
  .استعمل الدّقة وأنعم النظر يف األمر: وغريه

وا على تفعفع من دكداك بن: دكگأو ْتد :تَدكَدك   
هدمه حـىت  ): العربية(اليت بنوها أيضًا من دّك البناء 

  .سّواه باألرض
: َتدّلى الثمـُر مـن الشـجر   : من العربية :ْتَدّلى   

  .استرسل
  .التدالي والتدالية: ومصدره عندهم

  .دىل: انظر

: ْتَدّلج على َمهَلك، يريـدون ]: يقولون[ :ْتَدّلج   
ِسر، امِض، بنوا على تفّعل من دّلج اليت بنوها أيضـًا  

  .سار ليًال، وهم أطلقوا): العربية(من أدجل 
بنوا على تفعفل من دلدق اليت بنوها أيضًا  :ْتَدلٔدق   

  .انظرها .من دلق

  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من دّلع :ْتَدّلع   
   .انظرها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]: من أغانيهم[
  كل من شافو ِبحّبٓو  ن عاۤيش متل الببُّوٕم

   ما بيحمل هّم بقلبٓو   بتدّلع على كل الناس
دلك جسـده عنـد   : َتَدّلك: من العربية :ْتدّلك   

: االغتسال، بالطيب أو بالصابون أو البيلون أو الدواء
  .طاله به

: َدلَّ، َتغّنج وَتلوَّى، املرأُة: َتَدّلل: من العربية :ْتَدّلل   
أظهرت جرأة على من حتّب يف تلطف كأا ختالفـه  

  . وما ا خمالفة
  لَتَدلُّ: واستمدت التركية

أجوا خيطبوَّا تدّلۤلت راحـوا  ]: من كمام[
  .ودّشروَّا ْتدّخۤلت

لقب حلب، لقبها به األوروبيون،  :تْدمر اَجلديَدة   
ا كانت ملتقى القوافل وشأا يف التجارة خطري، أل

  .كتابنا حلب: انظر. شأن تدمر قدميًا
 ).العربية(بنوا على تفّعل للمطاوعة من دّمر  :ْتَدمّٔر   

  .انظرها

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن دّنـى يف    :ْتَدّنى   
ومصدره . تتّبع أصاغرها وخسيسها): العربية(األمور 
  .التدناي والتدناية: عندهم

  .َتَدنِّي: واستمدت التركية
فالن نفسو واطيـة بتـدّنى   ]: من كالمهم[
  .للقرش

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من دّنب الـيت   :ْتَدّنب   
بعد أن جعلوا الذال ) ربيةالع(بنوها أيضًا من الذنب 

  .داًال
  .البعجبو الكحل ْبَدنّبو]: من أمثاهلم[

َتهـّدل،  ): العربية(حتريف َتدلدل الشيُء  :ْتدْنَدل   
  .دندل: انظر .حترك متدليًا
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  .ۤاْتَدْنَدل، وكذا يف الكلدانية: ويف السريانية 
عرف احلبيب مقامه فتدندال ]: من تندرهم[

  ).فتدّلال: حرفوا(
صار َدِنسـًا،  : َتَدّنس الشيُء: من العربية :ْتَدّنس   

  .اّتسخ، تلّطخ
معالقنـا الفضـة تـدّهۤبت،    ]: يقولون[ :ْتَدّهب   

بنـوا علـى ْتفّعـل    . ومكتبتنا فّيا ألف جملد مدّهب
مّوهـه  : ذهّبـه : للمطاوعة من َدّهب، عن العربيـة 

  .بالذهب، أو كتب على الشيء بالذهب
  .تفعفل للمطاوعة من دهدك بنوا على :ْتدْهَدك   

  .انظرها

  .اّدهن، اّطَلى بالدهن: َتَدّهن: من العربية :ْتَدّهن   
مطـاوع  : تدهور الشـيءُ : من العربية :ْتَدهٔور   

  .دفعه وقذفه يف َمهواة): العربية(دهوره 
فالن تـدهوۤرت جتـارتٓو،   ]: من كالمهم[

  .والسيارة تدهورت
بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن ذّوب    :ْتَدؤّب   

جعله ذائبًا بعـد أن كـان   ): العربية(السمن وغريه 
  .جامدًا

بنوا على ْتفوعل للمطاوعة من الكلمـة   :ْتدٓوَبل   
ضـوعف  : عن الالتينيـة مبعـىن   DOUBLEالفرنسية 
  .وُكرِّر

تدوبل املبلغ، تدوبل العدد، ]: من كالمهم[
  .تدوبل احلكم أو اجلزا

بنوا على تفوعل للمطاوعة من الدودخة  :ْتدٓؤدخ   
  .انظرها .عن داخ –انظرها  –
  
  
  
  
  

  

بعد ما شرب لٓو ْمدّقة شفناه ]: من كالمهم[
  .تدودخ

كان مـدّورًا،  : تدّور الشيُء: من العربية :ْتَدؤّر   
  .ُحّرك الدوالب ليدور: واستعملوها أيضًا مبعىن

بنوا على تفوعل للمطاوعة مـن دوزن   :ْتدٓوزن   
  .انظرها .العود

بنوا على تفّعل للمطاوعة من دّوس الـيت   :ْتدوَّس   
  .داس ودوس وانداس: انظر .بنوها من داس

بنوا على ْتفوعل للمطاوعة مـن فعـل    :ْتدٓوَشن   
  .دوشومنك التركي مبعىن فّكر

بنوا على تفوعل للمطاوعة من دولقو اليت  :ْتدٓؤلق   
  .مبعىن أكله –انظرها  –بنوها أيضًا من الدّالقي 

يسـتعملوا يف عبـارات   ]: من كالمهم[
تدولقت وما ّملت  –وبا  –محايت : السباب والتهكم

  .السفرة
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من دّون الشيَء  :ْتَدؤّن   

  .دون: نظرا .كتبه يف الديوان): العربية(

  .على تفوعل للمطاوعة من َدنقبنوا  :ْتدٓؤنق   
  .انظرها

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َدّير القمبـاز   :ْتَدئّر   
  .فّصله ليلبسه من هو أصغر منه: عندهم

يف جبل مسعـان، مـن   ]: من قرى حلب[ :ْتديل   
ربيع إيل، كما يرى األب أرملـة  : ْتدا إيل: األرامية
  .١٨٥ص  ٣٨املشرق س : يف
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  .استقرض: َتَدّين: من العربية :ْتَدّين   
  .بتدّين وبتزّين]: من كمام[

صار ذا ِديـن وتعّبـد،   : َتَدّين: من العربية :ْتَدّين   
  .اختذه دينًا: بكذا

: استمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
  .َتَديُّن
  .ضواوتفا: تذاكروا يف األمر: من العربية :ْتذأكر   
: من مفردات الثـاقفني، مـن العربيـة    :ْتَذْبَذب   

حترك واضـطرب ونـاَس، وهـم    : تذبذب الشيُء
  .يستعملوا ملعىن تقّلب يف أقواله أو أعماله

): العربية(بنوا على ْتفّعل من َذخر الشيَء  :ْتَذخّٔر   
  .خبأه لوقت احلاجة

مصـدر ذكـر   : الَتـذكار : من العربية :ذكارالٕت   
هـم  وحفظه يف ذهنـه، جعلـه يـذكره،    : الشيَء

  .يستعملونه ملا عمل لغاية أن يذكر
  .ذكره: َتذّكر الشيَء: من العربية :ْتَذكّٔر   

  .َتَذكُّر: واستمدت التركية
اللي بريد يبسط نفسو يتذّكر ]: من أمثاهلم[
  .لربدنام بظل الورد وتذّكر ليايل ا. ليلة عرسو

كـره  مصـدر ذّ : التذِكرة: من العربية :الَتذكٔرة   
جعله يذكره، وهم أطلقوا الَتذكرة على : الشيَء وبه

الورقة أو الشهادة اليت تشعر أن حاملها سّدد مبلغًا، 
وهذا من اصـطالح  ... أو أنه معفى من اجلندية أو

  .Techéréa: التركية، واستمدا منها الرومانية فقالت
  .تذكرات وَتذاكر: لىومجعوها ع

  
  
  
  
  
  
  

يريدون (فالن مضّيع التذكرة ]: من كنايام[
  ). أنه شارد الذهن وُمهِمل

  .خضع وتواضع: تذّلل له: من العربية :ْتذّلل   
  .َتَذلُّل: واستمدت التركية

تـذّلل  : بل القبيح من عادام] من عادام[
اإلنسان حلبيبو، وهذا َطَبع األدب بطـابع العبوديـة   

  .املعّبر عن نفس دنّية
: َتـَذّمر : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتذمّٔر   

تنّكـر لـه   : غضب، الم نفسه على فائت، عليـه 
وأوعده، اجترأ عليه ورفع صوته يف عتابـه، وهـم   

  .يستعملوا مبعىن تشّكى أيضًا
هجـاه  ): العربية(بنوا على ْتفّعل من ذّمه  :ْتذّمم   

  .يف األصل من تعبري التركية وعابه مبعناها، وهو
 دذاقه شيئًا بع: َتَذّوق الشيَء: من العربية :ْتَذؤّق   

  .شيء، ويستعملوا أيضًا للتذوق املعنوي
  .تذوُّق: واستمدت التركية

يا ُتَرى ويا : من العربية: أو يا هل َتَرى؟ :يا تَرى   
هـل تظـن، ومل يسـمع    ! يا رجل: هل ُتَرى، أي

  .مبعىن ظّن إال جمهوًال ))ىأر((مضارع 
َتراَءى : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتراءى   
  .تومهت: ظهر حىت رأيته، وهم يستعملوا ملعىن: يل
: الُتراب: ويلفظوا الْطراب، من العربية :الْتراب   

  .ما نعم من أدمي األرض
الترابة والتراباي والتراباية، : والواحدة عندهم

: ويسمون املشتغل به. بات والتراباياتالترا: واجلمع
  .التّراب ويلفظوا الطّراب

  .تراب األمحر، تراب الطباخات، تراب اهللك، ترب: انظر
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  .وبيت التراب يف حارة اجللوم الصغرى
ملن يتشاءم أو يشتم أو يدعو على ] يقولون[
واليهود لـدى جتهيـز امليـت    . بتّمك ْطراب: أحد

ن التراب على عينيه، ومن هنا يفتحون أجفانه ويذرو
  .العني ما بتشبع إال مالتراب: جاء املثل

أم ((ويصيح األوالد وهـم يلعبـون بلعبـة    
ْطراب، أوطو ْطراب، وقد متـّس أناملـهم   :))احليط

تراب األرض، وهذا اصطالح عندهم بأنـه تـرك   
  .اللعب فال يسري عليه قانونه

يرحم روح فالن ْبتقـل مـا   ]: من دعائهم[
  .ترابعليه 

طلع ورا جنازة الشيخ جنيـب  ]: ويقولون[
سراج خْلق متل َقّش التراب، وقبلو متلـو جنـازة   

  .الشيخ علي الدعش، وبعدو جنازة إبراهيم هنانو
يا ابين اهللا يرضى عليك ]: من دعائهم لفالن[

  .ومتۤسك التراب يْقلب دهب
ويعلقون يف البيوت شبه أبلوج قدر اإلصـبع  

  .مكة على شكل خزفة جيلبه احلجاج من تراب
جاء يف حاشية ابن عابـدين الطبعـة األوىل   

ال بــأس بــإخراج التــراب  :٢٥٦ص ۲جالبوالقيــة 
يف تراب البيـت   واألحجار اليت يف احلرم، وكذا قيل

املعظم إذا كان قدرًا يسريًا للتربك به حبيث ال تفوت 
وصّوب ابن ). ))الظهريية((كذا يف (به عمارة املكان 

عن تراب البيت لئال يتسلط عليه اجلهال، وهبان املنع 
 ))معني املفيت((كذا يف ... (فيفضي إىل خراب البيت

  ).للمصنف
وقرى الشيعة حول حلب يضـعون حتـت   

  .جبينهم يف الصالة خزفة من تراب جنف
ابن آدم عينو مـا بتشـبع إال   ]: من أمثاهلم[
  أصله من كالم اليهود، يضعون التراب (مالتراب 

  
  

جّدي وجّدك كانوا اصـحاب اهللا   ).امليتيف عيين 
  .يرحم الطراب، العدس بترابو وكل شي حبسابو

يقولوـا  (ترابو يف عينيه ]: من استعارام[
للناقم الساخط املهدِّد، يريدون تراب املعركة الـيت  

  .يريد أن تقوم بينه وبيين ليدخل يف عينيه ويعميها
التراب : أو طراب األمحر، يريدون :تراب األمحر   

األمحر يبيعونه ألنه خري تراب ملزروعات البيـوت،  
تراب األمحـر،  ]: ينادي بياعه[وزمن بيعه الربيع إذ 

  .تراب األمحر
تراب حّواري ُيْجَبل ويتخذ منه  :تراب الطّباخات   

تراب ]: وينادي عليه بياعه[موقد الفحم يطبخ عليه، 
  ....الطباخات، تراب الطباخات، أو طراب

تقع بـني سـوق   ]: من حارام[ :ٔرباالٕغتراب    
قال الغـزى  . خارج السور: النّحاسني واألملاجي أي

كان موضع هذه احمللة تربـة   :٤٣۰ص ٢ج ))النهر((: يف
تعرف باسم تربة الغرباء، كأا كانت خمتصة بـدفن  
أموام، مث هجرت، ويف حدود القرن الثامن أخذت 

  .تعمر فيها املباين
 :٨١صالشيخ وفا الرفاعي يف منظومته  ومساها
  .قبور الُغَربا

أو طراب اهلّلك، حتريف اَهلَلكـون   :لّٓكتراب إهل   
  .ن كان فيها ماءإاألرض اجلدبة و): العربية(

وهذا التراب يكون يف أرض شـرقّي عـني   
التّل، لونه أصفر وليس ينبت عليه شـيء، وبياعـه   

: حيمله على احلمار يف شليف صغري وينـادي عليـه  
تراب اهلّلك تراب اهلّلك، فيشتري منه من عنده ابن 
صغري ليضعه يف ِحفاض الولد فيمتص بروزه دون أن 

  . يلوث الطفل
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ويزعم احللبيون أنه مسي بتراب اهلّلك ألنـه  
بـدليل أن جنـوّيب   . تراب من هلك يف طوفان نوح

يتخلـل   ))جبل العضـام ((أرض اهلّلك مقربة امسها 
ا كثريًا، وهذه حجارة جبلها كثري من العظام، وزر

عظام حيوانات مائيـة تكلسـت يف أحـد األدوار    
غدت واآلن . اجليولوجية، إذ كانت أرض حلب حبرًا

أرض تراب اهلّلك حّيًا كبريًا يصل إليه املاء والنـور  
  .والباص

عن  ٨٨ص ٣ج ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 
رحنا ناصر الدينية وشفنا قتيـل،  : يومية نعوم خباش

وارها كان قتيل عند رجب باشا صـوب تـراب   
  .اهللك

  .فاعل للمطاوعة من رابطبنوا على ْت :ْتٔرأبط   
  .انظرها

  .استعماهلا يف الترابط املعنويويكثر 
أطلقوها على تراب املواد املصنوعة كترابة  :ةۤبالْترا   

  .الصابون
  .أطلقوها على اإلمسنت أول األمر :ة اإلفرجنيةۤبالترا   
أطلقوها على البيلون بورد يعمـل   :ة احللبۤيةۤبالْترا   

ووصفت باحللبية ألـا اختصـت   . أنابيب صغرية
  .بيلون بورد: رانظ .بصنعها حلب

ويرسله الغرباء ألطف هدية إىل بالدهم، على 
  .أن منه املغشوش

رجعوا إىل الـوراء،  : تراجعوا: من العربية :ْتراَجع   
ارتـّدوا عمـا كـانوا    : وهم يستعملوا أيضًا ملعىن

  .عازمني عليه
اجلـيش  . تراجع عن وعدو]: من كالمهم[
  .تراجع

  :بنوا على ْتفاعل من الرجل ملعىن :ْتراَجل   
  
  
  
  

  .يتظاهر أنه رجل شجاع
 Tragédie: من الفرنسية: أو التراجيديا :الْتراجيدية   

القصيدة الـيت تنتـهي   : TRAGOEDIAعن الالتينية 
  .بفاجعة

نشـيد املعـَزى،   : ومعىن التراجيديا اليونانية
ومسيت القصيدة ذات الفاجعة ا ألن اليونان يف قدمي 

بل : دهم كانوا لدى متثيلها يذحبون معزى، وقيلعه
  .كانوا يلبسون جلد املعزى
  .املأساة: وضع هلا رشيد عطية

تباعد، تـأّخر،  : َتراخى عنه: من العربية :ْترأخى   
تساهل يف : تباطأ، تواَنى، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن

  .معاملته ومل يتشّدد
  .َتراِخي: واستمدت التركية

من مفردات الثاقفني من مصـطلحات   :مالْتراخٓو   
: ، ويف اإلنكليزيـة TRACHOMEالطب، يف الفرنسية 

TRACHOMA :   ،الَرَمد اُحلَبْييب، مرض جفـين يعـدي
  .اَحلَثر: وضعوا له

  .١٦٧ص  ٢٢وس  ٥۰٣ص  ٤٣س : ملقتطفانظر ا

  .٥٢ص  ٧عدد  ٢٢وس  ٤٦ص  ١۰عدد  ١٩س : وجملة األديب

بنوا على ْتفاعـل للمطاوعـة مـن َرُذل     :ْتٔراَذل   
  .خسيسًا دونًا: صار َرذًال أي): العربية(

  .البتراَذل دواه الصرماية]: من كالمهم[
صـار رئيسـًا،   : َترأَّس فالن: من العربية :ْترأَّس   

  .مطاوع رأَّسه
اليٓوم ترأَّس اجللۤسـة نائـب   ]: من كالمهم[

  .الرئيس ألن الرئيس غايب
  .أطلقوها على حامل الترس :الترّٔاس   

  .التّراسة: واجلمع
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أجو السّيافة والتّراسة ۤالبسني ]: من كالمهم[
  .يب محرٕع

أرسل بعُضـهم إىل  : تراسلوا: من العربية :تراَسل   
  .بعض رسوًال أو رسالة

  .َتراُسل: واستمدت التركية
بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من الرشـاقة   :ْتٔرأشق   
  . صار رشيقًا أو تكّلف الرشاقة: ملعىن
  .الرشاقة والرشيق والرشق: انظر

ارتضى : َتراضى القوُم الشيَء: من العربية :ْتٔرأضى   
  .كل منهم به وقبله وقنع به

: كل مـن بعـرّۤم وبقـول   ]: من كالمهم[
اسآل التراضي أحسن مالتشاكي، و: َبشتِكي قول لو
  .كل من جّرب

تراضعنا أنا وفالن، بنوا على ]: يقولون[ :ْتٔرأضع   
  .انظرها .ْتفاعل للمبادلة من راضع

أجا على َتراطيبٓو أو علـى  ]: يقولون[ :الَتٔراطيب   
جمـاز  : على مبتغاه: ترطيبو أو على ترطابو، يريدون

  .االبتالل): العربية(من الترطُّب 
  .اعل للمطاوعة من راعىبنوا على ْتف :ْتٔرأعى   

  .انظرها

أنته إذا ما تراعيت منو بقـا  ]: من خلمام[
  .مّنا نراعيه؟

  .بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من رعن :ْتٔرأعن   
  .انظرها

أظهر له الرأفة، والرأفـة  : َترأَّف به: عربية :ْترأَّف   
  .أشّد الرمحة
الزم نترأف حبالـة الفقـري   ]: من كالمهم[
  .املرضان

  ن ـة مـل للمبادلـى ْتفاعـوا علـبن :ْتٔراَفس   
  
  
  
  

  .انظرها .رافس اليت بنوها أيضًا من رفس

: َترافع اخلصمان إىل احلـاكم : من العربية :ْتٔراَفع   
  .حتاكما

  .رافق أحدمها اآلخر: ترافقا: من العربية :ْتٔرأفق   
راقب كـل منـهما   : َتراقبا: من العربية :ْتٔرأقب   

  .اآلخر، ويستعملوا أيضًا للمطاوعة
تراقبوا املشبوهني، تراقـب  ]: من كالمهم[
  .سري املرض

ركب بعُضه : َتراكب الشيُء: من العربية :ْتٔراكب   
  .بعضًا، َتراَكم

اجلّرار اآليل : TRACTEUR: من الفرنسية :الْتراكتور   
  .حنوهايستعمل يف احلراثة و

  .َتَرك التٓور: واملتندرون يشتقوا من
اجتمع بكثرة : تراكم الشيُء: من العربية :كمْترٔا   

  .وازدحام
  .َتراُكم: واستمدت التركية

ركضوا ): العربية(حتريف َتراكض القوُم  :َدگْتٔرا   
معًا، وهم يستعملوا أيضًا يف معـىن تسـابقوا يف   

  .الركض
  .انظرها .اختصار الترامواي :الْترام   

رَمى بعُضـهم  : َتراَمى القوُم: من العربية :ْتراَمى   
  .وصل إليه: ليه اخلُربإبعضًا، ترامجوا، َترامى 

  .الترامواي: انظر :التراماي   

من آالت : TROMPETTEمن الفرنسية  :الترامپيت   
  .النفخ يف املوسيقا النحاسّية

   أو التراموأية أو الترأمأي أو :الترامواي   
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 :TRAM: من اإلنكليزية: الترأماية أو الترام أو الترمانة
  .الطريق: WAYقضيب سكة غري ناتىء عن األرض و

  .ترامِوي: ))الرائد((ويف 
التراموايات، وكذا مجـع  : ومجع الترامواي

  .))احلافلة((وعربوها إىل . حتريفاا األخر
 ١٧٧٦واستعملت الترامواي يف إنكلترا سنة 

  .وكان استعماهلا لنقل الفحم من املناجم
ركاب أنشىء يف نيويـورك  وأول ترامواي لل

  .١٨٣٢سنة 
  .الترامواي يف حلب: ١٨٣ص ))تاريخ اآللة والتصنيع وتطورها((انظر 

تأسست شركة الكهرباء يف حلـب عـام   
١٩٢٨ – ١٩٢٧.  

  :وملا سارت يف حلب نظموا
  شكال أصفر ليموين      !شوف التراماي يا عيوين

  ا ضهرا كموينـأّم      ورـن بلُّـا مـوشبۤابيك
ي گالركـب أنـا وٓشـو   ]: ومن شعرهم[
  .بالترمانة

: عن الالتينية TRANSIT: من الفرنسي :الترانِزيت   
مرور البضاعة يف طريقها إىل مكان إرساهلا دون دفع 

  .رسوم
خمّلـص  : TRANSITAIREمن الفرنسية  :الترانزيتري   

  .البضائع املشحونة بالترانزيت
أو الترجنكوت أو الترنچكوت، من  :الترانشكٓوت   

مبعـىن   TRENCHمبعىن املعطف و COATE: اإلنكليزية
. ثوب يلبس فوق الثياب للوقاية مـن املطـر  : التبلل

  .وجيمع مجعًا مؤنثًا ساملًا
ختـاطروا،  : من العربية، تـراهن القـومُ   :ْتراَهن   

  .تسابقوا
  
  
  

حشيشة من التوابل تضاف : من التركية :َترا أٓوت   
إىل طبيخ الزيت، وحتشى يف جوف املخّلل التـاديف  

  .قبل كبسه
تراوح : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْترأوح   

فعاله هذا مرة وهذا مـرة، وهـم   : الرجالن األمَر
الساعة بتتراوح بني السابعة والثامنـة،  : يقولون أيضًا
  .تروح وجتيء: يريدون

يف األصل  –مجع التروحية، وهي : عربية :الَتٔراويح   
اسم للجلسة مطلقًا، مث مسيت ا اجللسة اليت بعد  –

أربع ركعات يف صالة التراويح يف رمضان، مسيـت  
  .بالتراويح ألن املصلني يسترحيون فيها

ْعلقنا معك علقة بـدوي  ]: من تشبيهام[
  .بصالة التراويح

َتـّرب الكتـاب   : ويلفظوا ٔطرّٔب، عربية :َترَّب   
وحنـن يف  . وضع عليه التراب ليجف مداده: وغريه

عهد صبانا كّنا نرّمل ما نكتب مـن املرملـة ذات   
  .الثقوب

  .انظرها .مطاوع رّبى: َترّبى: من العربية :ْتٔرّبى   

  .مصدر رّبى عندهم: والترباية :الترباي   
أو (ينعـل  . يكمّۤل تربايتـك ]: من سبام[
  ).أو هالترباية(أّشي هالترباي . تربايتو) يلعن

  .ۤرا العبد وال تربايتوٕش]: من أمثاهلم[
كان فقري احلال وهلق ْتـرّبج  ]: يقولون[ :ْترّبج   

 –انظرهـا   –شوي، بنوا للمطاوعة على ْتفّعل من رّبج 
  .روَبجومثلها ت

  ر، ــانتظ: صـَّتَرب: ةـن العربيـم :ْتٔربّٔص   
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لبث، وهم يستعملوا : توقف، يف املكان: عن األمر
ْلنا حوسة عاحلوش  ٕسٕح]: يقولون[يف ترميم البناء، 

والناقص ساويه والبّدٓو تربيص ربصو متل ما تربصت 
  .الدكان

  .ربص: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من رّبـط الـيت    :ْتٔربّٔط   
  .بنوها للمبالغة من ربط

بنوا من األربعة على ْتفّعل ملعىن صار أربعة  :ْتٔرّبع   
  .أو ذا أربعة

ثـىن قدميـه   : ترّبع يف جلوسه: من العربية :ْتٔرّبع   
  .حتت فخذيه خمالفًا هلما

  ]:من كمام[
  بيتني ومرّبعصار ۤلك        يا أم القمباز املرّقع

  وبتجي أّمك وبتترّبع   وصار لك طنفسة وسّداجة
تتعتع يف كالمه، ): العربية(حتريف ارتبك  :ْتٔرّبك   

وقع فيه ومل يكـد  : سقط فيه، يف األمر: يف الوحل
  .يتخلص منه

  .انظرها .تلّبك: وحيرفوا إىل

  .الُتراب، املقربة: الُتربة: من العربية :ْرۤبةالٕت   
  .ُتربة وُتربت وُتربه دار: التركيةواستمدت 

ُتـَرب،  : وجيمعون التربة مبعىن املقـربة إىل 
  .التربّية: الُتَريب واجلمع: ويسمون حافظ املقربة

تربة حّوارية ورملية وصخرية ]: من كالمهم[
  .... وجافة وصلبة و

  .انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

  .إِلي َأّب لكن يف التربة]: من كمام[
  
  
  
  
  
  
  

  :تربة األمري بدر بن أيب بكر
  .۲٣۲انظر اآلثار اإلسالمية لطلس ص

استمدوها من التركية مبعىن من حيرس  :التربه دار   
  .التريب: انظر .مدافن السالطني والعظماء

انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لطلـس ص   :التربة الدرويشة   

١٥٤.  

تقع شرقّي املدينة جبوار ]: من حارام[ :تْربة الال   
  .البّالط التحتاين، وهي حماطة باملقابر

تركية مبعىن املربية لألطفـال،   ))الال((وكلمة 
  .اخلادمة

  :تربة اهلروي
  .١٨١لسوفاجة ص  ))اآلثار اإلسالمية((اهلروي و: انظر

 .أطلقوها على من يتوىل الدفن يف املـدفن  :ٔريبالٕت   
  .دارتربه : انظر

  .التربّية: ومجعوها على
اِخلـوان،  : TRAPEZA: مـن اليونانيـة   :الَتٔربۤيَزة   

  .الترابيزات: واجلمع. الُسفرة، املائدة، املنضدة
: واجلمـع . أطلقوها على اآللة يطّين ا :التربيعة   

  .التربيعات
مصدر رّبـى الولـَد   : التربَية: من العربية :التربۤية   

والزرَع وغريمها مما ينمو، ولغة يف رّبب السـفرجَل  
ومسيت حـديثًا وزارة  . عمل منهما املرّبى: والتفاح

  .املعارف بوزارة التربية والتعليم
  .اصطالح تركي للرياضة بأنواعها :التربية البدنية   
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جتهيز اجلندي حبـب النظـام    :التربية العسكرية   
والطاعة، والوطنية، ومعرفة استعمال السالح، وتقوية 

  .بدنه، وتعويده على األخطار واألهوال
تركية، مبعىن املرّبـى تربيـة حسـنة،     :تربيه يل   

  .التربية: انظر .املؤدب

تركية، أصلها الصالصة مـن البـيض    :تربيه يل   
له تربيه ِلي،  والليمون تضاف إىل بعض الطعام فيقال

مث أطلقوا يف حلب التربية على مشـوي اخلـاروف   
الشقف يتبلونه تتبيلة املعالق دون التوم، ويزيـدون  
  .شيئًا من مرىب البندورة ويبقى حنو ساعتني مث يشوى

: انظـر . أبعده، َحناه: حتريف طرده العربية :َتٔرت   
  .انترت: وبنوا منها للمطاوعة. طرد
ركض، : تّرت اجلحش، يريدون: ]يقولون[ :َترّٔت   

  :من العربية على النحو التايل
  .دفع: تّر يف يده –ً ١
  .السريع الركض: التّر من الرباذين –ً ٢
  .حركه وزعزعه: ترتر الشيَء –ً ٣
إن : قـال لـه  : طّرد املسابُق صـاحبه  –ً ٤

سبقتين فلك عليَّ كذا وإن سبقتك كان يل عليـك  
  .كذا

: وعلى ما تقّدم خنّطىء قول األب رفائيل خنلة
  .TROTTER: من الفرنسية

صوت يدعون به الغنم للشـرب، يقابلـه    :ْترّٕٕت   
  .الصفري للدواب، وهو اصطالح هلم

العّت هلكنا، أكل الشالة ونزع ]: يقولون[ :ْتٔرّتى   
الطنفسة وشروايل اجلوخ، لكن كّلن ترّتوا ورجعـوا  

على ْتفّعل للمطاوعة مـن رتـأ    بنوا: متل ما كانوا
شّدها، وهم يستعملوا ملعـىن شـّد ثغـرة    : العقدة

  .النسيج خبيوط حتاك على حنو ما يف األصل
  
  
  
  

  .مصدر رّتى عندهم: أو الترتاية :رتايالٕت   
بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن رّتـب     :ْترّتب   

وضع كل شيء يف مرتبته، ويترتب عليـك  : األشياء
  . يلزم: أن تعمل كذا

  .َترتُّب: واستمدت التركية
  .واستمدا التركية. مصدر رّتب: عربية :الترتيب   

: واستمدا الرومانية من التركيـة فقالـت  
TERTIP.  

: أّمل به، وفالنًا :َتَرّجى الشيَء: من العربية :ْترّجى   
  .ْترّجاه مبعىن توّسل إليه: أّمل فيه، وهم يقولون

منترّجاك تدير بالك علـى  ]: من كالمهم[
  .بّنإا

أش بتترّجى مالسفرجلة كل ]: من كمام[
  .عّضة بغصة

غلب على : ترّجح الرأُي عنده: من العربية :ْتَرّجح   
  .غريه
ج وهوّۤه عم اخلطيب البترجر]: يقولون[ :ْتٔرْجٔرج   

حتـرك  : َترجرج: خبٓطب ما هو خطيب، من العربية
واضطرب، مطاوع رجرج اليت بنوها أيضًا من َرّج، 

  .راح وجاء: الشيُء يف حمله
 .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من رّجع الشيَء :ْتٔرّجع   

  .انظرها

نزل عـن ركوبتـه   : َترّجل: من العربية :ْتٔرّجل   
  .صارت كالرجل: فمشى، واملرأُة

  .ۤاْتۤرَجل: ويف السريانية
  .ويف الكلدانية مثلها 
مشـى ومل  ): واجليم فيهما تلفـظ َكافـاً  (
  .يركب

  : ًةـالَم َترمجـربية، ترجم الكـع :َتْرَجم     
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: والرجـلُ . فّسره بلسان آخر، نقله إىل لغة أخـرى 
    .أوضح أمره: سريته، عنهذكر 

ۤترۤجم، ويف الكلدانية مثلـها  : ويف السريانية
  ).واجليم تلفظ َكافًا(

  ).واجليم تلفظ َكافًا(َترَجم : ويف العربية
  .ترمجة حرفية]: من كالمهم[
  .ٔصل لۤيها منترۤجم عليهاَتٕن]: من أمثاهلم[

من : الَترُجمان والُترُجمان: من العربية :ْرْجمانالٕت   
  .الَتراْجۤمة: التَراِجَمة وهم يقولون: واجلمع. ُيَترجم

  .التورمجان: ويف هلجة مشال املغرب
 ١۰٤ص ١ج ))وثائق تارخيية عـن حلـب  ((يف 

القنصل الربيطـاين يف قـربص   : يزينـڤـيتكلم دي
: عن ترامجة قناصل حلب قـال  ١٧٩١وحلب سنة 

 اليهـود مـن  وكان عدد غري قليل من املسيحيني و((
يدخلون يف دائرة القناصل األجانب بصفة ترامجـة،  
ولكل ترمجان شخصان يدخالن يف محايته ويسـمى  

  .مبوجب الرباءة السلطانية ))فرمانلي((كل منهما 
فكان لقنصل فرنسة ثالثة ترامجة، ولقنصـل  
إنكلترة أحد عشر ترمجانًا مسيحيني وواحد يهودي، 

ندة أحـد  ولقنصل بندقية مثانية ترامجة، ولقنصل هول
عشر ترمجانًا مسيحيني وواحد يهـودي، ولـوزير   

سـبانية ترمجانـان،   إناپويل سبعة ترامجة، ولـوزير  
ولقنصل النمسا مثانية ترامجة، ولقنصل پروسيا مخسة 

  .ترامجة، ولقنصل السويد تسعة ترامجة
والترامجة والفرمانّية يلبسون القلبق ويتمتعون 

  .))ائبببعض االمتيازات ويعفون من بعض الضر
  
  
  
  
  
  

ترمجان، ومنها استمدت : واستمدت التركية
  :اللغات التالية

  .DROGMAN: والترمجان يف الفرنسية
  .DRAGOMAN: ويف اإلنكليزية
  .DRAGAMAN: ويف الروسية
  .DHRAGHOMANOS: ويف اليونانية

بنوا على تفعول للمطاوعة من رجـَوج   :ْتٔرجٔوج   
يريدون  –انظرهـا   –) العربية(اليت بنوها أيضًا من رّج 

  .اضطرب: بترجوج
بنوا على التفعال للمصدر من ْترّحب  :الَترحاب   

  .قابلو بترحاب: التالية اليت مل تسمع أيضًا، فقالوا
): العربيـة (بنوا على ْتفّعل من رّحب به  :ْترّحب   

  .مرحبًا: ه ودعاه إىل الرحب، وقال لهأحسن وفَد
: ترحرح الفرُس: أو تلحلح، من العربية :ْتٔرْحٔرح   

صـار يف  : وهم يستعملوا ملعىن: فّرق قوائمه ليبول
  .راحة بعد أن كان مضغوطًا عليه

عاونه على الرحلـة،  : ترّحله: من العربية :ْتٔرحّٔل   
  .وهم يستعملوا ملعىن ُرحِّل

: دعا له بالرمحـة : َترّحم عليه: من العربية :ْتٔرحّٔم   
  .رمحه اهللا: قال

  .َترحُّم: واستمدت التركية
: وقال غـريه . إا غري فصيحة: وقال الفّراء

  .إا حلن
دخۤلـت تتـرّحم طلۤعـت    ]: من كمام[
دخلت امرأة تعزي جارهـا بوفـاة   : أصله(بتتوّحم 

  ).زوجته وخرجت من عنده حتمل نطفة ولد
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  .ما ُيرحِّلك: الترحيلة: من العربية :الَترحيۤلة   
: يف الباب، من األرامية]: من قرى حلب[ :ٔتْرحني   

املشـرق س  : األيائل، كما يرى األب أرملة يف: ۤتۤرحني

  .١٨٥ص  ٣٨

عّرف وقته ): العربية(حتريف أّرخ الكتاَب  :َترّٔخ   
  .وتارخيه، وهم تومهوا أصالة التاء يف التاريخ

بنوا على ْتفّعل من رّخى اليت بنوها أيضًا  :ْتٔرخّٔى   
  .انظرها .اّتسع): العربية(من رخا 

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن رّخـص    :ْترخّٔص   
  .انظرها ).العربية(السعَر اليت بنوها أيضًا من رخص 

ْترّخص لٓو يفتح ّمخارة، بنوا ]: يقولون[ :ْترخّٔص   
للمجهول من رّخص الشـرُع   على ْتفّعل ملعىن املبين

  .يسره وسّهله: بكذا
فـتح مخـارة يف   بكان ما يترخص ملسـلم  

القانون العثماين، واليوم ال، على أن األوقاف تشترط 
  .يف إجيارها ذلك

نوا على تفعلن للمطاوعة من الرخصنة ب :ْتٔرْخٔصن   
  .انظرها .مبعىن االستهزاء

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من رّخم الصوت  :ْترخّٔم   
  .جعله رقيقًا لّينًا): العربية(

بنوا على ْتفعول للمطاوعة من ترّخص  :ْترْخٔوص   
  .انظرها .مبعىن ْتَرخصن

  .التراخوم: انظر :الْتٔرخٓوم   
  اوع رّدد، ـمط: رّددـت: ةـن العربيـم :ْتردَّد   
  
  
  
  
  
  
  
  

اختلـف  : ُيثبت، إىل املكاناشتبه فيه فلم : ويف األمر
  .إليه

  .تردُّد: واستمدت التركية
: بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من رّدم الشيَء :ْتٔردَّم   

  .سّد خلله
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن رّذل الـيت    :ْتٔرذَّل   

  .صار َرْذًال فهو رذيل): العربية(بنوها أيضًا من رُذل 
العجلـة  : DRAISINE: مـن الفرنسـية   :الَتَرزينة   

: واجلمـع . احلديدية يسريها عمال سكة احلديد باليد
  .الَتَرزينات

عقلو َتْرس وكل شغلو تـرس  ]: يقولون[ :الَتْرس   
العكـس، القفـا،   : َتْرس: الّلهم عافينا، من التركية

اَخلْلف، الظهر، وتستعمل جمازًا يف إتيان األعمال بغري 
  .طرقها الطبيعية

يصحبون كلمة التـرس  قد ]: من تندرام[
مّد اليد الـيمىن لإلشـارة إىل األذن   : بتمثيلهم التايل

  .اليسرى من اخللف
صفحة فوالذية ُيتوّقى : الُترس: من العربية :ْرسالٕت   

األتـراس والِتـراس   : واجلمع. ا من ضربة السيف
ْتـروس  : والُتروس والِتَرَسة، وهم جيمعونـه علـى  

التّراۤسـة  : س، واجلمعالتّرا: وحامل الترس. وْتروۤسة
  .عندهم

  .٢٣٩ص  ٦جانظر اية األرب للنويري 

: والعربية استمدت كلمة الترس من اليونانية
THYREOS.  

  :ومسوا على ااز بالترس ما أشبهه ممايلي
ضرب اجلـرح  : ترْس اجلرح فيقولون –ً ١

  .تْرس
  هالطربوش: سقف الطربوش فيقولون –ً ٢
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  .ترسو عريض أو ضيق
ترس الشـمس  : ترس الشمس فيقولون –ً ٣

  .انظرها .عم بضهج، ولعل هذه من القرص

ترس أجريه يف احليط، جماز من ]: يقولون[ :َتٔرس   
  .ترس: انظر .أغلقه باَملترس): العربية(ترس الباَب 

: ترس الچوال لدينو، يريـدون ]: يقولون[ :َتٔرس   
  .مأل، أفعم: ْتَرْس: مأله جهد ما يسع، من السريانية
  .ْتَرز: ويدانيها يف السريانية

مل يكـن  : َترس الورق، يريدون]: يقولون[ :َتٔرس   
  .بشكله الطبيعي، بنوا الفعل من الَتْرس

هـالَترس هاملـا   : يقولون]: من سبام[ :الَتٔرس   
ومل نسمع له . الدّيوث: َتَرس: من التركية ..بستحي

  .مجعًا، وحدثين صديق أن مجعها الَتَرسني والَتَرسات
إذ رّدهـا   ))القول املقتضب((ووهم صاحب 

خشبة تكون عند الباب أو خلفـه أن ال  : إىل الِترس
  .يدخل عليهم أحد

يوهم : من مدرسة َتَرس انته]: من توريام[
  .األرض املقّدسة: أيأنه من مدرسة ۤتّراسانَته 

مبالغة هلم : َتّرس أجريه يف احليط]: يقولون[ :َترّٔس   
  .انظرها .يف ترس

ترساق هاحلوش عجـبين،  ]: يقولون[ :ْرٔساقالٕت   
: التنظيم: وكل شغل هالزملة على هالترساق، يريدون

  .انظرها .حتريف الرستاق

دار الصناعة، : من اإليطالية عن العربية :الَتْرساَنة   
  .أي صناعة املراكب البحرية

  
  
  
  
  
  
   

: واألوىل أن يوضع هلا اليـوم : قال العاليلي
  .مسفنة

بنوا على تفّعل من رّسب اليت بنوها أيضًا  :ْتٔرّسب   
  .ذهب سفًال: ))َرَسب((من 

  .ترسُّب: واستمدت التركية
  .انظرها .مطاوع رستق يف هلجتهم :ْتٔرسٔتق   

  .ْسٓتقالْتٕر: ومصدره عندهم
فالن ْترسَّم يف وظيفتو، بنوها ]: يقولون[ :ْتٔرّسم   

صدر : من رّسم اليت بنوها أيضًا من الرمسي، يريدون
  .مرسوم رمسي بعّده موظفًا

: فالن ْتَرّسم قّسيس: ويف االصطالح الكنسي
  .أعطاه األسقف هذه الدرجة الكنسية

بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من رمسل اليت  :ْتٔرْسَمل   
حصل على مبلغـه دون  : أي: بنوها من رأس املال
  .رمسل: انظر .خسارة أو كسب

جعل : ترمسل مّنو، يريدون]: من استعارام[
  .خصمه يتكلم وهو استمّد منه ما يف قلبه

مالسـيس للترسـيس،   ]: يقولـون [ :الَتْرسيس   
سيس الواقعة مساّيل األناضول حىت من بلدة : يريدون

بلدة ترسيس الواقعة جنوّيب األناضـول، وترسـيس   
تسمى اليوم طْرسوس، ويف املعاجم العربية ٔطرطوس، 

  .ميناء طْرطوس: وهي اسم بلدة يف سورية
حتّلب من خالل : َترّشح املاُء: من العربية :ْتٔرّشح   

نه مـا  سال م: سال، اإلناُء مبا فيه: احلجارة، العرُق
  .فيه

هالشربة عم بترّشح والقربة ]: من كالمهم[
  .بترّشح، والكهريز عم برّشح عاجلب
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صّبينا مي بۤاردة وترّشحنا، جماز ]: يقولون[ :تٔرّشح   
أصـابته الرتلـة   : عربيهـا . من تَرشح املاُء املتقدمة

  .الوافدة
ترّشح فالن للنيابة، بنوا على ]: يقولون[ :ْتٔرّشح   

ْتفّعل ملعىن ُرشِّح أو هو رّشح نفسه من رّشح نفَسـه  
يأ وتأهل : أو رّشحه الناس لُيختار ممثًال هلم، لألمر

  .له
بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن رُشـد     :ْتٔرّشد   

  .اهتدى واستقام): العربية(
من رشـرش  بنوا على ْتفعفع للمطاوعة  :ْتٔرشٔرش   

  .فّرقه: اليت بنوها من رّش املاء العربية
: ذكر ترشرش كعادته فقال ))الرائد((على أن 
سال، تفّرق، تناثر، مث ذكر ترّشش : ترشرش السائُل

  .مبعناه
هادا ما بآمن وبُرو عاُملولـد  ]: من كالمهم[

تيترشرش باملازهر ببالش، هادا اللي كنت قلت لك 
  .بتشّطح فيهلو صّح للو قرب ببالش : عنو
  .بنوا على ْتفّعل من الرشاقة :ْتٔرشّٔق   
  .تراشق والرشاقة والرشيق: انظر

احتّد : ترّشق يف األمر: قال ))الرائد((على أن 
  .فيه
مـا شـا اهللا ْشـٔقد    ]: من كمام[ :الترشيق   

  .ترشيقاتك بۤاردة، بنوها من الرشاقة كمصدر
ْترّصدو وهّوه معدي وطعنـو  ]: يقولون[ :ْتٔرصّٔد   

  .ترّقبه، رصده: ترّصده: خبنجرو، من العربية
تالصـق،  : تَرصَّص الشيُء: من العربية :ْتٔرصّٔص   

  .ُرّص بعضه على بعض
  
  
  
  
  

: َتَرصَّع: من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتٔرصّٔع   
   .ُركِّبت اجلواهر يف ذهبه: كان مرصَّعًا أي

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من رّصف اليت  :ْتٔرصّٔف   
  .بنوها أيضًا من َرَصف

بنوا على تفعول للمطاوعة من رصوص  :ْتٔرْصٔوص   
  .اليت بنوها أيضًا من رّص

  .رص ورصوص وفعول: انظر
  .طلب رضاه: ترّضاه: من العربية :ْتٔرضّٔى   

  .الترضِّي: ومصدره
ــريانية ــٓا: ويف الس ويف  الترضــية،: ترعوت

قلب ضاد بَترعوَتا، كالمها على طابعهما : الكلدانية
  .العربية عينًا، ألما ال ضاد فيهما

من معرفتو بالصحابة بترضَّى ]: من كمام[
  .على عنتر
طراق طنطراق خـاروف  ]: من أهازجيهم[

حمشي معلق على باب الصقاق شّدو من دانو بتـهّر  
  !.عضامو ترّضوا عنٓو يا عشاق

تكّسر، َتَفّتت، : ترضرض: من العربية :ْتٔرضٔرض   
وهم يستعملوا إىل بعض تأثر الشيء من االصطدام 

  .رض وترضوض: انظر .بشيء آخر

رّضض اليت  بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من :ْترضّٔض   
  .بنوها أيضًا من رضَّ

  .انظرها وترضرض وترضوض

: –علـى عادتـه    –قال  ))الرائد((على أن 
  .بولغ يف رّضه ودّقه: الشيُءترّضض 

بنوا على ْتفعول للمطاوعة من رضَوض  :ترْضٔوض   
  . اليت بنوها أيضًا من رّض

  .رض وتفعول وترضوض وترضض: انظر
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  .التراطيب: انظر: رطابالٕت   
 .ابتّل، مطاوع رّطبه: َتَرّطب: من العربية :ْتٔرّطب   

  .انظرها

  .التراطيب: انظر: الَتَرطيب   
  .رعت: َتَرّعت املاشيُة: من العربية :ْتٔرعّٔى   

  .الترعاي والترعاية: ومصدره عندهم
  .وا على ْتفّعل للمطاوعة من رّعببن :ْتٔرعّٔب   

  .انظرها

ترعرع : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتٔرعٔرع   
  .نشأ وشّب: الصيب

: بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َرَعن العربية :ْتٔرعّٔن   
  .َحُمق، وهم استعملوها مبعىن توّسخ

  .الرعن: انظر

ر عميق يصل بـني  : الُترعة: من العربية :رٔعةالٕت   
رين أو حبرين، مضيق حيفره اإلنسان بني ـرين أو  

  .حبرين كترعة السويس
: ُتورٓعنـٓا، ويف الكلدانيـة  : عن السـريانية 

  .اتورعَن
انظر جملة . الُترعات والُترع، وهم رّدوا: واجلمع
  .حتقيق يف كلمة ترعة :٤٥٢ص ١٣س: امع العلمي العريب

شۤايف حالو كـأنو فـتح   ]: من كالمهم[
  .الترعة

: يف املعّرة، من األرامية]: من قرى حلب[ :ْرِعيٕت   
 ٣٨املشرق س : األبواب، كما يرى األب أرملة يف: َترعۤا

  .١٨٥ص 

  ن ـة مـل للمطاوعـى ْتفّعـوا علـبن :ْتٔرغّٔى   
  
  
  
  
  
  

) العربيـة (َرّغى اليت بنوها من رغا اللنب أو الصابون 
  .صار له رغوة

بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن رّغبـه     :ْتٔرغّٔب   
  .جعله يرغب): العربية(

: الِترَغّل والِترَغّلة واُألْطُرُغلة: من العربية :ْرٓغلالٕت   
  .TRIGHON: ضرب من احلَمام الّربي، عن اليونانية

وهي ترغّلة بالشـام وقمريـة   : قال املعلوف
  .مبصر وشفنني يف العراق

تعرف عنـد عاّمـة   : وقال الشيخ أمحد رضا
  .الشام بالطرُغل
واستمدا السريانية مـن اليونانيـة   : نقول
َتـْرٓنْجٓال وَتْرٓنجـوٓال،   : على الديك فقالت وأطلقتها

واجليم يف كلها (َتْرجنَال وتْرٓنجوَال : والكلدانية قالت
  ).تلفظ َكافًا

  .التنّعم: عربية من مفردات الثاقفني :الَتٔرف   
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َرّفس الـيت   :ْتٔرّفس   

  .انظرها .بنوها من َرفس

ْترّفع ]: ويقولون. [َتعّلى: َترّفع :من العربية :ْترّفع   
ه يبنون على تفّعل للمطاوعة من رّفعبوز القلم كتري، 
  .مبعىن حّدَد رأسه

ويستعملوا جمازًا يف الترّفع املعنوي والـترته  
  .عن الدنايا

  .َتَرفُّع: واستمدت التركية
عامله بلطف، وهـم  : َتَرّفق به: من العربية :ْتٔرفّٔق   

  .ترفقوا باملساكني:  عامله بالرمحةيستعملوا مبعىن
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: ترّفق السجني بعسكرّيۤين، يريدون]: يقولون[ :ْتٔرفّٔق
  .رافقه: َترّفق به: ُأصحب، من العربية

  .رفق ورفق ورفيق: انظر

َتنّعم، َتوسَّـع يف عيشـه   : ترّفه: من العربية :ْترّفه   
  .واستراح

: صعده، يف السّلم: َترّقى اجلبَل: من العربية :ْتٔرقّٔى   
َرِقي فيها درجة درجة، وهم يستعملوا أيضًا جمـازًا  

: ومصـدره . يف الترقِّي املعنوي، ومنه علـّو املرتبـة  
  . رقايةرقاي والٕتالٕت: الترّقي، وهم جيعلون له أيضًا

وبعد خلع عبد احلميد ساد حزب االحتـاد  
  .والترقي املاسوين

  . انتظره: ترّقبه: من العربية :قّٔبْتٔر   
  .َتَرقُّب: واستمدت التركية

عم بترّقد لٓو على شي سكرتون ]: يقولون[ :ْتٔرقّٔد   
مليح ورخيص تيجّوز ابنو، بنوا على تفّعل للمطاوعة 

كسدت، وهم يريدون أنه ينتظر : من رقدت السوُق
  .فرصة كساد السوق ليشتريه بالرخيص

كـان   ))ترّقـب ((حتريف  ))دترّق((ولو قلت 
  .يضًاأوجيهًا 

  .كّني أنته مترقّۤد اُهللا عليم]: من كمام[
 .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من رّقع الثـوب  :ْتٔرقّٔع   

  .انظرها

: صار رقيقًا، لـه : َتَرّقق الشيُء: من العربية :ْتٔرقّٔق   
  .رّق له قلُبه

  ن ـة مـل للمطاوعـى ْتفّعـوا علـبن :ْتٔرقّٔم   
  
  
  
  
  
  
  
  

  .انظرها .كتب): العربية(ّقم ر

  .كتبه: وبنوها من الرْقم
: ْترّقن امسو مالدفتر، يريـدون ]: يقولون[ :ْتٔرقّٔن   

: َتـَرّقن : من العربيـة : ترّقن قيدو: ُشِطب، ومثلها
احلّناء، ومنه يبدو أـم  : اختضب بالِرقان أو الَرقون

  .لدى شطب االسم كانوا يطلونه باحلّناء أو بلون ما
بنوا على ْتفعول للمطاوعة من الرقوصة  :ْتٔرقٔوص   

  .انظرها وتفعول .رقصاليت بنوها أيضًا من 

خّاله، طرحه، أمهلـه،  : ترك الشيَء: عربّية :ترك   
خّلفه، وبه مسـوا خملفـات   : أغفله، ترك امليت ماًال

وبنـوا منـها    –انظرهـا   –امليت املتروكات والتركة 
  .انظرها .انترك: للمطاوعة

  .َتْرك ومتروكات وَتَركة: واستمدت التركية
  .الكلدانية مثلهاْتَرك، ويف : ويف السريانية

البأِذي َتركو أوَلى، ْتركـو  ]: من كالمهم[
  .يساوي الربيدو، تركو من بالو

مـن  . شرط األلفة َتْرك الكلفة]: من أمثاهلم[
  .َترك ِشي عاش باله

. ح يا تركو أصَلحَلصياِشي ٕي]: من حكمهم[
نام عاحلصري واتركا لصاحب التدبري، املـا يف خۤيـر   

  ).أمثال جند أيضًاوهو من (تركو أخۤير 
شعب : األتراك: الُترك واجلمع: ويف العربية :ْركالٕت   

طوراين أصله من تركستان، على أن هلجة التركيـة  
  .يف تركية تبعد عن اللهجة األصلية

وفتح السلطان سليم األول العثماين سـورية  
، وظلت حتت حكمهم حىت اية احلرب ١٥١٦سنة 

  .العاملية األوىل
  .٩٦ة التيمورية صانظر التذكر
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متل ابن الترك بكيل وبناول ]: من تشبيهام[
  ).يناول الضرب: أي(

الشغلة دخلت عليه بالتركي ]: من كنايام[
  ).مل يفهمها: يريدون(

جلس متمكنـًا،  ): العربية(حتريف اتكأ  :ْتٔرّكى   
سند ظهره أو جنبه أو يديه إىل شيء، على أجلس و
  .اعتمد عليها: عصاه

اعتمد ): العربية(حتريف توكأ على عصاه  أو
  .وحتّمل عليها

. التركاي والتركايـة : ومصدر ْتَرّكى عندهم
: َتَرّكـى : –على عادتـه   –قال  ))الرائد((على أن 
  .ارتكى

مطـاوع رّكـب   : َترّكب: من العربية :ْتٔرّكب   
وضع بعضه على بعض، تركب الشيُء مـن  : الشيَء
  .تأّلف منه: كذا

  .َتَركُّب: التركيةواستمدت 
تركّبت ْشـبۤابيك البنايـة   ]: من كالمهم[

اهليطليـة بتتركـب مالنشـا أو    . وبوۤارّيا وحنفّياتا
  .ماحلليب

): العربيـة (بنوا على تفّعل من رّكز الرمح  :ْتٔرّكز   
  .أثبته: غرزه يف األرض، والشيَء

فالن انتقل لبيتـو اجلديـد   ]: من كالمهم[
التركيز بعـيش متـهّني    اإلنسان اللي حبب. وترّكز

  .وبزرع الثقة يف قلوب الناس حولو
اجتمـع  ): العربية(حتريف تراكم الشيُء  :ْتٔرّكم   

  .بكثرة وازدحام
ب طوراين رّحال ـشع: أو الُتْرُكمان :ْرْكَمانالٕت   
ـ ـزح من تركستـدو، نـكالب ه إىل ـان قبائل من
  م ـدن، أكثرهـوا اخليام أو املـة وسكنـسوري

  
  
  

اآلن غرّيب تركستان ويف إيران وتركيـة ومـا وراء   
  .القفقاس

، وهي ترمجة ))قيزيل باش((ويسميهم األتراك 
: َسْرخ َسران، ومعىن هذه التسـمية : تسمية الفرس

  .احلمر الوجوه: ذوو الرأس األمحر، وبعضهم يعرا
وهم فئة من عسكر الشاه إمساعيل، وقيزيـل  

  .من غالة الشيعة: باش
  .مان املقدسيوذكر الترك
، ١۰١ص: تركمان، والتذكرة التيمورية: انظر معجم قبائل العرب

  .١٤٣ص: وكتاب حمافظة حلب

ّز : مثل مشايخ التركمان]: من تشبيهام[
  .قاووق

: ترّكن كل شـي، يريـدون  ]: يقولون[ :ْتٔرّكن   
بنوا علـى  . َترّتب ووضع كل شيء يف مكانه وتنّظم

  .جانب الشيء: ْتفّعل للمطاوعة من الُركن
ما يتركـه  : الَتِركة أو الَتْركة: من العربية :الَترۤكة   

  .امليت لوارثه
  .انظرها .نسبة إىل الترك :ْركيالٕت   

اسم إحدى قبائل حمافظة حلـب، تعـّد    :ْرِكيٕت   
  .خيمة، وهلا فرع يف سهل الغاب ١٧۰

هادا زملة تركيبة أٓوَعى مّنو، ]: يقولون[ :الَتْركيۤبة   
عدم البساطة، أو تورية يريدون ا : يريدون بالتركيبة

  .النعل ترّكب للحذاء
أطلقوها على َحَلق اَحلَمام الداجن يركب  :التركيّۤة   

  .يف آذاا، مسوه بالتركية ألنه جيلب من تركية
  .التراكي: ومجعه

  ث، ـي حديـالح موسيقـاصط :الَتٔرل   
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أطلقوها على ألفاظ تزاد على الكالم املراد تلحينـه،  
مهمتها سّد الفراغ املوسيقي أو مهمتها جتسيد نغم ال 

  .وأمان ويا ال ويا َلال، ومنها يا ليللفظ له، كجامن 
  .انظر كتابنا يا ليل

 ))ترل((أن  ٦٧ص ))دفع اإلصر((ويرى صاحب 
  ).العربية(هذه حتريف ترن 

: يف حارم، من األرامية]: من قرى حلب[ :َتْرالها   
حلـب  ( .فضل اهللا، كما يرى األب شلحت: َتر َأٓلهٓا

٧۰(.  

أداة : ))كۤل((الَعَرق، و: ))َتْر((: من التركية :َتْرۤلك   
مـا يـدرأ   : مكان الَعَرق أو املعرقة، أي :املكان أي

العرق، مسى األتراك ا الَعْرقية تصنع من البطانـة أو  
من اخلاصة أو تنسج باإلبرة، مسيت كذلك ألا تقي 

  .العرقية: انظر .ما يلبس فوقها من العرق

احلـذاء   ))ترلك(( ـويسمي األتراك أيضًا ب
: الصويف اخلفيف يلبس شتاء، يريدون بترلـك هنـا  

  .الذي يبعث على عرق األرجل، يريدون تدفئته
  .على احلذاء ))َتْرلك((ويف مصر يطلقون 

تعبري مستمد من : عقلو َترَللِّي]: يقولون[ :َتٔرَللِّي   
 – هـا انظر –التركية، وهي صاغت َتَرلّلي من الَتـرل  

ُيغّنى لعقلـه، يقولوـا   : يريدون بقوهلم ترَللِّي أي
فـالن  : على أن الدكتور داود چليب يقول. ساخرين

  ))َلـالّٓ (( سـخيف، مـن   : عقلو تـرى َللِّـي أي  
  ف،ـن، سخيـق، أرعـجاهل، أمح): السريانية(

هـذا إذا اعتربنـا الكلمـة    : مث زاد. ))اللوٓال((ومثله 
للتنبيـه مبقـام    ))يرىرَأى ((من : ))ترى((مركبة من 

اعلم أن عقـل  : فيكون املعىن ))َللِّي((  ، ومن))اعلم((
  ة ـرت كلمـا إذا اعتبـأم  ف،ــفالن سخي

  
  
  
  

فتكون لفظة يرمز ا إىل احلمـق ال   ))ترَللِّي((واحدة 
  .تنسب إىل لغة من اللغات

وحنن نرى أن الصواب ما قدمناه مع احترامنا 
  .نا إياهللدكتور صديقنا چليب وحمبت

  ]: من هنهونام[
  ويف مشيو بيغنِّي   قبقابك َتَرَللِّي

  ]: من أغانيهم[
  لكن عقلو َتَرَللِّي  ْشرة حمبويب سّكرٕع

  .لغة ثانية يف َتَرَللِّي املتقدمة :َترّلِلي   
  ]: من شعرهم[

  لقد كنت جتفو والزمان َتَرّلِلي
  فكيف وقد صار الزمان شرم برم     

  :ويروى أيضًا
  إذا مل تكن يل والزمان شرم برم

  فال خري فيك والزمان َتَرّللي        
كنت جتفوين إذ كان الزمان يغّنـى  : يريدون

  .يل، فكيف ال جتفوين اآلن والزمان شّر ُمْبَرم
ُتريل : من التركية]: من طعامهم وشرام[ :ْرِليٕت   

أو دورِلي أو طورِلي مع جعل الياء واوًا، وتلفظ على 
ترِلي أو ترلو مبعىن املنوَّع، أطلقوها : ف رمسهااختال

  .على اخلضرة املشكلة تطبخ مع اللحم
مـن  : عـالتْرم  –واهللا  –أجا ]: يقولون[ :ْرمالٕت   

وردت يف إحدى . الوقت املعني: TERME: الفرنسية
معاهدات صالح الدين األيويب مع اإلفـرنج سـنة   

مبعىن احلـّد  : Tèrmeكلمة الترم من الفرنسية  ه ٥٨٧
  .تروم: واألجل واألمد، كما مجعت على

   أرضيتها: من صايام: أو الترٔمه :الَتْرٔما   
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: تارمـا : صفراء وعليها رسم لوزات، من التركيـة 
  .الغزل

وهذه الصاية تقليد الشال اهلندي يتخذ منـه  
 ٣۰١ص ١س: انظر جملة الشعلة. أغلى بدلة النساء الغنيات

  .حيث ذكر ترمه
فالن يا فالن ۤالبۤسة بدلة ترما ]: من كالمهم[

  ).أو ترمه(
  .انظرها .لغة هلم يف الترامواي :الَترماۤنة   

: يف حارم، من األرامية] من قرى حلب[ :ْرَماِننيٕت   
املخادع والقاليل، كما يرى األب أرملـة  : ْطرميينني

  .١٨٥ص  ٣٨املشرق س : يف

: ترَٓمنٓا: ويرى األب شلحت أا من األرامية
  .)٧۰حلب ( .ُكَوم التنب

ّمانني مـن  وحنن نرى أن أصل امسها كَفر ْدٕر
أداة اإلضــافة، : ))ْد((قريـة،  : ))َكَفـر ((: األراميـة 

قرية الرّمان، فهـي بـاملعىن   : الرّمان أي: ))رّمانني((
  . بيت الرّمان: كربّمانا يف لبنان

أما أهل ترمانني فيزعمـون أـا حتريـف    
  .اسم راهب: ))مانني((ديرمانني، و

الشيخ أمحد، كان من مدرسي حلب  :الترمانيين   
  .ه١٢٩٣قني، كما كان مفتيًا، مات ساملوّف
عبد السالم بن حممد، كـان مفـيت    :الترمانيين   
  .١٣۰٥افعية يف حلب، وله مؤلفات، مات سالش
حممد نور الدين بن عبد الكرمي املفيت يف  :الترمانيين   

  .ه ١٢٥۰حلب، وله مؤلفات، مات س 
ـ  :تْرمايةإل    ضـرب الفـّالح   : ونـيقول الريفي
م، ـخط الفالحة الطويل املستقي: اية، يريدونـترم

  ىن ـة مبعـرم الالتينيـن الِتـمل جند له أصًال، لعله م
  
  
  

تطرق إىل العربية إّبان احلروب : الَتخم، قال العاليلي
اك ذمـؤرخ  : الصليبية، وورد ذكره عند أيب شـامة 

  .العهد، وأخطأ من ظنه من العربانية أو السريانية
، وهنا يبـدو  ))رماية((وقد يسمون هذا اخلط 

  .يل أنه اخلط الذي يرمى فيها البدار
ا الفعل من ترمۤست قرعتو، بنو]: يقولون[ :َتْرَمس   

: حب الترمس، يريدون أن ضروسها تشبه التـرمس 
  .كبرية

يا صاحيب بيين وبينك أنا يف سياحايت اللـي  
عملتا َبحاول أراقب كل شي، ومن ذكريايت شفت 
أقرع يف خراسان انبىن فوق ضروس قرعتو ضـروس  
قرعة تانية، ال شك إذا ساووا معرض القرعان بتكون 

  .قرعة هالزملة أوىل القرعات
: الُتـرُمس عـن اليونانيـة   : من العربية :رُمسالٕت   

THERMUS : نبات ذو حب مفرطح كحب الفاصولية
مّر الطعم حيلو إذا نقعته باملاء، وأنواعه كثرية تبلـغ  
املائتني، ويستعمل غالبًا علفًا، وتزرعه مصر من عهد 

  .الفراعنة
: ويف السـريانية . ُتـْرُمس : وامسه بالفارسية

  .تورموَسا: الكلدانيةتورموٓسا، ويف 
واستمدت اإلسبانية الترمس مـن العربيـة   

  .ALTRAMUZ: فقالت
، ولعل اليونانيـة  TAR–MUSU: ويف السومرية

  .وغريها استمدت امسه من السومرية
  .وذكره داود يف تذكرته
  .انظرها .وبنوا منه فعل ترَمس

  .انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

عـن  . THERMOS: مـن اإلنكليزيـة   :رٓمسالٕت   
  الح ـن، واالصطـسخ: THERMOS: ةـاليوناني
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األورويب أطلقه على اإلناء الذي حيفظ درجة احلرارة 
  . مدة

واختار له الشيخ أمحد رضا أن يسمى بامسه 
السرداب حتت : الُترمَسة: هذا نفسه أخذًا من العربية

األريثة، : ُترموس ووضع له: ومساه العاليلي. األرض
جعل بينها ): العربية(صاغها من أّرث األرضني ولعله 

  .احلّد بني األرضني: حدودًا، واُألرثة
الكاظمة، صاغها من كظـم  : كما وضع هلا

مألها ماء، وأصل الكظم شّد رأس ): العربية(الِقربة 
: كما وضع هلا ثالثـة . القربة عن مائها مث سد رأسها

  .التهب): العربية(الشائظة، لعله صاغها من شاظ 
  .لعّل الكاظمة خري من غريها: نقول
  .١٥٥ص  ٢٧س : انظر جملة الضاد

صارت أرملـة،  : ترّملت املرأُة: من العربية :ْتٔرّمل   
  .وهم يستعملوا يف الرجل الذي ماتت زوجته أيضًا

ُذّر : ترّملت الكتابة، يريـدون ]: يقولون[ :ْتٔرّمل   
كما كانوا يعملون منذ أكثر  –عليها الرمل لتجف 

  .من نصف قرن، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من الرمل
: يف املعرة، من األراميـة ] من قرى حلب[ :َتْرْمال   
 ٣٨املشرق س: كما يرى األب أرملة يفاملزَود، : ترمال

  .ما يوضع فيه الزاد: ، واِملزَود١٨٥ص
ْترّمم البنا، بنوا علـى ْتفّعـل   ]: يقولون[ :ْتٔرّمم   

  .–انظرها  –للمطاوعة من رّمم 
تتبعـه  : ترّمم الشيَء: قال ))الرائد((على أن 

  .باإلصالح
  .ترما: انظر :ترٔمه   
  
  
  
  
  
  

أطلقوها على خبز الذرة البيضاء يعجن  :الَترموس   
مريقًا مث يصب يف داخل نار اجللة وترد عليه اجللـة،  

ـ ولدى أكله يقحطون ظاهره باملوسى، بنو   ا مـن
  .غّطاه ودفنه، ألا تدفن يف النار): العربية(رمسه 

: عن اليونانية: Thermomètrèمن الفرنسية :الۤترمٓوۤمتر   
  .حلرارةميزان احلرارة أو مقياس ا

  .الترمومترات: واجلمع
َترّني ]: يقول بعض سكان األحياء املتطرفة[ :َتٔرن   

عم براقبك، حتريف ترى أنِّي، استمدوها من هلجـة  
  . بعض البدو

َتَرّني تَرّنا ترنَّك ترنّۤك تـرْنٓكن  : ويصرفوا
  .ترنّٓو ترّنا ترنّٓن

  .انظرها .لغة هلم يف الطرنج :ْنجالْتٕر   

  .ضرب من الرياحني وهو اَحلَبق :ْنجانةالْتٕر   
: عامي مـن الفارسـية  : ))شفاء الغليل((يف 

  .ْتَرْنج
الَتـَرْنَجبني  : من العربية: أو الْطَلْنجبني :الْتٔرْنجْبني   

تـذكرة  ((كمـا يف   –العسل الرطب : عن الفارسية
مفـردات ابـن   ((كما يف  –، أو عسل الندى ))داود
ما اَملّن احللو األبـيض أو  وكالمها يراد . ))البيطار

  .األمسر ينعقد على الشجر
  .املن: انظر .املّن الفارسي: ويسمى

  .أو الترنچكوت أو الترانشكوت :الترجنكٓوت   
  .الترانشكوت: انظر

: تـرّنح : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتٔرّنح   
  .َتمايل من سكر
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بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من الرنـدج،   :ْتٔرْنَدج   
ُصِقل وُهـّذب وجعـل مسـتويًا    : يريدون بترندج

  .مستقيمًا
فالن ترندجت أخالقو ألنو ]: من كالمهم[

  .عم مبشي مع ناس مالح
طّرب، غّنى حسنًا، رّجع : َترّنم: من العربية :ْتٔرّنم   
  .صوته

  .َتَرنُّم: واستمدت التركية
: يف إدلب، من األرامية]: حلبمن قرى [ :َتْرْنَيه   

س : املشرق: السروة، كما يرى األب أرملة يف: تورنيتٓا

  .١٨٥ص  ٣٨

صار راهبًا وانقطـع  : ترّهب: من العربية :ْتٔرّهب   
  .َتَرهُّب: واستمدت التركية. للعبادة

  .على ْتفعلل للمطاوعة من الرهبنةبنوا  :ْتٔرْهَبن   
  .انظرها

بنوا على تفّهل للمطاوعة مـن َتـِرف    :ْتٔرّهف   
  .َتَنّعم): العربية(

: صـار َرِهـًال أي  : َتَرّهـل : من العربية :ْتٔرّهل   
  .مسترخيًا حلُمه، منتفخًا

َتفّكر، أو من َتَرّوأ يف : تروَّى: من العربية :ْترؤّى   
نظر فيه وتفّكر يف ظروفه : –وتسّهل مهزته  –: األمر
  .وعواقبه

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من رّواه مبعـىن   :ْترؤّى   
  .روى: انظر .أراه

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من رّوب اللنب  :ْترؤّب   
  .جعله رائبًا أي خاثرًا: وغريه

  .وهم يستعملوا ملّد اللنب اخلاثر باملاء ليميع
  
  
  
  
  
   

  .ربج: انظر: ترٓوبج   
 .بنوا على تفوعل للمطاوعة من تـرّبص  :ْترٓؤبص   

  .انظرها

تروبصـت  : يستعملوا مبعىن ترمم البنـاء 
كـان  : القاعة، كما يستعملوا مبعىن متاسك وَرُشد
  .هالولد مزموع ملطوش هّلق تروبص شوي

املمشى على : TROTTOIR: من الفرنسية :الْترٓوتوار   
: علـى وجيمعوا . جانيب الشارع، الرصيف، الِطوار

  .التروتوارات
): العربية(بنوا على ْتفّعل من رّوج السلعة  :ْتٔرؤّج   

  .نضج وّيأ: جعلها تروج وتنفق، أو من راج الطعام
دير ((املستمّد من ] من طعامهم وشرام[ :الَترود   
، أطلقوه على اخلبـز  )العربية(، حتريف الثريد ))الزور

م بكتـل  يفت وتصب فوقه البامة املطبوخة بـاللح 
  .اللحم، وبعضهم يصب عليها السمن املقلي

نّفس كربه، شعر : ۤاْترٓؤحن: من السريانية :ْترٓؤحن   
: رّوح قلَبـه : يدانيها يف العربيـة . براحة بعد ضيق
  .أنعشه وطّيبه

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من رّوض اليت  :ْتٔرؤّض   
أو هي من رّوض  –انظرهـا   –بنوها أيضًا من الرياضة 

  .لزم الرياض واحلدائق): العربية(فالن 
الـدال علـى    ))راض((وكال املعنيني مـن  

  .احلركة
أكل : ترّوق سحلب، يريدون]: يقولون[ :ْتٔرؤّق   

  .طعام الصباح إذ كان على ريقه
  .انظرها .بنوا على تفّعل للمطاوعة من الريق
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: الترويقـة، واجلمـع  : وجعلوا االسم منـه 
    .الترويقات

يف هالوطا بترؤّم املي، بنوا على ]: يقولون[ :ْترؤّم   
ها أيضًا من الرامـة  ْتفّعل للمطاوعة من روَّم اليت بنو

 – الرٓومـة : تنقع املاء، والعامية تقـول مس): العربية(

  .روَّۤمت املي: وفعلها عندهم –انظرها 
على أٓونٓو، على دوّۤه، : يقول الدّالل يف املزاد :ْتۤرى   

. الثالثـة : TRE: على ْتۤرى، تعبري أصله من اإليطالية
فحرفهـا   ALA: ))َعَلى((واإليطاليون يقولون مكان 

، وهي من بقايا صـلة حلـب   ))َعَلى((احللبيون إىل 
  .بالبندقية

ما مّنو ترى، يريدون ال خـري  ]: يقولون[ :ۤرىالٕت   
ال منفعة فيه وال عائـدة، حتريـف الـَذَرى     فيه، أو

التراب الَندّي الذي يرضع الزرع على حّد ): العربية(
  .تعبريهم

اخلبـز  : َتبّلـل، وَتريـآ  : ْترٓا: ويف السريانية
  .املبلول

وصـل التـۤرى   : وإذا كثرت األمطار قالوا
  .للتۤرى

ـ  ]: من كالمهم[ ۤرى، صار يف بّز الغنمـة ٕت
  .قرب والدا صار رطبًا دليل: يريدون

): العربية(حتريف الُثرّيا : ويلفظوا الطرّيا :الْترّيا   
جمموعة جنوم معروفة مسوا ا القنـديل ذا املصـابيح   
املتعددة، وقبًال كانت مصابيحه الشموع أو الزيـت  

  .أو البترول، واليوم الكهرباء
  .ُتوَريٓا: والُثرّيا يف السريانية

  
  
  
  
  
  
  

  .اتوَري: ويف الكلدانية
الِتريـاق  : أو الدرياق، مـن العربيـة   :رٔياقالٕت   

: THIRمـن  : THIRYAKOS: والِطرياق عن اليونانية
الـدواء  : الشفاء، واملؤدَّى: YAKOSاحليوان السام و

  .الذي يشفي من السموم
. الترياق فارسي معـّرب : ))منت اللغة((ويف 

عـم بّتريـق،   : ويبنون من الترياق الفعل فيقولـون 
يضحك ليداوي سم عداوته، وهـذا مـن   : يريدون

  .بدائع عبارام
ُطوْرٓيقٓا وۤتٔريِقي عن اليونانية، : ويف السريانية

  .طوريَقا وتريِقي: ويف الكلدانية
ــة ــاكٕت: ويف التركي ــية. ري : ويف الفرنس

Thériaque .ويف اإلنكليزية :THERIAC.  
لوقت ما جيي الترياق مالعراق ]: من أمثاهلم[

وأورد هـذا املثـل   . بكون حبيب اهلوى بـالفراق 
  .٤٣ص ١ج: ))املستطرف((األبشيهي يف 

: تريـاك : من التركية عـن الفارسـية   :ْرياِكيٕت   
األفيون، بعدها ياء النسبة العربية، يطلقوا على من 

  .يتعاطى املخدرات بإدمان
هشيم اخلبز ُيبّل ): العربية(حتريف الثريد  :الْتِريت   

  . مبرق القدر
َثريد، ومنه عنـدهم  : ويف دير الزور يقولون

ومنه ثريـد   –انظرهـا   –الَترود : ثريد البامة ويسمونه
  . اللنب وثريد اللحم

َتْرۤدة، ومثلـها يف  : ويف محص يسمى التريت
  . تٓريدٓا: ويف السريانية. محاة

  .ْتريدا: ويف الكلدانية
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  :ومن معارضات الزيين
  ال شيء مثلهما يلّذ آلكل  
  ). لرز واللحما: أي(

  وكذلك الفّتات والتردات        
  أو شئَت فاصنع يل خببزك تردًة :ومنها

  واسقيه سائل دهنها املصبوِب                       
  ...عليها اللحم واللنب الذي أكِثر
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من رّيـح الـيت    :ْترّيح   

  .انظرها ).العربية(بنوها أيضًا من الراحة 

ُأبقـي  : ترّيح العجني، يريدون]: ويقولون[
  .على طرحاته بعد ماُرق ليختمر أكثر

يف جبل مسعان، مـن  ]: من قرى حلب[ :ْتريدين   
: الثريدة، كما يرى األب أرملة يف: تريدين: األرامية

  .١٨٥ص  ٣٨املشرق س 

  .صار رئيسًا): العربية(حتريف ترَأس  :ْترّيس   
خلط : بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من رّيش :ْترّيش   

  .انظرها .ومزج

اسم أحد أنواع ورق الشدة األربعة، من  :الْتۤريِفل   
السبايت : زهرة النفلة، ويسمى أيضًا: Trèfle: الفرنسية
  .انظرمها .والَسَنك

: بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من أراق املـاء  :ْتٔرئّق   
  .تبّول: صّبه، واستعملوها مبعىن

السـحب،  : TRICK: مـن اإلنكليزيـة   :الْتريكة   
واستعملوها اصطالحًا يف لعبة الصولو مبعىن الصـفقة  

  .من الربح
ضـرب مـن   : TRICOT: من الفرنسية :التريكو   

  . النسيج كنسيج الكرتات ينسج بإبرتني
  .٩٢٦ص  ١۰الد : ة الكتابانظر جمل

جتسيد النغم عند أمم : من ألفاظ الَتٔرل :ْتٔرى ٔلٔلْم   
  .ترل: انظر .أوروپا

  

القطـار، ويف  : TRAIN: مـن الفرنسـية   :الْترۤين   
ويف . TRENO: ، ويف اإليطاليــةTRAIN: اإلنكليزيــة

  .الُطِرْن: هلجة مشال املغرب
اقتـرب  : َتزاحـك القـومُ  : من العربية :ْتزاحك   

بعضهم من بعض، وهم استعملوها مبعىن احتكـاك  
  .جسمني أو جسدين ببعضهما

  .تضايقوا، تدافعوا: َتزامحوا: من العربية :ْتزأحم   
  .َتزاُحم: واستمدت التركية

إذا ْتزامحت األقدام األعـرج  ]: من أمثاهلم[
  .مبِشي قّدام

من هاۤاكرجي وأنته  زۤيتتزا]: يقولون[ :ْتزاَزى   
َتشاءم، : شفت من يومني كنت متزاِزي مّنو، يريدون

  .زازى: انظر .انظرها .مطاوع زازا

بنوا على ْتفاعل للمبادلة من زاَعل الـيت   :ْتزأعل   
قِلق وهِلـع، وهـم   ): العربية(بنوها أيضًا من زعل 

استعملوها ملعىن السخط واَحلَرد وعـدم االرتيـاح   
  .حلادث

): العربيـة (بنوا على ْتفاعل من الَزَغـل   :ْتزأغل   
  .غّش: الغّش، يريدون بتزاَغَل
  .لغة يف تزاغل: تزٓوغل: وقد يقولون

زاد كل : َتزايد القوُم يف السلعة: من العربية :ْتزاَيد   
  .واحد يف سعرها

  .َتزاُيد: واستمدت التركية
  .انظرها .وتلفظ تظّبط :ْتزبّٔط   

: تزّبلـت األرض، يريـدون  ]: يقولـون [ :ْتَزّبل   
ُسّمدت بالزبل، بنوا على تفّعل ملعىن املبين للمجهول 

ّمسـدها  : من زّبل اليت بنوها أيضًا من َزَبـل األرض 
  .بالِزبل

  
  
  
  
   



٣٠٢ 
 

  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من زبلق :ْتزْبٔلق   
  .انظرها

  .مطاوع زحزحه: َتزحزح: من العربية :ْتَزحَزح   
  .انظرها

  .تدحرج، َتَنّحى: َتزحلق: من العربية :ْتَزحٔلق   
مـا  : فالن متل اجلّمـال ]: من تشبيهام[

  .بتذّكر رّبو إال ملا بتزحلق مجلو
ملا بتتزحلق األقدام األقـرع  ]: من كمام[
  .مبشي قدام

: وقد يلفظوا تزغرف، مـن العربيـة   :ْتزخٔرف   
  .تزّين: َتزخرف

): العربيـة (علل من زردمـه  بنوا على ْتف :ْتَزْردم   
: وقد يدغمون التاء يف الزاي، فيقولون. خنقه، ابتلعه

  .الزردمة: انظر .اّزردمو

َتـزّرر  : ويلفظوا تٔظّرر، مـن العربيـة   :ْتزرّٔر   
زراره وأدخلت يف أصار له أزرار، ُشدت : القميص
  .اّزرّٔر: وقد يدغمون التاء يف الزاي، فيقولون. العرى

ويلفظوا ْتظرظر، بنوا على تفعفع مـن   :ْتٔزْرٔزر   
شـّد  ): العربية(زرزر اليت بنوها أيضًا من َزّر قميصه 

  .أزراره وأدخلها يف العرى
: وقد يدغمون التـاء يف الـزاي، فيقولـون   

  .اّزْرزر
صار فيه : تزرزر احلليب، يريدون]: يقولون[

  .كتل صغرية كاألزرار
   رنـزعـم بتـع]: ونـولـيق[ :ٔرنـْتزْع   
  
  
  
  
  
  
  

. والزعرنة البستو، بنوا على ْتفعلـن مـن الزعرنـة   
  . الْتزعٓرن: ومصدره

  .٢٤٥ص ٢٣س: انظر جملة امع العلمي العريب

حتـّرك وتقلقـل،   : َتزعزع: من العربية :ْتَزْعَزع   
  .مطاوع زعزعه

  .–نعوذ باهللا –تزعزع إميانو ]: من كالمهم[
تكّلف الزعامة واختذها : َتَزّعم: من العربية :ْتَزعّٔم   

  .لنفسه، صار زعيمًا
  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من زغرب :ْتَزغرب   

  .انظرها

  .التزٓغرب: ومصدره عندهم
ْتظّغر، بنـوا علـى ْتفّعـل    : وقد يلفظوا :ْتَزغّٔر   

احملرفـة عـن صـّغر     –انظرها  –للمطاوعة من زّغر 
  ).العربية(

  .انظرها .لغة هلم يف ْتزخرف :فْتزغٔر   

ْتزغزغت نيتو، بنـوا علـى   ]: يقولون[ :ْتٔزغٔزغ   
  .انظرها ).العربية(ْتفعلل للمطاوعة من زغزغ 

  .انظرها. بنوا على تفّعل للمطاوعة من زّفت :ْتَزّفت   

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من زّفر :ْتَزفّٔر   
  .انظرها

: َتَزّفـر  –كعادته  –قال  ))الرائد((على أن 
  .أكل الزفر
أكتر أهايل حلب بتزّفروا يف ]: من كنايام[

  .اجلمعة يوم واحد
ىن ـتصّدق، وأصل مع: َتزّكى: من العربية :ْتَزّكى   

  دق ـا يتصـت على مـارة، وأطلقـالزكاة الطه
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ومصدر . به اعتقادًا من اإلسالم أن الزكاة تطّهر املال
  .اي والتزكايةالتزك: تزّكى عندهم

بنوا على ْتفّعل ملعىن املبين للمجهول مـن   :ْتزّكم   
  .انظرها .زكم

رئـيس بالتزكيـة،    اانتخبْو]: يقولون[ :التْزِكية   
  .فوز املرشح دون أن يكون له منافس: يريدون

والتزكية يف احملاكم كانت بشـهادة اهليئـة   
االختيارية يف احلارة، واآلن تقدم للمحكمـة مـن   

  . ييزك
  .واستمدا التركية

: َتـَزّلج : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتَزّلج   
والتـزّلج  . ويستعملوا يف التزّلق على الـثلج . تزّلق

الثلجي مقتبس من النروج، وانتشرت هذه الرياضـة  
  .يف سويسرا ومشايل أمريكا ولبنان

  .تسلحف: انظر .أو ْتسلحف :ْتزحلف   

  .مطاوع زلزل: َتزلزل: من العربية :ْتزلَزل   
  .انظرها

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من زّلط :ْتَزلّٔط   
  .انظرها

  .تقّرب: َتَزّلف إليه: من العربية :ْتَزّلف   
  .تغّضب): العربية(حتريف َتذّمر  :ْتَزّمت   
. بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من الزمراقـي  :ْتَزْمٔرق   

  .انظرها

: والتزميكة، من اصطالح اخلّطـاطني  :التزميك   
  ب ـة أو سحـل حول أحرف الكلمـم ظـرس
  
  
  
  
  
  
  

. خط ميني األحرف وحتتها، وهي مصـدر زّمـك  
  .انظرها

  .صار زنديقًا: َتزندق: من العربية :ْتَزْنٔدق   
  .زنديق: انظر

 سلـب : َتَزّنـر : ويلفظوا ْتظّنر، من العربية :ْتٔزّنر   
وكانت حلب أيام . الزّنار أو شّد الزنار على وسطه

  .اإلنكشارية يعرف مقام الرجل بعرض زناره
ملا بتشوفين ]: يقولون[ويلفظوا ْتظنطر،  :ْتٔزْنٔطر   
ما سـاويت   –يا مجاعة  –بتّظنطر مين، واهللا : محايت

املزيج من القرف والكره : ْلال ِشي، يريدون بالتزنطر
: بنوا على تفعلل للمطاوعة من الزنطارّية. والغضب

  .انظرها .املرض الذي فيه إسهال

معجم أمثـال املوصـل   ((على أن صاحب 
احلّدة، وفاته أن : الَسنطرة: من العربية: يقول ))العامية

  .السنطرة ال تعرفها العامية
ل، بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من گأو ْتزن :نگَزنْت   
  .الغّين: ني التركيةگزن

  .ترك الدنيا للعبادة: َتزّهد: من العربية :ْتَزّهد   
  .َتَزهُّد: واستمدت التركية

  .انظرها .لغة هلم يف تزيبق :تزٓؤبق   

اختذ الزاد، من األمـري  : َتزّود: من العربية :ْتَزؤّد   
محلـه منـه إليـه يسـتعني بـه،      : كتابًا إىل عامله

  .ويستعملوا أيضًا مبعىن َتَزّيد مع َتَزّيد
قـال الـزور، وهـم    : َتَزّور: من العربية :ْتزؤّر   

عًا لزّور التوقيع، وزّورالنقـد وزّور  يستعملوا مطاو
  . األنتيكات مبعىن َقّلدها

  .زور: نظرا
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بنوا على تفوفل للمطاوعـة مـن زّوق    :ْتزٓؤزق   
  .حّسنه وزّينه: الشيَء العربية

  .انظرها .لغة هلم يف ْتزاغل :ْتزٓوغل   

: صار ذا ِزي، وبِزّي القوِم: َتَزّيا: من العربية :ْتزّيا   
  .لبس كما يلبسون

بنوا على ْتفعلل للمطاوعة مـن  : أو تزوبق :تزۤيبق   
  .مبعىن ُطِلي بالزئبق –انظرها  –الزيبق 

: بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من زّيت الشيَء :ْتَزّيت   
  .جعل فيه زيتًا او طاله به

تزّيد : تزّود، من العربية: ويغلب أن يقولوا :ْتَزّيد   
لى زخرف وزاد فيه ع: غال، الرجُل يف حديثه: السعُر

  .تكّلف الزيادة فيه: احلقيقة، يف الشيء
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من زّيـر الداّبـة    :ْتَزئّر   

  .جعل الزيار يف حنكها): العربية(
صارت ُزيوفًا : َتَزّيفت الدراهُم: من العربية :ْتَزّيف   
  .مردودة لغش فيها: أي
حّسـنه،  : مطاوع زّينه: َتزّين: من العربية :ْتَزّين   

قّص شـعره أو  : زخرفه، وهم يستعملوا أيضًا مبعىن
  .حلق ذقنه
تتدّين وتتزّين : اهللا ما بقوال]: من كمام[

  ).أو تدَّّين وتزَّّين(
النقد املعدين، : من مفردات قاموس األطفال :ْسٕت   

مسي حبكاية صوت وقعه، وقـد يسـتعريه الكبـار    
  .....أجاه تس و: يقولون يف من تزوج غنيةف

يستعملوا كإيقاع للـرقص، أخـذًا مـن     :ْسٕت   
حكاية صوت الصنج، وكذا يسـتعملوا لتـرقيص   

  .الصغار
  
  
  
  
  
  

  ]:من مناغاة أمهام[
  عالتس تيۤسة وتس تيسْه

  وعرسك ار اخلميۤسْه        
  وَبعزم ۤلك أهل السراي

  وبطبخ َزرَده وهريسْه         
  تس تك تس تك تستايه

  طبْخ رشتايهبعرسك ال        
  وان عّيروين اجلريان

  الضرن بالچمچاية         
  تس تك تس تك تس تاين

  را عاحلّج وخّالين          
  خّالين ببيت اجلريان

  ال تنساين! يا رّبي          
  تس تك تس تك تس تكها

  راحت أّما وخّلتها          
  خّلتها تبعق جنيب

  واملّصاصة نسيتها         
  تك يا فولهتس تك تس 

  وعينك سودا ومكحوله       
  وأبوكي شّب وغاِوي

  مهبوله –واهللا  –وأّمك        
: سأل نفسه، تساَءلوا: َتساءل: من العربية :ْتساءل   

  .سأل بعُضهم بعضًا
  .َتشاَتما: َتساّب الرجالن: من العربية :ْتسابب   
سابق بعُضهم بعضًا، : تسابقوا: من العربية :ْتسٔابق   
. تسـابق : تزابـق : ويف تطـوان . جاروا يف احللبةَت

  .َتساُبق: واستمدت التركية
  .تسينب: انظر: ْتسۤاَبن   
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  .تباريا، َتسابقا: َتساجال: من العربية :ْتساَجل   
عم بتساخف وحمّسب حالو ]: يقولون[ :ْتسأخف   

) العربيـة (عم بتنادر، بنوا على ْتفاعل من َسـُخف  
  .كان ضعيف العقل: مبعناها

أطلع بعضـهم  : َتساّر القوُم: من العربية :ْتسأرر   
  .بعضًا على ِسّر

بادر، : َتسارع فالن إىل األمر: من العربية :ْتسارع   
  .عّجل

للمطاوعة من سـاعده  بنوا على ْتفاعل  :ْتسأعد   
  .أعانه): العربية(

القوم اللي تسـاعدوا مـا   ]: من حكمهم[
  ).أو ما انضامو(شقيوا 

بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من سـاعفه   :ْتسأعف   
  .أعانه): العربية(

صالة للنصارى، والنـاس يسـموا    :الُتساعّية   
  .انظرها .التسعاوّية

  .انظرها ).العربية(حتريف َتسّفل  :ْتساَفل   

َتجاهل، سـّلط  : َتسافه علينا: من العربية :ْتساَفه   
  .سوء خلقه: سفهه أي

  .انظرها .مطاوع ساقب :ْتساقب   

تتـابع  : َتسـاقط الشـيءُ  : من العربية :ْتسأقط   
  .سقوطه

سكن بعض مـع  : َتساكنوا: من العربية :ْتساكن   
  .بعض يف بيت واحد

اسـتعطى، وهـم   : َتسـأَّل : من العربية :ْتسأَّل   
  .يستعملوا أيضًا ملعىن سأل وتساءل

  .َتساهل فيه: َتسامح يف كذا: من العربية :ْتساَمح   
  
  
  
  
  

  

  .َتساُمح: واستمدت التركية
  .حتّدثوا ليًال: َتسامر القوُم: من العربية :ْتسأمر   
ال تكن : ْتساَمك، يريدونال ٕت]: يقولون[ :ْتسامك   

): العربية(غليظًا، بنوا على ْتفاعل من َسَمك الشيَء 
  .ضّد رققه، وهم ال يستعملوا إال للسماكة املعنوية

استند، اعتمـد  : َتساَند إليه: من العربية :ْتساَند   
  .عليه
تساحما وتالينا، وهم : َتساهال: من العربية :ْتساَهل   

  .بادلةْتساهل فالن، فيستعملوا لغري معىن امل: يقولون
  .َتساُهل: واستمدت التركية

تقـامسوا، وهـم   : َتسامهوا: من العربية :ْتساَهم   
يستعملوا مبعىن املبين للمجهول مـن االشـتراك يف   

  .عمل
متاثال، تعادال، كان : َتساويا: من العربية :ْتسأوى   

ويستعملوا أيضًا ملعـىن املـبين   . أحدمها مثل اآلخر
: عملـها، فيقولـون  : ۤلةساوى الشغ: للمجهول من

: انظـر  .تساوى الشغل وتساوت الشغلة مبعىن ُعِمـل 

  .ساوى

  .َتساِوي: واستمدت التركية
يف العشر األخري من أيلـول  ]: من كالمهم[

بتساوى الليل والنـهار، يف االنتخـاب ْتسـاوت    
  .األصوات

املتسـاوي  : ومن االصطالحات اهلندسـية 
  .األضالعاألبعاد، املتساوي الساقني، املتساوي 

أمَسى املسا وْتساۤوت النسـا  ]: من أمثاهلم[
حيول الظالم دون التمييز بـني اجلميلـة   : يريدون(

  والعندو ملّبسة ميصمصا): وقد يزيدون) (والبشعة
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) امرأة مجيلة، يظنـون أـم يسـجعون   : يريدون(
  .والعندو كرشاۤية يلبسا

بنوا على ْتفاعل للمطاوعة مـن سـاومه    :ْتسأوم   
قاوله يف مثن السلعة، جتـاذبوا يف سـعر   ): العربية(

  .البضاعة
: ولعلها من أقـبح عـادام  ]: من عادام[

  .التساوم على املبيعات
سـاۤوم  : أوصى أحدهم ابنه]: من نوادرهم[

ومسع . وساوم وساوم قّد ما بتقۤدر حىت يعرق اجلبينان
  .ل حىت تعرق اخلصيتانب: هذا راوندي فقال

سـار  : مطاوع سايره: َتساير: من العربية :ْتَسأير   
معه وجاراه، واستعملوه كثريًا يف املسايرة املعنويـة  

  .ومراعاة اجلانب
طلـب األسـباب،   : َتسّبب: من العربية :ْتسّبب   

: كان سببًا له، وهم يستعملوا أيضًا مبعـىن : باألمر
  .طلب أسباب الرزق والعيش

  .َتسبُّب: استمدت التركيةو
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من سـّبع الـيت    :ْتَسّبع   

  .صار سبعة أو ذا سبعة: بنوها من السبعة مبعىن
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من سـّبع   :ْتسّبع
  .غسله سبع مرات): العربية(اإلناَء وغريه 

: بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من الستة مبعىن :ْتسّتت   
  .صار ستة أو ذا ستة

َتغّطى، اختفى، مطاوع : َتسّتر: من العربية :ْتستّٔر   
  .سّتر

  .َتستُّر: واستمدت التركية
  ن ـل للمطاوعة مـى ْتفّعـوا علـبن :ْتَسجّٔر   
  
  
  
  
  

نصب فيهـا  : سّجر احملّرفة من شّجر األرض العربية
  .الشجر

  .ْتَشّجر: فون يقولونوالثاق
مطـاوع  ): العربية(حتريف َتشّجع فالن  :ْتسّجع   

أظهـر  : جّرأه وقوَّى قلبه، وتشّجع فـالن : شّجعه
  .الشجاعة وتكلفها

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َسـّجف   :ْتسّجف   
  .الستر: أرسل عليه الِسْجف أي): العربية(البيَت 

وحطيّٓن اطوي الفرشات ! أّمون]: ويقولون[
  ...يف الَطَزر وسجفيّٓن، كٓو امبۤارحة ما تسّجفوا

من طولو الصاية ما بتكفيـه الزم  : ويقولون
  .يصلها بسجف: يسّجفا، يريدون

: بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن َسـّجل   :ْتسّجل   
  .كتب الِسِجّل، وهم يستعملون ْتَسّجل ملعىن ُكِتَب

: َسـحور أي أكل ال: َتسّحر: من العربية :ْتَسّحر   
  .طعام الَسَحر، وهم خصوها بَسحور رمضان

  .َتَسحُّر: واستمدت التركية
بنوا على ْتفعفل للمطاوعة من سحسل  :ْتَسْحَسل   

وهـم  . صبت دمعهـا : اليت بنوها من َسَحلت العُني
  .استعملوها يف الرتول مطلقًا
  .ْحٓسلالْتٕس: ومصدره عندهم

. كلفه عمًال بال أجر: تسّخره: من العربية :ْتسخّٔر   
  .وهم يستعملوا للمطاوعة من سّخر

مل يرضه، َتكّرهه، : َتسّخطه: من العربية :ْتسخّٔط   
  .انظرها .وهم يستعملوا ملعىن َسِخط
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بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من سّخفه اليت  :ْتسخّٔف   
  .نقص عقله: بنوها أيضًا من َسُخف العربية

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن سـّخم    :ْتسخّٔم   
سّوده، وهم يستعملوا جمـازًا يف التسـّخم   : وجَهه
  .املعنوي

جتّوزي جتّوزي، كو جتّوزت : قال]: يقولون[
  .وتسّخمت عراسي، ْوِلي على حظي َبشِتي

ن    بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن سـّخن    :ْتسخّٔٔ
  .جعله ساخنًا): العربية(الشيَء 

: يف كتري أكالت ما بتتسخن]: من كالمهم[
  .العدس حبامض، الرز حبليب وأنواع املهلبيات: مّنا
أقام َسـداه،  : َتسدَّى النسيَج: من العربية :ْتسدَّى   

  .وهم يستعملوا الزمة
  .التسداي والتسداية: ومصدره عندهم

ْتسّدد الدين، ختيلوا أن الـَدين  ]: يقولون[ :ْتسدَّد   
ثلمة وُتَسّد بدفع الدين، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من 

  .ردمها وأصلحها): العربية(سّدد الثلمة 
أخذ سـرِّّية  : َتسرَّى الرجل: من العربية :ْتسرَّى   
ربيـة  أمة تقام يف البيت، وأصل َتسـرَّى يف الع : أي

: تسّرر، فجرى على حتويل التضعيف إىل ياء، واهلـمُّ 
  .انكشف

  .التسراي والتسراية: ومصدره عندهم
ب    تسّرب : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتَسرّٔٔ
  .سال، جرى: املاُء

  .تسّربت األخبار]: من جمازام[
  ر ـس األمـرَبـتس: ]ونـيقول[ :ْتَسْرَبس   
  
  
  
  
  
  

ُتسوهل يف األمـر،  : مشددين، يريدونوقبال كانوا 
  .انظرها .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من سربس

تسّرج الچاكيت، بنوا علـى  ]: يقولون[ :ْتسّرج   
تفّعل للمطاوعة من سّرج احملرفة من شّرج الثـوب  

  .خاطه خياطة متباعدة): العربية(
  .تصرح: انظر .أو تصّرح الَشعر :ْتسّرح   

فالن ْتسّرح من وظيفتو، من  ]:يقولون[ :ْتسّرح   
خـرج عنـه، وهـم    : َتسّرح من املكـان : العربية

  .يستعملوا يف من أخرجته احلكومة من وظيفته
تسردۤحت املي يف البسـتان،  ]: يقولون[ :ْتَسرَدح   

جرت وتفّرعت، بنوا علـى ْتفعلـل مـن    : يريدون
  .األرض املستوية): العربية(الَسرَدح 

: املي عم بتسرۤسق، يريدون]: يقولون[ :ْتسرٔسق   
جيري ببطء ولغري طريقه الطبيعي، وهو يف األصل من 
تعبري القنواتية، بنوا على تفعلل من سرسق اليت حنتوها 

  .من سار وسَقى
بـادر  : تسـرَّع إىل األمـر  : من العربية :ْتَسرّٔع   

وعّجل، وهم يعّدونه بالباء وبفي وبـالالم، وقـد ال   
  .فالن طبعو متسّرع: ُيعّدونه

  .َتسرُّع: واستمّدت التركية
 .بنوا على تفعلل للمطاوعة من سرَكل :َلگْتَسْر   

  .انظرها

  .وا على ْتفّعل للمطاوعة من سّطربن :ْتسطّٔر   
  .انظرها

الطصطعش، حتريف التسـعة  : وتلفظ :الَتَسطعش   
  ). العربية(عشر 

  .التسطعشاوي أو التسطعشِري: والنسبة إليه
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ْتَشْعَسر، ومثلها يف : والَتَسطعش يف السريانية
  .الكلدانية

اجلزء الواحد من تسعة : الِتسع: من العربية :سعالٕت   
  .أجزاء

، والصـالة  النسبة إىل التسعة عندهم :التسعاوية   
التسعاوية عند النصارى تقـام يف زمـان الشـدائد    

  .يتوسلون فيها تسع مرات إىل مرمي أن تكألهم
تنـا تسـّعر   رمسكني شيخ حا]: يقولون[ :ْتَسعّٔر   

أصيب بالوباء العام،بنوا : وجابوا لو حكيم، يريدون
فالن بسعر فالن أي : على تفّعل للمطاوعة من قوهلم

شأنه ال يعرف الكبري والصـغري  بقيمته، والوباء هذا 
  .والغين والفقري

بنوا على تفّعل للمطاوعة من سّعر الشيَء  :ْتسعّٔر   
  .قّدر له سعرًا): العربية(

العدد الـذي يلـي   : الِتسعة: من العربية :سٔعةالٕت   
  .تسعة وتسطعش وتسعا وعشرين: الثمانية

  .التسعاوي: والنسبة إليه عندهم
  .ْشعةٕت: ويف العربية
  .تشَعا: شعٓا، ويف الكلدانيةٕت: ويف السريانية

  .تشو: ويف األشورية البابلية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 

  .تَشع
املا بطعمي التسعة ما بياكـل  ]: من أمثاهلم[
  .العشرة

ابن التسـعة مـا مبـوت    ]: من اعتقادام[
  .بالعشرة

  .أطلقوها على البيان بأسعار البضائع :التسعرية   
  
  
  
  
  
   

  .تسع عشرات: الِتسعني: من العربية :سعنيالٕت   
  .ۤتشعيم: ويف العربية
  .ۤتشعني: ويف السريانية

؟ مـا  ))إياك نعبد وإيـاك ((]: من نوادرهم[
عرفت، عجب سبعني عجب تسعني، لكن الفقـري  
يت قريتا تسعني ألنو داخل فّيا السبعني وزيادة، وصال

  .بتصّح
بنوا على تفّعل للمطاوعـة مـن َسـّفره     :ْتسفّٔر   

  .أرسله إىل السفر): العربية(
يل وبّدا گتسّفطت شَيش األرا]: يقولون[ :ْتَسفّٔط   

وضـعت يف  : تنبعت عالتعليلة يف األمله جي، يريدون
الَسْفط أو يف الطبق أو حنومها، بنـوا علـى ْتفّعـل    

): العربية(من الَسَفط للمطاوعة من سّفط اليت بنوها 
  .كاجلوالق والقّفة

َتّرتل، احنّط، صار إىل : َتسّفل: من العربية :ْتسّفل   
أسفل، ويستعملوا غالبًا يف التسفل املعنـوي أو يف  

  .تركيب سفل الشيء
  .َتَسفُّل: واستمدت التركية

  .الَتسفُّل: َهۤشَفَله: ويف العربية
يـا   اخنزق عقب االبريق خدو]: من كالمنا[

  .ابين للسنكري وقول لويسّفلو مليح
بنوا على تفعلل للمطاوعة من سـفلس   :ْتَسْفَلس   

  .انظرها .مبعناها

تكلف الَسـَفه،  : َتسّفه فالن: من العربية :ْتَسّفه   
  .وهم يستعملوا ملعىن كان سفيهًا

  .َتَسفُّه: واستمدت التركية
  . قبل السقي، تشّرب: من العربية :ْتسقّٔى   

  .التسقاي والتسقاية: ومصدره عندهم
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بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من سقسـق   :ْتٔسْقٔسق   
  .أوسعه َدَسمًا): العربية(طعاَم احملرفة من سغسغ ال

  .سقسق: انظر

بنوا على ْتفعفل للمطاوعة من سقسـل   :ْتٔسْقَسل   
  .لغة يف صقل): العربية(احملرفة من سقل 

: تتبع سقطاِته، اخلَرب: تسقطه :من العربية :ْتٔسقّٔط   
  .أخذه شيئًا بعد شيء

مسكني احلاج عتمـان وقـع   ]: يقولون[ ْتٔسقّٔط   
مالسطوح وْتسّقط، بنوا على تفّعل للمطاوعة مـن  

  .انظرها .سّقط

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن َسـّقف    :ْتسقّٔف   
  .سقفه): العربية(البيت 

تسّقف فـالن، مـن   : يقول النصارى :ْتسقّٔف   
  .صار ُأْسُقفًا: َتَسّقف: العربية

 .بنوا على تفعلن للمطاوعة من السقمنة :ْتسقمن   
  .انظرها

تسقيط، وتسقيط تلّقو أو ]: من سبام[ :ْسقيطٕت   
 ))تسقيط((تلّقولّق، كنوا بالتسقيط عن القذر، وبنوا 

اليت بنوها أيضًا من  ))سّقط((على تفعيل كأنه مصدر 
  .وقع): العربية(سقط 

مـرق القشـة   ]: من طعامهم وشرام[ :ْسْقۤيةالٕت   
هذا يف حلب، أما الشـام  : يصّب على هشيم اخلبز

مرق احلمص املطبوخ يصب على هشـيم  : فتسقيتها
اخلبز، مث يقلى السمن ويصب عليه، وقد يضاف إىل 

  .احلمص ومرقة اللنب وفوقه الصنوبر
  .مادة احلمصاين: اموس الصناعات الشاميةانظر ق

مصـدر  : الَتسـقية : وكالمها من العربيـة 
   ى أنـَي وَترّوى، علـقبل السق :يُءـى الشـَتَسّق

  
  
  
  
  

  .قاموس الصناعات املتقدم أشكلها بضّم التاء
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن سـّكته    :ْتَسّكت   

  .جعله يسكت): العربية(
ْتسكتر لٓو، بنوا على تفعلـل  ]: يقولون[ :ْتَسْكٔتر   

ْكۤتر التركية مبعىن للمطاوعة من َسْكَتر لو املبنّية من ٕس
  .الطرد والزجر

  .سكتر: انظر

  .وا على ْتفّعل للمطاوعة من سّكجبن :ْتَسّكج   
  .انظرها

  .من سّكربنوا على ْتفّعل للمطاوعة  :ْتسّكر   
  .انظرها

لة اّمح: َرهگَتْس: من التركية عن الفارسية :رةگالَتْس   
من خشب، أرضها من نسيج، ذات أربعة مقـابض  
من زواياها، حيمل عليها اجلرحى واملرضى والقتلـى  

  .التسكرات: واجلمع. واملوتى
  .الَسْحلّية: ويسموا أيضًا 

عم بتسكسك لـٓو، مـن   ]: يقولون[ :ْتَسكَسك   
  .َتضّرع، تذّلل، ابتهل: َتسكسك إليه: العربية

مل : َتَسّكع يف أمره أو سـريه : من العربية :ْتسّكع   
  .يهتد لوجهته، متاَدى يف الباطل، ختّبط يف الظالم

  .نوا على تفّعل للمطاوعة من سّكفب :ْتسّكف   
  .انظرها

: ع، من العربيـة ْتسّكن الوج]: يقولون[ :ْتسّكن   
اطمأن ووقر، وهم يستعملوا ملعـىن عـدم   : َتسّكن
  .التحرك

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من سّكن اليت  :ْتسّكن   
  .أقام فيها): العربية(بنوها أيضًا من سكن الدار 
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الدال علـى   –انظرها  –مصدر سّكت  :الَتسكيتة   
الواحدة، أطلقوها على ما يسّكت به الطفل، وعلى 
رشوة املوظف، جعلوها تعريب قـول األتـراك يف   

  .دراهم السكوت: سكوت پاراسي أي: الرشوة
  .مطاوع َسّلى: َتسّلى: ن العربيةم :ْتَسّلى   

  .انظرها

التسالي أو التسـالية أو  : ومصدره عندهم
  .التسلية

التَسـاِلي  : علـى وجيمعون هذه املصـادر  
  .والتسليات

  .تِسليت: واستمدت التركية
 NOTRE VOYAGE AUXPAYS: جاء يف كتاب

BIBLIQUES  ومل يكن من وسـيلة   :١٨٤٥ساملطبوع
للتسلية يف حلب سوى لعب اجلريد وصيد احلمـام  
واملضاربة باملقالع وزعربات خياالت الظل ومسـاع  

  .القصص اخليالية
لبط عليه اوالد ْعكـارة،  تس]: يقولون[ :ْتَسْلٔبط   

  ).العربية(حتريف تسّلط عليه 
لبس السالح، أخـذ  : َتسّلح: من العربية :ْتَسّلح   

  .السالح
  .تسلُّح: واستمدت التركية

ناس بتسّلحوا بشربّية وناس ]: من كالمهم[
  .بتسّلحوا مبعلقة

حتريـف َتَزحلـب عنـه    : من العربية :ْتَسْلٔحب   
َزلَّ، وهم يستعملوا أيضـًا مبعـىن راح   ): العربية(

ويـدانيها يف  . خبفاء، أو حتريف تسـلحف التاليـة  
  :قال يصف القحط الزاحف. اسلحبَّ: العربّية

  كأنه السيل إذا اسلحّبا           
  .انظر سلحب .إذا امتّد: أي
  
  
  

لة تسلحب بعد ما جنروه د]: من كالمهم[
  .وراح

بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من السلحفاة  :ْتَسْلحف   
مشى مشيتها زاحفًا ببطء، أو حتريف تزحلب : مبعىن
  .تسلحب املتقدمة: انظر. عنه

تنّحى، وهي مل تـرد  : تزحلف: ))الرائد((ويف 
  .تزحلف: انظر .يف املعاجم

  .انسلخ: َتسّلخ جلدُه: من العربية :ْتسّلخ   
بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من سلسـل   :ْتَسلسل   

أوصله به، وهم يستعملوا ): العربية(الشيَء بالشيء 
  .مبعىن َتتابع وتواصل، وقد حيرفوا إىل تسنسل

  .َتسلُسل: واستمدت التركية
  .ۤاْشَتلَشل: ويف السريانية

الزم يف املعـامالت  ]: من تعبريام احلديثة[
صـار معنـا تسلسـل     .احلكومية متشي بالتسلُسل

  .الرقم املتسلسل. األفكار
صـار مسـّلطًا   : َتسّلط عليه: من العربية :ْتَسلّٔط   

عليه، ُمطلقًا قدرته عليه، حتكم به، سيطر عليه، وهم 
حتكم الشـيُء  : يستعملوا أيضًا للمعىن العكسي أي

  .به
  .تسلبط: انظر

  .َتسلُّط: واستمدت التركية
َتَسّلط، ويف الكلدانيـة  : ْشٓلط: ويف السريانية

  .مثلها
ابين تسّلط عأكـل البوظـة   ]: من كالمهم[

وعركب البسكليت وعروحة امللعـب وعالسـباحة   
تعا بقـا  ! وعالسينما وعجمع الطوابع، وأنته يا أبوه

  .وّحلق إن كان بتلّحق
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وتلفظ تصلطن، بنـوا علـى تفعلـن     :ْتسْلٔطن   
  .انظرها .للمطاوعة من السلطان

اقترضه، وهـم  : َتسّلف املاَل: من العربية :ْتَسّلف   
  .يستعملوا أيضًا ملعىن أخذ الشيَء َسَلفًا

الفّالحني تسّلفوا مع البـدار  ]: من كالمهم[
  .مبلغ ماملصاري

صـعد  : َتَسّلق اجلداَر أو عليه: من العربية :ْتَسلّٔق   
  .صعد: َسۤلق: ويف السريانية. عليه
فّعل للمطاوعة من َسّلكه املكاَن بنوا على ْت :ْتَسّلك   

تسـّلكت  ]: يقولون[أدخله فيه، وهم : وفيه وعليه
دخلت طـور التنفيـذ   : كلمتو، يريدون على ااز

  .والعمل ا
َتسّلل مـن املكـان أو مـن    : من العربية :ْتَسّلل   

  .انطلق منه يف استخفاء: الزحام
  .ضهقب: ْتسّلم املبلغ وغريه: من العربية :ْتَسّلم   

اسـتلمت  : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
كتابكم واستلمت البضاعة، وهو خطأ، إذ االستالم 
يف العربية خاص مبسح احلجر األسـود يف الكعبـة   

احلجـر، وصـواب   : بالكف، مأخوذ من الَسـَلمة 
  .تسّلمت: استلمت كتابكم والبضاعة وحنومها

هول بنوا على ْتفّعل ملعىن املبين للمج :ْتَسّلم عليه   
  .انظرها .من َسّلم عليه

من اصطالح سوق الغـنم وسـوق    :التسليۤكة   
مبلغ يدفع لشخص يعرف عيوب : الدواب يف حلب

الغنم والدواب كي ال يطلع املشتري عليه، فهو كما 
دراهـم  : سكوت پـاره سـي أي  : يقول األتراك
  .السكوت

  
  
  
  
  

جعل له : مطاوع ّمساه: َتسّمى: من العربية :ْتَسّمى   
  .امسًا
الشي املا بتسّمى عليه ما لـو  ]: يقولون[ :ْتَسّمى   
  .ذكر اسم اهللا عليه: مطاوع ّمسى عليه: بركة

التسـماي والتسـماية   : ومصدره عنـدهم 
  .والتسمية

بىن الثاقفون على ْتفّعل للمطاوعـة مـن    :ْتَسّمد   
فيها السـماد، وغـري    جعل): العربية(األرض  َسّمد

  .انظرها .سّود األرض: الثاقفني يقولون

مطاوع : َتَسّمر اخلشب وغريه: من العربية :ْتَسمّٔر   
  .ّمسره

  .انظرها وبسمر وتبسمر

بنوا على تفّعل للمطاوعة مـن َسـَمط    :ْتَسمّٔط   
نتف شعر اجلدي وغريه، وأطلقـوا  ): العربية(اجلدَي 

تسّمط على ما ينتاب األطفال وغريهم من سـقوط  
  .الشعر إثر حرارة

يداوون السماط مبحلول السبيداج أو مبحلول 
  .البيلون

َتَسـمعه  : ّسّمع، من العربيةْتسّمع أو ٕاأو ٕا :ْتَسّمع   
  .أصغى إليه: وإليهوَتَسمع له 

: عم بتسّمع يف املوۤاۤدن، يـراد ]: يقولون[ :ْتَسّمع   
يتلى التمجيد يف املآذن، بنوا على تفّعل ملعىن ُسـّمع  

  ).العربية(الناُس 
  .عم بتشّوق يف املوادن: ويف محاة يقولون

 –مصدر ّمسعه الدرس واحلديث : عربية :التسميع   

وة التمجيـد يف  وهم استعملوها أيضًا لـتال  –انظرها 
  .املآذن

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن ّمسكـه    :ْتَسّمك   
  .انظرها .ضّد رّققه): العربية(
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بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّمسم الطعاَم  :ْتَسّمم   
  .جعل فيه الُسّم): العربية(

تسّمم . تسّمموا بأكل اجلنب]: من كالمهم[
  .دمّٓن
كان مسينًا، صار : َتسّمن فالن: من العربية :ْتَسّمن   
  .مسينًا
بنوها من َسْمهد املنحوتة مـن السـما    :ْتَسْمَهد   

  .واهلّد، يريدون سقوط العايل
  .مسهد ومسهدان: انظر

عم بقول هۤيك تسـميعة،  ]: يقولون[ :الَتسميعة   
ذكر ما ذكر ليسمعه من يهمه أن يسمعه، : يريدون
  .اسم املرة من َسّمع: عربية

َتسـّنى  : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتَسّنى   
  .َتيّسر وّيأ: األمُر

منو بتسّنى لو حيظى مبجلسك يا ]: يقولون[
  .أستاذ

وعة من سـّند الـيت   بنوا على ْتفّعل للمطا :ْتَسّند   
  .اعتمد عليه): العربية(بنوها أيضًا من َسَند إليه 

عم مبشي . تسّند عليه ومشي]: من كالمهم[
  .وبتسّند

جعلت : اجلبنة ْتسّنرت، يريدون]: يقولون[ :ْتَسنّٔر   
بنوا على ْتفّعل من . متيع على النار مث جعلت أقراصًا

  .َسّنر للمطاوعة من سّنر اجلبنة يف لغتهم
  .انظرها

: وتلفظ ْتصْنصر املكتـوب، يريـدون   :ْتَسْنٔسر   
روقب، بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من َسْنسر املـبين  

  .انظرها .أيضًا من السانسور

  .انظرها .حتريف تسلسل :ْتَسْنسل   

 –انظرها–بنوا على تفعفل من سهسك  :ْتَسْهَسك   
  .مبعناها

  
  
  

   
  .َتيّسر: َتسّهل األمُر: من العربية :ْتَسّهل   
صار سوّيًا، وهـم  : َتسوى: من العربية :ْتسؤّى   

والنصارى يقولون يف . يستعملوا مبعىن ُعِمل وُصِنع
التسـواي  : ومصدر ْتسّوى عنـدهم . ْتٔصئّر: ْتَسؤّى

  .والتسواية
  .سوى وساوى: انظر

 –انظرهـا –مطاوع السوحقة واملسوحقة  :ْتسٓوحق   
: صـوحق : لها من تعبريات اليهود، من العربيـة وك

  .ضحك
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن سّود الشَئ  :ْتسؤّد   

  .جعل لونه أسود): العربية(
  .البستان ْتسّود، حتريف َتسّمد]: يقولون[ :ْتسؤّد   
  .سود والسوادي: انظر

بنوا على ْتفعلن للمطاوعة من السودنة يف  :ْتسٓودن   
فساد الفكر حبزن، بعدها : هلجتهم املبنية من السوداء

  .السريانية ))هۤن((
  .تسودن باملعىن املتقدم: ويف املغرب األقصى

من مفردات الثاقفني، بنوا على تفّعـل   :ْتسؤّف   
مطله، قال له مرة بعد ): العربية(للمطاوعة من سّوفه 
  .مرة سوف أعمل

بـاع واشـترى،   : تسـّوق : من العربية :ْتَسؤّق   
  .اشتراها من السوق: والسلعَة

  .استاك: من العربية َتسّوك :ْتَسؤّك   
  .استعطى: َتسّول وتسّأل: من العربية :ْتسؤّل   

  .من حيل املتسولني: ١۰٣ص ٣٤س: انظر جملة الكلمة
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  .مبعناهابنوا على تفوعل من سٓولف  :ْتسٓوَلف   
  .انظرها

  .بنوا على تفوعل من تسمم :ْتسٓوَمم   
  .انظرها وتفوعل

  .ا على ْتفّعل للمطاوعة من َسّيببنو :ْتسّيب   
  .انظرها

من  أو ْتسۤابن، بنوا على ْتفيعن للمطاوعة :ْتسۤيَبن   
  .انظرها .السيبانة

ْتسّيجت األرض أو الكـرم أو  ]: يقولون[ :ْتسّيج   
  .انظرها .اجلّبانة، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َسّيج

بنوا على تفّعل : تسّيخت اجلبنة]: يقولون[ :ْتسّيخ   
  .انظرها .من سّيخ

بنوا على تفّعل للمطاوعة من سـّيد الـيت    :ْتسّيد   
  .انظرها ).العربية(بنوها أيضًا من ساد 

تسيطر : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتسيطر   
  .انظرها .مطاوع سيطر: عليه

تسّيع اخليط، بنوا على ْتفّعـل  ]: يقولون[ :ْتَسّيع   
  .طّينه): العربية(للمطاوعة من سّيعه 

مبعىن اجلولة والرتهـة  : األطفالمن قاموس  :ْشٕت   
واملسرية، مل جند هلا أصًال، ولعلـها حكايـة وقـع    

كما يستعملوا اسم فعل أمـر يف حـث   . األقدام
  .اجلمل على السري

  :من أغاين املدلل يف خيمة كراكوز
  وجوز على تني        تني على جوز
  بوجعين قليب         برغل ما باكل
  خاصريتتسند           بّدي قباوه

  عالتنَكر تنَكر تش   وحسرات قليب يا ماما
   ش،ـز وتشتـّش اخلبـَت]: ونــيقول[ :َتّش   
  
  
  
  

مل جند هلـا  . شرب املاء الكثري حىت تراخى: يريدون
  .أصًال، ولعلها جماز من تش السقاَء التالية

هادا ما بيعرف حيكي، تـش يف  ]: يقولون[ :َتّش   
السهرة تّشات وخلط خلطات حىت شبع، جماز مـن  

  .أخرج منه الريح): العربية(َتّش فالن السقاَء 
  .الْتشيش مصدرًا له: وبنوا منه
  .الَتّشاش مبالغة اسم الفاعل: وبنوا منه

  .التّشاشة ومجعي التصحيح: ومجعوه على
  .بتشكالمٓو كّلٓو َتّش ]: يقولون[

ترّقب الشر، تطـاير،  : َتشاءم: من العربية :ْتشاءم   
  .ضّد َتَيّمن وتفاءل

  .بنوا على ْتفاعل للمبادلة من شابط :ْتشابط   
  .انظرها

اختلطت : َتشابكت األموُر: من العربية :ْتشاَبك   
  .والتبست وتداخلت

متاثال، أشبه كل منهما : َتشاا: من العربية :ْتشاَبه   
  .اآلخر حىت أشكال

  .َتساّبوا: َتشامت القوُم: من العربية :ْتشاَتم   
خبل ): العربية(بنوا على ْتفاعل من شح  :ْتشاحح   
  .مبعناه
بنوا على ْتفاعل للمبادلة من أشـحطه   :ْتشأحط   

  .أبعده): العربية(
  .تباغضوا: احنواَتش: من العربية :ْتشاحن   
ضّد تراخـى، وهـم   : َتشاّد: من العربية :ْتشادد   

عـم بتشـاددوا   : يستعملوا أيضًا ملعـىن املبادلـة  
  .وبتقاتلوا، ْوِلي على هالعمر اللي كّلٓو قۤتال
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): العربيـة (أو ْتشودق، حتريف َتشّدق  :ْتشأدق   
  .َلَوى ِشدَقه للتفصح

تعاَدوا، وهم : َتشارس القوُم: من العربية :ْتشأرس   
  .صار شِرسًا: يستعملوا ملعىن

شارط كـل  : َتشارط القوُم: من العربية :ْتشأرط   
  .التزموه: منهم غريه، تشارطوا على الشيء

بنوا على ْتفاعل من شارعه اليت بنوهـا   :ْتشأرع   
  .سّن الشريعة): العربية(أيضًا من شرع 

  .اشتركوا يف عمل: َتشاركوا: من العربية :ْتشأرك   
أو الَتشارين، أطلقوها علـى زمـان    :الْتشۤارين   

  .اخلريف ألن معظمه يقع يف تشرين األول والثاين
برد التشارين ّز املصـارين،  ]: من أمثاهلم[

  .جين القطن بتشارين
  .تش: انظر: التّشاش   
  .تشّبه بالشاطر): العربية(حتريف َتَشّطر  :ْتشأطر   
) العربيـة (بنوا على ْتفاعل من شاغب  :ْتشأغب   

  .انظرها .مبعناها

كـان  : َتشـاغل بالشـيء  : من العربية :ْتشأغل   
  .أعرض: مشغوًال به، وعنه

  .بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من شافهه :ْتشاَفه   
  .انظرها

شكا بعُضهم : َتشاكى القوُم: من العربية :ىَكْتشا   
  .إىل بعض

  .َتخالفوا: َتشاكس القوُم: من العربية :ْتشاكس   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .متاثال وتوافقا: َتشاكال: من العربية :لَكْتشا   
  .كگبنوا على ْتفاعل للمطاوعة من شا :َكگْتشا   

  .انظرها

  .َتكّبر، ارتفع: َتشامخ: من العربية :ْتشأمخ   
أشهد أن ال ((قرأ ): العربية(حتريف تشّهد  :ْتشاَهد   

  .))إله إال اهللا وأن حممدًا رسول اهللا
  .بنوا على ْتفاعل للمبادلة من شال :ْتشاَيل   

  .انظرها

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من شّبى الـيت   :ْتَشّبى   
  .قامت على رجليها: بنوها أيضًا من َشبا الفرُس

  .العامة َشّبْت وتقول: قال يف التاج
وهم يستعملون ْتشّبى للفرس الـيت ركبـها   

  .الفحل
  .التشباي والتشباية: ومصدره عندهم

تعلـق بـه   : َتَشّبث بالشيء: من العربية :ْتَشّبث   
  .لزمه: ومتّسك شديدًا، برأيه

  .فالن عنيد متشبث ْبأفكارٓو]: من كالمهم[
  .انظرها .وقد حيرفوا إىل ْتشّبص :ْتشّبث   

بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن شـّبره     :ْتَشبّٔر   
  .قاسه بالشرب): العربية(

  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من شربق :ْتَشْبٔرق   
  .انظرها

بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من شـّب   :ْتَشبشب   
  .انظرها .الغالُم

  يء ـث بالشـف تشّبـحتري :صـْتشبّٔ   
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شديدًا، وهم يسـتعملوا  تعلق به ومتسك ) العربية(
  .يسلك الطرق ادية لنجاح قضيته: مبعىن

ُرو تشّبص لك بشي شـغۤلة  ]: من كالمهم[
  . عمۤلة
أكـل كـثريًا، وهـم    : َتشّبع: من العربية :ْتَشّبع   

  .يستعملوا لتأثر الشيء مبعاجلته كثريًا
فـالن  . العجني تشّبع َدْلْك]: من كالمهم[

  .ْتشّبع بعادات أستاذو
اختلط، تداخل بعضه : َتشّبك: من العربية :ْتَشّبك   

  .اختلطت وتعّقدت: يف بعض، األموُر
ماثلـه، جـاراه يف   : َتَشبه به: من العربية :ْتَشّبه   

  .العمل، متّثل به، صار له شبيهًا
  .َتَشبُّه: واستمدت التركية

  .انظرها .مصدر شّبه :التشبيه   

  .٣٨ص  ٧ جانظر اية األرب للنويري 

أقام فيـه  : تشّتى املكاَن وبه: من العربية :ْتَشّتى   
  .شتاء

  .التشتاي والتشتاية: ومصدره عندهم
  .انتشر وتفّرق: َتشّتت األمُر: من العربية :ْتشّتت   

  .َتشتُّت: واستمدت التركية
  .انظرها .بنوا على َفعفع من َتّش اخلبز :َتْشَتش   

]: يقولون[من مفردات الثاقفني وغريهم،  :ْتَشّجر   
ُغِرست فيه األشجار، بنـوا  : تشّجر اجلبل، يريدون
  .على ْتفّعل من شّجر

  .انظرها وتسجر

  .ْتفّعل للمطاوعة من َشّحد بنوا على :ْتَشحّٔد   
  .انظرها

  
  
  
    

  

الْبخالف أمر الشيخ بتتشـحر  ]: يقولون[ :ْتَشحّٔر   
  .انظرها .طاوعة من شّحرعيونو، بنوا على ْتفّعل للم

بنوا على تفعفـل للمطاوعـة مـن     :ْتشحشط   
  .انظرها .شحشط

  .وا على ْتفّعل للمطاوعة من شّحمبن :ْتَشحّٔم   
  .انظرها

 .بنوا على تفعول للمطاوعة من شحور :ْتَشْحٔور   
  .انظرها

عّينه ): العربية(مطاوع شّخص الشيَء  :ْتشخّٔص   
ومنه تشخيص املرض عند . بشخصه، مّيزه عما سواه
  .تراَءى له بصورة شخص: الطبيب، وتشّخص له
ومل يذكره أهل اللغـة إال أن  : قال اخلفاجي

  .الزخمشري استعمله يف مقاماته
تشّخصت الرواية، بنوا على ]: يقولون[ :ْتَشخّٔص   

تفّعل من شّخص العربية اليت بنوهـا أيضـًا مـن    
  .الشخص وشخص: انظر .الشخص

 .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من الشخلعة :ْتشخلع   
  .انظرها

 .بنوا على ْتفعول للمطاوعة من شخوط :ْتشخٔوط   
  .انظرها

صـّلب يف  َتَقـّوى، تَ : َتشّدد: من العربية :ْتَشدَّد   
جهد نفسه عند : أموره، أظهر الشّدة والقّوة، واملغنِّي

  .املتشدِّد: رفع الصوت بالغناء، وهم يسمون البخيل
  .َتَشدُّد: واستمدت التركية

  وى ـل: ّدقـَتَش: ةـن العربيـم :ْتَشدّٔق   
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توّسع يف الكالم مـن  : شدقه للتفصح بالكالم، وفيه
  .غري احتياط واحتراز

: من مفردات الثـاقفني، مـن العربيـة    :ْتَشّذب   
أسقط ما عليه مـن  : مطاوع شّذب الشجَر: َتشّذب

  .األغصان ليحسن منوها
): العربية(بنوا على ْتفّعل من شَرى الشيَء  :ْتَشرّٔى   

  .ابتاعه مبعناها
امتّصه، : َتَشرب الثوُب العرَق: من العربية :ْتَشرّٔب   
: قليًال، الصـبُغ يف الثـوب  ه كأنه شربه قليًال فَتنّش
  .سرى

  .ْتشّربت الطبخة الدهن]: من كالمهم[
اإلنسان بتشّرب من حميطو ]: من استعارام[
  .مهما كان

  .نوا على تفعلل للمطاوعة من شربكب :ْتشربك   
  .انظرها

البياكل ْمشـّبك بتشـربك   ]: من أمثاهلم[
  ).يقع يف احلب: يريدون(

  .للمطاوعة من شرتحنوا على تفعفل ب :ْتَشرَتح   
  .انظرها

): العربية(بنوا على ْتفّعل من شّرح الشيَء  :ْتشرّٔح   
قّطعه وفصل بعَضه عن بعض، ومنه علم التشـريح،  

  .فتحه وكشفه وبّينه: رّققه، والشيَء: وشّرح اللحَم
  .ذهبوا مفرقني: َتَشّرد القوُم: من العربية :ْتَشرّٔد   
وتلفظ ْتَشْرضق، بنوا على ْتفعلل مـن   :ْتشرٔدق   

  .انظرها .شردق

 .بنوا على ْتفعفل للمطاوعة من شرشح :ْتَشرَشح   
  .انظرها

  
  
  
  
  
  

بنوا على ْتفّعل من شّرط اجللد اليت بنوها  :ْتشرّٔط   
بضـعه وبزغـه   ): العربيـة (أيضًا من شرط اجللَد 
  .السترتاف بعض الدم

  .َسّنها): العربية(حتريف اشترع الشريعة  :ْتَشرّٔع   
نال شـرفًا،  : َتشّرف فالن: من العربية :ْتَشرّٔف   
  .عّده شرفًا له: بكذا

  .َتشرُّف: واستمدت التركية
 .لگبنوا على تفعلل للمطاوعة من شر :لگْتشر   

  .انظرها

  ]:من أغانيهم[
  سحۤبت عليَّ موسا     شوفوا املاين ببانقوسا

  لت انا وْحصاينگتشر      البوساما طلت انا 
شّققه، : مطاوع شّرمه: َتشّرم: من العربية :ْتشرّٔم   
  .مّزقه
 .بنوا على ْتفعمل للمطاوعة من شرمط :ْتشرٔمط   

  .انظرها

إحداث ثنايا يف : من مصطلح اخلياطني :التشريب   
  .اخلياطة إذا زادت تعّد عيبًا

فتح اجلثـة أو  ): العربية(مصدر شّرح  :التشريح   
قطعها لتعيني سبب املوت أو لتعليم طالب الطـب  

  .وظائف األعضاء وما إليها
  .انظرها .مصدر شّرد: عربية :التشريد   

أطلقوه على الـدفتر الرمسـي    :سّجل التشريف   
  .يسّجل فيه الزائرون كلمتهم يف املؤسسة وامسهم

ن يستقبل ضـيوف  لقب عثماين مل :التشريفاجتي   
  .الوايل فمن فوقه

  ن ـاألول والثاين بي: نـم شهريـاس :شرينٕت   
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يومًا والثـاين   ٣١أيلول وكانون األول، أيام األول 
  .يومًا ٣۰

 –تشارين : انظر –وتسمى أيامهما أيام التشارين 
  .يعاملون املثّنى معاملة اجلمع

بالسـني  (ۤتْسِري : وكلمة تشرين من األرامية
: ۤتسِري ْقٓدم وۤتسـِري ْحـٓرْي، أي  : تقول) املهملة

  .تشرين األول وتشرين الثاين
  :من البابلية ))تسِري((واألرامية استمدت 

TASH–RI–TU  أوTASH–RI–TUM.  
كلما َهّل تشـرين بترجـع   ]: من كمام[

  .بنت عشرين
عّض على حّية وال تعض على ]: من أمثاهلم[

  .خيارة تشرينية
مطر تشرين للـزرع  : ر الزورومن أمثال دي

أحيا املوسم، يظنـون أـم   : يريدون بوّسم(توسيم 
  ).يسجعون وال يسجعون

بنوا على تفّعل للمطاوعة من شّطب اليت  :ْتَشطّٔب   
  .انظرها .بنوها أيضًا من شطب

انبسط وصـار  ): العربية(حتريف َتَسّطح  :تَشطّٔح   
  .مستويًا

  .ۤاشَتطح: ويف السريانية
إذا صح للو قـرب بـبالش   ]: كناياممن [
  .بتشّطح فيه

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من شّطر الشِّعَر  :ْتَشطّٔر   
  .زاد على كل شطر شطرًا آخر): العربية(

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من شّطف :ْتَشطّٔف   
  .انظرها

  وط ـن شطـول مـى تفعـبنوا عل :ْتَشْطٔوط   
  
  
  
  
  

  .جاوز الَقْدر: العربيةاليت بنوها من شّط 
تفّرقوا، والشـجرُة  : شّعبواَت: من العربية :ْتَشعّٔب   

  .كان هلا فروع: والنهُر واآلراء
استمسك، تعّلق ): العربية(حتريف َتشّبث  :ْتَشعٔبط   

  .بالشيء
ينسبون إىل العهد القدمي صراعًا قام بني الرب 
: وداود، وأن داود تشعبط ببيضات الرب فقال الرب

  .ا أعظم قوتك يا داودم
ْتَشع ْبٓأب : اسم عيد لليهود من العربية :ْتَشْعبوب   
: تسعة بآب، وإذا سّوف اليهودي وعده وقـال : أي

  .الرفض أن يِفي: للتشعبوب مراده
  .اشتعلت: ّعلت الناُرَشَت: عربية :ْتَشّعل   
كان مشغوًال به، : َتشّغل بكذا: من العربية :ْتَشغّٔل   

تشغلت زريفـة احملرمـة بـاحلرير،    : وهم يقولون
اشُتِغلت فبنوا على ْتفّعـل ملعـىن املـبين    : يريدون

  .انظرها .للمجهول من شغَّل

َتَشّفى من عدّوه، أنكى فيـه  : من العربية :ْتَشّفى   
  .نكاية تسّره

  .َتَشفِّي: واستمدت التركية
  .اشتفى: انظر

ْتَشّفى اللحم وتشّفى الفحم، ]: يقولون[ :ْتَشّفى   
  .انظرها .مطاوع َشّفى

  .ْتفّعل للمطاوعة من الشفترة بنوا على :ْتَشْفَتر   
  .انظرها

َتشّفع يل وإّيل بفـالن أو يف  : من العربية :ْتَشّفع   
  .معاونيت: طلب شفاعيت أي: فالن
  .شفع: انظر
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 .بنوا على تفعفع للمطاوعة من شقشق :ْتٔشْقٔشق   
  .انظرها

عم بطّلع فيه وبتشقشـلو،  ]: يقولون[ :ْتٔشْقَشل   
ويزنه ويزن حركاته، بنوا على ْتفْعَفع مـن  : يريدون
  .انظرها .شقشل

  .نوا على تفّعل للمطاوعة من شّقفب :ْتشقّٔف   
  .انظرها

صـدعه، واألرُض  : َتشّقق احلَطَب: عربية :ْتَشقّٔق   
  .انصدعت: وغريها

  .تشّققت الزرۤاقة]: من كالمهم[
  .وا على ْتفّعل للمطاوعة من شّقلبن :ْتَشقّٔل   

  .انظرها

  .نوا على تفعلل للمطاوعة من شقلبب :ْتٔشْقَلب   
  .انظرها

 ))هـز القحـوف  ((يف  ))تشقلب((ووردت 
  .١٨ص

  ]:من شعرهم[
  .بٓلزندي أنا وتشقليب ْتشقناِمي على 

: شكا، من مكـروه : َتَشّكى: من العربية :ْتَشّكى   
  .تأّلم

ْتشّكى لو، وْتشكى مّنو، وْتشّكى ]: يقولون[
  .عليه
شكر لـه، وهـم   : َتَشّكر له: من العربية :ْتَشكّٔر   

تشكرٓو، فيعدوا بدون الالم كما يعـدوا  : يقولون
  .ْتشكر مّنو: بالالم ومبن

  .َتَشكُّر: واستمدت التركية
شّك فيه : َتشكك يف األمر: من العربية :ْتَشّكك   

  .وارتاب
  .َتشكُّك: واستمدت التركية

  
  

  

تصور، صار : َتَشّكل الشيُء: من العربية :ْتَشّكل   
  .ذا شكل، متثل، وهم يستعملوا ملعىن ُأنشىء وُألف

تشـكلت  . تشكلت اللجنة]: من كالمهم[
  .الوزارة

: أن بعضهم يرى أن من اخلطأ قـوهلم  على
ُأّلفـت أو  : تشكلت احملكمة، ويرى أن الصـواب 

  .ُعقدت
تشكۤلت املـرا وتبـودرت   ]: يقولون[ :ْتَشّكل   

وتكحلت وحتّمرت، بنوا على تفّعل للمطاوعة مـن  
  .انظرها .شكل الزهر

  .تشكلت اجلنازة بالتمر حّنۤا]: من كالمهم[
تشّكلت الكلمات الصـعبة،  ]: يقولون[ :ْتَشّكل   

بنوا على تفّعل للمطاوعـة مـن شـّكل الكتـاب     
  .أعجمه): العربية(

بنوا على ْتفعول من شكوك اليت بنوها  :ْتشكٔوك   
  .انظرها .ظّن): العربية(أيضًا من شّك 

ال تبوسين بتشكوكين دقنك، ]: يقولون[ :ْتشكٔوك   
  .طعنه: بنوا على ْتفعول من شكه بالدبوس وغريه

: يقولـون ]: من تعبريام احلديثة[ :الَتشكيالت   
صارت التشكيالت، يريدون ا تعيني كل موظـف  
يف مصلحة، ونقلهم أو تثبيتـهم فيهـا وترقيتـهم    

  .وفصلهم أو إحالتهم على املعاش
اسم الواحدة من : التشكيلة: العربية من :الَتشكيلة   

  .تنويع أشكاله: تشكيل الشيء
  .وأطلقوا التشكيلة يف املمّلحات على املنّوعة

  ن ـاوعة مـل للمطـوا على ْتفّعـبن :ْتَشّلح   
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: عّراه، وهم يستعملونه أيضًا ملعـىن ): العربية(شّلحه 
  .سلبه ثيابه أو ما يف ثيابه

مسـته النـار   ): العربية(حتريف َتشّيط  :ْتَشْلٔوط   
  .فاحترق ظاهره

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن ّمشـت    :ْتَشّمت   
  .يرمحك اهللا: دعا له بقوله): العربية(العاطَس 

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّمشر :ْتَشمّٔر   
  .انظرها

قعد يف الشمس أو : َتشّمس: من العربية :ْتشّمس   
  .انتصب هلا أو ُعرض لنورها

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّمشع اخلـيط   :ْتشّمع   
  .غمسه بالشمع املذاب أو صّبه عليه: أو النسيج

  .َتَشمُّع: واستمدت التركية
مرض يصيب الكبد مـن تعـاطي    :َتَشمُّع الكبد   

، فيتكـون يف  املشروبات الروحية أو لسبب آخـر 
  .نسيجه الليفي زائد يضغط على خالياه فيعيق عملها

  .CIHRRHOSE: وهو تعريب
  .٤٥ص ٦عدد ٢١س: ، وجملة األديب٤۰١ص ٤س: انظر جملة العلوم

  .ّمشه متمّهًال: َتشّمم الشيَء: من العربية :ْتَشّمم   
حتريف َچشَمه التركية، عـن َچشـِمه    :الَتْشۤمة   

املنبع، عني املاء، القسطل، وهم أطلقوهـا  : الفارسية
تأدبًا على املرحاض والقذر يف اجلـورة الفنيـة ويف   

  .الكهريز
  . تشمات: واجلمع

  .كشمه: والكويت تسمي بيت اخلالء
  ى ـٓوجحانه إذا انتهـاحب اجلـول صـيق

  
  
  
  
  
  

صوت الشحمة وهادا دور اللحمة واملا  هادا: الدور
  . برتل يقع يف الَتشمة

  .أجانا من كل َتشمه جردون]: من سبام[
يقـرف عمـرٓو   ]: من دعائهم على فالن[

  .وجيعل التشمة قربٓو
الرّجال َبال مرا متل الَتشمة ]: من تشبيهام[

. بالفنجـان ) الفلتة(واملرا بال رّجال متل ) هوا(بال 
فالن متل . لع متل باب التشمة إذا اخنلعالكبري إذا اند
  .منني ما مسكتا بتتَنّجس: عصاية التشمة

اسم الواحدة : التشميسة: من العربية :الَتشميۤسة   
  .انظرها .من ّمشس

َتَشـّنج  : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتَشّنج   
تقّبض وتقّلص وانضـّم بشـكل   : اجللُد أو العضُل

  .غري إرادّي: تلقائي
  .َتَشنُّج: واستمدت التركية

تشـّند السـوس وتشـّندت    ]: يقولون[ :ْتَشّند   
اهليطلية، بنوا على تفّعل للمطاوعة من شّند اليت بنوها 

  .انظرها .من الشند

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من شندل :ْتَشندل   
  .انظرها

  .بنوا على ْتفنعل للمطاوعة من شنطط :ْتَشْنٔطط   
  .انظرها

عن  ١٢٧ص ٣ج ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 
ْتَشنططوا ومـات  : ١٨٤٨سنة ))يومية نعوم خباش((

  .كثري منهم ومترمروا
غلـب علـيهم   : َتشّنع القوُم: من العربية :ْتَشّنع   

هـّم  : القبح، َقُبح أمُرهم باختالف آرائهم، الرجـلُ 
  .بأمر شنيع
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بنوا على تفعلل للمطاوعة من الشـنفخة   :ْتشنٔفخ   
  .الِكرب والزهو): العربية(اليت حرفوا ا الشنخفة 

تشّنكت أدنيه، بنوا على ْتفّعل ]: يقولون[ :ْتَشّنك   
  .انظرها .من شّنك

هدٓوِلي كلّٓـن فـرد   ]: يقولون[أو تشۤنة،  :ْشِنيٕت   
: ۤجشـَمه : چْشِني عن الفارسية: تشِني، من التركية

، منوذج البضاعة، وهم ال يسـتعملوا إال يف  النوع
ُشوف هالتشنة البتقّلب املعـدة، أشـي   : اهلجو فقط

  .يلعن تشنتو. هالتشنة الْبتْنهَدى لصواصنة
رغب فيـه،  : َتشّهى الشيَء: من العربية :ْتَشّهى   

  .أحب أن يناله
أشهد أن ال إله : قال: َتَشهد: من العربية :ْتشّهد   

  .إال اهللا وأشهد أن حممدًا رسول اهللا
وصيغة التشهد يف جلسة الصالة بعد ركعتني 

  : هي
كما  ))املباركات((ويزيد الشافعية (التحيات ((

هللا والصلوات الطيبـات،  ) ))اتالزكّي((يزيد املالكية 
ته، السـالم  السالُم عليك أيها النّيب ورمحة اهللا وبركا
  .))....علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد

: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
  .َتَشهُّد

: بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن شـّهره   :ْتَشهّٔر   
  .انظرها .فضحه، جعله شهرة

لت كـل الْسـجار،   ـْتشّه]: يقولون[ :ْتَشّهل   
ل ـَشّهــ: ونـُكســحت، ويقولــ: دونـيريــ
  ه، ـــــرًا منـعمل كثي: دونـل، يريـالشغ

  
  
  
  
  
  

أوصل : َشِلي: مل جند هلا أصًال، ولعلها من السريانية
   .إىل الراحة، أزال

 .بنوا على تفعلن للمطاوعة من الشهونة :ْتَشْهٔون   
  .انظرها

بنوا على تفوعل للمطاوعة من َتشـّدق   :ْتشٓودق   
  .تشدق: انظر ).العربية(

  .اَملشودقة: ومصدره عندهم
اخـتلط  : َتشّوش عليه األمُر: من العربية :ْتشؤّش   

  .والتبس
  .َتَشوُّش: واستمدت التركية

تشّوشت أفكارو، تشـّوش  ]: من كالمهم[
  .عقلو
مّسته النار ): العربية(حتريف َتشّيط اللحُم  :ْتَشؤّط   

  .فاحترق ظاهره
  .تشلوط وتشيط وشوط: انظر

اشـتاق  : َتشّوق الشيَء وإليه: من العربية :ْتَشؤّق   
أظهر الشوق : إليه، أظهر الشوق الشديد إليه، وقيل

  .تكلفًا
  .َتشوُّق: واستمدت التركية

  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من شّوك :ْتشؤّك   
  .انظرها

: مطاوع شّوه اهللا وجهه: تشّوه: من العربية :ْتشؤّه   
  .قّبحه
: شّوب تشويبة مو بالبـال ]: يقولون[ :التشويۤبة   

  .انظرها .اسم املرة من شّوب

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من شّيش الـيت   :ْتَشّيش   
ُأدخل : ُيريدون بتشّيش –انظرهـا   –بنوها من الشيش 
  .الشيش يف جسده

  ا ـدّقـال تص! وـعّم: ]ونـيقول[ :الَتشِّيش   
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بنوا على فعّيـل مـن   كّذابة، : هيّۤه َتّشيۤشة، يريدون
  .تّش

   .انظرها

  .احترق: تشّيط: من العربية :ْتشئّط   
  .تشوط وتشلوط وشوط: انظر

فعل ِفعَل الشيطان، : َتَشيطن: من العربية :ْتشۤيطن   
  .صار كالشيطان

ادعى دعوى الشـيعة،  : َتشّيع: من العربية :ْتشّيع   
  .صار شيعّيًا

  .تشيُّع: واستمدت التركية
ْتشّيك الكعب، بنوا على تفعّل ]: يقولون[ :ْتَشّيك   

  .انظرها .من شّيك

  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من شّيل :ْتَشّيل   
  .انظرها

صحب بعُضهم : َتصاحبوا: من العربية :ْتصأحب   
  .بعضًا، اصطحبوا

بنوا على ْتفاعل للمبادلـة مـن صـاّده     :ْتصادد   
  .دافعه): العربية(

بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من صـادره   :ْتصأدر   
تراك استعملوا طالبه به ُملِحفًا، واأل: على الشيء وبه
استوىل عليه دون دفع مثنه فورًا مبناسبة : صادر الشيَء
ويف احلرب العاملية األوىل والثانية يامـا  . الطوارىء

  .تصادۤرت أموال ولّسا بّدن يدفعوا حّقا
تقابال على غـري  : َتصادفا: من العربية :ْتصاَدف   

  .قصد أو موعد
  .َتصاُدف: واستمدت التركية

َتخاّال، تواّدا، تبادال : َتصادقا: من العربية :ْتصأدق   
  .املوّدة

  .اصطدما: تصادم الفرسان: من العربية :ْتصاَدم   
  
  
  
   

  .َتصاُدم: واستمدت التركية
كل إذا تصادمت قوة تقهر : ويسأل الثاقفون

: اجلـواب : شيء جبرم ال يقهره شيء مـاذا يصـري  
  .الكالم متناقض

 –بنوا على تفاعل للمبادلة من صارحه  :ْتصأرح   

  .أبداه وأظهره: مبا يف نفسه –انظرها 
صرخ بعُضهم : تصارخ القوُم: من العربية :ْتصأرخ   

  .إىل بعض، واستغاث بعُضهم ببعض
طرنج  فّيا: يف وصف الدار العظيمة] يقولون[

  .ونارنج وبالبل عم تتصارخ
حاول كل : َتصارع الرجالن: من العربية :ْتصأرع   

  .منهما أن يصرع اآلخر
: تصاعب فالن يف األمـر : من العربية :ْتصأعب   

  .كان فيه صعبًا عسريًا
تصـّعد، َصـِعد،   : َتصاعد: من العربية :ْتصأعد   
  .ارتقى

حريق شفتو أنـا مباكينـة   ]: من لوحام[
ْطحني كانت بباب جنني، ومن ْشٔقد؟ مـن مخسـا   
وستني سنة، تصاعد فيه اللهيب والدّخان للسـما،  
والناس جمّمعة وحارس ماكينة الطحني جّواتا ومـن  
فوق من شبابيكا احملددة عم بصيح باملقلوب وجبعـر  
وبطلب املدد، والناس كّال مكهربة، وكل واحد عم 

لت النار إلـو  بريد خيّلص هاحلارس اللي لّسا ما وْص
هاتوا سالمل، جابوا سالمل، عّبوا مْي، مـا  : من حتت

مت سطل وال ْبريق وال كيلة يف احلـارة إال تعّبـت   
وانرشقت عاحلريق من عالْسـۤالمل، لكـن مـا يف    

وا ْمُخولة، ـوا حديد الشبابيك، جيبـدة، اقلعـفاي
لوا شـي،  ـوا يعمـا حْسنـابوا ومـوجابوا وج
   اـرق، وكلنـواحتارس ـار للحـووصلت الن
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شعر جسدنا وّقف، تاين يوم جيت وشـفتو كومـة   
صفية بقرنة األوضة، وحتت مطرح ما بدي احلريـق  

وْمشيت أنا . كان يف جحش احترق قبل مّنو كمان
ورفقايت وأنا عم َببكي عاملصيبتني، وعبثـًا حـاولوا   
يقنعوين أّنو هّيه مصيبة احلارس وبس، لكن ما قنعت 

وْتصورت اجلحش احترق وما صـرخ،  وما قنعت، 
وملا كْربت أنا وتعرضت لعمليات وموتات ومصايب 
وما كنت أصرخ عرفت أّنو أنا وهاجلحش من فصيلة 

  .واحدة
اصطالح تشريعي لزيادة نسبة  :ضريبة َتصاعدّية   

  .الضريبة كلما كثر الربح
: من مفردات الثـاقفني، مـن العربيـة    :ْتصأغر   

  .الصغار، َتحاقرتصرف تصرف : َتصاغر
  .َتصاُغر: واستمدت التركية

أخلص الـودَّ  : َتصاَفى القوُم: من العربية :ْتصاَفى   
  .بعُضهم لبعض

صافح الواحُد : َتصافح القوُم: من العربية :ْتصاَفح   
وضع ُصفح كفه يف ُصفح كـف  : منهم اآلخر، أي

  .وضع َعرَضها: أي: اآلخر
  .َتصاُفح: واستمدت التركية

بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من َصـُلب   :ْتصاَلب   
  .صلب وتصلب: انظر ).العربية(

  .َتصاُلب: واستمدت التركية
أقاموا بينهم صلحًا : تصاحلوا: من العربية :ْتصاحل   

  .وأزاحوا خالَفهم، خالف ختاصموا
) اهلـوا (تصـاحل اْخليـار و  ]: من كمام[

  .ونسيوا كل اللي جرى
تصاحلوا القطاط والفـريان  إذا ]: من أمثاهلم[

  .يا تعس العّطار
  .بادلة من صاهربنوا على تفاعل للم :ْتصأهر   

  .انظرها
  
  

صاح بعضهم : َتصايح القوُم: من العربية :ْتصاَيح   
  .ببعض

: َتصّبب املاُء والعرُق وحنومها: من العربية :ْتٔصّبب   
راحـت  : حتّدر، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن تغـّوط 
  .َكْنيت تْتصّبب وِلي عليها راۤحت َسكۤنت

حتريف : را يْتصبب عالصبايا]: يقولون[ :ْتٔصّبب   
دعاها إىل الِصبا، : وتصاباها) العربية(َتصّبى اجلاريَة 

يفرغ صبابته : وا ملعىنخدعها، فتنها، وهم يستعمل
  .ا
كما (لقيه صباحًا : َتصّبح به: من العربية :ْتٔصّبح   

  ).يف املنجد، وأنكره ناقد إذ مل يرد، وهو الصواب
يعتقدون أن التصبح ببعض ]: من اعتقادهم[

الناس مين وسعادة وبالبعض اآلخر شؤم وشقاء، لذا 
. بوچ مني تصبحت اليوم؟: يقولون ملن دهي مبصاب

: ومثلها تقال ملن خسر يف اللعب، وجييـب غالبـاً  
  .بوّچك

كما يعتقدون أن التصـبح بـالغزال خـري    
  .وإقبال

فالن اجلحش اللي بتصـّبح  ]: من كنايام[
  .بوّچو بضّيع ْجۤاللٓو

: تكلف الصرب، عليـه : تصّبر: من العربية :ْتصبّٔر   
  .صرب
وع تصّبر النسر وأبو عمايا، مطا]: يقولون[ :ْتصبّٔر   

  .عاجله بعد موته مبواد متنع تعفنه :–انظرها  –صّبره 
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من صّبغ الـيت   :ْتصبّٔغ   

  .انظرها ).العربية(بنوها أيضًا من صبغ الثوَب 
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ْتصّتى السكرتون العتيق بسعر ]: يقولون[ :ْتصّتى   
كوّيس ألّنو صار أنتيكا، وتصّتت معو بقية الغراض، 
بنوا على تفّعل للمطاوعة من صّتى اليت بنوها أيضـًا  

  .صىت: انظر. من صامتق التركية مبعىن البيع

ومصدره عنـدهم التصـتاي والتصـتاية،    
ْطصـّطى طصـطاي   : ويلفظون التـاءين طـاءين  

  .وطصطاية
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من صّحاه من  :ْتٔصحّٔى   

النوم أو من السكر أو من البنج أو جمازًا من الغفلـة  
  .زالت غيبوبته): العربية(اليت بنوها أيضًا من صحا 

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن صـّحح    :ْتٔصحّٔح   
  .أزال خطأه: أزال َسَقطه، أي): العربية(الكتاب 

أخطأ يف : َتصحف القارىُء: لعربيةمن ا :ْتٔصحّٔف   
: تصّحفت الكلمة، يريـدون : القراءة، وهم يقولون

  .ُصحِّفت وقرئت على غري ما هي عليه
إذا أتـاكم فـالن   : كما يف األدب العـريب 

: وكمـا فيـه  . فاقبلوه، صحفت إىل فاقتلوه وقتلوه
أحصوا اليهود، صـحفها إىل  : كتب وال إىل عامله
  .اخصوا وخصاهم

  .َتعّرض: َتصّدى له: من العربية :ىْتٔصدَّ   
كل املعادن بتصدِّي إال الدهب ]: يقولون[ :ْتٔصّدا   

والفضة، بنوا على ْتفّعل من صّدا اليت بنوهـا مـن   
  .عاله الصدأ): العربية(صدىء 

  .التصداي والتصداية: ومصدره عندهم
  
  
  
  
  
  

  
  

جلس يف صدر : فالن تصّدر: من العربية :ْتٔصدّٔر   
    .تقّدمهم: والقوَم الس،

تصّدرت البضاعة، بنوا علـى  ]: يقولون[ :ْتصّدر   
  .انظرها .ْتفّعل للمطاوعة من صّدر

  .تشّقق: َتصدَّع الشيُء: من العربية :ْتٔصدَّع   
  .َتصّدع: واستمدت التركية

حاۤجة بقا تصـّدع راسـنا   ]: من كالمهم[
  !.يا رّزاق! عبكرا يا فّتاح

ْتصــدَّف الســكرتون ]: يقولــون[ :ْتصــدَّف   
ُرّكب يف خشبة الصدف، بنـوا  : والقبقاب، يريدون

على تفّعل للمطاوعة من صّدف اليت بنوها أيضًا من 
  .انظرها .الصدف

َتصـدَّق  : وتلفظ ْتصّضق، من العربيـة  :تٔصدّٔق   
  .أعطى الصدقة: فالن

: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
  .َتصدُّق

فـالن ملـا   ]: يقولون[وتلفظ تصّضق،  :تٔصدّٔق   
  .نوا على تفّعل للمطاوعة من صّدقحبكي بتصّدق، ب

  .انظرها

بنوا على ْتفّعل ملعىن املبين للمجهول من  :ْتٔصرّٔح   
أبداها وأظهرها، خـالف  ): العربية(صّرح بأفكاره 

  .عّرض
تسرح الشعر، بنوا ]: يقولون[أو تسّرح،  :ْتٔصرّٔح   

حّله ): العربية(على ْتفّعل للمطاوعة من َسّرح شعره 
  . شط، مث جعلوا السني صادًاوأرسله قبل اَملشط أو باملَُ

تصـّرح الكتـان أو القّنـب،    : ويقولون
  .ختلص بعضه من بعض: يريدون
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تكلف الصراخ، وهم : َتصّرخ: من العربية :ْتٔصرّٔخ   
  .يستعملوا أيضًا ملعىن َصرخ

تصرصرت البضايع، بنـوا  ]: يقولون[ :ْتٔصرٔصر   
على تفعفع للمطاوعة من صرصر اليت بنوها من صّر 

  ).العربية(الصّرة 
عقد : تصرصر فالن، يريدون]: من كنايام[
  .صرر املال

بنوا على تفعفع للمطاوعة من صرصـع   :ْتٔصرٔصع   
  .انظرها .اليت بنوها أيضًا من صرع

  .من َعْزم الضرب ْتصرصع]: من كالمهم[
احتـال  : َتصرَّف يف األمر: من العربية :ْتٔصرّٔف   

وَتقّلب فيه، وهم يستعملوا ملعىن قام بالعمل حسب 
  .إرادته

  .َتصرُّف وتصّرفات: واستمدت التركية
َتصرفاَتك بتعجـبين ومـا   ]: من كالمهم[
  ).ال بعضها يعجبين واآلخر: يريدون(بتعجبين 

  .صار صعبًا: َتصّعب األمُر: من العربية :ْتٔصعّٔب   
احكي لنا مع فـالن عـم   ]: من كالمهم[

  .بتصّعب علينا
بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من صغلم اليت  :ْتٔصْغٔلم   

الصحيح، املضبوط، : بنوها أيضًا من صاغالم التركية
  .املضمون
  .تصغلمت قضيتك]: من كالمهم[

، وولۤيـد، فيصـوغون   ْعبۤيد]: يقولون[ :التصغري   
هالشب حلۤئوة، : املصّغر على ْفۤعيل يف الثالثي، ومثله

  .وقعدت يف الشمۤيۤسة
  رحيّۤم وفتيّۤح وجويّۤد، فيصوغونه: ويقولون

  
  
  
  
  
  

  . ْبنّية كوْيسة: على ْفعيّۤل يف الرباعي، ومثله 
  ]: من أغانيهم[

  يا حالوة سكرية        عالبنّية عالبنّية
  ).صاغه على الوزن العريب هنا(

أّسوم وفّطوم وعّيـوش ورّقـوش،   : ويقولون
ّمحود وّمحور، فيصغرون على فّعـول  : كما يقولون

  .كثريًا تصغري استحسان
بنوا على تفّعل للمطاوعة من صّفى الشيَء  :ْتصّفى   

  .جعله صافيًا): العربية(
العلين تصّفت الدكان باملزاد ]: من كالمهم[

  .والتصفية ّمتت مبعرْفة احملكمة
تأمله ونظر فيه : َتصّفح الشيَء: من العربية :ْتصفّٔح   

تأّمل وجوههم ليتعرف أمرهم، نظـر يف  : مليًا، القوَم
  .نظر يف صفحاته: أحواهلم، الكتاَب

  .تصفُّح: واستمدت التركية
بنوا على ْتفعفـع للمطاوعـة مـن     :ْتٔصفٔصف   

): العربيـة (أيضًا من صّف القوَم صفصف اليت بنوها 
  .رّتب صفوفهم

بزغـري  : بل من لوحايت أنا]: من لوحام[
كنت مولع جبمع القنۤاين لكن كل قنينة شكل، وكل 
يوم مجعة وأحد كنت أرو لسوق اجلمعـة وسـوق   
األحد وما َأخّلي قنينة ما عندي مّنا تفوتين، وعلـى  

ت أحرم مرور األيام جتّمع عندي الكتري الكتري، وكن
نفسي من خرجييت وأصـرفا عالقنـاين، وكنـت    

ان يـأّثر يف  ـا فرح، وما كنأصفصفا وأفرح فّيا أۤي
ي وسخطها علـى هالعقـل   ـولعي هادا صياح أم

ـ   رتن ـالصبيۤاين الغريب، وملا زاد سخطا مـن كت
ت، ـلو عالبيـريه وأدّخـي أشتـصرت أخّبي الل

   مـرت معّلـش وصـن طمنطعـرت ابـوملا ص
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تهكم زارين مدير مدرسيت ورفقايت ومّضوا السهرة بال
ينا هالقناين بكم مـا  على هالسوسة، وبتاين يوم صّت

  .كان
يا ريتين بّقينت لليوم كانت بتكون جمموعـة  

  .عاَلمّية
أصابه : تصّقع الزرع، يريدون]: يقولون[ :ْتٔصقّٔع   

الصقيع وتلف، بنوا على ْتفّعـل للمطاوعـة مـن    
  .انظرها .الصقيع

فالن بتصّلى على ديالو، ]: من كنايام[ :ْتٔصّلى   
طاهر، بنوا على ْتفّعل ملعىن املبين للمجهول من : أي
  .انظرها .صّلى

من زمان عم بْتصّلى لو علـى  ]: يقولون[ :ْتٔصّلى   
وحدة يكْمشو فّيا، بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن   

سوَّى عليه منصـوبة ليوقعـه يف   ): العربية(َصَلى له 
  .هلكة

صار ُصلبًا، : َتصّلب الشيُء: من العربية :ْتٔصّلب   
  .تشّدد: فالن

  .تصلُّب: واستمدت التركية
  .عقيدتوْتصّلب يف فالن ٕم]: من كالمهم[

مرض تتصلب فيه الشـرايني   :َتصلُّب الشرايني   
بتأثري اإلدمان على املسكرات والـدخان ومـرض   
السكر، وال تتحّمل الشرايني ضغط الدم الصادر من 

  .القلب وقد تتمزق
بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن صـّلح     :ْتٔصّلح   

  .انظرها .الشيء

  .انظرها .حتريف تصغلم :ْتصلٔغم     

               ريات، ـدت املصـْتصّم]: ونـيقول[ :ْتصّمد     
  دت، ـصـُتـت واقـعـّمج: دونـريـي

  
  
  

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من صّمد اليت بنوها مـن  
شّد، عصب، ضّم، ضّمد، مجع املال : ٔصۤمد السريانية

    .وحشده
بنوا على تفّعل للمطاوعة من صّمغ الشيَء  :ْتصمّٔغ   

  .جعل فيه الصمغ): العربية(
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من صّمم على  :ْتٔصّمم   

  .مضى على رأيه فيه): العربية(كذا 
 –    مصدر صـّمم : وتلفظ الطصميم :الّتْصميم   

  .وأطلقوها على ُمخطط العمل –انظرها 
: مطاوعة مـن صـّنج  بنوا على تفّعل لل :ْتٔصّنج   

  .انظرها .حتريف َشّنج

ْتصـندقت  ]: يقولون[وتلفظ ْتٔصْنٔضق،  :ْتٔصْنٔدق   
وضعت يف الصندوق، بنوا علـى  : املصاري، يريدون

ْتفعلل للمطاوعة من صندق اليت بنوها أيضـًا مـن   
  .الصندوق

  .صندق والصندوق: انظر

تكلـف  ): العربيـة (حتريف تنّصت له  :تصنّٔط   
  .السكوت مستمعًا حلديثه: الَنْصت أي

أظهر عن نفسه ما ليس : َتصّنع: من العربية :ْتصنّٔع   
  .فيه، تكلف التزّين وحسن السمت

  .َتصنُّع: واستمدت التركية
 .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من صّنع البالد :ْتٔصّنع   

  .انظرها والتصنيع

صار أصنافًا : َتَصّنف الشيُء: من العربية :ْتصّٔٔنف   
  .وأنواعًا

ـ  –انظرهـا   –در صّنع ـمص :الَتصنيع    دلول ـوم
  ز ـى تعزيـمل علـالع: ثـع احلديـالتصني
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الصناعة لتصبح الصناعة من أهم مصـادر الـدخل   
  .القومي

بنوا علـى تفعفـل للمطاوعـة مـن      :ْتٔصْهٔصل   
  .انظرها .الصهصلة

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن صـّوبه    :ْتصؤّب   
  .أصبت: قال له): العربية(

  .تصّوب رأي أستاذنا]: من كالمهم[
أكل ْرصاصة : بّكور تصّوب]: يقولون[ :ْتصؤّب   

يف صدرو، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من صّوب اليت 
مل خيطـىء  ): العربية(بنوها أيضًا من أصاب السهُم 

  .الغرض
على تفوعل للمطاوعة من صـوبن  بنوا  :ْتصٓوبن   

  .غسله به: اليت بنوها أيضًا من الصابون مبعىن
: شفت احلّمام يف تونس أحسن من غري بالد

بتدخل مالّرباين ألول جوّۤاين، وفيه مصاطب للتدليك 
واملاّساج، وبعدو بتدخل لتاين بتتكّيس وبتتصـوبن،  
وبعدو بتدخل لتالت جواين لبيـت النـار، هنيـك    

  .بتتخّسل
: حّك الْغسول مبعىن: يف هلجة مشال املغربو
  .تصّبن

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من صّوت :ْتٔصؤّت   
  .انظرها

 عم بتتصّوجوين وأنا مـا يل ]: يقولون[ :ْتٔصؤّج   
جتّرمونين وال جرم يل، بنـوا علـى   : صٓوج، يريدون

تفّعل للمطاوعة من صّوج اليت بنوهـا أيضـًا مـن    
  .الذنب: التركية ))صوج((

ـ  : من العربية :ْتٔصؤّر    تـوهم  : يَءـتصـّور الش
  ه ــّور لـا، وتصـه وختيلهـه يف ذهنـصورت

  
  
  
  

صارت له عنده صـورة وشـكل، وهـم    : الشيُء
كّلف مصـورًا أو  : يستعملون ْتصّور أيضًا يف معىن

رّسامًا أن جيعل له صورة بآلة التصـوير أو برسـم   
  .القلم

  .َتصوُّر: واألورديةواستمدت التركية 
أظن أن (فالن صار وْتصّور ]: من كالمهم[

صارت له عند النـاس صـورة   : هنا ))تصور((معىن 
  ).وشكل

صار صوفيًا، ختلق : َتصّوف: من العربية :ْتٔصؤّف   
  .بأخالق الصوفيني

  .َتصوُّف: واستمدت التركية
تصّول الفحـم وتصـّولت   ]: يقولون[ :ْتٔصؤّل   

: على ْتفّعل للمطاوعة من صّول الشيَءاحلنطة، بنوا 
  .نّقاه باملاء من التراب واحلجارة

واسم  –انظرها  –) العربية(مصدر صّور  :التصوير   
  .التصويرات والتصاوير: التصويرة، واجلمع: الواحدة

أقدم تصوير عرفه العلم هو ما عثر عليـه يف  
ألـف   ٢۰كهف السكو يف فرنسا الذي يرجع إىل 

  .سنة
أو الفوتـوغرايف، وضـعوها    :التصوير الشمسي   

رسم صور : أي PHOTOGRAPHIE: للكلمة الفرنسية
األجسام بفعل النور على صفحة تتأثر بالنور، وذلك 

  .جبهاز الفوتوغراف
قنصـه وأخـذه   : تصيد الطَري: من العربية :ْتصّيد   

وهم يستعملون تصّيد الطري بواسطة اخلـردق  (حبيلة 
ن تصّيد للحيوان مطلقـًا ومنـه   أيضًا، مث يستعملو

  ).حيوان املاء
عندما طارت األعشاش قام ]: من استعارام[

ال نعرف أهـذه االسـتعارة هلـم أم    (الَنَدم يتصّيد 
  ).استمدوها، مهما يكن فاإلبداع يظللها وحيّفها
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تصّير الشغل وتصّيرت الشغلة، ]: يقولون[ :ْتصّير   
  .انظرها .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من صّير

وال يفهمون منها (تصّيرت النار ]: يقولون[
  ).إال معىن اّتقدت والتهبت

: من مفردات الثـاقفني، مـن العربيـة    :ْتضاءل   
تقّبض وانضّم بعُضه : َصُغر، ضُعف، الشيُء: َتضاءل
  .إىل بعض
ملا الواحد بيعرف شي مـن  ]: ممن كالمه[

  .قدرة الطبيعة بتضاءل
من مفردات الثاقفني، بنوا على ْتفاعـل   :ْتضاَجع   

  .انظرها .للمطاوعة من ضاجع

  .َتخالفا: تضاّدا: من العربية :ْتضادد   
ضـرب  : َتضارب القـومُ : من العربية :ْتضأرب   

  .بعُضهم بعضًا
  .تضاُرب: واستمدت التركية

تضـاربت  . تضاربت اآلراء]: من جمازام[
  .مصلحتنا ومصلحتكن

صـار  : َتضاعف الشـيءُ : من العربية :ْتضأعف   
  .ضعف ما كان عليه

  .َتضاُعف: واستمدت التركية
َتضافروا : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتضأفر   

  .تعاونوا: على األمر
بنوا على ْتفاعل مـن ضـِمن الشـيَء     :ْتضاَمن   

  .كِفله): العربية(
َتضامن : –كعادته  –قال  ))الرائد((على أن 

  .اتفقوا واحتدوا أمام أمر: القوُم
فقـه اللغـة   ((والدكتور السامرائي يرى يف 

  .تضاّم: أن أصل تضامن ٧٤ص ))املقارن
   ّدـض: ايقـَتض: ةـن العربيـم :ْتضأيق   
  
  
  

ضـايق بعضـهم   : بالِضيق، القوُم شعر: اّتسع، منه
  .بعضًا

  .َتضاُيق: واستمدت التركية
  .تضايقت أخالقو]: من جمازام[

  .انظرمها .أو ْتظبط أو ْتزّبط :ْتٔضبّٔط   

قلق وتـّربم  : َتضّجر منه وبه: من العربية :ْتٔضجّٔر   
  .وضجر

  .َتضجُّر: واستمدت التركية
  .نام إىل الضحى: َتضحى: من العربية :ْتٔضحّٔى   

  .التضحاي والتضحاية: ومصدره عندهم
يف عيد الكـبري ْتضـّحى يف   ]: يقولون[ :ْتٔضحّٔى   

على مـذبح  : حارتنا جبي مخسني ضحّية، ويقولون
الوطن ياما تضحوا ناس، بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة  

التضحاي والتضحاية : ومصدره –انظرها  –من ضّحى 
  .أيضًا
ضـِحك وهـم   : َتضّحك: من العربية :ْتٔضحّٔك   
ْتضّحك عليه، فيستعملوا ملعىن سخر به ]: يقولون[

  .أيضًا
الُربو عاحلّمام وما الزمـو  ]: من اعتقادهم[

  .ّمحام بتضَّحك عليه اجلان
مصدر ضـّحى  : التضحية: من العربية :الَتضِحية   

ر واشـته : ))املنت((ذبح األضحية، قال يف ): العربية(
  .إذا بذله فدية: عند أهل العصر ضّحى فالن بكذا

ضـّحى مبـالو وبروحـو    ]: من كالمهم[
  ...وبسعادتو و

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ضّخم اليت  :ْتٔضخّٔم   
َغُلظ وعُظم ): العربية(بنوها أيضًا من َضُخم الشيُء 

  .ِجرُمه
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زيادة النقد أو : التضّخم: ويف علم االقتصاد
الشرائية يف البالد عن السلع املعروضة، وضده القوة 
  .التقلص

زيادة العضـو عـن   : التضخم: ويف الطب
  .حجمه الطبيعي إثر مرض

بْزنا عم بتتضـرب  ْطحني ٕخ]: يقولون[ :ْتٔضرّٔب   
: ختلط، مـن العربيـة  : حنطتو حببوب غريا، يريدون

  .حتّرك واضطرب وماج: َتضّرب الشيُء
  .أصابه ضرر: َتضّرر: من العربية :ْتٔضرّٔر   

  .تضرُّر: واستمدت التركية
: َتضّرع: من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتٔضرّٔع   

  .ابتهل وتذّلل وختّشع: تذّلل، إىل اهللا
ونرى حنن أن أصله أن ترفع املرأة ضرعها إىل 

  ..حبّق أموميت أبتهل إليك أن: املعبود كأا تقول له
كثري  –ومنها متحف حلب  –ويف املتاحف 

من التماثيل القدمية متثل نسـاء يـرفعن بأيـديهن    
  .أثداءهن

  .مبعىن جتّشأ :ْتٔضرّٔع   
  .تدرع: انظر

خضـع، ذّل،  : َتضعَضـع : من العربية: ْتٔضْعٔضع   
  .افتقر، انكسر ملصيبة

  .ْعٓضعالْتٕض: ومصدرها عندهم
  .ضعضع: انظر

ْتضـّعف املبلـغ، حتريـف    ]: يقولون[ :ْتٔضعّٔف   
أو بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من  –انظرهـا   –ْتضاعف 

  .جعله ضعفني أو أضعافًا): العربية(ضّعفه 
  
  
  
  
  

عّده : بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ضّعفه :ْتٔضعّٔف   
: ضعيفًا، وهم استعملوها ملعىن جعله ضعيفًا، احلديث

  .نسبه إىل الضعف
بنوا على ْتفّعل من ضّفر اليت بنوها أيضـًا   :ْتٔضفّٔر   

  .َنسج بعضه على بعض): العربية(من ضَفر الشعَر 
  ]: من أغانيهم[

  لوال خويف من أّمك ال تسأل عليك
  .واتضّفر عليك –! يا عيين –الحّطك يف شعري    
جماز : ْتضّلع، من العربيةفالن ٕم]: يقولون[ :ْتٔضّلع   

امتأل ِشبَعًا ورّيـًا حـىت بلغـا    ): العربية(من تضّلع 
  .األضالع
فالن متضلع : يقولون]: من عثرات األقالم[

املتضـلع منـها، ألن   : خطأ، صوابه: باللغة أو فيها
  .))من(( ـتتعّدى ب ))امتأل((امتأل و: َتضّلع مبعىن

بنوا على تفّعل للمطاوعـة مـن ضـّلله     :ْتٔضّلل   
  .صّيره إىل الضالل): العربية(

من مفردات الثاقفني، بنوا علـى ْتفّعـل    :دْتٔضّم   
  .شّده): العربية(للمطاوعة من ضّمد اجلرَح 

تضمر احلصان، بنوا على ْتفّعل ]: يقولون[ :ْتٔضمّٔر   
 .أضعفه وقّلله): العربية(للمطاوعة من ضّمر احلصان 

  .انظرها

اشتمل : َتضّمن الشيُء الشيَء: من العربية :ْتٔضّمن   
وهـم ال  (التزمه عـين  : عليه واحتواه، والشيَء عّني

  .ُغّرمها: ، اخلسارَة)يلفظون عّني
  .َتضمُّن: واستمدت التركية
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املقاولة اللي بيناتنا بتضـمن  ]: من كالمهم[
اللي . عّمي تضّمن توت بستان العوجة. األمر الفالين

  .بتضّمن اخلسارةسّبب الضرر 
من مفردات الثاقفني، مـن اصـطالح    :التضمني   

إشراب الفعل معىن فعل آخر حنو قولنـا يف  : البالغة
 ))مّر((يف ندوة شعر مررت، وذلك أن : ))أغاين القبة((

هنـا   ))يف((، واسـتعمال  ))يف(( ـاء ال ببيتعّدى بال
مـررت  : إشراب معىن املرور معىن الدخول، نريـد 

  .ودخلت
والتضمني هذا ليس له نظري يف كل لغـات  

  . ))ماسينيون((العامل، انتبه إليه املستشرق 
  .جواز استعماله قياسيًا: ٤٧٦ص  ٢٦س : انظر جملة امع العلمي العريب

بنوا على تفّعل للمطاوعة من ضّوأته وبـه   :ْتٔضّوا   
  .استنرت: وعنه

  .التضواي والتضواية: ومصدره عندهم
بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن ضـّيعه     :ْتٔضّيع   

أمهله وجعله عرضـة للضـياع، وهـم    ): العربية(
  .يستعملوا مبعىن جعله يضيع

أتاه ضيفًا، سأله أن : َتضّيفه: من العربية :ْتٔضّيف   
ُقّدَمت له القهـوة أو  : يضيفه، وهم يستعملوا مبعىن

  .الشراب أو حنو هذين مما يقدم للضيوف عادة
  .ضّد اتسع: َتضّيق: من العربية :ْتٔضئّق   

  .َتضيُّق: واستمدت التركية
بنوا على ْتفاعل للمبادلة من طاَبش احملرفة  :ْتٔطاَبش   

  .عن باطش املبنية من بطش
  .اتفقوا وتساووا: َتطابقوا: من العربية :ْتٔطأبق   

  .َتطاُبق: واستمدت التركية
  
  
  
  
  

بنوا على ْتفاعل من طاحش اليت بنوها  :ْتٔطأحش   
  .انظرها .أيضًا من طحش

  .بنوا على ْتفاعل للمبادلة من طحن :ْتٔطأحن   
  .انظرها

الشعوب من يوم يوما عـم  ]: من جمازام[
بتتطاحن ولليوم ولبكرا، إال إذا ظّللن علـم واحـد   

  .وهادا مبدأنا
َرش أظهر الَط: َتطارش فالن: من العربية :ْتٔطأرش   

  .وليس به
  .اخنفض: َتطأطأ: من العربية :ْتٔطأطا   
بنوها على ْتفاعل : أو اتطاقش أو اّطاقش :ْتٔطأقش   

  .انظرها .للمبادلة من طاقشه

  .بتلعب؟ تعا نتطاقش بالبيض]: من كالمهم[
  .بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من طالعه :ْتٔطاَلع   

  .انظرها

  .للمطاوعة من طاملبنوا على ْتفاعل : ْتٔطاَمل   
  .انظرها

متّدد قائمًا لينظر إىل بعيـد،  : من العربية :ْتٔطأول   
  .اعتدى عليه، أظهر طوله: تكّبر، ترّفع، عليه

عـم  . عم بتطاولوا علينـا ]: من كالمهم[
  .بتطاول عاملقامات

ۤضب والشرار عم بتطاير من ٕغ]: يقولون[ :ْتٔطأير   
  .طار، تفّرق: تطاير الشيُء: عيونو، من العربية

تطايرت القـذائف، تطـاير   ]: من كالمهم[
  .الورق، تطاير البلور يوم اللي انفجر املشهد
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عاجله، : مطاوع طّببه: تطّبب: من العربية :ْتٔطّبب   
  .تعاطى علم الطّب وهو ال يتقنه: الرجُل

  .وا على ْتفّعل للمطاوعة من طّبشبن :ْتٔطّبش   
  .انظرها

ختلـق  : َتطّبع بطبـاع أبيـه  : من العربية :ْتٔطّبع   
  .بأخالقه

  .الطبع غلب التطّبع]: من حكمهم[
: صار ُمطّبقًا أي: َتطّبق الشيُء: من العربية :ْتٔطبّٔق   

  .خالف املنفتح واملنبسط
: تطّبقت الفرشات، يريدون]: يقواون[وهم 

  .وضعت طبقات فوق بعضها
تطّبقـت  . تطّبقت األوامـر ]: من جمازام[

  .لرحلةا
 .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من الطحبجة :ْتٔطحبج   

  .انظرها

  .ْتفّعل للمطاوعة من طّخاهبنوا على  :ْتٔطخّٔى   
  .انظرها

  .التطخاي والتطخاية: ومصدره عندهم
  .ا على ْتفّعل للمطاوعة من طّراهبنو :ْتٔطرّٔى   

  .انظرها

  .التطراي والتطراية: ومصدره عندهم
حتريـف  : بنوا على تفرعل من طربشه :ْتٔطرَبش   
  .انظرها .طبشه

تطربش اليوم أفندي حارتنا، ]: يقولون[ :ْتٔطرَبش   
لبس الطربوش، بنوا على تفعلل للمطاوعـة  : يريدون

  .انظرها .من الطربوش

  وـوق ألنـربق السـتط]: ولونـيق[ :ْتٔطْرٔبق   
  
  
  
  
  

سكرت : يريدون. الفرنساويني بّدن ينهبوا قرب زكريا
  .وا على ْتفعلل للمطاوعة من طربقدكاكينه، بن

  .انظرها
من بعد ما سـّكر السـوق   ]: من كمام[

  .وتطربق نزل املعّتر يتسّوق
املبلغ اللي دفعتوه تطّرح مـن  ]: يقولون[ :ْتٔطرّٔح   

  .حسابكن، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من طّرح

  .انظرها

صار ُمْعَلمًا، وهم : تطّرز الثوُب: من العربية :ْتٔطرّٔز   
وّشاه وزّينه باليد أو مباكينـة  : يستعملون طّرز ملعىن

  .التطريز
  .التطريز: انظر

. بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن طـّرش   :ْتٔطرّٔش   
  .انظرها

. بنوا على تفّعل للمطاوعة من طرشـق  :ْتٔطرٔشق   
  .انظرها

. ل للمطاوعة من طرطـق بنوا على تفعف :ْتٔطرٔطق   
  .انظرها

َأَتى الَطرف، جاوز : َتطّرف: من العربية :ْتٔطرّٔف   
  .حّد االعتدال

  .تطرُّف: استمدت التركية
فـالن متطـرّۤف وآراءٓو   ]: من كالمهـم [
  .متطرفة

بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن طـّرق     :ْتٔطرّٔق   
رّقَقه، مّدده، جعله بالتطريق علـى  : النّحاس النحاس
  .شكل معّين

: ْتطّرق لذكرو، من العربيـة ]: يقولون[ :ْتٔطرّٔق   
  .ابتغى إليه طريقًا: َتطّرق إىل األمر
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  .بنوا على تفعلل للمطاوعة من طرمخ :ْتٔطرٔمخ   
  .انظرها

  .ْرٓمخالْتٕط :ومصدره عندهم
  .بنوا على تفعول للمطاوعة من طروق :ْتٔطرٔوق   

  .انظرها

وّشاه، زّينه : مصدر طّرز الثوب: عربية :الَتطريز   
  .باليد أو مباكينة التطريز

  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من طّعج :ْتٔطعّٔج   
  .انظرها وتطعوج

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من طّعم الغصن  :ْتٔطعّٔم   
وصل به غصنًا آخر مـن شـجرة مـن    ): العربية(

  .فصيلته
بنوا على تفّعل للمطاوعة من ُطّعم ضـد   :ْتٔطعّٔم   

لّقح باجلراثيم أو مبصل املرض الوبـائي  : مرض معٍد
  .للوقاية به من اإلصاية أو ملداواة املصاب

الغصـن،   ))طّعـم ((إال  ))نتامل((ومل يذكر يف 
  .ولعل تطعيم اإلنسان مستمّد من ذاك

  .بنوا على تفعول للمطاوعة من طعوج :ْتٔطْعٔوج   
  .انظرها وطعج وطعوج

 – بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من طّفا النـار  :ْتٔطّفا   

  .أمهدها): العربية(وهذه من أطفأ النار  –انظرها 
  .التطفاي والتطفاية: ومصدرها عندهم

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من طّفح اإلناء  :ْتٔطّفح   
  .مأله حىت فاض): العربية(

  .انظرها .بنوا على تفّعل من طّفش :ْتٔطّفش   
  
  
  
  
  
  
  

 .بنوا على تفعفل للمطاوعة من طفطح :ْتٔطفٔطح   
  .انظرها

: ينادي بيـاع العّجـور  ]: من نداء الباعة[
  .تطفطحت القناية وتكبكب العّجور

  .صار طفيليًا: َتطّفل: من املوّلدة :ْتٔطّفل   
بنوا على تفّعل للمطاوعة من طّقمٓو الـيت   :ْتٔطقّٔم   

  .انظرها .بنوها أيضًا من الطقم التركية

 .بنوا على تفعلل للمطاوعة من الطقمشة :ْتٔطْقَمش   
  .انظرها

طلبه مرة بعد : َتطّلب الشيَء: من العربية :ْتٔطّلب   
  .أخرى مع تكلف

نظر علـى طلعتـه،   : تطّلعه: من العربية :ّلعْتٔط   
  .واستعملوها جمازًا بإطالق النظر إىل كل مرئّي

تطلع احلرامي من بيتو، بنوا على ]: يقولون[ :ْتٔطّلع   
اليت يستعملوا  –انظرها  –تفّعل ملعىن اهول من طّلعه 

  .ملعىن أخرجه
  .نوا على تفّعل للمطاوعة من طّلقب :ْتٔطلّٔق   

  .انظرها

الطالق بيد الرجل إال إذا اشترطت املرأة أن 
حق الطالق بيدها، وأسرة اجلابري تشترط املرأة منها 

  .أن حق الطالق هلا
: َتطّمس الكتاُب أو الرسـمُ : من العربية :ْتٔطّمس   

  .اّمحى واندرس وانطمس
  .طمس وانطمس: انظر

ء نزعت نفسه إىل الشي: َتطّمع: من العربية :ْتٔطّمع   
  .شهوة له
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 –   بنوا على تفّعل للمطاوعة من طّمـن  :ْتٔطّمن   

  .سكن ووثق: اليت حرفت من اطمأّن العربية –انظرها 
مطـاوع طّهـر،   : َتطّهـر : من العربيـة  :ْتٔطهّٔر   

  .ويستعملوا أيضًا مبعىن اختنت، كأن االختتان تطّهر
  .َتطهُّر: واستمدت التركية

التّف بعُضـه  : َتطّوى الشيُء: من العربية :ْتٔطؤّى   
  .على بعض

أطلقوها على الطويل، ما فيه : والتنطوۤايل :طوۤايلالٕت   
  .استطالة

تطّوبت احلوش باسم مرتـو،  ]: يقولون[ :ْتٔطؤّب   
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من طّوب العقار اليت بنوها 

  . التمليك: أيضًا من كلمة الطابٓو التركية
  .طوب والطابو: انظر

ليس يف العربية تطور مبعىن تغّيـر، لكـن    :ْتٔطؤّر   
األتراك بنوا على َتفّعل للمطاوعة من طّور اليت بنوها 

مبعىن احلال، وجعلوها مبعىن ) العربية(أيضًا من الطْور 
حتّول الشيء من حال إىل حال، أو مـن طـور إىل   

مـن  طور، مث جاءت العربية املتـأخرة واسـتمدا   
التركية وغدت كلمة رفيعة ثقافية، ومسى ا فتحـي  

  .وغريه وغريه ))سر تطور األمم((: زغلول كتابه
 ٢١١ص  ١٩وس  ٣٩٩ص  ١٣س : انظر جملة امع العلمي والعريب

  .٥۰٢ص  ٢٨وس 

  .انظرها .بنوا على ْتفوعل من طوطح :ْتطٓؤطح   

عم مبشي وبتطـوطح متـل   ]: من كالمهم[
  . ناالسكر

يا مشوشح يا مطـوطح يـا   ]: أغانيهممن [
  .طويل

  
  
  
  

  

اخنـرط يف  : َتطّوع يف اجلندية: من العربية :ْتٔطؤّع   
  .تّربع به: سلكها، بالشيء

  .تطوُّع، ُمتطوِّع: واستمدت التركية
لبس الطوق، وهـم  : َتطّوق: من العربية :ْتٔطؤّق   

  .يستعملوا مبعىن طوِّق وأحيط به
  .تطوُّق: واستمدت التركية

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من طّول الشيَء  :تٔطؤّل   
  .جعله طويًال): العربية(

  .تعطر بالطيب: َتطّيب: من العربية :ْتٔطّيب   
  .َتطيُّب: واستمدت التركية

عم بطيبوا الطني تيساووا مّنو ]: يقولون[ :ْتٔطّيب   
  .َبن أو تيَسيعوا فيه احليطانالٕل

: بتطّيب الكّبة، يريدون أمي عم]: ويقولون[
التحضري والتهيئة، وهذان املعنيان ال نرامها يف املعاجم 

جعـل الشـيَء طيبـًا    : العربية لطّيب، إال أن نقول
  .لألكل، ولالستعمال املطلق

طـاله  : مطاوع طّينه: َتطّين: من العربية :ْتٔطّين   
  .بالطني، لطخه بالطني

  .تعاونوا: ، القوُمظهر: َتظاهر: من العربية :ْتٔظأهر   
التظاهرة من معىن : املظاهرة، وعربيها: ومسوا

التعاون املتقدم بأن تعاون الناس على إبـداء رأيهـم   
للحكومة، وليست عندي فنية ألن معـىن التعـاون   

التعاون حبماية كل فرد ظهر : األصلي يف تظاهر القوُم
  . اآلخر
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عم بتظاهر بالفقر، بنوا علـى  ]: يقولون[ :ْتٔظأهر   
  .بدا وبان: مبعىن) العربية(ْتفاعل للمطاوعة من ظهر 
  .َتظاُهر: واستمدت التركية

بنـوا علـى ْتفّعـل    : أو تزّبط أو تضّبط :ْتٔظبّٔط   
للمطاوعة من ظّبط اليت بنوها أيضـًا مـن ضـبطه    

حفظه باحلزم، أخذه أخـذًا شـديدًا، مث   ): العربية(
أمـا الـزاي   . كاألتراك بقلب الضاد ظـاءً  لفظوها

  .فتحريف الظاء
  .ْتظّبط الدرس، ْتظّبط الّشغل]: من كالمهم[

تكلـف  : تظرف: من العربية: أو تزّرف :ْتٔظرّٔف   
  .الكياسة

  .َتظرُّف: واستمدت التركية
  .ا على ْتفّعل للمطاوعة من ظفربنو :ْتظٔٔفّٔر   

  .انظرها

بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن ظّللـه     :ْتٔظّلل   
  .جعل عليه ظال): العربية(

  .ظلل: انظر

  .شكا من ظلمه: َتظّلم منه: من العربية :ْتٔظّلم   
فعل أمر مـن تعـاَلى   : حتريف َتعال العربية :َتعا   
هلّم، أصلها يقوهلا العايل أو امللك من عرشـه  : مبعىن

خذ : مبعىن للمنخفض، مث أطلقت، ويستعملوا أيضًا
وسبب حذف المها اجتماعها مع الم . مين أو أعطين

، مث محل مـا سـوى هـذين    ))َلعندي((أو  ))نَلهٓو((
  .التعبريين عليهما

  تعاال يل يا حبييب تعاال يل: وشذ غناؤهم
  ال نشاور أهَلك وال أهلي        

  
  
  
  
  
  
   

  . تعالوا: َتْو: ويف السريانية
  .تعا، تعي، تعوا: وتصرف

املـا  . املا جبي حتتك تعا فوقو]: أمثاهلممن [
يا طالب الشر . يا متْلنا َتعوا لينا. جبي معك تعا معو

  .َبال أصل تعا للصامي بعد العصر
روح : متل بيضات املغربل]: من تشبيهام[

  .روح تعا تعا
  .تعا بقا وقندقا]: من كمام[
  ]: من أغانيهم[

  كشۤفت على صدرها وقاۤلت تعا تفّرج
  .خمزن جديد انفتح وبضاعة فرجنية        
خلط طريك بكّشيت وَتعّيت : يقول اْحلمۤامايت :َتعّٔى   

ناديتـه  : لال ونزلت وكمشتو، هادا حاليل، يريدون
  .انظرها .َتْعن َتْعن: بقويل

  .دعاه دعاء لطيفًا: استتعاه: ويف العربية
أنكر كل منهم على : َتعاتبوا: من العربية :ْتٔعاَتب   

  .صاحبه شيئًا من فعله، الم بعضهم بعضًا
  .َتعاُتب: واستمدت التركية

عادى بعُضهم : َتعادى القوُم: من العربية :ْتٔعاَدى   
  .بعضًا

بنوا على ْتفاعل للمبادلـة مـن عادلـه     :ْتعاَدل   
  .سوَّى: وازنه، بني الشيئني): العربية(

  .َتعاُدل ومعادلة: لتركيةواستمدت ا
  .كانت نتيجة املباراة الَتعاُدل]: من كالمهم[

عـارض  : َتعارض الرجالن: من العربية :ْتعأرض   
  .أحدمها اآلخر

  .تعارضت املصاحل]: من كالمهم[
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عرف بعُضهم : َتعارف القوُم: من العربية :ْتعأرف   
  .بعضًا

  .َتعاُرف: واستمدت التركية
صـار الصـبح وتعارفـت    ]: كالمهممن [
مدير املدرسة ساوى يف أول السنة حفلـْة  . الوجوه
  .َتعاُرف

  .َتقاتال: َتعارك الرجالن: من العربية :ْتعأرك   
انعزل أحدمها : َتعازل الرجالن: من العربية :ْتعاَزل   

  .عن اآلخر
بنوا املصدر من َتَعس وَتِعس على َفعاۤلة،  :الَتعاۤسة   

  .الَتْعس والَتَعس: العريب ومصدرمها
َتصـاحبوا  : َتعاشـر القـومُ  : من العربية :ْتعأشر   

  .وَتخالطوا
  .َتعاُشر: واستمدت التركية

  .تعلق به قلبه): العربية(حتريف تعّشقه  :ْتعأشق   
: من مفردات الثـاقفني، مـن العربيـة    :ْتعأضد   

  .َتعاونوا، َتناصروا: َتعاضدوا
: تناوله، األمَر: َتعاطى الشيَء: يةمن العرب :ْتعأطى   

  .قام به أو خاض فيه
  .َتعاِطي: واستمدت التركية

أحسن ما تتعـاطى العـرق   ]: من كالمهم[
واحلشيش والقمار والسرسرة رو تعاطى األسـباب  

ل عمل تاكل منـو  تعاطى البيع والشرۤا وٕك: لعيالك
  .خبزتك بعرق جبينك إال الشحۤاۤدة

  .َتكّبر: َتعاظم: من العربية :ْتعأظم   
  
  
  
  
  
  
  
  

  .َتعاُظم: واستمدت التركية
  .نال العافية: َتعاَفى: من العربية :ْتعاَفى   
َتعاقب الرجالن وتعاقب الليل : من العربية :ْتعأقب   

عقب أحدمها اآلخر، تعاقب الرجالن على : والنهار
تداولوه : تناوبا، القوُم يف الشيء أو يف األمر: الراحلة
  .وتناوبوه

الطـالب املخـالفني بـّدن    ]: يقولون[ :ْتعأقب   
يتعاقبوا، بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من عاقبه بذنبـه  

  .خذه بهأ): العربية(
  .تعاهدا: َتعاقدا: من العربية :ْتعأقد   

  .َتعاُقد: واستمدت التركية
  .تعاقد معٓو]: من كالمهم[

انقلـب، وهـم   : َتعاكس: من العربية :ْتعاكس   
صار الواحـد عكـس اآلخـر،    : يستعملوا ملعىن

  .تضاّدا: والرجالن
  .ارتفع: َتعاَلى: من العربية :ْتعاَلى   
  .تعاىل: انظر

  .التعاِلي: درهومص
: وَتعاىل مبعىن((قال اهللا َتعاىل : تقول العربية :َتعاَلى   
عبارة إجالل خصوا ا اهللا دون سواه، كما : ))ارتفع

، وكمـا  ))صلى اهللا عليه وسلم((خصوا النيب بعبارة 
، وكما خصـوا  ))كّرم اهللا وجهه((خصوا علّيًا بعبارة 

، وكمـا خصـوا   ))رضي اهللا عنه((الصحابة بعبارة 
وهلجة حلب تسّكن . ))قّدس اهللا سّره((األولياء بعبارة 

تاءها كما الكلمة قبلها إال يف إجالل اهللا فتبقيها على 
واسـتمدت كـل األمـم    . شكلها العريب مفتوحة

  .))اهللا َتعاَلى((: اإلسالمية
اهللا انتعـاَلى  : والعريقون يف العامية يقولـون 

  .اوانتبارك ورب انتعاَلى، فيحرفو
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تعاطى العالج، وتعـاجل  : َتعاجل: من العربية :ْتعاجل   
  .تقاتلوا: غالبه، والقوُم: معه

صار ٓلن ساعتني بتعاجلوا مع ]: من كالمهم[
  .على بدي مّنك وما بّدك مّني: بعضن

َرّدوا تعالقوا مع بعضن، بنـوا  ]: يقولون[ :ْتعألق   
، وهـم  ارتبط به: على ْتفاعل للمطاوعة من علق به

  .يستعملوا جمازًا مبعىن اشتبكوا يف اخلصومة والقتال
: ْتعامى عّنـو، مـن العربيـة   ]: يقولون[ :ْتعاَمى   

  .أظهر من نفسه العَمى وليس به: َتعاَمى
  .َتعاِمي: واستمدت التركية

عامل بعُضـهم  : َتعامل القوُم: من العربية :ْتعاَمل   
  .بعضًا

  .تعاُمل: واستمدت التركية
: بتعرفو؟ قال لـو : قال لو]: حكمهممن [

: ال، قال لـو : ْتعاملت معو؟ قال لو: بعرفو، قال لو
  .َيكان ما بتعرفو

عانـد بعُضـهم   : َتعاند القوُم: من العربية :ْتعاَند   
  .بعضًا

عانق أحُدمها : َتعانق الرجالن: من العربية :ْتعأنق   
  .جعل يديه على عنقه وضّمه إىل صدره: اآلخر أي

    .َتعاُنق: واستمدت التركية
َتحـالفوا،  : تعاَهـد القـومُ  : من العربية :ْتعاَهد   

  .تعاقدوا
  .َتعاُهد: واستمدت التركية

بنوا على ْتفاعل للمطاوعـة مـن عـاذ     :ْتعاَوذ   
أعـوذ بـاهللا مـن    : قال: الذ وجلأ، باهللا): العربية(

  .الشيطان الرجيم
  
  
  
  

  

 الليـل  البقرقع بقبقـابو يف ]: من اعتقادهم[
     .بتعاوذوا مّنو اجلان

عاون بعُضـهم  : َتعاون القوُم: من العربية :ْتعأون   
  .بعضًا

  .َتعاُون: واستمدت التركية
ْتعاون معـو وْتعـاون عليـه،    ]: يقولون[

  .انظرها .واألخرية من العوانة

  .القوم اللي تعاونوا ما شقيوا]: من حكمهم[
أطلقوها علـى  ]: من تعابريهم احلديثة[ :الَتعاونّية   

املخزن الكبري للمؤسسات الرمسية تبيع املواد األولية 
وهناك تعاونيـات زراعيـة   . للموظفني بسعر معتدل

مهمتها التعاون على استغالل غالم استغالًال مجاعيًا 
  .منظمًا

َتعـايبوا، عّيـر   : َتعاير القوُم: من العربية :ْتعأير   
  .بعُضهم بعضًا

التعايش السلمي، ]: من تعابريهم احلديثة[ :ْتعاَيش   
الرتعة الدولية الرامية إىل أن تعيش األنظمة : يريدون

السياسية املختلفة جنبًا إىل جنب بسالم مع احتفاظ 
: َتعاَيشوا باأللفة واملودة: من العربية. كل منها مببادئه

  .عاشوا جمتمعني على األلفة واملودة
وا على ْتفاعل للمطاوعة مـن العياقـة،   بن :ْتعأيق   

خفيـف، بينـا   : تظاهر أنه عايق، أي: يريدون ا
العربية تعين بالعايق أو العائق كل ما يعوق ويـؤخر  

  .وُيشغل
احلمد هللا مسعـت بأدنـك   : قالت مرا جلوزا
ال : ي، قـال ال ي تعـايقي دٕ ٕد: أمك داميًا بتقول يل

  .ترّدي علّيا
  د ـل للمبادلة من عايـْتفاعوا على ـبن :تعاَيد   
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  . بادله التهنئة بالعيد: واليت بنوها أيضًا من العيد مبعىن
بالعيد ْشٔقْد يف شكليات ما ال ]: من عادام[

شقد عندك أهايل واصحاب ومعارف، واحد : لزوم
يف البّياضية وغريو يف قسطل احلرامـي وغـريو يف   

كّلن، وزيـادة  الكالسة، وغريو وغريو، الۤزم تزورن 
الزم تقبل ضيۤافنت من شراب وقهوة وحلو، وكانت 
احلالة أبشعني ملا بّدا تنحط للك السـفرة واألكـل   

ـ   ن مدهن وشقد ما قلت للك مدهن، وهاحملشـية م
شان خاطري، إي ما أكلت شي إي حّلـي متـك   
السّقاطة، ۤدي بس هاللوح الغريبة، وهالكربوجـة  

يـك وهيـك   بس كرمايل، ويف بيت غريو هيك وه
طول النهار والليل، وبعدا عطي عيـديات خلـّدام   
اجلۤامع واملسّحر وكّناس احلارة واحلارس، والقنـوايت  
اسكب لو وعيدو، ولزغار قرايبينك، وما بعرف أش 

  .أقول لك، شي بقرّۤف وّجج مالبلد من ثقالتٓو
بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من عاينه الـيت   :ْتعاَين   

  .نظر ا: العني مبعىنبنوها أيضًا من 
عاينوا الطبيب ومن كـم يـوم   ]: ويقولون[

  .ُكِشف على علته: تعاين عند غريو، يريدون بتعاين
  .أعيا وكّل، ضّد استراح: َتِعب: من العربية :ۤعبٕت   

البيعطي أدنو لكالم النـاس  ]: من كالمهم[
  .ضّيع لو تعبو. بتعب، شغل متعوب عليه

أجرها : يدونتعبتك عندي، ير ]:ويقولون[
  .يف ذميت

البدخل بني احلرير والشال ما ]: من أمثاهلم[
   كـة اللي ما ِهْي إلـاحلنط. وبو غري تعب البالـبن
  
  
  
  
  
  
  

  .ۤكيال بتتغّبر دقنك وبتتعب بشۤيال ال حتَضر
  .اهللا ال يضّيع َلك تعب]: من دعائهم لفالن[
  ]:من أغانيهم[

  وسكرطعميتك لوز     ْنسيت َتَعيب يا زغّير
  خالك تقَسى َعَلّيا      لكن حّظي املعّتر

بنوا على فّعل للتعدية من تعـب الـالزم،    :َتعّٔب   
  .أتعب: ومتعديه يف العربية

. البخّفف راسو بتّعب أجريـه ]: من أمثاهلم[
  .ني بتّعب حناك الفقريگمال الزن

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َعّبـى الـيت    :ْتَعّبى   
وضعه ): العربية(بنوها أيضًا من َعَبأ الشيَء يف الوعاء 

  .فيه بعضه فوق بعض
امـتأل  : تعّبى قلبو مّني، أي]: من جمازام[

  .غيظًا وحقدًا
  .التعباي: انظر

: بنوا الصفة من تعب على تعبان، واملؤنث :الَتعبان   
على أن ابن ُنباتـة  . الَتِعب والَتِعبة: تعبانة، وعربيها
  :حلن إذ قال

  تعبانة اجلسم ولكنها
  كما َترى طّيبُة القلِب      

  .سّيئة: حالتو تعبانة، يريدون]: من كالمهم[
  .صاحب املال قلبو تعبان]: من أمثاهلم[
يل دقنو والتـاين  واحد شۤا]: من كمام[
  .تعبان فّيا

  .احلّية الكبرية): العربية(حتريف الُثعبان  :عبانٕت   
  .الثعبان: انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه
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حشد اجليوش : عربية: اصطالح عسكري :الَتعِبَئة   
  .وجعلها على أهبة احلرب

 –انظرهـا –مصدر عّبى يف هلجة حلـب   :عبايالٕت   
  .التعباية: ومثلها

كبسونك تعباي بفسِّـي  ]: من استعارام[
  .تفساي

  .انفرد للعبادة وتنّسك: َتعّبد: من العربية :ْتٔعّبد   
: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  

  .َتعبُّد
) العربية(بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّبر  :ْتٔعبّٔر   

  : للمعاين التالية
  .ُفسِّر: ْتعّبر املنام –ً ١
ُتكلِّـم، واسـتعملت   : ْتعّبر عن كذا –ً ٢

  العبارات الدائرة حوله
  .اجتيز باملاء وُعِبر: ْتعّبر باملي –ً ٣

من دروس اللغات، قدميًا كـان يسـمى    :التعبري   
  .إظهار األفكار والعواطف بالكتابة: اإلنشاء

َعَثر، سقط، وهم : حتريف َتعّثر: من العربية :ْتٔعتّٔر   
  .يستعملوا للشاب الذي خيمر ويزين ويقامر

ضـغطه  : بنوا على تفعلل من عترسـه  :تعتٔرس   
شديدًا، أخذه بالشدة والعنـف واجلفـاء، وهـم    

  .عترس احلصان، فيستعملوا الزمة]: يقولون[
مـن  ترّدد فيه : تعتع يف كالمه: من العربية :َتْعَتع   

: كالم األلثغ، ويدانيها يف العربية تغتغ: ِعّي، التعتعة
رّدده ومل : مل يسمع كالمه لسقوط أسنانه، الكـالمَ 

  .يبينه
  
  
  
  
  
  

واحد بتعۤتع أجا لعند واحد ]: من نوادرهم[
  :عم ببيع بهان
  ْش ش شقد حق حق حقو؟  –
  عشر لريات  –
  حبكي كوي وي وي يس؟ –
  .أحَسن مّنك –

بنوا على ْتفّعـل للمطاوعـة مـن عّتقـه      :ْتعتّٔق   
  .تركه يصري عتيقًا): العربية(

استولت احلكومة العثمانية يف احلرب العاملية 
األوىل على كنيسة الشيباين يف اجلّلوم، وواحد مـن  
معارف أهلي حكى أّنو اشترى دجمانة نبيت تعّتق من 
سنني كترية، وأنو صاير متل دبس الرّمان، اشـتراها  

  .اللي استوىل عليهامالظابط 
بنوا على ْتفّعل من عّتم اليت بنوها أيضًا من  :ْتٔعّتم   

  .انظرها وعتم .العَتَمة

بنوا على تفعول للمطاوعة من عتورو اليت  :ْتٔعْتٔور   
سقط، كبا، زّل بعـد  ): العربية(بنوها أيضًا من َعَثر 
  .أن جعلوا ثاءها تاء

عـم  ود گود ارگُوَلك ار]: من استعارام[
  .بسّموا الكۤالب ال يروحوا يتعتوروا فيك

ُهـّوه   –انظـره   –َيّساف ]: من نوادرهم[
ماشي بسوق اخلميس وعم بدمدم غنّياتو حلالو بقلب 
بارد وساحب كرشو معو دعس على قندرة واحـد  

ـ َكوْي هّلق صبغا من باب النصر، وال وي تنـازق  گ
  :وصاح

  كّني ضۤاربك العَمى –
  .كالبأعمى ودّواس : إي نعم –

املنشفة تبسط على : من اصطالح احلّمام :الَتعتيبة   
  أرض املسطبة حيث جيلس عليها املستحم،
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من العتبة ألا كانـت تفـرش يف عتبـة     واشتقاقها
  . مسطبة األغنياء

   .عتب: انظر

  .عجب منه: تعّجب منه: من العربية :ْتٔعّجب   
  .َتعجُّب: واستمدت التركية

واستمدت العربية عن الغرب عالمات الترقيم 
  .))!((: ومنها إشارة التعجب

اهللا بعني الضعيف تيتعّجـب  ]: من حكمهم[
  .القوي

لبخيل إذا تكرَّم بتتعّجـب  ا]: من كمام[
  .السما ماليْكة

  .تكّبر: تعجرف: من العربية :ْتٔعجٔرف   
: ١٣۲ص ١ج ))تارخيية عن حلـب وثائق ((يف 

إىل مطران ... الكاردينال فرلوس أرسل: ١٨٢۰سنة
صار مّنـا عجـز مـن    .. .:جرمانوس حّوا: حلب

  ....تصرفاتكم املستجربة ومن عنادكم املتعجرف
ادَّعى العجـز، وهـم   : َتعّجز: من العربية :ْتٔعّجز   

  .يستعملوا مبعىن ُأزعج أيضًا
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّجق الـيت   :ْتٔعجّٔق   

  .بنوها أيضًا من الَعَجق
  .عجق والعجق: انظر

  .أسرع: َتعّجل يف األمر: من العربية :ْتٔعّجل   
  .صار عجينًا: َتعّجن الشيُء: من العربية :ْتٔعّجن   
جاوزه وتركه، : َتعدَّى الشيَء: من العربية :ْتٔعدَّى   
  .ظلمه: عليه

عدِّي، وزادوا هـم التعـداي   الَت: ومصدره
  .والتعداية

  
  
  
  
  
  

  .َتعدِّي: واستمدت التركية
  . فالن عم بتعدَّى حدودٓو]: من كالمهم[
  .التعداي حتت السيبا كفر]: من اعتقادهم[

: الَتعداد: تعداد الغنم، عربية]: يقولون[ :التعداد   
  .أحصى: مصدر َعّد

. مصدر عندهم لفعل عـدَّى : والتعداية :التعداي   
  .انظرها

 –انظرهـا   –لغة هلم يف تعذب : أو ْتعّذب :ْتعدَّب   
  .جعلوا ذاهلا داًال

  .زاد يف العدد: َتعّدد: من العربية :ْتعدَّد   
  .َتعدُّد وُمتعدِّد: واستمدت التركية

بنوا على ْتفّعل من عّدس اليت بنوها أيضًا  :ْتعدَّس   
وطئه شـديدًا، وهـم   ): العربية(شيَء من عدس ال

استعملوها يف ما وطئه حجر العدسة وطحنه، ومنـه  
  .عدس احلناء وعدس قشور الرمان

بنوا على تفّعل للمطاوعة من عّدل الـيت   :ْتعّدل   
تلطف وكان : ويريدون بتعّدل. بنوها أيضًا من عدل

  .وسطًا
تعدَّل احلكم، وتعّدلت املاّدة كذا، ]: يقولون[

  .وتعّدل الربنامج، والطقس ْتعّدل
مصدر عّدن الذي بنـوه مـن   : عربية :الَتعدين   

  .املعدن
والتعدين صناعة استخراج املعادن وتنقيتها مث 

  .صنعها
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من : أو تعّدب :ْتعّذب   

بالـدال  (أنزل به النكال، وتعـّدب  ): العربية(عّذبه 
  .لغة هلم يف تعّذب) املهملة

  . تعّسر، امتنع: َتعّذر عليه األمُر: من العربية :ْتعذّٔر   
  
  
  
  

  



٣٣٩ 
 

  .َتعذُّر ومتعذِّر: واستمدت التركية
خلعها، جتّرد : َتعرَّى من ثيابه: من العربية :ْتعرّٔى   
  .منها

  .التعراي والتعراية: ومصدره عندهم
: يريـدون (ْتعـرَّى فيـه   ]: من استعارام[

كانت مبعىن اسـتوىل   ، ومن هذا)ضاجعه وهو عاٍر
يد گال تسطع حدا من اوالد حارتنا كو ع: عليه أيضًا

  .حارتنا بتعّرى فيك
تعّرب الكتاب، بنوا على تفّعل ]: يقولون[ :ْتعرّٔب   

  .نقله إىل العربية من لغة أجنبية): العربية(من عّربه 
]: يقولـون [ –انظرهـا   –مطاوع عربش  :ْتعْرَبش   

تسّلق، مل جند هلا أصًال، : تعربش عالستارة، يريدون
  :ولعلها من العربية كما يلي

تعّلـق بـه،   : من تعّرش األمُر بفـالن  –ً ١
  .أقحموا يف الفعل باء تعديته

ركبه، جعلوا دالـه  : من تعردش الشيَء –ً ٢
  .باء

: تعّلق به، باملكـان : من تعروش باألمر –ً ٣
  .ا، جعلوا واوها باءركبه: ثبت، الدابَة
ركـب بعُضـه   : من تعكبس الشيُء –ً ٤

  .بعضًا، جعلوا كافها راء وسينها شينًا
الغرقان بّدو شي يتعربط فيه، ]: يقولون[ :ْتعرٔبط   

يريدون يستمسك به ويعتصم به، مل جند هلا أصـًال،  
ولعلها لغة هلم يف تعربش املتقدمة جبعل شينها طـاء،  

، أو بنوها فعًال من العرمط أو حنت من تعّلق وارتبط
  .استمسك به، وأبدلوا ميمها باء: يريدون –انظرها  –

بّدو يتعـربط لـو بوحـدة    ]: من كالمهم[
: وبعضهم يقول(ينة وما عم بصّح للو گكويسة وزن

  ....).بّدو يتعربش لو بوحدة
  
   
  

ْعنۤا تعربط بدياال َتك الرّٕإذا َسٕق]: من أمثاهلم[
  ).بدياالتعربش : ويروى(

  ..ْرٓمطالغرقان بتعربط حببۤال الٕع
  .العرمط: انظر

تعربقت القضية تعربقـة مـو   ]: يقولون[ :ْتعْرٔبق   
ْشلون ما كان، مل جند هلا أصًال، بنوا علـى تفعلـل   

  .انظرها .للمطاوعة من عربق

اعزم لك كم واحـد مـن   ]: يقولون[ :ْتعْرَدش   
هالكۤالليب بتتعردش هالعضام كّال، بنوا على تفعلل 

  .انظرها .للمطاوعة من عردش

  .انظرها. بنوا على تفّعل للمطاوعة من عّرس :ْتعرّٔس   

ثبت، : َتخّيم، باملكان: َتعرَّش: من العربية :ْتعرّٔش   
  .عرش: انظر .أقام عريشة

َتعرض األمـَر ولألمـر وإىل   : ةمن العربي :ْتعرّٔض   
  .صار هدفًا له: َتصدَّى له وطلبه، ولكذا: األمر

  .َتعرُّض: واستمدت التركية
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن عـّرض    :ْتعرّٔض   

  .جعله عريضًا): العربية(الشيَء 
صار معروفـًا  : َتعرَّف بفالن: من العربية :ْتعرّٔف   

  .جعله يعرفه: تطلبه حىت عرفه، إليه: عنده، الشيَء
: ويقولـون : قال الشيخ إبراهيم اليـازجي 

إذا أحدث به معرفة، وهـو مـن   : تعّرف على فالن
التعبري العامي، ومن الغريب أن أصـحاب اللغـة ال   

 ى، لكن جـاء يف ـيذكرون ما يعّبر به عن هذا املعن
ـ )معّدى بالباء(تعّرف به : دينـكتب املول و ـ، وه
   هـإذا جعلت ))به عّرفته((: كـى قولـمبّين عل
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وقـد  ). ))املصباح((على ما يؤخذ من عبارة (يعرفه 
ويف ... يف أخبار عبادل: ))األغاين((ورد مثل هذا يف 

... يف الكالم عن يوسف الدمشـقي : ))الطيب حنف((
  .وطة وغريهومثله يف كالم ابن بط

  .))التعرفة((: ))التعريفة((يقولون يف  :التعرفة   
  .التعريفة: انظر

  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من عّرق :ْتعرّٔق   
  .انظرها

  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من عرقب :ْتعْرٔقب   
  .انظرها

  .من عرقل بنوا على ْتفْعلل للمطاوعة :ْتعْرٔقل   
  .انظرها

  .تعرقل السري]: من كالمهم[
ْتعّرمت السّفاية َلدينا، بنوا على ]: يقولون[ :ْتعرّٔم   

  .انظرها .تفّعل للمطاوعة من عرَّم

بنوا على تفرعل للمطاوعة من : أو تعلوج :ْتعْرٔوج   
  .انعطف): العربية(تعّوج 

بنوا على التفعيلة من عّرج اليت بنوهـا   :الَتعرجية   
: يريدون بالتعرجية –انظرها  –) العربية(أيضًا من عرج 
  .العرجيينة: انظر .اخلط املنكسر

  .التعرجيات والَتعاريج: ومجعها
اسم الواحـدة أو  : الَتعريَفة: من العربية :ةۤفالتعري   

واستعملوها للقائمـة   –انظرها  –اسم املرة من عّرف 
القرش التعريفة يقابله القـرش  : باألسعار، ويف مصر

  .الصاغ
  .التعرفة: فيقولون يف التعريفةوخيطئون 

والذي استمدها من العربية لقائمة األسـعار  
  .هم األتراك، وعنهم استمدت العربية احلديثة

  
  
  
  

 ))تعريفـة ((واستمدت الپولونية من التركية 
  .TARIFA: فقالت

  .TARIF: فقالت: واستمدا الفرنسية
  .TARIFF: واستمدا اإلنكليزية فقالت
  .TARIF: واستمدا الروسية فقالت

َتسّلى وَتصّبر، وهم : َتعزَّى عنه: من العربية :ْتعزَّى   
: ْتعزَّى عراسو وْتجّوز، فيستعملوا ملعىن]: يقولون[

  .ُنكب وُأصيب
تشرَّف، : صار عزيزًا، به: َتعّزز: من العربية :ْتعزَّز   

يـز  وهم يستعملوا أيضًا ملعىن َتدّلل، جعل نفسه عز
أظهر أنه ال يرغب يف أن : املنال، والبائع أو املشتري

  .يبيع أو أن يشتري، وهو يريد
  .َتعزُّز: واستمدت التركية

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّزل البيـت   :ْتعزَّل   
نظفه، وهذا املعىن جماز : وعّزل اجلورة الفنية، يريدون

َعَزله وَنحـاه، كأمنـا   : عّزله: من معناها يف العربية
  .ينحون ما ينبغي تنحيته متهيدًا لتنظيفه

  .عزل: انظر

الَشّر والُبعـد والعثـور، وهـم    : عربية :الَتْعس   
  .الَنحسيستعملوا ملعىن 

املغضوب كل أمورو َتعـس  ]: من كالمهم[
  .بَتعس

إذا تصاحل القّط والفار يا َتعس ]: من أمثاهلم[
  ).ألنه ال يبيع سم الفار(العّطار 

  .عثر وأكّب على وجهه: َتَعس: من العربية :ۤعسٕت   
  .ْتَعس: ْتۤعس، ويف الكلدانية: ويف السريانية
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اشَتّد والتوى : تعّسر عليه األمُر: من العربية :ْتعسّٔر   
  .وصعب

  .َتعسُّر: واستمدت التركية
إذا تعّسرت والدة مرا الزم ]: من اعتقادهم[

جييبوا ال شروال رّجال ما انكشف ديلو على حـرام  
  .حىت تتيّسر والدتا

تعّسف البيت، بنوا على ْتفّعل ]: يقولون[ :ْتعّسف   
  .اانظره .للمطاوعة من عّسف

  .أكل الَعشاء: َتعّشى: من العربية :ْتعّشى   
عّبي اجلّرة، قشّۤـر  ! عبد اهللا]: من كمام[

بصل، ما بصل، قّشر توم، ما بقوم، قوم ْتعّشى، يـا  
  .اهللا

الضـيف املتعشِّـي ثقلتـو    ]: من أمثاهلم[
افطار وابطار ولو ضـحكتني، وْتغـدَّى   . عاألرض

. ى ولو خطـوتني ومتدَّى ولو دقيقتني، وْتعّشى ومتّش
  .الفّالح فّالح ولو ْتعّشى مالعصر

إذا غّنى أحدهم صباحًا قال ]: من تندرام[
  .نوبايت؟) َنَجس(كّني متعشِّي : له صحبه متندرين

  .تغّداه قبل ما يتعّشاك]: من استعارام[
  .على تفعلل للمطاوعة من العشبقة بنوا :ْتعْشٔبق   

  .انظرها

  .الْتعْشبق: ومصدره
الغرقان بتعشبق حببال العْرمط ]: أمثاهلممن [

  ).أو بتعربط(
: بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّشر املـال  :ْتعشّٔر   

جعله َعشرة : أخذ عشره، كما بنوه من عّشر الشيَء
  .أو ذا عشرة

  ن ـة مـى ْتفّعل للمطاوعـبنوا عل :ْتعّشش    
  
  
  
  
  

  .اّتخذ عّشًا): العربية(َعّشش الطائُر 
  .عشقه، تعلق قلبه به: َتعّشقه: من العربية :ْتعشّٔق   

  .َتعشُّق: واستمدت التركية
قاوم خصمه ورأى : َتعّصب: من العربية :ْتعصّٔب   

كـان  : من نفسه العصبية عليه، يف دينه أو مذهبـه 
نصره وحـامى  : غيورًا فيهما مدافعًا عنهما، له ومعه

  .عنه
  .َتعصُّب: واستمدت التركية

: بنوا على ْتفّعل من وقت العصر، يريدون :ْتعصّٔر   
  .تعصرن: أكل فيه، وقد يقولون

  .تعصرن التالية: انظر

مـن  : بنوا على ْتفعلن من العصرنة أي :ْتعْصرن   
امللحـق السـرياين للمصـدر    : ))نه((العصر بعدها 

  .نه: انظر .الصناعي

بنوا على ْتفعـوع للمطاوعـة مـن     :ْتعْضٔوض   
  .انظرها .عضوض

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّضم الـيت   :ْتعّضم   
، )العربيـة (حتريف العظـم  : بنوها أيضًا من العضم

  .صار صلبًا قاسيًا كالعظم: يريدون
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّطب اليت  :ْتعطّٔب   

  ).العربية(بنوها أيضًا من العطب 
   .َتطّيب: َتعّطر: من العربية :ْتعطّٔر   

  .َتعطُّر: واستمدت التركية
  .تكّلف العطش: َتعّطش: من العربية :ْتعطّٔش   

  .َتعطُّش: واستمدت التركية
: احنىن ومال، عليـه : َتعّطف: من العربية :ْتعطّٔف   

  .رّق له وبّره
  
  
  
  
  

  



٣٤٢ 
 

  . تَعطُّف: واستمدت التركية
بقي بال عمل، وهـم  : َتعّطل: من العربية :ْتعطّٔل   

  .خال من املزايا وصار فاسدًا: يستعملوا ملعىن
  .َتعطُّل: واستمدت التركية

تعطلـت  . تعّطل عن شغلو]: من كالمهم[
  ....تعطلت أجرو. السيارة

نضج : ْتعّطن الزيتون، يريدون]: يقولون[ :ْتعطّٔن   
مطاوعة مـن  كثريًا وصار عّطونًا، بنوا على تفّعل لل

  .انظرها .عّطن اليت بنوها أيضًا من العّطون

أطلقوها على الفصل من قصة املولـد   :الَتعطٔرية   
النبوي، ألن الفصل ينتهي بقول اجلميـع بصـوت   

قَربه الشريف، بعرف شذيٍّ من ! عطِِّر اللُهمَّ((واحد 
  .))...اللهم صّل على سيدنا حممد. صالة وتسليم

  .َتكّبر: َتعّظم: من العربية :ْتعظّٔم   
مّرغـه يف  : مطاوع عّفره: َتعّفر: من العربية :ْتعفّٔر   

من ألعاب ورق  ))الكّبا((ويستعملوا يف لعبة . التراب
لعب ورقة من : تعّفر وعّفر، يريدون: الشّدة فيقولون

  .الكّبا
  .صار ِعفريتًا: َتعفرت: من العربية :ْتعْفٔرت   

  .تعفرد :وقد حيرفوا إىل
  .حتريف تعفرت املتقدمة :ْتعْفٔرد   
بنوا على ْتفّعل من عّفس اليت بنوها أيضًا  :ْتٔعّفس   

ـ : وطئه، برجلـه ): العربية(من َعَفسه  به علـى  رض
  .عجزه

  
  
  
  
  
  
  
  

كّف وامتنع عمـا ال  : َتعّفف: من العربية :ْتٔعّفف   
  .ِحيل أو ال َيجُمل

  .َتعفُّف: واستمدت التركية
فسد من نـدّوة  : َتعّفن الشيُء: من العربية :ْتٔعّفن   

حلقتـه جرثومـة العفـن    : أصابته، وبالتعبري العلمي
  .واستفحلت فيه

  .َتعفُّن: واستمدت التركية
  .تتّبعه: َتعّقبه: من العربية :ْتعقّٔب   
  .غلظ: َتعّقد الدبُس: من العربية :ْتعقّٔد   
  .َتصّعب :َتعقد األمُر: من العربية :ْتعقّٔد   
حتريف اعتقر ظهُر الدابة مـن الرحـل أو    :ْتعقّٔر   

أصـابه قرحـة، وهـم    : َدِبر، أي): العربية(السرج 
  .يستعملوا لإلنسان أيضًا إذا أطال ركب الداّبة

: عِقل، وفـالن : َتعّقل الغالُم: من العربية :ْتعقّٔل   
  .تظاهر أنه يعقل، وهم يستعملوا مبعىن أدركه العقل

  .َتعقُّل: دت التركيةواستم
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّقم الشـيَء   :ْتعقّٔم   

قتل جراثيمـه  : طّهره، وبتعبري علم اليوم): العربية(
  .مبواّد
مـن أمـراض   ]: من تعابريهم احلديثة[ :الَتعقيۤبة   

الزهري، يسموا الَسَيالن أيضًا، مسوها بالتعقيبة ألا 
  .صاب ا وتعقبهحتدث غالبًا إثر مجاع امل

  .عقب: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّكر املـاَء   :ْتعكّٔر   
  .صّيره عِكرًا): العربية(
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  .تعّكر صفوٓو]: من جمازام[
  .اّتكأ على عّكازته: َتعّكز: من العربية :ْتٔعّكز   
مل : ْتعّكس الشغل، يريـدون ]: يقولون[ :ْتٔعّكس   

جيِر على طبيعته، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّكس 
رّد آخره ): العربية(اليت بنوها أيضًا من َعَكس الشيَء 

  .على أوله
: تعكس چاكيتو، يريـدون ]: يقولون[ :ْتٔعّكس   

كس، بنوا على تفّعل للمطاوعـة مـن   متزق من الٕع
  .انظرها .العكس

بنوا على تفعول للمطاوعة من الُعّكـة   :ْتٔعكٔوك   
ُزقّيق للسمن أصغر من القربـة، يريـدون   ): العربية(

َعِبل جسمه ومسن وغدا كالعّكة اململـوءة  : بْتعكوك
  .مسنًا
  .عكوك: انظر

عال يف متهُّل، وهـم مل  : َتعّلى: من العربية :ْتٔعّلى   
  .يقيدوه

  .عاليةعالي والٕتالٕت: ومصدره عندهم
فالن حبب يتعّلى ولو علـى  ]: من كمام[
  .خازوق

حيوان اشتهر باحليلة : الثعلب: من العربية :الَتعَلب   
: ومجعه عنـدهم . والروغان، يتخذ من جلده الفرو
  .تعاْلۤبة: تعالب، ومجع املنسوبني إىل التعلب

  .َشْؤعل: ويف العربية
  .َتعَال: َتعٓال، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .الُتْعَلب: هلجة مشال املغرب ويف
  .٢٧٩س  ٨ ج: انظر اية األرب للنويري

  .علبثال: واحليوان للجاحظ يف فهرسه
  
  
  
  
   

أمر عجيب تعلـب راكـب   ]: من أمثاهلم[
أذكى مالتعلب ما يف وأكتر من جلدو بسوق . ديب

: التعلب قال للديب. جىن عالتعلب دنبو. الفرا ما يف
. وراي امللتقى بسوق الفـرا طاملا الكلب وراك وأنته 

  .األدالبة تعاْلبة
ك ْبحـرّ : فالن متل التعلب]: من تشبيهام[

  .دنبو وما خبلِّي اجليج ينام
مرض : داء الثعلب أو احلاصة: من العربية :الَتعلۤبة   

جلدي يتساقط معه شعر اجللد، مسي بداء الثعلـب  
  .ألن الثعلب يتساقط شعره كل سنة

علق به، فـالن  : تعّلق بالشيء: من العربية :ْتعلّٔق   
  .أحبها: بامرأته

  .َتَعلُّق: واستمدت التركية
فـالن  . قّط وتعلق جبـقّ ]: من استعارام[

  .بتعلق خبيوط العنكبوت
التعلب شاف اجلمل عـم  ]: من حكايام[

ببعّۤر دعبوالت دعبوالت كأنا مصـبوبة يف قالـب   
الزم أدّخل  واهللا: ومصقوالت وملّمعات، قال حلالو

إيدي وأشوف أش يف جّوا، ودّخال وخرطا َلجـّوا،  
اجلمل من عزم الدحشة قام ومشي، وملا قام بطبيعـة  
احلال زّم مبعرو، والزّمة بْقيت إيد التعلب معلقـة  

  .فيه
سـألوه  ! أش َبك أش َبك؟ يا أبا احلصني –
  .املعّدين

  .واهللا متعلق مببعر هاخليّۤر –
  .ى ْتفعلن للمطاوعة من العلقنةعلبنوا  :ْتٔعْلٔقن   

  .انظرها

ك اليت ـبنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّل :ْتعّلك   
  ): ةـالعربي(ك ـك العلـًا من علـا أيضـبنوه
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مضغه والكه، وهم يستعملون ْتعّلك جمازًا يف معـىن  
  .ُتُكلِّم بفارغ الكالم

أبَدى احلجة ومتّسك ا، : َتعّلل: من العربية :ْتعّلل   
تعللنا ببيت : تشغل به وتلّهى، يقول الريفيون: بكذا

سهرنا فيه، وهم يستعملوا أيضـًا  : املختار، يريدون
  .أبَدى العلة والسبب: ملعىن

  .َتعلُّل: واستمدت التركية
  .انظرها .مطاوع عّلمه: َتعّلم: من العربية :ْتعّلم   

  .َتعلُّم: التركيةواستمدت 
. الواحد ما بتعّلم إال من كيسو]: من أمثاهلم[
من قليـل  : منني ْتعلمت األدب؟ قال لن: قالوا جلحۤا
: منني ْتعّلمت الكرم؟ قال لـن : قالوا جلحا. األدب

تعلموا السحر وال تعملوا به . َبحسب الشي ما كان
البخل ما نزل مالسما لكن ناس ْتعّلمت من ). عريب(

  .ناس
  ]:من أغانيهم[
  وْتعّلم شغالت الْرجال    لّف للك شال! يا ولد

ابنك ْتعّلـم  ! يهنيكي حّجة]: من كمام[
فالن عـم  ). شخط ولد شخطًا فقيل(يكتب قرش 

ْتعلـم القـط عبيـت    . بتعّلم احلجامة بروس األيتام
  .اجلريان

بنوا على تفّعل للمطاوعة من عّلم عليه : ْتعّلم علۤيه   
  .الِسمة): العربية(أيضًا من الَعالمة اليت بنوها 

فالن واقـف َتعلـة بـوّچي،    ]: يقولون[: الَتْعۤلة   
العائق، مل جند هلا أصًال ولعلها حتريف الَتْلَعة : يريدون

  .ما عال من األرض): العربية(
   .انظرها .حتريف تعروج: ْتعلوج   

بنوا على التفعولة مـن عّلـق الشـيء    : التعلوقة   
  .انظرها ).العربية(باملشجب 

  
  
  
  

اصطالح حديث  :–انظرها  –مصدر عّلب : الَتعليب   
لتعقيم األطعمة من حلم وخضار وحنوها وحفظها يف 

اخترع التعليب يف أوائل القـرن  . علب حمكمة السّد
١٩.  
  .من اخلطوط العربية، ابتدعه الفرس :التعليق   
 أطلقوها على ليلة االحتفـال بإيصـال  : التعليۤلة   

العريس إىل العروس، مصدر عّلله مذّيل بتاء الواحدة 
وحنن وضعنا متثيلية التعليلـة يف حلـب   . مبعىن ّهلاه

  .وأذيعت من حمطة إذاعة حلب مرارًا
  .جازة: انظر

: مصدر عّلم، ومراحـل التعلـيم  : عربية: الَتعليم   
الروضات لألطفال مث التعليم االبتدائي مث اإلعدادي 

  .امعيمث التجهيزي مث اجل
مبعىن األوامـر  ]: من التعابري احلديثة[: التعليمات   

  .الرمسية، وهي مجع التعليمة، وال يستعملون مفردها
  .قصده: َتعّمد األمَر: من العربية :ْتٔعّمد   

  .قتله عامدًا متعّمدًا]: يقولون[
  .َتعمُّد وُمتعمِّد: واستمدت التركية

ما بدخل السما،  املا بتعّمد: يقول النصارى: ْتٔعّمد   
  .انظرها .بنوا على ْتفّعل من عّمد الولد

بنوا على تفّعل للمطاوعة من عّمر املـرتل  : ْتٔعمّٔر   
جعله آهًال، وهم يستعملوا أيضًا ملعـىن  ): العربية(
  .بناه
تعّمرت اللمبة وتعّمر القنـديل  ]: يقولون[: ْتٔعمّٔر   

على ْتفّعل ُصّب فيها الزيت، بنوا : والسرۤاج، يريدون
  .عاش طويًال: للمطاوعة من عّمر فالن
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يلة، بنـوا  گتعّمر لك نفس أر]: يقولون: [ْتٔعمّٔر   
  .على ْتفّعل للمطاوعة من عّمر املرتل املتقدمة جمازًا

بنوا على ْتفّعل من َعّمش اليت بنوها أيضًا : ْتٔعّمش   
 ضُعف بصُرها مع سيالن): العربية(من َعِمَشت عيُنه 

عصب علـى عينيـه   : دمعها، وهم يستعملوا ملعىن
 .الغمامـة : منديًال كي ال يرى للقيام بلعبة أم عميش

  .انظرها

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّمۤصـت  : ْتٔعمّٔص   
  .انظرها ):العربية(عينو اليت بنوها أيضًا من َعِمصت 

بـالغ فيـه   : َتعّمق يف األمـرِ : من العربية :ْتٔعمّٔق   
  .وَتشّدد طالبًا أقصى غاياته

: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
  .َتعمُّق

  .ويف السريانية ۤاْتَعَمق، ومثلها يف الكلدانية
ابن . البتعّمق يف الدين بكٓفر]: من جمازام[

يعيش احلليب اللي كان قربو معروف من ميت سـنة  
 الصاحلني كان متعّمـق يف النحـو بفـن    تقريبًا يف
  .عجيب

ْتعّمم اخلرب، بنوا علـى ْتفّعـل   ]: يقولون[: ْتٔعّمم   
للمطاوعة من َعّمم الشيَء اليت بنوها من عمَّ املطـُر  

  .مشلها): العربية(البالَد 
تعّمم فالن بشاشيّۤة ۤبيضا ومـا  ]: يقولون[ :ْتٔعّمم   

لعمامة، وهي من لبس ا: َتَعّمم: هو شيخ، من العربية
  .لّف للو لّفة: مفردات الثاقفني، أما غريهم فيقولون

ــَتعمٔرية    ــوزة  : ال ــى ج ــازًا عل ــا جم   أطلقوه
  
  
  
  
  
  
  

احلشيش اجلاهزة بتنباكها وحشيشها وعليها النـار،  
: ْتعّمر النفس، وال يقولون للَنَفس: على أم يقولون

ز من التعمرية إال إذا كان فيها احلشيش، والتعمرية جما
  ).العربية(اسم الواحدة من عّمر 

َتْعـن  : ينادي صاحب الدجاج دجاجه: َتْعن َتْعن   
 –   حتن حتن: يقابلها مناداة اْحلمۤامايت طيوره... َتْعن

وهذه حتريف تلك احملرفة عن تعاَلْين تعـالني   –انظرها 
  ).العربية(

  .تعب: َتعّنى: من العربية: ْتعّنى   
  .التعناي والتعناية: ومصدره عندهم

  .ال تتعّنى، حننه منقوم باخلدمة]: يقولون[
: ْتعنربت الْبضـاعة، يريـدون  ]: يقولون[: ْتٔعنٔبر   

ُوضعت يف العنرب، بنوا على ْتفعلل من عْنرب اليت بنوها 
  .انظرها .فعًال من العنرب

سأله عن شيء : َتعّنت الرجَل: من العربية: ْتٔعّنت   
  .واملشقة، أدخل عليه األذى أراد به اللبس عليه

  .َتعّنت: واستمدت التركية
تعنتْرت كتري إى حاْجَتك بقا، ]: يقولون[: ْتٔعْنٔتر   

بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من اسم عنترة املشـهور  
  .اعتززت بقّوتك وبأسك: بالشجاعة، يريدون

 .بنوا على ْتفنعل للمطاوعة من العنجكة: ْتٔعْنجك   
  .انظرها

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّند اليت بنوها : ْتٔعّند   
  .انظرها .أيضًا من َعَند

  .َتعنُّد: واستمدت التركية
  .بنوا على تفنعل للمطاوعة من عنطز: ْتٔعْنٔطز   

  .انظرها
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بنوا علـى ْتفّعـل    ،من مفردات الثاقفني: ْتعّنف   
المه بشـدة، عتـب   ): العربية(للمطاوعة من عّنفه 

  .عليه
 .بنوا على تفنعل للمطاوعة من العنفصة: ْتٔعنٔفص   

  .انظرها

تعنون املكتوب، بنـوا علـى   ]: يقولون[: ْتٔعْنٔون   
تفعول للمطاوعة من عنون اليت بنوها أيضـًا مـن   

  .عنون والعنوان: انظر .العنوان

َتحّفظ به وَتفّقده : َتعّهد الشيَء: من العربية: ْتٔعّهد   
وعاوده مرة بعد مرة، وهم يستعملوا أيضـًا مـن   

  .الضمان والكفالة: الُعهدة مبعىن
  .َتعهُّد: واستمدت التركية

تعّهد لـه،  : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
كـل  : تعّهده، وأجاب الغالييين: وهذا خطأ، صوابه

ضمن : تفّقده، وتعهد له: ده معناهاتعّه: واحدة مبعىن
  .له

َبَعْتنا مكتوب تعهديل، من ]: يقولون[: الَتَعهُّْدِلي   
التركية، اصطلحت على تسمية الرسالة املضـمونة  

  .أداة النسبة: ))يل((بتعهديل، من التعّهد املتقدم بعده 
  .مصدر عّوى الكلب عندهم: والتعواية: عؤايالٕت   
انعطـف، ومطـاوع   : َتعّوج: العربيةمن : ْتٔعؤّج   

  .حناه وعطفه: عّوجه
  .َتعوُّج: واستمدت التركية
  .تعلوج: ويغلب أن يقولوا

جعلـه لنفسـه   : َتعّود الشيَء: من العربية: ْتٔعؤّد   
  .عادة

  
  
  
  
  

  

قال الشيخ إبـراهيم  ]: من عثرات أقالمهم[
عّودته على األمر وتعـّود عليـه   : يقولون: اليازجي
والصواب حذف اجلار يف الكـل، ألن   عليه،واعتاد 

  .هذا احلرف يتعّدى بنفسه
  .َتعوُّد: واستمدت التركية

  .استعاذ وجلأ إليه: َتعّوذ به: من العربية: ْتٔعؤّذ   
  .تعوُّذ: واستمدت التركية

فـالن متـل الشـيطان    ]: من تشبيهام[
  .بضرب املتعّوذ واملا هو متعّوذ: األطرش

: على تفّعل للمطاوعة من عّور اُهللا عينهبنوا : ْتٔعؤّر   
  .أذهب بصرها

تعّورت بضاعتو، فيسـتعملوا  ]: ويقولون[
  .ملعىن عطبت

أخـذ  : َتعّوض واعتاض منه: من العربية: ْتٔعؤّض   
  .الِعَوض

  .َتعوُّض: واستمدت التركية
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن عـّوف   : ْتٔعؤّف   

): العربيـة (عافه يعيفـه   الشيَء اليت بنوها أيضًا من
  .كرهه فتركه بعد أن جعلوا الياء واوًا

  .تأخر: َتعّوق: من العربية: ْتٔعؤّق   
  .تعوُّق: واستمدت التركية

]: من تعـبريام احلديثـة  [: التعويضات احلربية   
املدفوعات اليت يفرضها الفريق املنتصر على الفريـق  

  .املنكسر
نسـبة إىل  : فالن فالنًاَتعيب : من العربية: ْتعّيب   

  .صّيره ذا عيب: العيب، والشيَء
ال تْطلع بالٔقرعـة أو َبـال   ]: من كالمهم[

  .ساكٓوي أو َبال جراب الناس بتعّيب عليك
  .ال تعّيب بتبتِلي]: من حكمهم[
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: بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّيد فـالن : ْتعّيد   
  .شهد العيد

مرات، بنوا علـى   تعّيد الدرس]: يقولون[: ْتعّيد   
: ْتفّعل للمطاوعة من عّيده اليت بنوها ايضًا من أعاده

  .كّرره
): العربية(بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّيره : ْتعئّر   
  .عابه
تعّير امليزۤان، بنوا علـى تفّعـل   ]: يقولون[: ْتعئّر   

وازا دينـارًا  ): العربية(للمطاوعة من عّير الدنانَري 
  .عري وعيار: رانظ .دينارًا

  .ال تشتري الدهب قبل ما تعريو]: يقولون[
: يقولـون : قال الشيخ إبراهيم اليازجي: الَتعيس   

رجل تعيس وقوم ُتَعساء وهو من أهل التعاسة، وكل 
: ذلك خالف املنقول عن العرب، واملسموع عنـهم 

بفـتح  : بوزن كِتف، وقد َتِعَس: رجل تاِعس وتِعس
: بالفتح والـَتَعس : الَتْعس: العني وكسرها، واملصدر

أتعسـه اهللا  : بالتحريك، وُيعّدى األول باهلمزة تقول
بالفتح وهـو  : َتَعسه: تقول: إتعاسا، والثاين باحلركة

  .ُمتَعس ومتعوس، مل ُيحَك فيه غري ذلك
: َتعيس موّلـد قـدمي  : على أن العاليلي قال

العاثر احلظ، الَنِكد، وأخطأ صاحب املنجـد بعـّده   
  .أصيًال

: ))الزاهر((وقال يف . التعيس: ))الرائد((ذكر و
  .املبذِّر يف أمواله: الَتعيس

  .العاثر، من زّلت قدمه: ْتعيشٓا: ويف السريانية
زّل، ضّل، : عثر: ْطۤعش: ويدانيه يف السريانية

  . زاغ، خاب
  
  
  
  
  

سـعى وراء أسـباب   : َتعّيش: من العربية: ْتعّيش   
  .املعيشة

تعّيْشت الباجنـان اليـوم؟   بكام ]: ويقولون[
بكم اشتريته لتبيعه وتربح منه : يسألون بائعه، يريدون

  .أسباب عيشك؟
عندو قربوعة دكـان عـم   ]: من كالمهم[
  .بتعّيش مّنا

ملا أجا الزعيم تعّيش، عّيشـو  ]: يقولون[: ْتعّيش   
اجلمهور، بنوا على تفّعل للمطاوعـة مـن عّيشـه،    

  .عاش عاش: هتف له: يريدون ا
صـاحوا، وهـم   : َتعّيط القوُم: من العربية: ْتعئّط   

  .ُزِجر: ْتعّيط عليه ملعىن :يقولون
): العربية(بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من عّينه : ْتعّين   

  .ُوّظف: خصصه، واستعملوها أيضًا ملعىن
َتعّين يف : –كعادته  –قال  ))الرائد((على أن 

  .ُجعل فيه وُخصص به: املنصب
  .َتعيُّن: التركيةواستمدت 

مصدر : اصطالح تركي من التعيني العربية: الَتعيني   
. عّين مبعىن خّصص، أطلقوهـا علـى رْزق اجلنـد   

  .عني: انظر .التعيينات: واجلمع

  .َتغاَفل: َتغاَبى عنه: من العربية: ْتٔغاَبى   
غازل أحدمها اآلخر، : َتغازال: من العربية: ْتٔغازل   
  .املراودةتبادال حديث : أي
طّبق جفنيه كي ال : َتغاضى :من العربية: ْتٔغأضى   

  .تَغافل وَتعامى: يرى، عنه
  ه ـر أنـتظاه: لـَتغاف: ن العربيةـم: ْتٔغاَفل   
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  .سها: حتّين غفلته، عن األمر: غافل، وتغافله
بنوا علـى ْتفاَعـل   : من مفردات الثاقفني: ْتٔغاَلى   

  .جاوز احلّد): العربية(للمطاوعة من غاَلى 
َتغـاَلى  : –كعادته  –قال  ))الرائد((على أن 

  .بالغ فيه: يف األمر
غالب أحدمها اآلخر، : َتغالبا: من العربية: ْتٔغاَلب   

  .نازعه، قاهره
غالط بعُضهم بعضًا، : َتغالطوا: من العربية: ْتغألط   

وهم يستعملوا أيضًا ملعىن املـبين للمجهـول دون   
  .دلةاملبا
كان غليظـًا مـن   : بنوا على ْتفاعل ملعىن: ْتغألط   

  .عاداه وعارضه بغليظ القول والعمل: غالظه
أشار بعُضهم إىل : َتغامز القوُم: من العربية: ْتغامز   

بعض بأعينهم أو بأيديهم طلبًا ملـا فيـه معـاب أو    
  .نقص

تكلف الِغّي وجتاهل، : َتغاوى: من العربية: ْتغأوى   
  .تعملوا ملعىن َتَزّين، كأن التزّين تكلف الغّيوهم يس

  .َهّم بنت حّوا تلبس وتتغاوى]: من أمثاهلم[
  .اختلفت: تغايرت األشياء: من العربية: ْتغأير   
  .َتلّطخ بالغبار: َتغّبر: من العربية: ْتغبّٔر   

شفت صاحبك متغّبر مّنـك  ]: من جمازام[
  ).غري صايف الوّد: يريدون(

  ]:أغانيهممن [
  .ال يتغبّٔر قلچينك   على مهۤلك على مهۤلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من غّبش الـيت  : ْتٔغّبش   
 خالط بيـاضُ ): العربية(ِبش الليُل بنوها أيضًا من َغ

 هـالبّلور متغـّبش أو  : الفجر ظلمته، وهم يقولون
مغبّۤش، يريدون كدورة اللون وعدم صفائه، على أن 

  .َظُلم: العربية َتغّبشيف 
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من غّبق اليت بنوها : ْتٔغبّٔق   

ما ُيشـرب بالعشـّي،   ): العربية(أيضًا من الَغبوق 
  .يريدون بتغّبق مقابل تغّبش

أكل أوَل النهار، وهم : َتغدَّى: من العربية: ْتغدَّٔى   
  .أكل نصف النهار: استعملوها ملعىن

  .لتغداي والتغدايةا: ومصدره عندهم
  .تغّداه قبل ما يتعّشاك]: من استعارام[
أش عم تتغـدَّى؟  : قال لو]: من كمام[
، )ومل ينل أحد زادي: أي(كتري متَلك عّدى : قال لو
  عم بتتغّدى خبز وزيت؟ –: قال لو

: يريد(نعم ومن َهديك الدكان اشتريت  –
  ).ال تطلب مين أن أطعمك

  .إن ردت وان ما ردت بّدي أخٓطف –
: املـديار (وأنا باملديار اللي جنيب َبحدف  –

  ).لنك، الدّبوسگال
افطار وابطار ولو ضـحكتني  ]: من أمثاهلم[

وْتغدَّى ومتدَّى ولو دقيقتني، وتعّشى وْتمّشـى ولـو   
  .خطوتني

أعطاه : مطاوع غّذاه: َتغذَّى: من العربية :ىذَّْتٔغ   
  .ذاءالغذاء، تناول الغ

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من غّرى الشيَء : ْتٔغّرى   
  .لصقه بالغراء): العربية(

  .التغراي والتغراية: ومصدره عندهم
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نزح عـن الـوطن،   : َتغّرب: من العربية: ْتٔغرّٔب   
  .َتنّحى وَبُعد

بنوا على تفعلل للمطاوعة من غربل احلنطة : ْتٔغْرَبل   
  .خنلها: وغريها

بنوا على تفّعل للمطاوعـة مـن غـّرره    : ْتٔغرّٔر   
  .عّرضه للهالك): العربية(

فالن مْتغّرض ودائمًا بتغّرض ]: يقولون[: ْتٔغَرض   
بغيـة  : عالزكرتّية متلي، يريدون أنه ذو غـرض أي 

خاصة أو ذو مقصد يتعلق بنفسه أو مبن يلوذ به، بنوا 
  .اَملرَمىاَهلَدف، ): العربية(على ْتفّعل من الَغَرض 

رّدد املاَء يف حلقه ومل : َتغرغر: من العربية: ْتٔغرٔغر   
  .يبلعه
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من غّرق الـيت  : َتٔغرّٔق   

  .رسب فيه): العربية(بنوها أيضًا من َغِرق يف املائع 
تغّرقت الكنافة بالقطر وأنا ما ]: من كالمهم[
  .حبّبا هيك

مـا  : َتحّمل الغرامة أي: غّرمَت: من العربية: ْتٔغرّٔم   
  .يلزمه أداؤه من املال

تلفظ الكاف (حتريف تكري ويردي : َتْغري َبرِدي   
 ٧٩٦اهللا أعطى، توىل نيابة حلب عـام  : مبعىن) نونًا
  .ه

: تكلـف الغـَزل، أي  : تغّزل: من العربية: ْتٔغزَّل   
  .ة بذكرهن، قال الَغَزلضافحمادثة النساء واإل

  .َتغزُّل: ةواستمدت التركي
  .غِضب: َتغّضب: من العربية: ْتٔغضّٔب   
  
  
  
  
  
  
  

استتر، وضـع علـى   : َتغّطى: من العربية: ْتٔغطّٔى   
  .نفسه الِغطاء

  .التغطاي والتغطاية: ومصدره عندهم
قبل نصف قرن كانت نساء حلب كلـهن  
تتغطى بامللحفة السوداء سواء يف ذلـك املسـلمات   

  .إال حنو إدلب وغريهن، واليوم أكثرهن سافرات
تغّطـت أسـهم   ]: من تعابريهم احلديثـة [
  .الشركة

تكّبـر، ظلـم،   : َتغطـرس : من العربية: ْتٔغطٔرس   
  .َتبختر، تطاول على أقرانه: تغضب، يف مشيه

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من غّطسـه يف  : ْتٔغطّٔس   
  .غّمسه فيه): العربية(املاء وغريه 

مطاوعة من غّلى السـعَر  بنوا على تفّعل لل: ْتٔغّلى   
ارتفـع،  ): العربيـة (اليت بنوها أيضًا من غال السعُر 

  .أغلى السعَر: وعريب غّلى
رابط جنده : ملك آشور: تغالت فالسر الثالث   

  .م.قرب حلب يف القرن الثامن ق: يف أرپاد
استوىل عليه : تغّلب على البلد: من العربية: ْتٔغّلب   

ًا ملعىن قّل احتماله الشيَء قهرًا، وهم يستعملوا أيض
  .وضاق ذرعًا به

تغلب يف األكل، تغّلـب يف  ]: من كالمهم[
  .تغّلب عليه. شاف حالو بّدو يتغّلب ازم. السباحة

بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن غّلطـه    : ْتٔغلّٔط   
  .نسبه إىل الَغَلط): العربية(

بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن غّلظـه    : ْتٔغلّٔظ   
  .جعله غليظًا): ربيةالع(
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دخل حـىت  : َتغلغل يف كذا: من العربية: ْتٔغْلٔغل   
  .َتخّلله: التبس به، املاُء يف الشجر

  .صار يف غالف: َتغّلف: من العربية: ْتٔغّلف   
  .تغلُّف: واستمدت التركية

اشتريت حوش وما تغّلق حقا، ]: يقولون[: ْتٔغلّٔق   
حقها، بنوا علـى ْتفّعـل   أكمل دفع : يريدون بتغّلق

ضد فتحه، كأن ): العربية(للمطاوعة من غّلق الباَب 
  .تسديد املبلغ تسكري لثغرة الدَّين

: عم بضحك وبتغّمى، يريدون]: يقولون[: ْتٔغّمى   
ُيغَمى عليه من فرط الضحك، بنـوا علـى ْتفّعـل    
للمطاوعة من غّمى اليت بنوها أيضًا من ُغِمي علـى  

  .ُغِشي عليه مث أفاق: )العربية(املريض 
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من غّمره الـيت  : ْتٔغمّٔر   

كثر حىت سـتر  ): العربية(بنوها أيضًا من غمره املاُء 
  .مقّره، غّطاه

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن غّمسـه   : ْتٔغّمس   
  .غمسه بشدة): العربية(

 بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من غّمض عينه: ْتٔغمّٔض   
  .أطبق جفنيها): العربية(

مل يبّين كالمه، : َتغمغم الرجُل: من العربية: ْتغْٔٔمٔغم   
  .مل يِبن: تغمغم الكالم: وهم يقولون أيضًا

: بالعني املهملة مبعىن) العربية(حتريف تعّمق : ْتٔغمّٔق   
بالغ يف األمر وتشدد طالبًا أقصـى غاياتـه، وهـم    

لو يتغّمـق هـاللون بطلـع أحسـن،     ]: يقولون[
  : استعملوها جمازًا من الغامق

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ضد اللون الكاشف
  .غّنى: َتغّنى: من العربية: ْتٔغّنى   

  .التغناي والتغناية: ومصدره عندهم
  .َتغنِّي: دت التركيةواستم

  .تدّلل: َتغّنج :من العربية: ْتٔغّنج   
بنوا على ْتفعلل من الُغنَدر أو الُغنـُدر أو  : ْتٔغْنٔدر   

الغالم السمني، وهم اسـتعملوها  ): العربية(الُغندور 
  .مشية البطء والدالل: مبعىن مشى مشيته أي
): بلفظ جيمها َكافًا(ۤاْتَجْنَدر : ويف السريانية

ى معجبًا بنفسه متباهيًا خمتاًال مـع قليـل مـن    مش
  .االستدارة، ويف الكلدانية مثلها

  .١٨ص .))هز القحوف((يف  ))تغندر((ووردت 
  .بنوا على ْتفعول للمطاوعة من غنج: ْتٔغنٔوج   

  .انظرها وتفعول

  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من غّوش: ْتٔغؤّش   
  .انظرها

  .غاب: َتغّيب عنه: من العربية: ْتٔغّيب   
  .َتحّول وَتبّدل: َتغّير: من العربية: ْتٔغّير   

  .َتغيُّر: واستمدت التركية
  .غّيرسبحان الْبغيّۤر وما بٕت]: يقولون[

ْتۤفه وْتفـو  : حكاية صوت البصق، ومثلها: ّفٕت   
  .انظرها .وْتِفي

: ْه ُصّدر مبقطع تفونالحظ أن حنو َتفل وْتٕف
  .حكاية صوت البصق

  .ف، تعين البصاقٕت: الفارسيةويف 
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ملعـىن   ))بٓت((ويدانيها أن السريانية تستعمل 
  .بزق
َتفـاءل  : من مفردات الثاقفني، من العربية: ْتفاءل   

  .رأى أنه حيمل له اخلري، ضّد َتشاءم: بالشيء
عـريب  (َتفاءلوا باخلري جتدوه ]: من حكمهم[
  ).قدمي
للمطاوعة من فاحته باألمر بنوا على ْتفاعل : ْتفاَتح   

  .بادأه به، خاطبه به): العربية(
بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من فاجا الـيت  : ْتفاجا   

هجم عليـه، طرقـه   ): العربية(بنوها أيضًا من فجأه 
  .بغتة من غري أن يشعر به، عاجله

املفاجأة ولو كانت ساّرة قـد تلحـق أذى   
ة البـوكر  كبريًا بالعصبيني، وال أنسى أن شهدت لعب

املستورة وقد كان مع أحد الالعبني ثالثـة آسـات   
وملا  ))صولد((: وبدل ورقني وكركر، وخصمه صاح

فتح ورقه لريى، ورأى أنه كركر مل ميهله املـوت أن  
  .وثىن رأسه ووقع ))طّيب((: يقول

انبعثـوا يف  : َتفاجر القـومُ : من العربية: ْتفأجر   
لـم بفـاحش   املعاصي، وهم يستعملوا ملعـىن تك 

  .الكالم
الُتّفاح عن : مثر شجر بستاين، من العربية: ّفاحالٕت   

  .تؤپا: الفارسية القدمية
: أنه عريب مشتق من الَتْفحة: عن أيب اخلطاب

  .–كما يف التاج  –الرائحة الطيبة 
  .ّفاحاۤيةّفاحاي وٕتّفاحة وٕتٕت: والواحدة
  .يحتفاحات وتفاحايات وْتفۤاف: واجلمع

  .تفح: اريتگملحمات أوويف 
  .َتفوح: ويف العربية

  
  
  
  

ويلفت النظر أن التفاح يف نظر التوراة مبعث 
طرد آدم، ونرى مقابلها عند اليونان أن التفاح سبب 

  .اخلالف بني اآلهلة
تفاحة واحـدة تؤكـل   : هذا ويقول األطباء

  . على الريق ال تترك سبيًال لزيارة طبيب
بعفن التفاح  واكتشف أطباء العرب املعاجلة

  . بعصورنيقبل أن يظهر البينيسل
  .١٦٢ص ١١جانظر اية األرب للنويري 

املوجود منه يف حلب وبساتينها : قال الغزي
عرب كريل، واملسكي الذي يشم : على تسعة أنواع
وقرى عـريب حلـب   : نقول حنن(منه ريح املسك 
، واحلديدي وهو نوع من املسكي )يسمونه املّسۤاِكي

طعمه حرافة وقبض، واَخليامي نسـبة إىل   إال أن يف
قرية من قرى عينتاب، والفلكي وهو األبيض األمحر 
املّز الطعم، وهو دون اخليامي حجمًا، أصفر اللـون،  
والليموين لشبهه بالليمون احلامض شـكًال، أبـيض   

ي ل يف طعمـه إىل احلموضـة، والْقصـۤير   أصفر ميي
األخضراألبيض احلـامض، واخلشخاشـي لشـبهه    

خلشخاش حجمًا، أبيض أخضر حلـو، واألبلـق   با
  .يشبه السفرجلة الصغرية، حلو

وجيلب إليها من بالد أخرى أنواع من التفاح 
  .وأشهرها امللطي من مالطية

ويرد حلب اآلن من لبنان تفـاح  : نقول حنن
 STARKEN: وتفـاح ْسـتاركن   GOLDEN: وْلدنگ

الـذهيب، وتعـين   : والكلمتان إنكليزيتان تعين األوىل
  .الَنجمي: الثانية

ويرد من عّكـار التّفـاح   : ونقول حنن أيضًا
املوّشح، أي ذي القشرة احلمراء املخططة بالبيـاض،  
  .وهو كبري القرص املبّسط مّز الطعم مائل للحموضة

  .۲٣۲ص  ١١٧وس  ٦٢٨ص  ٨٩س : قتطفانظر امل

   .٦۰ص  ١٦س : وجملة الضاد

  .واملوسوعة يف علوم الطبيعة
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  ]:من أغانيهم[
  حيب معكن راح! يا راحيني حللب

  !يا حمملني العَنب فوق العنب تّفاح         
  : ومن كالم الزيين احلمصي يف خطبة مجعة
  .بادروا رمحكم اهللا بأكل التفاح املخّضب

وكذلك التفاح منه ختـال  : ومن معارضاته
  ....ات العذارىنوج
أطلقوه على الزعرور الكبري احلّبـة،  : ّفاح اجلبلٕت   

  .ينضج آخر اخلريف
! يـا تفـاح املـدار   ]: من سبام[: ّفاح املدارٕت   

روث دابة املدار الذي يشـبه باسـتدارته   : يريدون
  .التفاح

أطلقوها على تفـاح القصـري يطـبخ    : التّفۤاحيّۤة   
يقطع التفاح ويرتع لبابه ويعقـد السـكر   : بالسكر

 ويرمى به، مث يذر عليه القرفة أو يرش عليه ماء الزهر
  .ويؤكل ككومپٓوستٓو

  .انظرها .حتريف تفخذه: ْتفأخد   

فَخر بعُضـهم  : َتفاخر القوُم: من العربية: ْتفأخر   
  .على بعض، افتخر كل منهم مبفاخره، تعاظم

  .َتفاخٓر: واستمدت التركية والفارسية
ال تنس يا صاحيب أّنو حننه بـآخر مراحـل   

ومن ناسـل   التاريخ تاريخ التفاخر بأنا وما يلوذ بأنا
أنا، وما أكرهها على النفس املنطلقة اليت أناها الكون 
بأسره، وهو يوم حيث خطاه بسرعة إىل عهدنا هـذا  

  .الضّيق الوضيع
فدى بعُضـهم  : َتفاَدى القوُم: من العربية: ْتفاَدى   

بعضًا، اّتَقى بعُضهم ببعض، كأن جيعل كل واحـد  
وانـزوى  حتاماه : منهم صاحَبه فداه، الرجُل من كذا

  .عنه
  
  
  

فارق بعُضـهم  : َتفارق القوُم: من العربية: ْتفأرق   
  .بعضًا، ضّد جتّمع

تـدابروا، وَجلـوا   : َتفاسدوا: من العربية: ْتفاَسد   
: اخلالف والعداوة بينهم، وهم استعملوها أيضًا ملعىن

  .َوَشى أحد بغريه
  .بنوا على ْتفاشح للمطاوعة من َفَشح: ْتفاَشح   

  .انظرها

  .تكّلف الفصاحة: َتفاصح: من العربية: ْتفأصح   
انفصـل  : َتفاصلت األشياُء: من العربية: ْتفأصل   

الزم إذا اشتريت ]: يقولون[بعُضها عن بعض، وهم 
واملفاصلة يف الشرق كتري . تساوم: ْتفۤاۤصل، يريدون

دب وفّيا ضياع وقـت، الزم  گبشعة، فّيا غش وفّيا 
وحتّدد األسعار، والبخالف كل حرفة يكون ال نقابة 

  .جتازيه وتاين مرة متنعو من أن يتعاطى حرفتو
بنوا على ْتفاعل للمبادلة مـن فضـحه   : ْتفأضح   

كشـف  : كشف مساوئه، وَتفاضـحوا ): العربية(
  .بعُضهم مساوئ بعض

بنوا على ْتفاعل للمبادلة من فاضـض  : ْتفأضض   
فـّرقهم،  ): العربيـة (اليت بنوها أيضًا من فّض القوَم 
انتهوا ممـا هـم فيـه    : وهم يستعملوا أيضًا ملعىن

  .وانصرفوا
اّدعى كل : َتفاضل الرجالن: من العربية: ْتفأضل   

  .منهما الفضَل على صاحبه
وين بضاعيت ووين بضاعتو؟ ]: من كالمهم[

  .بضاعيت بتتفاضل كتري، بس بّدا من يفهم ال
) عـريب ال(اعل من َتفاعل ـبنوا على ْتف: ْتفاعل   
  اكن ـون بالسـم يبتدئـأن سّكنوا أّوله، وهـب
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تقاتل وتصاحل، ومبعـىن  : ومعىن صيغة تفاعل املبادلة
  .بادأ وجاَبه: فَعل
: التفاعل الكيماوي، يريدون]: يقولون[: ْتفأعل   

تأثري بعض املواد يف املواد األخرى، وأصله اصطالح 
  .عثماين

جيعلوا مجع التفعيلـة، والتفعيلـة يف   : الَتفاعيل   
اصطالح العروض رمز لكل وحدة عروضـية مـن   

  . وحدات البيت
فعـولن  : والوحدات العروضية العربية أربعة

مفاعيلن ُمفاَعَلُتن وفاِعالتن، وما سوى هذه األربعـة  
  .فرع منها

أما شعر عامة حلب فليجأ إىل الضـربات أو  
يا مو حاال : ول يفقل إىل اإليقاع املوسيقي، كأن تق

ه /ه / /.ه/ه //ه /ه /ه //: اال تقـول ـو حـا مـي
  . /ه //ه /ه /ه/

على عمّيم على عمـام بيضـا   : قول يفـوت
  /.ه//ه/ه /ه/ه /ه/ /ه/ه //ه /ه /ه : //ومحرا يا سالم

َعُظـم، وال  : َتفـاقم األمـرُ  : من العربية: ْتفأقم   
  .تستعمل إال يف تفاقم املكروه

أفـىن بعُضـهم   : َتفاىن القوُم: من العربية: ْتفاَنى   
أفـىن نفسـه،   : بعضًا، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن

  .ضّحى بنفسه
: َتفاَنى يف العمل: –كعادته  –والرائد يقول 

  .أبدى فيه إخالصًا وجّدًا بالغني
َتفّهم بعضهم بعضًا، : َتفامهوا: من العربية: ْتفاَهم   

  .اإلفهامتبادلوا : وهم يستعملوا ملعىن
  .عربية، مصدر على فعاَلة من َتِفه: الَتفاَهة   
  .التافه: انظر

اختلفـا،  : َتفاوت الشيئان: من العربية: ْتفأوت   
  .تباعد ما بينهما

  
  
  

  .َتفاُوت: واستمدت التركية
بني عقول الناس يف َتفـاوت  ]: من كالمهم[

  .كتري
: َتفاوض القـوُم يف كـذا  : من العربية: ْتفأوض   

  .فاوض فيه بعُضهم بعضًا، ذاكره، حادثه
ثالثة أحجـار  ): العربية(حتريف اُألثفّية : الْتفۤاۤية   

  .تنصب وتوضع عليها القدر
  .ْتفۤايات: وهم جيمعوا على
: املوقد، ويف الكلدانيـة : ْتَفيٓا: ويف السريانية

  .ْتَفَيا
: يريدون(عشاه قّط بالتفاية ]: من كنايام[

  ).بآية أن األثفية باردةال طبيخ لديه 
 –بنوا على تفعلل للمطاوعة من الفابريكة : ْتَفْبٔرك   

  .ملعىن ُصنع فيها –انظرها 
  .تفته: انظر: َتفتا   
  .انكسر، تكّسر: َتفّتت الشيُء: من العربية :ْتَفّتت   

  .عليه) أو كبدو(ْتفّتت قلبو ]: من جمازام[
  .مطاوع فّتح: َتفّتح: من العربية: ْتَفّتح   

  .تفتح الورد]: من كالمهم[
! ما شا اهللا علـى هـاملطر  ]: من جمازام[

  .ْتفتۤحت آبواب السما
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن فّتـر املـاء    : ْتَفتّٔر   

  .صّيره فاترًا): العربية(
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من فّتش عـن  : ْتفّتش   

  .حبث وسأل عنه): العربية(الشيء 
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عم ْبَتفتف سيكارتو تفتۤفـه،  ]: يقولون[: َتْفَتف   
: يدخنها متمهًال ودون أن يبلـع دخاـا  : يريدون

  .التفتوفة: انظر .تف مكررة: حكاية صوت التدخني

ْتفتفت الكـرابيج َفتافيـت   ]: يقولون[: ْتَفْتَفت   
َفتافيت، بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من فتفت الـيت  

كسـره  ): العربيـة (شـيَء  بنوها أيضًا من فّت ال
  .فتفت وفت: انظر. باألصابع ِكَسرًا صغرية

تشـقق  : َتفّتق الشيُء كانفتق: من العربية: ْتَفتّٔق   
  .انطلق به لسانه: وانشّق، وفالن بالكالم

مطـاوع فّتـل   : َتفّتل كانفتل: من العربية: ْتَفّتل   
عم بتفّتل لـٓو علـى   ]: يقولون[لواه، وهم : احلبل

ب عليها، استعملوها جمازًا مبعىن جـال  وحدة يتصب
  .كالمها من دوران احلبل وبرمه: وطاف

  .بسعد اخلبايا بتفّتلوا الصبايا]: من أمثاهلم[
نسيج رقيـق مـن   : أو الَتفتا وبرّد الفتحة: الَتْفَته   

: احلرير أو من احلرير والصوف معًا، من الفارسـية 
املضيء، الكوكب، الشعاع، الالمع، الشّفاف، : تافِته

مسى الُفرس ا النسـيج الالمـع احلريـري علـى     
  .االستعارة

دخيل قدمي من اهلنديـة  : َتفتا: وقال العاليلي
َبفَتـه،  : وله صيغة تعريـب أخـرى  ... أو الفارسية
  .بفته: انظر .الَسكب: وفصحاه

  .TAFFETAS: وامسه بالفرنسية
النسـيج  : بكلمة تفته ))َتفتناز((ومسيت قرية 

اللطف والنعومة : الفارسية مبعىن ))ناز((املتقدم، بعدها 
  .والدالل والتفاخر

  
  
  
  
  
  
  

  ]:من أغانيهم[
  !شاش حرير يا بنات   ْفَته هنديْفَته هندي ٕتٕت

  انا باۤيع للسّتات        !افتحي يل يا صبية
السيكارة بلغة القجم، بنوا على فعفولة : الَتفتوۤفة   
  .انظرها .تفتف من

صوف ماعز أنقرة، : تيفتيك: من التركية: الَتفتيك   
  .أطلقه األتراك جمازًا على اجلوخ املّتخذ منه

  .انفجر، انبعث، جرى: َتفّجر: من العربية: ْتَفّجر   
  .َتفجُّر: واستمدت التركية

  .تفّجر الديناميت]: من كالمهم[
  .انظر املشهد وتفجره

 توّجـع، تضـّور  : َتفّجـع : من العربية: ْتفّجع   
  .للمصيبة

  .َتفجُّع: واستمدت التركية
  .على تفعلل للمطاوعة من الفجلقة بنوا: ْتَفجٔلق   

  .انظرها

ال تْتفجلق ٓكو َبشّق ّمتك متل ]: من سبام[
  .ما بشّقوا القّشة

نزل عالضـرۤابة وتفجفـج   ]: يقولون[: ْتَفْجَفج   
فجفـج الـيت   براسو، بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من 

  .بنوها أيضًا من فّجه العربية
  .فجفج وفج: انظر

حبـث  : َتفّحص عن الشيء: من العربية: ْتفحّٔص   
  .عنه
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من فّحم الـيت  : ْتَفحّٔم   

صـار  : م، يريـدون بـتفحم  حبنوها أيضًا من الف
  .كالفحم
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بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن فّخـذ    : ْتٔفخّٔد   
  .فّرق، وجعلوا الذال داًال): العربية(

يـبس  : تفّخر الكعك، يريدون]: يقولون[: ْتٔفخّٔر   
يف بيت النار حّتى غدا كالفخار صالبة، بنوا علـى  

  .انظرها وتفوخر .ْتفّعل للمطاوعة من فّخر

عم مبشي وبتفخفخ، حّقـو  ]: يقولون[: ْتٔفخٔفخ   
مشـيته  يـدّل يف  : ّياتو، يريـدون گواهللا على قّد 

ويتبختر، مل جند هلا أصًال، ونظن أم بنوا على تفعفع 
من طائر الفاختة، هذا الطائر الربي الذي يتمايل يف 

  .مشيته كأنه يتيه
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من فّخم الـيت  : ْتٔفخّٔم   

  .صار فخمًا): العربية(بنوها أيضًا من َفُخم 
  .مصدر فّخد: التفخيد   

  .دفخ: انظر الفوات

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من فّداه بنفسه : ْتَفدَّى   
: ومصدره عنـدهم . قّدم نفسه عوضًا عنه): العربية(

  .التفداي والتفداية
بنوا على تفعلل مـن فرتـك الشـيَء     :ْتَفرَتك   

  .قّطعه مثل الَذّر): العربية(
َتكّشف، وهـم  : َتفّرج الَغمُّ: من العربية: ْتٔفرّٔج   

  .ىيعدونه بعل
لفظـة  : التفرُّج: للنووي ))حترير التنبيه((يف 

  .مولدة لعلها من انفراج الغم، وهو انكشافه
  .َتسّلى: َتفّرج بكذا أو عليه: ويف الرائد

  .رياٌض لعني الناظر املتفرِّج: قال األّرجاين
  .َتفرُّج: واستمدت التركية
َتلـّهى بالشـيء،   : ۤاْتَفرِجي: ويف السريانية

  ).واجليم فيهما تلفظ َكافًا(الكلدانية ومثلها يف 
  
  
  

مطران حلب سنة : يف منشور جرمانوس حّوا
والنساء ال خيرجن للرباري أيـام املواسـم   : ١٨۰٧

  ).لعل أصلها واملتفرَّجات(واملفترجات 
أّمـا  : ))عجايب غرايـب ((ويقول صاحب 

عندك يا سالم، هي فّطوم املغربية، اللي فتنت الربيَّة، 
  ....هادا الزير أبو ليلى املهلهل: يا سالموتعا تفّرج 

جوزي بتجّوز من كيسـو  ]: من كمام[
  .بتخّرج هّوه بتبهدل وأنا بتفّرج

لّبس األمسر أمحر واضـحاك  ]: من أمثاهلم[
  .عليه ولّبس األبيض أسود وتفّرج عليه

  ]: من أغانيهم[
  كشفت على صدرها وقالت تعا تفّرج

  وبضاعة فرجنيةخمزن جديد انفتح          
  . فرجاه من بنوا على ْتفعلل للمطاوعة: ْتفرجى   

  .انظرها وتورجى

بنوا على : أو ْتَفْرچى أو ْتربَچا أو ْتربَچى: ْتَفرَچا   
تفعلل للمطاوعة من فرَچى أو برَچي اليت بنوها أيضًا 

  .انظرها .من الفرچاية

  .الْتفرِچي أو الْتربِچي: ومصدرها
عملـه  : ْتفّرد كانفرد بـاألمر : بيةمن العر: ْتفرّٔد   

]: يقولـون [وحده، كان فيه فردًا ال نظري له، وهم 
  .ُأوسع ما بني أفراده: ْتفّرد أو ْتفرَفد اْمليّبس، يريدون
  .َتفرُّد: واستمدت التركية

  .لغة هلم يف ْتفّرس يف وچو التالية: ْتَفرّٔز   

   .انظرها

نظر وثّبت نظـره  : َتفرَّس فيه: من العربية: ْتَفرّٔس   
  .توّسمه: فيه، فيه اخلري

  .َتفرُّس: واستمدت التركية
  ة ـّرۤضت اخلشبـْتَف]: ونـيقول[: ْتفرّٔض   
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أو احلديدة، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن فـرَّض   
  . َحّزه): العربية(الشيَء وفيه 

فات وقُته، وهم : َتفّرط الشيُء: من العربية: ْتَفرّٔط   
  .أيضًا ملعىن أِمهل االستفادة من الشيءيستعملوا 

بنوا على ْتفعلل للمطاوعة مـن فـرطح   : ْتفرٔطح   
  .صّيره عريضًا): العربية(الشيَء 

  .تفلطح: انظر

ْتفرطۤسـت  : يقول الريفيـون والبـدو  : ْتفرٔطس   
َتحطمت، مل جنـد هلـا أصـًال،    : السيارة، يريدون

ماتـت،  : ولعلهم بنوا تفرعل من فطسـت الغنمـة  
  .ستعملوها جمازًا يف السيارةوا

قالوا . تفرطست سيارة بأم ْرجۤيم: قال بدوي
  بتعرف رقما؟ : له

سيقانني لفوق وكعكة وعصـا  : ۤإي واهللا –
  ).٧٧٥١۰يريد (وتفو 

كان ذا فروع، : َتفّرع الشيُء: من العربية: ْتفّرع   
  .تشّعب منه: تشعبت، الشيُء من الشيء: املسائُل

  .َتفرُّع: واستمدت التركية
تفّرع وأجا لينام، واندق الباب ]: يقولون[: ْتَفّرع   
ۤلع متفرع وفتح، يريدون أنه نزع ثيابه اخلارجية، وٕط

كشف : بنوا على تفّعل للمطاوعة من َفرَّع السريانية
  .رأسه، وهم استعملوها للتجرد من الثوب اخلارجي

  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من فرعط: ْتفرٔعط   
  .اانظره

ختّلق بـأخالق  : َتَفرعن فالن: من العربية: ْتفرٔعن   
  .طغى وجتّبر وَتَدّهى، فعل فعلهم: الفراعنة

  
  
  
  
  
  

 بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من فّرغ اإلنـاءَ : ْتفرّٔغ   
  .أخاله مما فيه، صّبه): العربية(

َتخّلى مـن الشـغل،   : َتفّرغ: من العربية: ْتَفرّٔغ   
من كل شغل ماعداه، بـذل  أخلى نفسه : وللشيء
  .جمهوده فيه

اصطالح حـديث  : أو مشروع التفرُّغ: الَتَفرُّغ   
  .أطلقوه على أن ُتكفى مئونة العيش للعلماء الشيوخ

وهو من رجات العهد احلديث وأكاذيبـه  
  .الّرباقة

  .بنوا على تفعفل للمطاوعة من فرفش: ْتفرَفش   
  .انظرها

  .للمطاوعة من فرفطنوا على تفعفل ب: ْتَفرٔفط   
  .انظرها

: افترق، َتبّدد، والشيُء: َتفّرق: من العربية: ْتَفرّٔق   
  .صاروا ِفَرقًا، ضّد َتجّمعوا: انفصل، والقوُم

  .تفّرق: انفۤرق: ويف السريانية
  .َتفرُّق وَتْفِرَقت: واستمدت التركية

ملا ْتفّرقت العقول كـل مـن   ]: من أمثاهلم[
  .عجبو عقلو

  .نوا على تفرعل للمطاوعة من فرقعب: ْتٔفْرٔقع   
  .انظرها

من مفـردات الثـاقفني، مـن    : أو تفْرقة: َتفرقة   
  .وّزع، بّدد: مصدر فّرق: العربية، التفرقة

عم بساوي تفرقة دينيـة أو  ]: من كالمهم[
  .....عنصرية أو

بالغ يف : بنوا على تفّعل للمطاوعة من فّركه: ْتَفرّٔك   
): العربيـة (من فركـه  اليت بنوها أيضًا فركه ودلكه 
  .دلكه وحّته
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 .بنوا على تفرعل للمطاوعة من فركس: ْتفركس   
  .انظرها

تفركۤست الرحلة وفركسـا  ]: من كالمهم[
  .فالن، ومن قبل تفركس العرس

  .انظرها .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من فّرم: ْتفّرم   

ْتفـّرم  رجع عن عادتٓو ولـو  ما ٕب]: يقولون[
  ).حيسبون أن التفرمي مصدر تفّرم(تفرمي 

 –   بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من فـرنج : ْتٔفْرَنج   

ختلق بأخالق اإلفـرنج أو تطبـع   : يريدون –انظرها 
  .بطباعهم

أنا بشخصي ال أحترم املتفرنج ألنه ال يعتـز  
  .بشخصيته وأحترم جدًا العاَلمّي

 –انظرهـا   – بنوا على تفعلل من فـرنس : ْتفرَنس   
  .ختلق بأخالق الفرنسيني أو تطبع بطباعهم: يريدون

اسم : طلع عالسقاق بالتفريعة]: يقولون[ :التفريعة   
  .انظرها .املرة من ْتفّرع

  .انشّق وتقّطع: َتفّرز كانفرز: من العربية: ْتَفرّٔز   
َتوّسـع، وهـم   : َتفّسـح : من العربيـة : ْتَفّسح   

  .يف اخلالءَترته : يستعملوا ملعىن
  .تفسُّح: واستمدت التركية

كان بييت يف اجلبل وكنـت  ]: من لوحام[
الشيخ النعساين والشيخ : أتصّبح كل ار بتالتة َبحبُّن

كلزّية وحيىي الكيايل مدير األوقاف، ومـا أحالهـا   
صبحيات كانوا يتفّسحوا فّيا وجيوا لصويب، وكـل  

ى صـوت  واحد خميب يل بقلبو نادرة، وتعا وامساع بق
أنـا هلـق   ! الضحك مع طلوع الشمس، يا قارئي

ـ   حايب سبعيين وشايف حايل غريب ألنو معظـم ص
  .راحوا وتركوا يل الذكريات

  
  
  
   

: تقّطع، واملاّدة: َتفّسخ الشيُء: من العربية: ْتفّسخ   
  .احنّلت وزالت

مبناسبة إنشاء بناء على قرب أيب العالء املعّري 
كشفنا القرب وشفنا حتتو قبو كبري : حكى يل املهندس

... وال –وأرضو تراب ناعم ما بقيان فّيا ال عضمة 
كل شي تفّسخ، رّجعنا كل شي حمللو وسّكرنا القرب 
... وحطينا فوقو احلجرة املكتوب عليها اسم أمحد بن

  ...وهي اليت التقطت أنت صورتك جنبها
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من فّسد الـيت  : ْتَفّسد   

  .ضّد َصُلح): العربية(بنوها أيضًا من َفُسد الشيُء 
مطاوع فّسر الكـالَم  : َتفّسر: بيةمن العر: ْتَفّسر   

  .أوضحه وبّينه وكشف معناه ومراده): العربية(
مصدر فّسر، ولـدى إطالقهـا   : عربية: الَتفسري   

  .تنصرف إىل تفسري القرآن
  .تفاسري: وجيمعوا على

اّتسع، انتشر، : َتَفّشى الشيُء: من العربية :ْتفّشى   
  .فيهمكثر : ذاع، املرُض القوَم وم: اخلُرب

  .التفشاي والتفشاية: ومصدره عندهم
ما بنسى ملا صار كـولريا يف  ]: من لوحام[

حلب من ستني سنة تقريبًا، ومسوه اهلـوا األصـفر،   
وبتذّكر اشترينا ورقة صفرا مطبوعـة وعلقناهـا يف   
البيت وفّيا األدعية لصرف البالء، وبتذكر كانوا اللي 

ـ    و يف عم حبملوا اجلنازات يسـرعوا، ولـيش؟ ألّن
عشرات اليومة ماتوا يف حارتنا بس يف اجللوم بـّدن  
يطالعّون، وما كان يف هاألدوية اللي اآلن موجودة، 
أّما هالَكم حكيم يف البلد كّلن مدرخشني يف بيوتن 

  .ال ينعدوا ماملرض اللي تفّشى يف حلب
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الـيت   خبنوا على ْتفّعل للمطاوعة من فّش: ْتفشّٔخ   
  .انظرها .فّشخبنوها أيضًا من 

رو هّلق جبي أخوك الكـبري  ]: يقولون[: ْتَفشَفش   
انون بتفشفش فيك، بنوا على ْتفعفع من فشـفش  

أخرج ما فيه من ): العربية(اليت بنوها من فّش السقاَء 
  .الريح بأن فّك وكاءه

ما حسـن علـى محـاتو    ]: من كمام[
  .تفشفش بامراتو

  .للمطاوعة من فشكلبنوا على تفعلل : ْتفشكل   
  .انظرها

ولك يـا  : واحد قال حلالو]: من نوادرهم[
صار العمر تالتني ما بقيت زغري الزم تصلي ! رجال

وتتوب لربك، ورا ْتوّضا وصّلى، وهّوه راجع لبيتـو  
تفشكل ووقع، وقام ومشي وعم بيعرج، وبعد شوي 

حاجـة  : كمان رايح يتفشكل، التفت لوراه وقـال 
  .رق دين البقا بعيداحي! تدّفش بٔقا ئا

راح بالْغبار وأجا بالْبـدار  ]: من كمام[
تفشكلت بباب الدار، من خوفـو بتفشـكل   : وقال
  .خبيالو

البتفشكل وهـّوه ماشـي   ]: من اعتقادهم[
  .بكون عليه ندر ما وّفاه

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َفّشل الـيت  : ْتفّشل   
مل يستقم، : عىنبنوها أيضًا من فشل اليت استعملوها مل
  .انظرها .وخرج عن استقامة الوضع الطبيعي

يف جـرابلس، مـن   ]: من قرى حلـب [: َتفشو   
: املغرس، كما يرى األب أرملـة يف : َتفشا: األرامية

  .١٨٥ص  ٣٨س : املشرق

  .بنوا على ْتفعول للمطاوعة من َفشول :ْتَفْشٔول   
  .انظرها

  
  
  

ازداد فصاحة، تكلف : َتفّصح: من العربية: ْتفصّٔح   
  .الفصاحة، تشبه بالفصحاء
  .َتفصُّح: واستمدت التركية

تفصفص البـزر، ووقـع   ]: يقولون[: ْتٔفْصٔفص   
بنوا على ْتفعفـع مـن فصـفص    : وتفصفص راسو

  .انظرها .للمطاوعة

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوع من فّصع: ْتفصّٔع   
  .انظرها

  .عضوًا عضوًا َتقّطع: َتَفّصل: من العربية: ْتفّصل   
تفّصلت البدلـة، ْتفّصـل   ]: من كالمهم[
  .الدرس

بنوا على ْتفّعل من فّضى اليت بنوها أيضًا : ْتَفضّٔى   
خال مما فيه، ويسـتعملوا  : من فضا املكاُن أو اإلناُء

  .ْتفّضيت للك: أيضًا ملعىن َتفّرغ له
  .التفضاي والتفضاية: ومصدره عندهم

ل للمطاوعة من َفضَّـض  بنوا على ْتفّع: ْتفضّٔض   
  .مّوهه ا أو رّصعه ا): العربية(الشيَء 

بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من َفضفض : ْتٔفْضٔفض   
فـّرقهم، وهـم   : اليت بنوها أيضًا من فّض القـومَ 
  .يستعملوا جمازًا النتهاء العمل

أناله من فضـله  : َتفضل عليه: من العربية: ْتَفضّٔل   
اّدعـى  : ، وتفضل فالن)املةوهي من عبارات ا(

  .الفضل عليه
  .َتفضُّل: واستمدت التركية

  :وجاروا يف رسائلهم التعبري األورويب
  .وتفضلوا اقبلوا منا التحية واالحترام

تفضـل كـٓول، تفضـل    ]: من كالمهم[
  ....وساِوي
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مـا يف   ))تفضل((يف كلمة ]: من كمام[
  .))عْشْت((كلمة 

هادا أطول من هـداك  ]: يقولون[: اسم التفضيل   
وأحسن، فيصوغون اسم التفضيل من الفعل الثالثي 

  .كالعربية: على أفعل
أجحـش وأتـيس وأزفـت،    ]: ويقولون[

فيصوغونه من االسم، والعربية تصوغه مـن الفعـل   
  .فقط

هادا أسود من هداك وهـاللون  ]: ويقولون[
: أمحر األلوان، فيصوغونه من األلوان، والعربية تقول

أشد سوادًا وحنو ذلك، على أن الكـوفيني أجـازوا   
  .ذلك يف السواد والبياض فقط

أقرع القرعان وأعرج العـرج،  ]: ويقولون[
أعنف : فيصوغونه مما صفته على أفعل، والعربية تقول

  .َقَرعًا وحنو ذلك
هالولد أشيطن األوالد وأبـوه  ]: ويقولون[

 أقربط حارتو، وما شفت أخرتر مّنو وال أـدل وال 
ن أهـل  گأعفرت وال أفجلق وال أقحنب مع أّنو أزن

ـ السوق، بعكس أخوه اللي هّوه أچلنب بس َأَنر ز، ڤ
فيصوغونه مما زاد على الثالثي على أفعَلل سواء الفعل 

  .أو االسم أو االسم األعجمي
اليوم تفّطرنا مامونّية وشعيبّيات ]: يقولون[: ْتَفطّٔر   

بصل، بنـوا علـى   وامبارحة فول مدّمس مع فحلني 
ْتفّعل للمطاوعة من فّطر اليت بنوها أيضًا مـن فِطـر   

  .انظرها .الفطور

  .ا على ْتفّعل للمطاوعة من َفّطسبنو: ْتَفطّٔس   
  .انظرها

  .تفّطسنا مالعطش ومالتعب: يقول الريفيون
أكل صـواب علـى أنفـو     ]:يقولون[: ْتفطّٔس   

مـن   وتفّطس، بنوا على ْتفّعل من فّطس اليت بنوها
  .كان أفطس وتطاَمنت قصبته: فطس أنفه

  
  

َتفّهمه، َتَنّبه له، : َتفّطن لكالمه: من العربية: ْتفطّٔن   
  .َتذّكر: وهم يستعملوا ملعىن

  .َتفطُّن: واستمدت التركية
وجده فظيعـًا،  : َتفظع األمر: من العربية: ْتَفظّٔع   

ْتفّظع يف أهل ضَيع الثـورة كـتري،   ]: يقولون[وهم 
  .ستعملوا ملعىن املبين للمجهولفي

سّكنوا تاءها، وكذا ما : َتَفّعل: من العربية: ْتَفعّٔل   
وازا عروضيًا كتفعلل وتفمعل وتفعمـل وتفعـول   

  .وتفعفع
  .تفعل املتقدمة: انظر: ْتفعَلل   
الْتنشٓنر والْتربٓطل، جعلومهـا  ]: ونليقو[: ْعٓللالْتٕف   

: ومصدرمها وحنومها يف العربيةوغريمها مصدر َفْعَلل، 
  .الَفعللة

  .تفعل: انظر: ْتَفْعول   
مـن اصـطالح   : التفعيلة: من العربية: الَتفعيۤلة   

: وزن البسـيط : كل وحدة وزنية كقوهلم: العروض
  .فيه أربع تفعيالت: مستفعلن فاعُلن مستفعلن َفِعُلن

: هطلبه عند غيبته، حاَل: َتفّقده: من العربية: ْتَفقّٔد   
  .دّقق فيها النظر ليعرف خللها
  .َتفقُّد: واستمدت التركية

  .قروا التفقُّد]: يقولون[
من فّقس الـيت   بنوا على ْتفّعل للمطاوعة: ْتفقّٔس   

  .كسره: بنوها أيضًا من فقس الطائر بيضه
: تفّقش احلمّٓـص، يريـدون  ]: يقولون[: ْتَفقّٔش   

  ع، ـا بعد أن نقـه من غالفهـت حبتـأخرج
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بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من فّقش اليت بنوها أيضـًا  
كسـرها بيـده، وهـم    ): العربية(من فقش البيضة 

  .أطلقوا
   .تفقش اللوز وتفقش العجو]: من كالمهم[

ْتفّقطت الكمبيالـة وتفقيطـا   ]: يقولون[: ْتفقّٔط   
صحيح، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من فّقط اليت بنوها 

  .وقط املستعملني حلصر املبلغفعًال من الفاء 
  .فّقط وفقط: انظر

تفّقعت مرارتو، بنوا على ْتفّعل ]: يقولون[: ْتَفقّٔع   
  .شّق): العربية(للمطاوعة من فّقع 

: َتفقفق الرجـُل يف كالمـه  : من العربية: ْتٔفقٔفق   
هو األمحق : الفقفاقة: ))ارد((أخرجه من حلقه، ويف 

ْتفقفق ملعىن فقأ دملة حقـده  وهم استعملوا . اَهلَذرة
  .وغضبه

  ).أو فينا(أجا يتفقفق علينا ]: من كالمهم[
  .انظرها .بنوا على التفعيل مصدرًا لفّقع: التفقيع   

  .أكلة العصر تفقيع احلماية]: من كالمهم[
َتفّقـه  : من مفردات الثاقفني، من العربيـة : ْتَفقّٔه   

  .تعلم الفقه: علمه، وفالن: الشيَء وفيه
اشتهر يف مطلع عصرنا واحد ]: من لوحام[

شيخ بالفقه وحننه منعرفو ما تفّقه حدا متلو، حىت أّنو 
هاحلكم ورد يف ابن عابدين يف حبث : بقول عالغايب

كذا ويف اجلزء كذا ويف الصفحة كذا، وكان شيخنا 
هاد يكتب الالئحة ألحد موكليه ويترك فّيا ثغـرة،  

فاوضوا على مبلـغ  وبعدا بُرو لعند خصم موكلو وب
لينقض الالئحة مث يكتبها تاركًا جماًال لـنقض هـذه   

  .أيضًا
  
  
  
  
  

أعمل اخلاطر : َتفّكر يف األمر: من العربية: ْتفّكر   
  .فيه، تأمله

  .َتفكُّر: واستمدت التركية
  .فكر وافتكر: انظر

بنوا على تفعفع من فكفك اليت بنوهـا  : ْتفكفك   
وهم استعملوها يف نزع فتحه، : أيضًا من فك الشيَء

  .الشيء من موضعه أو يف حّله
تفكفك املوتور وتفكفكـت  ]: من كالمهم[

  ...براغي الساعة
  .انفّك: َتفّكك الشيُء: من العربية :ْتفّكك   
  .فك وانفك وتفكفك: انظر

  .َتفكُّك: واستمدت التركية
شخصـيتو  : مالو شخصـية ]: من جمازام[
  .متفككة

: ))الزاهـر ((عم بتفّكه فيين، يف ]: يقولون[: ْتفّكه   
  .متتع به: َتفكه يف الشيء أي
  .َتلّذذ: َتفكه به: ويف املعاجم

تفكهوا بالسـهرة امبارحـة يف   ]: ويقولون[
  ).ذكروه واغتابوه ونالوا منه: يريدون(فالن 

  .ّجمه كراهة له: بصق، واملاَء: عربية: َتَفل   
ض كانت معظـم األمـرا  ]: من اعتقادهم[

تداوى عند مشايخ الطرق، بيقرا وبدمـدم ومبسـح   
إيدو وبتفل عالعني الرمدانة، ويف املي يشربا املرضان 
ويف التينة اليابسة يأكلها من رّشح ألن يكون مريدًا 
له، يقرأ على من أصيب بنوبة الساعة وميسك احليـة  

  ...صارخًا ا و
  .بةاخلثارة الراس): العربية(حتريف الُثفل  :ْفلالٕت   
  ه ـى رأسـنّق: ىـَتفّل: ةـن العربيـم :ْتَفّلى   
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  .أدخل منقاره بني ريشه :الطائُر ،أو ثوبه من القمل
  .التفالي والتفالية :ومصدره عندهم

العصفور عم يتفّلى والصـّياد  ]: من أمثاهلم[
  .عن بتقّلى

  .َتخّلص: َتَفّلت: من العربية :ْتَفّلت   
  .فلت وانفلت: انظر

 .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من فلحص :صْتَفلح   
  .انظرها

ما بقى يقدر يتفلحص قّدام  :]من كالمهم[
  .الظبطّية

: من مفردات الثاقفني، مـن العربيـة   :ْتَفلسف   
وهم يسـتعملوا  . تعاطى الفلسفة، حتكم: تفلسف
  .أرى أنه فيلسوف وليس به: ملعىن

  .يتفلسف: ويف العربية احلديثة
  .)فّلت(تفلسف احلمار و  :]كماممن [

بنوا على ْتفعلل للمطاوعة مـن فلطـح    :ْتَفْلطح   
: بسطه وعّرضه، وقد حيرفوـا إىل  :)العربية(الشيَء 
  .تفرطح

، قّطعـه  ::مطاوع فّلعه: َتفّلع: من العربية :ْتَفّلع   
  .َتشققت: انفلقت، وقدُمه: والبيضُة

ة من فلفل الطعاَم بنوا على تفعلل للمطاوع :تْفلفل   
  .جعل فيه الُفلُفل): العربية(

  .فلفل والفلفل: انظر

شـلون عـم    اشوف هاملر]: من جمازام[
تتلّوع ويلذعها : يريدون(بتفلفل، مسكينة ضاع إبنا 

  ).مصاا
َتشقق، وهم يستعملوا : َتفّلق: من العربية: ْتَفّلق   

  .أيضًا ملعىن تكّشف
  
  
  
  

من العربية، يستعملها اليهود مبعىن العلبة  :لِّيمۤفالۤت   
تعّلق لدى الصالة يف أعلى  ))َيهَوه((الصغرية فيها اسم 

  .اجلبني ويف الكتف األيسر
تفنجرت عيونو من خوفـو،  ]: يقولون[ :ْتَفْنَجر   

  .انظرها .بنوا على تفعفل من فنجر

ْتفندت كل أقوالو، بنوا علـى  ]: يقولون[ :ْتفّند   
كّذبه، خّطأ رأيه ): العربية(ْتفعل للمطاوعة من فّنده 

  .أو ضّعفه
من وقت ما طلع من بيت أبوه ]: يقولون[ :ْتَفْندل   

  .انظرها .حتريف تشندل: ْتفندل

  .على تفعلل للمطاوعة من الفنطزيةبنوا  :ْتفنطز   
  .انظرها

حـدا بطيقـو،    هالشب ما]: من لوحام[
حبّط للي نّضارات سـود  : وليش؟ ألنو داميًا بتفنطز

على عينيه وبشيل هاإللدوانات بإيديـه ومبّيـل يل   
وعاجـب  .. .و، والبيب ما بقيمو من ّمتـو و تبرنيط

  .حالو وبس
  .رةگعلى تفعلل للمطاوعة من الفنبنوا  :َرگْتفن   

  .انظرها

: هادا بقول لـو للبتفنطـز  ]: من لوحام[
بياكل بأحسن املطاعم : رگسيدي، هادا البتفن سالمة

وبربك بأحسن القهاوي وبشرب أرقى الدّخان، لكن 
الكالم بسرك ملا بْتقّل معو بشرب أدل الدّخان بينو 
وبني حالو وقّدام الناس بطالع املمتاز، إذن يف جيبـو  

ليسار الواطي، وبشـوفو  اإلمني الباكيت الغايل ويف ا
بطّول بشربا ساعة ومبص  شرب كازوزةأواقيت عم ب

: للو مّصة وبفرجي حالو للمعّدين كأنو عم بيقـول 
  .شوفوين ْشقد عم جبّخ

: عن الفارسية ُتَفك وتفنك: من التركية :ةۤگالْتَفن   
  .السالح الناري، البندقية: َتفنك
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  . اتگالتفن: واجلمع
جي، گالتفن: ويسمون صانعها وبائعها

  .جيةگالتفن:واجلمع
: يقولون ملن يقبل السعد إليه]: كناياممن [

  .توگالعصفور أجا على ْتفن
تنوعت فنوُنـه،  : َتفّنن الشيُء: من العربية :ْتَفّنن   

فيه مسالك متنّوعة،  كسل: فالن يف القول أو العمل
  .أبدى فّنه وعبقريته: وهم يستعملوا أيضًا ملعىن
  .َتفنُّن: واستمدت التركية

فننوا يف العلم يف األدب، الناس بت]: يقولون[
وهادا بتفّنن بالشفترات، باملسّبات، وإذا وقع بتفـّنن  

  .بتمسيحات اجلوخ وبوس الصرامي والقندرات
حكاية صوت البصق، بعدها هاء  :))تف((من  :ْتفه   

  .السكت
ْتفه عليكي ولـك فسفسـة   ]: من سبام[

  .املخّدة وألف ْتفه
  .تف وتفو وتفي: انظر

: عيفك مّنو، هادا تّفه، يريدون]: يقولون[ :التّفة   
  .انظرها .أنه حقري، من التف

رمى الكعب أجا تّفه، يريـدون  ]: ويقولون[
  .انظرها .اجللحويت

فهمه شيًأ بعـد  : َتَفّهم الكالم: من العربية: ْتَفّهم   
  .شيء

  .َتَفهُّم: واستمدت التركية
  .حكاية صوت البصق: تفو عليه]: يقولون[ :ْتُفو   
  .تفه: انظر

  .تفو باملعىن املتقدم: ويف جند يقولون
  .ْتفو مبعىن سحقًا وَتّبًا: ويف الفارسية
  .تو مبعىن تفو العربية: ويف التركية

  
  
  
  

  .أداة احتقار وامشئزاز: ُفوي: ويف السريانية
  .تف وتفه وتفي: انظر

  .عيين فيه وتفو عليه ]:من أمثاهلم[
بنوا على تفّعل للمطاوعة من فّوت الـيت   :ْتَفّوت   

مضى، ذهـب   :)العربية(بنوها أيضًا من فات األمُر 
وقُت فعله فلم يعد يستطيع أن يدركه، ومن فـات  

  .دخل: البسمار عندهم مبعىن
  .فرصة ما بتتفّوت]: من كالمهم[

نوا على ْتفوعل للمطاوعة مـن فـوخر   ب :تفوخر   
 :)العربيـة (ّخـار  الكعك اليت بنوها أيضًا مـن الفَ 

  .صار كالَفّخار: اخلزف، يريدون بتفوخر
تفّودنـا مالربغـل   : يقول البدو خاصـة  :ْتفّود   

لعلهم بنوها على تفّعل من . متّونا: ومالدبس، يريدون
  .حصلت له): العربية(فادت له الفائدُة 

بنوا على ْتفّعـل  : تْْفّورت املي :]يقولون[ :ْتَفّور   
يت بنوها أيضًا من فارت الِقـدُر  للمطاوعة من فّور ال

  .جاشت وغلت: َفورانا) العربية(
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من فّوض إليـه   :ْتَفّوض   

  .صّيره إليه وجعله احلاكم فيه :)العربية(األمر 
  .ُتفوِضل: من العربية :ْتفوضل   
ألبسه  :)العربية(بنوا على ْتفّعل من فّوطه  :ْتَفّوط   

  .الفوطة
  .تفعل: انظر :فوعلْت   
  .َترّفع عليهم: َتفّوق على قومه: من العربية :ْتفّوق   
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  .َتَفوُّق وُمتفوِّق: واستمدت التركية

  .نطق: َتفّوه: من العربية :ْتَفّوه   
  .َتفوُّه: واستمدت التركية

حكايـة  : ْتفي عاملاعندو شرف]: يقولون[: ْتِفي   
  .صوت البصق

  .وتفوتف وتفه : انظر
 :–وتسـّهل مهزـا    –َتفيـأ  : من العربية: ْتَفّيا   

  .استظل
رز بـاللحم  لا: الرز بْتفني]: من طعامهم[: ْتفني   

املفروم الناعم، استمدوها من الشام، ومسـوا هـذا   
املدفون يف : اللحم بالتفني حرفوا ا اللحم الدفني أي

  .طّية هذا اللحم
قابل أحدمها : َتقابل الرجالن: من العربية :ْتقاَبل   

  .اآلخر، تواجها
  .َتقاُبل: واستمدت التركية

حتاربوا، قتل بعُضهم : تقاتلوا: من العربية :ْتقاَتل   
  .بعضًا، وهم استعملوها أيضًا ملعىن تشاجروا

بّدك عنب إال بدك تتقاتـل مـع   ]: يقولون[
  .الناطور

مايتني عمرو ما تقاتلوا صـر ]: من كنايام[
  ).خبيل: أي(بعتبتو وال معلقتني بسفرتو 

تقاتلوا احلمري مـن سـعد   ]: من كمام[
  ).أي من سوء سعدهم(الرّكاب 

يف جبل مسعـان، مـن   ] من قرى حلب[ :ْتقاد   
الصوجلان، الَعلم، كما يـرى األب  : تقدا :األرامية
  .۱۸٥ص ۳۸س: املشرق :أرملة يف

طلب كـل  : َتقادر الرجالن: من العربية :رْتقأد   
  درة، ـر يف القـاواة اآلخـد منهما مسـواح

  
  
  
  

  
َقَدر عليه وَقـِوي  : ْتقادر عليه مبعىن]: يقولون[وهم 
  .عليه
قُدم، مضى على : تقادم الشيُء: من العربية :ْتقاَدم   

  .وجوده زمن طويل
  .تقادم عليه الزمان]: يقولون[

  .َتقاُدم: واستمدت التركية
مدة حيـددها القـانون   : والتقادم يف القانون
  .يسقط يف ايتها حق املطالبة

َتقاذفوا : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتقاذف   
قذفـه  : تراَموا ا، َتقاذفت به األمـواج : باحلجارة

  .بغُضها إىل بعض
  .اقتربا، ضد َتباعدا: تقاربا: من العربية :بْتقأر   

  .َتقارب: التركيةواستمدت 
عيفو هادا من بتقارش معـو؟  ]: يقولون[ :شْتقأر   

  .انظرها .بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من قارش

: من مفردات الثـاقفني، مـن العربيـة    :ْتقارض   
  .أقرض كل منهما صاحبه: َتقارضا

هاحلديدتني عـم حبتّكـوا   ]: يقولون[ :ضْتقأر   
إحـدامها  تقـرض  : ببعضن وعم بتقارضوا، يريدون

األخرى، بنوا على ْتفاعل للمبادلة من قارض الـيت  
  .قطعه: بنوها أيضًا من قرض الفأُر اخلشب

  .َتضاربوا َتطاعنوا: َتقارعوا: من العربية :عْتقأر   
  .ضربوا الُقرعة: َتقارعوا: من العربية :عْتقأر   
  : َتقارن الرجالن: من العربية :نْتقأر   
  
  
  
  
  
  
  



٣٦٤ 
 

إذا ]: يقولـون [ا اآلخر، وهـم  أحُدمهَتصاحبا، لزم 
: ن منتوجي مبنتوج غريي بظهر الفرق، يريدونۤربتقا

  .إذا اقترن
  .َتقاُرن: واستمدت التركية

  .أخذ كلٌّ قسمه: َتقامسوا: من العربية :ْتقاَسم   
  .تقامسّوا ٕرَكع]: من استعارام[
  .تقاسم: انظر الفوات

أظهر الِقصَر، : َتقاصر الرجُل: من العربية :ْتقأصر   
  .كّف عنه وامتنع: َتقّلص، عن األمر: الظلُّ

كنا شراكة وبعـدا تقاصـرنا،   ]: يقولون[
  .ختالصنا: يريدون

للمطاوعة من قاّصـه  بنوا على ْتفاعل  :ْتقأصص   
  .القصاصأوقع به  :)العربية(

َتقاضـى املتخاصـمان إىل   : من العربية :ْتقأضى   
َتحاكما وترافعا إليه، َتقاضاه الديَن وغـَريه  : القاضي
  .طلبه وقبضه منه: وبالدين

  .َتقاِضي: واستمدت التركية
  .فالن بتقاضى راتب ضخم]: من كالمهم[

العروس عم بتتقاضى مقاضاة، ]: يقولون[ :ْتقأضى   
للمطاوعة مـن  تلمع من الزينة، بنوا تفاعل : يريدون

اإلضاءة بعد أن أبدلوا مهزا قافًا، وجعلوا مصدرها 
  .على غري القياس

جاءوا وتتـابعوا  : َتقاطر القوُم: من العربية :ْتقأطر   
  .أرساًال

انفصـل  : َتقاطع الشـيئان : من العربية :ْتقأطع   
هجر بعضهم : أحدمها عن اآلخر، ضّد اّتصال، القوُم

  .بعضًا
  
  
  
  
  
  

  
ملا بتقاطعوا األوالد ٕبْتين كل ]: ممن عادا[

واحد خنصرو وبشبكو خبنصر رفيقو وبشدوا حـىت  
  .ينفصل التشابك، وهو إشارة الفراق

  .قعد: َتقاعد: من العربية :ْتقأعد   
اصطالح تركي من َتقاعَد املتقدمة َتقاُعدًا  :الَتقاُعد   
  .اإلحالة على املعاش: مبعىن
  .التقاويت: انظر

االّتـداع،  : امع العلمي العـريب وضع هلا 
  .اّتدع: وفعله

مـت  ((التقاُعد من : فيقولون]: ويتندرون[
  .))قاعدًا

َتقاعس : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتقأعس   
  .تأّخر عنه: عن األمر

وضع شيًأ ثقـيًال فـوق   : من َثّقل العربية :الَتّقاۤلة   
وحنـوه   ))وده يلاجل((األوراق لئال يعبث ا اهلواء، و 

  .يزاد فوق اللحاف للتدفئة
  .اُلمثِقلة: وضع هلا جممع مصر

: قَلْب َتّقالة، من َتقال التركية :]يقولون[ :التّقاۤلة   
: اللعبة البهلوانية، ويسـمي األتـراك مـن يلعبـها    

  .َتْقالجي
تقلب َتّقالتني بـاهلوا وجتـي    :]من تندرهم[

  .سوا) حلضين(
أطلقها احملدثون على السـنن املوروثـة    :التقاليد   

والعرف املتناقل، مسوها بالتقاليد ألا يقلِّد ا اجليل 
  .جيًال قبله

اسم الواحدة من  :)العربية(حتريف اإلتقاَنة  :الَتقاۤنة   
وهم يسـتعملوا ملعـىن    –انظرها –: أتقن الشيَء

  .النظافة كأا من اإلتقان
  .٢٥ص٦٤س : انظر املقتطف

  .تتقن: ظروان
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حدا بتقاوى على أزعر مّنو؟ ]: يقولون[ :ْتقاوى   
  .مبعناها) العربية(ن قاواه بنوا على ْتفاعل م

  .انظرها

ضيعة علـى  : حىت املدن بتتقاوى على بعضا
ضيعة الشيخ ْسعيد عاألنصاري : ضيعة وبلد على بلد

وحارم على دركوش وإدلب على رحيا و محاة علـى  
  ...محص وحلب على دركوش و

تفاوضا وتباحثا، وهم : َتقاوال: من العربية :ْتقأول   
  .يستعملوا أيضًا ملعىن جتادال

  .ا على ْتفاعل للمطاوعة من قاومهبنو :ْتقأوم   
  .انظرها

بّدك ْتقاوم عدّوك الزم تتسـلح  ]: يقولون[
  .متلو أو أكتر

حيرفون ا التقاُعد اليت اصطلح عليهـا   :َتقاويت   
  .انظرها .األتراك

  .ى ْتفاعل للمبادلة من قايسبنوا عل :ْتقاَيس   
  .انظرها

من مفردات الثاقفني، بنوا على ْتفاعـل   :ْتقأيض   
أعطـاه  : عاوضه، أي): العربية(للمبادلة من قايضه 

  .سلعة وأخذ عوضها سلعة
صـار  : َتقّببت إيدو، يريدون: من العربية :ْتٔقّبب   

  .فيها ارتفاع جلدي من مرض أو من نار
  .تقبقب: انظر

بنوا على ْتّفعل للمطاوعة مـن قّبحـه اهللا    :ْتٔقّبح   
  .بّين قبحه، جعله قبيحًا): العربية(

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّبش الـيت   :ْتٔقّبش   
  .انظرها .بنوها أيضًا من قبش

: البنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّبضه امل :ْتٔقبّٔض   
  .أعطاه إياه وجعله يف قبضته

  
  
  

تقّبض احلق وصـار املـۤالك   ]: من كالمهم[
  .وبكرا الكتۤاب وبعد شهرين العرس

  .انظرها .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّبعه :ْتٔقّبع   

بعض النباتـات بتتقّبـع يف    :]من كالمهم[
  .الشتۤا والعجني بتقّبع كمان َتيختمر

بنوا على تفعفع من َقبَقب اليت بنوها أيضًا  :ْتٔقبٔقب   
  .انظرها .من قّبب

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّبع اليت بنوها  :ْتٔقّبع   
أدخله يف ثوبه، وهـم   :)العربية(أيضًا من قبع رأَسه 
  .عىن ُألبس قبع الَقَرعيستعملوا أيضًا مب

من ستني سنة كانت املقّبعة تقص دهب قد 
  .ما عندا شغل

قبل ستني سنة كان أكتر الناس  :]يقولون[ ْتٔقبٔقب   
يلبسون القبقاب اتقـاء  : بتقبقبوا يف الشتا، يريدون

تلويث الصرماي، وكان سوق القباقيب ما يلّحـق  
  .شغل، هّلق بقي دكان وحدة وَبس

نعوذ بـاهللا ماحلفيـان إذا   ]: من كمام[
  .تقبقب

رضي بـه، قبلـه، اُهللا   : َتَقّبله: من العربية :ْتٔقّبل   
  .استجابه: الدعاَء

  .َتقبُّل: واستمدت التركية
بعد الدعاء يقولون للـداعي  ]: من عادام[

  :وكذا للمصّلي
  )بلفظها العريب(َتَقّبل اهللا  –
 .مّنا ومنكم –

 :)العربية(بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّبله  :ْتٔقّبل   
  .لثمه
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بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّبن الشـيَء   :ْتٔقّبن   
  .وزنه بالقّبان): العربية(

مـا بيعرفـّوا   : َهدول اوالد]: من كنايام[
  .بكام تقّبۤنت

أطلقوها على البثور اليت تظهر يف  :تْقبيلة الْسخوۤنة   
ظهرت : قّبلته اُحلّمى: الشفاه إثر احلمى، ويف العربية

يف شفتيه بثورها، واسم هـذه التقبيلـة يف العربيـة    
  .ما يظهر على الشفة من بثور بعد املرض :))اَحلأل((

، تقّتر رزقو :]يقولون. [من مفردات الثاقفني :ْتٔقتّٔر   
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن قّتـر علـى عيالـه     

  .ضّيق عليهم يف النفقة :)العربية(
َتقاتلوا واقتتلـوا،  : َتقّتل القوُم: من العربية :ْتٔقّتل   

  .وهم يستعملوا ملعىن ُقِتل
  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من قّجج :ْتٔقّجج   

  .انظرها

  .للمطاوعة من القحبنة بنوا على تْفعلن :ْتٔقحَبن   
  .انظرها

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّحط :تٔقّحط   
  .انظرها

  .انظرها .بنوا على ْتفعول من قحوط :ْتٔقحٔوط   

كان أيب دّينًا زاهدًا الحيايب،  :]من لوحام[
ويتمسك بكل ما أتى الدين به، اجتمعـت اسـرتنا   
وشكوا من أن متوّلي وْقفنا مل يعط أحدًا قلـيًال أو  
كثريًا، وارتأوا أن يعزلوه ويولوا أيب، وللمتويل مـن  

علـى   –رون، فـأَبى  ـف يف املائة عشـريع الوق
هـذا حـالل   ! ل يا شيخ عمـر ـوأَبى، قي –فقره
  ذا ـرط هـامن اشتـّدي الثـف أي جـوالواق

  
  
  
  
  
  

أخشى أن أخطئ : والشرع يرعى شرط الواقف، قال
يف توزيع حقوقكم فأسأل عن ذلك، وكان يـأمرين  
أن أَتَعّمم وما أطعت، ويتهكم إذا حلقـت وجهـي   

كّني اليوم تقحوطت؟ فال أرّد، مث ملـا مـات   : قائًال
  .عرضوا علّي أن أتوّلى ذلك فأبيت

  .جف ويبس: تقّدد الشيُء: من العربية :ٔقدَّدْت   
بنوا على تفّعل للمطاوعة من قّدر اهللا األمَر  :ْتٔقدّٔر   

  .حكم عليه: حكم به، وقّدر عليه): العربية(
بنوا على تفّعل للمطاوعة مـن قـّدره اهللا    :ْتٔقدّٔر   

  .أعطاه القدرة :)العربية(
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قدَّر الشـيء   :ْتٔقدّٔر   

  .قاسه به وجعله على مقداره): العربية(
أنته عظيم لكن مـا  : قال لو]: من كالمهم[

إن ما تقّدرت أنا بقّدر نفسي : يف من يقّدرك، قال لو
  .وأنا كتري

فالن قّدُروه والتقدير : ومينع بعضهم أن يقال
  .﴾حق قدرهروا اهللا ما قّد﴿: وتقّدر، ويف القرآن

  .َتطّهر وَتبارك: َتقّدس: من العربية :ْتٔقدس   
  .ۤاْتَتقۤدش: ويف السريانية

سار، خـالف تـأخر،   : َتقّدم: من العربية :ْتٔقدَّم   
أمره به وأوعز إليـه بـه   : سبقهم، إليه بكذا: القوَم

  .وأوصاه به
على تفسري  ))أتقدم إليك دييت((: وحنو قوهلم

  .ريمبعىن أِس ))أتقّدم((
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  .التقدُّم: تقدموت: ويف العربية
  .اهلدّية: الَتقِدَمة: من العربية :الَتْقِدۤمة   
املصدر الصناعي من التقدُّم، وهي مـن   :الّتقدمّۤية   

شعارات عهدنا هذا األخري، يريـدون ـا َتبّنـي    
  .شعارات حزب البعث

  .مصدر قدَّر: عربية :التقدير   
  ).مينع بعضهم التقديرحيث (انظرها وتقدر 

  .على التقدير أو تقديرًا]: يقولون[
تقـّذره  : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتٔقّذر   

  .وجده قذرًا: وتقّذر منه
بنوا على تفّعل للمطاوعة من قّرا اليت بنوها  :ْتٔقّرا   

  .من قرا
  .قرا وقّرا: انظر

بنوا على تفّعل للمطاوعـة مـن قّربـه     :ْتٔقرّٔب   
  .أدناه :)العربية(

: َتقّرب إليـه  :–على عادته  – ))الرائد((ويف 
  .حاول االقتراب منه

  .َتقرُّب: واستمدت التركية
: تقّرب قربان ألهللا، من العربية]: يقولون[ :ْتٔقرّٔب   

  .توّسل: تقّرب إليه
  .َتْقۤربوت: ويف العربية

تقربطو وتقربط فيه وما بقـى  ]: يقولون[ :ْتٔقرٔبط   
استمسك به، بنوا على تفعلل من : يدّشرو، يريدون

قربط مبعناها، وهذه بنوها من القرباط املشـهورين  
  .بالشح والدناءة

تقّرح قليب من أكـل الربغـل   ]: يقولون[ :ْتٔقرّٔح   
واّدرة، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّرح الـدمُع  

  .اجلروح: جعلها ذات قروح أي :)بيةالعر(األجفان 
  
  
  
  

 .بنوا على تفرعل للمطاوعة من قرحط :ْتٔقْرحط   
  .انظرها

ثبت، وهم يسـتعملوا  : َتقّرر: من العربية :ْتٔقرّٔر   
  .ملعىن صدر أمر أو مرسوم، وهو اصطالح تركي

تقّرش احلليب، بنوا على ْتفّعل  :]يقولون[ :ْتٔقرّٔش   
  .صار قريشة: للمطاوعة من قّرش احلليب

  .قرش وقريشة: انظر

احلليب ما هو صاغ، حطيناه ]: من كالمهم[
  .عالنار وملا غال قّرش وفرط

: تقّرشت احلسـبة، يريـدون   :]يقولون[ :ْتٔقرَّش   
ُعرف مقدار قروشها، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من 

اليت بنوها من القرش التركيـة عـن    –انظرها  –قرَّش 
  .وحدة النقد: األملانية

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن قـّرص    :ْتٔقرّٔص   
  .قطعه قرصة قرصة :)العربية(العجني 

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن قّرصـو    :ْتٔقرّٔص   
أخـذ حلمـه   ): العربية(الشوك اليت بنوها من قرصه 

  .ملهبأطراف أصابعه حىت يؤ
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّرض الشيَء  :ْتٔقرّٔض   

  .أكله: قطعه، الفأُر الثوَب): العربية(
  .تقروض: انظر

  .تقّرضت أصابيعو]: من كالمهم[
هاملرضان تقّرض مـالْبروك،  ]: يقولون[ :ْتٔقرّٔض   

  .انظرها .حتريف تأّرض

بّدو يكون تقّرط على قـص  ]: يقولون[ :ْتٔقرّٔط   
األضٓفر حىت عّمل، بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن   

  .قطعه :)العربية(قّرط الشيَء 
  .تقرقط وتقرمط: انظر
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بنوا على ْتفعلل للمطاوعة مـن قـرطم    :ْتٔقرٔطم   
  .قطعه :)العربية(الشيء 

ْتقرفت األقالم، بنوا على ْتفّعل ]: يقولون[ :ْتٔقرّٔف   
للمطاوعة من قرف األغصان، وهذه بنوها أيضًا من 

  .كسر قراَفها أي حلاَءها :)العربية(قرف الشجرة 
بنوا على تْفعلل للمطاوعة مـن قـرقش    :ْتٔقرٔقش   

  .انظرها .الكعك

بنوا على ْتفعفل للمطاوعة مـن قـرقط    :ْتٔقرٔقط   
  .اانظره .القرقوطة

  .قرقط والقرقوطة وتقرط وتقرمط: انظر

مالركوب الركوب تقّرمْت، بنوا ]: يقولون[ :ْتٔقرّٔم   
على ْتفّعل للمطاوعة من قرمة النبات الـيت تكـون   

  .صلبة
  .القرمة: انظر

تقرمشت القضامة وتقرمش ]: يقولون[ :ْتٔقرَمش   
 .البسكويت، بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من قـرمش 

  .انظرها

م اخلاروف، بنوا ضتقرمط ع]: يقولون[ :ْتٔقرٔمط   
  .على ْتفعمل للمطاوعة من قرمط

  .انظرها وتقرقط وتقرط

تقّرنـت املوبيليـا وتقّرنـوا    ]: يقولون[ :ْتٔقرّٔن   
الزوايا، بنوا : عمل هلا القراين أي: املخّدات، يريدون

  .انظرها .على ْتفّعل للمطاوعة من قّرن الشيء

على ْتفعول للمطاوعة من قـروض  بنوا  :ْتٔقرٔوض   
  ).العربية(اليت بنوها أيضًا من قرض 

  .انظرها وتقرض

  .على وجه التقريب: عربية :تقريبًا   
  
  
  
  
  
  

  .مصدر قّرب: نسبة إىل التقريب: عربية :التقرييب   
واصطلحت  –انظرها  –مصدر قّرر : عربية :التقرير   

التركية على تسمية ما حتكم بـه الـدوائر الرمسيـة    
  .التقارير: بالتقرير، أي تثبيت األمر، ومجعتها على

تقريـر املفـتش   ]: من تعابريهم احلديثـة [
  .وتقريرات اخلربا والتقرير الطيب، كتب حبّقو تقرير

اصطلحوا على تسمية الكبة بسـياخ   :التقريضة   
  .انظرها .بالتقريضة

وا الكلمة من محاة حيـث هكـذا   واستمد
  .تسمى، ألن هربها يقرض باجلرن قرضًا وال يفرم

  .عافته نفسه: َتقزَّز عن الشيء: من العربية :ْتٔقزَّز   
: َتقّسط القوُم الشيَء بينـهم : من العربية :ْتٔقسّٔط   

تقّسموه على السواء، وهم يستعملوا ملعىن ُجِعـل  
  .املبلغ أقساطًا

اقتسموه، : َتقّسم القوُم الشيَء: العربية من :ْتٔقّسم   
  .مطاوع قّسم الشيَء

  .إذا اْتقسم احلمل بنشال]: من حكمهم[
وأحـد   –انظرهـا   –مصدر قّسم : عربية :التقسيم   

واصطالح موسيقى وضعه  ،÷األعمال األربعة، رمزه 
األتراك لعزف اآللة املوسيقية الواحدة نغمًا مرسـًال  

  .كنغم املواويل، فيه وقفات تقّسمه
  .التقاسيم: ومجعوها على

تقسـيم عـالعود وعــالبزق   ]: ويقولـون [
  .وعالقانون وعالكمنجة وعاملندولني وعالناي

وتعتز جمموعة أسطوانايت بتقاسـيم تركيـة   
لوال أن سطا عليها من يستعري وأخرى عربية نادرة، 

  .وال يرد
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كشط : مطاوع قّشره: َتقّشر: من العربية :ْتٔقشّٔر   
  .جلده، نزع عنه قشره

  .قشر وانقشر: انظر

  .مطاوعة من قّششبنوا على ْتفّعل لل :ْتٔقّشش   
  .انظرها

تقّشط فالن، قّشطوه قطـاع  ]: يقولون[ :ْتٔقشّٔط   
: جّردوه منـها : الطريق كل تيۤابو واللي فّيا، يريدون

أصحت من الغيـوم، أو  : جماز من تقشطت السماء
نزع منها : بنوا على تفّعل للمطاوعة من قّشط الداّبة

  .اُجلّل
ْتقّشع فالن اخلۤير، بنوا علـى  ]: يقولون[ :ْتٔقّشع   

اشترى : يريدون –انظرها  –ع ْتفّعل للمطاوعة من قّش
  .تراه :تقشع فّيا اخلري أي: وقيل له

: من مفردات الثـاقفني، مـن العربيـة    :ْتٔقّشف   
  .ضّد تنّعم: َتَقّشف

ْتقّشقت الدّبة، بنوا على ْتفّعل ]: يقولون[ :ْتٔقشّٔق   
  .انظرها .للمطاوعة من قّشق

تقشقشت غراض البيت من ]: يقولون[ :ْتٔقْشٔقش   
شان تعزيلو عالعيد، بنوا على تفعفع للمطاوعة مـن  

  .انظرها .قشقش

مهما تكن بضاعته ] ينادي البياع[ :التقشيۤشة
التقشيشـة ٔيـا،   : ينادي على الفضلة األخرية منها

ويفهم من ندائه أا أرخص مما باعه، جعلوها مصدر 
 ).العربيـة (الشيَء  ))قشَّ((قّشش اليت بنوها أيضًا من 

  .انظرها

أو  َتباعد، املسألَة: َتقّصى: من العربية :ْتٔقصّٔى
  .بلغ الغاية يف البحث عنها أو فيها: فيها

  
  
  
  
  

: الَتقصِّي، وهـم قـالوا أيضـاً   : ومصدرها
  .التقصاي والتقصاية

  .َتَقصِّي: واستمدت التركية
تقّصب الكّبـود وتقّصـبت   ]: يقولون[ :ْتٔقصّٔب   

العباي، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّصـب الـيت   
  .بنوها أيضًا من خيوط القصب

  .قّصب والقصب: انظر

  .قصده: تقّصده: من العربية :ْتٔقصُّد
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّصـر   :ْتَقصّٔر

  .جعله قصريًا): العربية(الثوَب 
فعفع للمطاوعـة مـن   بنوا على ْت :ْتٔقصٔقص

  .قصقص اليت بنوها أيضًا من قّص العربية
  .قصقص و قص و انقص: انظر

صدر قصَّر، ويغلـب أن  م: عربية :التقصري
  .يستعملوها يف التقصري اازي

انقضى، : َتقضَّى الشيُء: من العربية :ْتٔقّضى
  .فين، انصرم

  .التقاضي والتقضاية: ومصدره عندهم
الدين النعساين بتقّضـى  بدر ]: من كالمهم[

  .معو وقت كوّيس
حننه أبنـاء   –تقّضى عمرنا ]: من لوحام[
أول حرب وتـاين  : بكل املصائب واحملن –هاجليل 

كلنـا يف  أحرب وأزمات اقتصادية وانقالبـات، و 
احلربني بزر املكانس بأغلى مثـن، وّملـام الزبالـة    
عاجلحش كان من مجلة زبالتو جثث امليـتني مـن   

ب هاأللوف كم واحد شعطت أسعار جوعن، وجن
بضاعنت وغنيوا وغنيوا، وهاألشيا شفتا أنا وشاهدا 

ـ ـوأكل ـ  ـت صمنة بزر املكن رة، ـس بربـع لي
ا يف دوا، وأرو ـۤازة، ومرضت ومـت اخلّبـورعي

   ا عمرـي على إبنـا عم تبكـي وأشوفـلعند عمت
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اللي أجا خرب موتو، وهيك معظم قرايبيين، وهّلـق  
السبعني كل الظلم انصّب علـّي، ولـيش؟    وأنا إبن

: شلون بتريدين ما أكون إنساين ومبدئي وحدة البشر
بّدك .. .وحدة الراية والدين واللغة والنظم والثقافة و

يتوّسع وطنك على حساب جـارك؟ أنانيـة، تعـا    
خيال قول : لنساوي وطنك كل األرض، واللي بقول

ر نته رضيت وأنا رضيت وهوة رضي صـا أإذا : لو
  .كل شي

حاجَتك تتقضون عالعبـاد،  ]: يقولون[ :ْتٔقْضٔون   
تأمر وتنهى، بنوا على تفعون للمطاوعة من : يريدون
  .انظرها .القضونة

  .الْتٕقْضٓون: ومصدرها عندهم
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّطب الـيت   :ْتٔقّطب   

مجعـه،   :)العربيـة (بنوها أيضًا من َقَطب الشـيَء  
أدخل إحدى عروتيه يف األخـرى مث ثـىن   : اجلوالَق

ومجع بينهما، وهم يستعملون قطب وقّطـب ملعـىن   
  .خاط املخروق، وثّبت الزّر يف الثوب أو يف النسيج

سال قطرة قطـرة،  : َتقّطر املاُء: من العربية :ْتٔقطّٔر   
مزجه : تقّطر السكر، يريدون :أيضًا] يقولون[وهم 

  .ليعمل منه القطر باملاء مث غاله
  .َتقطُّر: واستمدت التركية

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّطش :ْتٔقطّٔش   
  .انظرها

  سّياريت عم بتقّطش ]: من كالمهم[
  ).يتقطع فيها التيار مث يعود مث يتقطع :يريدون(

  .مطاوع قّطع: َتقّطع: من العربية :ْتٔقطّٔع   
لـيش  البتقّطع باأليـدين  ]: من كمام[

  .شي مانابو وتقّطعت تيابو. لنقطعو بالسۤنان
  
  
  
  

ٕصرمايتك ْجديـدة ْتقّطـف    ]:يقولون[ :ْتٔقطّٔف   
، بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن   )أو علبسا(بلبسا 

ضاق مشُيه وأبطـأ،  ): العربية(قطف الفرس وغُريه 
  .وهم يستعملوا ملعىن االعتناء يف استعماهلا

ما بتنجبل الكّبة  بعْد]: ويقولون[ :الَتقطوعة
النّية بساووَّا تقطوعات تقطوعات كل تقطوعة للقمة 

  .انظرها ).العربية(واحدة، بنوا على تفعولة من قطع 

  .انظرها .مصدر قّطع: عربية :التقطيع

  .التقاطيع: وجيمعوا على
من تقـاطيع وّچ اإلنسـان   ]: من كالمهم[

  .بتعرف أّشو من شي
ع، َقٕبْتقع بـالت  عم: قول اليهود خاصةي :ۤتَقع
  .ينفخ يف البوق: يريدون

  .قرن ينفخون فيه لدى عيد هلم: والتقع
أخرجـه  : َتقّعر يف كالمه: من العربية :ْتٔقعّٔر

أخرجه من قعـر  : من حلقه، وهم يستعملوا ملعىن
  .حلقه تكلفًا للفصاحة

بنوا على ْتفعول للمطاوعة من قعور  :ْتٔقْعٔور
  .انظرها .الباجنان وغريه

قعور الباجنان والكوسا والقـرع وغـرين   بت
باملقورة يف البيت، إال اجلزر صار يقعـورو اخلـراط   
وكان من قبل يف البيت، ويف محاة ببيعوا جزر مقعور 

  .وخالص
َتجّمع، وهـم  : َتقّفص: من العربية :ْتٔقفّٔص
 :]يقولـون : [صار حمّدبًا كالقفص: يستعملوا ملعىن

  .مسكني ْتقّفصت عضامو
ارتعد من الربد : َتَقْفَقف: من العربية :ْتٔقفٔقف
  .أو من احلّمى
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انغلـق، وهـم   : َتقّفل الباُب: من العربية :ْتٔقّفل   
  .يستعملوا للمبالغة يف قفلها

  .مصدر َثُقَل: الِثَقل: من العربية :الٕتْقل
  .تقل التالية: انظر

ماشا اهللا عليه عقل وٕتْقـل،  ]: من كالمهم[
  .عهالتقل صن
اهللا يرٓمحو بتقل ما عليه ]: من دعائهم لفالن[
  .تراب

  .ضّد خَف): العربية(حتريف َثقل  :ٕتۤقل
تقل مرضو وتقلت مرضتو، ]: من كالمهم[

  .وتقلت بايتو) معدته: يريدون(تقل األكل على قلبو 
صـّيره ثقـيًال،   ): العربية(حتريق َثّقله  :ٔتقّٔل

  .ّمحله ثقيًال: عليه
ـ ]: من كالمهم[ د تّقلـي االوالد  ربصار ال
  .فالن ْبتقلك دهب) زيادة الدثار: يريدون! (يامرا

اهللا ال ْيتّقـل فينـا أرض وال    :]من دعائهم[
  ).يتومهون أم يسجعون(يكّره فينا عبد 

  .خّفف بتدٓرج تّقل بتعرج]: من أمثاهلم[
بنوا على ْتفّعل من قّلى اليت بنوها أيضًا  :ْتٔقّلى

  –قلّى وقلى: انظر –) ربيةالع(من قال اللحَم 

  .متلمل على فراشه: َتَقّلى املريُض: ويف العربية
  .التقالي والتقالية: ومصدره عندهم

العصفور عم بتفّلى والصـياد  ]: من أمثاهلم[
  .عم بتقّلى
  
  
  
  

  
  
  
  

بنوا الصفة مـن تقـل علـى تقـالن      :ٔتْقالن   
  .تقالنة:واملؤنث

 .فالن تقالن وتقالن مرضو]: من كالمهم[
  .ليش قلبك تقالن علينا

حتّول عن وجهه، على : َتقّلب: من العربية :ْتٔقّلب   
حتّول من جانب إىل جانب، حتـّول ظهـرًا   : فراشه

تقلبـت الصـرماي مـن     :]يقولـون [لبطن، وهم 
  .انظرها .مطاوع قّلب: عالسطوح، يريدون

  .َتقلُّب: واستمدت التركية
  .تقّلب الطقس]: من كالمهم[
شعبان ما بصـري   ۱٥يوم ]: اعتقادهممن [

تدّخل مكنسة من باب الصقاق الترو تكنس الرزق 
أو تكنس حدا من أهل البيت، الزم تقلّبـا تقليـب   

  .للسطوح أو ألرض احلوش
فالن تقّلـب يف مناصـب   ]: من جمازام[
  .كترية

مطـاوع  : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتٔقّلد   
لبست القالدة، فـالن  : املرأةتقّلدت  –انظرها  –قّلد 
تـواله وألزمـه   : ألقى محالته يف عنقه، األمَر: سيَفه
  .نفسه

  .َتقلُّد: واستمدت التركية
َتقّلص : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتٔقلّٔص   

  .انضّم وانزوى، جتّمع بعُضه على بعض: الشيُء
  .والتقّلص ضّد التمّدد
  .َتقلُّص: واستمدت التركية

  .َهْتٔقلّۤص: لعربيةويف ا
: مطاوع قّلـع الشـيءَ  : َتقّلع: من العربية :ْتٔقّلع   

عزلـه، وهـم   : انتزعه من أصله، والـوايل فالنـاً  
  .يستعملوا ملعىن ُطِرد
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  .حتّرك واضطرب: َتقلقل: من العربية :ْتٔقلٔقل   
رآه قلـيًال،  : َتقّلل الشيَء: من العربية :ْتٔقّلل

  .جعله قليًال: وهم يستعملوا مطاوعًا لتقّلل الشيَء
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن قّلـم    :ْتٔقّلم

  .نقشه بشكل خطوط: النسيج
  .قلم والتقليمة: انظر

أجريك ُطوۤلت أضافريو الزم ]: من جمازام[
  .تتقلم

يادة امللبـوس  أطلقوها على الدثار وز :ٕتْقۤلة
  .التقاء الربد

  .تقالت: واجلمع
  .صّباب املاء: دوكلي: من التركية :الٕتقِلي

  .الَتقاِلي: ومجعوها على
اسم الواحدة : التقليمة: من العربية :التقليۤمة
  .من َقّلم النسيج

  .انظرها وتقلم

تقّمر اخلبز، بنوا على تفّعل ]: يقولون[ :ْتقمّٔر
وضعه على اجلمر بعد  :)ةالعربي(للمطاوعة من ّمجره 
سّهل هذا اإلبدال جعل اجلـيم  . أن جعلوا اجليم قافًا
  .كافًا لدى املصريني

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َجَمـَز   :ْتٔقّمز
قفـز  : عدا وأسرع، وهم يستعملوا مبعىن): العربية(

  .بعد أن جعلوا جيمها قافًا
  .حبييب عم بتقّمز متل الغزال]: من كالمهم[
   نـم: نـردات الثاقفيـمن مف :صـْتٔقمّٔ

  
  
  
  
  
  
  

انتقلت من جسد إىل جسد : الروح تقّمصت: العربية
  .لبس القميص: جماز من َتقّمص: آخر

  .والتقمص مذهب الربامهة، ومثله التناسخ
  .َتقمُّص: واستمدت التركية

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّمطـه   :ْتٔقمّٔط
لّفه بالقماط، وهم اسـتعملوها يف شـّد   ): العربية(

تقّمطت البضاعة قّمطوَّا املقمطني وعم : البضائع أيضًا
  .بستّنوا القافلة لتشيال لبغداد

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّمعـه   :ْتٔقّمع
ـ  :)العربية(اليت بنوها أيضًا من قمعه  ة، ضربه باِملقمع

  .ما يضرب به اإلنسان من خشبة أو غريها: واِملقمعة
العروس تنّقشت وتقّمعت ]: يقولون[ :تٔقّمع

روس أصابيع إيديها وإجريها باحلّنۤا، بنوا على ْتفّعـل  
): العربيـة (للمطاوعة من قّمعت املرأة بناَنها باحلناء 

  .خضبتها فصارت هلا كاألقماع
من شـان  تقّمع القطرميز ]: يقولون[ :ْتٔقّمع

يصّبوا فيه الزيت، بنوا على تفّعل للمطاوعة من َقَمع 
  .وضع يف رأسه قمعًا ليصّب فيه :)العربية(الوطَب 

تقن صنعتو، حتريف أتقـن  ]: يقولون[ :َتٔقن
  .أحكمه :)العربية(عمله 

  .نوا على تفعلل للمطاوعة من قنربب :تٔقنْٔرب
  .انظرها

َبـال  َبَقـى  البتقنرب مالو أصـل،  ]: يقولون[
  .ر َبال قلتنات فاضيةۤتهايۤدي سك

تلفظ اجلـيم  (تكّبر : ۤاْتَجْنَبر: ويف السريانية
  ).َكافًا
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ْتقنبز عاملخّدات وصار يقـص  ]: يقولون[ :ْتٔقنبز   
َتعّلى، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من : ويشرب، يريدون

  .انظرها .قنبز

ْتقّنت يف مصروَفك الوقت ]: يقولون[ :ْتٔقّنت
عاطل، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من قّنت  –شۤايفو–

أمسـك عـن   ): العربية(اليت بنوها أيضًا من قَنَت 
  .الكالم، وهم يستعملوا يف االقتصاد مطلقًا

  .انظرها .ْتقّنن: ويدانيها

هادا بتقنـدر   ورو قندر]: يقولون[ :ْتٔقْنٔدر
أقنعه أو امدحه، بنوا علـى ْتفعلـل   : قوام، يريدون
 ))قانديرمق((ة من قندر اليت بنوها أيضًا من للمطاوع
  .اإلقناع: التركية

  .قندر: انظر

رو قندشـو شـوي   ]: قولـون ي[ :ْتٔقْندََش
امدحه، بنوا على : ش مبشي حالو، يريدونهادابالتقنٓد

  .انظرها .تفعلل للمطاوعة من قندش

تقندق الولد واحلكـيم  ]: يقولون[ :ْتٔقنٔدق
مابريد يتقندق، بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من قندق 

  .اليت بنوها أيضًا من القنداق التركية
  .قندق و القنداق: انظر

طلع تقرتع يل عمزرۤاب ]: يقولون[ :ْتٔقْنَزع
بّدي بّدي، يا خيتو أشـو  : السطوح وعفرد صوت

هالضىن، ريتين أموت وما أجيبو، بركي وقع لتحت 
ارتفع، بنوا علـى  : وانقرفت رقبتو، يريدون بتقرتع

  .انظرها .ْتفنعل للمطاوعة من قرتع

  :التهكمية]: من مواالم[
  حّبيت حمبوب من قشر البصل بقۤلب

  الشكل وال الصوت وال شي يف القلب يطۤرب ال  
  
  
  
  
   

  يف ليلة اإلنس وينو؟ ال مبشرق وال مبغرب
  وبليلة الچلح بتقرتع يل من املغرب         

بنوا على تفنعل للمطاوعة مـن القنطـرة    :ْتٔقْنٔطر   
 –    ُبين بشكل قنطـرة : واستعملوها مبعىن) العربية(
هـا، أو حتريـف   وقع من القنطرة، مث أطلقو: مبعىنو

  .سقط من علّو، وقع :)العربية(تقّطر 
  .واستعملها ابن حجة احلموي

  ]: من أغانيهم[
  اــسحبت علي موس    شفت احللوة ببانقوسا
  تقنطرت انا وحصاين    اـما طلت انا البوس
  .))نطرگت((ويلفظوا 

: َتقّنـع : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتٔقّنع   
  .وضع الِقناع
رضي ): العربية(حتريف اقتنع بالشيء  :ْتقّنع

  .به
بنوا على ْتفنعل للمطاوعـة مـن    :ْتٔقْنَفش

  .انظرها .قنفش

تقـّنن يف مصـروفك،   ]: يقولـون [: ْتٔقّنن
اقتصد، بنوا على ْتفعـل للمطاوعـة مـن    : يريدون
اصرف حسب ما يفرضه : النظام، يريدون: القانون

  .القانون دون زيادة
  .انظرها .ْتقّنت: ويدانيها

  .مصدر قّنن: عربية :التقنني
  .انظرها وتقنن

: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :ْتٔقهٔقر
  .رجع إىل الوراء: تقهقر

بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من قهقـه   :ْتٔقهٔقه
: قهقـه : اشتّد ضحكه، أو على األصـح ): العربية(

  ..قه قه قه: أرسل صوت الضحك
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احلذر واملخافة، وغلب استعماهلا : عربية :التٔقوى   
  .يف املخافة من اهللا

حفظ النفس عما : والتقوى يف عرف الشرع
  .يؤمث

الَتقيـا،  : االسم من اّتقى، واصلها: والتقوى
  .قلبوها للتفرقة بني االسم والصفة

هالربدسو شغل تقوى وهالعمارة ]: ويقولون[
عمـل   َعَملُه: ۤآكلة َأَمك كتري شغل تقوى، يريدون

  .إنسان يتقي اهللا
كـان ذا قـّوة،   : َتقّوى: من العربية :ْتٔقؤّى

  .تشّدد
  .التقواي والتقواية: ومصدره عندهم

أكلـه،  : َتقّوت بالشيء: من العربية :ْتٔقؤّت
  .اّتخذه قوتًا: والشيَء

  .َتقوُّت: واستمدت التركية
  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من قّوس :ْتٔقوُّس

  .انظرها
تقـّوس وراح،  ]: ألفاظ الزجر عندهممن [

  .وتقّوس ورو عن وچي
بنوا على تفوعل للمطاوعـة مـن    :ْتٓقوَشش

  .انظرها .قوشش اليت بنوها أيضًا من قش بالقاشوشة
 ابتدعه: عليه القول َتقّول: من العربية :ْتٔقؤّل

  .كذبًا
  .َتقوُّل: واستمدت التركية

بنوا على ْتفوعل للمطاوعـة مـن    :ْتٓقوَلب
  .انظرها .لبقو

مطـاوع  : َتقّوم الشـيءُ : من العربية :ْتٔقؤّم
ـ   : عّدله، واملتاَع: قّومه ة، ـجعل لـه قيمـة معلوم
   رحو،ـن مطـّوم فالن مـْتق :]ونـيقول[م ـوه
  
  
  

أوِقف مـن جملسـه ليغـادر    : يستعملون ْتقّوم ملعىن
  .املكان

  .بنوا على ْتفوعل للمطاوعة من قومع :ْتقٓومع   
  .انظرها

عّدلـه،  : مصدر قّوم الشيَء: عربية :التقومي
مصـدر  : جعل له قيمة معلومة، ويف هلجتهم: واملتاَع
  .أوقفه ليغادر جملسه: قّومه

اصطالح موّلد لبيان طـول   :تقومي البلدان
  .البالد وعرضها
  .التقاومي: واجلمع

اصطالح موّلد لتقسيم الزمان  :تقومي الزمان
  .إىل مدد متناسبة مع أغراض اتمع

  .تقاومي الزمان: واجلمع
اشترى التقومية كـّال،  ]: يقولون[ :ةالتقوۤمي

سردت وجعل هلا : البضاعة اليت قوَِّمت، أي: يريدون
  .قيمة معلومة

صاحب التقـوى، وأصـله   : عربية: الَتِقّي
  .جعلت واوه تاء: الوقّي

  .التقياءا: واجلمع
  .تقي وأتقياء: واستمدت التركية

من أمساء ذكورهم، ورمبا مسـوا   :َتقيُّ الدين
  .))َتقّية((إناثهم 

بستان صغري على شاطئ قويق  :ة التقينْجني
  .مشاّيل حلب، وآل التقي يلوذون يب قرابة

 :–وتسهل مهزتـه   –َتقّيأ : من العربية :ْتٔقّيا
  .أخرج ما يف جوفه عامدًا

صـار فيـه   : َتقّيح اجلرح: من العربية :ْتٔقّيح
  .الَقيح

جعل : مطاوع قّيده: َتقّيد: من العربية: ْتٔقّيد
  .فيه القيد، أعاقه
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  ).أو تقييد(ما يف بيناتنا تقيُّد ]: يقولون[
  .َتقيُّد: واستمدت التركية

فالن ال تواخذو جدبة مـا  ]: من كالمهم[
  .بتقّيد عليه

: فالن بتقّيد يف خّطو، يريـدون  :]يقولون[ :ْتٔقّيد   
يتمّهل لرياعي قاعدة اخلط اجلميـل كأنـه يتقيـد    

  .بقاعدة
وممن يتقيدون يف زماننا الشيخ علي اخلطيب 

  .والرفاعي
وقدميًا كان ابن العدمي احلليب صاحب تاريخ 
حلب، وخطه ماثل اآلن على قاعدة زمنه يف حمراب 

  .))احللوّية((
  .َشَبط: وضّد تقّيد عندهم

: ْتقّيش املوس، يريـدون ]: يقولون[ :ْتٔقّيش
ُشحذ، بنوا على تفّعل للمطاوعة من قّيش اليت بنوها 

  .التركية ))القايش((أيضًا من 
  .قيش والقايش: انظر

 َبال َتقيفة، استحي بقـا، ]: يقولون[ :الَتْقَيۤفة
  .جعلوا التقيفة مصدر َقيف

  .انظرها والتقييف والقياف

الصـفة  ): العربيـة (حتريف الثقيل  :الْتقيل
  .لاملشبهة من َثُق

 .عيارو تقيل أبو كنيجـان ]: من كالمهم[
هاألكل تقيل عمعدتك، . فالن لسانو تقيل يف احلكي

  .وأكتر أكلنا هيك
  .احلجر مبطرحو تقيل]: من أمثاهلم[

تستعملها التركية مبعىن مثًال، وهـم   :تقييسًا
: شيَء، يريـدون استمدوها منها كأا مصدر قّيس ال

  .جعله على قياس غريه
التقييفة، مصدر هلم من : والواحدة :التقييف

  .قّيف
  .انظرها والتقيفة والقياف

الفرد أو الوتر، يقابله عنـدهم  : من التركية :َتك   
  .الشفع أو الزوج من العدد: أي ))الچفت((

  :ويبنون منه الفعل فيقولون يف لعبة الطاولة
صارت أحجاره الباقية : تكّۤت معو، يريدون
  ....فردًا أي ثالثة أو مخسة أو

أطلقوها على آلة إطالق الرصـاص   :الَتّك
الصغرية اليت تطلق عيارًا واحدًا من نصلتها، مسوهـا  
التك من تك املتقدمة، يراد ا الطلق الواحد فقط، مث 

الچفـت، مث  : اخترعت أورپا ذات النصلتني فسمي
لست تدور إثر كـل  اخترعت اجلزرة ذات الثغرات ا

  .املسدس: طلقة فتصل الثغرة التالية بالنصلة فسمي
أطلقوها على العجلة ذات الـدوالبني   :َتك

الفرد : جترها دابة واحدة، مسيت على دابتها من تك
  .التّكاك: املتقدم، ومسوا سائقها

اصطالح موسيقى للنقرة اللطيفة علـى   :َتك
يظة تبعـد عـن   النقرة الغل :))دم((آلة القرع، يقابلها 

دم للضربة : فاف آلة القرع خالف مقابلها، أو قلح
الرخيمة وتك للصادحة، ويف ذات الصـنج تكـون   
التك على الصنج نفسه والدم للجلد، أما لدى القرع 
على الكف فتقرع أصابع اليمىن ظهر الكف اليسرى 

  .مقبوضة للتك ومفتوحة للدم
  .تكوك و تكات: ومجعوا التك على

تكى اجلدي ودحبو، حتريف ]: لونيقو[ :َتكَى
  .ألقاه على هيئة املتكئ :–وتسهل مهزته –َأْتكأه 

شّم الوردة واتِكـي الفـردة   ]: من امثاهلم[
  ).اشتِر الفحم أيام نيسان: يريدون(

تكّبـر وتعّظـم   : َتكابر: من العربية :ْتكابر
  .وجتّبر
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كتب بعُضـهم إىل  : َتكاتبوا: من العربية :ْتكاتب   
  .بعض

كثـروا،  : حتريف َتكاثروا العربيـة  :ْتكٔاتر
  .تغالبوا يف الكثرة

فإذا شكا أحـدهم الصـداع   ]: ويتندرون[
أهلـاكم  ﴿: وضع صاحبه يده على رأس الشاكي وتال

وال يفهمون من التكاثر إال  ﴾التكاثر حىت زرُتم املقابر
التكّسر، كأنه يدعو عليه أن يتكسر رأسـه حـىت   

  .ميوت
: َتكـاتفوا يف العمـل  : من العربية :ْتكاَتف

  .َتعاونوا، تناصروا، ساعد بعُضهم بعضًا
قرب  ))حممد بك((اسم آخر حلارة  :التكاثرة
  .باب النريب

: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :ْتكاَثف
  .َتراكب، َغُلط، َثُخن: َتكاثف الشيُء

  .َتكاُثف: واستمدت التركية
بنوا على ْتفاعـل للمطاوعـة مـن     :ْتكٔارم

أهديُت إليـه ليكـافئين، وهـم    ): العربية(ُته كارم
  .يستعملوا ملعىن أكرمُته

السيارات الزم تشيل معا ]: يقولون[ :التّكاز
الغرض الزائد يكون احتياطًا : دوالب تّكاز، يريدون

التركية مبعـىن الفـرد    ))تك تاز((للطوارئ، حتريف 
  .يسعى ويسرع، أي للنجدة

ـ  ة للحجـر  ويطلقون التكاز يف لعبة احملبوس
الثالث يكون فوق اخلانة يؤتى به لإلمسـاك حبجـر   

  .للخصم
تعا نتكاسر يف البـيض  ]: يقولون[ :ْتكاسر

واللي بكسر بيضة رفيقو بياخدا، وخّلـي اوالدنـا   
يتكاسروا بأصابيع بكتورا، بنوا على ْتفاعل للمطاوعة 

  .يف الكسر من كاسر اليت بنوها للمبادلة من كسر
  .كسر وكاسر: انظر

  

عم بكۤاسرين يف سعر بضاعيت ]: يقولون[ :ْتكاسر   
املساومة، : وأنا أسعاري حمدودة ماَبتكاسر، يريدون

بنوا على تفاعل للمطاوعة من كاسر مبعىن ساومه يف 
  .هلجتهم

إذا شكا أحـد مـن صـداع    ]: ويتندرون[
أهلاُكم التكـاثر  ﴿: فيضعون كفهم على رأسه يقرأون

  .التكاثر مبعىن التكاسريظنون أن  ﴾حىت زرُتم املقابر
  .كِسل وتواَنى: َتكاسل: من العربية :ْتكاسل
: َتكاشـف القـومُ  : من العربيـة  :ْتكاشف

: انكشف عيُب بعضهم لبعض، وقد استعملوها ملعىن
  .َتفاحتوا وأظهر كل واحد سّره لآلخر

وتسـهل   –َتكافأ القوُم : من العربية :ْتكافا
  .تساووا ومتاثلوا :–مهزته 

  .َتكافؤ: التركيةواستمدت 
بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من كافأه  :ْتكافا

  .جازاه، بعد أن سهلوا مهزته :)العربية(
  .تضاربوا: َتكافح القوُم: من العربية :ْتكافح
تكافح العدو وتكـافح  ]: يقولون[ :ْتكافح

املرض، بنوا على تفاعل ملعىن كوِفح مـن كافحـه   
  .قابله :)العربية(

كفـل  : َتكافل القـومُ : ةمن العربي :ْتكافل
  .بعُضهم بعضًا
  .التك: انظر :التّكاك
َتجاهروا : َتكالب القوُم: من العربية :ْتكالب

: تواثبوا عليه، والناُس على الدنيا: بالعداوة، على كذا
  .اشتّد حرصهم عليها كالكالب

   يـبكنـت عنـد الكت]: من لوحاـم[
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وكان معي الدكتور عبد الـرمحن   ))عّجان احلديد((
الكيايل يف عهد عز الكتلة الوطنّية، وإذا بالشيخ جنيب 
سراج يدخل املكتبة، وما أمهل بعد أن سّلم أن محل 
على مبدأ الوطن وجتزئة الدنيا إىل رقاع كل رقعة هي 
وطن لشعب وواجب هذا الشعب أن يـبطش مبـن   

–الوطن علـى ذاك، قولـوا لنـا    حوله ليسود هذا
أي فرق بني هذا املبدأ ومبـدأ الكـالب    –بكمبر

هذا احلي لنا ال نسمح لكلـب أن  : القائلني بنباحهم
  .يدخله، منّزقه ننّتفه

فنكشين الدكتور أن امسع فلسفات العهـود  
هذا مبـدأ صـحيح وقـومي    : البائدة، أما أنا فقلت

وعميق، لكن الساعة ملا تدّق يف األرض للقضاء على 
  .مبدأ التكالب

كّلـم بعُضـهم   : َتكامل القوُم: من العربية :اَلمْتك   
  .بعضًا

بنوا على ْتفاعل للمطاوعـة مـن    :ْتكاَمش
  .انظرها .كامش

كـان  : َتكامل الشيُء: من العربية :ْتكاَمل
  .كامًال، ّمت

بنوا على ْتفاعل للمبادلة من كاوش  :ْتكأوش
  .فزع شديدًا :)العربية(اليت بنوها أيضًا من كاش 

  .حتاربوا: َتكاونوا: من العربية :ْتكأون
): العربية(حتريف التَكَأة : والتّكاية :التّكاي

  .ما يتكأ عليه، املخّدة
متاكرا، : َتكايد الرجالن: من العربية :ْتكاَيد

  .احتال كل منهما على اآلخر
تكبتل العجني، وتكبتلت ]: يقولون[ :ْتَكْبَتل
طاوعة من تكّور، بنوا على تفعلل للم: الكّبة، يريدون

من كبة الغـزل   –على ما نرى  –كبتل اليت حنتوها 
  .الكروية الشكل

  
  

قاسـاه، عـاَنى   : كّبد األمَرَت: من العربية :ْتكّبد   
  .ركب هوله وصعوبته: ه، والليَلمَشّقت

البلعب قمار يامـا بتكّبـد   ]: من كالمهم[
  .خساير

  .كان ذا ِكربياء: تكّبر: من العربية :ْتكبّٔر
  .َتكبُّر: التركيةواستمدت 
  .انظرها .جتّبر: يدانيها

  .التكبُّر عاملتكرب َحَسنة]: من حكمهم[
ْتكّبرت الشـغلة وهّيـه   ]: يقولون[ :ْتكبّٔر

زغريه، بنوا على تفعَّل للمطاوعة من كّبـر الشـيَء   
  .جعله كبريًا :)العربية(

  .وا على ْتفّعل للمطاوعة من كّبسبن :ْتكّبس
  .انظرها

  .املْتكّبر إىل املتْْكّبسوقد حيرفون 
شفت فالن متكبسن من ]: يقولون[ :ْتكْبَسن

بعد القتالة، بنوا على تفعلل للمطاوعة من الكبسـنة  
  – الكبسنة والكبسون: انظر –اليت بنوها أيضًا من الكبسون 

علـى أهبـة أن   : صار كالكبسون: يريدون
تبدو عليه بـوادر  : يلقى الشرر ليلتهب البارود، أي

  .الغضب
تكّبش جارنا ألنو صـار  ]: يقولون[ :ْتكّبش

صار ككبش الغنم عظمـًة،  : معو مصريتني، يريدون
  .بنوا على تفّعل من كّبش اليت بنوها أيضًا من الكبش

ش و الكبش: انظر   .كّب

عم بتتكبكـب املـي   ]: يقولون[ :ْتكبكب
 وبترو، بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من كبكب الـيت 

قلبه على رأسه،  :)العربية( بنوها أيضًا من كّب اإلناَء
  .طرح ما يف اإلناء: وهم يستعملون كّب مبعىن

  .كب و كبكب: انظر
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طافـت القنايـة   ]: ينادي بياع العّجـور [
  .وتكبكب العّجور

: تكبكبت الكّبة، يريـدون ]: يقولون[ :تكبكب   
عملت وكوِّرت، بنوا على تفعفع للمطاوعـة مـن   

  .انظرها .كبكب الكّبة

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كّبلـه   :ْتكّبل
  .حبسه :)العربية(

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كّتبـه   :ْتكّتب
  .كَتَبه :)العربية(

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كّثـره   :ْتكتّٔر
  .جعله كثريًا بعد أن جعلوا ثاءها تاء): العربية(

: تكّثـر  –كعادتـه   –على أن الرائد يقول 
تفـاخر  : أكثر منه، مبا لغريه: تكلف الكثرة، بالكالم

  .أكثر منه: به، من الشيء
بنوا على ْتفعل للمطاوعة من األكتع  :ْتكّتع

  .من رجعت أصابعه إىل كّفه): العربية(
  .تكرتع: ويغلب أن يقولوا

أصـابيعي  ) أو تكرتعت(تكتعت ]: يقولون[
  .مالربد

وعة من كّتفـه  بنوا على ْتفّعل للمطا :ْتكّتف
شد يديه إىل الـوراء بالكتـاف، وهـم    ): العربية(

  .عقد يديه أو ثبتهما: يستعملوا مبعىن
: تكّتـف  –كعادته  –على أن الرائد يقول 

  .ضّم يديه إىل صدره
  .تكّتف قدام أبوه]: من كالمهم[

هادا متكتك ومرتو متلو ]: يقولون[ :َتكَتك
يبالغ يف مراعاة الدقة والنظام، من : متكتكة، يريدون

  .حكاية صوت الساعة
عم مبشي وبتكتك على ]: يقولون[ :َتكَتك

مشـى  : تكتك الفـرسُ : مهلو، من العربية املوّلدة
  .متمهًال كأنه يطأ شوكًا أو نارًا

  
  

  :من زجل لبنان
  ةعزيق النهر ما احلى التكتۤك

  والقمر عجبل صنني مّتكي          
جتمـع كتلـة    :تكّتل الشيُء: من العربية: ْتَكّتل   

  .واحدة
بنوا على تفعلل للمطاوعـة مـن    :ْتكتلك

صار : كتلكو اليت بنوها أيضًا من الكاتوليك، يريدون
  .كاتوليكيًا

  .كتلك و كاتوليك: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كّتم اليت  :ْتكّتم
  .بالغ يف إخفائه :)العربية(بنوها أيضًا من َكَتم السر 
حتقيق يف كلمة  ۱٤٦و  ۱٤٢ص۱۳س : انظر جملة امع العلمي العريب

  .تكتم

التدبري،  :TACTIQUEمن الفرنسية  :التكتيك
  .التعبئة: وضع اخلطط احلربية للجيش، عربّيها نف

بنوا على ْتفّعل  من مفردات الثاقفني، :ْتكّثف
غُلـظ   :)العربيـة (ف اللُنب وغريه للمطاوعة من كُث

  .وثُخن
وضع الكحـل  : َتكّحل: من العربية :ْتكحّٔل

  .يف عينيه
ـ ّدب أو تكّذب أو ْتگأو ْت :ْتكّدب : ذبگ

أخربه ): العربية(بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كّذبه 
  .أنه يكذب
  .السابقةتكدب : انظر :ّدبگْت

مبعـىن  : َتكّدر الشـيءُ : من العربية :ْتكّدر
  .كانت منّغصة: كِدر، نقيض صفا، َتكّدرت املعيشُة

  .َتكدُّر: واستمدت التركية
  خـقال الشي]: مـرات أقالمهـمن عث[
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: َتكّدر من هذا األمر أي: ويقولون: إبراهيم اليازجي
استاء منه واشتّد عليه، وقد كّدره األمـُر وأحـدث   

: كّدره مبعـىن : عنده كدرًا عظيمًا، ومنهم من يقول
عّنفه وقّرعه، وهذه األخرية من اصطالح األتـراك،  

وإن أمكن  –وكل ذلك غريب عن استعمال العرب 
  .رّده إىل وجه صحيح

مطـاوع  : َتكّدس احلصـيد : من العربية :سْتكدَّ   
  .جعله أكداسًا بعُضه فوق بعض: كّدسه

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة : ّدنگأو ْت :ْتكدَّن
  .انظرها .من كّدن احلصان

الفّالح إذا ْتمدن متل التور ]: من تشبيهام[
  .إذا ْتكّدن

  .تكدب: انظر :ْتكّذب

  .تكدب: انظر :ّذبگْت

بنوا على تفرعل للمطاوعة من كرتع  :ْتكرتع
  .اليت بنوها أيضًا من األكتع

  .األكتع وكرتع: انظر

  .تكرتعت أصابيعي مالربد]: من كالمهم[
جتّمـع  : َتكـردس : من العربيـة  :ْتكردس

  .وتقّبض
مطـاوع  : َتكّرر احلادث: من العربية :ْتكرّٔر

  .أعاده مرة بعد األخرى، أو مرارًا كثرية: كّرره
  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من كّرس :ْتكرّٔس

  .انظرها
بنوا على تفرعل من كرسح الـيت   :ْتكرسح

تعطلـت القـوى    :)العربية(بنوها أيضًا من َكِسح 
  .احملركة أو احلاسة يف يديه ورجليه

  على تفعلن للمطاوعة من ابنو :ْتكرَشن
  
  
  
   

  

  .))نه((كرشن اليت بنوها أيضًا من الكرش، بعدها 
  .))نه((الكرش و : انظر

  .بنوا على تفرعل للمطاوعة من كرفت :ْتكرَفت   
  .فتتكرفت عليه الرزق تكٓر]: من كالمهم[

انضّم ودخل : َتكرفس: من العربية :ْتكرفس
  .بعُضه يف بعض

ع للمطاوعـة مـن   فبنوا على تفر :ْتكركب
  .انظرها .كركب

بنوا على ْتفعفع للمطاوعـة مـن    :ْتكركر
  .انظرها .كركر

  .الدوالب: تَكرَلك: من التركية :الَتَكرۤلك
  .التكرلكات :وجيمعوا على

تكّلـف الكـرم،   : َتكّرم: من العربية :ْتكرّٔم
  .وهم يستعملوا ملعىن َكُرم

البخيل إذا تكـّرم بتتعّجـب   ]: من أمثاهلم[
  .ماليكة السما
  .كرهه: َتكّره الشيَء: من العربية :ْتكرّٔه
ملا َبشوف مرَتك : بتقول احلماية إلبنا :ْتكزٔبر

يقشّعر بـدا فيبـدو فيـه    : بتكزبر جسدي، تريد
ارتفاعات كهيئة الكزبرة، بنوا على ْتفعلل للمطاوعة 

  .من كزبر اليت بنوها من الكزبرة
  .كزبر و الكزبرة: انظر

: َتكّسب ماًال أو علمًا: من العربية :ْتكّسب
  .طلبه ورحبه
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بنوا على تفعلل للمطاوعة من كستكو  :ْتكسَتك   
  .اليت بنوها من الكستك

  .كستك و الكستك: انظر

): العربية(بنوا على تفّعل من َكِسح  :ْتَكّسح
أصابه الكساح يف رجله أو يف كلتيهما، فإذا مشـى  

  .يكنسها: كان كمن يكسح األرض أي
  .انظرها .تكرسح: ويغلب أن يقولوا

انكسر، مطاوع : َتكّسر: من العربية :ْتَكسّٔر
  .كّسره

تكّسـر املـوج عالصـخر    ]: من جمازام[
  .وتكّسر النور

ين برد عم بتكّسـر،  دأخ]: يقولون[ ْتَكّسر
  .يتمّطى من مرض: يريدون

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كّسم  :ْتَكّسم
  .البدلة اليت بنوها من الكسم التركية

  .م والكسمّسك: انظر

  :TAXI – AUTO :من الفرنسية :الَتكِسي
  .السّيارة العاّمة الصغرية

  .التكسيات والتكاِسي: ومجعوها على
خال السلطان صالح الدين، دفن يف  :َتكش

  .ه ٥٧٣حلب س
بنوا على تفّعل للمطاوعة من كّشـر   :ْتكشّٔر

  .أبَدى أسنانه :)العربية(اليت بنوها أيضًا من َكَشر 
  .كّشر و كشر: انظر

ظهر : َتكّشف الشيُء: من العربية :ْتَكّشف
  .وارتفع عنه مايواريه

االوالد يف الليل بتكّشـفوا  ]: من كالمهم[
  .وأّمن بتغطّين بتخاف ليربدوا

تكشكش العجـني،  ]: يقولون[ :ْتكشكش
  .انظرها .بنوا على تفعفع من كشكش

  
  

اَء نبنوا على تفّعل للمطاوعة من كّعب اإل :ْتَكعّٔب   
  .كال احلّب: وهم يستعملوا ملعىن ،مأله): العربية(

  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من كعتل :ْتكعتل
  .انظرها

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كّعك :ْتكعّٔك
  .انظرها

  .تكعوك: انظر

بنوا على تفعلل للمطاوعـة مـن    :ْتكعمش
  .انظرها .كعمش

بنوا على ْتفعول للمطاوعـة مـن    :ْتكعوك
  .انظرها .كعوك

  .تكعوك الكلب ونام ]:يقولون[
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كّفـره   :ْتكفّٔر

  .نسبه إىل الكفر): العربية(
حلب بلد حمافظة ال تسـمح  ]:من لوحام[

أبدًا إلنسان أن جيهر بغري تقاليدها، وال أنسى نكبـة  
السهروردي إذ جهر بشـطحاته الصـوفية احمللقـة    
ا فحملها مشايخ حلب الظاهرون على الكفر ومضو

إىل امللك الظاهر يصخبون وينادون بالويل والثبـور،  
فأمر باعتقاله يف حبس الدم بالقلعة وتركه أيامًا دون 
طعام، مث أرسل إليه من خنقه ودفن أمام باب الفرج 

  .بعيدًا عن مقابر املسلمني
ضمنه له، : َتكّفل له بكذا: من العربية: ْتكّفل

ضـمنه أو  : تكّفل فيه، يريدون: وهم يقولون أيضًا
  .ضمن معاشه

  .َتغّطى بالكَفن: َتكّفن: من العربية :ْتكّفن
]: يقولـون [من مفردات الثاقفني  :الَتَكالن

االسـم   :)العربية(على اهللا الَتَكالن، حتريف الُتكالن 
  .من اّتكل
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بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كّلب اليت   :ْتَكّلب    
املعطوفـة  احلديـدة  ): العربيـة (بنوها من الَكّالب 

  .كاُخلطاف يعلق فيها اللحم وغريه
انكمش احلرامي وتكلَبچ، بنوا ]: يقولون[ :ْتَكلَبچ   

على ْتفعلل للمطاوعة من كلَبچ اليت بنوها أيضًا مـن  
  .قّيد: القيد، يريدون بتكلبچ: التركية مبعىن ))َكَلْبَچه((

 –بنوا على تفعلن للمطاوعـة مـن    :ْتكلَبن
  .صار كلبًا: يريدون –انظرها  –الكلبنة 

: َتكّلس احلجر أو اجلسد: من العربية :ْتكّلس
تكّلسـت  : أيضـاً ]: يقولون[صار كالكلس، وهم 

طليـت  : احليطان مبناسبة َجّية احلّجـي، يريـدون  
  .بالكلس

  .َتكّلس: واستمدت التركية
َتجّشـمه  : َتكّلف األمَر: من العربية :ْتَكّلف

  .وحتمله على مشقة أو على خالف عادته
  .َتكلُّف: واستمدت التركية

شقد كتريين البتكلفوا الرمحة ]: من كالمهم[
ن عاحملك بطلعوا والكَرم واإلنسانية، وبعد ما بتعرٓض

  .أرذل خلق اهللا
لبس اإلكليـل،  : تكّلل: من العربية :ْتَكّلل

لبس إكليل الـزواج يف  : والنصارى يستعملوا ملعىن
  .تزّوج: الكنيسة، أي
: َتكلم كلمة أو بكلمـة : ربيةمن الع :ْتكّلم

  .حتدث
بعجل،  –تتكلمش هيك : ويقولون يف مالطْه

  .ال تتكلم بسرعة هكذا: يريدون
  .َتكلُّم: واستمدت التركية

قال  ،سلّۤم! يا سالم : قال لو]: من أمثاهلم[
  .الكالم صفة املتكلم: لو

  ،فالن ما هو َتكلة]: يقولون[ :الَتْكۤلة
  
  

: الُتْكلة: من العربية ،يّتكل عليهال يصلح أن : يريدون
  .االسم من اّتكل

 :االّتكـال، وْتَكـْيالٓ   :ٓالْتٓك: ويف السريانية
  .الثقة :وْتِكيلوٓتا: املؤَتمن

: ما يف بيناتنا تكليف، عربية]: يقولون[ :التكليف   
أمره مبا يشق عليـه، وهـم    :)العربية(مصدر كّلفه 

لقيـد وعـدم   جيارون األتراك يف استعماهلا ملعـىن ا 
  .البساطة

تكليف بنايـة ذكـي   ]: يقولون[ :التكليف
 :)العربيـة (مصدر كّلفة : عربية :املدّرس كان غايل

بلـغ  : أمره مبا يشق عليه، وهم استعملوا كّلف مبعىن
  .مقدار نفقاته

  .التكاليف: وجيمعون التكليف على
تكمـخ يف الشـرية،   ]: يقولـون [: ْتَكمّٔخ

  .انظرها .تكّمعُنِكب، ضرب، حتريف : يريدون

  .بنوا على تفّعل للمطاوعة من كّمر :ْتكمّٔر
  .انظرها

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كّمش  :ْتكّمش
بعـد أن  ) العربية(اليت بنوها أيضًا من َكَبش الشيَء 

  .جعلوا باءها ميمًا
  .كمّّش و كمش: انظر

الغرقـان بـتكّمش حببـۤال     :]من أمثاهلم[
  ....).أو بتعشبق(ط ـالعرٓم

تكّمع فالن بالشرية اللي ]: يقولون[ :ْتكّمع
بنوا علـى ْتفّعـل   : ُضِرب، ُنِكب :اشتراها، يريدون

بعد أن جعلوا قافهـا   –انظرها  –للمطاوعة من تقمع 
  .كافًا

  .انظرها .تكّمخ: يدانيها عندهم

  .َتّم، صار كامًال :َتكّمل: من العربية :ْتكمَّل
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  .بالزعرور لْتكّمل النق]: من كمام[
مصـدر كّمـل   : الَتكِمَلة: من العربية :الّتكِمۤلة   

  .أّتمه، جعله كامًال: الشيَء
  .َتكِمَلة وَتكِمالت: واستمدت التركية

َتسـّمى،  : تكّنى بكـذا : من العربية :ْتَكّنى
  .ذكر كنيته ليعرف ا: وَتكّنى الرجُل

  .التكناي و التكناية: ومصدرها عندهم
رعا بتتكىن بشعر بنـت  الق]: من كمام[
  .اختا

بنوا على تفعلل للمطاوعـة مـن    :ْتكنجف
  .انظرها .كنجف

: تكّنر املصحف، يريدون]: يقولون[: تكنّٔر
للمطاوعة من كّنر  –وضع يف الكّنري، بنوا على تفّعل 

  .اليت بنوها أيضًا من الكّنري
  .كنر و الكنري: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كّنس  :ْتَكّنس
كسـحه   :)العربيـة (اليت بنوها من َكَنس البيـَت  

  .باملكنسة
راح التنبكچي ]: يقولون: [أو الَتَكَنة :الَتكنَۤة

عتكْنتو، أطلقوها على مكان التنبكچي يف القهـوة،  
وهي جماز حقيقته الوعاء أو اجلرن الذي يفـرك بـه   

السفينة، مسي الوعاء  التنباك، وهو جماز أيضًا حقيقته
أو اجلرن ا ألن أصل هذا اجلرن أو الوعـاء كـان   

  .أخدودًا مستطيًال كاملعجن اخلشيب يشبه السفينة
والَتَكنة أيضًا وعاء الطني يف اصطالح البنائني 

  .من التكنة املتقدمة
والتَكنة ثالثة أطلقوها على السقف احملـّدب  

ه على شكل كسقف قهوة الربتقال، مسوه بالتَكنة ألن
ظهر السفينة كما تقدم، ومسي البيت الكبري الـذي  

  .سقفه تكنة بالتكنة
  
  

أصله من (فالن عۤايف التَكَنة ]: من كالمهم[
  .)لجي املتّربم مث أطلقگكالم األر

يـا  ! يا مركب اهلندي : من أغاين احلّشاشني
  .بو َتكنة

ونانية عن الي TECHNIQUE :من الفرنسية :التْكنيك   
  .اعالعامل الفين، الَصنمبعىن 

: وقـالوا  ))الـَتْقن ((ووضعوا هلا حديثًا كلمة 
  .العمل الَتْقِني، واألعمال الَتقنّية

استّناين َتّكة، وعم مبشـي   :]يقولون[ :الَتكّۤة
: َتّكة َتّكة، والدقيقة ستني تّكة، كلها من تك تـك 

  .حكاية صوت نبض الساعة الصغرية
عـة مـن   بنوا على ْتفعلل للمطاو :ْتكهرب
  .كهرب الشيَء

  .َتكهُرب: واستمدت التركية
ما بنسى اللي تكهربوا خبان ]: من لوحام[

الَشربتچي بباب اجلۤنان، كهربن اإلنكليز ألنو قتلـوا  
األرمن، واإلنكليز هّنن هّيئوا الفتنة وحّرضـوا مـن   
حتت لتحت الناس ليبطشوا باألرمن وبعدا حاكّمون 

هالعمل؟ من شان يصـري  وكهربّون، ومن شان إيش 
لن جمال يسيطروا يف البلد، أما أرواح املقتولني واللي 

  .كهربّون فهباء وهباء
وما بنَسى ملا كنت أعّدي من قـدام خـان   
الشربتجي وعسكر اهلند علـى خـيال وبإيـديهن    
هالرماح الطويلة وعراسن اللفات اهلنديـة اخلاكيـة   

  .املدّنبة وعيونن عم بتقدح نار
قضى بالغيـب  : تكّهن: لعربيةمن ا :ْتكّهن
  .وحتّدث به

  .َتكهُّن: واستمدت التركية
  ى تفّعل من كّواه بالنارـوا علـبن :ْتكؤّى
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مّسه بالنار أو مبادة : اليت بنوها أيضًا من َكَوى الشيَء
  .حامية

تكّوى أو انكوى الطربـوش  ]: من كالمهم[
  ....والربنيطة والبدلة والقميص و

  .املرعوب الزم يتكوَّى]: من اعتقادهم[
بنوا حديثًا على تفّعل للمطاوعـة مـن    :ْتكؤّت   

  .جعله منسوبًا إىل بالد الكويت: كّوت فالنًا
بنوا على تفوعل للمطاوعـة مـن    :ؤرتْتٓك

كورت اليت بنوها أيضًا من الٕكّرايت احملـرف عـن   
بقـل خبيـث   : بعدها ياء النسبة) العربية(الُكّراث 

ُكّراثة، يريدون : به الثوم، الواحدةالرائحة، منه مايش
  .أكله أو أكل خبيث األكل، تقال للبغيض: بتكورت

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كـّوز   :تكؤّز
  .طويله: مكّوز الرأس :)العربية(

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كّوس  :ْتكؤّس
تصغري الكّيس العربية، : اليت بنوها أيضًا من الكوّيس

  .صار مجيًال كّيسًا: سيريدون بتكّو
بنوا على تفوعل للمطاوعـة مـن    :ْتكٓوسم

: انظـر  –كوَسم اليت بنوها أيضًا من الكسم التركية 

صار له كسم أو هيئة : يريدون بتكوسم –كوسم والكسم
  .حسنة

: يف لعبـة الكونكـان  ]: يقولون[ :ْتكؤّش
: هالورقة ْتكّوۤشت ما بصري ترجـع فّيـا، يريـدون   

ُطِرحت على الورق املطروح، بنـوا علـى ْتفّعـل    
 ))كوشـه ((للمطاوعة من كّوش اليت بنوها أيضًا من 

ُطِرح يف الزاويـة  : الزاوية، يريدون بتكّوش: التركية
  .أمهل :أي

  
  
  
  
  

لّفت : تكوف احلرير، يريدون]: يقولون[ :ْتكّوف   
فيهـا احلريـر    ىشّلته على الكوفيات الثالث املراع

ُصّنف احلرير حسـب  : الرفيع والوسط والغليظ، أي
ثخانته، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كـّوف الـيت   

: بنوها أيضًا من الكوفّية املشتقة من تكّوف القـومُ 
  .جتمعوا واستداروا

  .يةكوف والكوف: انظر

بنوا على تفوعل للمطاوعـة مـن    :تٓكولك
) التركيـة (اليت بنوها أيضًا من كؤلـه   ))كولك لو((

تزلف إليه تزلـف العبيـد إىل   : مبعىن العبد، يريدون
  .سادم

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َكـّوم   :ْتكؤّم
ألقـى  : مجعه وجعله ُكَومًا، املتاَع): العربية(الشيَء 

  .مجعها فيه: بعَضه على بعض، وثياَبه يف ثوب
مطـاوع  : َتكّون الشيُء: من العربية :ْتكؤّن

  .أحدثه وأوجده، وصار له كيان: َكّونه
  .ونَتكُّ: واستمدت التركية

  .د القدميأول أسفار العه :التكوين
تكـّيس يف احلمـام   ]: يقولـون [ :ْتكّيس

وتصٓوبن، بنوا من كيس احلّمام على تفّعل للمطاوعة 
من كّيس اليت بنوها أيضًا مـن الكـيس، يريـدون    

أمّر هذا الكيس اخلشن على اجلسد العرقان : بتكّيس
  .ودلكه فأخرج فتائل الوسخ منه

ولعّل مما ميتاز به الشرق على الغرب استعمال 
  .احلّمام كيس

كّيعو من ْصواب واحـد  ]: يقولون[ :ْتكّيع
ْتفّعـل   –وتكّيع وما بقى يرفع راسو، بنـوا علـى   

   هـن كاع عنـو اليت بنوها مـللمطاوعة من كّيع
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فـزع  : َجُبن عنه وهابه، يريدون بتكّيـع ): العربية(
  .وخاف

َتكّيـف  : صـدر األول من املوّلـد يف ال  :ْتكّيف   
  .كيفّية من الكيفياتصار على : الشيُء

  .َتكيُّف: واستمدت التركية
ووضع جممع مصر التكيُّف والتكييف ملعـىن  

  .التهايؤ والتهيئة
  .تكّيف اهلوا :]من تعبريام احلديثة[
صار معو قرشني مـا بقـى   ]: من كالمهم[
  .يتكّيف

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من كّيل اليت  :ْتَكّيل
عـرف مقـداره   : هبنوها أيضًا من كال القمح وغري

  .بالكيل
: ِتكّيـة : من التركية عن الفارسـية  :الَتكّية

الِربـاط  : جمتمع الدراويش، اخلانقاه، يقابلها بالعربية
  .والزاوية

  .التكّيات والَتكايا: واجلمع
وأخطأ علي سيدي يف معجمه إذ زعـم أن  
التكية عربية من اتكأ، ألن الدراويش يتكئون عليها 

عرفت التكايا منـذ القـرن   . معاشهمويعتمدوا يف 
  .اخلامس اهلجري

التكيـة  : انظر اآلثار اإلسالمية لسوفاجه حيث ذكر تكايا حلـب 
: ، وتكية قرقلر٢٤٥ص: ، وتكية بابا بريم يف أغيور٢٤۳ص: اإلخالصية

  .٢٥٦ص : ، والتكية املولوية٢٥٧ص

  .البحضر التكّية بْشٓرق الشوربا]: من أمثاهلم[
  .انظرها .لغة هلم يف ْتَكّدب :ّدبگْت

  .ّدب اخلربگْت]: من كالمهم[
  .كگَّعلى ْتفّعل للمطاوعة من  بنوا :رّٔكگْت

  .انظرها
  
  
  

َزدر اليت گبنوا على ْتفعلل للمطاوعة من  :زٔدرگْت   
  .التّرته: التركية ))َكزديرمك((بنوها أيضًا من 

بنوا على تفعفع للمطاوعة مـن   :شگشگْت
  .انظرها .َكشَكشو

: لط جاي، يريـدون گت: يقول البدو :لّٔطگْت
  .أقبل، مل جند هلا أصًال، لعلها حنت من قرّۤب للطعام

  .كلط: انظر

  :من شعر البدو
  لط َيّمناگارحل ت     يا عّمنّا! يا عّمنا
ت الكّبة، بنوا على گلگت]: يقولون[ :َلگْلگْت

  :ل الشيءگلگتفعفع للمطاوعة من 
  .كرويًا: لگعمله كال

وقف قدام الظبطي وما ]: يقولون[ :لگلگْت
  .َتحّرك): العربية(ل، حتريف تَقلقل گلگبقى يت
تَكمرَكت البضاعة، بنوا ]: يقولون[ :مركگْت

مرك الـيت بنوهـا مـن    گعلى ْتفعل للمطاوعة من 
  .ٓمركگال

  .كمرك والكمرك: انظر

بنوا على ْتفعفع للمطاوعـة مـن    :مگمگْت
  .انظرها .مگمگ

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َكّمن: ْتَكّمن
  .انظرها

بىن اليهود على تفّعل للمطاوعة من : ّنبگْت
  .انظرها .َكّنب العربية مبعىن سرق

  .نطرگبنوا على تفعلل للمطاوعة من  :نطرگْت
  .انظرها
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  ]:من أغانيهم[
  اــسحبت عليَّ موس    شفت احللوة ببانقوسا
  انا وحصاين نطرتگت    اـما طلت انا البوس

  .)لت انا وحصاينگتشر: أو(
  .ما ارتفع عن األرض قليًال: عربية :الّتّل   

التالل والُتلول، وهـم يسـّكنون   : واجلمع
  .أوهلما

  .تل: ويف ملحمات أوَكاريت
تـل  : َتل، ومنه تل أبيـب أي : ويف العربية

  .الربيع
  .ۤتْلال: ۤتْلٓال، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .TELLUS: ةويف الالتيني

  .تل: واستمدت التركية
: وصّدرت أمساء كثري من القرى بتّل ومنـها 

رفعت وتل ارفاد وتل َعـَرن  تل جّبني وتل التا وتل 
  ...ر وتل أبيض وتل األمحر وتل حلفۤشوتل با

]كما بيوّسخ(فالن بياكل َشّل و ]: ممن (
  .َتّل
  .قرأ: من مفردات الثاقفني، عربية :َتال   

: ويف السريانية. تالوات: التركيةواستمدت 
  .ْتَال: ْتٓال، ويف الكلدانية

  .تبعه: تاله: من مفردات الثاقفني، عربية :َتال   
  .ْتَال: ْتٓال، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

َتـالءم  : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتالءم   
  .اجتمعوا واتفقوا: القوُم

الثاقفني، بنـوا علـى   من مفردات  :ْتالَبس
ْتفاعل للمطاوعة من الَبس اليت بنوها أيضًا من َلَبس 

  .ستره عليه: عليه األمَر
ْتالبش معو مـن شـان   ]: يقولون[ :ْتالَبش

  .خدلو زبونو، حتريف ْتبالشأ
  .انظرها وبلش

: ة مع ألفاظ العقودۤتيقولون يف التال :الْتالتا
  .وتالتا وتسعني.... تالتا وعشرين
اليـوم  : )العربية(حتريف الثالثاء  :الْتالتايوم 

  .الذي بعد اإلثنني وقبل األربعاء
  .يوم التۤالتا: وهلجة معرمتصرين

  .الْثالثا: ويف جزيرة مالطة يقولون
مـن  : يريدون(التالتا ْورۤيَتا ]: من اعتقادهم[

فّصل ثوبًا أو خاطه يوم الثالثاء ال يلبسه بل ميـوت  
عاملرضان يوم التالتا مبوت  يتإذا شّق. )ويلبسه ورثته

  .املرضان
يقولون يف النسبة إىل األعداد من  :التالتاوي

.... تالتـاوي، أربعـاوي  : التالتة حـىت العشـرة  
  .عشراوي

عشراوّية .... تالتاوّية، أربعاوّية: ويف التأنيث
  .تومهًا أن اهلاء هي ألف تقلب يف النسبة واوًا

حـد  وا: يقولون لدى سرد األعداد :التالۤتة
  .تنني تالۤتة

ْتَلّت اْتوار وْتَلت : وإذا ذكر املعدود يقولون
  .َبقرات

  .ْتالثة أو ثالتة: وهلجة وهران تقول
  .تالْتۤسة و تسالسة: وهلجة تلمسان تقول

  :ْتٓلتٓا وْتَلْت، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .ْتَلتا
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  .ثلث: ويف ملحمات أوَكاريت
  .شالٓوش: ويف العربية

  .ْشالشو: األشورية البابليةويف 
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 

  .شالس
علـى  : التالتـاوي : ويقولون يف النسبة إليه

  .توهم أن التاء ألف
إذا وصلوا يف العّد إىل تالتة ]: من متچكام[

أو اهللا حيمينا (اهللا جيرينا مالشماتة : يقول املتمچكون
  .)مالشماتة
ـ ]: من كمام[ ك َعنـدي تالتـة   أش أل
  .)ليس لك عندي دين: يريدون(وٕتْلْت؟ 

يبعت لـو تالتـة   ]: من دعائهم على فالن[
  .نار وبارود وهوا: سوا

سأل امللك لفـالح ختيـار   ]: من نوادرهم[
تالتة وتالتة وتالتة ما أغنوك عـن  : يشتغل يف الشتاء

  هالتالتة؟
تالتة وتالتـة وتالتـة أحوجـوين    : أجاب

  .هالتالتة
قال امللك ثالثة أشـهر الربيـع مث   : تفسريها

أشهر الصيف مث أشهر اخلريف أما أغنتك عن أشهر 
أحوجين إىل العمل يف الشتاء : أجاب الفالح ،الشتاء؟

ال يكـون  (ثالث نساء وثالثة أوالد وثالث كنائن 
  .)كالم الفالح مفهومًا إال مع اإلشارات

  .حتريف الثالثني العربية :الْتۤالتني   
  .ْتٓلتني، ومثلها يف الكلدانية: السريانيةويف 

  .ۤشلٓوشيم: ويف العربية
وضعها جممع مصر : الثّالجة: من العربية :الَتّالۤجة   

  .))الّرباد((وساد حمّلها ، على اآللة اليت تّربد األشياء
  
  

بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من الحظـه   :ْتالحظ   
راعاه، نظر بلحاظ عينـه شـزرًا، وهـم    ): العربية(

  .أطلقوا مث استعملوها مبعىن املالحظة الفكرية
حلـق  : َتالحقت املطايا: من العربية :ْتالحق

  .بعُضها بعضًا، وهم أطلقوها
  .الۤزم تالۤحق املعامۤلة وّال بتنهۤمل]: يقولون[

ْتفاعل للمطاوعة مـن الزم  بنوا على  :ْتالَزم
  .تعلق به ومل يفارقه): العربية(الشيَء أو الغرَمي 
بنوا على ْتفاعل للمبادلة من السـنه   :ْتالَسن

غالبه يف املناطقة فغلبه، وهم استعملوها يف ): العربية(
معىن املبادلة فقط، ويغلـب اسـتعماهلم التالُسـن    

  .واملالسنة بالسباب أو باَجلَدل
: َتالشـى الشـيءُ  : العربيـة من  :ْتالَشى

احنطت قـواه مـن   : اضمحل، صار إىل العدم، فالن
ال ((والكلمة مولـدة حنتـت مـن    . مرض أو تعب

  .))ج البالغة((ورد يف  ))التالشي((، على أن ))شيء
  .تالشي: واستمدت التركية

بنوا : ْتالطشوا بالكالم]: يقولون[ :ْتالٔطش
وها أيضًا من على ْتفاعل للمطاوعة من الطش اليت بن

  .لطش: انظر .ضربه جبمع يده، طعنه): العربية(لطشه 

: َتالطفـوا يف األمـر  : من العربية :ْتالطف
  .كان لطيفًا معه: ترّفقوا فيه، وهم يستعملوا ملعىن

: َتالطمـت األمـواج  : من العربية: ْتالٔطم
  .ضرب بعُضها بعضًا

  .َتالُطم: واستمدت التركية
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لعـب وهـم   : َتالعـب : من العربيـة  :ْتالٔعب   
  .يستعملوا ملعىن احتال

  .َتالُعب: دت التركيةمواست
ْشقد كـتريين البتالعبـوا   ]: من كالمهم[

  .عالناس، كل واحد ۤآخدا من باب
صار لعينًا من : بنوا على تفاعل ملعىن :ْتالٔعن

  .لعن كل واحد منهما اآلخر): العربية(العنه 
بـتالعن كـتري،   هالولد عم ]: من كالمهم[

  .رّص للو أدنو
بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من َلَغب  :ْتالٔغف

حدثهم حديثًا َخْلفًا أي رديئًا، بعـد  ): العربية(القوَم 
تعـب يف  : أن جعلوا باءها فاء، واستعملوها ملعـىن 

  .كالمه
يا لطيف شـقد البّيـۤاعني   ]: من كالمهم[

بتالغفـوا  واملشترين بل كتري ماحللبية يا لطيف شقد 
ـ منشان صـرماية عتيقـة ب  : على شي ماحبرز ّروا َگ

  .ساعتني
: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :تالَفى
  .َتداركه: َتالَفى األمَر

  . جحشنَتكىفالزم تتال]: من كالمهم[
: قرية يف جبل مسعان، من األرامية :تل افراع

  .ربوة الطريان، كما يرى األب شلحت: تل افرح
  .)٦١حلب ص(

: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :فيفَتال
النبات امللتّف ال واحد لـه،  : التالفيف من العشب

وهم استعملوها يف تالفيف الـدماغ ويف تالفيـف   
  .طياا: األمعاء، يريدون
القـى بعُضـهم   : َتالقوا: من العربية :ْتالٔقى

  .بعضًا
  
  
  

َجَبل مع َجَبل ما بتالقى وابن ]: من أمثاهلم[
  .ابن آدم بتالقىآدم مع 

بنوا علـى ْتفاعـل   : من مفردات الثاقفني :ْتالٔقح   
للمبادلة من القح اليت بنوها أيضًا من َلِقحت الناقـُة  

  .قبلت اللقاح: قبلت ماَء الفحل، والنخلُة: وحنوها
بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من القش  :ْتالقش

  .اليت بنوها أيضًا من لقش
  .القش ولقش: انظر

لكز كل منهما : َتالكزا: من العربية :ْتالَكز
  .ضربه جبمع كفه: اآلخر، أي

لكم كل منهما : تالكما: من العربية :ْتالَكم
  .اآلخر، أي لطمه

  .مجع التّل: التالل: من العربية :ْتالل
تّلة سوق اجليج ببانقوسا، : ومن تالل حلب
) واآلن زالت وُبين مكاـا (وتلة أبو محدو يف اجلّلوم 

واآلن ُبين مكـان قسـم منـها    (وتلة سوق اجلمعة 
وكلـها  ) السراي وأزيل الردم عن جامع السلطانية

  .نعرفها أيام كانت تالًال
: –وتسهل مهزتاها–َتألأل : من العربية :ْتالال
  .ملع واّتقد

  .تأللؤ: واستمدت التركية
 ليلة العيد بتشوف البلد كّال]: من كالمهم[
  .الالتعم بت

بنوا على ْتفاعل للمطاوعـة مـن    :ْتالَمس
  .ماّسه): العربية(المسه 

 –     فالن ٕتۤلم والَتالمـة ]: يقولون[ :ةۤمَتال
ما بتفارق وّچو، مل جند هلـا أصـًال    – سبحان اهللا
  :ولعلها ممايلي
أحدث فيه َثْلمًا أي ): العربية(من َثَلمه  –ً ١

  .خلًال، فهي جماز
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انكسر حّده، ): العربية( َثِلم السيُفمن  –ً ٢
  .فهي جماز
ُخِدش، فهـي  ): العربية(من ُثِلم عرُضه  –ً ٣

  .جماز
) العربيـة (من َلُؤم فالن لؤمًا وآلمـة   –ً ٤

  .نقلت مهزا من الوسط إىل األول وأبدلت تاء
اِحلقد، جعلت مهزا : من ۤأٓلما السريانية –٥ً
  .تاء
بنوا على تفاعل للمطاوعـة مـن الينـه     :ْتالَين   

  .الن له، داهنه): العربية(
يف الباب، مـن  ) من قرى حلب( :َتل أّيوب

  .كما يرى األب شلحت: ربوة أيوب: اآلرامية
  .)٧٤حلب ص(

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن لّبـاه    :ْتلّبى
  .لّبيك: أجابه، قال له): العربية(

ت، ذكرها ياقو] من قرى حلب[ :تل باۤشر
  .يرد امسها يف احلروب الصليبية

: َتَلّبد الصـوُف وحنـوه  : من العربية :ْتَلبَّد
تداخلت أجزاؤه ولزق بعُضـها بـبعض، والطـُري    

  .َجَثم: باألرض
  .َلِبس: َتلّبس: من العربية :ْتلّبس

  .متلّبس باجلرمية: من كالم الثاقفني
ْتلّبسـت   .تلّبس السُن دهب]: من كالمهم[
  .العروس

مصـدر َتـَبّلس   : حتريف التبلُّسـة  :ۤسةالَتْلَب
 ))فـرع ((كما يف مادة  –فعل فعَل إبليس ): العربية(

  .))الراغب((من كتاب 
صار : َتَلّقب: من العربية: حتريف ْتَلّقب :ْتلبّٔق
ذا اسم سوى امسه األول يشعر مبدح أو : ذا لقب أي

  .ذمب
  
  

وأشـكل  اختلط : َتَلّبك األمُر: من العربية :ْتَلبّّك   
  .وَتلّبس

  .أمسك به ومتّسك به: ْلَبك: ويف السريانية
شفتو متلّبك، يريدون أنـه  ]: يقولون[وهم 

  .مرّبط تربيطًا معنويًا
  .ترّبك: وقد يقولون

  .انظرها والتبك وارتبك وانلبك واللبكة

صار : ْتلّبن احلليب، يريدون]: يقولون[: ْتَلّبن
بنوا على تفّعـل   َلبنًا، يريدون احلليب املخثر املخّمر،

  .مبعىن احلليب) العربية(للمطاوعة من اللنب 
تلبيسة العريس، أطلقوها على ليلة  :التلبيسة

  .الزفاف
  .))جازة((يف  طوًالانظر وصفها م

اجلزء من ثالثـة  : الُثُلث: من العربية :الٕتْلت
  .أجزاء

أش خسران عليهـا تالتـة   ]: من كالمهم[
  .وتْلْت

  .تني املعيشةالتدبري تْل]: من حكمهم[
  .الولد إذا بار تلتينو للخال]: من أمثاهلم[

اهلزمية تلتني املرجلة قالوا وان صّحت : قال لو
تلتني : خدين معك قال لو! يا شيخي: قال لو. كّال

  .الدعوة إَلك
فالن ما بيعرف تلت التالتة ]: من كمام[
  .ْشقد

 –اللهمَّ عافينا–كان واحد ]: من حكايام[
ظامل ما يف بقلبو رمحة، وكان هالظامل عندو عبد مساه 

تلت َزَلمـه، وكـان    –على زعمو  –ألنو  ))ٕتْلت((
  .يشّغلو ويعّدبو وما يطعميه

مـن   ))تلـت ((ويف ليلة مالليايل ما قدر ينام 
  ة،ـة فاروطّيـتلو بنهارا قتلـوجعو، ألنو ِسيدو ق
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رۤافـع   ))تلت(( –يا صاحيب  –وشوف معي 
سما ومۤادد إيديه وعيونو عم تـدمع وعـم   راسو لل

َبسألك بعزّتك وجاللك ! إهلي: بدعي عاللي ظلموا
  .من حتت) يفّلت( ))تلت((: كْلما صاح يل واحد

ليلـة  : وكانت هديك الليلة ليلة االستجابة
  .الَقْدر واستجاب املوىل نداه
  !وينك يا تلت: عبكرا صاح لو سيدو

ساوى (و! ولك وينك وينك يا تلت) فّلت(و
  ).الكبۤرية

أش َبك كلما صحت : أجت مرتو وقالت لو
، أش كّنـي تلـت   )فّلۤتت(تلت بتساوي لنا نابغة و 

  ).وساوت الكبرية(شارك اجلان 
  .باألخري قرر الرّجال ومرتو يبيعوه

  أّشو امسك؟: سأٓلو اللي اشتراه
  .امسي بني الربع والنص –
، )فّلـت (إي قول التلت، قال هيك و  –

 شاف
لّسا : باعو ومرتو عم بضحكوا وقالوا لو اللي

: الكبرية لقّدام، قام وحط إيدو عمقعدو وقال َلتْلت
وأنا صاحب الكتاب عم بكتب . (عتقتك لوجه اهللا

  ).تلت وخايف، الكالم بسركن
َعندي ْتَلّت جيجـات وْتَلـّت   ]: يقولون[ :ْتَلّت   

، يستعملوا )العربية(ديوك، حتريف الثالثة والثالث 
  .ى ذكر املعدود ذكرًا أو أنثىلد

: ْتَلّت بالوي من بالوي احلّق]: من أمثاهلم[
شـباب دامي  : ْتَلّت أشيا ما بتصري. الَبّق والَدّق والَنّق

احلـب  : تلت أشيا ما ْبتتخّبى. وقمر دامي وربيع دامي
بـوز  : تلت أشيا ما بتدفا. واَحلبل والركوب عاَجلَمل
  .املرا) مقعد(الكلب وأصابيع احلّالق و

  
  

صّيرمها ثالثـة،  : َثّلث االثنني: من العربية :َتّلت   
طبخه حىت : جعله ذا ثالثة أركان، الشراَب: الشيَء

  .فعله ثالث مرات: ذهب ثلثه، والشيَء
عرق ْمتّلت أو ْمثّلث، وأطلقـوه  ]: يقولون[

على تقطري العرق الدوز مرًة ثانية فقط، على أم يف 
ن إليه اليانسون قـدر املـرة   هذه املرة الثانية يضيفو

األوىل فقط وال يقّطرونه ثالثة، ويسمونه املَثّلث، إذن 
  .يريدون باملثّلث أنه بقي ثلثه بعد التقطريتني

يف اعـزاز، مـن   ] من قرى حلب[ :َتلتاۤنة
تل املخادع، كما يرى األب أرملة : َتل تونا: األرامية
  .١٨٥ص ٣٨س: املشرق: يف

الْطلّطعـش  : أو الَتَلّتعشر وتلفظان :الْتلّتعش
حتريف الثالثة عشر أو الثالث عشـرة  : والْطلّطعشر

  ).العربية(
، ويف )بالسني املهملة(ْتٓلَتْعَسر : ويف السريانية

  .الكلدانية مثلها
وضّموا إىل خرافام خرافة أورپية معتقـدين  

  .أن هذا العدد شؤم
  .١٣الرقم : ٤٣٧ص ٢٤س: انظر جملة الكلمة

شّد اللثام على أنفـه  : َتَلّثم: من العربية :َلّتمْت
  .أو على فمه

من لتوت  بنوا على تفوعل للمطاوعة :ْتَلتٔوت
َبّله به، وهم : الشيء باملاء -اليت بنوها أيضًا من لّت

  .أطلقوا
يف إدلب، من ]: من قرى حلب[ :َتل تورين

كما يـرى األب  : ربوة الثريان: تل تورين: األرامية
  .)٧٤حلب ص( .شلحت

يف الباب، من ] من قرى حلب[ :َتل تورين
كمـا يـرى األب   : تل الثريان: تل تورين: األرامية
  .١٨٥ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف
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: يف إدلب، من األرامية] من قرى حلب[ :تل توۤنة   
: كما يـرى األب أرملـة يف  : تل اُملخادع: تل توۤنا

  .١٨٦ص ٣٨س: املشرق

أا من التثليـث،   ٧٨صويرى األب شلحت 
  .يريد تثليث النصارى

يف حـارم، مـن   ] من قرى حلب[ :تل تيتا
. تل التينة، كما يرى األب شلحت: تل تاتا: األرامية
ربوة : قرية يف املعرة من تل تيٓنا :٨٢ص، ويف ٦٨حلب ص
  .التني

يف املعرة، مـن  ] من قرى حلب[ :تل ثوران
كما يـرى   ربوة الناقع الصغري،: تل تورٓنا: األرامية

  .٨٢حلب ص .األب شلحت

ماء  نما يتجّمد م: الَثلج: من العربية :الَتلج
  .السماء ويسقط
ْتلـوج،  : ثلوج، وهـم يقولـون  : واجلمع

: تلجـة وَتلجـاي وتلجايـة، واجلمـع    : والواحدة
  .تلجايات

  .٨٦ص ١جانظر اية األرب للنويري 

  ).وتلفظ اجليم َكافًا(ۤشۤلج : ويف العربية
تلَجـا  : َتْلٓجا، ويف الكلدانية: السريانيةويف 

  ).وكالمها يلفظ اجليم َكافًا(
وسنة التلج مضرب املثل عنـدهم، وكـان   
عمرنا آنئذ يف حنو العاشرة، ونذكر أن الـثلج ظـل   

  .يرتل أكثر من شهر
وكان احللبيون جيمعون الثلج شتاء وجيعلونه 

التـراب بعـد أن    كومة كبرية يلقون عليها التنب مث
  .صوه مبضارب، ويتركونه للصيف ليبيعوهير

وقد ال تكفي ثلوج حلب فيحملون منـه يف  
 ))مـرعش ((الشّالت على ظهور اجلمال وجيلبونه من 

  .حيث ثلجها وفري
  ون ذه ـيقوم ))قرلق((ل حي ـان أهـوك

  
  

: التجارة الراحبة، لذا مسي حيهم بقـارلق التركيـة  
  .املثلجة

الستني سـنة   ومن جتار الثلج الكبار منذ حنو
احلاج حممود األفندي وأوالده، حىت اليوم يصـنعون  

  .املرطبات
  .التلج عم بنٓدف]: من كالمهم[
  أشو غداك]: من نوادرهم[

  .تلج مشوي –
. بكرا بدوب التلج وببان املرج]: من أمثاهلم[

الـَتلج مخـرية   . يف آدار ياما ّملينا التلج من عالغمار
  .األرض

والتلج عليك ! يينيا عني ع]: من كمام[
  ).يقولوا للعاشق يرقب مرور حبيبته(بۤاين 
  .اتلج: انظر

  .١٩٣ص ٢انظر املقتطف س

َبّرد : بنوا على َفّعل من الثلج العربية، يريدون :َتّلج   
  .املاء وحنوه

وتسـهل   –تلَجأ إليـه  : من العربية: ْتَلّجا
  .التجأ: –مهزته

يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[ :تل ٕجبِّني
كما يرى األب : تل اآلبار: تل جوبني: من األرامية
  .٦۰حلب ص .شلحت

رّدده : تَلجلج يف كالمه: من العربية :ْتَلجَلج
  .ومل يبينه

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من أجلـم   :ْتَلّجم
  .كّفه: ومسها باللجام، عن حاجته: الداّبَة

زهـر   أطلقوها على ضـرب مـن   :التلۤجة
  .البيوت

بنوا على ْتفعول للمطاوعـة مـن    :ْتلجٔوج
   ):العربية(ماء ـًا من جلة الـوج اليت بنوها أيضـجل
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اضطرب اضـطراب  : معظم املاء، يريدون بتلجوج
  .اللُّجة

  .ْترْجوج: ويغلب أن حيرفوها إىل
وعة مـن اللحيـة   بنوا على ْتفّعل للمطا :ْتَلحّٔى   

صار : والذقن، يريدون بتلّحىدين شعر اخل): العربية(
  .الَتحى: ذا حلية، عربيها
يف جبل األكراد ] من قرى حلب[ :َتل َحَبش

ربوة : تل َحْبشٓا: وقرية أخرى يف اعزاز، من األرامية
  .)٨٥حلب ص( .كما يرى األب شلحت، السجن

يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[: تَل َحْديا
تل الصدر، كما يـرى األب  : تل حديا: من األرامية
  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

ويرى األب شلحت أا مبعىن ربوة الصدر أو 
  .الفرح

وصحبت معي مطران السريان األرثوذوكس 
إىل قنسرين ومررنا بتل حديا وسألين عمـا أراه يف  

  .حسنهتل الفرح، واست: معناها، أجبت
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّحلسه  :ْتَلحّٔس

  .جعله يلحسه: الشيَء
فالن انسّب وْتلّحس، انصـرف  : وإذا قالوا

  .معىن تلّحس يف العربية إىل الشتيمة املعهودة
اّتخذ لنفسـه  : َتلّحف: من العربية :ْتلحّٔف

  .حلافًا، َتغّطى باللحاف
شي، هالعيلة ما بتلّحق ال]: يقولون[ :ْتَلحّٔق

ال يكفيها ما تلحقه ا، بنوا علـى تفّعـل   : يريدون
اليت بنوها أيضـًا مـن    –انظرها  –للمطاوعة من ّحلق 

  .حلق
تلّحق الشـغل وتلّحقـت   ]: من كالمهم[
  ....الطبخة و
  
  

حتّرك ): العربية(حتريف حتلحل عن مكانه  :ْتلحَلح   
فّحج قوائمـه  : وتزحزح، أو حتريف ترحرح الفرس

  .ليبول
أصله تل قرب البوكمـال، مث   :حريريتل 

 PARROTأجرى فيه التنقيب األثري صديقنا السـيد  
، وألقى ))ماري((ودعانا إىل تل حريري املسّمى قدميًا 

: حماضرات عنه، ومعىن ماري يف اللغـات السـامية  
مدينة سيدي، وآثار مـاري هـذه يف   : سيدي أي

: متحف حلب، أكتب هذا وأنا أتأهب مع مجعيتنـا 
العاديات لزيارة أخرى ملـاري الـيت يرجـع     مجعية

  .قرنًا قبل امليالد ٢٣عهدها إىل 
  .بنوا على تفعفع للمطاوعة من حللح :ْتَلْحَلح

  .انظرها

موقع قرب رأس العـني علـى    :تل َحَلف
اخلابور، اكتشف فيه األثري األملاين أوپنهامي آثـارًا  

  .م.حثية يرجع عهدها إىل القرن الثالث ق
متحف برلني وبعضها يف متحـف  بعضها يف 

  .حلب
  .٢٨٥ص ۲۲س: انظر جملة الضاد

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َلّحـم   :ْتلحّٔم
املصدوع أو املكسور اليت بنوها أيضًا من حلم الصائُغ 

  .ألمها): العربية(الفضة 
دبـة  گْتلّحمت ال: يقولون]: من استعارام[

  ).كأن الكذب صدع ميكن رأبه(
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّحلنـه   :ْتَلحّٔن

  .خّطأه): العربية(
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّحلن يف  :ْتَلحّٔن

طّرب ا، وهم يستعملوا ملعـىن  ): العربية(قراءته 
  .وضع للكالم حلنًا
بنوا على ْتفعول للمطاوعـة مـن    :ْتلحٔوس

  .حلوس اليت بنوها أيضًا من حلس
  .حلوس وحلس: انظر
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اسم املـرة مـن   : الَتلحيَقة: من العربية :لحئقةالت   
  .َلّحق

  .انظر حلق

ما اختمر العجني لكن كنـا  ]: من كالمهم[
  .جوعانني وساويناْلنا شبطيتني َتلحيقة

: أطلقوها على حلم رأس اخلروف :الَتلحۤيمة
القسم الظاهر منه يقطعونه بعد إزالة شعره ويغمرونه 

غريهـا، بنـوا اسـم    باملاء ويبيعونه للكبة بسّماقة و
الواحدة من َلّحم اليت بنوها أيضًا من اللحم املذكور، 
ويباع عادة مع الصرصورة مغمورًا باملاء ليزول أثـر  
الكلس الذي أزال شـعرمها مث يـوزن بالچاكيـة    

  .الصغرية
  .الصرصورة: انظر

وقد يستعملها الفقراء لغـري الكبـة ألـا    
  .رخيصة

طّرب : مصدر ّحلن يف قراءته: عربية :الَتلحني
  .ا، وهم يستعملوا ملعىن وضع اللحن للقطعة

هذه القطعة تـأليف فـالن   ]: من كالمهم[
  .وتلحني فالن

ملا ّحلن حممد عبد الوّهاب علـى الطريقـة   
الشرقية البحتة َحّلق، مث ملا قيل له إن الغرب سّباق يف 

ملزج عمليـة  عامل املوسيقا أراد أن ميزج، وفاته أن ا
  .كيميائية ال ينجح فيها إال ذو الذوق العاملي فشل

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من خلبط :ْتَلْخٔبط
  .انظرها

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّخلص  :ْتلخّٔص
  .أخذ ُخالصته واقتصر فيه واختصر): العربية(الكالَم 

وجيمعون مصدره على التالخيص، وليس يف 
  .العربية ذلك

  
  
  

فالن ساوى تلخيص للبحث ]: من كالمهم[
  .وعندو تالخيص كترية

: عربيـة  ،دو ولد وال َتَلدنما ع]: يقولون[ :الَتَلد   
  .املال القدمي كالتاِلد: الَتَلد

يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[ :َتل دادين
تل األعمام، كما يرى األب : تل َددِين: من األرامية
  .١٨٥ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

  .ويرى األب شلحت أا مبعىن ربوة األحياء
يف املعرة، مـن  ] من قرى حلب[ :َتل ٕدْبس

ربوة الدبس، كما يـرى األب  : تل دبشٓا: األرامية
  .٦١حلب ص. شلحت

  .احترق: حتريف التذع العربية :ْتَلدَّع
يف املعـرة، مـن   ] من قرى حلب[ :َتل َدم

ربوة الـدّم، كمـا يـرى األب    : تل دمٓا: اآلرامية
  .٨٢حلب  .شلحت

بنوا على ْتفعول للمطاوعة من لدوع  :ْتَلدٔوع
لفحتـه،  ): العربيـة (اليت بنوها أيضًا من لذعته الناُر 

ومسه بطـرف  :آمله،البعَري: آذاه، احلبُّ قلَبه: بكالمه
  .وجعلوا ذاهلا داًال. امليسم

وجـده  : َتلذَّذ الشيَء وبه: من العربية :ْتلذَّذ
  .لذيذًا، وهم يستعملوا مبعىن متتع بلذته

  .َتلذُّذ: واستمدت التركية
مشاّيل حلب، ]: من قرى حلب[ :َتل رْفَعت

حرفـه   ))تل ارفاد((هي حمطة للقطار، وامسها حتريف 
 ))آرپـاد ((األتراك إىل تل رفعت، وهـذه حتريـف   

. اآلشورية، وأخطأ املنجد إذ مساهـا تـل ارفـاض   
  .الكلبة) حّباب: (ويلقبهم من حوهلم من القرويني

   اوعة منـى ْتفّعل للمطـوا علـبن :ْتَلّزز
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  .شّده وألصقه): العربية(َلّزز اليت بنوها أيضًا من لّزه 
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من لّزق الشـيَء   :ْتلزّٔق   

  .قهألص): العربية(
  .لزق والتلزيق: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من لّزم اليت : ْتلزَّم
حّرفوا ا ألزمه املاَل والعمـَل أو باملـال والعمـل    

  .أوجبه عليه): العربية(
  .مصدر لّزق: عربية :التلزيق

شغلو كّلـو تلزيـق بتلزيـق،    ]: ويقولون[
  .العمل منفيستعملوا جمازًا يف غري احملكم 

يف أعزاز، مـن  ] من قرى حلب[ :ْسفريتل 
تل الكاتب كمـا يـرى األب   : تل سفريٓا: األرامية
  .١٨٦ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

تـل  : ويرى األب شلحت أا من األرامية
  .٨٦حلب ص .الربوة اجلميلة: ْشفريٓا

عـن  TêLescope   من الفرنسية :الۤتۤلْسٓكوب
الفحص، منظار  :SKOPEINالبعيد و  :TêLê: اليونانية

  .يقرب األجسام البعيدة يستعمل يف رصد الكواكب
  .اُملراِقب: ووضع له الشيخ إبراهيم احلوراين

اِملرَقـب،  : اليازجي مووضع له الشيخ إبراهي
  .وأقرها امع العلمي العريب، وسادت

اِملرصـدة وجمـالة   : ووضع له جممع مصـر 
  .النجوم

  .١٦۰٨ل تلسكوب صنع كان سنة وأّو
  .٥۰ص  ٨عدد  ٧س: جملة العلومانظر 

يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[ :تل َسْلٓمو
ربوة سلٓمو، كما يرى األب : تل َسلٓما: من األرامية
  .٦٢حلب ص .شلحت

  يف جبل ] من قرى حلب[ :تل سوسني
  
  
  

أي (تـل اجليـاد   : تل سوسني: مسعان، من األرامية
  .٦۰حلب ص .كما يرى األب شلحت) اخليل

يف جبل مسعان، من ] من قرى حلب[ :ُشورتل      
تل السور، كما يرى األب أرملة : تل شوٓرا: األرامية
  .١٨٦ص ٣٨س: املشرق: يف

يف املعـرة، مـن   ] من قرى حلـب [ :تل ِشيح    
تل الشيح، كما يرى األب أرملة : تل شيحٓا: األرامية
  .١٨٦ص ٣٨س: املشرق: يف

  .)نبات طيب الرائحة: والشيح(
أن شيح َعَلم  :٨٣حلب صويرى األب شلحت 

  .من أعالمهم
صار لّصـًا،  : َتَلّصص: من العربية :ْتلصّٔص

: ختّلق بأخالق اللصوص، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن
  .جتسس: استرق السمع وملعىن
بنوا على ْتفعفع للمطاوعـة مـن    :ْتٔلْصٔلص

): العربيـة (لصلص اليت بنوها أيضًا من لّص الشيَء 
فعل يف ستر وخفاء، وهم يستعملوا : سرقه، وفالن

  .انظرها .استعمال تلصص

عم بتلّضـى عاملتليـك،   ]: يقولون[ :ْتَلضّٔى
يتلّهف على احلصول عليه، حتريف تلّظـت  : يريدون
ـ ): العربية(النار  اغتـاظ، وهـم   : النَتلّهبت، وف

استعملوها جمازًا الشتعال أوار الشوق أو الرغبة لنيل 
  .شيء

انتظر : َتلّطى على العدّو: من العربية :ْتلطّٔى
  .انظرها .غّرته، وهم يستعملوا مطاوعة ِلَلطى

عم بتلطّٔى من حيط حلـيط  ]: من كنايام[
  .توّصلين البيت! يا ريب: وبقول

   ّوث،ـتل: خـّطَتل: ةـمن العربي :ْتَلطّٔخ
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َتدّنس، َتنّجس، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن اّدهـن  
  .بشيء

  .َتلطُّخ: واستمدت التركية
 –  ا على ْتفّعل للمطاوعة من لّطـش بنو :ْتَلطّٔش   

  .ضربه: اليت بنوها من لطشه –انظرها 
فالن تلّطش بالطني، وتلّطش ]: من كالمهم[
  .بالكالم

بنوا على تفّعل من لّطع الـيت بنوهـا    :ْتلطّٔع
  .لعقه): العربية(أيضًا من لطعه 

  .لّطع ولطع: انظر

ْطلّطْعش أو : أو ْتلّطْعٔشر ويلفظوا :ْتلطّْٔعش
حتريف ثالثة عشـر أو ثـالث عشـرة    : ْطلّطْعشر

  ).العربية(
  .الْطلّطعشاوي: ويقولون يف النسبة إليه

  .والفال الطلطعشاوي من ألعاب الشدة
َتَلّطف األمَر ويف األمـر  : من العربية :لطّٔفْت
: َتَرّفق فيه، وهم يستعملوا أيضًا ملعـىن : أو به أوله

  .كان لطيفًا يف معاملته: تكّرم وتفّضل وملعىن
  .َتلطُّف: واستمدت التركية

بنوا على ْتفعول للمطاوعـة مـن    :عٔوْتلْط
  .حلسه): العربية(لطوع اليت بنوها من لطعه 

  .ولطع لطوع: انظر

يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[ :تل عابور
تل ااز، كما يـرى األب  : تل ٓعبور: من األرامية
  .١٨٦ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

يف حارم، مـن  ] من قرى حلب[: ةۤدتل عا
تل النجاة، كمـا يـرى األب   : تل أعدى: األرامية
  .١٨٦ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

   وـب وأهلـْمَتْلعادا ـه]: يقولون[ :َتْلَعب
  
  
  

كّلن ْمتلعبني حىت بنتو ْمَتلعبة، وعمـاتو وخـاالتو   
متلعبات، وَتْلَعبآتن ما بتسلك علينا، بنوا من لعـب  

مصدرًا على التلعبة، مث بنوا من اسم املفعول ) العربية(
  .احملتال: مبعىن اسم الفاعل مبعىن

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من لّعب الـيت   :ْتَلعّٔب   
  .ُشغِّل: ، يريدون بتلّعب)العربية(بنوها من لعب 
تلعبج الشـغل لعبجـة،   ]: يقولون[ :ْتَلعبج

أبو  موفالن تلعبج ومات، وتلعبج مصارع لبنان قدا
  .انظرها .مطاوع لعبج يف هلجتهم: موزة

: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :ْتَلْعَثم
َتمّكـث وَتـَأّنى وانتظـر، وهـم     : َتلعثم يف األمر

  .ْتلعثم لسۤانو: مل يستطع الكالم: ستعملوا ملعىني
يف حارم، مـن  ] من قرى حلب[ :تل عدا

ربوة الركض واخلالص، كما يرى : تل عدا: األرامية
  .٧٣حلب ص .األب شلحت

تقع شـرقي بريـة   ] من حارام[ :َتلَعران
املسلخ، أغلب سكاا أكراد من قرية تل َعَرن التالية، 

  .وزادوا فيها ألفًا يف اسم احلي هذا
يف الباب، كانت ] من قرى حلب[ :تل ٔعٔرن

مشهورة بوفرة مياهها وزراعتها، مث ملا اهتموا بزراعة 
القطن حولوا بساتينها إىل حقول استرتفوا مياههـا  

ة الغزيرة القريبة باملضخات، فزال كل معـامل  اجلوفي
النضرة فيها، كنت زرا منذ أربعني عامًا وأذكر أن 

من . حفر شرب يف أرضها يكفي لتصل إىل ينبوع دائم
اجلبل الصعب، كما يـرى األب  : تل عرٓنا: األرامية
  .٧٣حلب ص .شلحت

   بكلمة ))تل((وكان على األب أن يعرب 
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ماثل حىت يومنا صـعدت أنـا إليـه    ، وتّلها ))تل((
  .بصعوبة

ذكر هذه القرية صاحب مراصد االّطـالع  
  .))تل أعَرن(( ومساها

يف حـارم، مـن   ] من قرى حلب[ :تل ٕعٕقربين   
كما يـرى األب   –تل الفار : تل عوقربين: األرامية
  :أرملة يف

  .، وكما يرى األب شلحت١٨٦ص ٣٨س: املشرق

يف حارم، مـن  ] من قرى حلب[ :تل عّمار
تل الساكن، كمـا يـرى األب   : تل عمر: األرامية
  .١٨٦ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

لعن بعُضـهم  : َتلّعن القوم: من العربية :ْتَلّعن
  .لعنه: ْتلّعن عليه، يريدون]: يقولون[بعضًا، وهم 

كل أهل السوق وكل أهـل  ]: من كالمهم[
  .حارتو وكل العامل بتلّعنوا عليه

بنوا على ْتفعلل للمطاوعـة مـن    :ْتَلْغٔبص
  .انظرها .لغبص

  .الْتلغبص: ومصدره عندهم
هالتماثيـل وهاللوحـات   ]: من كالمهم[

وهالغنيات اللي عم بساوّوا اللي منسّمٓين فنانني أكترا 
  .ْتلغبص بْتلغبص
عـن   TêLêGRAPHE: من الفرنسية :َتّلْغراف

: الكتابـة، أي : GRAPHEINالبعيد و : TêLê: اليونانية
الكتابة من بعيد، أطلقوها على اجلهاز وعلى الرسالة، 
واستمدها األتراك من الفرنسية والعربّية احلديثة مـن  

  .التركية
  .والكلمة مصطلح العامل املتمدن

  .التلغرافات عندهم: واجلمع
ــه : التلغرافجــي، واجلمــع: واملشــتغل ب

  .التلغرافجّية
  
  

تلغرافخانـه،  : وكانوا يسمون حمل التلغراف
  .دائرة الربق: واليوم

 ))اُملوحي((وضع للتغراف أمحد فارس شدياق 
  .ومل َتُسد ))السلك الربقي((و  ))املوصل الربقي((و 

، ألن ))الربق((ووضع له امع املصري الثاين 
جهازه يوصل األخبار من مكان إىل آخـر بسـرعة   

  .))الربق((الربق، وساد 
، ))الربقيـة ((ربق ومسوا الرسالة املرسلة بـال 

 TêLêGRAMMEالربقيات، يقابلها بالفرنسية : واجلمع
: تلغراف والرسـالة الربقيـة  : والعربية تسمي اآللة

  .))التيل((تلغراف، وبعض البالد تسمي الربق 
  .َتّيل لو وَتّيلت للو: وبنوا منها الفعل فقالوا

  .تيل: انظر

ويرى األب مارون غصن أن نقول يف َتّيل لو 
  .ف له، ومل تسدغَتل: أبرق لهأو 

: ))تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا((وجاء يف 
ّدت اخلطـوط الربقيـة بـني    ُم. م ١٨٧٨يف عام 

، ١٨٩۰إستانبول وضواحيها، مث مّد إىل حلب عام 
م بـني حلـب   ١٨٩٦ –١٨٩٥يف عام ... .مث مّد

والسبخة، ومنها إىل دير الزور مث إىل الرقة، ويف عام 
  .البابم، إىل ١٩۰٥

  .بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من لغمط: ْتَلْغَمط   
  .انظرها

أتلف : تلف مالو، حتريف]: يقولون[ :َتَلف
  ).العربية(

دفـع  : يريدون(السَلف تَلف ]: من أمثاهلم[
  ).املبلغ سلفًا يعرضه للتلف

هلـك، فـين،   : َتِلـف : من العربية :ٕتۤلف
  .التلف: ومصدره

  .انتلف واّتلف: بنوا منها
  :هـف، ومؤنثـالَتِل: ةـه العربيـوصفت
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  .التلفانة: التلفان ومؤنثه: الَتِلَفة، وهم يقولون
ضرُبوا األعور على عيٓنو قال ]: من كمام[

  .تلفانة وتلفانة: لن
  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َلّفى :ْتَلّفى   

  .انظرها

  .التلفاي والتلفاية: ومصدره عندهم
التفـت،  : َتَلفت إليـه : من العربية :ْتلّفت

  .صرف وجهه إليه، أدار وجهه
  .َتلفُّت: واستمدت التركية

الزم عند اإلسالم يديروا وّچ ]: من عادام[
امليت للقبلة يف قربو، وعند النصارى بديرولو وچـو  
للشرق ملا بكون يف بيتو، أما يف القـرب فوجهـه ال   

ط، وبعتقدوا يديرونه للشرق إمنا يديرون التابوت فق
  .أنو َعّمال بتلّفت َلمكان الرسالة

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َلّفح :ْتَلّفح
  .انظرها

اصطالح حديث، بنوا املصدر على  :الَتلَفۤزة
  .انظرها .لفظ التلفزيون الغربية

ن تبقـى  ومبدؤنا حنن يف الكلمات العاملية أ
 ف والتلفزة والتأكسد،غلتلفن وت: كما هي بأن يقال

  .كما نقول اآلن التكهرب
  .نطق: َتلّفظ: من العربية :ْتلفّٔظ

  .َتلفُّظ: واستمدت التركية
بنوا على ْتفعل للمطاوعة مـن لّفـق    :ْتَلفّٔق

مجعـه وخّلـط فيـه، زخرفـه     ): العربية(احلديَث 
  .باألكاذيب

التـّف  : َتلفلف يف ثوبه: من العربية :ْتَلْفَلف
  .به

ة أو القضـية،  ْتلفلفت احلادث]: من جمازام[
  .طِوي ذكرها وُسِترت: يريدون

  
  

فون فعل َتلَفن مبعـىن حتـدث   يالتل منبنوا  :َتْلفن   
  .بالتلفون

  .التلفزة واستحساننا حنو هذا التعبري: انظر

عن  Téléphone: أو التليفون، من الفرنسية :ونالَتَلف   
  .الصوت PHONEالبعيد : TéLé: اليونانية

  . ))اِملسّرة((وضع له جممع الشيخ حممد عبده 
: مـن العربيـة   ))اِملطمار((ووضع له بعُضهم 

  .خيط البّناء
 :٨٣ص ٢س: وجاء يف جملة امع العلمي العريب

: يقـال ( ))الَنـِديّ ((و ))احلاِكي((... وضع له البعض
) فالن ندي الصـوت أي صـوته حسـن وقـويّ    

ش اسـتعماله علـى   وتشّو. ))لَواملق((و  ))اُملنادي((و
الكّتاب، والذي رأينـاه يناسـبها مـن األلفـاظ     

راجعـه يف الكـالم،   : من حـاوره أي : ))اُملحاِور((
  .وهذه أوىل وأقرب ))اهلاتف((و

  .وسادت األخرية
 ))الكسندر جراهـام بـل  ((واخترع التلفون 

  .١٨٧٦الربيطاين سنة 
عدد تلفونات العـامل كلـه سـنة    : إحصاء

  .مليونًا ٢٣حنو  ١٩٦۰
أيضًا هو  ١٩٦۰وعدد تلفونات حلب سنة 

٠٩٥,١٥.  
أما التلفون اآليل فاستعمل يف حلـب سـنة   

١٩٥۰.  
 VISIONالبعيـد و  : اليونانية TéLéمن  :الۤتۤليفزيٓون   

الرؤية البعيدة، أطلقها الغـرب  : الرؤية أي: الفرنسية
على اجلهاز الذي ينقل صـور األشـياء وأصـواا    

  .باملوجات الكهربائية بسرعة النور
من رنا إليـه   ))اِملرناة((و  ))الِتلفاز((ُوضع له 

أدام النظر إليـه بسـكون الطـرف، ومل    : العربية
  .يستعملها الناس وساد امسه الغريب
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  .منها فعل تلفز ومصدره التلفزة وبنوا
  .٤٥ص  ١۰عدد  ١٨و س ٤٦ص ١عدد ٧س: انظر جملة األديب

  .سكعنيتالتلفزيون يؤدب امل: يونيه ٦٥س: انظر جملة املختار

لقيه واسـتقبله،  : َتلّقى الشيَء: من العربية :ْتلقّٔى   
  .تلّقنه: العلَم منه
  .ْتلقاه باألهۤلني والسهۤلني]: من كالمهم[
عم بتلّقى الغيم من سقاقات ]: جمازاممن [
يريدون أنه شارد اخليال إذ ال بيع عنده وال (العرش 
  ).شراء

: مطـاوع لّقبـه  : َتلّقب: من العربية :ْتَلقّٔب
  .جعل له لقبًا ُيشعر مبدحه أو بذّمه

: تلّقحت الناقُة وحنوهـا : من العربية :ْتَلقّٔح
ًا جمـازًا  قبلت الَلقاح، َحَملت، وهم يستعملوا أيض

  .استلقى على األرض، َتسّطح: ملعىن
عم بتلّقز يف مشوتو، أو عم ]: يقولون[ :ْتلقّٔز

يسترق خطاه، مل جند هلا أصـًال،  : بتلّقس، يريدون
وثب صعدًا، بنـوا  ): العربية(لعلها حتريف نقز الظيب 
  .منها على ْتفّعل للمطاوعة

  .تنّقز: انظر

  .انظرها .لغة هلم يف تلقز السابقة :تلقّٔس

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من لّقش :ْتلقّٔش
  .انظرها

فالن ما بتلّقش من جربوتـو  ]: من كنايام[
  .–!يا لطيف –

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من لّقط اليت  :ْتلقّٔط
   ن األرضـيَء مـط الشـًا من لقـا أيضـبنوه

  
  
  
  
  

أخذه منها بال تعب، وهم يستعملون لقط ): العربية(
أخذه برءوس أنامله، كما يسـتعملون  : مبعىن الشي

  .لقط اخلطو، أي سار واسترق خطاه: ْتلّقط مبعىن
  .تناوله بسرعة: َتلّقف الشيَء: من العربية :ْتلقّٔف   

راح عاخلان يتلّقـف اخلـرب   ]: من كالمهم[
  .مالقوافل عن إبنو اللي شرد يف البالد

عة، أكله بسر: َتلّقم الشيَء: من العربية :ْتلقّٔم
أطعمه، كمـا  : وهم يستعملوا مطاوعًا للّقم الطفل

أضاف إىل مائهـا  : لّقم الركوة، يريدون]: يقولون[
  .الغايل الّنب

أخـذه عنـه   : َتلّقن الكالم من فالن :ْتَلقّٔن
  .مشافهة وفهمه

  .الزم يْتلّقن امليت]: من اعتقادهم[
  .لقن: انظر

بنوا على ْتفعول للمطاوعة من لقوش  :ْتَلقٔوش
  .اليت بنوها أيضًا من لقش

  .لقوش ولقش: انظر

بنوا على ْتفعول من لقوط اليت بنوها  :ْتلقٔوط
  .أيضًا من لقط

  .لقوط ولقط: انظر

يف إدلب، من ] من قرى حلب[ :تل ْكراتني
تل الكّراث، كما يـرى األب  : تل كرتني: األرامية
  .١٨٦ص ٣٨س : املشرق: أرملة يف

  .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من لّكع :ْتلّكع
  .انظرها ولكع

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من لّكك  :ْتَلّكك
  .اليت بنوها أيضًا من اللك

  .لكك واللك وتلكوك: انظر
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بنوا على تفعول للمطاوعة من لكوك اليت  :ْتلٔكوك   
  .بنوها أيضًا من اللك

  .لكوك واللك وتلكك: انظر

بنوا على ْتفعفع للمطاوعـة مـن    :ْلكگْتل
  .انظرها .لكگل

حّي جديـد خـارج   ]: ن حارامم[ :الٕتلل
السور قرب باب الفرج، مساها األتـراك الصـليبة   
الصغرى متييزًا هلا عن الكربى جبوارهـا، وكالمهـا   

  .مسكن النصارى
شـرع   :٤٨٦ص ٢ج ))النهر((: قال الغزي يف

. م١٨٨٢الناس يبنون يف هذه احمللة يف حدود سـنة  
مبحلة التلل، ألن حملها كان  وعرفت أوًال. ه١٣۰۰

تالًال تعرف مبناشر الزبل، وهـي وقـف املدرسـة    
  .احللوية

وأول هذه التالل تلة سوداء كانـت  : نقول
  .حمل النافعية اآلن كان األوالد يتزحلقون عليها

ي أن جوار جادة وملا الحظ نافع باشا اجلابر
اخلندق سيكون له شأن عظيم، لفت نظره هذا التل 
األسود وحبث عن مالكه فرأى أنه وقف احللويـة،  
وكشف عن سجّل وقف احللوية فرأى أن الواقـف  
الذرية له وأنه شرط أن يتوىل وقفه أرشد رجـل يف  
حلب، حينئذ قّدم للمحكمة الشرعية يطلب عـزل  

أو شبه أمي وتوليتـه  املتويل من آل طلس ألنه أّمي 
ألنه أرشد رجل يف املدينة، وملا عرف هـذا املتـويل   
أسرع إليه ولثم يديه طالبًا أن يتنازل عن دعواه، قال 
إذن نسّجل هذه التلة بامسي وأنا أدّبر أمرها كوقـف  
يف احملكمة، وكان ذلك وانتقلت من ملكية الوقـف  
إىل ملكية اجلابري اخلاصة، وفورًا اتصل بالصـّراف  
غزالة النصراين وباعه نصفها وبىن مبـا قـبض منـه    

  .نصفها، ومنذ ذلك اليوم مسيت بالنافعية
  وتعّمد نافع باشا أن يكون حّي باب الفرج

  

ملهى وخممرة ودار فحش، ألن هذا يسبب لدكاكينه 
  .أن تؤجر بأغلى األمثان

وإىل عهد قريب كانت شباب حلب تتلبس 
 –اتا ووين ٔيـا  مساء أفخر الثياب وتتزين وندس لّف

عالربّية، ومدلول الربية كان باب الفرج، وال يـزال  
  .إىل اليوم شيء من هذا

  .برية: انظر

تّلل البضاعة وأنا شفتا ْمَتّللة فوق ]: يقولون[ :َتّلل   
جعلـها  : بعضها، بنوا الفعل على فّعل من التّل ملعىن

  .تلة
ترّلِلـي، تـرمل،   : هذا اللفظ وأشباهه :َتٔلٔلْي

: هي ألفاظ جتسيد النغم، يسـميها األتـراك  ... ترال
  .))ياليل((، ومنها ))َترل((

  .))ياليل((انظر كتابنا 

األخدود الذي ): العربية(حتريف الَثَلم  :ٕتْلم
  .يشقه احملراث

  .ْتلوۤمة: وجيمعونه على
كسره من ): العربية(حتريف َثَلم اإلناَء  :مَتَل
  .حافته

  .انظرها .صفة مشبهة عندهم من التالمة :ٕتۤلم
  .تلم –أعوذ باهللا  –وّچو ]: من كالمهم[

  .للمبالغة –انظرها  –بنوا عل فّعل من َتَلم  :َتّلم
  .تتّلۤمت السّكينة بّدا َسن]: من كالمهم[
  .سكينتك متّلمة]: من جمازام[

يف جبل مسعان، ]: من قرى حلب[ :تل مامو
اسم َعَلم، كمـا يـرى األب   : تل َممٓا: من األرامية
  .١٨٦ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف
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ْتلّمح يف اخلطابات إىل أّنو النّية ]: يقولون[ :ْتَلّمح   
  .مّتجهة لكذا، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّملح

  .انظرها

تتلَمَذ : مصدر: الَتلمذة: من العربية :الَتلمۤذة
  .ان تلميذهك: له أو عنده

تطلبه مرة : َتلّمس الشيَء: من العربية :ْتَلّمس
ملـس  : بعد أخرى، وهم يستعملوا أيضـًا مبعـىن  

  .الشيء
): العربيـة (أو تلّمظ، حتريف َتلّمظ  :ْتَلمّٔض

  .بقية الطعام يف الفم: تتّبع بلسانه اللُّماظة أي
اللي عينو جوعانة كل مـا  ]: هممن كالم[

  ).أو بتلمض(شاف خري عند غريو بتلمط 
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن ّملـع    :ْتَلّمع

َبـَرَق  ): العربيـة (الشيء اليت بنوها أيضًا من َلَمـع  
  .وأضاء

بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من مللـم   :ْتلمَلم
  .مجعه): العربية(اليت بنوها من َلمَّ الشيَء 

عّلم، : من مادة ّملد: التعليم: سريانية :الَتلمود
  .التلميذ: ومنه كلمة تلميدٓا

على كتـاب   ))التلمود((أطلق اليهود كلمة 
البابلية والفلسـطينية،  : الشريعة، والتلمود جمموعتان

  .شروح التوراة: ))املشنا((وكالمها مستمدتان من 
تلفظ اجليم (وللتلمود شروح تسمى اۤجلۤمره 

  ).َكافًا
: الِتلميذ، عن السريانية: من العربية :لميذٕتال
  .من يتعّلم: َتلميدٓا

بالـدال  (َتلميـد  : ويف العربية عن األرامية
  ).املهملة

  
  
  
  

بزيـادة  : التالميذ، ويصح التالمذة: واجلمع
  .هاء التعويض

  .٤٢٤ص ٢١س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .٢٣ص ٦٤٢وعدد  ١٩ص ٦٣٤عدد ١٢س: وانظر جملة الثقافة

: يف حارم، من األرامية] من قرى حلب[ :َتل نيشا   
حلب  .ربوة الَعَلم، كما يرى األب شلحت: تل نيشٓا

  .٦٨ص

ويرى األب أرملة أا مبعىن تل اَهلدف، كما 
  .١٨٦ص ٣٨س: املشرق: يرى يف

يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[ :تل نيشني
رابية النساء، كما يرى األب : تلنيشني: من األرامية
  .٦۰حلب ص .شلحت

يف جبـل  ] من قرى حلـب [ :تل نصيبني
تل األغراس، كمـا  : تل َنصبني: مسعان، من األرامية
  .١٨٦ص ٣٨املشرق س: يرى األب أرملة يف

  .واحدة الِتالل: التّلة: من العربية :التلّۤة
أش أنا جايـب مصـريايت   ]: كناياممن [
  .مالتّلة؟

) وبنّجس(فالن بياكل َحّلة ]: من كمام[
  .َتّلة، وهالتّلة بّدا هاجلورة

فالن متل الطبشة عالتّلـة  ]: من تشبيهام[
  ).سلحة البقر: يريدون(

َتعّلل بـه،  : َتلّهى بالشيء: من العربية :ْتَلّهى
تـرّوح  : شيءلعب به، أقبل عليه، مل يفارقه، عن ال

  .باإلعراض عنه
اّتقـدت،  : َتلّهبت النار: من العربية :ْتلّهب

  .اشتعلت
حزن عليـه  : َتلّهف عليه: من العربية :ْتلّهف

  .وحتّسر
  .َتلهُّف: واستمدت التركية
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َتعّجلـه،  : َتَلهوج الشـيءَ : من العربية :ْتَلْهٔوج   
مل ينضجه، مل ينعم طبخه أو شـّيه، وهـم   : اللحَم
  .ها مطاوعًا للهوج الشيءاستعملو

  .انظرها

  .التٕلْهٓوج: ومصدرها عندهم
عول للمطاوعة من هلوط فبنوا على ْت :ْتَلْهوط

  .اليت بنوها أيضًا من هلط
  .هلوط وهلط: انظر

احلديث يتلـّهى  : الَتلِهية: من العربية :ْلۤهيةٕتال
  .به، وهم مل يقيدوها باحلديث

انطَوى : َتلوَّى من اجلوع: من العربية :ْتلؤّى
  .مل جيِر على استقامته: منه كاحلّية، املاُء
َتلوَّث ثوُبه بـالطني أو  : من العربية :ْتَلؤّت

َتلّطخ به، وهم يستعملوا لتداخل شـيء يف  : بغريه
  .تلّوت السميد بالسمن: شيء

هادا متل احلـوت أش عـم   ]: من كالمهم[
  .ما بتلّوت ّمتو فّين بتضيفوا كربوجتني؟ هدول

. حبنوا على ْتفّعل للمطاوعة من لـوّ  :ْتَلوَّح
   .انظرها

بنوا على تفعيل للمطاوعة من لّوص  :ْتلؤّص
  ).العربية(اليت حرفوا ا لوَّث 

  .لوت لوص: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من لّوع اليت  :ْتلّوع
احترق من هـّم أو مـن   : بنوها أيضًا من الع فؤاُده

  .شوق
 ))لـّوع ((على أن  ))التاج((الزبيدي يف  ّصون
  .عامّية

  ْتلؤّف ّمتي من أكل ]: يقولون[ :ْتلؤّف
  
  
  
  
  

  
خشن جلده وصار كالليف، بنوا : الباجنان، يريدون

لّوف اليت بنوها أيضًا مـن  على ْتفّعل للمطاوعة من 
  .الليف

  .لوف والليف: انظر

بعْد ما شنق حسين الزعيم كم ]: يقولون[ :ْتٓلوَلح   
مشنوق وصارو يتلوحلو، كل واحد برك على ٕجرنو 
وساد النظام، وهالدرس عّلمنا أّنو الشّدة ضـرورّية،  
بنوا على ْتفوعل للمطاوعة من لوحل اليت بنوها أيضـًا  

  .من الح
  .لوحل والح: انظر

عم بتلوٓلح يف مشيتو متـل  ]: من كمام[
  .ميزۤان الفجل
صـار ذا  : َتلّون الشـيءُ : من العربية :ْتلؤّن

  .مل يثبت على حال: لون، اختلفت ألوانه، وجمازًا
  .َتلوُّن: واستمدت التركية

ميكن ما يف زمان متل زماننا ]: من لوحام[
من حكم عبـد  : وهادا مبدة قليلة صار فّيا انقالبات

احلميد حلكم االحتاديني للحكم الفيصلي للفرنسـي  
لإلنكليزي لالستقالل، ويف االستقالل مـا أكتـر   

ن، يف االنقالبات، وبعرف واحـد فّنـان يف التلـوّ   
هاالنقالبات كّال كان املؤَمتن، وكان معًا مؤمتن عدة 
دول أجنبية، وكل هادا ليش؟ ألنو بيعرف يقنع كل 

وهّوه أقدر الناس علـى نفعـو،   طرف أنو هّوه معو 
وبصارحو أنو كوين مع فالن حزب نفع كبري إلـك  

  .إذا كان ّمك معرفة السر
يف حـارم، مـن   ] من قرى حلب[ :َتليات

الصلوات اجلهورية، كما يرى األب : تليتا: األرامية
  .٧٢ص: حلب .شلحت
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: يف اعزاز، من األرامية] من قرى حلب[ :تلۤيتيۤنة   
: املشـرق : املعلقات، كما يرى األب أرملة يف: تليٓتينٓا

  .١٨٦ص ٣٨س

بنوا على تفّعل للمطاوعة من َلـّيس   :ْتلّيس
  .انظرها .الطني يف هلجتهم

بنوا على تفّعل للمطاوعة من لّيف يف  :ْتَلّيف
  .انظرها .هلجتهم

  .التلفون: انظر :التليفون

الدّواية ْتلّيقت، بنوا علـى  ]: يقولون[ :ْتلئّق
ْتفّعل للمطاوعة من لّيق اليت بنوها أيضـًا مـن الق   

  .جعل هلا ليقة): العربية(الدواَة 
يف جبل مسعـان،  ] من قرى حلب[ :ْتليالت
املستنقعات، كمـا يـرى األب   : تليلّيٓا: من األرامية
  .١٨٦ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

يف اعـزاز، مـن   ] من قرى حلـب [ :ْتلۤيۤلة
املستنقعات أيضًا، كما يـرى األب  : ْتليلني: األرامية
  .١٨٦ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

تـل  : ويرى األب شلحت أا من األرامية
  .٨٦ص: حلب .ربوة الليايل: ليلني

  .الن، ضّد َتخّشن: َتلّين: من العربية :ْتَلّين
  .كملت أجزاؤه: َتمَّ الشيُء: عربية :َتّم

  .َتّم: يف العربية
  .ومثلها يف الكلدانية: َتّم: ويف السريانية

ظـّل  : َتّم عّنا، يريدون: للزائر] يقولون[ :َتّم
أمضـاه  : َتمَّ على أمره: عندنا، ابَق عندنا، من العربية

  .واستمرَّ به
  
  
  
  
  
  
  

  .هذه حتريف دام يدوم ))َتّم((: وقيل
نا واقفني، وّمتـك  يّمَت: هلجة حضرموتويف 

  .نامي
فالن  .ستّناك للجوقأَتّميت ]: من كالمهم[

  .ر ويضحك لوقت ما قلب عضهروگرگمت ي
  .أنا َبَتم َبقلبا وبتنّيا لوقت مايفرجا رّبك

  .ال تشرب من ّمت احلنفّية
لو دعا الكالب يسـتجاب  ]: من كمام[

  ).فلتة(و فالن ّمت بعمر. ماَتّم يف البلد قّصاب
) هوانـا (إذا ّمتت احلالة ۤهيك مّنـا ناكـل   

  .بالكرۤيك
َتّم الزمان يشيلين وحيط حىت ساواين ماْشطة 

  .طللق
. مال األرض ْبَتّم بـاألرض ]: من حكمهم[

  ).أي البخل(املال جبي من نشح التم 
الثغرة يف وجه احليوان ): العربية(حتريف الفم  :التّم   

واإلنسان، يدخل منها غذاؤه وخيرج منـها َنَفسـه   
  .وصوته

  .ۤفه: يف العربية
  .فوَما: فوٓما، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .١١٢و  ٥٧ص ٢ج: انظر اية األرب للنويري

استّنيتك بتم احلارة وبتم السقاق ]: يقولون[
  .اخلان وبتم القيسرية وبتم البوابة وبتم

. هاحلوش ان كان الّمت حتكي]: من كالمهم[
. اللقمة للتّم) أو وصلت(جت أ. فتاح ّمتك على خري

  ).لزم احلمية: يريدون(ّمتو  ٕمۤسك
أحّل من حليب أّمـو  . فتح متو ورخى بيضو

ّمل متـك  . يسَلم متـك . املليون كلمة يف التم. لتمو
عّبـى ّمتـو   . ترابالبسبنا بتمو . الحتكي على حدا

  .وحكى
من ّمتك البواب السما ]: ويقولون ملن يدعو[

  ك ـمن ّمت: واـاءه وإال قالـوا دعـحسناذا است(
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  ).البواب جقيم
] ممنال . متو جامع وقلبو حابورة]: كما

  .تاخد العلكة إال من مت اجلقمان
بقطع . فتح ّمتو وغّمض عينيه]: ناياممن ك[

. اللقمة اللي بتّمو مـاهي إلـو  . من متي وبلّحق لو
امللـك  . لّسا حليب أمو بتمو. اشتريتو من مت إبرتو

فاروق خلق ومعلقة الدهب بتّمو، فالن ما باس ّمتـو  
يعشقها : يريدون(إال أّمو، فالن بشرب من ّمت فالنة 

  ).حىت يشرب سؤرها
فـالن  . حّطوه بتم الطوب]: ن استعارامم[
الذوق : أي(ة متـو  فالن ما بيعرف طعم. ّمتو بزٓرب

كلما عكرنا زبون خبطفو مّنا، هـادا خبطـف   ). له
: أي(فالن ألو مت ياكل ومالو مت حيكي . اللقمة مالتّم
  .أخدا من ّمت السبع). ال يتشبث
أصله (َعَرجان اَجلمل من متو ]: من جمازام[

أن أكل مجل من أرض فرماه صاحبها حبجر فأصابه 
  ).يف رجله فقيل

يهزج األوالد حاملني ولدًا  ]:من أهازجيهم[
كرِسي كراسي عمـي  : على أيديهم املتشابكة قائلني

َجراسي رحنا على سوقو كسرنا صـندوقو قـرص   
ويرتلـون بالولـد   (العسل يف ّمتو هون جابتو أمـو  

  ).احملمول
كل شيء بلَتم إال البطلـع  ]: من حكمهم[
  .ال جتعل الدنيا ّمهك مالك مّنا إال لقمة ّمتك. مالتّم

يف . األلو ّمت وزلعوم الزم يقوم]: أمثاهلم من[
إذا بّدك حتّمو ال تـرد  . نيسان السنبلة بتشرب من ّمتا

اللي بتّمـو لسـان   . يا كحال من ّمتك أحلى. بتّمو
النـاي يف  . كل مْن خمطتو على ّمتو حلـوة . مابضيع

. رميناه بالبحر طلع وبتمو مسكة. كّمي واهلوا يف ّمتي
خـدو الفـال مـن ّمت    . لعنيطعمي التّم بتستحي ا

  . األطفال
  
  

يريدون جب الزيـت حيـث   (البكا على ّمت اجلّب 
تصب فيه ظروف الزيت فيعلم صـاحبها أن زيتـه   

 .البّد ما جتي احلّباية بـتم الطـاحون  ). صاف أو ال
: ليش ساكتة مابتحكي؟ قالت لـن : قالوا للشقرقة
لوالك يـا   .البياكل توم بتطلع رحيتو بتمو.بتّمي مي

راح جحا عالعزمية وتيـابو  ! (ما أكلت يا ّمتيكّمي 
مهركلة مااستكالوا فيه، راح وتلـّبس، واسـتقبلوه   

  ).وعزموه عاألكل
البشرب وما مبسـح ّمتـو   ]: من اعتقادهم[

: يريـدون (ّم بتموت األم لت من ّمت. بلحسو الشيطان
  ...).شرب السؤر يسبب

  ]:من أغانيهم[
  يخدلك بوسة من ّمت   على عمّيم يا عّمي

ّمتك متل املغـارة  : قال ال]: من تشبيهام[
  .ّمتو متل امللّبسة. إميت حّطيت مونتك فّيا؟: الت لوق

  .كو َبشّق ّمتك متل القّشة]: يهدّدون[
  :سأل الطبيب]: من نوادرهم[

  أش أكل ۤابنك املرضان؟ –
يقرب أّمو مالصبح مافتح متو ما أكل إال  –

 رغيفني زيتون ورغيفني عّطون ورغـيفني 
 .أش ما كان يكون

 .لو فتح ّمتو كان أكل احلكيم وأّمو –
خسل راسو ّمتني، وفرك التنبـاك  ]: يقولون[: ٕتّم   

ْتَلْت متام، وشطف الچنق سبع متام ألنو شرب منـو  
التاّم، فمؤدى خسلو ): العربية(الكلب، حتريف الِتّم 

غسلني تاّمني، ويراد بتمام الغسل غسل الشيء : متني
: سّبع القمبـاز، يريـدون  : ليل قوهلمسبع مرات بد

غسله سبع مرات، مث نسي غسل الشيء سبع مرات 
  .وغدا رد الغسل
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واختيار السبعة دون غريها تـراه يف مـادة   
  .))السبعة((

: يريـدون (عمل لو مت دلة ]: من جمازام[
  ).غسله بالبهدلة

أطلقوه على ضرب من النبت يزينون  :ٕتّم السمكة   
  .بزراعته بيوم
. املرضان متاثل للشفا: يقول الثاقفون :ْتماَثل
  .أقبل على الشفاء: َتماثل املريض: من العربية
: َتماحك اخلصـمان : من العربية :كٔحْتما

  .َتالّجا، متاديا يف اخلصومة أو يف املساومة
: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :ْتماَدى
بلـغ فيـه   : دام فعله وَلّج، يف األمر: َتمادى يف غّيه
  .طال: املدى، ِبنا السفُر

  .متاِدي: واستمدت التركية
مع التماِدي كل شي بصـري  ]: من كالمهم[

  ).مع طول الزمن: أي(
من مفردات الثاقفني، بنـوا علـى    :ْتمادح

عاجلـه  ): العربية(مارس األمر  ْتفاعل للمطاوعة من
  .وزاوله

: من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتمأرض
  .تظاهر باملرض وليس به: َتمارض

: من مفردات الثاقفني، من العربيـة : ْتمازج
  .اختلطا: متازج الشيئان
  .تداعبا: َتمازحا: من العربية: ْتمازح
ـ ـبنوا على ْمتفعل للمطاوع :ْتمۤازر ن ـة م

  دون ـ، يري)ةـالعربي(زر ـِمئن ـرفة عـاۤمليزر احمل
  
  
  
  
  
  
  

  .لبس امليزر: بتمارز
  .امليَزر: انظر

: الشـيئان  مصدر َتماّس: الَتماس: عربية :الَتَماس   
  .تالقيا

َتعّلق بـه  : َتماسك به: من العربية :ْتماسك
واعتصم، مسك بعضـه بعضـًا، َتمالـك نفسـه،     

  .ويستعملوا أيضًا مبعىن الشجار واالشتباك
أسـعد اهللا  : ساءمحييي الثاقفون  :الَتماِسي

: التماِسي، يريدون مجع األمسية، وهو خطأ صـوابه 
األمسيات، أما التماِسي فمعناها الدوا هي وال مفرد 

  .هلا
  .مشيا معًا: َتماشيا: من العربية :ْتماَشى
بنوا على ْتفاعل للمطاوعـة مـن    :ْتمأطل
ّوفه بوعد س: مطله أي: امتطله حّقه: ماطل، وعربيها

  .الوفاء مرة بعد األخرى
احتال بعُضهم : َتماكروا: من العربية :ْتَمأكر

  .على بعض، ختادعوا
بنوا على ْتفاعل للمبادلة من ماحلـه   :ْتماَلح

  .أكل معه): العربية(
بنوا على ْتفاعل للمبادلة من َمَلـخ   :ْتمألخ

  .جذبه قبضًا أو عّضًا): العربية(الشيَء 
ملك نفسه : َتمالك عنه: ربيةمن الع :ْتماَلك

  .وضبطها
مل يتمالـك  : يقولون]: من عثرات األقالم[

  .مل يتمالك: َنفسه، خطأ صوابه
  .الَكمال، مايتم به الشيء: عربية :الَتمام

متام وَتمامّيت، : واستمدت التركية والفارسية
  .الناقص: وناَتمام
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ليلة بـدر  : أي(ليلة التمام ]: من كالمهم[
: بكذا ونص، فيزيد غـريه : ويف املزايدة يقول، )التّم

  .جيرب هذا الكسر صعدًا: بالتمام، يريد
صلوا على : بدر التمام: ويصفون النيب بقوهلم

  .بدر التمام
. الشهر ناقص واألسبوع َتمام]: من أمثاهلم[

  .اخلري بَتمامو. بطن متام وكيف متام
  .امتنعا: َتمانعا: من العربية :ْتماَنع   

يف املعـرة، مـن   ] من قرى حلب[ :متاْنعة
تل الوصول، كما يـرى األب  : تل مونعا: األرامية
  .١٨٦ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

  .العدد الَثمانية يف العربية: أو ْتمۤاْنۤية :ْتمۤاۤنة
  .متۤانات: واجلمع

  .ۤشْمَنة: ويف العربية
  .ْتميَنا: ْتمينٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
على تـوهم أن  : متۤاَناوي: التمۤانةوالنسبة إىل 

  .التاء ألف
  .مثنت: ويف ملحمات أوَكاريت

: ، ويلفظوـا متنطعش أو متنطعشر: ويقولون
  .طمنطعش وطمنطعشر

  .ْتمۤانا وعشرين ومتۤانا وتسعني: ويقولون
  .ْتَماْنِميّۤة و ْتمنتالف: ويقولون

املتمچكون إذا قالوا متانـة  ]: من متچكام[
  .األمانة! يا ريب: بقوهلمأردفوها 

  .مثان عشرات: الَثمانون: من العربية :ْتمۤانني
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مثنيم: اريتگويف ملحمات أو
  .ميۤشٓمِن: ويف العربية
  .ْتٓمنني، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

وكثري ممن طغت عليهم ثقافـة الغـرب ال   
يتحسسون النقص اللغوي يف قـول الفرنسـيني يف   

  .VINGT– QUATRE: الثمانني
  .لغة هلم يف ْتمۤانة املتقدمة :متۤاْنۤية   

عمل برفق ): العربية(حتريف َتمّهل  :ْتماَهل
  .ومل يعجل

: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :ْتمأوت
  .اتتظاهر أنه م: َتماوت

َتمّيز بعُضهم من : َتمايزوا: من العربية :ْتماَيز
  .بعض

مال َيمنة : يف مشيهَتمايل : من العربية :ْتماَيل
  .روَيسرة، تبخَت

  .متاُيل: واستمدت التركية
  .التنبل: انظر :الَتْمَبل

  .تامپٓون: انظر :َتمپون
: متّترت األرض، يريـدون ]: يقولون[ :ْتَمتّٔر

قيست باملتر، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من مّتر الـيت  
  .القياس الفرنسي: بنوها أيضًا من املتر

: َتمّتع بكذا ومـن كـذا  : من العربية: ْتمّتع
  .انتفع به، َتلّذذ به زمانًا طويًال

ال تْتمّتع بامليزر كتري بنفۤزر، ]: يقولون[ :ْتمّتع
  .َتَمدَّد): العربية(َمطى حتريف َت

  .اصطالح تركي مبعىن الضريبة :الّتمّتع
  .عقلو بيعطي َتمّتع]: من كمام[
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: تصّور مثاله، له الشيُء: َتمّثله: من العربية :ْتمّتل   
ضربه مثًال، وهـم يسـتعملوا   : َتصّور له، بالشيء

  .ليه طويًالإأيضًا ملعىن تأمله، نظر 
عجل فيـه ومل  : م يف كالمهَتمَت: عربية :متتم

  .ُيفِهمه
  .طمطم، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن مـّتن    :ْتَمّتن
  .جعله متينًا): العربية(الشيَء 

الصورة، مـا  : الِتمثال: عن العربية :مثالٕتال
  .صنعه اإلنسان مقلدًا كائنًا يف الطبيعة

  .التماثيل: واجلمع
: من مفردات الثاقفني، مـن العربيـة   :ْتَمّثل
أنشـد بيتـًا مث   : ضربه مثًال، بالشعر: َتَمّثل بالشيء
قام منتصبًا، وهم استعملوها أيضـًا  : غريه، بني يديه

  :مطاوعًا ألغراض عدة حديثة منها
  .تشخصت: متّثلت الرواية، يريدون –ً ١
: َتمّثل فالن أدب فالن أو فّنه، يريدون –ً ٢
  .ه منه ومزجه بنفسهاستمّد

َتَمّثل احلزب يف جملس النواب أو غريه،  –ً ٣
  .كان له من ميثله: يريدون

كـان  : متثلت سورية يف اهلند، يريدون –ً ٤
  .هلا من ميثلها رمسيًا فيها من قنصل أو سفري

حتّول إىل أنسجة : َتَمثل الطعاُم يريدون –ً ٥
  .حية من نوع ما يتألف منه اجلسم

صّوره، : مصدر َمّثل الشيَء: يةعرب :التمثيل
َقـَدره علـى قـدره،    : نّكل، الشيَء بالشـيء : به

واستعملوها لتشخيص الروايات، وكذا مّثل اـرم  
  .التمثيلي والتمثيلية: اجلرمية، والنسبة إليه

  
  
  
  
  

  .َتعّظم: َتمّجد: من العربية :ّتمّجد   
  .فّعل للمطاوعة من ّجمقبنوا على ْت :ْتمجّٔق

  .انظرها

بنوا على تفّعـل للمطاوعـة مـن     :ْتَمّچك
  .انظرها .مّچك

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّحمص  :ْتمحّٔص
  .اختربه: نّقاه، وفالنًا: الشيَء

ْتمحـص اخلـرب،   : أيضـاً ] يقولون[وهم 
  .ُبحث عن صحته: يريدون

نـازع يف  : َتَمّحـك : من العربية :ْتمحّٔك
  .الكالم، َتمادى يف اللجاجة عند املساومة

مشى مشـية  : حتريف تبختر العربية :ْتَمختر
  .املتكرب املعَجب

  :من أغاين العرس
  !قومي ومتختري يا زينْه

  يا ورد جّوا اِجلنيَنْة         
: من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتَمخّٔض
ّيـأت  : اُءمَتحّرك يف بطن أمه، الس: َتمّخض الولُد

  .للمطر
عن حدث تتمخض احلوادث ]: من جمازام[

  .كبري
أخـرج  : َتمخط فالن: من العربية: ْتمخّٔط
  .املخاط من أنفه
  .انظرها .حتريف متغمض :ْتمخٔمض

فالن مابقّرب صـٓويب  ]: يقولون[ :ْتمخٔوش
  .اخلوف: بتمخوش مّني، بنوا على ْتمفعل من اخلشية

  ر اـار وابطـافط]: مـمن أمثاهل[ :ْتَمدَّى
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ولو ضحكتني وْتغدَّى وْتمدَّى ولو دقيقتني، استعملوا 
: كمالة املثل ))ْتغدَّى((متّدى ملعىن َتمّدد للمزاوجة مع 

  .ومتشَّى ولو خطوتنيوتعّشى 
افتخر مبا ليس : َتَمدَّح: من العربية :ْتَمدَّح   
  .مدحه: عنده، فالنًا
  .انبسط: َتمدَّد: من العربية :ْتَمّدد

  .متدى: انظر

أجا تعبان ومتدمد، بنـوا  ]: يقولون[ :ْتَمدَمد
على تفعفع للمطاوعة من مدمد اليت بنوها أيضًا مـن  

  .بسط): العربية(مّد 
عاش عيشة : َتمّدن فالن: من العربية :ْتمدَّن

أهل املدن، ختلق بأخالقهم، انتقل من اهلمجيـة إىل  
  .حالة األنس

  .))التمدُّن((واستعمل ابن خلدون 
  .متدُّن ومتمدِّن: كيةواستمدت التر

الفالح إذا متّدن متل التور ]: من تشبيهام[
  .إذا ْتكدَّن

من مفردات الثاقفني، من العربيـة   :ْتمذهب
اّتبعه، واعتـربوا ميمهـا   : متذهب باملذهب: املوّلدة

  .أصلية كتمسكن
  .اليابس من مثر الَنخل: عربية :الَتْمر

ونقش املصريون القدامى التمر على جدران 
  .عابدهمم

التٔمـرة والتمـراي   : الواحدة منه عنـدهم 
  .والتمراية

الَتَمـرات والُتمـور،   : واجلمع العريب للتمرة
الَتْمرات والْتمور، أما مجع التمـراي  : وهم يقولون
  .فهو التمرايات: والتمراية

  .َتَمر: ويف العربية
  .ويف السريانية

  

متر النيب بركة، يريـد أن  ]: ينادي بّياعه[و 
احلجاز وهو َدَجل، إذ أكثر متر حلب مـن   متره من
  .العراق

: علـى التشـبيه  ] وينادي بّيـاع التـوت  [
  .ياحالوتو متر

بدوي مقروح شاف التمـر  ]: من كمام[
  .مطروح شلون خبّليه وبروح؟

الكَفن حالوة : عجب عجب]: من ألغازهم[
  ).التمر: (واملّيت َخشب
  .٤٧۰ص ١٨س: انظر جملة الضاد

: َتّمر اللحـم : َتّمر اللحم، عربية]: يقولون[ :َتّمر   
  .قطعه صغارًا وجففه

  .وبنوا منها ْتَتّمر للمطاوعة
  .ْتَمر، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

اعتىن : َتّمر حصانو، يريدون]:يقولون[: َتّمر
به وبنظافته باحملّسة والكيس الشعري، من التركية عن 

املريض والعناية به، والعناية معاجلة : تيمار: الفارسية
  .بالدواب

أطلقوها على مريس القمح املنقوع  :الَتْمرتينا
يكون دبقًا ويلصق به، أرادوا بتسميته أنه كمجفف 

  .التني
فالن لـزق بـديننا متـل    ]: من تشبيهام[
  .التمرتينا

أطلقوه على الزهر األصفر العطر  :الَتْمرٕحنّۤا
  .لشجرية احلناء

التجفيف، أطلق االسـم  : التتمريوالتمر من 
أول أمره على جمفف هذا الزهر، مث نسي فصـارت  
. داللته على هذا الزهر سواء كان جافًا أو غضًا طريًا

أما ورق الشجرية فيجفف ويطحن ويكون منه حّناء 
  .االختضاب
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ويف حلب عشاق له يؤثرونه على الريـاحني  
  .كلها ويزينون عمائمهم به
الم، أما الفّل فأكثر هواته وهواته أكثرهم إس

  .الفل: انظر .النصارى

والتمرحّنا ال حيتمل برد حلـب فيـدخلون   
  .وعاءه املزروع فيه إىل بيوم شتاء أو إىل احلمام
  .ويعّد التمرحّنا القربصي أفخر أنواعه

الَفغـو  : ))مبادىء اللغـة لإلسـكايف  ((ويف 
  .َنْور احلّناء: والفاغية

زهر أصفر، مث ذكر : وةاَحلْن ))منت اللغة((ويف 
  .ف يف مدلولهالاالخت

الناس أجناس مّنن َتْمر حّنـا  ]: من أمثاهلم[
  .وآس ومّنن كالب وأجناس

  ]:من أغانيهم[
  .يا روايح اجلّنة     !يا متر حّنا
  .احلّنا ياحلّنا يا قطر النَدى: ومنها

يهزج األوالد الصغار وهم ]: من أهازجيهم[
  :دائرة

  بابا جاب يل ليمونه    هـحلقالقة زيتون
  أجت عميت السّراقة    ةـحّطيتا بالطاق
  اـا وراهــدنگر    تـسرقتا وراح

  ..متر حّنا) هواها(    )واها(طمسنا 
  .احلناء ومتر احلناء: ٦٧۰ص ١١س: انظر املقتطف

شجر من فصيلة النخيل، قـد   :التمر اهلندي
 ٢۰يبلغ حميط جذعه سبعة أمتار وقد يبلغ ارتفاعـه  

مترًا، منابته َسَيالن وجزر املاليا و إفريقية االستوائية، 
وجتارته يف اهلند واسعة، مثره حامض ملّين يتخـذون  
منه مع السكر شرابًا لذيذًا مفيدًا يف الصيف، ولـه  

  .إبريق خاص يباع فيه شرابه
  .اُحلَمر واَحلْومر: والعرب مسوه

ويف ُعمان يقولون احلومر، ويكثـر شـجره   
  .فيها

  .ره ابن البيطاروذك

  .واألتراك مسوه متر هندي
  .وهلجة حلب وغريها جارم بالتسمية

مـع جمففـات    ))سوق العطارين((ويباع يف 
  .البقول اهلندية

  :واستمدت لغات عدة من التركية تسميته
  .TAMARIN: ففي الفرنسية العامية

  .TAMARIND: ويف اإلنكليزية
  TAMARINDOVEUY–PLOD: ويف الروسية

  .TAMARINDHOS: ويف اليونانية احلديثة
  .TAMARIN: ويف ارية

  .٥۰ص ١١عدد ٢٢س: انظر جملة األديب

  .٤٧٢ص  ١٨س: وجملة الضاد

نظـر  ): العربية(حتريف َتمرأى يف املرآة  :ْتَمرّٔى   
  .فيها، تومهت العربية أصالة امليم فيها

يف العيـد بتمرجحـوا   ]: يقولون[ :ْتَمرجح
االوالد باملرجوحة، بنوا على ْتمفعل للمطاوعة مـن  

  .انظرها .املرجوحة

بنوا على ْتمفعل للمطاوعـة مـن    :ْتمرَجل
: يريدون بْتمرجل علـيّ  –انظرها  –) العربية(املرجلة 

  .أبَدى مرجلته، أي رجولته
  .اّدهن به: َمتّرخ باملروخ: من العربية :ْتمرّٔخ
: عصى، على الناس: َتمّرد: من العربية :ْتمرّٔد

  .عتا عليهم، جاوز حّد أمثاله، تكّبر
  .َتمرُّد: واستمدت التركية

  .َمٔرد: ويف العربية
  .ۤاْتَمٔرد: ويف السريانية

بنوا على ْتمفعل للمطاوعـة مـن    :ْتٔمْردغ
الطـني  ): العربية(مردغ اليت بنوها أيضًا من الرداغ 

  .والوحل
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بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َمّرر اليت بنوها  :ْتمرّٔر   
  .جاز): العربية(أيضًا من مّر به 

ْتمّرر الطعام، بنوا علـى  ]: يقولون[ :ْتمرّٔر
  .جعله ُمّرًا): العربية(تفّعل للمطاوعة من َمرَّره 

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َمّرض  :ْتمرّٔض
: ن بتمـرض ، يريـدو )العربية(اليت بنوها من مرض 
  .اعتنت به املمرضة
َتقّلب : َتمّرغ يف التراب: من العربية :ْتمرّٔغ

  .به
  :يستعملوا يف أمرين :ْتمرّٔق
متّرقت الطبخة، بنوا علـى  ]: يقولون[ –ً ١

: ْتفّعل للمطاوعة من مّرق اليت بنوها أيضًا من املـرق 
  .فيه الطعام ياملاء الذي أغل
عاألسـطحة  متّرق الٓتنت من ]: يقولون[ –ً ٢

ملا أجوا القوجلّية، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من مّرق 
دخـل يف  ): العربية(اليت بنوها أيضًا من مرق السهُم 

  .الرمّية ونفذ منها
ْتمّرك عليـك سـاعتني   ]: يقولون[ :ْتَمرّٔك

شغل، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من مّرك اليت بنوهـا  
  .أيضًا من املاركة

  .مرك واملاركة: انظر

بنوا على ْتمفعل للمطاوعـة مـن    :ْتٔمْركز
  .انظرها ).العربية(املركز 

متركز يف : قال –كعادته– ))الرائد((على أن 
َتَمركز اجليُش يف : اختذه مركزًا له وثبت فيه: املكان
  .املدينة

بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من مرمرا  :ْتٔمْرٔمر
  .مرمر: انظر .جٓوزا

  
  
  
  

متلل من مرض : يدانيها يف العربية متلمل فالن
  .الزم ))ململ((متعّد و  ))مرمر((أو غم، ولو أن 

عن  ١٢٧ص ٣ج: ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 
  : ١٨٤٨سنة  ))يومية نّعوم ّخباش((

  .تشنططوا ومات كثري منهم ومترمروا
  .َتعذب: ۤامترمر: يف السريانية

 .بنوا على تفعفل للمطاوعة من مـرمس  :ْتمرَمس   
  .انظرها

دّربه : مطاوع مّرنه: َتمّرن: من العربية :ْتمرّٔن
  .وعّوده

اعتنت به : مصدر مرَّضته املمرضة :التمريض
ض يوالتمـر  –كما استعملوها حديثًا  –أثناء مرضه 

  .حديثًا فّن القيام على املرضى والعجزة واالعتناء م
  .دّربه وعّوده: مّرنهصدر م: عربية :التمرين

  .التمارين والتمرينات: ومجعوه على
على  ))التدريب((وضع امع العلمي العريب 

اليت هي مبعىن قيام اجلند بشبه  ))املناورة((و  ))التمرين((
  .معركة حرب مصطنعة

سـاوى متـرين أو   ]: من تعبريام احلديثة[
نۤا، متارين أو مترينات يف التمثيل، ويف العزف، ويف الغ

  ....ويف الرياضة، ويف الدراسة و
َتشـّقق،  : َتمّزق الشيُء: من العربية :ْتمزّٔق

  .تقطع، مطاوع مّزقه
يف ّمتـو دروبسـة عـم    ]: يقولون[ :ْتَمزمز

): العربيـة (بتتمزمز على مهال، بنوا من مزمز الشيَء 
  .مصه على تفعفع مبعناها

أش أنـا ْملّبسـتك حـىت    ]: من كالمهم[
  .تتمزمزين
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  .على ْتمفعل للمطاوعة من املزورةبنوا  :ْتمزور   
  .انظرها

  .قد ما ْتمزور بقنبازو شّقو]: من كالمهم[
ْتمّسى عّنا يـا خـايل   ]: يقولون[ :ْتمّسى

ومتّسي عّنا يا مرت خايل وأنتو واوالدكن متّسوا عّنا، 
أمضوا وقت املساء عندنا أو ناموا عنـدنا،  : يريدون

بنوا على تفّعل للمطاوعة من مّساه اليت بنوها أيضـًا  
  .من املساء

  .مّسى واملسا: انظر

  .التمساي والتمساية: ومصدره عندهم
وان برمائي طوله حنو اخلمسـة  َحي :الٕتمساح

أمتار، بّطاش مفترس زّحاف، يعّد اآلن أكرب زّحاف 
يف األرض، مهده مياه البالد احلاّرة االستوائية، كما 
يكثر يف نيل مصر والسيما قرب منبعه، ويف أـار  

  .اهلند الكبرية
  .وأنواعه كثرية

  .تبيض أنثاه على الشطوط الرملية
  .١٨٨ص ٢١س: انظر املقتطف

  .٣١٤ص ١۰ج: وانظر اية األرب للنويري

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

  .التماسيح: والتمساح عربية، واجلمع
  .واستمدا التركية
  .َتمِسيح: ويف السريانية
  .TAMACAKU: ويف األشورية
أداة : إْمَسح، وتتـوج بالتـاء  : ويف القبطية

  .التمساح: ْتإمَسْح: التعريف فيقال
ات استمدا مـن املصـرية   وكل هذه اللغ

الوليد، البيضة، وعلـى  : مبعىن TI – MESEH: القدمية
مسي بالتمساح ألنه لـدى  : هذا فال يِرد قول بعضهم

  .سعيه يف األرض ميسحها بصدره
دمـوع  : يقولون للمتباكي]: من كمام[
  .التماسيح
  

  .ّسى عندهما متروالتمساية، مصد :التمساي   
  .انظرها

  .التماسي والتمسايات: علىوجيمعوما 
أزاله بـإمرار  : متّسح منه: من العربية :ْتمّسح
تّربك، وهم استعملوه مطاوعًا ملّسـح  : يده عليه، وبه

  .مبعىن مسح) العربية(
  .بْتمّسحوا فيه للربكة]: من كالمهم[

بنوا على متفعل مبعىن سـخر مـن    :ْتَمْسٔخر
  .انظرها .املسخرة

طاوعة من مّسـده  بنوا من ْتفّعل للم :ْتمّسد
  .انظرها ).العربية(

بنوا على متْفعل للمطاوعـة مـن    :ْتَمْسٔطر
  .مسطر اليت بنوها من سطر، واعتربوا امليم أصًال

  .مسطر و سطر: انظر

تعلق : َتَمّسك بالشيء: من العربية :ْتَمّسك
  .به، وضّن به

  .الزم تتمّسك بكلمتك]: من كالمهم[
ك ووينـك  ْتعّطر وْتمّس]: يقولون[ :ْتَمّسك

تطيـب  : َتمّسك باملسك: يا حبيبة قلبو، من العربية
  .به

صار مسكينًا، : متسكن: من العربية :ْتَمْسَكن
  .تشبه باملساكني، واعتربوا امليم أصًال

بنوا على ْتمفعل للمطاوعـة مـن    :ْتَمْسٔوك
  ).العربية(مسوك اليت بنوها من السواك 

  .مسوك واملسواك: انظر

عم بتتمسوكين حمّسـب  ]: من استعارام[
  .حالك أنته شي
  .َمَشى: َتَمشَّى: من العربية :ْتمّشى

  .التمشاي والتمشاية: ومصدره عندهم
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َتَمّشى السابقة، أو  مصدرا :التمشاي والتمشاية   
الترته، التفسُّـح،  : َتماشا: من التركية عن الفارسية

  .التفرُّج
: لغة هلم يف ْتشدَّق، مـن العربيـة   :ْتمشٔدق

  .َلوى ِشدَقه للتفصُّح
  .تشدق: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من مّشط  :ْتمشّٔط
  .سّرحه باملشط): العربية(شعره 

اللوح : ُمشط باملشط: وْتمّشط القّنب عندهم
  .اخلشيب الطويل املائل ذي اإلبر الغليظة يف صدره

  .ّشق مبعناهابنوا على ْتفّعل من م :ْتمشّٔق
  .مشق: انظر

  .بنوا على ْتفّعل من مشقع مبعناها :ْتمشٔقع
  .مشقع: انظر

البتمشقع بتمشـقع علـى   ]: من كالمهم[
  .البتمشقع بتمشقع ُهّوه وأهلو. حالو

  :وردت يف قوهلم :ْتَمْشَمش
  كّمنت لللي زعتر تللك

  لو متشمشين عّنْبت للك         
أطعمـتين  لو : بنوها فعًال من املشمش مبعىن

  .املشمش
بنوا على ْتمفعل للمطاوعـة مـن    :ْتَمْشَيخ

: َمشَيخ اليت بنوها أيضًا من الشيخ، يريدون بتمشيخ
  .َتشّيخ: صار شيخًا، وعربيها
بنوا على تفعفع من مصمص اليت  :ْتٔمصٔمص

  .رشفه): العربية(بنوها أيضًا من مّص املاء 
حاجتك تتمصمص النـاس  ]: من كالمهم[

  .زبيبةوأنته عجوْة 
  
  
  
  

 نفذ، جـاز، : َتمضَّى األمُر: من العربية :ْتمضّٔى   
  .تقّدم

  .التمضاي والتمضاية: ومصدره عندهم
مطـاوع  : َتَمضمض: من العربية :ْتمْضٔمض

  .انظرها .مضمض

  .امتّد وطال: َتمّطى: من العربية :ْتمطّٔى
متطـرق الدسـت،   ]: يقولـون [ :ْتمطٔرق

  .طرق باملطرقة، أي اشتغل بعمله: يريدون
بنوا على ْتمفعل للمطاوعة من مطرق الـيت  

  .بنوها من املطرقة
تسطح على األرض : ويستعملوا جمازًا ملعىن

  .وسكن
  .امتّد وطال: َتمّطط: من العربية :متطّٔط
شوف هالقربوعة ْشـقد  ]: يقولون[ :ْتمطّٔع

َتلّمظ، : حكيا، حتريف َتَمّطق العربيةعم بتتمطع يف 
صّوت بلسانه وغار فمه األعلى، أو ْتَمّطع حتريـف  

َتفّصح فيه وتعمق ورمـى  ): العربية(َتَنّطع يف كالمه 
إىل ماظهر يف داخل الفـم  : بلسانه إىل ِنطع فمه أي

  .من الغار األعلى فيه آثار كالتحزيز
وإذا أكل أحدهم حامضًا شديد احلموضـة  

سانه يف سقف حلقه واقتلعه بشدة حىت خيرج ألصق ل
التمّطع أو : منه صوت االقتالع، وهذا يسمونه أيضًا

  .التمّطق
  .عم بتمّطق]: يقولون[

  .متطق: انظر

جاسم : يقول الريفيون يف كمام :ْتمطعز
ـ ـصار حارس وصار عندو مصاري وص ز ار يتمطع

  الق ـري معـي بشتـش: وـل ضيعتـعلى أه
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وشي بشتري قشور مسك ومبشي يف الضيعة كأنو عم 
شوفوين كو أنا حارس، بنوا علـى متفعـل   : بقول

دفعه، أو هـي  ): العربية(للمطاوعة من طعز الشيَء 
  .))َطز((و  ))مع((مطاوع منحوت من 

  .متطع: انظر :ْتَمطّٔق   
  .َتَمّدد): العربية(حتريف متّطط  :ْتمْطٔمط

  .مطمط: انظر

مصدر مّعـى اخلـاروف   : أو متعاۤية ٕتمعاي
  .عندهم

بنوا على ْتمفعل للمطاوعـة مـن    :ْتمعٔشق
  .انظرها ).العربية(عشق 

بـّدي أعشـق وأمتعشـق    ]: من كمام[
  .وأضرب احلب خبرزة اجلب

د على مسانا گلّسا بتمع]: يقولون[ :دگْتمع
وأنا بعرف مشس بالدي، بنوا على متفعل للمطاوعـة  

  .ّيدگبنوها أيضًا من العدية اليت گمن املع
  .املعكدية والعكيد: انظر

متعمط لو ّمتني ولـبس  ]: يقولون[ :ْتمعٔمط
  .ورا، لغة هلم يف متعمك

بنوا على ْتفعمل للمطاوعـة مـن    :ْتمعمك
  .معمك اليت بنوها أيضًا من َمَعك تٓوبٓو

  .معمك ومعك: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من مّعن اليت  :ْتمعّٔن
بالغ يف االستقصاء، ): العربية(بنوها من أمعن النظر 

  .أبعد: يف األمر
َتمّعن يف : –كعادته  –قال  ))الرائد((على أن 

  .نظر فيه وفّكر فيه، متّهل: األمر
ـ : وقال الشيخ إبـراهيم اليـازجي   ا ـوأم

  الم ـيء من كـم يثبت وروده يف شـفل ))َتمّعن((
  
  
  

 ))َتـَدّبر ((و  ))تأّمـلَ ((العرب، وكأم بنوه علـى  
  .وما أشبه ذلك ))تفرَّس((و

أبو جيجو متمعين بالدربّكة، ]: يقولون[ :ْتمعَنى   
  .حتريف املعتِني
زملة رجنبـار مسـاوي   ]: يقولون[ :ْتَمْعَيش

بسطة عم بتمعيش منا، حتّطط عليه جاويش البلديـة  
عندي؟ بنوا علـى  وعلى وين رخصتك؟ وشلون ما 

  .متفعل للمطاوعة من املعيشة
  .متغنط: انظر :ْتٔمغطس
بنوا على ْتمفعل للمطاوعة من مغلط  :ْتٔمْغلط

  .ما ُيغّلط به): العربية(اليت بنوها أيضًا من املغالطة 
  .حتريف متضمض :ْتٔمْغمض
  .انظرها و متخمض

بنوا على ْتفعفع من مغمغ الكـالَم   :ْتٔمْغمغ
  .مل يبينه): العربية(

  .مغمغ: انظر

بنوا على تفعلل للمطاوعة من مغنط  :ْتٔمغنط
  .متغطس: اليت بنوها أيضًا من املغناطيس، وقد يقولون

َتمغـنط   :–كعادتـه   –على أن الرائد قال 
  .صار فيه قوة مغنيطيسية: احلديُد أو حنوه
صار يتمغيب عن شغلو ]: يقولون[ :ْتٔمغَيب

  .بعد ما جتّوز، بنوا على ْتمفعل للمطاوعة من املغَيبة
يصوغون على ْتمفعل للداللة علـى   :ْتمفعل

أن الفاعل طرأ عليه أن صار على املعىن الذي يـدل  
  .عليه الفعل

ــرع ــ[ :ْتٔمق ــن أمثاهل ــاأقرع]: مـم ! ي
  : دونـع، يريـع، شعرة براَسك مابتطلرـالتْتمق
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ال تكن قاسيًا كاملقرعة فعبثًا حتاول أن يكون لـك  
  .شعر
التمقمق خري من الزنـا،  ]: ممن أمثاهل[ :ْتٔمْقمق   

اليد لإلنزال، وهو جماز من متقمق  استعمال: يريدون
امتّص ما يف ثدي أمـه، ومقمـق   ): العربية(الصّيب 

  .مّص ضرعها مصًا شديدًا: اُحلواُر ُأّمه
: َتمّكن فالن عند األمري :من العربية :ْتَمّكن

قدر عليه، ظفر به، : ارتفع وصار ذا مرتلة، من األمر
استقّر ورسخ، وهم يستعملوا مبعىن قـدر  : الشيُء
  .ماْتمكْنْت أجي على وعدي: أيضًا

. متّكن البسـمار يف احلـيط  ]: من كالمهم[
  .فالن متّكن يف وظيفتو ألنو صارلو ضهر

 :–وتسهل مهزته  –َتمّأل : من العربية :ْتَمّال
  .امتأل

  .التمالي والتمالية: ومصدره عندهم
بنوا على تفّعل للمطاوعة من مّلـح   :ْتَمّلح

  .الشيء
  .مّلح: انظر

راض عفالن عم بـتملح بـأ  ]: من جمازام[
راضهم كما عيتفكه بالتحدث عن أ: يريدون(الناس 

  ).يتملح آكل اململحات
  .مّلخوا على ْتفّعل للمطاوعة من بن :ْتَملّٔخ

  .انظرها
البشتغلوا يف احلبۤال بتـتمّلخ  ]: من كالمهم[
         .–اهللا يكون بعونن  – إيديهن

ا ـع َدّوارة عالكهربـطل]: يقولون[ :ْتَمّلس
  ق، ـل الچنـر متـر وبصيـس احلجـبتمّل

  
  
  
  
  

بنوا على تفّعل للمطاوعة من َمّلس اليت بنوها أيضـًا  
  .من املالسة

فلت، َتخلص، أ: َتَمّلص منه: من العربية :ْتٔملّٔص   
  .انسل: الشيُء من يدي

مابتشـوف مطُلوبـا ولـو    ]: من سبام[
  .ْتمّلصت عيونا
متلطشـت الشـغلة،   ]: يقولون[ :ْتَمٔلطش

ُألغيت، بنوا على متفعل للمطاوعـة مـن   : يريدون
  .ملطش اليت بنوها أيضًا من لطش

  .ملطش ولطش: انظرها

  .متفعل للمطاوعة من ملطعنوا على ب :ْتٔملٔطع
  .انظرها

بنوا على ْتمفعل للمطاوعـة مـن    :ْتَمْلعن
  .انظرها .امللعنة

توّدد إليه، أبدى له : َتَمّلقه: من العربية :ْتملّٔق
  .بلسانه من الوّد واالحترام ماليس يف قلبه

  .َتملُّق: واستمدت التركية
ملكـه،  : َتمّلك الشيَء: من العربية: ْتَمّلك
  .صار ملكًا عليهم: على القوم

  .َتملُّك: واستمدت التركية
ملا بتدور اجلوزة كل واحد بغّب ]: يقولون[

للو غّبة وبتمّلك فّيا شوّية، وبعدا بطالعا متل دخنـة  
  .البابور

فالن متّلك صـنعتو وكـل   ]: من كالمهم[
  .صنعة إال أسرار
  . بنوا على ْتمفعل من امللكزة :ْتملكز

  .انظرها

تتملكز على حدا وأنتـه  ال ]: من كالمهم[
  .ملكزة ونص
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  .على ْتمفعل للمطاوعة من امللكعةبنوا  :ْتملكع   
  .انظرها

تقلـب علـى   : َتَململ: من العربية :ْتململ
  .فراشه مرضًا أو غّمًا، وهم يستعملوا ملعىن َتشّكى

ـ  ]: يقولون[ :الَتَملِّي وف سـّنو  َتَملِّـي بش
األسـاس،  : لي من َتَملَتمّل: ضحكان، من التركية

أساسـية وثابتـة   : أداة النسـبة، أي : ))يل((بعدها 
استمدا التركيـة   –وراسخة يف طبعه، وَتَمل هذه 

  .األساس: THéMéLION: من اليونانية
جعله تاّمًا، علـى  : الشيَء َتمَّم: عربّية :َتّمم

  .أمتَّ قتله: اجلريح
رّب يّسـر وال  : أول مجلة من جزء ألف بۤا

تعّسر رّب متم وكّمل باخلري يا عليم ويا كرمي ويـا  
  !.هللاأرحيم ويا 

  .عوض املبيع: حتريف الَثَمن العربية :الَتَمن
شغلة مـاال عنـدو َتَمـن،    ]: من كالمهم[

دفع متن عنـادو  : واستمد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
  .غايل

تمـل الغـالء   شي مالو متن، حت]: يقولون[
  .الفاحش وحتتمل التفاهة، والقرينة تعّينها

إن كنت غشيم عطي نـّص  ]: من أمثاهلم[
  .َعَقد َتَمنا: بومة قال لو: قال لو. الَتَمن

اجلزء مـن  ): العربية(حتريف الُثُمن  :الٕتْمن
  .مثانية أجزاء

  .ْتمان: أمثان، وهم يقولون: واجلمع
قّدر لـه  ): العربية(حتريف َثّمن الشيَء  :َتّمن

  .َثَمنًا، جعل له مثانية أركان
  .أجو اْملَتمنني ْيَتمنوا احلوش]: من كالمهم[
  
  
  
  

أطلقه البدو ومن جياريهم على الرّز العراقي  :نالٕتّم   
  .الطويل احلّبة كما يسميه العراقيون أنفسهم

أراده، طلب : َتمّنى الشيَء: من العربية :ْتَمّنى
  .حصوله

: الَتمنِّي، وهـم يقولـون أيضـاً   : ومصدره
  .التمناي والتمناية

مع متنيايت : واستمد الثاقفون من الغرب قوهلم
  .الصميمية
باَلك وضهَرك ويـامتمنِّي،  ]: من كمام[
يـا  : كان يشيد بالشيء ولسان حاله يقول: يريدون

  .من يتمىن السعادة انظر ما حصلت عليه أنا
  .ويامتمنِّيبر افالن ماألك]: ويقولون[

ــنطعش ــظ   :التم ــر، وتلف أو التمنطعش
  .حتريف الثمانية عشر: الطمنطعش أو الطمنطعشر

  .التمانة: انظر

  ).بالسني املهملة(ْتمنتعسر : ويف السريانية
امتنـع  : َتمّنـع الشـيءُ  : من العربية :ْتمّنع

: كّف عنـه، بـه  : حصوُله، َتَمّنع فالن عن الشيء
  .احتمى

  .ْتمّنع الدّق أو َمّنع الدق: طرنجيقول العب الس
م گبنوا على تفّعل للمطاوعة من من :مگْتمن
  .مةگفرمه باملن: الشيء مبعىن

  .منكم واملنكمة: انظر

  .مصدر َتَمّنى: عربية :الَتمّني
واستمدا التركية، واستعملتها أيضًا ملعـىن  
رفع اليد اليمىن للسالم، كأن أصله لدى السالم على 

  .اهللا أن يطيل بقاءه السلطان التمّني من
) أو َتَمْللـي (َتَمنِّي وَتَملِّي : ويلفظها األتراك

  .وَتَمنلي
: واستمدا الرومانية من التركيـة فقالـت  

TEMENEA.  
يضـربون   :٥٣حاشـية ص  ٣٧س: ويف املشرق

  .التمنلي
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أطلقوها على الوعاء الذي يسـع مثـن    :إلّتْمنّية   
  .نصف الكيل: الشنبل أي

: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :ْتَمّهد
  .َتَمكَّن: متّهد األمُر

بنوا على ْتفعفل للمطاوعة من مهمد  :ْتَمْهَمد
): العربيـة (َء يالشيء الذي بنوه أيضًا من مّهد الش

  .بسطه ووّطأه
اّتـأد  : َتمّهل يف عملـه : من العربية :ْتمّهل

  .وترّفق وَتأّنى ومل يعَجل
مصدر : ني، عربيةمن مفردات الثاقف :الَتمهيد

  .وّطأه وسّواه: مّهد األمَر
): العربيـة (بنوا على ْتفّعل من مّوته  :ْتمؤّت
  .بالغ يف نضجه: أماته، واللحَم

السّت أّمون بتـتّم  : يقولون]: من كالمهم[
  .بتجٓبل الكّبة لَوقت ماتْتموَّت الربغالية

ارتفع وهاج : متّوج البحُر: من العربية :ْتموَّج
  .واضطربت أمواجه

  .َتَموُّج: واستمدت التركية
: َتّموز و َتُموز وَدّمـوس : من العربية :َتّموز

اسم الشهر الواقع بني َحِزيران وآب، وهو الشـهر  
  .٣١السابع الشمسي، أيامه 

ٓتموزٓا عـن  : والعرب استمدوها من األرامية
ابن : مبعىن DU–ZI: عن السومرية DU–MU–ZI: البابلية
وهو اسم إله عند السومريني مهمته أن يبعث : احلياة

  .األموات
ومساه الرومانيون يوليوس تكرميًا ليوليـوس  

  .قيصر الذي ولد فيه
  .وحترف يوليوس إىل يوليو

، ونعتوه بشـهر  JUILLET: ومساه الفرنسيون
  .القش، يريدون احلصاد

  
  
  

  .نعتوه بشهر املروج، وJULY: ومساه اإلنكليز
  .ونعته املصريون بشهر املاء واهلواء

يف أول يوم من متوز يكسـر  ]: من عادام[
النصارى يف حلب آنية زجاجية ويلقون الكسارات 
  .يف الطرق العامة ذهابًا منهم إىل أم يكسرون الشر

. ّمتوز اهلاوي وآب الشـاوي ]: اهلممن أمث[
 .عجـوز بتمـوز   شهوة. بتّموز بتغلي املي يف الكوز

  .بتّموز) زلقة(َحكۤمت 
قـال   زبزقو يف وّچ العارس]: من كمام[

  .َهي مطرة ّمتوز: لن
: كثر ماله، الشيَء: َتَمّول فالن: من العربية :ْتٔمّول   

  .جعله ماًال له
بنوا على ْتفوعل للمطاوعـة مـن    :ْتمٓوَمش

  .انظرها .مومش

يلزمه من اّدخر ما : نّوَتم: من العربية :ْتمؤّن
  .املؤونة

مطاوع مّوه الشيَء : َتَمّوه: من العربية :ْتَمؤّه
  .طاله، زخرفه يف الظاهر: مباء الذهب أو مباء الفضة

  .مصدر مّوه: عربية :التمويه
فـّن  : التمويـه : من املصطلحات العسكرية

  .إخفاء اجليش ومعّداته وحركاته ومواقعه
ه، انفصل عن غـري : َمتّيز: من العربية :ْتمّيز
  .َتَنّحى، انعزل

َتميَّز واستعملتها مبعـىن  : واستمدت التركية
التفّوق، وهم تأثروا بالتركية واستعملوها ذا املعىن، 

  .وهو جائز جمازًا
ظهر : َتَمّيز الشيُء –كعادته  – ))الرائد((ويف 

  .فضُله على غريه
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رفـع  : ْتمّيز احلكم، يريـدون ]: ويقولون[
كما اصطلحت عليهـا   –احلكم إىل حمكمة التمييز 

  .التركية
ذاب، : َتَمّيع السـمُن وغـريه  : من العربية :ْتمّيع   
  .َتسّيل

  .َتميُّع: واستمدت التركية
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن مّيلـه    :ْتمّيل

  .جعله ينخفض): العربية(
لرّجال ابن عاصي مـا  كان ]: من نوادرهم[

بسمع ألبوه كلمة، يوم ماأليـام شـّيلوا الطحنـة    
عالطاحون، وماشني عزيق النهر، احلمل مال لصوب 

هادا أش ما قلـت للـو   : النهر، قال األب يف ذهنو
بساوي العكس، إذا قلت للو هّلق متّيلـت الطحنـة   
َلصوب النهر مّيال هلالصوب بّدو حتمًا ميّيال للنـهر،  

  .األحسن أقول لو العكس وخيرطا فيه،
احلاق الطحنة ومّيال ! ياابين ياابين وَلك –

  لصوب النهر
قام الولد عمل متل ما قال أبوه وخرطا 

  يف النهر
ولك كل مّرة بتساوي عكس أمـري،   –

  ليش هاملرة هيك؟
واهللا اسوّد وّچي مّنك قلت حلايل ! يايابو –   

 .امساع يا ولد كلمة أبوك ولو مرة واحدة
ُأدخل : ْتمّيل املرضان، يريدون]: يقولون[ :ْتَمّيل   

امليل يف جرحه، وامليل آلة يسرب فيها الطبيب اجلرح، 
  .انظرها .بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من مّيل

ما ): العربية( –حتريف الَثمني: أو الَتمني :الْتمني   
  .مثنه كبري

فرزه وفصـله  : مصدر مّيز الشيَء: عربية :الَتمييز   
قوة نفسّية تدرك قيمة األشـياء  : عن غريه، والتمييز
  .والفروق بينها

  
  

  .وسن التمييز يبدأ بالتكامل منذ البلوغ
التفرقة بـني املـواطنني   : والتمييز العنصري

  .الدين، اللغة، اللون، العنصر: ألسباب منها
  .اصطالح تركي للمحكمة العليا :التمييز   

َتَنى إيدو، حتريف َثىن الشيَء ]: يقولون[ :َتَنى
  .عطفه): العربية(

  .هللا رّباأة ۤبعليه تنية رك]: من كالمهم[
وحق اللي ضرب وما َتَنـى  ]: من أقسامهم[

علي بن أيب طالب املعروف عنه أنه يقتـل  : يريدون(
  ).خصمه بضربة واحدة

) أو شروالو اجلـوخ ( لبۤاسو]: من كنايام[
  ).ّيدگغاوي وع: يريدون(ألو ۤمّية وتنني وتۤالتني َتنية 

) َثَنى شـفته : أي(أمحرَتَنى ]: من ألغازهم[
ـ بيض َبَنى والبني سيقان أّمـك َبح عليه األ : و أنـا ّب

  ).شقف النار الفخار يف الشتا(
فلحها : يريدونَتَنى األرض،]: يقولون[ :َتَنى

  .ثانية
ٕشّق بكانون واتِني بشـباط  ]: من أمثاهلم [ 

  .الرّي باألرض رباطبتربط 
احلمد، : مقصورة) العربية(حتريف الثناء  :الَتنا

  .وهم استعملوها أيضًا لألصل
: تناك أبيض، يريدون]: من كالم أهل اليول[

  .الثناء عليك ُمشِرق
راحوا تيجيبوا اللنب من عند ]: من جمازام[

  .لتنا عاللنب وصار اللنب أسودعبد أسود، حّل ا
جعلـه  ): العربيـة (حتريف َثّنى الشيَء  :َتّنى

  .اثنني
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  .التتناي والتتناية: ومصدره عندهم
  .شرب وتّنى وتّلت]: يقولون[
البيعرف بقلـب مصـراطو   ]: من كالمهم[

  .نيگوبتّنّيا مع توفيق اهللا بصري زن
أنا بعرف واحد غين يف حلب بيعطي معاش 

دائرة الربق حىت جييب لـو صـورة مـن     لواحد يف
تلغرافات التجار، وهيك بيعرف أش عـم يـدخل   
بضايع وأش عم بطلع، وبتصّرف يف السوق حسـب  

  .ما يلزم
بيعمل يل حالو فهلـوي  ]: يقولون[ :ْتنأبغ

وبتنابغ قّدام الناس وهّوه كّر، بنوا على ْتفاعل مـن  
  .نبغ للتظاهر بالنبوغ

  .انظرها .للمبادلة من نتربنوا على ْتفاعل  :رٔتْتنا
بنوا على ْتفاعل للمبادلة من نـاتش   :ْتناَتش

  .انظرها .اليت بنوها أيضًا من نتش

: َتناَتف الشعُر أو الريُش: من العربية :ْتناَتف
  .انتزع

  .بقاياه: َتناتيش الَدْين: عربية :الَتناتيش
  .واَتساّر: َتناجوا: من العربية :ْتناَجى
: بنوا على ْتفاَعل من ِجنس ملعـىن  :ْتناَجس

  .صار جنسًا، يستعملوا للقذارة املعنوية
: َتناحر القوُم على كـذا : من العربية :ْتنأحر
  .َتخاصموا

  .التنح وتّنح: انظر :الَتناحة
ى نـادَ : ى القـومُ َتناَد: من العربية :ىْتناَد

  .نوِدي: بعُضهم بعضًا، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن
  
  
  
  
  

  

بنوا على ْتفاعل من النادرة ملعىن عِملـها   :ْتنأدر   
  .وأتى ا

الغريبة يف الكالم، ما شّذ : والنادرة يف العربية
  .منه، ما كان فصيحًا مستجادًا

وهم يستعملون النادرة للطريف املضحك من 
  .العمل أو القول

حّدث : َتنادر: يقول –كعادته  – ))الرائد((و
  .بالنوادر

: َتنادم القوُم على الشراب: من العربية :ْتناَدم
  .جتالسوا عليه، نادم كل واحد صاحبه

  .بنوا على ْتفاعل من نازز مبعناه :ْتناَزز
  .الرتاز: انظر

أو علـى  (ال تتنازز علينا ٔيا ]: من كالمهم[
  ).ديّنا أو مسواتنا
اختلفـوا  : َتنازع القوُم: من العربية :ْتناَزع
  .وختاصموا
َتنازعوا على : يقولون]: مهممن عثرات أقال[

تنـازعوا الشـيء أو يف   : الشيء، وهو خطأ صوابه
  .الشيء

تشامتا، وهم بنوا : تنازقا: من العربية :ْتنأزق
طاش : مبعناها) العربية(على ْتفاعل من َنَزق أو َنِزق 

  .وخّف عند الغضب
قالت ال ]: نويقول: [وتلفظ تناظك :ْتنأزك

تنازكي شوي قّدام خّطۤابينك، بنوا على تفاعل : أّما
  .التركية ))النازيك((من املنازكة اليت بنوها من 

  .املنازكة و النازيك: انظر

): العربيـة (بنوا على تفاعل من َنَزل  :ْتناَزل
  .مبعناها

: َتنازل عن األمر: –كعادته  – ))الرائد((ويف 
  .َتخّلى عنه
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َتنازل عـن  : يقولون]: األقالممن عثرات [
  .تّرتل: حقه، خطأ، صوابه

فالن . تنازل امللك عن عرشو]: ن كالمهمم[
  .إذا بتتنازل وبتماحلنا. تنازل عن مطاليبو

أَرى من : َتناَسى فالن الشيَء: من العربية :ْتناَسى   
  .نفسه أنه نسيه

بنوا على تفاعل للمطاوعة من ناسبه  :ْتناسب
  .ه وشاكلهقارب): العربية(

من حبوث الرياضيات احلسـابية   :بٓسالتنا
  .النسبة والتناُسب، وهو اصطالح تركي

أطلقوها على املذهب القائل  :َتناُسخ األرواح
إن األرواح تنتقل بعد املوت من جسـم إىل جسـم   
آخر، حسب ما تستحقه يف حياا اليت أمضتها، فقد 
تنقل إليه حياة حيوان إذا انغمس يف اآلثام، وقد حتل 

  .فيه روح اإلله إذا عّف وزهد
 ٧۰٢عدد ١٤س ٢١ص ٥٨٢عدد  ١٢س: انظر جملة الثقافة

  .١۰ص

: مفردات الثاقفني، من العربيـة من : ْتنأسق
: انتظم بعُضها إىل بعض، الكـالمُ : َتناسقت األشياُء

  .جاء على نسق واحد أو نظام متحد
توالدوا، أنسل : تناسلوا: من العربية :ْتناَسل

  .بعُضهم بعضًا، كُثر أوالدهم
  .َتناُسل: واستمدت التركية

وأعضاء التناسل أطلقوها علـى القضـيب   
  .والفرج

شقد بتناشح فالن علـى  ]: يقولون[ :ْتناَشح
يبخل، بنوا من النشح مبعىن البخل : اوالدو، يريدون

  .على تفاعل ملعىن خبل وشّح
أنشـده  : َتناشدوا الشعَر: من العربية: َتناَشد
  .بعُضهم بعضًا

  
  

 ))النيشان((بنوا على ْتفاعل من : أو ْتۤناشن :ْتَناَشن   
  .صَوب حنو اهلدف: التركية ملعىن

ْتناصح املريض، بنوا على ]: يقولون[ :أصحْتن
َخُلص، صـفا،  ): العربية(ْتفاعل للمطاوعة من َنَصح 

  .شفي من مرضه: وهم يستعملوا مبعىن
تعـاونوا  : َتناصر القوُم: من العربية :ْتناَصر

  .على النصر، نصر بعُضهم بعضًا
أنصـف  : َتناصـفوا : من العربية :ْتنأصف
  .بعُضهم بعضًا

بنوا على ْتفاعل ملعىن كان نظيفًا من  :ْتنأضف
  .بعد أن جعلوا ظاءها ضادًا) العربية(النظافة 

نطـح  : َتناطح الكبشان: من العربية :ْتنأطح
  .أحُدمها اآلخر
بنوا على ْتفاعل للمبادلة من نـاطط   :ْتنأطط

  .قفز): العربية(اليت بنوها أيضًا من نّط 
  .َتجادال: يف األمر اَتناظر: من العربية :ْتنأظر

  .َتناُظر: واستمدت التركية
: من مفـردات الثـاقفني، يقولـون    :ْتنأظر

تقابال، وهو : تناظرا: زاويتان متناظرتان، من العربية
  .اصطالح األتراك
  .تنازك: انظر :ْتنأظك
  .َتناوم وليس به: َتناَعس: من العربية :ْتنأعس
ْتناعم معو، بنـوا علـى   ]: يقولون[ :ْتنأعم

  .الن): العربية(من َنُعم ْتفاعل 
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بنوا على ْتفاعل من ناغى فـالن الصـيبَّ    :ْتناغى   
  .كّلمه مبا يعجبه ويسّره): العربية(

  .غازهلا: املرأة 
بنوا على ْتفاعل من ناغش اليت بنوها  :ْتنأغش

  .اضطراب وحتّرك من مكانه: أيضًا من َنَغش الشيُء
باخلمساوية تناغش : ويقول العبو الكونكان

  .ألنو بّدو مخساوية
ختـالفوا،  : َتناَفى القـومُ : من العربية :ْتناَفى

  .تباينت وتباعدت: األشياُء
  .َتناِفي: واستمدت التركية

  .أعمالك بتتناىف مع الضمري]: من كالمهم[
بنوا على تفاعل للمطاوعة من نفر منه  :ْتنأفر

  .كرهه): العربية(
  .َتناُفر: واستمدت التركية

: َتنافس القوم يف األمـر : من العربية :ْتناَفس
  .رغبوا فيه على وجه املباراة، َتحاسدوا وتسابقوا

  .َتناُفس: واستمدت التركية
ْتنافسوا األحزاب، وهالتنافس يف ]: يقولون[
  .الدنيا بنفع

تعا امساع ضـرتني عـم   ]: يقولون[ :ْتنأقر
بتناقروا مع بعضن وإذا كان لك خواصر ضاين، بنوا 

): العربيـة (لى ْتفاعل للمبادلة من ناقره يف الكالم ع
  .نازعه وراجعه وخاصمه

  .عم بتناقروا متل الدياك]: من تشبيهام[
  ن ـة مـل للمبادلـبنوا على ْتفاع :ْتنأقش

  
  
  
  
  
  
  

استقصى يف حسابه، جادله ): العربية(ناقشه احلساَب 
  .و ماحكه
ياما ناس بتناقشوا وبكونـوا  ]: من كالمهم[

فقني بالرأي، وياما مناقشات الغاية مّنا صّف كالم مت
. وعدم املغلوبّية ألنو بعتْقدوا مىت واحد سكت انغلب

  !.وياما وياما
نقص شـيئًا  : َتناقص الشيُء: من العربية :ْتنأقص   
  .فشيئًا

: َتناقض البناُء أو احلبُل: من العربية :ْتنأقض
ـ  : انتكث واحنّل إبرامه، القوالن دافعا، َتخالفـا وت

  .نقضاه: تناقضا البيَع
  .َتناقض: واستمدت التركية

َتنـاقلوا احلـديث يف   : من العربيـة  :ْتنأقل
  .نقله بعُضهم عن بعض وتنازعوه: مابينهم

تزّوج بعضـًا  : تناكحوا: من العربية :ْتناكح
  .بعضهم

فالن إذا بـزق يف العتبـة   ]: من كمام[
بتنـاكحوا  بتناكحوا القباقيب وإذا بزق يف البحـر  

  .األمساك
بلـغ النهايـة   : َتنـاَهى : من العربية :ْتناَهى
  .َنَهى بعُضهم بعضًا: والغاية، القوُم

  .َتناِهي: واستمدت التركية
بنوا على ْتفاعل للمبادلة من ناهده يف  :ْتناَهد

  .ناهضه، خاصمه): العربية(احلرب 
لّسا عم بتناهدوا على شـي  ]: من كالمهم[
  .ماحبرز

بنوا على ْتفاعل للمبادلة من ناهش  :ْتناَهش
تناولـه بفمـه   ): العربية(اليت بنوها أيضًا من شه 
  .ليعّضه فيؤثر فيه وال جيرحه

َتـداولوه  : َتناوبوا األمر: من العربية :ْتنأوب
  .بينهم يفعله هذا مرة وهذا مرة
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  .ْتناوب العسكر احلراسة]: يقولون[
َتناوله،  :الشيَء َتناوش فالن: من العربية :ْتنأوش   

  .تطاعنوا: القوُم بالرماح
تناوق عليه من درخوش ]: يقولون[ :ْتنأوق
نظر إليه من ثقبه، مل جند هلا أصًال، : الباب، يريدون

شـبه  ): العربية( ))الناق((ولعلهم بنوا على ْتفاعل من 
  .َمَشّق بني اإلام وأصل اِخلنِصر

القحبة إذا تابـت بتتنـاوق   ]: من كالمهم[
  .الدراخيشم

متـل األعمـى بتنـاوق    ]: من تشبيهام[
  .مالدرخوش

  .أخذه: َتناول الشيَء: من العربية :ْتنأول
  .َتناول: واستمدت التركية

أكـل يف  : يف اصطالح النصـارى  :ْتنأول
 ـالكنيسة الرقاقة الصغرية من اخلبز الفطري املسمى ب

  .اليت متثل دم املسيح وحلمه ))الربشانة((
تظاهر بالنوم، أرى : َتناوم: من العربية :ْتنأوم

من نفسه أنه نائم وليس به، وهم يستعملوا أيضـًا  
  .حدث معه إنزال يستوجب الغسل وهو نائم: ملعىن

 –وتسهل مهزـا   –َتنّبأ : من العربية: ْتَنّبأ
كشف املغيب : تكلم بالنبوءة، وهم يستعملوا ملعىن

  .للمستقبل
مـن  وتقلب النون ميمًا،  أو الَتْنَبك :ْنباكٕتال
التبـغ الـذي   : ُتنباكو: ُتنبَاك عن الفارسية: التركية

  .يلةگيدخن بالنر
وسبب تسميته بالتنباكو يف الفارسـية فيـه   

  :املذاهب التالية
  
  
  
  
  

اسم املنطقـة  : TABAGOأنه من كلمة  –ً ١
  .يف أمريكا اجلنوبية اليت جلب التبغ منها ومسي بامسها

  .التبغ: انظر

أن التنباك العجمـي مل جيلـب مـن     –ً ٢
  أمريكا، بل هو زراعة بالد إيران ال سيما أصفهان

 :١١۰ص ٧۰سكمــا جــاء يف املقتطــف  –
  .))التنباك العجمي مل يأت من أمريكا بل هو وطين((

وعلى أنه عجمي حدثين شيخ يف طهران امسه 
اجلسم، : ))َتْن((أن أصله يف الفارسية : آقاي مشكات

  .النظيف، الطاهر: ))پاك((اجلسد، و 
  تريد أن التنباك طاهر أم مطّهر؟: وسألته

هـو  : حيتمل األمرين: وكان فطينًا فأجاب
طاهر أي دخانه ُصفِّي وُنقِّي مباء الشيشة فهو أطهـر  
من كل دخان، وحيتمل أنه ُيطّهر جهـاز التـنفس   

يه كأمنا يعّقمـه، مث  بإمرار دخان خال من اجلراثيم ف
تني فيه غسل هـذا الـدخان   ة النيكوخيّفف من حد

  .باملاء
ضمِّد القروح : مث إن الطبابة التجريبية تقول

  .مبتبل التنباك تربأ
: مث حّدقت يب عيناه الفارسيتان القويتان وقال

ليون حّققت هـذه  گمن ذا يتصور دخانًا ُيغسل، ال
كما يسـميها   –يلة گالنر: ليونگاملعجزة، ويريد بال

  .–الفرس 
الثاين باطل لالعتبارات  وحنن نرى أن املذهب

  :التالية
ر أثر فارسي أو غري فارسـي  ـمل يذك –ً ١

أن أحدًا دخن التنباك قبل جميء التبغ من أمريكا، ولو 
أن تربة إيران كانت مالئمة كل املالءمة لزراعتـه،  

ـ   اك ـوهذا ما أوحى باملقتطف أن تعتقـد أن التنب
ـ  د الكـثريون خطـأ،   ـموطنه إيران، ومثلها يعتق

ـ  –كما أشرنا –  ة من تباكوـلموالك غ ال ـيف تب
   ر والـر وال املطهـال الطاهـاك، فـمن تن وب
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مداواة القروح وال الفلسفة اليت أتى ا حمدثنا آقـاي  
  .مشكات ذات ظل حقيقي

كل ما حصلنا عليه من وثائق عهـدها   –ً ٢
  : عهد التبغ كما يلي

 ))وثائق تارخيية عن حلب((ذكر التنباك يف  –أ

  .وهو عهد التبغ. ١٧٨٦سنة ٨٥ص ١ج
ألف شيخنا حممد الطرابيشي رسـالته   –ب

 ))تبصرة اإلخوان يف أضرار التبغ املشهور بالـدخان ((
بعض العلماء أرخ عن تدخني التنبـاك  : وفيها يقول

  :بقوله
  بغٌي أتى تاريخ تنباك ظهر

  يف شربه قد كان مبدأ الضرر          
اهلجري يقابله يف املـيالدي   ١۰١٢أي سنة 

  .، وهو عهد التبغ١٦۰٣سنة 
يلـة  گويسود يف املـأثورات أن األر  –ـج

امللـك اإليـراين أي طهماسـب،    : اخترعها طاماز
والثاين قتل سنة  ١٥٧٦وطهماسب األول مات سنة 

  .، وكال العهدين عهد التبغ١٧٣٩
وردت األوامر  :٨٢۰ص ٣ج))ويف ر الذهب((

التدخني بالتّتن والتنباك، ونـودي   طانية بإبطاللالس
  .على من يشرما بالقتل

أغلقت أماكن القهوة زمن : ))إعالم النبالء((ويف 
أصدر أمره مبنع شرب الدخان املسمى : السلطان مراد

  .بالتوتون والتنباك، وأن من يشربه يقتل سياسة
عجم انتقلـت زراعـة التنبـاك إىل    ومن ال

ولو أم اآلن يزرعون الالذقية، ولكن شتان بينهما، 
البذرة العجميـة يف الالذقيـة، حقـًا لكـل أرض     

  .خصائصها
ويسمون الرزمة الكبرية األسطوانية الشـكل  

: ٓطورٔبـه : الطورباي أو الطورباية، من التركية: منه
  .طوربايات: الكيس، وجيمعوا على

  اك ـن التنبـرة مـمون الورقة املختمويس

: بوغچـه : التركية أيضًاالبقجة، وهي من : العجمي
  .بقجات وبقج: الصّرة الصغرية، وجيمعوا على
ومنها ما عليـه   –يلة گويسمون بّلورة األر

: شيَشـة : شيشة، من التركية: يسموا –رسم الشاه
  .شيشات وِشَيش: الزجاجة، وجيمعوا على

  .اسكف وقمجة ونركيلة: انظر

  .TABAC RUSTIQUE: واسم التنباك بالفرنسية
 ))ذيب اللغة العاميـة ((ويقترح الدسوقي يف 
قال العاليلي . ))الُطّباق(())أن يسمى التنباك بالعربية 

  .وإطالق الُطّباق عليه خطأ منكر: ))تبغ((يف 
 ))الطّباق((أن : ومل يذكر السبب، ولعله يريد(

نبت مّكي الصلة له بالتنباك يستعمل يف احلجاز لصّد 
قه علـى التنبـاك خلـط    الزنابري من العنب، وإطال

  ).وتشويش
وقد خيمرون التنبـاك بـدبس اخلرنـوب    

  .))املعّسل((، ويف مصر يسمونه ))املدّبس((ويسمونه 
ويسمون من يشتغل بفركـه يف القهـاوي   

  .، واجلمع التنباكچية))التنباكچي((: وتوضيبه
ويروون ان تنباكچي ضـّيف صـاحبًا لـه    

خنصـرو   أركيلة، وهّوه عم بفرك التنباك كان يرفع
  :حىت يرتل شوي من إيدو يف الشقف، سألٓو صاحبٓو

ليش عم بترفع خنصرك واحلكاية أنـت   –
  اللي عم بتضّيفين؟

 .إيدي معّلمة على هالشي –
  .))تنباكجي((: انظر قاموس الصناعات الشامية

  .تنت: وانظر

الأصـلك  : التنت بقول للتنباك]: من أمثاهلم[
  .من أصلي والدينك من ديين
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  :يهزج االوالد]: من أهازجيهم[
  بشرب تنت مع تنباك    حممد علي يف الشّباك

  يـن خالـبسوى دق    يــاك غالــوالتنب
ت القميص تنبيتـة مۤاكنـة   ّبتن]: يقولون[ :ْتَنّبت   
  .انظرها .ة، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من نّبتنگمبامل

  .وا على ْتفعلل للمطاوعة من نربشبن :ْتنٔربش
  .انظرها

  ).من النرباس(ملع : ۤاْتنربش: ويف السريانية
  .نوا على تفّعل للمطاوعة من نّبشب :ْتَنّبش

  .انظرها
البجاي، كان نائب حلـب، قتـل    :َتْنَبك

  .ه٨٢٧س
الكسالن، عـن  : َتْنَبل: من التركية :الَتنَبل

  .البليد: الفارسية
اجلسـد،   –: ))َتْن((أصلها يف الفارسية : قيل
املربِّي، املغذِّي، أي يهتّم لتربيـة  : ))َپْرٔور((اجلسم و 

  .جسده فقط وال َمَثل أعلى له يف احلياة
: حتريـف الَطْنَبـل  : بل الكلمة عربية: وقيل

  .البليد األمحق الثقيل
  .َتنَبل وْتتنبل: ويبنون من التنبل فعل

  .مصدرًا لفعل َتنبل ))التنبلة((ويستعملون 
الذي يسكنه  يطلقوا على البيت :التنبلخانة

  .قوم كساىل
ويزعمون أن يف مصر دارًا امسها التنبلخانـة،  

  .معظم سكاا احملششون
ويزعمون أنه زارها أحـدهم فـرأى أحـد    
التنابل يأكل مترة وظل طويًال يلوكهـا مث ابتلعهـا،   

و ـا بيده وهـه وال يرفعهـوظّلت النواة على شفتي
  اب ـّدت بـوة سـوة العجـالعج :حــيصي

  
  
  
  

  .دين ّمتي، يامن يقيم العجوة من ّمتي) ساوت(ّتمي 
وحيكى أن السلطان أمر بتـبحريهم، لكـن   
حمسنًا حّن قلبو عليهن وتّربع بشوية خبزات يابسـة  
يبلّوا وياكلّوا، وملا صار األكل اختلفوا منو بّدو يبّل 

  .ّحبر ّحبر: اخلبزات فقال السلطان
استيقظ، علـى  : َتَنّبه من نومه: من العربية :ْتَنّبه   

  .تفّطن له: األمر أوله
  .َتَنبُّه: واستمدت التركية

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من نّتج اليت  :ْتَنتّٔج
  .بنوها أيضًا من نتج

بنوا على ْتفّعل من نّتخ اليت بنوها أيضًا  :ْتنّتخ
  .من نتخ

بنوا على تفّعل للمطاوعة من َنّتر الـيت   :ْتَنتّٔر
  .بنوها أيضًا من نتر

  .تنتور و تنهتر: انظر

  .TEINTURE D’IODE: من الفرنسية :َتْنتريٓود
  .ِصبغة اليود تستعمل لتطهري اجلرح

بنوا على تفّعل للمطاوعة من نّتش اليت  :ْتَنّتش
  .نتفه: بنوها أيضًا من نتش الَشعَر

: َتنّتف الَشعُر أو الـريش : من العربية :ْتَنّتف
  .مطاوع نّتف

: مــن التركيـة عــن الفرنســية  :الَتْنَتَنـه 
DENTELLE : املضّرس أو املسّنن، أطلق على الظريفة

  .تزّين ا حواشي بعض النسيج
: ))الـدبيِقي ((اقترح بعضهم أن تسمى التنتنة 

بلد يف مصر اشتهرت باملنسـوجات  : نسبة إىل دبيق
الرقيقة فيها رقمات ذهبية تتخذ منها العمائم، قـد  

ائـة ذراع، وفيهـا مـن    يبلغ طول نسيج العمامة م
  .الذهب مخسمائة دينار سوى الغزل واحلرير

  .دبيق: انظر التاج
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بنوا على ْتفعول من َنْتور اليت بنوها من نتر  :ْتَنتٔور   
  .جذبه بشدة): العربية(الشيَء 

عم بتنتور بـوّچي لـيش   ]: يقولون[ :ْتَنتور
خيو؟ أش أنا عم باكل على سفرتك وّال أنـا ابـن   
مرتك، يريدون أنه يتكلم بقساوة وحّدة، جماز مـن  

  .تنتور السابقة
  .تنتر تنهتر: انظر

مؤنـث  ): العربيـة (حتريف االثنني  :ٕتنۤتني
  .االثنني

  .التنني: انظر

قالوا للشيخ يـؤتى بـه إىل   ]: من كالمهم[
بتريد قهـوة  ! شيخي: ت ليقرأ على روح املوتىالبيو

  إّال چاي؟
  .التنتني –

ال مّرة وال تنتني وّعيتو، لكن ]: من كالمهم[
  .عقل حجر
  .ٕطن ٕطن: فيقولون يف تنتني] ويتندرون[
  .مسّخم يا جوز التنتني]: ومن أغانيهم[
. فالن كلمتو ما بتصري تنتني]: من كنايام[

إّال بإيـدتينو  ) بفخـدو (ماحدا بفتح باب سقاقك 
  .التنتني

  .))باب((انظر شرحه يف 

طلقا وخود أختـا،  : قال لو]: من كمام[
  .اهللا يلعن التنتني: قال لو

تساقط متفرقًا، وهم : َتنّثر الشيُء: من العربية :ْتَنثّٔر   
مسكني عم بتنّثر بقرشني دراهم قطعـوا  ]: يقولون[

  .ينتفع بنثارات: سببيتو، يريدون
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من َنّجاه من كذا  :ْتَنّجى   

  .خّلصه): العربية(
  .التنجاي والتنجاية: ومصدره عندهم

  .جنى: انظر
  

يستعملها أهل دير الزور مبعىن مسـموح   :ٕتنجاز   
  .ومرّخص

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّجنحـه   :ْتَنّجح
  .جعله ينجح): العربية(

  .ّجنح: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن ّجنـد    :ْتَنّجد
  .عاجله وخاطه): العربية(الَفرش 

  .جند: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن ّجنـر    :ْتَنجّٔر
حنتـه  ): العربيـة (اخلشب اليت بنوها أيضًا من َنَجره 

  .وسواه
  .جنر: انظر

  .صار ِجنسًا: َتنّجس: من العربية :ْتَنّجس
عى النجوم، وهم ر: َتنّجم: من العربية: ْتنّجم

  .كشف املغّيب بنظره يف النجوم: يستعملوا ملعىن
بنوها صفة مشبهة من َتَنح يف األمـر   :الٕتۤنح

  .أقام: رسخ وَثَبت، باملكان): العربية(
عقلو تنح وأخوتـو مْتلـو   ]: من كالمهم[

  .تْنحني وخواتو كمان تْنحات
  .التناحة: واملصدر عندهم

رسـخ وَثَبـت   : حتريف َتّنح يف األمر :َتّنح
  ).ُشّدد للمبالغة(

نصحناه نصحناه َتـّنح ومت  ]: من كالمهم[
  .مۤاشي

: مطـاوع ّحنـاه  : َتَنّحى: من العربية :ْتَنحّٔى
  .أزاله، أماله

  ى يفـالن عم بتنّحـف]: ونـيقول[ :ْتَنحّٔى
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: َتَنّحـى : حكيو واهللا شي بضّحك، مـن العربيـة  
  .يف كالمه على ما يفرضه النحو اإلعراب استعمل

  .التنحاي والتنحاية: ومصدره عندهم
تنحس جسمو مالقتل، ونفسو ]: يقولون[ :َتْنَحس   

َتْنحست مابقى يهّما البهدلة، بنوا على َتْفَعـل مـن   
  .كان كالنحاس صالبة: النحاس، يريدون

صـار  : أي ))متسح((ويرى دوزي أن أصلها 
  .كالتمساح ال يؤثر فيه شيء

  .هالولد جسدو متنۤحس]: من كالمهم[
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّحنـس   :ْتَنّحس

صـار  : الشيء اليت بنوها أيضًا من النحاس، يريدون
  .كالنحاس صالبة

  .حنس: انظر

ت اجلرة بقا بّدا نكـبس  تنّحس]: ويقولون[
أملؤوها ماًء ووضعوها يف الشمس : فّيا خملل، يريدون
  .أيامًا مع تغيري املاء
َترّدد صـوته يف  : تنحنح: من العربية :ْتنحنح

  .صدره
حنَنا وحننا ولو تنحنحنا، الدنيا ]: لتنامقمن [

  .غنمنا ودياا حننا
بنوا على ْتَفّعل للمطاوعة من ّخناه اليت  :ْتَنخّٔى

  .بنوها أيضًا من النخوة
  .خنى والنخوة: انظر

  .التنخاي والتنخاية: ومصدره عندهم
لى ْتفّعل للمطاوعة من ّخنر اليت بنوا ع :ْتَنخّٔر

): العربيـة (بنوها أيضًا من ِخنر اخلشُب أو العظـُم  
  .تفّتت

  .خنر: انظر

بنوا على تفعول للمطاوعة من َنخور  :ْتنخور
  .َتَفّتت): العربية(أو العظُم  اليت بنوها من خنر اخلشُب

  .خنور: انظر
  

أصابه الَندى أو : َتَندى املكاُن: من العربية :ْتَندَّى   
  .الَنداوة

بنوا على ْتفّعل من ندَّر مبعناها، وهذه  :ْتَندَّر
  .حتّدث بالنوادر: بنوها من النادرة، يريدون بتنّدر

  .ندر والنادرة: انظر

  .تنادر: عربيها
َتنّدم على ما فعل، أِسف، : من العربية :ْتَندَّم

  .حزن
  .م وال تتنّدماندا]: من حكمهم[

نزل مبهله، وهـم  : َتّرتل: من العربية :ْتَنزَّل
كانت البقجـة  : بنوها على ْتفّعل للمطاوعة من نّزل

  .عالرف وتّرتلت
  .نّزل: انظر

  .َتّرتل مبعىن التواضع: واستمدت التركية
تباعـد،  : َتَنزَّه عن كـذا : من العربية :ْتَنزَّه

  .تصّون
ن أن يكون مثيًال َتَنزَّه اهللا ع: ويقول الثاقفون

  .لشيء
خرج إىل األمـاكن  : َتَنّزه: من العربية :ْتَنزَّه

  .الِرتهة
ومما يضعه الناس يف غـري  : قال ابن السكيت

إذا خرجـوا إىل  : خرجنـا نـترته  : موضعه قـوهلم 
  .التباعد عن املياه و األرياف: البساتني، وإمنا التّرته

إذا خرجـوا  : خرجنا نترته: وقال اجلواهري
  .بساتنيإىل ال

  .وأصله الُبعد: وقال الشيخ أمحد رضا
  .التنيس: انظر :الٕتٕنس
بنوا على تفّعل من نّسب الشيء اليت  :ْتَنّسب
  .بنوها من ناَسب

  .نسب وناسب: انظر

  ب، ـف احلـتنّس]: ونـيقول[ :ْتنّسف
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بنوا على تفّعل للمطاوعة من نّسفه اليت بنوها أيضـًا  
  .وذّراهنفضه ): العربية(من نسفه 

انتظم بعُضها : َتَنّسقت األشياُء: من العربية :ْتَنسَّٔق   
على طريقة ونظام : أي. إىل بعض وكانت على نسق

  .واحد
تزّهـد، صـار   : َتنّسك: من العربية :ْتَنّسك
  .ناسكًا متعبدًا
َتـنّفس، َتشـمم   : َتنّسم: من العربية :ْتَنّسم

  .النسيم
الشحطة : يف اصطالح احلشاشني :الَتنسيۤمة

  .من الدخان، بنوا على التفعيلة من نّسم
  .انظرها

تنّشى القميص وانكوى، ]: يقولون[ :ْتَنّشى
بنوا على تفّعل للمطاوعة من نّشى اليت بنوهـا مـن   

  .النشا
  .نشى والنشا: انظر

  .التنشاي والتنشاية: ومصدره عندهم
  .شتروا على ْتفعلل للمطاوعة من نبن :ْتنٔشتر

  .انظرها

  .نوا على تفّعل للمطاوعة من نّشحب :ْتَنّشح
  .انظرها

صـار نشـيطًا،   : َتنّشط: من العربية :ْتَنشّٔط
  .أظهر النشاط

  .تنشُّط: واستمدت التركية
: َتَنّشف الثوُب العـرقَ : من العربية :ْتَنّشف
  .مسح املاَء عن جسده: شربه، الرجُل

  .َتَنشُّف: واستمدت التركية
أدخله : َتَنّشق املاَء يف أنفه: من العربية :ْتَنشّٔق

  .مشهما: فيه، الريَح أو النشوَق
  ع للمطاوعة من ـوا على ْتفعفـبن :ْتَنْشَنش

  
  

خفيف السري، وهو نشنشـّي  ): العربية(غالم َنشَنش 
  .خفيف يف عمله ومراسه: الذراع

  .املرضان تنشنش]: من كالمهم[
ارتفـع،  : َنّصب الشـيءُ َت: من العربية: ْتٔنصّٔب   

  .انتصب
البتنصَّبوا حّكام وبيكرب علـيهن  ]: يقولون[

  .املنصب ماهن حشوة هالكّبة
َتكّلف الَنصت، : تنّصت: من العربية :ْتٔنصّٔت

  .َتسّمع
  .دخل النصرانية: َتنّصر: من العربية :ْتٔنصّٔر
: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :ْتٔنصّٔل
  .خرج، َتّربأ: َتنّصل من اجلناية

  .نوا على ْتفعل للمطاوعة من نّضرب :ْتٔنضّٔر
  .انظرها

صـار  : َتَنّظف الشيُء: من العربية :ْتٔنضّٔف
  .نظيفًا، جعلوا ظاءها ضادًا

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من نّطـط   :ْتٔنطّٔط
  .اليت بنوها أيضًا من نّط

  .نطط ونط: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من نّطق اليت  :ْتٔنطّٔق
  .َتكلم: بنوها أيضًا من نطق

  .نّطق ونطق: انظر

: ُحِمل على التقيـؤ : استعملوها مبعىن :ْتٔنطّٔق
  .جماز من تنطق السابقة

بنوا على تفعفل من نطنط اليت بنوها  :ْتٔنطٔنط
  .أيضًا من َنّط

  .نطنط ونط: انظر
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تنطوايل : راسو متل البيضة]: يقولون[ :إلتْنْطوۤايل   
النسـبة إىل  ): العربية(، حتريف َتطويلي )أو تطوايل(

  .مصدر طّول
  .تطوايل: انظر

بنوا على ْتفعول للمطاوعـة مـن    :ْتٔنٔطوط
  .َنطوط اليت بنوها أيضًا من َنّط

  .نطوط ونط: انظر

  .انظرها .أو ْترتك :ْتٔنظّٔك

َتنّظم اللؤلـو وغـريه يف   : يةمن العرب :ْتٔنظّٔم
  .استقام: َتَأّلف واّتسق، األمُر): العربية(السلك 

  .ْتنّظم حبّقو ٔظْبْط]: من تعبريام احلديثة[
بنوا على تفعفع للمطاوعة من نظنظ  :ْتٔنْظٔنظ
  .))نازيك((اليت بنوها من 

  .نظنظ ونازيك: انظر

  .التنظنظ: ومصدره
: يتنظـنظ َحَمد يريد : يقول بعض الريفيني
ب الترامواي ويتعّلل عنـد  ياكل مع الرّز ْبٕصَلة، يرك

  ).مغنية: (طشبديعة گ
  .انتعل: َتنّعل: من العربية :ْتنعّٔل
َتناول ما فيه النعمة : تنّعم: من العربية :ْتنعّٔم

  .وطيب العيش، ترّفه
  .تنعُّم: واستمدت التركية

بنوا على ْتفعفل للمطاوعة من َنعَنس  :ْتَنعنس
  .بنوها أيضًا من نعساليت 
  .نعنس ونعس: انظر

  .التنعٓنس: ومصدره
  ن ـل للمطاوعة مـوا على ْتفعفـبن :ْتَنْعنش

  
  
  
  
  
  

  .نعنش اليت بنوها أيضًا من نعش
  .الْتنعٓنش: ومصدره

  .نعنش ونعش: انظر

  .أجاه ورتة وتنعنش ْشوي]: من كالمهم[
  .َتكّدر: َتنّغص العيش: من العربية :ّتنغّٔص   

بنوا على ْتفعل للمطاوعة من نّغم اليت  :ْتٔنغّٔم
  .رّدد صوته بالنغم): العربية(بنوها من َنَغم 
بنوا على ْتفعفل للمطاوعة من نغنش  :ْتٔنْغَنش

  .اليت بنوها أيضًا من نغش
  .شٓنالتنغ: ومصدره

  .نغنش و نغش: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من نّفى اليت  :ْتَنّفى
  .ن نفىبنوها أيضًا م

  .التنفاي والتنفاية: ومصدره عندهم
بنوا على تفّعل للمطاوعة مـن نّفـخ    :ْتنّفخ

  .مبالغة يف نفخ): العربية(
  .َتَنفُّخ: واستمدت التركية

ٕمْدري أش صار معو ْتـنّفخ  ]: من كالمهم[
  .وما بقى حيسن ميشي

بنوا على تفّعل للمطاوعة من نّفـذت  : ْتَنّفذ
وما مشروع تنفذ أنفـع  احلكومات مشاريع كترية، 

أجنز، والعربية : دونيمن جلب ماء الفرات حللب، ير
  .أرسلها، فهي جماز: نّفذ الرسالة: تقول

فالن متنّفذ يف ضـيعتو ويف  ]: من كالمهم[
  .حارتو
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): العربية(بنوا على تفّعل للمطاوعة من نّفره  :ْتنّفر   
  .جعله ينفر

  .نّفر ونفر: انظر

أدخل النفس إىل : َتنّفس: من العربية :ْتَنّفس
  .رئته وأخرجه منها

َتَنّفس للفرصـة بـني   : واستعملت التركية
  .الدرسني

]: من التعابري احلديثة[ :الَتَنفُّس االصطناعي
اإلجراءات اليت تتخذ الستمرار التنفس الطبيعـي يف  

كأن يصاب جهـاز التـنفس بشـلل    : حالة فقدانه
غريق، أو يف حالة إنقـاذ  عارض، أو يف حالة إنقاذ ال

، ماملصاب بصدمة كهربائية، أو االختناق بغاز سـا 
  ....أو

ْتَنّفش القطن، بنوا علـى  ]: يقولون[ :ْتنّفش
  ).العربية(مبالغة يف نفش : تفّعل للمطاوعة من َنّفش

  .نّفش ونفش: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من نّفـض   :ْتَنفّٔض
  .حّركه ليزول غباره): العربية(الثوَب 

بنوا على تفّعل للمطاوعة من نّفع اليت  :ْتَنّفع
  ).العربية(بنوها أيضًا من َنَفع 

  .نّفع ونفع: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من نّفق اليت  :ْتنفّٔق
  .وذهبفين ): العربية(بنوها أيضًا من َنِفق الشيُء 

  .نّفق ونفق: انظر

شقد تنفنف يف شـغلو  ]: يقولون[ :ْتَنْفنف
  .انظرها .هاملعلم، بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من نفنف

  .الْتنفنف: ومصدرها عندهم
مصدر نّفـذ، واصـطلحت   : عربية :التنفيذ

التركية على تسمية املصلحة اليت يناط ـا إجـراء   
  .أحكام احملاكم وعملها بالتنفيذ

  
  
  

  .اختاره: َتَنّقاه: من العربية :ْتٔنقّٔى   
  .التنقاي والتنقاية: ومصدره

  .البيع قّص مو تنقاي]: من كالمهم[
گري قـال  أعرف غـين بـن  ]: من لوحام[
مـرك يف السـقطّية   گج عخان الۤوقبل ماتع: لكاتبو

بدكانني وأنته جاي من سوق العطارين يف خضري 
ونص وبقرش عندو ْتَلْت انواع خيار، الرطل بقرشني 

  .ونصف وبقرش، اشتري لنا رطلني من أبو القرش
  :را واشترى من أبو القرش ونص وقال

يا معلمي شوف أش اشتريت، نّقيـت   –
شي أكوس من أبو القرشني ونص بقـرش  

  .ونص شوف هالتنقاي
أنا قلت للك تفلسف إال قلت للك من  –

 .أبو القرش، أنته ما بتفهم، تفضل ورّجعو
تنّقب جرابو، بنوا على تفّعـل  ]: قولوني[ :ْتٔنقّٔب   

): العربيـة (للمطاوعة من نّقب اليت بنوها من نقبـه  
  .ثقبه

  .نقب ونّقب: انظرها

  .بنوا على تفعلل للمطاوعة من نقرب :ْتٔنْقٔبر   
  .انظرها

  .التنٓقرب: ومصدرها عندهم
َفتح دكان ببـاب قنسـرين   ]: من كالمهم[

بكام؟ واجلاية بكـام؟  وبّسط لو ْشوّية زبيب، الراية 
ومتل املّكوك التنقرب عم بشتغل، اهللا وكيلك َللمسـا  

ۤهيك الشغل باحلارات الفقرية يـا  : كان طار الزبيب
  !.خّيو
من مفردات الثاقفني، بنوا علـى ْتفّعـل    :ْتٔنقّٔح   

  .أصلحه وهذبه): العربية(للمطاوعة من نّقح الشيَء 
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بنوا على تفّعل للمطاوعة من نّقر الباب أو  :ْتٔنقّٔر   
  .على الباب اليت بنوها أيضًا من نقر

  .نّقر و نقر: انظر

مابستحي بنّقر على أكرب مّنـو،  ]: يقولون[ :ْتٔنقّٔر   
اليعاب، بنوا على تفّعـل  : هادا بتنّقر عليه، يريدون

): العربية(للمطاوعة من نّقر اليت بنوها أيضًا من نقره 
  .عابه

، )أو بتلّقز(عم مبشي وبتنّقز ]: يقولون[ :ْتٔنقّٔز
من نّقز اليت بنوها أيضًا من بنوا على ْتفّعل للمطاوعة 

  .زَنَق
هالزغري أخوه جتّوز، هّوه ]: يقولون[ :ْتٔنقّٔش

حتّنى وأختو تنّقشت، بنوا على ْتفّعل من نّقش الشيَء 
لّونه بلونني أو أكثر، وهـم يسـتعملوا   ): العربية(
لّون اجلسد بلون احلّنا املمدودة خطوطًا طـّي  : ىنملع

  .صفحات العجني
ذّمه، نسب إليه : َتنّقصه: من العربية :ْتٔنقّٔص

  .النقص، جعله ينقص
من مفردات الثاقفني، بنوا على ْتفّعل : ْتٔنقّٔط

): العربية(من نّقط احلرف اليت بنوها أيضًا من نقطه 
  .أعجمه

:  العرس، يريدونْتنّقط يف]: يقولون[ :ْتٔنقّٔط
تربع للعروسني مببلغ، بنوا على تفّعل من نّقط الـيت  

  .بنوها أيضًا من النقوط
  .نقط والنقوط: انظر

: َتنّقل من مكان إىل آخر: من العربية :ْتٔنقّٔل
  .َتحّول

  .َتَنقُّل: واستمدت التركية
  .وا على ْتفعول للمطاوعة من نقوربن :ْتٔنْقٔور

  .انظرها
  
  
  

اصطلحوا على تسمية اإلشارات الكتابية  :التنقيط   
للوقف وغريه، هذه اإلشارات اليت استمدوها مـن  

  .الغرب اصطلحوا على تسميتها بالتنقيط
واستمّد أمحد زكي باشا وأمحـد حشـمت   

  :باشا هذه اإلشارات من الغرب ومسياها كما يلي
  .النقطة(.): 

إبرة العقـرب، وحـديثًا   : أي(الشْولة ): ،(
  ).ةتسمى الفاصل

وحديثًا تسمى الفاصلة (الشولة املنقوطة ): ؛(
  ).بنقطة

  .النقطتان): :(
  ).أي احلذف واإلضمار(نقط التعليق (...): 

  .عالمة االستفهام): ؟(
  .والعرب اآلن يرمسوا؟ إشارة االستفهام،: انظر

إشـارة  : وتسمى اآلن(عالمة االنفعال (!): 
  ).ماسواهالنداء يف النداء وإشارة التعجب يف 

  .الشرطة): –(
: مجع الُشْنُتَرة اِحلمرييـة : أي(الشناتر ): (())(

  ).بني هاللني: اإلصبعة، ويسموا اآلن
  .القوسان)) ((

  .٨١٧ص ٢٧س: انظر جملة اهلالل

صفائح رقيقة مـن احلديـد   : من التركية :الَتَنك   
  .مطلية بالقصدير

نشأت صناعة التنـك يف أملانيـة، ومنـها    
  .انتشرت

  .التنكة والتنكاي والَتنكاية: والواحدة عندهم
  .َتَنكات و َتَنكايات: واجلمع

 – َتَنكجي أو سنكري: التنكويسمون صانع 

  .تنكجّية وسنكرّية: واجلمع –انظرها 
 .))الصفيح(( ـوُعّرب التنك حديثًا ب

ولوهن التنك كان اسـتعماله يف معـرض   
وسكتوا ُفِهم أن أّمة : أّمة تنك، وإذا قالوا]: التهكم[

  .تنك أو من تنك: كمالتها حمذوفة على تقدير
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  .جّرسوه ودّقوا لو بالتنكات]: ويقولون[
تقلبوا ) هوا(وتنكْة ]: من دعائهم على فالن[
  .َلورا

فـالن  . َحَنك خبش الَتَنك]: ن كمامم[
  .أضرب من تنكة بْتشّر

: يريدون(فالن رۤاكب الَتَنكة ]: من كنايام[
ًا فقد يرى يف دربه تنكة فريكبها ظنًا منه سكران جد

  ).أا دابة أو أا حنتور
اشتريت تنكة زيت وتنكة مسنة ]: ويقولون[

وتنكة مْيت فرجني وتنكة دبس رمان وتنكة جبنـة  
.... وتنكة دوبريكة وتنكة قـاظ وتنكـة بـانزين   

  ).مألها: يريدون(
عـاجل  : ويبنون من التنك فعل َتّنك مبعـىن 

  .التنك
كا بكام ّنعندي تنكة بّدي أت]: اموريمن ت[
  .تاخد َتْتنيكا

احلرز أو احلجاب جيب أن ]: من اعتقادهم[
يكون طي بيت له من التنك أو املشمع أو اجللد، ال 
سيما شغل احلبس املوّشى ظاهره بناعم اخلرز، جيب 

  .ذلك لئال يأمثوا إذا دخلوا بيت اخلالء
عنـه،   عدل: تنّكب عنه: من العربية :ْتَنّكب
  .جتنبه، اعتزله
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من نّكت  :ْتنّكت

  .جاء بالُنَكت): العربية(
  .َتكدَّر: َتَنّكد عيشه: من العربية :ْتَنّكد

: َتَنّكـر : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتَنّكر   
لقيه لقـاء  : غّير هيئته، له: َتغّير عن حاله حىت ينَكر

  .بشعًا
حفلة تنكرّية، كنا نقيمها أيـام  ]: يقولون[

  ا ونسمر، ـا نتعشى فيهـقرية صديق لناء يف ـالرخ
  
  

وكلنا متنكرون ال أحد يعرف اآلخر إال من حديثه، 
  .بقي لدي من هذه الذكريات طائفة من الصور

من مفردات الثاقفني، بنوا علـى ْتفّعـل    :ْتَنّكس   
قلبه على رأسه وجعـل  : للمطاوعة من نّكس الشيَء

  .طأطأه: أسفله أعاله، ورأَسه
: تنّكست األعالم، يريـدون ]: من كالمهم[

  .رفعت ال إىل األعلى بل دونه حزنًا
ْتَنّكشـت جيـوب   ]: يقولـون [ :ْتَنّكش

املوجودين ألّنو انسرق شي ماملكان، بنوا على تفّعل 
  .للمطاوعة من نّكش اليت بنوها أيضًا من نكش

  .نكش ونّكش وتنكوش: انظر

بنوا على ْتفعول للمطاوعـة مـن    :ْتَنكٔوت
طعـن،  : رضهعَنكوت اليت بنوها أيضًا من نكت يف 

  .أبدى استياءه: وهم يستعملوا ملعىن
حاجَتك َنْكوته، اللي أصلو ]: من كالمهم[

  .معروف مابتنكوت عالناس
بنوا على ْتفعول للمطاوعـة مـن    :ْتنكٔوش

  .نكوش اليت بنوها أيضًا من نكش
  .نكشنكوش ونكش وت: انظر

  .التانك: انظر: التنك
من مفردات اليهود، بنوا على تفّعـل  : ّعگْتَن

  .انظرها .ّعگللمطاوعة من َن

بنوا على تفّعل للمطاوعة من َنكَّـل   :ّلگْتَن
  .لگطاله بالني: احلديد

  .نكل والنيكل: انظر

صـار  : بنوا على ْتفّعل من النمر مبعىن :ْتَنمّٔر
  .منرًا

: تنّمـر  :–كعادته  –قال  ))الرائد((على أن 
  .تشبه بالنمر يف أخالقه أو لونه

  .فالن ّملا تأّمر تنّمر]: من كمام[
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ـ تنّمـرت اُألَوض، ير ]: يقولون[ :ْتَنمّٔر    : دوني
وضعت هلا األرقام، بنوا على تفّعل للمطاوعة من ّمنر 

  .اليت بنوها من النمرة
  .ّمنر و النمرة: انظر

بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من منـرد   :ْتَنمرد
  .اليت بنوها أيضًا من النمرود

  .منرد والنمرود: انظر

من مفردات الثاقفني، بنوا على ْتفّعل  :ْتَنمّٔق
حّسـنه، زّينـه،   ): العربية(للمطاوعة من ّمنق الشيَء 

  .نقشه، زخرفه
شرب لو مدقتني على ]: يقولون[ :علَى َتْنها
الوحـدة، االنعـزال،   : ))َتنها((: َتنها، من الفارسية

  .على هدوء ومهل: االنزواء، وهم يستعملوا مبعىن
  .طاوعة من تربنوا على تفعلل للم :ْتَنهٔتر

  .انظرها
  .عْم بتنّتر أو بتنتور: يدانيها عندهم

أخرج نفَسه : تنّهد الرجُل: من العربية :ْتَنّهد
  .بعد مّده حزنًا وأملًا

الصوت خيـرج  : يتالنه: ويدانيها يف العربية
  .من الصدر يشبه الزحري

مت يسلق اللحم حىت ْتنهنه ]: يقولون[ :ْتنهنه
مت يقتلو حىت تنهنهت عضامو، : وصار نيفا، ويقولون

): العربية(بنوا على ْتفعفع للمطاوعة من ّى الشيُء 
  .بلغ غايَته

  .مصدر نّوى القّط عندهم :التنواى
  .نوى: انظر

ثـاين  : س تنو، يريدونَجَب]: يقولون[: الٕتُنو
ما يعاد مرتني، ويكـون  : الِثَنى: محل له، من العربية

  .اجلبس التنو أصغر من سلفه األّب
  
  
  

خشب شجر ضخم : ْتنوب: من التركية :الْتنوب   
مستقيم اجلذع، يستعمل جدًا يف النجارة، جيلب من 
األناضول، وميتاز باملتانة وبأنه ال يلحقـه السـوس   

  .لطعمه املّر، والشوح نوع منه
  .ويكثر التّنوب يف فلندا

  .َتّنوب :ذكره مصطفى الشهايب بشكل
شجر : التّنوب: ))التاج((وذكره الزبيدي يف 

جدًا، منابته يف الـروم، يتخـذ منـه أجـود      يعظم
  .القطران

علي بن حممد، قصد سيف  :الَتنوخي القاضي
  .٣٤٢الدولة حبلب، مات س

  .أضاء: َتَنّور املكان: من العربية :ْتَنؤّر
تنّور عـن أسـعار السـوق،    ]: ويقولون[

  .أزال ظلمة اجلهل به: فيستعملوا جمازًا مبعىن
  :يطلقوا على أحد الشيئني التاليني :الَتّنور
َتّنور الكلس، وهو حفـرة أسـطوانية    –ً ١

عريضة وعميقة جتعل فيها أكداس احلجر فوق قبـو  
يتخذونه منها، وتوقد حتت القبو النار أيامـًا حـىت   
ينضج الكلس، وال يزال منها يف حّي الكالسة، وإن 

  .قّل استعمال الكلس الستعماهلم اإلمسنت
َتّنور اخلبز يف بيوت األحياء املتطرفـة   –ً ٢

ويف السوق، وهو جتويفة أسطوانية من الفخار تثبت 
يف جدار مائلة، توقد فيها النـار مث ختبـز األرغفـة    

  .وأخريًا الكعك
ولفت نظري أن أهل اَملْوصل يؤثرون خبيـز  

  .التنور على خبيز الفرن
ويرى أمحد حممد شاكر يف تعليقـه علـى   

أن التّنور عريب وأن هذا  :٨٤صواليقي للج ))املعرب((
فليس دليًال على أنه خارج  –وإن كان نادرًا  –البناء

  .عن لغتهم
ـ  ول ـونقل اآللوسي عن ثعلب أن وزنه َتفع

  واو األوىلـوور، فقلبت الـور، وأصله َتنـمن الن
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مهزة النضمامها مث حذفت ختفيفًا، مث شددت النون 
  .عوضًا عما حذف

: دخيل من السـريانية : قيل: وقال العاليلي
من : دخان النار، وقيل: َتنور: بيت النار، أو العربانية
أنه عريق يف الساميات، فقـد  : الفارسية، والصواب
  .ورد يف اآلثار القدمية
  .التّنور عّمت بكل لسان: وقال الليث

هذا يدل على أن االسـم  : وقال أبو منصور
  .يف األصل أعجمي

مكـان  : من بيت نورٓاَتنورٓا : ويف السريانية
  .النار

  ).دون تشديد(َتنور : ويف الفارسية
  .طاندير: ويف التركية

  .الزوق مادام التنور حۤامي]: من أمثاهلم[
حۤامي وطاب  اهاملرا تّنور]: من استعارام[
  .اللزق فيه

دخلـت بيـت التنـور    : من الشعر األرمين
واستعرضت أرغفته، فلم أَر رغيفًا أشقر يشبه خّدك 

  .ومل أَر رغيفًا حمروقًا مثل قليب! شقر يا حبيبيتاأل
أطلقوه على موقـد  : يف اصطالح احلّمام :التّنور   
  .النار

يف جبل مسعان، من ] من قرى حلب[ :َتّنورة
التّنور، املنارة، كمـا يـرى األب   : تنوٓرا: األرامية
  .٦٢ص: حلب .شلحت

الَنثرة، وهـي  : َتّنورٓا: من السريانية :الَتّنورة
الدرع الواسعة، والثوب الواسع يرتل من اخلصر إىل 
القدمني يلبسه النساء، وهو مستدير يشـبه فتحـة   

  .التّنور
  .التّنورة: تقول: وهلجة مصر كلهجة سورية

  .التنورات: ومجعها
  

واستعملت الكلمة التركية للثـوب مطلقـًا   
يوم يستعملوا أيضـًا  ولثوب الدراويش خاصة، وال

  .لثوب النساء السفلي
  .وقيل إن األتراك استمدوها من اليونانية

الـَزَرد،  : َتنـوره : بل من الفارسـية : وقيل
 ))تبيان منافع ترمجة برهان قـاطع ((وذكرها صاحب 

  .على وزن َضرورة: وقال
  .وا على ْتفّعل للمطاوعة من نّوشبن :ْتَنؤّش   

  .انظرها

  .صار أنواعًا: تنّوع الشيُء: من العربية :ْتَنؤّع
  .تنوُّع: واستمدت التركية

تنّوعـت املنـاظر، الزم يف   ]: من كالمهم[
  .اإلذاعة تتنّوع املواضيع، أكاليت متنوعة

تنّوعت األسـباُب واملـوُت   ]: من أمثاهلم[
  ).استمدوه بلفظه من العربية(واحُد 

 أنته غايل عّنا مـابتنّوف ]: يقولون[ :ْتنؤّف
عليك َحدا، بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من نّيف على 

  .الياء واوًا وازاد، وجعل: كذا
احلجاج تنّولوا َمرآمن طلبوا ]: يقولون[ :ْتنؤّل

: تنّول فالن ُبغيتـه : من اهللا وأهللا عطاهن، من العربية
  .أخذها، مطاوع نّوله

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن نّومـه    :ْتَنؤّم
  .له ينامجع): العربية(

  .التنومي املغناطيسي ونوم: انظر

  .تنّيم: ويقولون يف تنّوم أيضًا
تنّيمت املصاري يف البوسطة ]: من كالمهم[

  .يف البنك أو يف الصندوق أو
بنوا على تفوعل من نـومس الـيت    :ْتنٓوَمس

  .بنوها أيضًا من الناموس
  .نومس والناموس: انظر
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أطلقها البدو على ركوة القهوة اليت هـي   :التنٔوة   
بذلك ألا ثانية الركوات يف  أكرب من البچر، مسيت
  .األمُر يعاد مرتني: الِثَنى: ةترقيد القهوة، من العربي

  .القهوة: انظر

من مفردات الثاقفني، بنوا على ْتفّعـل  : ْتنؤّه
: رفع ذكره، مدحه، باحلـديث : للمطاوعة من نّوه
  .أشاد به وأظهره

اصطالح حديث غريب،  :التنومي املغناطيسي
حالة شبيهة بالنوم الطبيعي يقف معها الوعي واإلرادة 
موقتًا، حيدثها املنوِّم باملنوَّم بطريق اإلحياء وتصـويب  
النظر من عينه إىل عني املنوَّم، وال يفقد املنوَّم شعوره 

  .بل يغرق يف تلقي إحياءات املنوِّم
  .نومي املغناطيسيوال يقّر املقتطف بالت

  .١٩۰ص ٤٥س: انظر

  .٨ص ٢وعدد ١٣ص ١عدد ٥س: وانظر جملة األديب

  .٥٧٧ص ٦س: وانظر جملة الضياء

بنوا على تفّعل للمطاوعة مـن نـّيخ    :ْتَنّيخ
  .أبركه): العربية(اجلمل اليت حرفوا ا نّوخه 

لعبة بالكرة : TENNIS: من اإلنكليزية :ۤتِنيس
الصغرية منتشرة يف العامل ال يعـرف خمترعهـا وال   

، ١٣عهده، لكنها كانت شائعة يف أوروبا يف القرن 
  .يف فرنسا ١٦مث كثر انتشارها يف القرن 

كان يف بـاريس وحـدها    ١٦٥٧ويف سنة 
 ٢۰ملعبًا للتنس، أما إنكلترا كلها فكان فيها  ١١٤
  .ملعبًا

، ))الُكّجـة ((: وضع هلا الشيخ أمحد رضـا 
خرقة كانوا جيعلوا كرة يرموـا للعـب   : والُكّجة

  .ويتقامرون ا
: ))الُتـوز ((: ووضع الشيخ املذكور ملضراا

  .اخلشبة اليت يلعبون ا الُكّجة
  
  

ومذهبنا يف الكلمات العامليات أن تبقى كما 
  .سادت فنقول التنيس وال نعبث بلفظها

  .الكجة: انظر

بنوا على تفّعل للمطاوعة من نّيل اليت بنوها  :ْتنّيل   
  .الصبغ األزرق: من النيل

  .نّيل والنيل: انظر

ولكره العرب اللون األزرق الذي أساسـه  
ولكـرههم هـذا   : كره أعني أعدائهم الروم، نقول

أصـيب  : فالن تنّيل عراسو وجتّوز، يريـدون : قالوا
  .بكارثة

  .انظرها .أو تنّوم :ْتَنّيم   

ٕتنۤتني، من : الَتنني، واملؤنث: وبعضهم يقول :ۤينالْتن   
  .ضعف الواحد: االثنان: العربية

  .التنتني: انظر

  .يٓنن وتنينآتننت: ويقولون
  .تۤنني: والْتنني يف هلجة مالطة

  .ۤشَنيم للمذكر، وْشَتْيم للمؤنث: ويف العربية
  .شن: ويف ملحمات أوَكاريت

 ْتـرين للمـذكر، وتـرتني   : ويف السريانية
  .للمؤنث

  .شني للمذكر، وشتني للمؤنث: ويف األكدية
اثنامها جاءا، : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .كالمها جاء: خطأ صوابه

: إذا ذكروا التـنني قـالوا  ]: من متچكام[
  .عليك ياأهللا وفا الدين

تنني وتـنني  : سألوا اجلوعان]: من تندرهم[
  .أربعة ارغفة: ْشقد؟ قال لن

 اـاح العدو من بيناتنا وْصِفينر]: من أمثاهلم[
  ب ـس صعـرس والفلـع الضـوج. اـتنيناتن
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زاد واحـد بكفـي   . لكن وجع العني غّطى عالتنني
تنني يف قرب وال تـنني يف  . القلب ماوى تنني. تنني
ال تقطع . إذا اتفقوا تنني البّد واحد مّنن غلبان. بيت

طّولتـو وهـادا   : دنب جحشك بني تنني هادا بقول
  .قّصرتو: بقول

عاشق تـنني كـّداب   : ومن أمثال السودان
  .وراكب سرجني وّقاع

: إذا قال بغـيض ]: من دعائهم على فالن[
ينقسـم  : يريـدون (يبقى على عدٓدن : قالوا ))ْتنني((

  ).شطرين
  .اجلنون تنني وسبعني باب]: من كمام[

اليوم الواقـع  : يوم اإلثنني: من العربية :يٓوم التنني   
 ))اإلمالء((األحد و الثالثا، ونّص حسني وايل يف بني 

  .على أن مهزته مهزة قطع ولو أنه من االثنني العدد
اجلازة يوم التنني بتمـّوت  ]: من اعتقادهم[
صوم . خسيل التنني شّدة ودين ووجع إيدين. االوالد

  .التنني واخلميس سّنة
كول بالدين وال تشتغل يـوم  ]: من أمثاهلم[

أنه مثل نصراين والنصراين يوم األحـد  سببه (التنني 
  ).يسهر ويشرب فيصعب عليه العمل يوم االثنني

أول إثنني : من اصطالح النصارى :ْتنۤين الباعود   
بعد أحد الفصح وكان يوم نزهة تقليدية هلم كمـا  
الشأن يف يوم أربعا الزوبعة ويوم مخـيس البـيض،   

م ويعتقدون أن من يتخلف عن الرتهة يف هذه األيـا 
قضـى سـنته    –وكلها تقع يف نيسـان   –الثالثة 

  .بالصداع واألوجاع
ضرب مـن أعظـم   : الِتّنني: من العربية :التّنني   

  .احلّيات
  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

  
  
  

وهي أداة تعجب : تْه: يقولون يف قضاء الباب :ٕتْه   
  .يف التركية والكردية

كل منهما ّدعى ا: َتهاترا: من العربية :ْتهأتر
كـّذب  : على صاحبه باطًال، وَتهاترت الشـهاداتُ 

  .بعُضها بعضًا
  .هاملهاترات مامّنا ياها]: من كالمهم[

هجم أحـدمها  : َتهامجا: من العربية :ْتهاَجم
  .على اآلخر

الصابون احللـيب الغـار   ]: يقولون[ :ْتهاَدى
يتـهاداه  : شيء ُيتهاَدى: بتهادوه الناس، من العربية

  .أهدى كل واحد اآلخر شيئًا: ياالناس، َتهاد
فالن ِسيد وعاقـل، النـاس   ]: من كالمهم[

  ).كذا جيعلون مصدره(بتهادوه مهاداة 
َتصاحلوا، اتقفوا : َتهادنوا: من العربية :ْتهاَدن

  .على ترك احلرب مدة
حتّرش : َتهارش الكالُب: من العربية :ْتهارش

  .بعُضها على بعض وتواثبت
: َتهاطلوا علـى كـذا  : من العربية :ْتهأطل

  .َتتابعوا
: َتهافت على الشـيء : من العربية :ْتهاَفت

تطاير إليها، الناُس علـى  : َتساقط، الَفراُش على النار
  .تساقط وبلي: ازدمحوا، الثوُب: املاء

: َتهالك على الفـراش : من العربية :ْتهالك
اشتّد حرُصه وإقباله عليه، : تساقط عليه، على الشيء

  .جّد فيه: يف األمر
: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :ْتهاَمس

  .َتساّرا: َتهاَمسا
بنوا على ْتفاعل من أمهـل الشـيَء    :ْتهاَمل

  .تركه ومل يستعمله: مبعناها) العربية(
  
  
  
  



٤٣٣ 
 

  .َتهاون وَتواَنى: عربيها
: بنوا على ْتفاعل للمطاوعة مـن هـاوده   :ْتهأود   

له، راجعه، واسـتعماهلم  وادعه، عاوده، صاحله، ماي
  .–كما نرى  –إياها يف رخص السعر جماز 

أسـعاره  : يقولـون ]: من عثرات األقالم[
  .مهاود فيها: مهاودة أي: متهاودة، خطأ صوابه

اسـتخف  : اون باألمر: من العربية :ْتهأون
  .به واحتقره

  .َتهاُون: واستمدت التركية
بنوا على ْتفّعل من هّبر اللحـَم الـيت    :ْتهبّٔر
ّبرت ]: يقولون[قطعه قطعًا كبارًا، : بنوها من َهَبره

  .إيديه وخدودو وتيابو
بنوا على تفّعل للمطاوعة من هـّبش   :ْتهّبش

مجعـه،  ): العربية(اليت بنوها أيضًا من هبش الشيَء 
  .وهم يستعملوا مبعىن خطفه

ة، بنوا علـى  ّبلت الطبخ]: يقولون[: ْتهّبل
  .ْتفّعل للمطاوعة من هّبل اليت بنوها أيضًا من اهلّبال

  .هبل واهلبال: انظر

: عم بتهّبل عليها، يريدون]: يقولون[: ْتهّبل
يتمتع برؤيتها ويتصبب، جماز من ّبل السابقة علـى  

ماء احلـنني إىل   ىتصور أن احلب اتقدت ناره وغل
  .الوصال وهاهو ذا خبار هذا املاء

ُخـِرق،  : َتهّتك السـترُ : من العربية: كْتهّت
أمهل : افتضح، جاوز حّد االحتشام، يف البطالة: فالن

  .من ال يبايل تك ستره: نفسه فيها، واملتهتِّك
: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :ْتهّجى
  .عّددها بأمسائها، قّطعها: َتهَجى احلروف

  
  
  
  
  
  

  .التهجاي والتهجاية: ومصدره عندهم
ن هّجج الـيت  بنوا على ْتفّعل للمطاوعة م :ْتهّجج   

هدمه، وهم استعملوها : البيت بنوها أيضًا من هَجَج
  .مبعىن ملزومها وهو الرحيل

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من هّجـر   :ْتَهّجر
قطعـه، ضـد   ): العربية(اليت بنوها أيضًا من هجره 

  .وصله
بنوا على ْتفّعل مـن َهجـم عليـه    : ْتَهّجم

  .انتهى إليه بغتة: مبعناها) بيةالعر(
ال تتهّجم على أعراض الناس ]: من كالمهم[

  .كو الناس بيعرفوا أش يف حتتك
بنوا على ْتفعول من هجول الـيت   :ْتهجَول

وقعـوا يف  ): العربيـة (بنوها أيضًا من أهجل القوُم 
املنفرج بني اجلبال، ما اّتسـع مـن األرض   : اَهلْجل

  .وغُمض، املسافة الواسعة
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من أهـدَأه   :َهّداْت

  .سّكنه بعد أن سهلوا مهزته): العربية(
  .التهداي والتهداية: ومصدره عندهم

ّدت القتالة، ْتهّدا الصوت، ]: من كالمهم[
  .ّدت الطبخة على نار خفيفة

  .الرز إذا ّدا للملوك بتودَّى]: من أمثاهلم[
خّوفه وتوّعـده  : هَتهّدد: من العربية :ْتَهدَّد

بالعقوبة، وهم يستعملونه أيضًا ملعىن املطاوعة مـن  
  .هّدده

استرخت، : َتهّدلت الشفُة: من العربية :ْتَهدَّل
  .استرسل: تدّلت، والثوُب: واألغصاُن

  .ّطل: وقد يقولون يف ّدل
سقط شـيئًا  : َتهّدم البناُء: من العربية :ْتهدَّم

  .فِني: فشيًا، مطاوع هّدمه، الشيُخ
  
  
  



٤٣٤ 
 

بنوا على تْفعفع من هدهده اليت بنوهـا   :ْتهدهد   
  .أيضًا من هّدده
: مطاوع هّذبـه : َتهذَّب: من العربية :ْتهذَّب

  .طّهر أخالَقه مما يعيبها
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من هّربـه   :ْتَهرّٔب

  .جعله يهرب): العربية(
  .هّرب وهرب: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من هـّرس   :ْتهرّٔس
  .دّقه عنيفًا، كسره): العربية(اليت بنوها من هرسه 

  .هّرس وهرس: انظر

من مفردات الكنائس، بنوا علـى   :ْتهرٔطق
  .ْتفعلل للمطاوعة من هرطق

  .انظرها وهرطوقي

بنوا على ْتفعلل للمطاوعـة مـن   : گلْتهر
  .انظرها .لگهر

طاوعة من َهّرم اليت بنوا على ْتفّعل للم :ْتهرّٔم
  .بنوها أيضًا من هرم

  .هّرم وهرم: انظر

بنوا على ْتفعمل للمطاوعـة مـن    :ْتهرمش
  .انظرها .هرمش

  .وا على ْتفعفع للمطاوعة من هرهربن :ْتهرٔهر
  .انظرها

  .انظرها .مصدر هّرج: عربية :الَتهريج

  .سخر: َتهّزأ: من العربية :ْتهّزا
  .مطاوع هّززه: َتهزَّز: من العربية :ْتهزَّز
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من هّزم اليت  :ْتهزَّم

  ).العربية(بنوها أيضًا من هزمه 
  .هّزم وهزم: انظر

  .حترك: َتهزهز الشيُء: من العربية :ْتهزهز
  
  
  

بنوا على ْتفّعل من هّشش اليت بنوها من  :ّْشش   
  .الن): العربية(هش الشيُء 

  .هشش وهش وشهش: انظر

مطـاوع  : َتهشَّم الشيُء: من العربية :ْتهّشم
  .بالغ يف هشمه وكسره: هّشمه

بنوا على تفعفع للمطاوعـة مـن    :ْتهشهش
الن و ): العربية(هشهش اليت بنوها من هش الشيُء 

  .استرخى
  .هشهش وهشش وهش: انظر

  .شهشت الفرشات]: من كالمهم[
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من هّضـم   :ْتهضَّم

): العربية(اليت بنوها أيضًا من هضمت املعدُة الطعاَم 
أحالته إىل صورة صاحلة للغذاء، وهـم اسـتعملوها   

  .انظرها .ومثلها اهتضم. زًا ملعىن احتملهجما
  .هالغليظ أهللا مابْتهّضمٓو]: من كالمهم[

  .انظرها .لغة هلم يف ْتهّدل :ْتهّطل

: َتهّكم فالنـًا وبفـالن  : من العربية :ْتهّكم
  .استهزأ به، عابه، استخّف به

  .١٧٩ص ٧ج: انظر اية األرب للنويري

  .َّكم: واستمدت التركية
): مثلثة العني(التهلكة : من العربية :ْهْلۤكةٕتال

  .كل ما عاِقبته اهلالك
أدخل عليـه  ): العربية(حتريف اّتهمه : َتَهم

  .التهمة
  .ُتهَمت: التركيةواستمدت 

. املتهوم ألف واحلرامي واحد]: من أمثاهلم[
أكتر الناس بتـرو ٕتَهـم   . نّيال املتهوم وعند اهللا بري

  .وٕتَخم
البقعد على خرزة اجلـب  ]: من اعتقادهم[
  .بتجيه مة
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بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من ّمهـد الـيت    :ْتهّمد   
  .سكن): العربية(بنوها أيضًا من مهد 

  .ّمهد ومهد :انظر

عم بتهمز لزيارتـك أنـا   ]: يقولون[ :ْتهّمز
حناول، بنـوا علـى   : وأبو عتمان من زمان، يريدون

تفّعل للمطاوعة من ّمهز اليت بنوها أيضًا مـن مهـزه   
  .دفعه): العربية(

كأنـك تقـول   : قال الدكتور أمحد عيسى
  .السرعة: امهز داّبتك أو نفسك، تريد: لصاحبك

ثاقفني، بنوا على ْتفّعل من مفردات ال :ْتهّمش
للمطاوعة من ّمهش الكتاب اليت بنوها أيضـًا مـن   

  .حاشية الكتاب): املولدة(اهلامش 
م ما ُيتَه: الُتْهمة والُتَهمة: من العربية :الٕتهۤمة
  ).الومهة: أصلها(. الُتَهم ومات: عليه، واجلمع
 –وتسّهل مهزته –َتهّنأ به : من العربية :ْتَهّنا

  .ساغ له ولّذ: فرح به، بالطعام
  .التهناي والتهناية: ومصدره عندهم

كول يا ْقطيطي وْتهّنا العجني ]:من كمام[
  .مالو اصحاب

متـهنِّي   تَبلَحس ْمَسنَّي َبَبـا ]: من أمثاهلم[
يت كـان يتغـدَّى   اجردون يف بيت صرماي: أصله(

بلحس ْمَسن صاحب بيتـو، يـوم ماأليـام عـزم     
تعا وشوف أش يف : جردون تاين جار ألوهاجلردون 

عندي، شي بدّنق، را معو وشاف صعي، وهّوه عم 
ٓحبوۤتك معو من بندق جلبنة للحم العجـني لقـرع   

واّال طق وباب املصيدة نزل وعصي فيـا  .... حمشي
يت وعم اد لبيت الصرمايگصاحبو اجلردون، شوفو ۤرا

  ....).بلحس مسّني و: بقول
  
  
  
  

: ا على ْتفعلل للمطاوعة مـن هنـدز  بنو :ْتَهْنَدز   
  .حتريف هندس

  .الْتهنٓدز: مصدره عندهم
بنوا على ْتفعلل للمطاوعة من هندم الشيَء  :ْتهنَدم   

  .ظّرفه، أتقنه): العربية(
  .الْتهنٓدم: ومصدره عندهم

  .انظرها .لغة للبدو يف َتْو :ْتَهو

: ّوا البيـت، يريـدون  ]: يقولون[ :ْتهوَّى
بنـوا علـى ْتفّعـل    : جعلوا اال للهواء أن يدخله

  .للمطاوعة من هّوى اليت بنوها أيضًا من اهلواء
  .هّوى واهلوا: انظر

  .التهواي والتهواية: ومصدره عندهم
سقط، ادم، : َتهّور البناُء: من العربية :ْتهؤّر

  .وبغري تفكري وقع يف األمر بقلة مباالة: الرجُل
  .َتهوُّر: واستمدت التركية

صار لن ساْعتني هاالوالد ]: يقولون[ :ْتهٓؤرن
يلعبون ويتقاتلون، بنوا علـى  : عم بتهورنوا، يريدون

تفوعل للمطاوعة من هورن اليت بنوها أيضـًا مـن   
لعب لعب : اهلارون احملرفة عن اهلر، يريدون بتهورن
  ....دام واهلررة من صراخ ونفخ ونتف وبر واصط

: َتهوَّشوا علـى فـالن  : من العربية :ْتهؤّش
  .اجتمعوا، اختلطوا، وقعوا يف فساد

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من هـّون   :ْتهؤّن
  .سّهله، خّففه): العربية(عليه األمَر 

  .ما ُيهوَّل به: عربية :الَتهويل
  .التهاويل: واجلمع

  :ة، أصلها دهاـة العاميـن التركيـم :ْتۤهي
  
  
  
  



٤٣٦ 
 

ۤ ىۤ إيـه،  : ى أيزد، أيضًا، ُيقال للمغين
زد مـن ثقاَلتـك   : وقد تستعمل جمازًا للتـهكم أي 

  .وخشونتك
 –وتسّهل مهزتـه –َتهّيأ لألمر : من العربية :ْتَهّيا   

  .استعّد، وأخذ له أهبته، وتفّرغ له
وإيعاز عسكري بصيغة األمر للوقوف بشكل 

  .متأهب مستعد لتنفيذ األوامر
  .خافه وأخافه: َتهّيبه: من العربية :ْتهّيب

  .َتهيُّب: واستمدت التركية
  .ثار، َتحّرك: َتهّيج: من العربية :ْتهّيج

  .َتهيُّج: واستمدت التركية
ْتهّير الشغل، بنوا على ْتفّعل ]: يقولون[ :رئّْته

  .انظرها .للمطاوعة من هّير

  .انظرها .لغة هلم يف ْتهّون :ْتهّين

أداة تعجب واستنكار عند البدو، لعلها  :َتْو
  .انظرها .من ْتۤهي

  .وْتَهو لغة فيها
  .إيتوا وانظروا العجب املنكر: أو أصلها

  .توه ومتوه: انظر :َتؤّا
  .التابل: انظر :لۤبالتوا

َدْشرن أنته هّنن بتواتوا مع ]: يقولون[ :اَتىٔوْت
ن، بنوا على ْتفاعل للمطاوعة من واَتـى الـيت   بعٓض

وافقه، طاوعـه، وآذن  : حرفوا ا آتاه العربية مؤاتاة
بقلب اهلمزة واوًا أا يف مصدرها ُتسـّهل مهزـا   

األمر الذي محلهم أن يتصـوروا أن  : املواتاة: فيقال
  .فعله واَتى ال آَتى

: من مفردات الثاقفني، مـن العربيـة   :ْتوأتر
  .تتابعت مع فترات بينها: تواترت األشياُء

  
  
  
  
  

  .َتقابلوا: َتواجهوا: من العربية :واَجهْت   
ــذ ــون[ :ْتٔوأخ ــذين أو ال ]: يقول التواخ

، )أو بالذال(تواخدين، وبال مواخدة أو َعدم ُمواخدة 
اليت بنوها مـن آخـذه    بنوا على تفاعل من واخدٓو

: عاقبـه : المه، عاتبه، وعلى ذنبه: مؤاخذة) العربية(
تسّهل مهزا وآذن بقلب اهلمزة واوًا أا يف مصدرها 

األمر الذي محلهم أن يتصوروا أن : املواخذة: فيقال
فعله واخذه ال آخذه، أما جعل الذال داًال فمعهـود  

  .يف هلجتهم
ال : يريدون(فالن مابتواخذ ]: من كنايام[

  ).يؤاخذه الشرع ألنه قاصر أو جمنون
أصلها (ال تواخذين مصاحبة ]: من كالمهم[

  ).حبقهاأستحلفك : باملصاحبة أي
بنوا على تفاعـل للمطاوعـة مـن     :ْتوادح

  .الوقاحة بعد أن جعلوا القاف داًال
  .َتحاّبا: َتواّد الرجالن: من العربية: ْتوادد

بنوا على تفاعل للمطاوعة من وارب  :ْتؤارب
  .اليت بنوها من ورب

  .وارب وورب: انظر

َتـوارث  : أو ْتوارث، من العربيـة  :توأرت
وِرث بعُضُهم بعضًا، وجعل الثاء تاء معهـود  : القوُم

  .يف هلجتهم
: َتوارد القوُم إىل املكـان : من العربية :ْتؤارد

  .وردوه معًا: حضروا الواحد بعد اآلخر، َتواردوا املاَء
صار معنا تواُرد أفكـار أو  : يقول الثاقفون
كل واحد كما يفكِّـر   فّكر: توارد خواطر، يريدون

صاحبه، ومثله أن يسنح خلـاطر الشـاعرين معـىن    
  .واحد
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بنوا على ْتفاعـل للمبادلـة مـن وازاه     :ْتواَزى   
: قابله وحاذاه، ويف االصطالح اهلندسـي ): العربية(

  .متوازي األضالع، وهو اصطالح تركي
َتعادال يف : َتوازن الشيئان: من العربية :ْتواَزن
  .يف غريه الوزن وجمازًا

التـوازن الـدويل،   ]: من تعبريام احلديثة[
  .التوازن االقتصادي

  .تواُزن: واستمدت التركية
من مفردات الثاقفني، بنـوا علـى    :ْتواَسى

): العربيـة (لغة يف آساه : ْتفاعل للمطاوعة من واساه
  .عاونه، وهم يستعملوا ملعىن عّزاه على مصاب

ن جـاب  أخيت، وليش الزما]: من لوحام[
عطر الدنيا أنسًا ونبًال ونور األرض ذكاًء : متل أخيت

ونعمة روح؟ نعم أخيت سعاد وهي وراء مكتبـها يف  
فتقع صرعى تتخبط .... البنك تنتاا رصاصة طايشة

  ....بدمها
  !.َصَمدي إليك يا رب

بنوا على تفاعل للمطاوعـة مـن    :ْتوأسخ
  .انظرها .الوسخ

بنوا على تفاعل للمطاوعـة مـن    :ْتوأسط
  .قام وسيطًا ومصلحًا): العربية(توّسط 

  .تواصط: وتلفظ بتأثري الطاء
  .ضّد َتَقاطعوا: َتواصلوا: عربية :ْتوأصل
بنوا على ْتفاعل للمطاوعـة مـن    :ْتوأضب

  .بعد أن جعلوا ظاءها ضادًا) العربية(واظب 
َتذّلل وَتخاشع، : َتواضع: من العربية :ْتوأضع

  .اتفقوا عليه: ضّد تكّبر، القوُم على األمر
  .َتواُضع: واستمدت التركية

  .التكّبر عاملتكّبر تواضع]: من حكمهم[
  
  
  

تواطـأ  : من مفردات الثاقفني، من العربية :توأطا   
  .َتوافقوا عليه: القوُم على األمر
  .التواطؤ: ومصدره
بنـوا علـى ْتفاعـل    : أو تواضب :ْتوأظب

داومه، وجعـل  : للمطاوعة من واظب على الشيء
  .الظاء ضادًا معهود يف هلجتهم

تبادلوا الوعد، : َتواعدوا: من العربية: ْتوأعد
  .وعد بعضهم بعضًا

من مفردات الثاقفني، بنوا على ْتفاعل : ْتوأغد
عِمـل  : من الوغد مبعىن اخلسيس الدينء الرذل مبعىن

  .عمله
تتـاّموا، يف  : َتواىف القوُم: من العربية: ْتواَفى

  .َوَفى كلٌّ لصاحبه فيه: امليعاد
ْتوافينا مابقت لك َعنـِدي  ]: من كالمهم[

  .ِشي
اجتمعوا على أمر : َتوافقوا: من العربية :ْتوأفق

  .واحد، وافق كلٌّ صاحبه، ضّد ختالفوا
  .َتواُفق: واستمدت التركية

: ْتفاعل من املواقحة مبعـىن بنوا على : ْتوأقح
  .املواقحة: انظر .أتاها

َتحاربوا، وقـع  : َتواقعوا: من العربية: ْتوأقع
  .بعُضهم ببعض
  .َتتابع: َتواىل الشيُء: من العربية: ْتواَلى
ائتلف أحدمها إىل : توالفا: من العربية :ْتواَلف

  ).لغة يف تآلف(اآلخر 
  .تآلف وتوّلف: انظر

ضاقت معو، عندو تواِلي : ]يقولون[ :الَتواِلي
الدار اليت : يريدون –انظرها  –مجع التالية : حوش باعا

  .هي ليست يف األوج
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التطريـة،  : TOILETTE: من الفرنسية :الْتٔوالۤيت   
  .الزينة، ومنضدة املرآة واملشط والفرجون
 –   ))الَتَوَلـة ((: وضع هلا حممد حممود زيتون

ضرب من اخلرز يوضع للسحر أو لكي  –مثلثة التاء 
ومل  .–٢٢٦ص ١٨س: انظر جملة الرسالة–حيب الرجُل امرأته 

  .يستعملها أحد وال أقرها الذوق
بيتًا،  ١٥۰من عشائر منبج، تعّد  :الْتوۤامات

 ٦۰أصلها من احلديديني، ويف الباب فرع منهم يعد 
  .خيمة

الفم، وأطلقوها : بنوا على فّعالة من التم :التؤّامة   
التّمامة : على الترس الذي خياط فوق فم الَشّل فقالوا

  .مث حرفوها إىل تّوامة
فتـر، قّصـر، مل   : تواَنى: من العربية :ْتواَنى

  .يهتّم
ياراية عالـّدانا التتـواَنى   ]: من كمام[

التتواَن عن أن تصحب معـك طعامـك   : يريدون(
  ).رية مشهورون بالبخلفأهل هذه الق

بنوا على تفاعل للمبادلة : أو توّنس :ْتواَنس
  .ضد أوحشه): العربية(من وانس احملرفة من آنسه 

شجر مثره كالتني يلقح به التني وال : الُتوب
  .يؤكل، وينضج قبل التني بأربعني يومًا

  .توبٓا: من السريانية
أهللا َبعْت لفالن هالشغلة متل ]: من كالمهم[

  .ب للتنيالُتو
  .بني التوب والتني أربعني]: من أمثاهلم[
  .اللباس): العربية(حتريف الثوب  :وبالٓت

ومـن أمثـال   . التوب: ويف هلجة الكويت
  َرك ـك ْبَعْتـول مّنـي أطـالتوب الل :تـالكوي

  
  
  
  
  

  ).جيعلك تعثر لدى املشي: يريدون(
  .تياب: وجيمعونه على
  .َتْوَبا: الكلدانية، ويف َتْوبٓا: ويف السريانية

  .توب القماش توب الورق
  .طوب: انظر

من زعلـو رايـه   . وّسخ تيابو]: ويقولون[
  .يشقشق تيابو

واحد عاْر توب من عنـدو  ]: من نوادرهم[
: لصاحبو، وصار أش ما عمل وأش ماحترك يقول لو

  ....التدعكو، ارفعوا وامشرو، وال تدعكو و
  .ياهزعل اللي استعاروا وشلحو وزّت للو 

وهادا اللي زّتو يوم ماأليام استعار من عندو 
صاحب توب من عندو، وصار نكاية ـداك اللـي   

خـود  : كان عارو صار يقول للي استعار من عندو
  ....حريتك خّيو، ادعكو، وسخو، شرشر عليه

تنيناتن بـاردين، لكـن   : أظن القارىء معي
  .التاين أبرد
لو دّفا توب العيۤارة مابدّفي، و]: من أمثاهلم[
). ٤٣ص ١ج ))املستطرف((أورده األبشهي يف (مابدوم 

. ِشي مانـابو وتقطعـت تيـابو   . الناس خمّباية بتيابا
  .املخّلص مابنابو غري تقطيع تيابو

البلبس توبو وما بسّمي عليه ]: من اعتقادهم[
البتلبس توب جديد بعـد احلّمـام   . بلبسو الشيطان

التوب على قفاه ببطل إذا الَتَبس . هالتوب بنهرا َقوام
الزم تفرقوا تياب امليت عـالفقرا َتمـا   . فعل السحر
إذا شافوا لّكة عالتوب املخّبا بكـون  . ينحشر عريان

من شان مايستعريوه اجلان . اجلان استعاروه ولبسوه
الزم نسّمي عليه سْبع مرات وكل مرة نرجع لـورا  
وبعدا نتقدم ونرجع نتقدم ونرجع لوقت ما ختلـص  

  .راتالسبع م
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بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن وّبخـه     :ْتٔوبّٔخ   
  .المه، عّيره، أّنبه): العربية(

توبل احلكاية، وخبص لو ]: ولونيق[ :َبلتٓو
مفـرد  : عل من التابلبصة مابتّتوبل، بنوا على فٓوخ

البزر املطيب لألطعمة يطحن ويذر عليهـا،  : التوابل
بشـكله  واسُتعمل هذا الفعل من العهـد العباسـي   

  .اازي هذا
الرجـوع عـن   ): العربية(من الَتْوبة  :ۤبةالتٓو
  .الذنب، اإلنابة

  .تاب: انظر

  .َتْوَبت: واستمدت التركية
: واستمدا األلبانية مـن التركيـة فقالـت   

TOBE.  
يقولوـا  (التوبة عالقبلـة ألهللا  ]: يقولون[

  ).ويرفعون سبابتهم متجهني إىل القبلة
مـالعمر تتحـرز   أش بقي ]: من كالمهم[
  .التوبة

شجر ذو مثر حلو، أنواعـه  : عربية :التوت
كثرية، ويقتات بورقه دود القـز، مـوطن التـوت    

  .األصلي اهلند والصني
  .١٧٥ص ٢٤س: انظر جملة الضاد

توَتـا،  : ، وبالكلدانيةتوتٓا: وامسه بالسريانية
  .من السريانية ))العاليلي((وعّده 

  .توت: وبالعربية
  .يف اآلثار الفرعونيةوورد ذكر التوت 

صّرح ابن دريد وغـريه بأنـه   : ))التاج((يف 
ليس من كالم العرب، وأن امسـه بالعربيـة   : معّرب

  .))الِفرصاد((
هو فارسـي  : قيل: للجواليقي ))املعرَّب((ويف 

  .معّرب
  .وورد امسه توت يف كل املعاجم الفارسية

  .طوت أو دوت: وامسه يف التركية
  

  .حب التوب: الفراتويسمون مثره يف وادي 
  .وقد جيففونه يف حلب فيغدو زبيبًا

ويعصرونه يف محاة ويغلونه وميونونه ليكـون  
  .شرابًا

وبعض القبور يف اجلبانات قرا شجرة توت 
  .تؤكل مثرا على روح امليت

وحيمله بياعه يف فرش على رأسه، واليوم على 
  .سطح عجلة صغرية

 طاب أكل احلالٔوة طـاب، يـا  ]: وينادي[
، )أو متر أو َكـَرز (حالوتو كْرَبج، يا حالوتو ْملّبس 

  .أطيب ماملامونية يا حالوتو
يسـخرون مـن أهـل     ))الكّالسة((وأهل 

وينسبون إليهم أم الحيسنون الكالم إذ  ))الفردوس((
  .أكلت دود: أكلت التوت: يقولون يف

وهـو   :١٣۰ص ١ج ))النـهر ((: قال الغـزي يف 
  :نوعان

ضـرا يف  ز أغصانه أو ب جيىن: أي(هّزيز 
بقطف الواحـدة بعـد    جيىن(، وشامي )مدق التوت
  ).الواحدة

هو الفرصاد، أسود عنـد اسـتوائه   : فاألول
  .أمحر قبله، كبري احلبة َمّز الطعم) نضوجه: يريد(

يكون أسـود وأبـيض، حلـو إذا    : والثاين
  .استوى

ويوجد يف بساتني حلب نوع مـن التـوت   
ـ  ))العجمي(( ـف بالعجم له أبيض حلو يعر  ـأو ب

  .١٢٨٥وهو حادث منذ سنة  ))العرب كرييل((
ويلفت نظرهم أن داخـل حلـب ثـالث    

توتة باب النريب وتوتة سـاحتبزة وتوتـة   : توتات
  .حبسيتا، وكلها أزيلت إال األخرية

  .١٦۰ص ١١ج: انظر اية األرب للنويري

  يقول الالعبون يف ضروب]: من كالمهم[
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  .البغَلب ْبطَيبو) عقب(النريب يف توتة باب : اللعب
توتة توتة : ويقول من يقص حكاية يف ايتها

  خلصت احلّدوتة مليحة إّال مفلوتة؟
  .توتة توتة: انظر

: ماشا اهللا فالن متل التوت]: من تشبيهام[
  .كْلما كرب بطيب وحبَلى

أو جبـّر  (فالن بقَلع توتـة  ]: من كنايام[
  .أنه قوي جدًا: يريدون) حيط

. مطرات التوت بتهّد البيوت]: من أمثاهلم[
أيـام التـوت   . موت: ملا جبي التوت بقول للخس

كل شي  ).يطول النهار: أي(بشتغل العامل تيموت 
إذا بّدك مرتك متـوت  . أول ماجبي غايل إال التوت

  .جيب ال وعّجل حطب التوت
  :ومن معارضات الزيين
  واخلوخ والعناب أيضًا واخليا

  وتوت مُُخضَّب األطرافُر كذا        
التوت املمتاز، جلب إىل حلـب   :التوت الشامي   

من الشام منذ عهد اليعرف، ويقطف باليـد حبـة   
  .حبة وميأل يف علبات خشبية صغرية

  .تكي الشام: ويسّمى يف العراق
شفا ياشامي شفا، علـى اهللا  ]: ينادي بياعه[

  !.الشفا على اهللا، كّلو منافع يا مخري
]ويستفيدون من نداء بائعـه ]: ممن توريا :

كّشفا يـا  : كالشفا، ولفظها: شفا يا شامي فيقولون
  !.شامي

وقد يعمل منه القصاب حلمة بالطّواي فتكون 
  .كلحمة بالكرز

فالن متل التـوت الشـامي   ]: من كنايام[
  ).ۤوين مانزل ببّقع: يريدون(

ر اشتّد فصا: َتوّتر العصُب وحنوه: من العربية :ْتٔوتّٔر   
  .كالوتر املشدود

  

توّترت العالقات بني ]: من تعبريام احلديثة[
  .ساءت: دولة كذا ودولة كذا، يريدون

: يف آخر حكايـام ]: يقولون[ :توۤتة توۤتة
  .توته توته، خلصت احلّدوته، مليحة اال مفلوته

 ))األمثال العامـة ((قال أمحد تيمور باشا يف 
  .حكاية لصوت الزمر :١٦٨ص

حيوان حبري ذو صدف : من العربية :الُتوتيا
  .عليه شوك، يف داخله مادة تشبه مح البيض تؤكل

  .٢٣١ص  ٤س: انظر جملة الضاد

توتيـة عـن   : من التركية: أو التوۤتة :الُتوتۤية
دخيل مـن  : قيل: ، وقال العاليليTUTHIA: األملانية
  .الفارسية

معدن الزنك أو اخلاَرصني يطـرق صـفائح   
الزنك يطلى به احلديـد ملنـع   كالتنك، وأوكسيد 

  .الصدأ
  .توتَيا: ، ويف الكلدانيةتوتيٓا: ويف السريانية

أخذ فيـه  : َتوثق يف أمره: من العربية :ْتٔوّثق
  .بالوثاقة

ألبسـه التـاج   : َتوَّجه فتتّوج: عربية :َتؤّج
  .فلبسه

: يقـول اللغويـون  ]: من تعبريام احلديثة[
مصـّدرة،  كلمة متّوجة حبرف كذا أي مبـدوءة أو  

: وإذا كان احلرف الزائد وسطًا قيل. املذّيلة: يقابلها
  .املقحم

بتوّجب علينا احترامـك أو  ]: يقولون[ :ْتٔوّجب   
مراعاتك، بنوا على تفّعل للمطاوعة مـن وّجـب   

جعلـه  ): العربيـة (الشيء على نفسه أو على غريه 
  .الزمًا
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: تشّكى الوجع، لـه : َتوّجع: من العربية :ْتٔوّجع   
  .رَثى

ذهب، قصد، : َتوّجه إليه: من العربية :ْتٔوّجه
  .مطاوع وّجهه، وأصلها اإلقبال بالوجه حنو الشيء

  .املرضان توّجه عالعاْفية]: من كالمهم[
وهو تعـبري  (ن مّنا َتوجُّهاْتٓك]: من متلقام[

  ).تركي، مبعىن التفاتاتكم إلينا
بنوا على تفعلن مـن الوجهنـة،    :ْتٔوْجَهن

  .راءى فأظهر وجهًا وأخفى وجهًا: يريدون
  .الوجهنة: انظر

  .مصدر وّجه الشيء إليه: عربية :التوجيه
  .انظرها

بقـي وحـده،   : توّحد: من العربية :ْتٔوّحد
  .تفّرد: برأيه

توّحدت البالد، وتوّحـدت  ]: يقولون[وهم 
  .صار واحدًا: يدونير..... الراية، وتوّحد اخلبز و

صـار  : َتـَوّحش : مـن العربيـة   :ْتٔوحّٔش
  .ذهب الناُس عنه: كالوحش، املكاُن

  .فالن متوّحش]: من كالمهم[
التطخ بالوحل، : توّحل: من العربية: ْتٔوحّٔل
  .صار ذا وحل
هاملرا عم بتتوّحم، بنـوا  ]: يقولون[ :ْتٔوحّٔم

مـن  على ْتفّعل للمطاوعة من وّحم اليت بنوها أيضًا 
اشـتدت شـهوا   ): العربية(َوِحمت املرأة احلبلى 

  .لبعض املآكل، وقد تشتهي ٔقرط البيلون
  إذا توّحمت احلبلى على]: عتقادهممن ا[

  
  
  
  
  
  

ِشي وما أكلتو بتطلع صورتو علـى جسـد إبنـا،    
  .))الشهۤوة((: ويسمون هذه الصورة

  .الوحام: انظر

دخۤلت تترّحم طلعت لتتوّحم ]: من كنايام[
دخلت تعـّزي رجـًال مبـوت زوجتـه     : يريدون(

  ).وخرجت وفيها نطفة ولد
بنوا على ْتفعفع مـن وَحـى القـوُم     :ْتٔوْحٔوح   

  .صاحوا): العربية(
  .عم بتوحوح من بردو]: من كالمهم[

جعله : مصدر وّحد الشيء: عربية :الَتوحيد
  .واحدًا، ومنه توحيد اهللا

  .والتوحيد عند الثاقفني علم الالهوت
حتريــف ْتخــّوف، يســتعملها  :ٔوّخــفْت
  .النصارى

  .ختوف: انظر

وجـده  : توّخم الشيَء: من العربية :ْتٔوّخم
وْخمًا، وهم بنوا على تفّعل للمطاوعة مـن وّخـم   

  .كان َومخًا: البيَت اليت بنوها من وُخم الشيء
  .وّخم والوخم: انظر

بنوا على ْتفعلل للمطاوعـة مـن    :ْتٔوخٔوخ
  .الوخوخة اليت بنوها أيضًا من واخ

  .الوخوخة وواخ: انظر

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن وّدى   :ْتٔودَّى
  .ذهب به): العربية(بالشيء وأوَدى به 

  .التوداي والتوداية: ومصدره عندهم
الرّز إذا ْتهّدا للملوك بتـوّدى  ]: من أمثاهلم[

  .للجيج بتوّدى والربغل إذا ّدا
طلـب مودَّتـه،   : َتوّدده: من العربية :ْتٔودَّد

  .حتّبب إليه: اجتلب وّده، إليه
  .َتودُّد: واستمدت التركية
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ودَّع بعضـهم  : توّدع القوُم: من العربية :ْتودَّع   
  .بعضًا

  .ذكر البقر): العربية(حتريف الثور  :رالتٓو   
  .ْتوار: ومجعه عندهم

  .فالن تور وفالنة تورة]: السبابويقال يف [
  .تّور ومتوّۤر َتتويرة مۤاكنة: ويبنون منه الفعل
توَّر الشيخ يف الذكر، مبعىن : ويقولون يف محاة

  .خار وأخذه احلال
  .التورنة: واملصدر الصناعي

  .رنتٓو: ويبنون الفعل من التورنة
  .َتْوَرا: ، وبالكلدانيةَتْورٓا: والثور بالسريانية

  .رشٓو: ةوبالعربي
  .رتٓو: وبالكنعانية

  .ثر: ومبلحمات أوَكاريت
  .رٓوشٓو: وباألشورية البابلية

: وبلهجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 
  .تورو

  .تورو: وباملغولية أيضًا
  .تورو: وبالالتينية أيضًا

  .الثور: انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

جحۤا أوىل بلحم تورو، تـور  ]: من أمثاهلم[
  .من فطس تورو مسن كلبو. مابدّور ساقيةعاجز 

هاخلّط األعـوج مـالتور   ]: من كمام[
 وقد(شور من تور ). خط الفالحة: يريدون(الكبري 
املرا رّبت تـور  ). من تور: هادا شور أي: خيتصرون

  .وما َفَلح ورّبت كلب وما نبح
  م ـة ويرأسهـون حلقـجيلس]: ألعام من[

  
  
  
  
  

انزلـوا  : إىل األرض قـائالً واحد ويرتل بسـبابته  
اطلعوا بقـرن  : بشوري، فيطاوعه الباقون، مث يقول

أو جحشي أو ديكي أو خارويف أو سبعي أو (توري 
فإذا كان للحيـوان  ....) ضبعي أو معزاييت أو غزايل

الذي يذكره قرن ورفعوا سبابتهم مثله كان ا، وإال 
  .ضرب باملقرعة من خيطىء

رو، كما اشتهرت واشتهرت إسبانية بلعبة تو
  .مبصارعة الثريان

الفالح . ر متل التورعم جبٓع]: من تشبيهام[
  .إذا متّدن متل التور إذا تكّدن

األرض حممولة على قـرن  ]: من اعتقادهم[
تور، وملا بتعب هالقرن بنقال لتاين قرن، ومنشان َهْي 

  .بصري زالزل
: وينقل املؤرخ ابن إياس عن الثعليب مامؤداه

هللا األرض بعث إليها ملكًا من حتت العرش ملا خلق ا
فدخل حتت األرض وأخرج إحدى يديه من املشرق 
واألخرى من املغرب، وذا قبض على األرض، لكنه 
مل يكن لقدميه موطىء وقرار، فأهبط اهللا له ثورًا من 

يـا  .... (اجلنة امسه نون، له أربعون ألفًا من القرون
  !).لطيف

حىت وصل لقـرن   حفْر حفْر]: من كنايام[
  ).عميقًا جدًا: يريدون(التور 

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من وّراه احملرفة  :ْتٔورّٔى   
  .من أراه

  .ورى: انظر

  .التوراي والتوراية: ومصدره عندهم
الشريعة والتعليم، : َرهتٓو: عربية عن العربية :الَتوراة   

التكوين واخلروج : تطلق على أسفار موسى اخلمسة
  .والالويني واألعداد والتثنية

  .توراة: انظر معجمية األب مرمرجي

  نـمسيت بالتوراة م: مـة لقوهلـوال صح
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ورى الزناد ألا ضياء يف ضالل، كمـا الصـحة   
عّرض، ألن أكثرها توريات : من وّرى تورية: لقوهلم
  .ورموز

  .نوا على تفّعل للمطاوعة من وّربب :ْتٔورّٔب   
  .انظرها

 TORPID: من التركية عن اإلنكليزية :ورپيدالٓت
ــيةTORPEDOأو  ــفينة : TORPILLE: ، وبالفرنس س

  .حربية
: احلّراقـة : وضع هلا جممع الشيخ حممد عبده
  .السفينة فيها مرامي النريان توجه إىل العدو

حنت من ْتوّرى ومـن  : أو ْتفرَجى :ْتٔوْرَجى
  .انظرها .تفرَجى

ابتّلت، : َتوّرخت األرُض: من العربية :ْتٔورّٔخ
  .كثر ماؤه فاسترخى: العجني

كـان أمحـر   : َتوّرد اخلدُّ: من العربية :ْتٔورّٔد
  .بلون الورد

وقع يف الورطة، : َتوّرط: من العربية :ْتٔورّٔط
كل أمر تعسر النجاة منـه  : الوحل، وجمازًا: والورطة

  .كالتهلكات
: َتوّرع من كذا أو عنـه : من العربية :ْتٔورّٔع

حتّرج منـه، مث اسـتعري   : جتّنبه وتعّفف عنه، وأصله
  .للكّف عن املباح واحلالل
  .تورُّع: واستمدت التركية

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن وّرق   :ْتٔورّٔق
  .أزال أوراقها: الغصن اليت بنوها من الورق، يريدون

ـ ]: من عادام[ وا اخلـس  أكتر احللبية بوّرق
  .، أنا الوبياكلوا ٕعّضٓو
انـتفخ مـن   : َتورَّم اجللد: من العربية: ْتٔورّٔم

  .مرض
  
  
  

جهاز ميكانيكي : TORNO: من اإليطالية :رنٓوالتٓو   
  .يدور، يستعمل يف اخلراطة وغريها

: TOURISTE: مــن الفرنســية :ريســتتٓو
  .السائح

تفـّرق، القـوُم   : َتَوزَّع: من العربية: ْتٔوزَّع
  .اقتسموه بينهم: اَلامل

  .كان شديد الوطء: َتوزَّم: من العربية: ْتٔوزَّم
  .ْتوزَّم اجلرح]: من كالمهم[
: من اإلنكليزية ))الطوصط((وتلفظ  :وستالٓت

TOAST : اخلبز احملّمص، واستعمل هنا يف اخلبز الذي
يأكله املصابون مبرض السّكر، ويف إنكلترا يأكله من 

  .خلفته على املعدةليس فيه هذا املرض 
  .صار وسخًا: َتوّسخ: من العربية :ْتٔوسّٔخ
: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :ْتوّسد
  .جعلها حتت رأسه: توّسَد الوسادة

  .هالوظيفة توّسدت ألربابا]: من جمازهم[
: ْتوّصط، مـن العربيـة  : يلفظوا :ْتٔوسّٔط

 كان يف الوسط، توسط بني: َتوّسط املكاَن أو القوَم
: كان وسيطًا ومصلحًا، توّسط يف عمله: فالن وفالن
  .مل يتطّرف

  .توسُّط: واستمدت التركية
ضّد َتضّيق، فالن : َتوّسع: من العربية :ْتٔوّسع
  .أكثرها: يف النفقة

  .توسُّع: واستمدت التركية
  :من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتٔوّسل
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: بوسيلة أو بعمل أو حبرمةَتوّسل إىل اهللا أو إىل فالن 
  .عمل عمًال تقّرب به إليه
  .توسُّل: واستمدت التركية

َتوّسـم  : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتٔوّسم   
  .تبّين فيه أثره، ختّيله: تفّرسه، فيه اخلَري: الشيَء

  .توسُّم: واستمدت التركية
بنوا على ْتفعفع للمطاوعـة مـن    :ْتٔوسٔوس
أصيب يف عقله وتكّلـم يف  ): العربية(وسوس فالن 

  .غري نظام، أصابته الوساوس
مـن فعـل    TOUGHE: من الفرنسية :الُتوش

TOUGHER :   َمّس وملس، أطلقوها على قطعـة مـن
ويلعب ا [اخلشب قدر الفتر أو دونه ينجر طرفاها 

ب فترتفـع،  يضربون الطرف املنّجر بقضي]: األوالد
وحياول خصوم الالعب أن يتلقفوهـا بـأكّفهم أو   
بأذيال قنابيزهم املثنية، وإذا تلقفها أحدهم تسلم من 
الالعب العصا وكان الدور إليه أن يستأنف ضـرب  

  .التوش
وشوش : توشوش القوُم: من العربية :ْتٔوشٔوش
  .امسوا: بعُضهم بعضًا أي
  .أطلقوها على ضرب من الغناء: الَتوشيح
  .التواشيح: واجلمع

والتوشيح شعر أحدثه األندلسيون، له أمساط 
  .وأغصان وأعاريض خمتلفة، وأبياته ال تتجاوز السبعة

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من وّصى  :ْتٔوصّٔى
عهد إليه بعمل ينجـزه،  ): العربية(فالن فالنًا بكذا 

  .أمره بعمل
  .التوصاي والتوصاية: ومصدره عندهم

التوصاية أحسن ماحلاضـر،   ]:من كالمهم[
  ا ـب لنـات وجتيـة حلويـوّصي على صينيالزم ت

  
  
  
  

  .ياها، لنشوف الفرق بني احلاضر والتوصاي
شي ! أش بّدي أحكي لك ]: يقولون[ :فْتٔوصّٔ   

، بنـوا علـى تفّعـل    )أو ما بتوّصـف (مابنوۤصف 
  .للمطاوعة من وّصف اليت بنوها أيضًا من وصف

  .وّصف ووصف: انظر

بلغـه  : َتوّصل إىل كذا: من العربية :ْتٔوصّٔل
  .وانتهى إليه، مطاوع وّصله

أو (ليش أنته بتتوّصل لقندرتو ]: من سبام[
  .حىت عم بتسّبو) ألجرو

صار معلوم البّدو وظيفة الزم ]: من كالمهم[
يا يكون ماسوين،يا يكون لو َسَند : يتوصل ال بأسبابا

  .....حكومي، يا
): وتسهل مهزتـه (َتَوّضأ : من العربية :ْتٔوضّٔا

  .تنظف واغتسل وتطّهر بشروط ذكرها الفقه
  .وتوّضيت لغة يف توضأت

  .الفعل: انظر

  .التوضاي والتوضاية: ومصدره عندهم
استنَجى، أما : ْتَوضَّى: ويف هلجة مشال املغرب
  .توضَّى باش ْيصّلي: يف وضوء الصالة فيقولون

للمطاوعة من وّضب بنوا على ْتفّعل  :ْتٔوضّٔب
تعّهده، وجعلوا ): العربية(اليت بنوها من وَظَب األمَر 

  .ظاءه ضادًا
  .توّضب الشغل كوّيس]: من كالمهم[

: َتوّضح األمُر أو الكالُم: من العربية :ْتٔوضّٔح
  .انكشف، اجنلى، ظهر، بان

بنوا على ْتفّعل من وّضع الشي الـيت   :ْتٔوضّٔع
  .أثبته يف مكانه): ةالعربي(بنوها من وضع الشيء 
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مطاوع وّطاه : َتوّطى الشيُء: من العربية :ْتٔوطّٔى   
  .اليت استعملوها مبعىن خّفضه
  .التوطاي والتوطاية: ومصدره عندهم

توّطى مقامو، توّطت رتبتو، ]: من كالمهم[
  .توّطى الضّو

: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :ْتٔوطّٔد
  .تثّبت، مطاوع وّطده: َتوّطد األمُر

: توّطن فـالن حلـب  : من العربية :ْتٔوطّٔن
  .اّتخذها وطنًا

  .توطُّن: واستمدت التركية
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من وّظفه  :ْتٔوظّٔف

ما يعّين من عمل أو ): العربية(اليت بنوها من الوظيفة 
  ....رزق أو طعام أو

تـوّلى  : توّظف :–كعادته  – ))الرائد((ويف 
وظيفة يف إحدى الدوائر احلكوميـة أو املؤسسـات   

  .اخلاّصة
: ))التوظيف((قال يف مادة  ))املرجع((على أن 
  .ولكنه شاع وذاع ))تولية((: وكان األوىل
وشيوعها أا من اصـطالح العهـد   : نقول
  .التركي القريب
لمطاوعة من وّعـاه  بنوا على ْتفّعل ل :ْتٔوعّٔى

  .حفظه وقبله): العربية(اليت بنوها من وعى احلديَث 
  .التوعاي والتوعاية: ومصدره عندهم

! ْتوّعى على حالك يا خاي]: من كالمهم[
  .الوقت عاطل
: من مفردات الثاقفني، من العربيـة : ْتٔوعّٔد

  .ّدده: َتوّعده
وتوّعر َوَعر، : َتوّعر املكاُن: من العربية: ْتٔوعّٔر
  .َتشّدد: صعب وَتعّسر، الرجُل: األمُر علّي
  
  
  

: أصابته وعكـة أي : َتوّعك: من العربية :ْتٔوعّٔك   
  .مرضة

َذَنب : توغ: من التركية عن الفارسية :الُتوغ
اخليل، كانوا يعلقونه برايـة الباشـا، والرايـة ذات    
التوغني أرقى من ذات التوغ الواحـد، أمـا ذات   

قى الرايات، وحلب باشاها رايتـه  الثالثة توغات فأر
  .بثالثة توغات، والكلمة اليوم ال تستعمل

ذهـب  : َتوّغل يف البالد: من العربية :ْتٔوغّٔل
  .نال منه نصيبًا بالغًا: فيها وأبعد، يف العلم وغريه
  .َتَوغُّل: واستمدت التركية

حتريف ُتُويف فالن اهول من توّفـاه   :ْتٔوّفى
  .تويف أيام عمرهأماته، جعله يس: اهللا

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن وّفـر    :ْتٔوفّٔر
  .كثريًا: جعله وفرًا: الشيَء

  .طوفس: انظر :فسْتٓو
جنـح مسـعاه،   : توّفـق : من العربية :ْتٔوفّٔق
  .مطاوع وّفقه

  .توفُّق: واستمدت التركية
وبـه مسـوا   . مصدر وّفـق : عربية :الّتوفيق

  .ذكورهم
توفيق، هالشـرية  صار معو ]: من كالمهم[

  .توفيقة، أو مالتوفيقات الربانية
: من مفردات الثاقفني، مـن العربيـة   :ْتٔوقّٔى

  .حذره، خافه، جتنبه: َتوّقى فالن الشيء
توّقى من فالن كو اإلنسان ]: من كالمهم[

إلو ألف عدو وإلو صديق واحد، وبكفي يعاديـك  
  .ألنك أحسن مّنو، يالطيف ْشقد عّنا حّساد
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بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من وّقت األمَر  :قّٔتْتٔو   
جعل له وقتًا يفعل فيه، بّين مقدار املـدة  ): العربية(

  .لعمل
: من مفردات الثاقفني، مـن العربيـة   :ْتٔوقّٔد
  .اشتعلت، اّتقدت: توّقدت النار

  .َتَوقُّد: واستمدت التركية
َترّزن، تكلف : َتوّقر فالن: من العربية :ْتٔوقّٔر

  .ر، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن املطاوعةالوقا
السعي ألن اليوقر : يف بروتوكوالت صهيون

  .الصغار الكبار كي تنفصم عرى الرابطة القومية
َتوّقع : من مفردات الثاقفني، من العربية :ْتٔوقّٔع

  .انتظر حصوله، َترقب وقوعه: األمَر
عم بتوّقع يل على چنق ٕشغل ]: من كالمهم[

  .انمرخصان من زم
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن وّقـع    :ْتٔوقّٔع

أحلق به شيئًا بعد الفراغ ): العربية(السلطاُن الكتاب 
منه، مث استعري لوضع امسه عليـه إشـارة اإلقـرار    

  .وهو موّلد: مبضمونه، قال الزخمشري
توّقع عاألرض، بنوا علـى  ]: يقولون[ :ْتٔوقّٔع

  .ماه قريبًا منهر): العربية(تفّعل للمطاوعة من وّقعه 
َتلّبث، : توّقف على األمر: من العربية :ْتٔوقّٔف

مل ُيمض فيه رأيًا، وهـم  : وقف، يف األمر: باملكان
  .يستعملوا أيضًا ملعىن ُسِجن، وهو اصطالح تركي

. توّقف التاجر عـن الـدفع  ]: كالمهممن [
املسـألة  . مابتوّقف ألنو مالو ُصوج. عمالوتوقفت أ

  .متوقفة على رضاك
  
  
  
  
  
  

حّدد وقته، : مصدر وّقت الشيَء: عربية: التوقيت   
  .فهو موّقت. قّدر له زمنًا
 –   ّر كتري، هالبنتگالت]: يقولون[ :الُتوك

ـ : مافّيا توك، من السريانية –واهللا  الضـرر،  : اتوٓك
  .األَذى، النقصان، اجلور، العيب
الِعَوج يف العصـا  : التُّوق: ويدانيها يف العربية

ويرى الشيخ أمحد رضا أن التُّـوك العامّيـة   وغريه، 
  .منها
  .انتوك: انظر

بتتـوّۤك   –واهللا  –شغلتو ]: يقولون[: َتؤّك
العقل تتويك، بنوا على فّعل للتعديـة مـن التـوك    

  .املتقدمة
اعتمد : توّكأ على عصاه: من العربية: ْتٔوّكا
  .وَتحّمل عليها

  .انظرها .ترّكى: ويغلب أن يقولوا

  .توّثق: توّكد كتأّكد: العربية من: ْتٔوّكد
  .اختذ َوْكرًا: توّكر الطائُر: من العربية :ْتوكّٔر

توّكر فالن ودْرَبس بـابو  ]: من استعارام[
  .ماملغرب

قبـل الَوكالـة   : َتوّكل: من العربية :ْتٔوّكل
: استسلم إليه، على فالن: وضِمن القيام ا، على اهللا

  .اعتمد عليه ووثق به
  .توكُّل: كيةواستمدت التر

توكل لو بـدعوتو احملـامي   ]: من كالمهم[
فالن كل شغلو علـى  . ال وتوكل على اهللإباه. فالن

  .اهللا وتوّكلي
ا الـم اخلطيـومن لوحا وتـبية تزين  
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ميـدون تـاء   (توكلت على اهللا : واحملالت التجارية
فيكونان  ))عَلى((األخرية حىت تلتقي بياء  ))توكلت((

  .خطًا واحدًا
امشي على تـول هاجلـادة،   ]: يقولون[ :لالتٓو   

): العربيـة ( ))الَثَول((على اّتجاهها، حتريف : يريدون
شبه جنون يصيب الشاة أو اسـترخاء يف أعصـاب   
الغنم خاصة يفقد معه االجتاه املستقيم فال يسـري إىل  

 اليمني أو الشمال، وينّد: األمام بل إىل أحد الطرفني
ـ  ذا ال رض سري عن القطيع، ولدى طروء هـذا امل

بالغنمة تدور حول نفسها كثريًا مث تنّد عن القطيـع  
  .وتشرد، فتبيد إذا مل يؤت ا

ويعتقد البدو أن سبب هذا املرض يف الغـنم  
  .خرير جنم يف السماء

  .الكبش َأْتول وغنمة تٓو]: يقولون[
واألتول والتوال اليصلحان للقنية، كمـا ال  

  .جيوز شرعًا أن يضّحيا، إمنا للذبح والطعام
  .األتول: ومسوا األعور واألحول

  .يف تولتو) طري]: (ومن سبام[
ومن هذا املرض الذي يفقد التوازن واالجتاه 

  .حمرََّفها للجهة: استعملوا التول
 –   بيت َمتوول، وقبلّية متوولة]: ويقولون[

: يريدون –كقبلية جامع اجلابري قرب الربيد القدمي 
  .ليس على االجتاه الطبيعي للجهات األربع

فالن عقلـو متـوول أو   ]: ن جمازًاويقولو[
  .َولْتم

انتول البيت، وانتول عقلو من يوم : وبنوا منه
  .ما عاشر فالن، وكان من قبل على تولو

االجتاه، اسـتمدا مـن   : ُتول: ويف الكردية
  .العربية

  .مؤنث األتول، من التول املتقدمة :والالٓت   
  

َتَقّلده وقام بـه،  : َتوّلى األمَر: من العربية :ْتوّلى   
: أدبر، الشيَء: أعرض عنه وتركه، توّلى هاربًا: عنه

  .من يدير أعماله: َلِزمه، ومتويل الوقف وحنوه
ـ توّلي وتوليـة وتول : تمدت التركيةواس ْت َي
  .وُمَتوّلي

: َوّلج إليه وفيـه وعليـه  َت: من العربية :ْتٔوّلج
تسلمه وقام به، وهم يعدوا باحلرف : دخل، واألمَر

  .كالعربية ودون احلرف
  .أنته توّلج هالشغلة وحدك]: من كالمهم[

: َتوّلد الشيُء مـن غـريه  : من العربية: ْتٔوّلد
  .صدر ونشأ عنه

. البّق والّدبان بتوّلدوا مالوسـخ ]: يقولون[
وكل شـي  . سّد الفرات الكهربا بّدا تتوّلد من ميت

  .بتوّلد من أسبابو
بنوا على تفعلـل للمطاوعـة مـن     :ْتٔوْلَدن

  .انظرها .الولدنة

أحبه، علق بـه  : َتوّلع به: من العربية :ْتٔوّلع
  .شديدًا

توّلعت النار، بنـوا علـى   ]: يقولون[ :ْتٔوّلع
  .انظرها .تفّعل للمطاوعة من وّلع النار

): العربيـة (حتريف َتوالف الشيئان  :ْتٔوّلف
  .ائتلف أحدمها إىل اآلخر

  .تآلف: انظر

، ومنه مستشفى )العربية(مصدر وّلد  :التوليد
  .التوليد أو دار التوليد

بكري تتنو توليـف،  ]: يقولون[ :الَتْوليف
ميزج ضربًا من التبغ بضرب آخر فيكـون  : يريدون

  هـاص فيـان خـف دخـن هذا التوليـه مـل
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مزايا النوعني، واخلليطة مـن هـذا التـّتن مسوهـا     
  .))التوليفة((

  .مصدر أّلف): العربية(ف التأليف وهي حتري
  .انظرها

بقل ذو فصوص من قبيلة : الثوم: من العربية :الُتوم   
  .الزنبقيات

  .توَما: ا، ويف الكلدانيةُتوٓم: ويف السريانية
  .شوم: ويف العربية
  .شوُمو: ويف البابلية
  .شوُمو: ويف األشورية

أصل الثـوم   :١٣١ص ١جقال عز الدين رشاد 
  .َحْتتوم: مأخوذ من االسم الفرعوين القدمي

وذكر هريودوتس إن املصريني يضـيفونه إىل  
  .أغذيتهم

رائحته الكريهـة  : وقال الدكتور أمني روحية
بقدونس أو قطعة مـن   معه تضعف كثريًا إذا مضغ

  .التفاح
  .القدامى الثوم قربانًا آلهلتهموقدم املصريون 

ومثلهم اليونان قدسوه وقدموه على مـذبح  
  .))هيكات((اإلله 

كانت املباريات تقـام   ))أپولون((ويف حمراب 
  .إلتيان بأكرب رأس ثومل

بـني  : (وموطن الثوم األصلي كازاخسـتان 
بل حوض البحـر  : ، وقيل)الصني واالحتاد السوفيييت

  .املتوسط
  .٦٣١ص ٨٩س ٣٤۰ص ٦٤س: انظر املقطف

  .منافع الثوم: ٦٤٢ص ٣س: وجملة العصبة

  .٤١۰ص ٢٦س: وجملة الضاد

  .٥٩ص ١١ج: واية األرب للنويري

لنب، ولـنب متـوَّم،   تّوم ال: ويبنون منه الفعل
  .وقّشة متّومة

  
  

  
  .سن توم: ويسمون كل فص منه

  ]:ينادي بياعه[
  .على أول مونة يا توم، وال عازة اجلريان يا توم

تومة الطربوش، على الناشـزة  ]: ويقولون[
  .انظرها .اليت يدخل فيها خيط الشرابة

عّبي اجلرة، قّشـر  ! عبداهللا]: من أهازجيهم[
  .بصل ماَبَصل، قّشر توم مابقوم، قوم تعّشى، يااهللا

: م الزيين احلمصي يف خطبة اجلمعـة من كال
بأكل اللحوم، وانتهوا عن  –رمحكم اهللا  –اجتهدوا 
  .ل والثومأكل البص
البدخل بني القشرة والتومة ]: من كمام[

أبوك البصل وأّمك التوم . مابنوبو غري رحيتا املشئومة
  !.منني أجتك هالرحية الطيبة يا ميشوم

  .فالن بصوم بصوم وبفطر على سن توم
بياع التـوم يف  ) ّجنس(ضربوا بّياع الكزبرة 

  .لبۤاسو
. و بتّموالبياكل توم بتطلع رحيت]: من أمثاهلم[

  .وقت دق التوم كل الصبايا بتقوم
كّلـن  : َهدول متل التـوم ]: من تشبيهام[
  .روس

أزغر زغرينا بـدّق التـوم   ]: من كنايام[
  .باعكاسو
  ]:من شعرهم[

  زرعت راس توم ويف بستاين َچّكيتو
  ومن مّيت الورد وعطر الفل سقيتو      

  وغبت عّنو سنة ورجعت وَشّميتو
  وضاع كل اللي حطيتوالتوم ِبقي توم، 

را جابت تـوم، مـن   وْلدت امل]: يقولون[ :مالتٓو   
املولود مع غريه يف بطن واحـد،  : التوءمان: العربية

  .ويستعار للمزدوجات
  .ْتوام: وجيمعونه على
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: ، ويف الكلدانيةيٓاتٓامٓاو ٓت ُتومٓا: ويف السريانية
  .ُتوَما وَتماَتاَيا

  .ْتئوميم: ويف العربية
  .التوم: انظر :َتؤّم

من أمساء ذكور النصارى، مسـوهم باسـم    :ُتوما   
  .أحد تالميذ املسيح االثين عشر: توما

يرى النصارى أن توما مل يصـدق بقيامـة   
املسيح حىت وضع إصبعه يف جراحه، ويعزون إليـه  

  .نشر املسيحية يف اهلند
تقع بـني الصـليبة   ]: من حارام[ :الُتومايات   

  .واهلّزازة
  :تسميتها ثالثة مذاهبويف 
أا كان ميلك بعضًا من دورها رجـل   –ً ١

غين امسه تومي هداية، ويف احلجج الشرعية مايفيـد  
  .ذلك، كأن كل دار أمسوها توماية

أا نسبة إىل عدد من سـاكنيها كـل    –ً ٢
  .واحد كان امسه توما

جاء يف ملحـق املنجـد لألعـالم يف     –ً ٣
نة حلب على أحيـاء  اسم يطلق يف مدي: ))تومايات((

تتشعب منها الطرق متوازية مزدوجة، على جانبيهـا  
  .توأم: بيوت السكن، والكلمة من

  .٤٦٥ص ٢ج: انظر ر الذهب

  .قرية: التوامة: وانظر

أطلقوها على الناشزة يف سطحه  :تومة الطربوش   
يدخل فيها خيط الشرابة، مسوها على التشبيه بفـص  

  .التوم
اجلّلوم، : الطربوش يف حاريتأنا أول من لبس 

وأنا أول من خلع الطربوش، وقبل خلعه لبسته دون 
  .شرابة مث قلعت تومته

أطلقوها على الطربوش املغـريب   :طربوش ُتومي   
  .الكبري ذي الشرابة الزرقا، وتومته غليظة ومشقوقة

  

وعهد هذا الطربوش أقدم مـن الطربـوش   
  .الرمسيالصغري الذي تاله وغدا لبس احلكومة 

  .الطربوش: انظر

أهل املشارقة أهل الصرامي احلمرا ]: يقولون[
والطربوش التومي، وأهل اجللوم أهـل الصـرماي   

  .السودا والطربوش التومي والكّبود الكسر
أِنس به، أِلفه، سكن : َتأّنس به: من العربية :ْتٔونس   
  .إليه
: TUNNEL: من التركية عـن الفرنسـية   :الُتونۤيل   
  .النفق

  .الَقْبَوة: وضع هلا أمحد فارس الشدياق
ضـللين، مـن   : تّوْهين، يريدون]: يقولون[ :َتؤّه   

  .ضّيعه: ضّيعه، حّيره، ومثلها َتّيهه: تّوهه: العربية
  .أذهل: َتَوه: ويف السريانية

: التـّوة : وْمتّوه وْمَتّوى وْمَتّوۤنه، من العربية :َتؤّْه   
  .الساعة

  .))ِمن((َتوَّى وْمَتّونة اختصار ْمه ووامليم يف ْمتّو
  .بالساعة: ))َتؤّه((ويف هلجة بدو مريوط 

اشـتّد،  : َتوّقد، احلرُّ: َتوّهج: من العربية :ْتٔوّهج   
  .َتألأل: اجلوهر

َتخّيلـه ومتّثلـه   : َتَوّهم األمَر: من العربية :ْتٔوّهم   
  .توّسمه وتفّرسه وتبّين أثره فيه: وظّنه، فيه اخلَري

من مفردات الثاقفني، بنوا علـى ْتفّعـل    :ْتٔوّهن   
للمطاوعة من وّهن اليت بنوها أيضـًا مـن َوَهـن    

  .ضُعف): العربية(
  .انظرها .مصدر تاه عندهم :التوَهة   
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إذا ولدت له بنت ]: وميزح صحب الرجل[
، يريـدون كمالتـها يف   ))توهه((مسيها : فيقولون له

بشـوارب  ) هـوا : (السجع أو يف مايظنونه سجعًا
، يريد كمالتها يف ))َزّنا((بّدي أمسيها : أبوها، وجييبهم

  .بشوارب البسألنا) هوا: (السجع
حلوى استمدوها من محـاة ومحـص    :الْتۤويتات   

  :تكون على الشكل التايل
يعجن الطحني أو السميذ بالسمن واحلليـب  

مث جيعل أقراصًا صغرية مث يضغط القـرص   والسّكر،
على الغربال إلحداث ختارمي تزيينية فيـه، مث يلـف   

  .القرص على شكل توتة كبرية مث تقلى بالطواة
وقد ال يدخلون السّكر يف عجينها ويضعون 

  .عوضًا عنه التمر يف داخله
وقد ال يدخلون السكر أو التمر يف عجينه بل 

  .حيلوا بعد القلي بالقطر
  .التويتة: ويسمون القرص الواحد
  :ومن معارضات الزيين
  تويتات أتتنا يف صحائف

  عليها القطر فوق الصحن طائف        
قرب باب ]: من حارام: [تصغري التينة :الْتۤوينة   

  .اجلنان، كان فيها شجرية تني
اسم فرع من قبيلة بين خالد يقيمـون يف   :الْتۤويين   

  .خيمة ٣۰منطقة حلب، يعّدون 
: قشيت وقليت وما اسـتحييت أنيت ل]: يقولون[ :ِتي   

التاء املكسورة يشبعون : خاطبة، من العربيةضمري امل
  .كسرا

وإشباع كسرا لغة يف العربية حكاها يونس 
  .وأنكرها األصمعي

يت : ملن ال ُيحسن عمًال] يقولون[ :ِتي ِتي ِتي ِتي   
ويقولـون  [يت يت يت متل ما رحيت متل ما جـييت،  

   نـا دقـأج]: هـم بـدى التهكـي لـللملتح
  

التييت، وكلها عبارة كم أصلها حكايـة صـوت   
البوق، فكأم ينفخون يف البوق اعتدادًا، بل اعتداد 
: كم ا، أال ترى أن من تقاليد العسكرية مايسمى

  .نفري السالم: سالم بوريسي، أي
األمثال ((وعلى ما تقدم النرى صوابًا قوله يف 

  :٩١ص ١ج: ))الدارجة يف الكويت
أنِت، : هذه، والثانية مبعىن: األوىل مبعىن ))يت((

  .هذه أنِت: أي
، من تاترٓو: والعريقون يف العامية يقولون :التياترٓو   

النَظر، : THéATRONعن اليونانية  TEATRO: اإليطالية
التأّمل، أطلقت على امللعب وامللـهى ودار التمثيـل   

  .واملسرح
تياترجي، وهو : ويسمون من يشتغل بالتياترو

  .لقب ممَتهن
املسرح، : َتياْطرون وَتواطرون: ويف السريانية

  .املشهد، عن اليونانية املتقدمة
  .الْطياْطرو: ويف هلجة مشال املغرب

املاء اجلاري بشدة، مـوج البحـر   : عربية :الَتّيار   
بـائي،  القوي، وأطلق حديثًا علـى اجلريـان الكهر  

  .وقاسوا عليه الّتيار الفكري
  .التّيار: واستمدت التركية
  .الَتّيارات: ومجعوا التّيار على

التيارات السياسية والتيارات العلمية : وقالوا
والفكرية واألدبية والعنصرية والقوميـة واإلنسـانية   

  .....و
لدى فلح األرض حيدث فيها أخدود بني  :التّيأرة   

ات، وكل واحـد مـن هـذين    نشزين عليهما النب
  .اإلثارة: رٓاْتٓي: التّيارة، من السريانية: النشزين يسمونه

: ولدى عودة الفالحة يسمون هـذا النشـز  
  .الردة أو ضهر اخلط أو الشرحة
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بنوا على ْتفّعل للمطاوعـة مـن يـّبس     :ْتَيّبس   
  .جعل الشيء يابسًا، جّففه): العربية(

  .الِطراز، الطاَبع: TYPE: من الفرنسية :الِتيپ
تيپ فرنساوي، إنكليزي، أملاين، ]: يقولون[

  .....أمرييكاين، تركي، عريب
من مصطلح جتـار اخلشـب،    :تيپ ِسريي

أطلقوه على دف الشوح املنتقى املمتاز جيلب مـن  
رومانية، يراعى فيه انتقاؤه مما خال من العقد، وكان 

أفخر اخلشب حسب رغبة سورية، األمر : زهرة أي
طـراز  : ي دعا رومانية أن تسميه تيب ِسريي أيالذ

  .يؤثره السوريون ويشترونه بأمثان عالية: سوري، أي
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة مـن َيّتمـه    :ْتيّتم

  .جعله يتيمًا): العربية(
  .يت يت يت يت: انظر :التييت
  .السحب: TIRAGE:من الفرنسية :الترياژ

 TIRE BOUCHON: من الفرنسية :نالتريبوشٓو
  .آلة تسحب سّدادة القناين

  .))الّربمية((: وضع هلا امع الثاين املصري
 ))الِبـزال ((: ووضع هلا جممـع دار العلـوم  

  ).والِبزال يف العربية حديدة يفتح ا الَدّن(
 ))اـواب ((: ووضع هلا الشيخ أمحد رضـا 

  .اواب: لو رجع ا ملعناها لقال: وقال
الدرجـة  : TERZO: من اإليطاليـة  :الۤتريسٓو

  .الثالثة
  .وقد يريدون ا االحنطاط يف املرتبة

صار زمان ماشفنا عبـد  ]: يقولون[ :تۤيري
  .العزيز، ببالنا سافر ۤتاريه جتّوز ومدرخش ببيتو

  :يف أصلها املذهبان التاليان
  
  
  
  

من مهـزة االسـتفهام   : أا من َأُتَرى –ً ١
بعدها مضارع ُرئي، أي فعل رأى العربية الذي يعّد 
من أفعال اليقني أو الرجحان، ُبين ملا مل ُيسمَّ فعلـه،  

  .وهو مذهب الدكتور أمحد عيسى
ومحله على تصوير اهلمزة االستفهامية قبله أن 

  .أتاريه: ))تريي((مصر تقول يف 
آثار الدالئل ّيف : أي ))آثاري((أا من  –ً ٢

  ....أنك
: يف حارم، من األرامية] من قرى حلب[ :تيزين   
: حلـب . الثائرون، كما يرى األب شـلحت : زينٓيْت

  .٧۰ص

حممد بن حممد الفلكي من قرية تيـزين،   :الِتيزيين   
  .٩١١مات س

الذكر من املاعز : الَتْيس: من العربية :الۤتيس
  .املعّد للضراب، وهم استعملوه للهجاء

  .الُتيوس، وهم سكنوا التاء: واجلمع
  .َتْيش: ويف العربية
  .َتْيَشا: ، ويف الكلدانيةَتْيشٓا: ويف السريانية

تـّيس  : وهلجة حلب َبَنت من التيس فعـل 
  .وۤتيسن واألتَيس

االوالد اللـي  هالشيخ بني ]: من تشبيهام[
  .بقّرّين متل التيس بني اجلدايا

: تـيس بقـول  : منقول لٓو]: من كمام[
وسادت هذه التهكمـة يف لبنـان ومصـر    (احلبو 

جاروا ) فّلت(حلبوا التيس قام ). والكويت والعراق
يقولوا (عطس التيس رخص اللنب ). سلح(عليه قام 

. جدي بّدو يلعب بعقـل تـيس  ). كمًا مبن عطس
فالن تيس معمعم . ن أكل فول مدّمس وقان تّيسفال
  ).ُمعّمم أي البس عمامة: يريدون(

  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه
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: َتسـّهل، لكـذا  : َتَيّسر األمُر: من العربية :ْتَيّسر   
  .َتهّيأ

  ).امِض: يريدون(ْتيّسر ]: من كالمهم[
بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من يّسـق   :ْتيسّٔق
  .من َيَسق اليت بنوها

  .يّسق ويسق: انظر

  .))نه((بنوا الفعل من التيس بعدها  :ۤتيسن
  .))نه((التيس و : انظر

  .األتيسن: انظر

  ]:من مناغاة أمهام[ :ِتيۤسه
  بعرسك الطبخ هريسة      عالتس تيسه وتس تيسه 

  .تس: انظر

مصدر يّسر، ومسوا ـا ذكـورهم    :الَتْيسري
  .وإناثهم

إله أرامي عثر عليه يف تل أمحـر،   :تيشوب
  .وهو يف متحف حلب

بنوا على تفّعل للمطاوعة من َيّطى اليت  :ْتَيطّٔى
  .النوم: بنوها أيضًا من يامتق التركية مبعىن

بنوا على ْتفّعل للمطاوعة من الياطاق  :ْتَيّطق
اشترى لـوازم  : السرير، واستعملوها مبعىن: التركية
  .بيته

بنوا على تفّعل للمطاوعة من َيغَنش  :ْتَيغَنش
تلفـظ   –التركيـة   ))ياْكليش((اليت بنوها أيضًا من 

  .اخلطأ والغلط: مبعىن –كافها نونًا 
: من املصطلح الطيب عن اليونانية :وئيدالتيٓف
TYPHOIDE  مرض جرثومي معد من احلميات اخلبيثة

 محـى ((الوافدة ذات البحـران، وهـم يسـموا    
  ي ـب فـة الطـت كليـاصطلحو ))نـاريـاملص

  
  
  

، والعامل اَملَرضّي ))احلّمى التيفية((سورية أن تسميها 
اجلـراثيم املسـببة   : أي(فيها الُعصـيات التيفيـة   

  ).للتيفوئيد
كان عدد املصابني بالتيفوئيد يف ]: اإلحصاء[

  .مصابًا ٥٣٦: ١٩٦۰حمافظة حلب سنة 
  .٧٨٣ص ٢٨س: انظر املقتطف

: من املصطلح الطـيب عـن اليونانيـة    :وسالتيٓف   
TYPHUS :  مرض جرثومي معد من احلميات اخلبيثـة

احلّمـى السـوداء أو   : الوافدة ذات البحران، عربيها
  ).والقمل ينقل جرثومها(ُحّمى القمل 

  .٦۰٩ص ٥٤وس ٨٧١ص ٢٨س: انظر املقتطف

  .٦۰ص ٨وعدد ٦١ص ٤عدد ٣س: وجملة األديب

  .فالن تيفوس]: من سبام[
  .انتبه: َتيّقظ من نومه: من العربية :ْتيقّٔظ   

ويستعملوا جمازًا لالنتباه اازي للحوادث 
  .واألمور

  .علمه وَتحّققه: َتيّقن األمَر وبه: من العربية :ْتيقّٔن   
  .وا على ْتفّعل للمطاوعة من يّكنبن :ْتَيّكن   

  .انظرها

الشريط املعدين، اَحلبـل،  : ۤتل: من التركية :الۤتيل   
  .السلك

: التيـل : وخيتصرون فيقولون يف التلغـراف 
  .أجانا تيل من جّدة احلجاج ساملني

  .وعرا بعضهم بلسان الربق والسلك الربقي
  .َتّيل: وبنوا منه فعل

أطلقوه على السلك ثبت فيه رءوس  :الۤتيل املانع   
  .معدنية حادة متنع اجتيازه

شجر : ))اَحلَسك((ضع له الشيخ أمحد رضا و
  .له عند ورقه شوك ملّزز صلب
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تّيْلنا حلّجينا جيي وما يزور ألنـو  ]: يقولون[ :َتّيل   
مريض، وهّوه تّيل ْلنا أل إّال بّدو يزور، بنوا من التيل 

  .أبرق: مبعىن التلغراف فعل تّيل مبعىن
الرقيق النسيج : TELLA: من اإليطالية :الۤتيّال
  .الشّفاف

أجانـا خمـابرة تيلليـة،    ]: يقولون[ :تيللي
أداة النسبة : ))يل((تلغرافية، من التيل بعدها : يريدون
  .التركية

قطن : من اصطالح املشتغلني بالقطن :الِتيۤلة
قصري التيلة أو طويل التيلة، يريدون بالتيلـة اخلـيط   

  .الطبيعي للقطن، وهو اسم هذا اخليط باإلنكليزية
: اصطالح فقهـي : َتَيّمم: ةمن العربي :ّممْتَي

  .الوضوء بالتراب، ياؤه مبدلة من اهلمزة
  .إذا حضر املاء بطل التيمم]: من أمثاهلم[

: من مفردات الثاقفني، مـن العربيـة   :ْتَيّمن
  .َتَبرَّك به، ضد تشاءم: َتيّمن به

تـوىل حلـب   : رطـاش أو مت :تيمورطاش
  .ه٥١٨س

حلب وقطعـوا  ويف عهده هاجم الصليبيون 
شجر بساتينها وخربوا كثريًا من بيوا ونبشوا القبور 
وسلبوا األكفان واختـذوا مـن التوابيـت أوعيـة     
لطعامهم، أما سكاا فبتروا األعضاء وقتلوا، ومـن  

  .سلم أكل امليتة والكالب
فورد . م ١٤۰۰غزا حلب سنة  :َتْيمورلنك

بناديق  :امسه مبناسبة أن احللبية ينعتون الشوام بقوهلم
تيمورلنك، أي بناديق جنده الذين أباح هلم املدينـة  

  .ثالثة أيام
  .انظر كتاب عجائب املقدور البن عربشاه

–١١٨ص: انظر كتاب تيمورلنك هلارولد المب تعريب عمر أيب النصر

  .٤٣، وكتاب حمافظة حلب ص١٢١
  
  

شجر ذو مثر أخضر حلو فيه بـذور  : عربية :الِتني   
دقيقة، أنواعه كثرية، ويعّد التني احلليب من أحسـنه،  
وكان وفريًا يف حلب حىت ليزعمون أن عسل تـني  
كرم ميلىء لقن غسيل يوميًا، موطنه األصلي غـريب  

  .آسية
ويزببونه، ولعل أجود املزبب ما جيلب مـن  

ـ  مرة إذا مل عينتاب وكّلز، وقد ينثرون يف مزّببه الش
  .يكن منظومًا يف خيوط

أمحد الفاكهة وأكثرها : والعرب وصفوا التني
  .غذاء

وا التني الذي : قال ابن الشحنة عن حلب
ال يوجد نظريه يف بلد من البالد اليف شـكله وال يف  
 –  مقداره وال يف طعمه وال يف كثرته، فقد بيع منه

عشرة أرطـال   –وامللك األشرف ابن سيباي حبلب 
  .حلبية بدرهم فضة

  .تني: والتني يف هلجات مالطة
  .َتأنيم وتيناه: ويف العربية

  .تني: ويف ملحمات أوَكاريت
  ).وال تلفظ النون( تينتٓا: ويف السريانية
  .تّنو وتينو: ويف البابلية

  .وورد ذكره يف اآلثار الفرعونية
أنه قـّدم  : وورد ذكره يف آثار نبوخذ نّصر

  .يب التنيبعض القرابني ومنها زب
وورد ذكره يف كتابات أوغاريت املسمارية 

وتـني سـوبارتو   ) أي مدينة ماري(باسم تني ماري 
  .وتني عيالم وتني داماسكو

ويف حارم وما إليها يضعون نقطة زيت على 
  .كل تينة لتنضج سريعًا

  .١٥٣ص ١١ج: انظر اية األرب للنويري

  .٣٦٤ص ١١٧وس ٢٩٩ص ٤٢س: وانظر املقتطف

  .٢٩٥ص ١٥س: الضادوجملة 

العسل من التني حللب، بارد و]: ينادي بياعه[
  !ى ياتنيۤدمتو شارد، بارد وقش الن
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دون أنـه  يالتني عينو صفرا، ير]: ويقولون[
  .أين ما تزرعه ينبت: وقح

وللتني الذي مل ينضج مادة بيضاء يسـموا  
  .حليب التني تؤذي العيون

يف  ما. تينة جنب تينة بتستوي]: أمثاهلممن [
إذا صارت  ).أن تينها ممتاز: يريدون(تني إال بسلقني 

إذا وزوز . ورقة التني قد إجر البّطة نام وال تتغّطـى 
  .التني ٕشّق عزرعك يا مسكني

  .عدمي ووقع بقّفة تني]: من كمام[
: زيين احلمصي يف خطبة اجلمعةومن كالم ال

بأكل التّفـاح املخضَّـب    –رمحكم اهللا  –بادروا 
  .جل املكّعب والتني املكّتبوالسفر

ــاته ــن معارض ــان ((: وم ــتني والرّم وال
  .))والسفرجل
  

  وأما اجلوز ال تأكله إال: ومنها
  بتني أو زبيب َدْرَبليِّ                 

شاف واحد رفيق ألو عـم  ]: من نوادرهم[
بياكل من بعيد، وملا قّرب ما بقى حيرك ّمتو، لكـن  

مۤاشني لوقـت مـا   عرف أنو عم بياكل تني، َتّموا 
  : لوا البيت، قال أبو التني لألولدخ

ّمسعين شي  –واهللا أنته بتقرا كتري كوّيس  –شيخي 
  .عشر قرآن
تكرم، وتنحنح وجّلس حنجرتو وحط  –

والزيتـون وطـور   ((: إيدو عخّدو وقـرا 
  ))....سينني
 .وين التني. شيخي –
التني خّبيتو أنته وما طعميتين منـو، آخ   –

 .مّنك آخ
عاجلوز ) ابزوق(كول تني و ]: تورياممن [

  ).يريدون على الرجلني املوجودين(
  :من أغاين كراكوز يف اخليمة

  نـوجوز على تي        وزــتني على ج
  يـبتوجعين بطن       لـــبرغل ماباك

  شعالتنگر تنگر ت        ليب ياماگحسرات 
  .أو الصبّۤار أو التني الشوكي :تني الصبّۤار   
  .الصبار: انظر

نبات كان يستعمل يف الطبابة القدمية،  :تني الفيل   
ويباع جمففه يف سوق العطارين، وهو مـن التوابـل   

  .احلّريفة جيلب من اهلند
  .الَضالل: عربية: التيه   
  .لغة هلم يف َتوَّه :َتّيه   
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الثاء
والعربية تسمي هذا احلرف ثـاء،   – ]ث [ 

وهم استمدوا التسمية منها بتسهيل اهلمـزة وإمالـة   
  .ثۤا: فقالوا: األلف

وهو احلرف الرابع يف الترتيـب املشـرقي   
واملغريب، والتاسع عشر يف ترتيب اخلليل واحملكـم،  

والعشرون يف ترتيـب سـيبويه، والرابـع    والثالث 
  .والعشرون يف األجبدية املشرقية واملغربية

والثاء من أحرف الروادف الست اليت هـي  
  .))ضظغ ذثخ((

  .وإذا ُركخت التاء يف السريانية لفظت ثاء
  .٥۰۰وتعدل يف حساب اجلّمل الرقم 
تلفـظ بوضـع   : والثاء من األحرف اللثوية

العليا، فهو والذال والظاء طرف اللسان على الثنيات 
  .يف حّيز واحد

وليس بني اللهجات العربية الراهنـة هلجـة   
  .تلفظها كلفظها العريب هذا، إمنا ُتَبدل تاء أو سينًا

وقدميًا أبدهلا العرب تاء، قـال الـزين بـن    
وقد أبدلت خيرب والنضري من التاء ثـاء يف  : الوردي

: بعـوث توم، ويف م: فقالوا يف ثوم: كثريمن احلروف
  .خبيت: مبعوت، ويف خبيث

اسم الفاعل من ثـار،  : الثاِئر: من العربية :رۤئالثا   
أطلقوه على املتمرد على احلكم القـائم والسـلطة   

  .احلاكمة
  .الثّوار: واجلمع

  .ثار والثورة: انظر

  .اسم الفاعل من ثبت: الثابت: من العربية :تۤبالثا   
  . ثابت: واستمدت التركية والفارسية

  .ومسوا ذكورهم به
  
  
  

  .وبيت ثابت يف حلب
  .ثبت: انظر

أو أبو ثابت، فريق من قبيلـة احلديـديني    :تۤبثا   
  .يسكن حول الباب

فقيه حنـوي  : بن أسلم الشيعي احلليب ثابت
ويل خزانة كتب حلب يف عهد سيف الدولة، قتـل  

  .ه٤٦۰س
واظب عليـه  : ثابر على العمل: عربية :رٔبَثا
  .وداوم عليه
: هاج، الغباُر أو الـدخان : ثار: عربية :ثار

  .ارتفع
  .الثائر والثورة: انظر

  .التار: انظر :الثار
  .انظرها .أو التالت :الثالث

أقـانيم اإللـه   : اصطالح نصراين :الثالوث
  .اآلب واالبن والروح القدس: الثالثة

مطران حلب سنة : يف منشور جرمانوس حّوا
  .على الطايعنيوبركة الثالوث األقدس حتّل : ١٨۰٧

  .))غرة((انظر املنشور كامًال يف 

  .انظرها .أو التامن: الثاۤمن

: ِشي ثانوي، يريـدون ]: يقولون[ :الثاَنوي
  .دون األهّم

ابـين السـنة انتقـل    ]: يقولون[ :الثانوي
ماإلعدادي للثـانوي وصـارت مدرسـتو ثانويـة     
الكواكيب، اصطالح جديد للمعهـد الـذي جيهـز    

  .الطالب للدراسة اجلامعية
التجهيز، ويف العهد العثمـاين  : ويسمى أيضًا
  .كانوا يسمونه السلطاين
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  .انظرها .أو التاين :الثاين

مؤنـث الثـاين،   : الثانية: من العربية :الثاْنية
اصـطالح  : الفرنسية مبعىن الثانية SECONDE وتعريب

زمين يعدل اجلزء الواحد من ستني جزءًا من أجـزاء  
  .الدقيقة

  .الثواين والثانيات: واجلمع
  .واستمدا التركية والفارسية

  .ۤشْنَيه: ويف العربية احلديثة
دام، اسـتقّر،  : َثَبت يف املكان: عربية :َثَبت
  .صّح وحتّقق: داومه وواظبه، واألمُر: على األمر

  .ثبات وثبوت: واستمدت التركية
  .َثبتوا العيد]: من كالمهم[
نونـو  منو اللـي جْ : قال لو]: من كمام[

  .اللي بستّنى احلّي َلْيموت: مثبوت؟ قال لو
  .ًاجعله ثابت: ثّبت الشيء: عربية :َثّبت

بنوا الصفة من ثبت على فعـالن،   :الثبتان
  .الفعالنة: واملؤنث

 رّيثه، عّوقـه، : َثّبطه عن األمر: عربية :َثبّٔط
  .أّخره

األب واألهل واملربني اللـي  ]: من كالمهم[
بثبطوا ّمهة الولـد هـدول ـامي وأعـداء للولـد      

  .ولإلنسانية، ما بيعرفوا إينا جناية عم برتكبوا
: ريًا يف القصص اليت يقرءواترد كث :الُثبور

  .اهلالك: عربية
  .الويل والثبور وعظامي األمور]: يقولون[

: ثرثـر : من مفردات الثاقفني، عربية :َثْرَثر
  .أكثر الكالم

  
  
  
  
  

من أمساء ذكورهم وإناثهم، استمدوه من  :ثْروت   
  :التركية عن العربية التالية

  .ثروت: واستمدت الفارسية
كثرة العدد من املال، : الثروة: من العربية :الثرۤوة   
  .الِغىن

الكـثري  : من مفردات الثاقفني، عربية :الَثري
  .املال

اقتبسوا من األتراك تسمية ذكـورهم   :ُثَرّيا
  .ثرّيا

يف حارم، ] من قرى حلب[أو ثغراَيه،  :َثغرايا
املقاتـل أو  ): وتلفظ اجليم َكافًا(يا َتْجٓر: من األرامية
  .٦٩ص: حلبا يرى األب شلحت املتاجر، كم

: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :الثقافة
ذق وفطن، ويسـتعملون الثقافـة   ح: مصدر َثُقف

  .حديثًا مبعىن اإلحاطة بالعلوم والفنون وبشؤون احلياة
وقّدر عامل اجتماعي أن ما ينشـر يف األرض  

  .سنة ١٦۰من البحوث يستدعي لقراءته 
املركـز الثقـايف،   ]: ومن تعابريهم احلديثة[
  .املراكز الثقافية: واجلمع

: أو التقب، من مفـردات الثـاقفني   :الٕثْقب
  .اَخلرق النافذ): والضم لغة(الَثقب 

  .ثقوبة أو تقوبة: واجلمع عندهم
: ثّقفـه : من مفردات الثاقفني، عربية: َثقّٔف

  .أّدبه، هّذبه، عّلمه
وأصل التثقيف يف العربية تقـومي اعوجـاج   

  .ه طرّيًا على النار والضغط عليهاخلشب بعرض
ساوينا لك ثقلة، ]: يقولون: [والثقالة :الثقۤلة

ثقلتك راحة أو شرف، يريدون ا الثقلـة  : وجيابون
  .املعنوية، أما املادية فبالتاء عندهم
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  .ثقلت وثقالت: واستمدت التركية
الضـيف املتعشـي ثقلتـو    ]: من أمثاهلم[
  .عاألرض

ن، وهو يف من ُيعتمد عليه، من يؤَمت: عربية :الّثٔقة   
: األصل مصدر استعمل استعمال الصفات، فيقـال 

  .رجل ثقة ومرا ثقة
  .ثقات للذكور واإلناث: واجلمع

  .ثقة وثقت: واستمدا التركية وقالت
التاجر إذا طالبتو واسـتعمل  ]: من كالمهم[

  .رو وتعا بتتزعزع ثقة الناس فيه
الصفة من فعـل َثُقـل، وهـم    : عربية :الَثقيل   

يستعملوا يف من ثقله معنوي، أما الذي ثقله مادي 
  .تقيل: فيقولون

فالن ثقيل الدم ثقيل الروح ثقيل ]: يقولون[
  .الظل

  .الصناعة الثقيلة]: ومن تعبريام احلديثة[
َرّش امللح على باب األوضة ]: من خرافام[

باملكنسة بتجعل الثقيل اللي فّيا الثقيل وتغطية هامللح 
إذا ُزلِزلـت  ﴿: واألسهل مّنا تقـرا . يتلسوع ويروح
  .وتنفخا عليه ﴾....األرض ِزلزاَلها

مركز اجلنود، استعملوها حـديثًا  : عربية :الُثْكَنة   
  .مقابل القشلة

  .وخيطىء من يلفظها الَثَكنة
سنة  ٢٩ص ٢ج: ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 
الالزم لثكنة الشيخ يـربق  الزجاج ) ُطلب: (١٨٣٤

  .من اإلسكندرية
اصطالح تركي للخط الغليظ الذي يشبه  :ثالُثلَُ   

النسخي، والذي ابتدعه هم األتراك وتفّننـوا فيـه   
  .ومسوه بقطة قلمه

  
  
  

عدة قبور  ))الشيخوبكر((يف مقربة الوفائي يف 
  .مكتوبة خبط الثلث تعّد جمموعة غنية

  .جعله ثالثًا: ثّلث الشيَء: عربية: َثّلث   
  .َتّلت: وقد يقولون

  .تثليث: واستمدت التركية
  .والعرق املثلث

  .املثلث: انظر

 ))مث التـدارك ((: األوىل: استعملوها يف مجلتني :ُثّم   
يصعب تدارك الشيء بعد فوات فرصته : يريدون ا

  .العاطفة بتراخ ))ُثّم((الساحنة، وهي من 
 ))مث((واجلملة الثانية اليت يسـتعملون فيهـا   

  .أمرك حمتَرم ونافذ: على راسي مث عيين، أي: قوهلم
الَثَمرة، : محل الشجر، واحده: الَثَمر: عربية :الَثَمر   

  .الثمار واألمثار: واجلمع
البزرع َسَجرا الزم ياكل مثرتا ]: من أمثاهلم[

  ).أو من مثرتا(
  .١٧٥ص ١٢س: عريبانظر جملة امع العلمي ال

  .كّثره: ماله ّمثر: من مفردات الثاقفني :َثمّٔر   
  .انظرها .واحدة الثمر: عربية :الَثَمرة   

هالشغلة مامّنا مثرة أو مـاال  ]: ومن جمازام[
ليس هلا نفع : مثرة أو مايف إال مثرة، أو َثَمرة يوق أي

  .وال نتيجة مرضية
: األرامـل إينا مثرة بتحّبـا  ]: من ألغازهم[

  ).اجلوز(
: أو الْتمني أو املْتۤمن أو التمنو غايل، عربية :الثمني   

  .الكثري الثمن: الثمني
  .الوقت مثني]: من استعارام[
  اليامسني لو تكلم وذكر]: من نوادرهم[
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  !.يامثني: ملا بلفظين األلثغ بنادي: حماسنو كان بقول
  .دحامل :–وتقصر  –الثناء : عربية :الثنا   

  .ثنا: واستمدت الفارسية
  .جعله اثنني: َثّنى الشيَء: أو َتّنى، عربية :َثّنى   

لعّلي على صـواب يف قـويل يف   : أقول أنا
تسمية األعداد من الواحد إىل اخلمسة حيث غاية عّد 

  :اإلنسان القدمي مايلي
حـّد  : حد، ألن الواحد: األصل فيه: الواحد

  .للمعدوداتبداية العد، وال اية : البداية
من َثَنى أو ثّنى العود وغريه، وبثنيـه  : االثنني
  .يكون اثنني

خربه، والبيت أربعة : من َثّل اجلدار: الثالثة
  .جدران فإذا ُثلَّ وهدم أحدمها بقي ثالثة

  
مبعىن الكثرة، وتتجلـى   ))َرب((من : األربعة

  ....الكثرة يف كل مادا يف الرّب والِربا والرابية و
شيء كـثري  : عّبر عن األربعة بقولهإذن فقد 

  .يضيق ذهين عن استيعابه
  
اشترى إنكليزي ثالث نعجـات مـن   : قيل

أوسترايل كل نعجة جبنيه، ونقده ثالث جنيهات، فلم 
  ينـة أعطـهانعج: الـرايل، وقـيرض األوست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنيهًا، وهانعجة أعطين جنيهًا، وهانعجـة أعطـين   
  .جنيهًا

مخش وجـه عـدوه    ظين أا من: اخلمسة
  .بأظافر أصابع يده كلها، أي بعدد أدوات اخلمش

زاء بـاخلري والشـر، وكثـر    اجل: عربية :الثواب   
  .استعماهلا يف اخلري

  .واستمدا التركية و الفارسية و األوردية
واستمدا األلبانية مـن التركيـة فقالـت    

SEVAP.  
  .بتكسب ثواب]: من كالمهم[

يـا وليـدات   : الضايعوينادي الدالل على 
يامن شاف لنا ! يامرّدين األمانات واللهفات! احلالل

ولد زغّير من امبارحة العصر ضايع، واللي يرّدو يرد 
اهللا أمانتو، واحللوان جميدي، واألجر والثواب علـى  

  .اهللا
اللي حسنتو نزالـة ثوابـو   ]: من كمام[

  .ۤجيج) وسخ(
اَهليجان، القيـام علـى احلكـم    : عربية :الثورة   

  .إلطاحته
  .ثار والثائر: انظر

: والقاعدة أن يقال يف النسـبة إىل الثـورة  
  .الثوروي: ، لكنهم خيطئون فيقولونالثورّي
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  الجيم 
 .هذا احلرف تسميه العربية اجليم: ]ج[

  .استمدوا امسه منها دون تغيري ووه
من احلروف الشْجرية اليت خترج من  ووه
  .واليت تلفظها قريش هكذا .فضاء الفم

 . ٢١٦ص  ٦انظر جملة اهلالل س 
الشني والضاد : واحلروف الشجرية هي

هي الشني والضاد واجليم والكاف : وقيل .واجليم
  .والياء

 والَشْجر ما بني اللَّحيني .ومسيت بالشْجرية
: واللَّحي .وهو ما انفتح من منطبق الفم .الذقنأو 

 . نانعظم اَحلَنك الذي عليه األس
وتلفظ (ٓجَمل : واسم اجليم يف السريانية

  ).اجليم گيمًا
  ). بالگاف(ٓجَمل : ومثلها يف العربية
من املتفق : رف اإلسالميةاويف دائرة املع

صوت اجليم كان يف األصل أن  عليه بصفة عامة
  .گيمًا

 .وتعرض للفظ اجليم طائفة من املستشرقني
كما تعرض للفظها جملة البيان واهلالل واملشرق 

  .وجريدة البشري
قافًا كما اجليم گافًا أو  واليمن كانت تلفظ

  .٦٦حدثنا ابن دريد واملقدسي يف ص 
يف  ]فيقولون [ : والكويت يلفظوا ياء

ويف العربية  .نيوم ويدي ويلبان: جنوم وجدي وجلبان
 .الفصحى أمثال هلذا اإلبدال كاملقذاف يف اذاف

  )). صبح األعشى((شندي يف لقنّبه على هذا الق
ومؤرخو الغرب القدامى رمسوا اجليم 

  جّبار وجبلة الغّساين : يف حنو األعالم اآلتية Gالعربية 
  
  
  

  .فنةجر و َجوُح
وكتابة الفرس اجليم جيمًا دون زيادة دليل 

أما  .لفظها العريب كجيم العرب القرشيةأن  على
أن  إىل ک فأبدعوا هلا زيادات إشارة: ژ وحنو: حنو

  .لفظها غري ما تلفظه العربية
 ١٠٥و س  ١٦١و  ٤٥ ص ١٠٤س و ٤٢٩ ص ٢٩ س: انظر املقتطف 

  . ٤٣٣وص  ٥٠ص  ١جملد  ١س : وجملة الضياء .٥٦ص 
جيان تكتب اتركية أذربأن  ويلفت نظرنا

ل َج: ۤيتگل و گ: يف ]فيقولون [ اف جيمًا گال
  .تعال واذهب: وجۤيت مبعىن

األوالد الذين مل أن  كما يلفت نظرنا
 ]يقولون ف[ يكتمل جهازهم الصويت يلفظوا داًال 

  . سْعدبۤنة وَد: يف جبۤنة وجحش
وكانت اجليم خامسة احلروف العربية 
ألم حني رغبوا جبمع مشل األشباه مضواإىل ترتيب 

تتلو ألف  هي لف مث الباء اليتأفقالوا  .نفسه ))أجبد((
التاء الثاء مث  :مث مجعوا معها أشباهها فقالوا ))أجبد((

فكانت  .فذكروا اجليم بعد الثاء ))أجبد((إىل  عادوا
  . املشرقي واملغريبالترتيبني  يف امسةاخل

ثالثة الل تعدل وكانت يف حساب اجلّم
ن اجلّمل خاضع لترتيب أجبد ال أل .عند كليهما

  . . . لترتيب أ ب ت 
  .وكانت الثامنة عند اخلليل واحملكم

  .وكانت العاشرة عند سيبويه
يف األجبدية املشرقية  كما كانت الثالثة

  .واملغربية
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خطهم من أما اليونان فلدى اقتباسهم 
الكنعانيني راعوا ترتيب الكنعانيني نفسه فقالوا يف 

ألن اجليم ال  Cلكنهم أبدلوها حبرف  .A B C D: أجبد
  . لفظ هلا يف لغتهم

وأصل رمسها يف الكنعانية زاوية حادة ذات 
ميثل القصري رأس اجلمل  .رأس قصري وآخر طويل

وا اجليم بكلمة تتصدر ذلك ألم ّمس .والطويل رقبته
  .باجليم وكانت اجلمل
  .)اف مبعىن اجلملگبال(ل ومسوا احلرف ٓجَم

ما خال  .افًاگوكل اللغات السامية تلفظها 
العربية القرشية ومن جاراها فإا استمدت لفظها من 

  . الفرس قبل اإلسالم
صوا : تريد .ة اجليمجّج: وتقول العربية

  .هذا
: يريدون .جّيم اجليم: ويقول علماء العربية

  . مهارَس
ى يف كتاتيب حلب على هّجوكانت ُت

  : النحو التايل
  .َج: بَصجيم َج: َج
  .ُج: عَفٕجْر: جيم: ُج
  . ِج: ضٔخُج جيم: ِج

شهر  إىل واألتراك العثمانيون رمزوا باجليم
  . أما مجادى األوىل فرمزوا جبا .ةمجادى اآلخر

فالن نقطة يف : ومن كنايات األتراك قوهلم
  . جاهلأنه  :يريدون .جوف اجليم
  .لغة هلم يف أجا: جا

  . وجاي وجۤاية انظرها
  ]: من أغانيهم [ 

  .ووال مكتوب ما جا مّن   لٓوّل سبع مكاتيب بعّت
  
  
  
  

  ]: من هنهونام [ 
  ير ملا جا لۤيِكح وكّباحلسن سّب

  ديكيايأوالدهر ماطل وبّوس بني 
  ]: ياممن شّد [

  . الكرجر حضّۤ     ۤاي واهللا جالك
ة ويهزجون يف لعبة سّك]: أهازجيهم من [ 

  ب وجايندب دبيالد: القرد
  . والديب راعي الغزالِن

 . ز عشرناجينا لنقفّۤ]: من أمثاهلم [ 
اسم صوت لزجر : لغة هلم يف ٔجْه: ٔجا

 . استمدوها من األتراك: ٔجه: انظر –حلصان ا
 . انظرها .اجلايۤزةأو  :اجلائزة
أخوه  أجا وجاب: ]يقولون [ : جاب

باء االستصحاب  هاملتقدمة بعدا ))جا((من  .معو
 . ى بهأَت: أي

: ]يقولون [ : ))القول املقتضب((يف 
وأنكره  قاله بعض األئمة .أتى بالشيء: أي)) جاب((

صاحب : جمد الدين الفريوزبادي: يريد(ادي 
 . )القاموس

 .أنإجبت : ويصرفوا مع ضمري الفاعل
  .جابوا .جاب .جبتو .جبيت: ٕجبت ٕأنۤته .ٕجبنا

 .جابين: ويصرفوا مع ضمري املفعول
  .جآبن .جابا .جابٓو .جابٓكن .جاۤبك .كجاَب .جابنا

 أو( حنۤنه بنجيب .جيبَب أنا: واملضارع
 .أنتو بتجيبوا .أنيت بتجييب .ه بتجيبأنۤت . )منجيب

  ،ه بتجيبهيّۤ ).أو بيجيب(ه جبيب هوّۤ
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  ).و بيجيبواأ(ن جبيبوا هنّۤ
وقالوا يف . جيب وجييب وجيبوا: واألمر

 . اجناب: مطاوعها
ور جيبو ّمح: وحيرضون الكلب قائلني

 . جيبو
يف استنكار املقارنة بني  ]و يقولون [ 

أش جاب : يريدون .جاب شٕأ: شخصنيأو  شيئني
  . ينآتنما يف مناسبة ۤب .هاد هلداك

وما أكثر  –ي يف التشّف]ويقولون [ 
اهللا جاب :  – ومشاتتهم وكمهميهم وحسدهم تشّف

  . كيدٓو بنحرٓو
 .هللا جييباأما بتجي ت]: من كالمهم [ 

 :أو(عالقياس  –واهللا  –جابا  .هللا جاباأأۤجت و
اهللا  .فالن ال عنتر وال من جاب خربو .)عاإلمال

  . البال ةجييبك يا طول
مرا ـالأو  ولۤدت العرتة ]:و يقولون [ 

  . . . وجابت 
ا وجيب معك ساوّي: ] عنجهياممن  [
  . ك من يعمالا وجييب مۤععملّيا .امن يساوّي

فالن ما جابت متلو : ]من متلقام [ 
  . داتالوّال

أش جاب الزبيب للزيتون ]: من أمثاهلم [ 
بيب ماإلشارة ــالل .اب العبۤدة للخاتونـش جأو

بالبيت رمحة  ّدـال البجيب فحۤمة بتنعالرّج .جبيب
حۤا ـج .)ةـة ولو جاب فحمـال رمحأو الرّج(

 .لوس بتجيب العروسـالف .لوـكأحۤا ـجابٓو وج
اب ـداك املطر جـهداك الۤغيم جاب هاملطر وه

  تاۤبـت رجل وجـقاۤمت رجل وحطّۤ .هالوحل
  

  
  

ة ملا بترجع مالسفر جيب معك هدّي .صيب متل العجل
املصاري بتجيب  .البطوّۤل جبيب الغنامي .ولو حجر

   .بنت السلطان
جّياب عبيتو مّنان ]: من كمام [ 

ل َباما أربعة وطالعة عاَجلحبۤله ومرضعة وقّد .عاجلريان
بعد سنة وشهرين جاۤبت صيب  .لَبلَحتتجيب دوا ل

 .بعد سنة وشهرين جابت بنت بشفارين .بال عينني
ال  .ااملرا املا بتجيب صيب حصرية البيت أحسن مّن

لو  .لك ۤبيضة خبٓرب ديارك ي الفالح عدارك جببتلّف
البنت إذا سلۤمت  .اما ابين أش جاب بنت الناس لعّن

السموح جبيب  چالو .جيب العدو للدارتمالعار ب
صوتو احلنون بياخد الوبا وجبيب  ).البنجّۤس(الضيف 
 .جيب أكوس ولد جاب أبنو :قالوا للقاق .الطاعون

 .رانو يعلمنا الطَيصار بّد) عقبنا(عصفور جبناه من 
 .أش جبيت :ولبق وين كنيت :القرباطي ما بقول ملرتو

  . فناراسو وخّو جبنا األقرع يونسنا كشف عن
ة بتاخدٓو فالن كلۤم]: من كنايام [ 

الشغلة جابا من حبر السرج  .وكلمة بتجيبو
 رمزوا بالسرج .حصل عليها جبهد عظيم: يريدون(

للحصان على ااز املرسل مث تصوروا احلصان يعدو 
وما أكثر هذا التصور يف الشعر  .يف حبر الفالة ساحبًا
حبر : واحملكي عنه أتى ا من هذا البحر أي –عامة 

أن  على .)قل احلصانأو  الفالة اليت ميخر فيها السرج
سى ـصديقنا السيد أبو كرمو شرابة الذي ال نن

بآرائه السديدة  والذي نعتّد فضله على موسوعتنا
عدا وراء أنه ) )جابا من حبر السرج((معىن أن  يرى

حبر : يريدون ،ببحر سرواله مسكأبغيته حىت 
  وذا) تـي من حتض الزائد املتدّلـالسروال الفائ
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ل عن فالن بـسأ .ساك استوىل على بغيتهـاإلم
جۤاۤيب  أنإش أ .جابا باضا واجليجة منو من: البيضة

يك عالبحر وجبيبك فالن بوّد .مصرّيايت مالتلّۤة ؟
: يريدون: (نۤته أمك جابتك يف العتۤبةأي كّن .عطشان

  ). ومل تنتظر الداية ألا عجول
د وما جبيب گد برگبر]: من جمازام [ 
  . هوّۤه اللي جاب عراسنا البال .الراسني سوا
متل ما جبيب املعلم ]: من تشبيهام [ 

 .)زهر املتماثليقولون لدى رشق ال (األجري جبيب 
ت الفقرية ابن جاۤب .ومتل ما جابتو أّم: طۤلع بالزلط
  . ة عالتنبمتل القّط

  ]:من شديام [ 
   والشمس ما غاۤبت     ت طنعش ولدجاۤب... 

  تاۤبت حجّۤت وماالنيب          لعند   راحت
   ةنّيْبأنا  وقالت       وكشۤفت على صدرها

  :]أهازجيهم من [ 
  القينا  !يابو العريس   جبنا العروس وجينا

  ]:من مناغاة أمهام [ 
وا لو ش ما جبتوا خّبأو      كۤبيۤبة كبكبوا لو

  .)وحيركون اليد(
  :غريها
  يرّب  من  كواشتهيَت      ك من قليبجبَت أنا
  املديۤنة  نصّيت  لكإو      لك كرمني وتيۤنةإ
  ببانقوسا  حوشإلك  وإلك خان احلاج موسى  و
  مصة  هالبّز  منإلك  و    ةوم حّصباجلّل إلكو

  ]من أناشيد الذكر [ 
  ى ويا بدوي جيب اليسَر    عاخلضرا و عاخلضرا

أديب حليب مات س : جابر ابن أهيم
٩٤٢ .  

  أو ،جابلقة والثانيةأو  :وجابرصة هجابرق
  
  

منني : حدهم صاحبهأيسال : جابرشةأو  جابلصة
  جبت هالشي ؟

  .ْهوجابرص ْهجبتو من جابرق –
وهو تعبري ملشايخ الطرق يزعمون فيه أما 

 ،الدنيا واألخرى غربيها إحدامها شرقّي: مدينتان
 ،وعلى كل باب ألف حارس ،لكل منهما ألف باب

، وهاتان ال يسمحون بالدخول إال ملن أذن له الرمحن
مرتلة من منازل املدينتان من ختوم األرض ومها آخر 

عامل إىل  منهما تنطلق أرواحهم ، الكاشفنيالسالكني
  .  القيداالنطالق بعد عامل

جر أكان يسلب : اجلابري احلاج مراد
  . أوالده ينعتونه بالوّيلأن  على ،مل تلذذًااالع

نصب نفسه ممثًال ملدينة : اجلابري نوري
إىل حلب محل  ولدى دخول اجليش الفرنسي ،حلب

مفاتيح كبرية قدمية وقدمها للقائد رمز أا مفاتيح 
  . البلد يسلمها للفاتح

كان حاكم حلب يف العهد : اجلابري وجيه
  . الفرنسي

يقع  ،اجلديدة ] حياء حلبأمن  [ :اجلابرية
مسي باسم مالكي أرضه  ،بني سوق األحد وامليدان

  .من أسرة اجلابري
 ،كالم تقيلجآو ب ]يقولون [  :جاَبه

 ،ه عن حاجتهه رّدفاجأ: )العربية(حتريف جبهه 
ا جاءهم ومل يتهيئو: القوَم الشتاُء ،استقبله به: باملكروه

  . له
أو  ل للحكومةامن جييب امل: عربية: ياجلاِب

  . لغريها
اجلثليق أو  :الثاقفني تمن مفردا: اجلاثليق

الرئيس  ،م األساقفةمتقدِّ:KATHOLIKOS: من اليونانية
  .العام من رؤساء الطوائف الشرقية

  .واجلمع اجلثالقة
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 ،املسيحي ،مالعاِل: ومدلوهلا بالفارسية
  . العابد

: جاجق وجاجيق: من التركية: أجلإجق
وقد يذر  ،البقلةأو  اخلسأو  اللنب يفرم فيه اخليار

  . عليه جاف النعنع
صار : دةْوودة وَججاد ُج: عربية: جاد

  . دفعل اجلّي ،ؤُدضد َر ،دًاجّي
 ،م فهو جوادتكرَّ: جاد عليه: عربية: جاد

 . متوتأن  مسح ا: بنفسه ،بذله: باملال
 . األصيل جبود]: من كالمهم [ 
  .ال جود إال باملوجود]: من أمثاهلم [ 
 ،اظرهـن: جادله: ربيةـع: اَدلـج

  .خاصمه
دال وجمادلة ِج: واستمدت التركية

 . وجمادلت
أو  هعريُضأو  عظم الطريقُم :عربية: اجلاّدة

  .الشارع ،الطريق: هجاَد: عن الفارسية ،وسطه
  .وجيمعوا على جادات 

  .دْعَج: ويف الكردية
  .ن الفارسيةمواستمدا التركية 

 :واستمدا األلبانية من التركية فقالت

XHADE . 
املصدر الصناعي من جذب : ةاجلاذبّي

  .انظرها. )العربية(
الظاهرة الطبيعية : يف علم اليوم وتعريفها
 . واالجنرار بني األجسام اليت تنظم عالقة اجلّر

 ،جاذبية األرض]: من تعبريام احلديثة [ 
 ،جاذبية الشمس ،جاذبية الكواكب ،جاذبية القمر

  .كهربائيةأو  جاذبية مغناطيسية
 . وضع نيوتن قانون اجلاذبية

 . فالن يف عيونو جاذبية]: من كالمهم [ 

وهم  ،ظلمه: رًاْوجار عليه َج: عربية: ٔجار
جار عليه يف القلي حىت : يف الغلّو أيضًا يستعملوا
 . احترق

ة يك القّلاهللا ال يوّر]:  لفالن من دعائهم[ 
 . وال الذلة وال جور بيت األمحا

ال تقص أضفرك وجتور ]: من أمثاهلم [ 
جور القط  .ر عليهعليه ابن آدم ما بيعرف أش مقّد

 . ان وال عدل النسوانجور السّم .دل الفاروال َع
جور عالندل بتعلمو ال ْت]: من حكمهم [ 

 .ك ولو جار الزمان عليكك وحَدوحَد .املرجلة
جور على  .جوري عنفسي وال جور الناس علي

 . ي الدهر عليك جيوريديك وال ختّلإ
) فّلت(حلبوا التيس قام ]: من كمام [ 

 . )وّسخ(جاروا عليه قام 
  ]: من شعرهم [ 

  رحنا عالشام وببالنا الشام بتغنينا
 جارت علينا الليايل وبعنا أواعينا 

 ،أنقذه ،أعاذه: )العربية(حتريف أجاره : ٔجار
 . أغاثه

  ]:من دعائهم [ 
 . اهللا جيرينا ماألعظم ،اهللا جيرينا
  .نَكالَسيف ااور : عربية: أجلار

 .)وهم مييلون(ة واجلَري اجلريان: واجلمع
 . اجلارات: اجلارة واجلمع: واملؤنث

 ، اهللاجارنا جار الرضا]: من كالمهم [ 
 . اهللا يا بيت جرياننا

ر بدارك ولو من عند غّي]: من أمثاهلم [ 
ر بابك آمن سّك .عسكبة اجلار ما بتشّب .جارك
رغيف برغيف وال  .دربس دارك آمن جارك .جارك

 أنايا جاري أنت بدارك و .وعانيبات جارك ج
  بني .الكيد يف األهل واحلسد يف اجلريان .بداري
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الدار دارنا  .اس بيت جارك ما بنداسامليالد والغّط
ي ّمه .م الستة ار وال عازة اجلارأب .والقمر جارنا

لوال جاريت فقعت  .ليلة فرحان اجلريان ما بّت وهّم
ل جارك حّوك كرَهإن . )ت مراريتأو طّق( مراريت

 .ي بعرس جارتالسبت احلزينة ما تغّن .باب دارك
  .اجلار أوىل بالشفعة

ل على مريقة ّكيّتاللي َك: من أمثال تطوان
  .جارو يبات بال عشا

اللي ما عندو دار كل : من أمثال الكويتو
 . لو جارأيوم 

فراح يا كرشي جارنا ا]: من كمام [ 
م ن الصيت ألة كبكبا اجلريان لكالكّب. طابخ حمشي

ال  .!بتسمعي يا جارة ! ة ياكّنإلك عم حبكي  .فالن
دام إخبزتو بال  .يف احلارة هاتزعلي يا جارة البياع لّس

 .بالغار وال تنفع فيه جار وكّب .و يعزم اجلريانوبّد
ع بكمامو صامي مطّل .ان عاجلرياناب عبيتو مّنجّي

 .اناجري ا وسّتالسفيهة سّت .وقامي داير عاجلريان
 . عجارتا ماۤنك عندا ست اجلريان اجلارة البتعّد
ومن ( .اجلار قبل الدار]: من حكمهم [ 
النيب وصى ). ش اجلار قبل الدارفّت: حكم تطوان
ما دام  .غري اهللا وجارك ما بعلم حبالك .بسابع جار
 .ريد اخلري جلارك بتلقاه بديارك .نته خبريأ جارك خبري

ي عّب .ارك إال أنتأنت ما بعد ج إذا حلق جارك بّل
قاتليين ! يا جاريت  .ن لك جاربيتك حجار وال تسّك

ايت كل العامل من بعد أمي وخّي .ي للصلح مطرحوخّل
  .جريان

  .اجلار ولو جار: ]من جناسهم [ 
  ]: من كنايام [ 

 . ك من طاقتنان سّريا جارتنا بّي
ال القيقان متل قّت]: من تشبيهام [ 

  .عكشك بيت اجلريان
  
 

 . جرى معه .تابعه: جاراه: ةعربّي: جأرى
  :]من كالمهم [ 

 ). تركيب عريب(جارى فالن ال ُي
  

ما تعلم : حاجلاِر: من العربية: اجلاۤرح
 . وفهد وبازي وحنوهاأاالصطياد لإلنسان من كلب 

: عربية: من مفردات الثاقفني: اجلارحة
: وأصله تعبري صويف ،العضو من جسد اإلنسان

يكسبه اإلمث كالعقل : العضو الذي جيرح اإلنسان أي
 . اجلوارح: انظر. والعني واألذن والفم واليد والرجل

  
 JARDINIERE: من الفرنسية: اجلاردينۤيار

أطلقوها على قطعة من املوبيليا ذات مرآة وحوض 
مع السكرتون يف  لألزهار االصطناعية تشترى غالبًا

 . سجتهيز العر
أطلقوها على العلبة ذات املقبض : اجلارور
  .جتر من خزانتها

 . اجلوارير: واجلمع
  

أطلقوها على الطاحونة الصغرية : اجلاروۤشة
 . ومنها جاروشة الربغل يديرها شخصان ،تدار باليد

  
أطلقوها على اآللة املسماة : اجلاروف

جيرفون ا الرمل واحلصى والطني والثلج  ،بالكرۤيك
  .وحنوها

 ،)تلفظ اجليم گافًا(جٓوروٓفا : ويف السريانية
 . اجٓوروَف: ويف الكلدانية
  

من  ،اسم الفاعل من جرى: عربية: اجلاري
د ما يقّي: من احلساب ،ما ماؤه ال جيف: األار
  .احلاضر: الشهر اجلاري .نويدّو
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بيناتنا يف حساب ]: من كالمهم [ 
خ للقمر وفيه يف الشهر اجلاري وصل الصارو. جاري

 . تلت أشخاص
ة خري من حبر ينقطة جار]: من حكمهم [ 

 . واقف
  .األمة: اجلارية: من العربية: اۤجلارۤية
وهم  ،ي واجلارياتاجلواِر: واجلمع
  .يسكنون الراء

يذهب : قال اجلواليقي يف الغالم واجلارية
 ،وليس كذلك ... إىل أما العبد واألمة عوام الناس

  .الصغريان: ةيإمنا الغالم واجلار
 . تَمَأ: اريتگويف ملحمات أو

ا جارية الست بّد]: من كمام [ 
ست وجۤاريتني على قلي  .ا جواريواجلارية بّد

 ،ن كل الناس جواراتخّما بالست الرعۤن .بيضتني
مخس  ،فالنة بتدخل مع الست بتطلع مع اجلارية

  .ة نارجوار على بّص
ا ست والست ية بّداجلاْر: ]من أمثاهلم [ 

 . يةرا جابّد
 ،كان غري ممنوع: جاز األمُر: عربية: جاز
 . تصّح: هجازت صالُت
وساد (كل مفعول جايز ]: من أمثاهلم [ 

 . )هذا املثل يف معظم البالد العربية ال سيما جند
: انظر- ).العربية(واج حتريف الَز: اجلاز

 . العقد على امرأة: -اجلازة
. اجلاز أفضل ماحلجاز]: كالمهم من [ 

 ). احلج: يريدون(
الشب : حتريف الزاج العربية: اجلاز

  .زاك: عن الفارسية ،اليماين
  .من ضروب امللح: قال داوود

  ،النحاسأو  لفات احلديدُس: ويسمى اآلن
  

وقد يسمدون به بعض زهر  ،ويستعمل يف الصباغة
 . البيوت

نوع حديث من : نداجلاز َبأو  :اجلاز
استمدت من زنوج  ،املوسيقى اللجبة الصاخبة

مسي باسم زجني منهم امسه  ،١٩أمريكا يف القرن 
 . ا بند فبمعىن اموعةأّم ،جازيو

أن  ويغلب ،هأكاف: جازاه: عربية: جاَزى
 . يستعملوها مبعىن قاصصه

  :]من حكمهم [ 
 . جبازيه لو رّبأك ال تؤذيه عدوَّ
تكلم : جازف يف كالمه: عربية: فجاَز

 . خاطر ا: بنفسه ،رمن غري قانون وبدون تبّص
  .اجلاز: انظر .واجةحتريف الَز: اجلاۤزة

ال  :، يريدونةجازة نصرانّي: ]يقولون [ 
 . طالق فيها

! يامو : موقال واحد أل]: من نوادرهم [ 
  سعى لك جبوز ؟أال إبتاكلي مهلبية و

 .عندي سنۤان ؟ أنا ،تقربين –
ازة وال امشي بدفنة وجَن]: من أمثاهلم [ 

 . متشي خبطبة وجازة
ت اجلازة يوم التنني بتمّو]: من اعتقادهم [ 

ر جازتا الزم تعطش إذا رادت البنت تتيّس .األوالد
 اي! يا موجود ! حدأيا (: (اتوبعدا تقول تلت مّر

. ))فرجيين سعدي من بني السعود! يا معبود ! رب 
  .ر اجلازةّساجة من طرف لطرف بتتيإذا درنا السّد

عدد : وجملة العمران. الزواج: ٩ص  ٢ج : انظر تاريخ املعرة للجندي
و  ٢٥٩و ٢٤٩ص ١ج : ور الذهب. زواج النصارى: ٢٤ص  بحل

٢٦٥ . 
لي وصف لنا يف تقاليد اجلازة ييف ماو

 : أذيع يف مذاعة حلب مرارًا ،احللبية
يف عندكن بنات  ،ابنيخّط: ))دق دق((

 .للجازة ؟
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باب لباب ومن صقاق لصقاق وهيك من 
كانت بتفتل  ،ع وشهورأيام وَمج ،ومن حارة حلارة

  .م الشب وخواتو وخاالتو وعماتوأ
وامساع وصفن  ىوملا بصري املسا تعا بَق

  :بنهآرن ا شافّويتللبنات ال
ندي قامتا طويلة َلشفنالك بنت حبارة اَمل

بس معجوقة  ،ا متل الفستقةوّمت ةوعيونا كحيل اقومعّن
  .كتر مالالزمأۤايفة حال وش

شفافا  بتلّم هالحظت هي أنا: قالت عمتو
  .اتيزغر ّمت

  !.كةشفتو شفتو شقد مبّت: وقالت خالتو
ني گا زنأبّو ،وشفنالك بنت بالفرافرة

بتتكحل وبتتبودر وبتتحمر وبتلبس  ،عا كتريومدّل
 ،طرطر مع دادتا من قبول لقبولوبْت ،كةالبدلة املزّم

 ،هي ما بتصري معنا! يا خّيو : الوسطانيةختو أقالت 
 . يإ :وكلن قالوا

 شوي وكةعْكاضة بنت ْموشفنالك بالبّي
 ،بيضأا ّچة ووعينيها عسلّي، ومسنا حشو جلدا
قالت  أمحر،ا عخدا شقد صار وشفتوا ملا قرٕصتا أّم

  .اد خّدقرصتا حىت يتوّر خصوصًا: األم
ع لّس أنا !ولكن يا خّي: ختو الكبريةأوقالت 

عم األشقر الطويل الوصالن ما شفت متل شعرا النۤا
  .آلخر ضهرا

  .مليحة ۤإي هْي: قال الشب
واهللا كتري كتري : ۤإي يا يامو: خواتو واوقال

  .مليحة وكربوجة
ا شفتوا أّم ام ،فكنه أش عّرأه أ: قالت األم

واهللا  ،شلون عيونا متل الشوحة عم بتزورنا وبتتمتلنا
قالت  ،ما باخدلو ياها وطي طول عمروّلگلو بقي 

ال إا نتجوز البنت حننه مّن !يا يامو: األخت الزغرية
  .اأّم

  

و هالكالم؟ ّشأ ،ا بتفسفس الأّم: قالت األم
  . رقعيابعد شهر واحد تعي امسعي شيطي و

وشفنالك اليوم بنت بالشيخوبكر زرۤزة 
وشفايفا أحلى  ،اتا خفاف وحكيا حلوشكعة ودّمو

  .وأحلى
  قد ؟را ْشوعم: قال الولد
  .عشمخسطعش سّط: كلن قالو

 ا بتشّخّمل: ا توكبس فّي: وقالت عمتو
  . ليش ؟ ما بعرف ،طّولتب

ارة ّرگوشفنالك اليوم بنت ويل عليها 
عاملوضة  سودا شعرا األة وقاّصومشفترة وصارجّي

  . متل السعدان –ستخفر اهللا أ – اوصاير
وخ وشفنالك وحدة دلتنا عليها الست زّل

وبتحكي  ،هادية وتقيلة ومرببسة ،العريانحبارة 
بتخلصك  ْيَه ،ا كان ضابط وماتأبّو ،تركي بلبل

ن عليها خدومة وطبخا شغل ومبّي ،من العسكرية
ا شوي عيونا زرق وّمت! يا حسرة  –بس  ،استانبول

  . كبري
ر ل طبلك وزَمَبَط! واليوم يا مسعود 

ر ل للقموشفنالك حبارة احملب أش بنت ؟ بتق ،ركزْم
 ويا سالم ،بيضا محرا ،برك مطرحك رقيبب أليغ

ما بتقول عن شعرا األشقر إال  ،ازاتاعلى غّم
وضحكتا حلوة حلوة شقد ما  ،قصاقيص الدهب

  .مو هيك يا عمات ابين ويا خاالتو ،قلنالك حلوة
وجسما  ،صعي واهللا بديعة األوصاف –
  .اصابيعا عقٓدن بتنعقد ،متل الزرجنف
 لو ،بفتنوا العابدينعليها رمش عيون  –

يا  :صيحور الكيايل بشلح جبتو وبشافا الشيخ قّد
  .دق لال بترقص ،ودود

 وكلفناها! ي واهللا يا خيو إقالت خواتو 
 وشفتيا يا يا مو شقد ،عودـلنا شوي عال تدق هّيه

  ، ودموعنا بلل باقاتونناـيدموع بْعـوال صحنا آه
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كأنو ه وهّي ،يا عيين ويا روحي وأمان وكمان ،زهر
، بكل تقل بتطلع من نغم وبترتل ما عم تعمل شي

  .سبحان اخلالق العظيم ،ش منا نقول لكأ م،نغنب
اد بسوق ا عّقوأبّو ،مألماوبعدو يتيمة 

شا اهللا  وان ،يد وعاقلادين وحالتو مليحة وِسالعّق
  .تكون نصيبك وفرحة العمر

طار عقلو من  دوالول ،اكلن خيطبّو وقرروا
  .فرحو

شوفن يف بيت  ،كترأملرة عددن وهاهل الولد أشوف 
ابات ال جيناكن خّط: بقولوا العقاد وامسعن عم

  .ونا خايباتترّد
م اللي هللا يقّدأا وجلّد المالك :ان أبّول قال

  .تفضلوا زورونا بعد مجعة ،فيه اخلري
والسبع تنعام منكن : اوبعد مجعة قال جّد

  .امة مبطبخكنبنتنا خّد
واخنطبت بنت ! يب وصار النصيب يا صحا

  .خرأم ةيت دهبة مقدم ومّيِم: العقاد واتفقوا عاحلق
طبق جنم ع إذا ٕبق أجا دور الفلكي يطّلوهّل

وطرح  ، ومجعالعريس حممود على العروس شكرية
وضرب وطلع معو األحسن يبدلوا اسم العروس 

  .ا ثروتويسموَّ
نوا الكتاب وقلعوا بسمار وقروا الفاحتة وعّي

  .ببيت العريس هوودّقا من بيت
نو أهل العريس عزموا أ :ونسيت أقول

ونامت أم  ،العروس وأهال لعندن قبل الكتاب
العريس مع العروس بفرشة وحدة من شان أيش ؟ 

ومن قبل الحظت نربة  .امن شان تشم رحية ّمت
غين معي  دي يا عروسة ابين يل وتسلمي ،صوتا

 ،))ملازأوهداين خامت  حمبويبأول عشرة ((: ألشوف
ام سوا ومن شان أيش ؟ من وتاين يوم راحوا عاحلّم

حتا ال يكون يف جسما شي ـتشوف شل شان
  وأجت أخت العريس ؟ وعـملت حاال ،صـنق

ومن  ،تا مۤاكن من شعرامتزح مع العروس وشّد عم
ا إال رّب شان أيش ؟ من شان تشوف شعرا خلقْة

  .تركيبة
ا يف شي وهسبت ما يكون العريس خمّب

يف الدرب ومكشوفة  ةا مغطاية وهّيمطرح ويشوف
  .صحابوابيت من بيوت شي يف  ةوهي

  
 ،أجا يوم الكتۤاب!  – يا سامعني – قوهّل

وأجا الشيخ وأجا  ،مني لبيت أبو العريسوأجوا املعّز
وسأل الشيخ موكل  ،وكيل العريس ووكيل العروس

العريس وموكل العروس عن قبوهلما بعقد النكاح 
  .اشهد عليهمأو ومؤجًال باملبلغ املتفق عليه معجًال

 ،وقروا الفاحتة وعشر ما القرآن والدعاء
وشربوا شراب  ،ادى الكّبرمة الراحة ومرّبوأكلوا ٕف

وجعله  ،تدقب والنوبة عم ،قهوةالاللوز وبعدو فنجان 
  .عة عم بوّدوكل واحد بقوال وهّو ،اهللا مبارك

ن بوحدوا الكتۤاب والعرس ومنن ويف مّن
  .قصريأو  صل طويلاجبعلوا ف

وأجا يوم نقل اجلهاز وتعا معي وامساع 
لعبلة ا امساع صوت الطبل والزمر وشوف .وشوف

وچق چق چق چق صوت  ،عم ترقص على مجال
الصناجات عم بناغش رقصاتا ونقزاتا وغنجاتا 

ف ورا ووش ،توب البدويات: كمۤام توبااات وهّز
احلمر فوق  اسة ال بسني العيبادة والتّرالعبلة الكّر

 ،الطويلة املدندلة قميص املَلس املزّرقة ياقتو واكمامو
 ْيوعالقبيعة َه أسود،وفوقا القبيعة املوصلية اللي زيقا 

  .بةة حطاطة مخرية مقّصلّف
  
لعبوا ب قدام هالكرادة والتراسة اتنني عمو

ودقيقة ورشيقة  هاللعبة خفيفة هللا شقدأيا  ،باحلكم
يف يف الدنيا بلد بتتبارز بالسيوف  وال تظن ،ومهيجة

  .حلكم متل حلبالعبة 
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  :جا عرض اجلهۤازأوورا هٓدول 
شايلني على روسن  النيشوف احلّم
 ،ية وعليها الزهرابالقازأو  الصواين امللفحة بالشالة

وصينية عليها كاسات  ،ة عليها قمقم العطرصينّي
وصينية عليها فناجني القهوة  والتقايل، الشراب

يشمق العروس الوردي،  وصينية عليها ،والركوات
الطشت واالبريق شغل سوق  وصينية عليها

 موصينية عليها القبقاب الشرباوي املطّع ،اسنيالنّح
مة وال ننسى الصينية اللي شايلتا قّي. اللولو بعرق
وكمان ال  ،نگطاسة احلمام واللام وعليها احلّم

 ،ننسى اللي شايل بقجة احلمام املربوطة بالقيطانة
  . ك احلمايةوأخريًا ٕدَش

الصواين وأجا دور القطع  وخلص دور
شوف تنني شايلني املراية احلجرية الكبرية  الكبرية،

  .البلجيكية املزينة بالريبان
وكمان  ،ارربعة شۤايلني اجلاردينۤيأوشوف 

 ون ودمغة املرۤايات كّالتعة شايلني السكربعدن أرب
  .ملزوقة عليها
ة شايلة دّب .جا دور الدوابأق وهّل

ٓلو إمن خشب السرو اللي أو  الصندوق شغل البندقية
ة شايلة ودّب ،تاناة شايلة الطنافس واليودّب ،رحية

ة شايلة ودّب ،الفرشات واملخدات والچراچف
اس الضوناضو ودبة شايلة القي ،ايات والدشكاتالتّك

وميكن لفت  .وغريا و غريا ،املرقوم باملفضضات
مزينة باخلرز والودع  و هالدواب كّالّنأنظرك 

  .بة باملناديل امللونةوروسا معّص ،والريش و اجلراس
هاجلهاز هادا اللي شفناه أجا من بيت 

هل العروس اشتروه ماحلق أو ،العروس لبيت العريس
  .دناللي ذكرناه وزادوا عليه من عن

وهاملوكب عم مبشي والدنيا قامية وقۤاعدة 
  من شبـابيكتفرجات ـواملتفرجني يف الطريق وامل

  

ن صوت الطبل والزمر وصناجات نادّيبالدور عم 
  .املوكبهر العبلة اللي عم بتتصّد

  . كل اللي جرى متهيد ليوم التعليلة
شوف الدبكة  ،نةحلوقبل التعليلة ليلة ا

عامرة يف حوش كبرية وشوف بعدا الرقصات 
وتس وتس عم  ،والطبل عم برعد والزمر عم بنعر

والحظ إألجرين  ،يديهن املناديلبرقصوا الشباب وبإ
 ،م الطبل والزمرل متل ماعم بنّظشلون عم بتتنّق

بتشتد والقامة عم وب شلون عم بتنتىن َكوشوف الر
وكل هيك  ،وهيك بتتطٔول وبتقصر واإليدين هيك

  . بتس وامليلة بتس والرجعة بتس وتس وتس وتس
ن عم بتفرجوا وشوف املتفرجني حوالّي

 ،بتوشوشوا وكل تسة ببهجة وكل نسمة ببسمةو
ات دمات يف قلوبن ات وتكات التّسودقات التّس

وما بتسوا كل شوي وشوي شحطة من  ،وتكات
  . ضةت املفّراناأراكلني املقرتعة قدامن متل الشمعد

و هنن ار عرفانني حالن أّنال والزّمأما الطّب
وشابوش شاباش حلمدو  ،اد جهجهون الكيفقّو
وطم  – وبكون محدو ناولو البخشيش –تلي گمز

حلج  دقة شكر حلمدو، وطم ططم طم ططم طم
  . . . ج وطم ططم طم يكن أبو مصطفى

 ،ةة ودخلت صواين احلّنوأجا دور احلّن
وكل صينية مقرتع  ،شوف عددا ميكن عشرين صينية

شوفن قلعوا  ،فسطا دقاميق احلنة وحواليها الشموع
دوا گچروايات صواين احلنة وشعلوا هالشموع ور

ومحلوا هالصواين  ،الشباب وهنن كانوا عم برقصوا
 نبلهب مشوعا العم بتمايل مع ،تترقص معن بشموعا

رقصات : هيك وهيك وعلى إيقاع الرقصات
ا  ون العريس عم بتحّنالراقصني ورقصات اللهيب بك

  .منيوا كل املعزَّوبعدا بتحّن
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 !كرام  يا ! ة يا سامعنيوبعد ليلة احلّن
ريس شوف حّالق الع :ة التلبيسةليل ،بتجي ليلة الليايل

رض يف أواملعزمني  ،لو على صوت النوبة عم حبلق
واحلالق عم حبلق  ،احلوش على كراسي قش واطية
شواربو وبعطرو م لو لعريسنا وعم مبشطو وبّرب

لو كستك لوبچك  ،وبزنرو بالشالة طبقات طبقات
وما بنسى  ،الساعة اللي عم بضهج فوق هالشالة

هللا يا اويا ،ة بلفتولو كمان عرق متر حّنلبچك 
ة عمامك والكبارّيايد أبوك وإعريسنا قوم بوس 
وا قمچات نتو يا شباب لّفأو ،وصافح أصحابك

  .يطلعيلكن وقومو كٓو العريس را گأرا
وتزامحت النظرات من عيون املتفرجني 

بة وعم بتتزاحم حول دارة وچ العريس مصّو
  .اخلجالن شوي

مينو سخدوج إوعن  ،ق بالنصشوفو هّل
ج بني وزير نو امللك املتّوأو سخدوج كمشالوعن 

خني والبسني وشوفو تنني مزّر ،امليمنة ووزير امليسرة
يل هدو ،اخلودات وساحبني سيوفن وماشني وراه

عمامو اوبعدن أبوه و ،احلرس امللوكي مللكنا العريس
اعمامو عم حبموا ضهرو والد اخوتو وأوخوالو و
 يدو املسبحة الطويلة وكل شويإوأبوه ب ماألعادى،

أهللا  بقرا آية الكرسي وبنفخا على أبنو تيحميه شوي
  .العنيم

 ،ام بعضنني قّدام عريسنا انتظم صّفوقّد
ملتقابلني مغاوايني اوهالصفني  ،وبالنص فاضي
عشرة قدام عشرة بالطرابيش : ةومنظمني هاملّر

و عشرة  ،وكـقنابيز السبع ملالاملغربية ولفة الشالة و
قدام عشرة بالطرابيش املغربية ولفة شغل الطارة 

رة قدام عشرة ـو عش ،وقنابيز شغل الطارة
شرة ـعو ،عات املوصلية ولفة الكسروانةـبالقبي

  ،ريةـطاط وقمباز دق اللـواحل بالربمان قدام عشرة
  

و عشرة قدام عشرة مالشباب الكويسني عاوجني 
 الست كروزا وفوقا الساكوي نيالطاكية والبس

بالطربوش املقشش  و عشرة قدام عشرة ،السودا
واللي قبلن  ،والبنطرون والقندرات اوحتتو السنطر

وكل هدول عم مبشوا  ،وغرين وغرين ،بصرامي نلك
يديهن إوب طرف متل الزلعطانة تكة على تّك

 ، وقدام املشاعلالفوانيس والفنرات وقدامن املشاعل
 ،كة النحاسية اللي صارت بعيدة عن العريساملزّي

م عم بنّظ بإيدو الكردة شاروشيني البوبنص هالصّف
باسم : ة سرعة بصيحستدعي احلال شوّي، وملا باملشوة

 وبينات هالصفني واحد ،اهللا يا شباب باسم اهللا
وكل دقرة غنا ...  يا عيين ياليل ليلاي: صوتو حلو

: الكل معو اوبكملو .. ولك اهللا: بصيح البشاروش
الزين الزين  صلوا على حممد ،يساور دوز دوز جيه

  . هللا عليهأمكحول العني واليعادينا 
  : وبرجع الدور البو الصوت احللو
  يا اهل السخا تكرمون الضيف بارضاكن

  العيش برضاكنوتعاملونا بطيب 
هللا يساور بصيح بيشاروشنا أولك ... 

  . وإذا فتح متو بكرب متو ،والعريس ساكت .وبتبعوه
هادا موكب التلبيسة العجيب اللي رتبو 

ذواق أنوا أوك .ونظمو الزمان من قدمي الزمان
 ت التنويع فحشدت فيه أنواع اللفاتاألجداد حّب
تارة للست كروزا چالقنابيز من الوأنواع 

و املا عندو  ،الشراويل والكبابيد و العباياتوم
ذا كان معن إو ،بستعريأو  بستأجر من سوق بالستان

  .ل النقل بالزعرورات خضر بتكّمناس بلّف
تفرجوا بوال ننسى النسوان يف البيوت عم 

شوكة وهنن مكبوسني على بعضن ـمالشبابيك والك
مسعن أش نة بيناتن ألـوياريتين كعب جب ،متل اجلنب

تو بنت ـبعلقوا على عرس عريسنا وعروس عم
  اير حبوش العرسـأش ص –يا لطيف  –اد اللي العّق
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   .عم بنتظروا جية العريس
 ام قهوةقّد التلبيسة ق وصل موكبهّل

دو ور عن زنشّممس وشوف القهوايت متلّب احلارة،
ة القهوة املّرمشوف صب  ة والفناجني،يدو الدّلإوب

 وبعد ما بشربو بكسر الفنجان قصدًا ،ألبو العريس
وبعدا بسقي الكبارية  ،لكسر الشر عن العريس

  .وبياخد خبشيشو وبروح
 على ىشاروش كلما عّديوما بنسى الب

صحايف احلاج صفوان : يد يف احلارة يصيحّگبيت ع
القضيمايت وصحايف شيخ الشباب أبو اصطيف 

  .العنربيل وصحايف وصحايف
ضرب األرض  وشوفه هلق بكچي احلارة

 بو العريس دّسأو ،اهللا حقإن  سدو: تو وصاحيبعصا
  . و جميديكّفللو ب

نيت يا أو ،له يا شباب باسم اهللاوباسم اۤل
 ويا مشعلجي اللي عم بشلهب وبزّت ،عبلة باسم اهللا

لعيبة اويا أهل الكردة والترس وي ،الشرار هيك وهيك
نيت يا مزيكة اللي قربت لبيت أو ،النبوت والسيف

العروس وصار خيتلط صوتك بزالغيط النسوان باسم 
  .اهللا وباسم اهللا

هادا ما جرى للعريس اللي وصل لبيت 
  . العروس

ا وحكت معا أّم اأما العروس فاختلت مع
اللي  ويا سالم عخدودا ،كم كلمة قبل العرس

  . ارّنصارت متل اجل
لتا القيمة ا عاحلمام وخّسّووقبل العرس أخد

جت أوبعدا  ،ببيلون الوردسبع مرات ومعمكتا 
  .يديها وأجريهاإ املنقشة ونقشت

ون زگوقبل العرس دهنتا املاشطة بالد
رتا وغاوتا ـورشرشتا بعطر الورد وبودرتا وّمح

يد ت ال بإوحط ،وكحلت ال عيونا وحواجبا
  دناألق بـال احل تارات وعلقـوار وبايد سنــس

كت يف چومشطت ال شعرا و ،والبغمة على صدرا
وعلقت على  ،قت البكلة على صدراوعّل ،التاجراسا 

 ،اية ولبستا امللحفةچكتفينا القصب وحطت ال البا
ميا  ،قربان هالوچ :ال معسول الكالمع ة بتوّزوهّي
وما شا  ،خيزي العني عن عيونك ،يل هاجلبني يسلم

هللا أو ،اهللا وميت ما شاء اهللا على حسنك ومجالك
ي يا رب إ ،ه حيرسك وحيميكي والسعد خيدمكهّو

  .القلوب ببيا حم
بوا أهل العريس العروس وأجا احلنتور ورّك

 .هللا يااهللا لبيت العريساويا ،فيه وركبوا وراها
مخرية النعمة : وادخلي يا ست احلسن والزقي اخلمرية
ودق النوبة،  على باب صقاق العريس بني زالغيط

واقعدي على كرسيكي العۤايل والبسي هالقبقاب 
  .م بالصدفطّعالشربۤاوي امل

ة ة تّكوتّك ،يا عروس قومي وقومي
نته يا عريسنا اللي أو ،بقبقابك العايل يا عروس

وصلت للباب وحتت قبة الباب قبة تانية مالسيوف 
ويا زالغيط  ،دخلة رهيبة حقًا ،ي حتتااملشبوكة عّد

جة ويا صوت استقبليه ويا نوبة اخلوجة ويا دايرة اخلو
  :احللوة اخلوجة لعلع نهوناتك

  ييتيا جنمة الصبح فوق الدار عّل
  يت رحية احلبايب وجييت وضّوييتمشي    

  إذا راحوا على بييت علّي ندرًا
  شعل هلم شحم قليب إذا خلص زييتال   

وتعي يا أم العريس تعي واكسري قرص 
ته يا أبو ْنأوتعا  ،الشراب على رأس العريس والعروس

  .يدإيد بإك العريس ومّس
نسوان العريس قلبوا قنابيزكن على نتو يا أو
من  يد التانيةا اإلوإيد وخّلومشعة مشعولة ب ،روسكن
  .دتامت الدنيا وقّعتسند زالغيطكن اللي قّو شان

  ،ياللي جبتوا العريس دوركن خلص أنتوو
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 ،ام الزمربكرا عحّم :وقولوا ،قولوا للسخدوج اجنور
وركن د بتريدوا قولوا أشو ،وقولوا عاملزابل يا عزبان

  .خلص والسالم
وأجا دور العريس والعروس ماشيني تكة 

ن س مامن صيب كوّية وقّدخللۤوالبيت  لوين ؟ تكة
  .شان يكون بكٓرن متلو

 ،ويف بيت اخللوة ما منعرف أش بصري
  ..ياكلوا آلة اخلزانةببعدما 

بفتح  نو العريس بعد شويةأبس منعرف 
، أو بالدم ةعطي أم العروس منديل مصبغيوب الباب

س جبوز ألهل ق َبوهّل ،طالعاتم العروس وبأبتدخل 
وهيه بتفتحا قدام الناس وبترقص  ،العروس يزلغطوا

  . افّي
جبوا  ،ةوه الصباحّيوصباح هالليلة بسّم

ات ومامونية على الناس وبفطروا ببيت العريس شعيبّي
 الصباحية والعريس دي عروستو ،نغمة املزيكة

  .وهيه بتهدي هدية ةهدّي
  .وبتبقى العزامي سبع تّيۤام

أمي عن أول كلمة قاال أبوي  أنالت وسأ
كام اشترييت ب: ع أبوك عاملرۤاي وقال يلطّل: قالت ،ٕإال

اشتريتا : اقلت للو بعد ما شفت صورتو فّي هاملراي،
  .بروحي

: لتوأس: يل لت خاليت كمان قالتأوس
  .راحة العمر: عندك راحة ؟ قال

أليش : قالت يلمي أم ألت نانيت أوس
  . وجةبوحلقتين بالبا ،زغري اجلن هالسؤال ولك
اسم قاسم عند البدو وبعض : مجاۤس

  .الريف الذين جيعلون القاف جيمًا
أهًال : اببدوي ۤماشي أجاه واحد نّص

  –.چيف صحتك يا جاسم ،اسمجبوسهًال 
  .مو جاسم َأينواهللا 

  

دري أين أ ،ال باهللا جاسم أنت ما تدري –
لو أ أبوك ،يكغّدتفضل تفضل أل .بوكأبيك من أيام 
وقطع حلمة  ،ابان القّصلوا لدّكودّخ ،فضل كبري علي

وقام النصاب قبل ما  وأكلوا اللحمة، نشوت اللحمةاو
والبدوي بعد  ،حاسبو :يشبع البدوي وقال للقصاب

  .هات حق اللحمة: ما شبع طلع مالدكان
  .يااللحمة عاحلضري اللي كان مع –
  .هات بال زعربة –
  باهللا: وليگ ،ول لو ماين جاسمگأ –

  ). ودفع(جاسم 
 ،الذي يتجسس األخبار: عربية: اجلاسوس

  .اجلواسيس :واجلمع
  .اجلاسوسية: واملصدر الصناعي

حيرفون اجلاسوس إىل  والعريقون يف العامية
  .داسوسال

: ويف الكلدانية، ٓجشوشٓا: ويف السريانية
  ). افًاگهما تلفظ جيم(ا شوَشَج

الصحن : JATTEمن الفرنسية : اجلاط
  .م فيه الطعامالكبري يقّد

يف جملة  ))كلةاملئ((ـواقترح تسميته ب
عمل ومل ُي ،٥٩٥ص  ١١امع العلمي العريب س 

 . ذا االقتراح
نقيض شبع فهو جائع : عربية: جاع

 . وعانةوعان وُجُج: يقولون وهم ،عانْووَج
. و جوعانةفالن عين]: من جمازام [ 

 . )ليس بابن نعمة: يريدون(
ذا بكي ياجوع يا إالولد ]: من أمثاهلم [ 

 .إذا جعت غين وإذا كترت مهومك نام .موجوع
كالتك أعلى  دتواللي عّو. طيبأكلما جعت بتاكل 

 . ك جبوعكل ما شاَف
  :]من شعرهم [ 

  اش من كان قّوأن جاعت البطن إ
 ا ك ال تفّووساعة البسط عمَر
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  :] تشبيهام من [
   .الصامي بال صالة متل الكلب اجلوعان

  .انظر اجلوع
 ،الولد فتح جاعورو: ]يقولون [ : اجلاعور

فاعول من  ىبنوا عل ،فمه الذي يصرخ به: يريدون
 . انظرها .جعر

صابع أ: جاوأو  جاغ: تركية: اجلاغ
 . الدوالب

اسم الفاعل من : اجلاّف: عربية: اجلاّف
 . يبس: جّف

جاف على جاف طاهر ]: من كالمهم [ 
 ). من أحكام الفقه(بال خالف 

 . صلهاآنسه وو ضّد: جافاه: عربية: جاَفى
بنوا على فاعل للمبادلة من : جأفص

 . انظرها .صَفَج
 ،اخلشن ،الغليظ: ياجلاِف: عربية: اجلاِفي

  .من عشرته موحشة
 . فاةُج :واجلمع
نسيج أورويب مسي باسم خمترعه : اجلاكار

JACQUARD  الفرنسي امليكانيكي الذي اخترع نول
  .١٨٣٤احلياكة ومات سنة 

 . يستعمل اجلاكار للبس والفرش
  .بنوا على فاعل من اجلكارة: جأكر

 . انظرها
 . انظر الچاكيت: اجلاكيت

دفني معتقد فيه قرب حي : الشيخ جاكري
  .مسي احلي بامسه ،ارةگالب

قرب : ٥٠٧ص  ٢ج  ))النهر((: قال الغزي يف
عرف مبزار الشيخ ـلة شبه زاوية تـهذه احمل

وأهل تلك  ،افـهلا شيء من األوق ،اكريـج
  نذرون لهـوي ،دون به اعتقادًا زائدًاـيعتق تاحملال

  

ون عنده املوالد ويفرقون يف حضرته ءالنذور ويقر
 ،همنيّتوامل فون به عند ضرحيه املظنوننياألطعمة وحيّل

حينئذ العتقاده  ،حد على احللف به باطًالأفال جيسر 
، ولدهأو  مالهأو  ينكب جبسمه أنو ال بّدأنه 

  ..وحيكون يف هذا املعىن حكايات
 اهلحبثنا عن ترمجة هذا الويل فلم نظفر 

  .بأثر
من ساللة ابن أنه  ويزعم القرباط: نقول

  .احلنفية
أنه  على املرضى وزعميقرأ  واتصل يب شيخ
  .من ساللة الشيخ جاكري

من يقتطع أرضًا : ومعىن جاكري بالفارسية
  .له

رضًا أقطعه احلاكم أمن : ومعناها باهلندية
  .لقاء خدماته يستغلها مدى حياته

حفيده وهو تنبكچي أنه  لت من يزعموسأ
ه جباكري سألته عن تسمية جّد ،))ةآفامي((قهوة 
قوام بغضب : ألنه ٕجۤكر:  – وهو عامي – فأجاب

  .وقوام ببعج
  .ويلقبونه ببعاج البقر

تعليقًا على  ٣٦قرة يف منظومة الشيخ وفا الرفاعي ص بانظر قصة بعج ال

  :قول الرفاعي
  م تربة اجلاكرييواقصد وّمي

  أيب حممد شريف النوِر
  ْةّبوالشيخ جاكري عليه ُق

  رفيعة البنا بأرض رحبة
متهمًا نزلوا الشرطة على أن  ويزعمون

هللا أى وما خّل ،ستغيثبه عم جريه بالعصاي وهّوإ
وملا ذكر الشيخ جاكري  ،وال نيب وال ويل إال وذكرو

 . انكسر الفلق
  .ذهب وجاء: عربية: جال

 .فالن عم بصول وجبول: ]يقولون [ 
 .جلس معه: جالسه: عربية: جاَلس
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، طري جالس: يقول احلۤماماتية :اجلۤاۤلس
أن  ال خيشى قدمي يف حمله عند احلمامايت: دونيري

: وضده عندهم الطري املخلف ،يرتل عند غريه
  .اجلديد

 .اسم الفاعل من جلس :واجلالس
أو  جلواُأالذين : اجلالية: من العربية: اجلاْلۤية

  .لوا عن أوطامَج
 .نونوهم يسّك ،اجلاليات: واجلمع
 .اجلامة :انظر: اجلام
اسم الفاعل : داجلاِم: العربيةمن : اجلاۤمد

 .ما ليس به حياة وال حركة تلقائية ،من مجد
: غريهاأو  جامع زوجته: من العربية: جاَمع

  .ةأقام معها العالقة اجلنسّي ،اهاتغّش
اشتقناليك  :ويتظاهر بعضهم باجلهل فيقول

 .جامعكمنحب ْن
اسم الفاعل : عاجلاِم: من العربية: اجلاۤمع

 .من مجع
 .كالم جامع مانع]: كالمهم من [ 
اختصار املسجد : من العربية: عاجلاۤم

  .اجلامع
  .عۤموۤااْجل: يقولون وهم .عواِماَجل: واجلمع
  .١٢٤ص : انظر التذكرة التيمورية
  .واستمدا التركية

  :واستمدا من التركية اللغات التالية
  .GEAMIE: الرومانية فقالت

  .DJAMIYA: فقالت والقرواطية
  .DJAMIA: والبلغارية فقالت
  .XHAMI: واأللبانية فقالت

 .TZAMI: واليونانية احلديثة فقالت
و جامع مّن التّم: فالن]: من استعارام [ 

  .والقلب حابورة
 

من شان تتجوز : ]من كتاب اللّباد [ 
يف  ))البخيت((جامع يف ت أرامال البنت قوام الزم تبّي

عاملرا الزم تدخل من من شان يهون الطلق )). ريْغَأ((
من شان ميشي . لو بابني وتطلع مالتاينأباب جامع 

جريه خبيط إالزغري قوام الزم يربطوا لو بامهني 
زبيب ويشيلوه لباب أو  ة زعروردۤيلو شوّيوحيطوا ْب

فك : ي طالعاجلامع يوم اجلمعة ويقولوا ألول مصّل
 .دۤيلواشكۤالو وخود الْب

  
يوم الوقفة جبامع  االبتحّن]: من اعتقادهم  [
 .سنتو لقايا يف الكبري جبيه

 منو شّخ :قال لو]: من كمام [ 
جحۤا را عاجلامع . هالصيب اليتيم :باجلامع ؟ قال لو

 .مستقيل اهلّم أنار وأنت مسّك :قال لو .رمسّك شافو
ع حصر اجلامع قّطفالن ْم]: من كنايام [ 

 .)إليه ًاكثري يتردد :يريدون(
  

نسردها فيما يلي وجبانبها جوامع حلب 
: ثار اإلسالمية لسوفاجهكر رقم صفحة كتاب اآلذن

 )الطروشأو ( جامع األطروش – ١٩٢جامع أيب ذر 
 – ١٤٩قصراوي جامع األ – ١١١غلبك أو  يف

جامع  – ١٩٠جامع بادجنك  – ٩٤جامع التونبغا 
جامع بشري باشا  – ١٩٩جامع البخشي  – ١٤٤حبسيتا 
 – ١٢٩جامع البهرمية  – ١٦٦ جامع بنقوسا – ٢٠١

حارة جامع بيز يف (جامع البۤيز  – ١١٠جامع البياضة 
وبه  جامع بزه،: مونهـيس وقد، قرب حارة املغازلة
كالمها حتريف  هوبيز وبز ،احة بزةـمسيت حارة س

خارج سور باب (ع التوبة ـجام – ١٢٥) بيسْع
 ١٩٦) ريبـن يف سوق حارة باب الناآلو ،النريب

امع ـج – ٦٣) يف حارة ساحة بزة(جامع التوتة  –
  و يفـوه ،ريـويسمى جبامع اخل(ى ـاحلاج موس
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) قرب بانقوسا(ادين جامع احلّد – ٢٠٦) السويقة
وفيه  ،وأصله كنيس يهودي(ات جامع احلّي – ١٠٤

أو املدرسة (جامع اخلسروية  – ١٤٨) كتابة عربية
 – ٨١ جامع الدباغة العتيقة – ١٣٠) اخلسروية
جامع  – ١٠٤جامع الرومي  – ١١٤ج َرجامع الَد

 – ١٥٧ جامع السكاكني – انظر حارة الزكي –الزكي 
ويقع بني  بامسه، وبه مسي احلي(جامع سليمان 

جامع الشيخ  – ١٧٣) دكاكني حجيج وصاجليخان
الكبري  اجلامع – ١٠٠جامع فستق  – ١٥٢محود 

باب يف حارة ( جامع الكرميية – ٤٧) أو األموي(
جامع  – ٢٠٢جامع الطرطوسي  – ٩٢) قنسرين

جامع  – ١٣٠) يف حارة باب املقام(الطواشي 
جامع  – ١٢٧) ما بني احملمص والسفاحية(العدلية 

جامع املشاطية  – ٥٤جامع القصيلة  – ١٧١قرلق 
أمام (جامع املهمندار  – ٧٢جامع معروف  – ٢٠٤

 – ١٥٣جامع املوازيين  – ١٠٢) احملكمة الشرعية
 . ١٧٢ دده جامع هارون

اصطالح حديث للمدارس العليا : اجلاْمعة
  .تتفرع إىل كليات
  .عاتاْماجل: واجلمع
  عةاجلاِم: فارس الشدياق أمحدوضعها 
وضعها مقابل الكلمة  .عاتاجلاِم: ومجعها

  .عن الالتينية UNIVERSITÉ الفرنسية
 الطّب ةكلي لب تضّمحواجلامعة يف 
  .õوالزراعة واللغات واحلقوق

  .األزهر أقدم جامعة يف العامل ويعّد
ومنهم  ،والعرب أنشأوا النظام اجلامعي

  .اقتبست أوروبا
  . جامعة حلب: ٩٩عدد حلب ص : انظر جملة العمران

رابطة تضم الدول العربية : اجلامعة العربية
 .١٩٤٥ت عام ئنشاملستقلة ُأ

  التركية عنمن : ةاجلامقّيأو  :اجلامگّية

 ،اإلنعام ،األجر ،املعاش ،بالراِت: يگجاَم: الفارسية
أداة : ))يِگ((القيمة و: ))هجاَم((وأصلها من  ،اهلدية

  .النسبة الفارسية
  .ياتگاجلاْم: واجلمع عندهم

 . استعملت يف العهد األيويبو
  
الشهر اللي ما إلك فيه ]: من أمثاهلم [ 

ستورو معو َدية گجاْم الالولد َب .أيامو ية ال تعّدگجاْم
 ). يتصرف حسب مشيئته: يريدون(

عامله  ،أحسن عشرته: عربية: جاَمل
  .ماسحه باجلميلأو  باجلميل

 . ةۤلجاَماْمل: يقولونوهم  .ةَلجاَماُمل: واملصدر
  

من  ،يف منبج :] من قرى حلب[  :جامل
أي من (: الفاطم): يمًاگتلفظ اجليم (ٓال ْمَج: اآلرامية
  .٧٠حلب ص كما يرى األب شلحت  )اإلبل

  
الصندوق  ىأطلقوها عل: اجلامأو  :اجلاۤمة
ق فيه تعّلأو  ور تعرض فيه البضائعاملسطح ذي البّل

: جام وجامة: من التركية عن الفارسية .تنااإلعال
  .الزجاج ،ورالبّل

 . اجلامات: واجلمع
: ))افگ((: عربية عن الفارسية: اجلاموس

حيوان بني : أي ،الشاة ،النعجة: ))يشِم((ور والث
أو عن . اميشگ :وقد تلفظها الفارسية ،الثور والغنم

 ،السخطة: ))ميشا((و البقرة: ))اوگ((السنسكريتية 
  .الكاذبة

هلي ضخم من فصيلة أواجلاموس حيوان 
  .أصله من اهلند ،البقريات

  .اجلواميس: واجلمع
  .اجلاموس مصر يف العهد الفاطمي ودخل

 GOVمن  KOMESHاألرمنية واجلاموس يف 
  .مبعىن اللحم الذي يؤكل عامة MISو ،بقرةالمبعىن 
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ميشٓا وكميشٓا ويف السريانية ٓجموشٓا وَج
  ).تلفظ اجليم گافًا(

كما يف السريانية مع فتح : ويف الكلدانية
  .خرهآ

  .يشاِمگ :ويف الكردية
عدد ذحبيات اجلاموس يف حلب : إحصاء

قل ما أوهو  ،جواميس فقط ٧هو  ١٩٦٠سنة 
  .يذبح

 . واحليوان للجاحظ يف فهرسه ١٢٤ص  ١٠ج: انظر اية األرب للنويري
  :]من أغانيهم [ 

  هوَسالشمس الشّم –  ! نورا لىحا ايا م – طلعت
  هاجلاموَس    لنب        ياهللا بنا منال وحنلب
 ، اسم مجع للجّن: اجلاّن: من العربية: اجلان
  .اآلهلة : GINIE: من الالتينية

 . ةاجلانّي: واملؤنث ،اجلاين: والواحد عندهم
: ن سبعةاملوك اجل]: من اعتقادهم  [
و األبيض  زرقواأل صفرواألخضر واأل محرامللك األ

  .و األبلق سودواأل
وعلى هذا االعتقاد نسجوا صاية السبع 

 . ملوك اجلان: ملوك أي
يف اجلدي شعرة أن  :] يعتقدونو [

 . ماجلان
يف حدا يضرب ولد  بصري ما: ]ويقولون [ 

العروس على باب ت وإذا عّد .اخلارج بلطشوه اجلان
ينا مي غالية وإذا كّب .ام بتخطف ال اجلان جوزاّمح

! ستور يا حاضرين َد: وما زمزقنا و قلنا عاألرض
ومتال البضرب األرض بعصاي  .بلطشونا اجلان

باحلّمام واللي بنام  .بلطشوهبكسر روس اجلان واجلان 
اكل ونسي ـيبوإذا كان واحد عم  .اجلان خبسلوه
والبـطرق  .يدو عاألرض بتاكل معو اجلانإ وحّط
  انـي اجلّلـة خببتو يف صّفة العترقندأو  اطوبوز صّب

  

 ام من دون ما تصّبواللي بتقعد عبالط احلّم .لتولۤو
 .جلاناا وا فّيلال كم طاسة مي على جسدا بتعّب

ى والبحر معّب .فيه اجلانوا والبربك يف عتبة البيت بتعّب
وإذا . سيدنا سليمان على قماقم ماجلان اللي عصوا

شفت توبك اللي طالعتو تتلبسو فيه لطعة بكون 
  .استعارتو اجلان

واجلان داميًا بتسرح وبتمرح حتت األرض 
 . دن وبتجرترنوفوقا إال بشهر رمضان املاليكة بتقّي

ى عّبتمو كل اجلان بت]: من كمام [ 
 . ةبقنين

ك جان وجان جاَن: ]يقولون [ : جان
: ٔجان: من التركية عن الفارسية ،غريك باجنان

  .احلياة ،الروح
  .انظرها :ومنها ٔجإنم

 . انظرها :جانوۤرك :ومنها
 ،إىل جانبه صار: هجانَب: عربية: جاَنب

 ). ضّد(باعده 
شق  ،الناحية: باجلاِن: من العربية: اجلاۤنب

  .اإلنسان وغريه
 ،يبجاْن: ضمري كما يليالوتصرف مع 

 ،باجاْن ،بوجاْن ،جانبكن ،بكجاْن ،كَباْنَج ،ناجانب
  .نبجاْن

 . وۤانباْجل :يقولون وهم .وانباَجل: واجلمع
أو  عطاه جانب ماحلساب: ]يقولون [ 

  .لو عندوماللي أ
 . بكعم حبكي من جاْن أنا: ]يقولون  و [

أسرة درزية : جنبالطأو  :ٔجانبالط
كان هلا اإلمارة  ،تركيأو  مشهورة من أصل كردي

اليت كانت ) )كّلز((على ناحية  .م ١٧يف القرن 
 ،ومملوك چركسي كان نائبًا يف حلب ،تابعة حللب
  .٩٠٦مات سنة 
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يف حلب قصر  ))حي بندرة اإلسالم((ويف 
  .جانبالط

التركية عن  ))جان((وأصل الكلمة من 
 ))بوالد((و ،ءحياة وخالصة الشي ،روح: الفارسية
  .الفوالذ: التركية

  .انظر در احلبب
  .إعالم النبالء: وانظر

 . وانظر ر الذهب
حلم  : JAMPON: من الفرنسية: أجلانبٓون

 . باخلرتير املعّل
: اإلنكليزيةن م: اجلنتلمانأو  :اجلانتلمان

GENTLEMAN : النبيل ،السيد.  
): )البزيغ(( :رضا أمحدوضع هلا الشيخ 

اخلفيف اللبق  ،الظريف املتكلم وال يستحيالغالم 
ا تصلح لكلمة أرى أو :قال ،السيد الشريف

 . حدأمل يستعملها و: نقول .جنتلمان
املشتغل بصناعة : يقول الغزي: ٔجاجني

  .النحاس
: التركية ))جان((من أنه  والصحيح

 ويغلب ،أداة النسبة :التركية ))جي((بعدها  ،اجلرس
قراضات النحاس ويسكبها  يشتري اجلاجني هذاأن 

  .غريها وأ أجراسًا
 . ويف حلب بيت اجلاجني

 . اجلانورك: انظر: اجلإنۤرك
حد معه اّت ،شاكله: هَسجاَن: عربيه: جانس

  .يف اجلنس
  .وهم مييلون ،سةجاَناُمل: ومصدره

: يقولونوهم : سجاِناُمل: واسم فاعله
 . جانساْمل

م بستان مشاّيل حلب ـاس: ّيةگاجلان
ه باسم ـوامس ،يقضون فيه أيام الرتهة مشهور
  ية عنـترك: ))جان((: كهــرة اليت متلـاألس

: أداة النسبة الفارسية: ))كي((و ،الروح: الفارسية
 . الروحّي: أي

: ))جان((: من التركية عن الفارسية: ٔجاۤنم
 ،ضمري املتكلم: بعدها امليم التركية ،احلياة ،الروح
  .يا روحي: أي

كما ترد يف الغناء من  ،للكالماز تقال كعّك
 . د ا النغمل جيّسَرألفاظ الَت

  : ]من مناغاة أمهام [ 
 ا ناطركيشبا أمحدو    جامن جامن بالتركي

  شايل بقجة ّمحاۤمك     كباشا قّداۤم أمحد
 ة سبعة وخّدامك سّت    ّمحامك حتت القلعة

، كان نائبًا برسباي أخو: جامن اجلركسي
 . ٨٦٦ يف حلب، قتل س
جان : من التركية: أو اجلانرك :اجلانوۤرك

: واحلبة الواحدة عندهم ،أي روح اخلوخ: ريكيأ
  .اجلانركايةأو  اجلانركاي

 )):املوسوعة يف علوم الطبيعة((ومسته 
إىل  أو إىل الكرز ينتمي: وقال ،كْنك وجاِرِرجاِن

خيمر أن  يؤكل ويرّبب ويقطر بعد ،اخلوخ
  .الستخراج الكحول

اخلوخ األملس : ))يقلَّالُز((: وامسه العرّيب
  .وهو أحسنه

: ويقال له بالفارسية: قال اجلوهري
  .))ه رنكنَبَش((

ويعرف اآلن : ))التاج((وقال الزبيدي يف 
  .بالزهراوي

وهو : ))املنت((رضا يف  أمحدوقال الشيخ 
وهو حمّرف  ،املعروف يف الشام باسم جارنك

معرب جان : انركهو اجلأو )) ... ه رنكشنَب((
  .ريكيأ

يعرف  : ١٢٧ص  ١ج  ))النهر((قال الغزي يف و
ضر ـخأ: عة أنواعـان ارك وهو سبـدنا باجلـعن

  لوـح ،ريـبكب يف حجم بيضة الطـكبار مك
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وهو املسمى : نقول حنن(الطعم يعرف باإلفرجني 
صغار كالزيتون : الثاين ،)REINE CLAUDE: بالفرنسية

ومل ( ،يعرف باخلالخلي حامض جدًا، لونًا وحجمًا
فرجني أي املشّبه باإل ،ّبهَشاُمل: الرابع ،)يذكر الثالث

املعروف بالشحمي : اخلامس ،طعمه حامضإن  :أي
 ،حلو الطعم يف حجم اإلفرجني ،إىل البياض مليله

حد األبلق أ: السابع ،حامضأبو سّرة، : السادس
  .قامت أمحرإىل البياض واآلخر  وجهيه مييل

على القراصية واألجاص  وكلها تلقح
  .وقلب الطري واخلوخ

  .اجلارينك: ويسمونه يف محاة
  .جانريك: يف لبنانيسمونه و

مشدي : وكان يقول احللبيون لألتراك
اآلن : ))مشدي((فال يفهم التركي إال معىن  ،جانورك
 معناه،أما ما سوامها فمبهم  ،الروح: ))جان((ومعىن 

مكيدة على أو  هناك مؤامرةأن  فيتخيل التركي
 . روحه

وهي عندهم  ،املذنب: عربية اجلاين: ياجلاِن
 . أيضًا مبعىن واحد من اجلان

  
 ،رْدالَق: ٔجاه: عربية عن الفارسية: اجلاه

 ،الدرجة ،املرتبة ،املنصب ،املكانة ،املقام ،لةاملِرت
  .اإلقبال ،اجلالل ،العظمة ،اللياقة

مقلوب  ))اجلاه((أن  وبعض اللغويني يرى
 . ))الوجه((

أهللا، جباه النيب، جباه كل  جاهِب: ]يقولون [ 
  .لو جاه عند اهللاأكل من  األوليا، جباه

: جاهد ،قاتله: د العدّوجاَه: عربية: جاَهد
 . استفرغ وسعه
: بالعداوةأو  جاهره باألمر: عربية: جأهر

 . كاشفه ،صارحه ،عالنه
  ،ظةـب بلدة حمافـحل]: من كالمهم [ 

  

نصيبو فّيا نصيب  بآرآؤو فّيا بكوناللي جباهر 
ي هللا رمحو بكون املعرِّأوإذا  ،السهروردي والنسيمي

ل محل عاإلنسان محلتو اللي مو من شي قلي
 . املشهورة

 ،ضّد العامل: لاجلاِه: من العربية: لاجلاۤه
  .السفيه

 ،ةَلَهّهل واجلّهال واَجلهالء واُجلاُجل: واجلمع
  .لةَهّهل واجلّهال واَجلال وإجلَهإجل :يقولونوهم 

  
: ويف الكلدانية ،هيٓالويف السريانية ْج

  .العاهر ،الشاب: )تلفظ اجليم گافًا( هيَالْج
  .الَهل وُججاِه: واستمدت التركية

واستمدت األلبانية من التركية جاهل 
 . KHAHIL: فقالت

: من العربية ،من مفردات الثاقفني: اجلاْهلّية
 . سالمعهد ما قبل اإل: اجلاهلّية

  
 . أجاب سؤاله: جاوبه: عربية: جأوب
، جأوبو: يف لعبة الطاولة: ]يقولون [ وهم 

 ،به خصمه  أتى الزهر فأتى مبثل مارَشق : يريدون
 . من جاوب غلب: ]يقولون املثل  وعليه[

يلة گس األرَفَن: أيضًا] يقولون [ وهم 
أن  نّسم دخانه كأمنا طلب منه: يريدون ،جاوب
  .فدّخنيدّخن 

  
يف  ،كان له جارًا: جاوره: عربية: جأور

  .أقام: حد احلرمنيأ
 . اورتجمر وجاِوُم: واستمدت التركية

نبت ذو : عربية عن الفارسية: اجلاَورس
 . حب يشبه الرز

  
  .تعّداه: جاوز املكاَن: عربية: جأوز
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أو  جاوز حدود األدب]: من كالمهم [ 
  ... القانونأو  احلشمةأو  اللباقة

أطلقوه على البخور املنسوب إىل : اجلاِوي
  .جاوه

ي وامسه يف هلجة مشال املغرب أيضًا اجلاِو
 . وورد ذكره يف اآلثار الفرعونية

واستمدوه من  ،من أمساء ذكورهم: جاويد
  . الباقي ،الدائم ،اخلالد :جاويد :التركية عن الفارسية
اسم الفاعل عندهم من  :يةواجلۤا: اجلۤاي

  . ))أجا((
يارايه قول لو ويا جايه  :]من كالمهم  [

  .دّلو
  . أجا: انظر

ي ك رايه جايه ٕسرَِّب شأ]: من سبام [ 
  . يٕمرِّ

مواج عّد ا: قالوا جلحۤا]: من أمثاهلم [ 
  . كتر مالراحياتأاجلايات  :قال لن ،البحر

  
فالن جاية على سبعة ]: من كنايام [ 

نه هذا شأ ، ومن كانمحلته أمه سبعة أشهر: يريدون(
  . مولود الراية مفقود واجلاية ).كان جلوجًا ال يصرب
  وتسهل مهزته –ز اجلاِئ: من العربية: اَجلايز

   .انظرها.فاعل من جازالاسم  –
. العطية: اجلائزة: من العربية: اجلاْيۤزة
  .اجلوايز: وهم يقولون .ُزاجلواِئ: واجلمع

  
  . انظر اجلاي: اجلاية

  
البئر العميقة : ّباُجل: من العربية: إجلّب

للحفرة حتت األرض  أيضًا وهم استعملوها ،للماء
  .ولبيت النمل ،خيزن فيها الزيت

  
  

: يقولونوهم  .بابأجباب وِج: واجلمع
  .ابجْب

ا جوَب: ويف الكلدانية ،جوبٓا: ويف السريانية
  ).افًاگواجليم تلفظ (

  ).افًاگواجليم تلفظ (جوب  :ويف العربية
  .ALJIBE : اجلب فقالت اإلسبانيةواستمدت 

  . ALGIBE: والربتغالية فقالت
  
فالن هرب مالدّب وقع ]: من كمام [ 

: لوال ق ،جيتك: قال القادوس للجب .اجلبيف 
كتري مالقواديس : اجلب بقول .كتري منك بعقيب

ريد َب .جوين بعقب وطلعوا من عندي بال عقبأ
البكۤا  .ضرب احلب خبرزة اجلبأمتعشق وأعشق وأ

كون حني يبكا تاجر الزيت : يريدون(م اجلب تع
زيته أن  يفرغ الضروف يف جب الزيت ويرى

  . طويل هبيل حبل اجلب). يءردأو  مغشوش
اللي شريكو اجلب ال ]: من أمثاهلم [ 

اجلب  .)حنو السواس رحبه مضمون: يريدون(حيزن 
س البطب حبفر ألف جب االر .احللو داميًا مرتوح

الرأس الذي يتظاهر بالتواضع يدّبر مكايد : يريدون(
  ). كثرية

الفقري متل اجلب ]: من تشبيهام [ 
  . املهجور

  
: على لسان املّدعي باملعرفة ]يقولون [ 

من عزمان هارون الرشاد : هادا من قول األواول
: يف اجلب وأجاه الندا مالعال أخوتو هوقت اللي زتو

  . بلبن طا يا نار كوين بردًا وسالمًا على عيسى
ميّتو راسو ]: من دعائهم على فالن [ 
 يبعت) ليقطعه النمل ذّرات ذّرات: أي(عجب منل 

لو حبل عتيق وجب منل غميق وألف عدو وال 
  )...  يشنق حببل: أي(صديق 
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شي طويل طويل وخيالو ]: من ألغازهم [ 
  ). اجلب: (داميًا بعّبو

كبت طّفيت اجلب ْر]: من معاظالم  [
  . الدّب حلست الزبدة مالطاقة

فالن جب مالو ]: من استعارام [ 
  ). سر ال يعرفأنه  :يريدون(دّوۤاسات 

البربك عخرزة اجلب ]: من اعتقادام [ 
اجلب  ما الزم حدا ميّد راسو من مت .بتجيه مة

وخيوفون األوالد بشيخ  ،لريوح يسحبو شيخ اجلب
  . اجلب

قرب : ] حاراممن  [: يمحدجب األ 
ي محدواأل ،مسيت باسم جب فيها خريي ،قرلق

  . واقفه مدفون يف جامع احلي
قرب : ] من حارام [ :جب أسد اهللا

دان على وكان فيها جب خريي وعم ،باب اجلنان
  .نعهد ذلك ،اجلب فوقهما حجر أفقي

أما اسم أسد اهللا فسادت التسمية به يف 
يب امسه أسد وجدي الثامن من أ ،عهد اإلنكشارية

  .إىل أسد وأسدي واختصرت اليوم ،اهللا
) )جب الزلة((ويسمى جب أسد اهللا 

 هشرقي حدورمسي بذلك ألنه كان بعد  ،أيضًا
: بالزلة: يريدونوهم  ،طلعة العقبة هوغربي هوجنوبي
  .الوهده

  . ١٨٤ ص :انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة
جب يف حارة الداللني بناه : جب البدوي

يزوره الناس  ،دفني معتقد فيه بقربه امسه البدوي
مائه بشدة  ىإىل جبه فيقع الدلو عل ويدلون الدلو

  . لينتبه الوّيل ويقضي هلم حاجام
يسمون خصلة نبت الرشاد : جب رشاد

تقتلع من أرضها فيحدث  اجب رشاد أل: يقوهلم
 ،فتسمية اخلصلة جبًا جماز مرسل ،من مقتلعها حفرة

  .اليت جنيت من حفرا العميقة أي النبتة
  مشاّيل: ] من حارام [ :جب الزعتري

فيها جب خريي بناه على روحه  ،شاطيةملحارة ا
حد أفراد أسرة الزعتري اليت تقيم يف هذا احلي حىت أ

  . وماء هذا اجلب من القناة ،يومنا
  

  . انظر جب أسد اهللا: جب الزلّۤة
  

باب بني : ] من حارام [ :جّب القبّۤة
ال يزال فيها جب خريي فوقه  ،املسلخ ةياحلديد وبّر

  .صريحارة ابن ُن: ويسمى هذا احلي أيضًا ،قبة
  :٨١ ويف منظومة الشيخ وفا الرفاعي ص

  ويف الطريق عند جّب القّبه
  هقرب جليل وعليه اهليب

مغريب ساحر  أتى هذا اجلبَّأنه  ويزعمون
فقرا ودمدم ونفخ فصعد من هذا اجلب حنل كثري 

وما مات  ،عليه بالضرب اصار يلسع الناس فاالو
  . منه صار ذهبًا غّطى وجه األرض حوله

  
بني حارة  :] من حارام [ :جب ٔقٔره مان

باسم جب  يمس ،جامع سليمان وحارة جب القبة
قره بناه رجل ميسور امسه حممد قره مان من بلدة 

إىل  إىل حلب بطريقه جاء ،ضولنامان قارشي يف األ
ومات ابنه فيها فبىن لروحه اجلب مث  ،احلج ومعه ابنه

وقربامها ال يزاالن يف جوار دار احلاج  ،مات هو
  .ويف احلي اجلب له كما له خان أيضًا ،شَلسعيد َك

وقرب : ٣٤٣ص  ٢ج  ))النهر((قال الغزي يف 
  . ماينيسمونه مزار الَقَرلبكره جي مزار جامع ا

  
يف  ] من قرى حلب [ :بنيرْنَفجب َك

بئر قرية : رنبنيَفجوب َك: من اآلرامية ،حارم
  .كما يرى األب شلحت ،الصئبان
  . ٧٢ص : حلب

جب كان على يسار باب : جب اهلوا
  .مث ردم ،نعرفه ،ه بارد، ماؤالقلعة اخلارجي



٢٨ 
 

 ،خد هالغرض جباأ: ]يقولون [ : اَباَجل
: با وجابهَج: من التركية ،دون مقابل انًاجم: يريدون

  .دون عوض انًا،جم
واستعماله عندهم : رضا أمحدقال الشيخ 

  .ومل يذكر يف معجم له هذا املعىن ،هلذا املعىن قدمي
وزرت املوصل  ،واملوصليون حيبون احللبيني

: مسع من بعض زبائن املقهىأوكنت  ١٩٦٠سنة 
جر مقهاه ، أ: يريدون ،أعط: تركية مبعىن: وۤير

  . باَج: جييبه القهوايت ،عندي
: يقولونوهم  ،جبا جيبو وجييب: عربية: َجبا

جيمع الضرائب : يريدون ،جييب التحصلدار عم
  .وغريها

  .اجنىب املال :ومطاوعها عندهم
تلفظ اجليم (ه َيٓوت وۤجْبَبَج :ويف العربية

  .اجلباية ):گافًا
ا جَب: ويف الكلدانية ،بٓاْج: ويف السريانية

  .اَبَج: )تلفظ اجليم گافًا(
  
لضرب من : من اصطالح احلمۤاماتية: اجلبا

  . أصفرو أمحرو أسودالطري يكون 
احلبل : من مصطلحات احلمالني: اراجلْب

  . القوي
  . رب الكسرمصدر َج: بارةاِجل: عربية: اجلْبار

  
 ،القاهر ،املسلط ،القوّي: عربية: اجلّبار

طويلة تفوت : جبارة ةوخنل ،داملتمرِّ ،العايت ،املتكّبر
  .يد املتناول

  .واجلّبار من األمساء احلسىن
: )تلفظ اجليم گافًا(بٓور َج :ويف العربية

  .البطل ،القوّي
ا َرْبويف الكلدانية َج ،رٓاْبَج: ويف السريانية

  .العزيز ،الباسل ،البطل ،الرجل: )تلفظ اجليم گافًا(
  

: اإلنسان متل النملة]: من تشبيهام [ 
  . ضعيف جّبار

 ،اجلّبار موجود: ]يقولون [ : اجلّبار
من  !يا جّبار اخلواطر: ، أويا جّبار :]وينادي الباعة[

وعلى هذا  ،أصلحه من الكسر: جرب العظم: العربية
مكسور اخلاطر  أنا: بهيريدون فقوهلم هنا اجلّبار 

  !. فاجرب كسري يا رب 
عثماين  ، والجالل الدين باشا: ةجّبار زاَد

  . ه ١٣كان يف الربع األول من القرن  ،اشتهر بظلمه
  . إحدى قبائل حلب من بين زيد: جبأرة

  
حكي َب عم: ]يقولون [ : يإجلّبۤاِس

بكالم  :وأصلها ،بالكالم املفهوم :يريدون ،يباجلّباِس
ال ترى أم أ ،كبري ظاهر وواضح كحّبات اجلبس

  . سرد جبس ؟بفالن سّرادٓو : ولونيق
من جيبل الطني وغريه من : عربية: اجلّبال

  . عجني وكّبة
  
من  ،من املعرة: ] من قرى حلب [ :باالْج

كما يرى  ،اجلّبال): افاجليم گ(ٓجبوٓال : اآلرامية
  :األب األرملة يف

  .١٨٦ص  ٣٨املشرق س 
اجليم (ٓال ْبويرى األب شلحت أا من َج

  . قرية العجني): افگ
  
أطلقوها حديثًا على اآللة : ّباۤلةاَجل

جبل باملاء احلصى امليكانيكية اليت تدور بالكهرباء فت
  .مسنتمع النحاتة واإل

  . اجلّباالت: واجلمع
  

  .ضّد الشجاع ،اهلّياب: عربية: اجلَبان
  .اجلبنا: وهم يقولون ،بناءاُجل: واجلمع
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  .وبائعهصانع اجلنب : عربية: اَجلّبان
  .اجلّبانة :واجلمع

  .انظر قاموس الصناعات الشامية
  :ويف أصلها أربعة مذاهب ،املقربة: اجلّبانة

) )ّبَج((أا على وزن فعالنة من  -ً ١
مسيت ألا تقطع من يدفن فيها عن  ،قطع: العربية

  ذوي احلياة
مسيت  ،فرالَق: أا من اجلّبانة العربية -ً ٢
ألن القبور فيها ، أو رض قفرأ يف كونباجلبانة ألا ت

  .مقفرة من معامل احلياة
  .وهو الصحيح): )دفع اإلصر((قال يف 

 ،املكان): )جا: ((أا من الفارسية - ً ٣
املكان  ،الصحراء): )يابان((و ،املقام ،احلجرة ،احملّل

منها  ))يا(( بإسقاط ))يابان(( وحرفت ،املوحش
مث  ))جا(( ألفوشّددت الباء فاستدعى األمر إسقاط 

  .زيد عليها تاء الواحدة
يسلكها ال أن  أا جتعل سالكها جينب -ً ٤
  .سيما ليًال

ت انامن جبأن  ):)البارع((ذكر يف كتاب 
  .عيالكوفة جبانة عرزم وجبانة السب

بلدًا حوهلا قبور  أناوما رأيت : أناأقول 
 الشيعة حياولونأن  سببها ،على مد النظر مثل الكوفة

  .ا فيهايدفنوأن 
  : ت يف حلبانامن أشهر اجلب

 ،يف جنويب حلب: جبانة الصاحلني -ً ١
وقدميًا دفن فيها ابن يعيش  ،وجهاء البلدمدفن 
  . النحوي

  . قرب أغيور :امضبل العججبانة  -ً ٢
  . قرب أغيور :جبانة جب النور -ً ٣
  . يف طلعة القشلة: عرايبجبانة األ -ً ٤
يف : القرقليجبانة الشيخ يوسف  -ً ٥

  .قرلق
  . احلايل يف مسلخ الدبح :جبانة املسلخ -ً ٦

  . قرب الدباغة العتيقة: ابۤلةجبانة السۤن -ً ٧
  . قرب اجلميلية: جبانة الشيخ تغلب -ً ٨
  . قرب باب قنسرين: جبانة الكليمايت -ً ٩
قرب قلعة : جبانة الشيخ منري -ً ١٠

  . الشريف
  . قاميف باب امل :يفِريجبانة الْس -ً ١١
  . يف باب املقام: جبانة الوسطانية -ً ١٢
يف باب : جبانة الشيخ جاكري -ً ١٣

  . النريب
م حاليًا كلها يف اناأما النصارى فجب

وأما جبانة  .كل طائفة هلا أرضها ،الشيخ مقصود
واآلن استولت عليها  ،اليهود فكانت قرب السليمانية
  .البلدية وحّولتها إىل بنايات

  . اجلّبانة ما بترّد مّيت]: م من أمثاهل[ 
  
اهللا ال يرحم عتيق جببانة ]: من كمام [ 

والعتيق يف  ،تاناكان املقامرون يقامرون يف اجلب(
م رجال األمن الكار منهم يعرف خمابئها فإذا دمهه

  ). فالدعاء على هذا العتيق عرف خمبأه
  
إذا واحد راح عاجلبانة ]: من اعتقادهم  [

حاًال  ،كّطان احترق قطَنيا َق: وصاحوالليل عتمة 
من قبورن وكل  ااجلّبانة بطلعو يف األموات اللي

لوين ؟ ما  ا،واحد بركب شاهدة قربو وبفّلو
 . منعرف

  
: من التركية عن الفارسية: خاۤنةَباَجل

مبعىن البيت ) )خانه((بعدها  ،الدرع: ))هجَب((
وأطلقوها على مستودع  ،دار الدروع: أي ،والدار

عرا بعضهم  ،ذخرية اجليش من األسلحة مطلقًا
  .مث استعملوها جمازًا للعتاد احلريب نفسه ،باملسلحة

  .وورد ذكرها يف العهد األيويب
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 باشا كما ورد ذكرها يف رسالة إلبراهيم
  .إىل األمري بشري الشهايب

 . ١١ص  ٢ج )) وثائق تارخيية عن حلب((انظر 
من العلوم الرياضية يستخرج : عربية: اَجلْبر
 ،تستخدم فيه احلروف بدل األرقام ،به العدد اهول
رب واملقابلة حملمد بن موسى يف ب اجلمسي باسم كتا

  .أوائل القرن التاسع امليالدي
  .وضعه اليونان :وقيل
  .وضعه اهلنود: وقيل

ووجد يف اآلثار املصرية القدمية اليت يرجع 
سنة بردّيات فيها حساب  مائةألف وسبععهدها إىل 

  .جربي
  .١٩٣ص  ٦٤انظر املقتطف س 

 :واستمدا من العربية الفرنسية فقالت
ALGEBRE.  

  .ALGEBRA :فقالت اإلنكليزيةومثلها 
: والتركية استمدت امسه من العربية فقالت

  .جرب
ولونية من التركية پواستمدت امسه ال

 . ALGABRAH: فقالت
: جربهأاألمر وجربه على : عربية: جٔبر
  .ألزمه بفعله

  ربجنا: وبنوا منها للمطاوعة
جربًا وجربي وإقامة : واستمدت التركية

  .جربّية وجمبور
 . جربّيت :واستمدت األوردية

منو  ،باجلرب ،جمبور]: من كالمهم [ 
 . اجلۤابرك أّشو ،جۤابرك

أصلحه من  :جرب العظم :عربية: جرب
 .املعنوي يستعملوها جلرب الكسرأن  ويكثر ،كسر
 . جرب واجلبار واجلّبار: انظر

جرب  ،اهللا جيرب خباطرك]: من كالمهم [ 
 . اخلواطر على اهللا

 ،رهَبَج: ّبر العظم املكسورَج: عربية: ٔجبّٔر
  .إىل موقعه الطبيعي رّده: واملفصَل ،أصلحه

 . جتبري :واستمدت التركية
  
من  ،من أمساء ذكور النصارى: راْبَج
 .الباسل ،الرجل .)افًاگاجليم بلفظ (رٓا ْبَج: السريانية

 . جربان وجبور: انظر
  

 :يلجرباۤا :جربيل من العربيةأو  :ٕجْبرائيل
وورد  ،أطلقته اليهودية على كبري املالئكة ،رجل اهللا

  .ذكره يف سفر دانيال
الرسل  تبليغ –حسب الدين  –ومهمته 

  .رسالة اهللا
كما  –وهو الذي بشر مرمي بوالدة املسيح 

 .ند النصارىع
اخلواطر على  جربان: ]يقولون [ : اجلربان

جرب العظم  من بنوا على فعالن مصدرًا ،اهللا
 . أصلحه :)العربية(

من  ،أمساء ذكور النصارى من :جربان
 ،الرجويل: )تلفظ اجليم گافًا(ٓرنٓا ْبَج: السريانية
 .البطويل

  
: جربوتٓا: عربية عن السريانية: روتَباَجل

 ). وهي مصدر صناعي(القدرة 
 . انظرها .لغة عربية يف جربائيل: جربيل

  
يف جبل مسعان  ] من قرى حلب [ :ٕجربين

ۤجۤبرين : من اآلرامية :ةوأخرى يف اعزاز وثالثة يف محا
أرملة  األب كما يرى ،الرجال): تلفظ اجليم گافًا(

  .١٨٦ص  ٣٨س : املشرقيف 
 . ٥٩حلب ص : ومثله يرى األب شلحت يف

  أطلقوها على ضرب من البطيخ: اَجلَبس
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بيض أخضر وبعضه أبعضه أو  األبيضأو  األخضر
  .أمحرم لّبه وكل ما تقّد

 محرويسمى األ: يف دائرة املعارف للبستاين
أو غري (املستطيل ) اللب محرالبطيخ األ: أي(

  .بسباجل )املستطيل كاجلبس األمريكاين وغريه
 ةاجلبۤس: واحده ،واجلبس اسم جنس مجعي

  .ي وجبسايةاجبس: قالواأن  ومل نسمع ،عندهم
: ] فقالوا [ر َسسمها الفعل َكواستعملوا لَق
 . بطعم القرع: يريدون ،كسر جبسة طلعت قرعا

  :أمساؤه
عن  ))زِبزاِخل((مساه العرب قدميًا  -ً ١
  .واستمدا التركية ،قارپوز: الفارسية

من أمسائه أن  العاليلي نقل -ً ٢
  .كما يسميه املغاربة :يريد ))ّالعالُد((

 :))املوسوعة يف علوم الطبيعة((وقال يف 
  .ّالع أيضًا هو البّطيخوالُد
، ))اَحلْبَحب(( من أمسائهأن  ونقل العاليلي -ً ٣

  .كما يسميه احلجازيون: يريد
طيخ بال((من أمسائه أن  ونقل العاليلي -ً ٤

كما مساه ابن البيطار وعبد الغين  :يريد ،))اهلندي
  .النابلسي

املوسوعة يف علوم ((ويف مادة بطيخ يف 
 ،البطيخ: مسي البطيخ باألمساء التالية ):)الطبيعة

 ،البطيخ اهلندي ،البطيخ األخضر محر،البطيخ األ
 .زبزاخل ،ّالعالُد ،قيالرَّ ،سَباَجل

  
: ))يّگالر((ون يسمونه ـوالعراقي - ً ٥

يخ ـالبط :وعبد الغين النابلسي مساه ،إىل الرقة نسبة
أن  على ،الرقي :اهـومس –كما تقدم  –اهلندي 
مه يف ـاسأن  يزعم) )ذاء ال الدواءـالغ((كتاب 

ومن  ،بريـوالرّقي يف العراق ك .اجلبس :راقـالع
  باع كلـات تـإىل فلق  سيم احلبةـم تقاادـع
  

ع صوت ارها يرتفامحروحني كسرها وظهور  ،فلقة
 .لدعاوةلبعض املرتزقة حول صاحبها 

تكملة (((يف  ))دوزي((ومساه  -ً ٦
  .موينأالبطيخ امل :))املعاجم العربية
 ،بشيالٕد: وتسميه البدو والريفيون -ً ٧

: يقولونوم اجل وأكراد ،الدبشّية :والواحدة عندهم
  .شي املتقدمةحيرفون ا دْب ،شَبَد

 :يقولونوبدو اجلزيرة حيرفون أكثر ف
  .شَبالَز

 ،شَبش وَدَبش وَزَبَج: تقول ))عفرين((و
  .واألوىل أكثر استعماًال مث ما يليها

جملة امع العلمي : قال مصطفى الشهايب يف

مشايل الشام  ))سَباَجل((أما لفظة  :٢١٩ص  ١٩ج العريب 
اليت  ))زبش((ولعلها تصحيف  ،فلم أر هلا وجهًا

والبطيخ هنالك  ،))األرباية ((ذكرها النويري يف 
البطيخ  :أي ،معناه ما يف كتب اللغة) يريد يف حلب(
  .خالفًا ملصر ،ليس غري صفراأل

اجلبس  :))بطيخ((العرب  نويف ملحق لسا
  .ش كانت تطلق عليه يف الشامَبحمرفة عن َز

  .١١٧ص  ١ج ))النهر(( :وقال الغزي يف
ي وه ،هذه اللفظة حمرفة عن الدبسأن  س وأظنَباَجل

  .امسه عند سكان جهات الزور وأعراا
وّمسوه ذا االسم ألم يعملون منه 

  .الدبس
يف كلمة اجلبس عندنا ثالثة  :ونقول حنن

  :مذاهب
 :))قّبع نّصو((أا حنت من  -ً ١

كما  –دفن نصف احلبة منه التراب  :دونـيري
خذوا أ: ا يليـوجرى هذا النحت كم –لون ـيعم

مث جعلوا ، ّصـمن قبع والصاد من الن ))قب((
القاف جيمًا على هلجة البدو وبعض الريف الذين 

  مث جعلوا ،فصارت اجلبص ،اجلدر: رْديف الِق يقولون
  



٣٢ 
 

  .الصاد سينًا وهذا معهود فصارت اجلبس
احللو : السريانية) )ٓادبش(( أا من -ً ٢

  .ّنوعسل النحل واَمل عسل العنب: منها ،مطلقًا
عسل : تدانيها يف مدلول الدبس والعربية

ويف الرقة يتخذون الدبس  ،عسل التمر وحنوه ،النحل
وعلى هذا املذهب الصحيح حترفت إىل  ،سَبمن اَجل

، كما حرفها الدبشي وهذه حترفت إىل الزبشي
وهذه األخرية احللقة  ،سيفقالوا اجلْب يوناحلمو

  ..سَباملفقودة بني الدبشي واَجل
 ،قشره: الشيَء َشَبَد: العربيةأا من  -ً ٣

وهم جعلوا الدال جيمًا وأطلقوا  ؛أكله: الطعاَم
  .التقشري املالزم له عليه جمازًا مرسًال

أن  ولو واشتهر جبس األنصاري عندهم
  .اجلبس األمريكاين زامحه

يف األردن أهم مكان  ))طولكرم(( وتعّد
  .لزراعته

واجلبس : ١١٧ص  ١النهر ج : ويقول الغزي يف
يكثر يف ضواحي حلب ونواحيها جدًا حىت يباع 

نصف القرش التركي بيريد ( رطله بعشرين بارة
وهو كبري احلجم قد تبلغ زنة الواحدة منه  ،)القدمي

الطعم لذيذ جدًا ال  وهو حلو ،أربعة أرطال حلبية
وهكذا كان يف حلب  ،نظري له يف أكثر بالد سوريا

  .من قدمي الزمان
يف عداد األمور  وقد ذكره ابن الشحنة

ومنها البطيخ األخضر  :املختصة حبلب حيث قال
 ،)الرقي :صوابه(وهو الذي تسميه األطباء الري 

وهو  ،شَبورمبا مسوه كما يسميه أهل حلب الَز
شديد احلالوة رقيق اجللد ينسبونه يف حلب إىل 

 ))موش((حتريف : نقول(الشوشي  :يقولونالشوش ف
  .)البليدة القريبة من ماردين اليت جبسها كبري جدًا

من  ووه :ويتابع ابن الشحنة كالمه
وناهيك دليًال  ... املفردات املفقودة يف غري حلب

على جودة بطيخ حلب ما أجاب به شهاب الدين 

وهو يقيم حبلب  –وقد قيل له  ،السهروردي املقتول
 حىت: فقال ،فاخرج منها ،قتلكيريدون م إ :–

  .آكل بطيخها
سنة  :٣٩ص  ١ج  ))وثائق تارخيية عن حلب(( :ويف

يف حلب  ةقنصل فرنس: لوران دراڤيو :١٦٨٣
وسفريها لدى الباب العايل وصف حلب بفصل 

فأطنب يف  :مطّول فذكر فيه ما مل يذكره غريه عنها
) قويق: أي(مدح بساتينها على ضفيت ر القويق 

 :محروخاصة البطيخ األ ،ارها املتنوعة وفاكهتهامثوأ
 ،الذي يسّد احلاجة وقت احلّر الشديد ))سَباَجل((

يانع لذيذ يذاب يف الفم بشراب يروي  أمحرحلمه 
وكل هذا وافر يف  ... العطشان فال يضّر البتة
  .األسواق متداين األسعار

  .٢٢٧ص ١٥س  :انظر جملة الضاد
  :الزيينومن معارضات 

  وارجع إىل حلق به قاوونةأ
  ل األجواِفس النبيل مغسَِّباَجل

  :ومنها
  بطيخ يطيب اجلغم منهو

   الكبري الرستينِّ يِسْبمع اَجل
 :ويسمون اجلبس الذي يأيت أول قطف

ويكون ) )التنو((ويسمون ثاين قطف  ،))األّب((
  .صغرأ

 ،عالسكني يا جبس :] وينادي بياعه [
  .رو يا جبسْسكلو بَك ،عالعالم يا جبس

  .يف صابورصابور اجلبس : انظر
اجلبس النمس مرغوب ]: من كالمهم [ 

بقحف  عم .بعد ما قلعنا ترسا ةكسرنا جبس .كترأ
  .قشر اجلبس

اجلبس العدي إذا : ويقول زارعو اجلبس
إذا : يريدون(صّلب عليه الصليب بتّم لتاين سنة 

أيلول كان  ١٤قطف بعد عيد الصليب أي بعد 
  ).متينًا
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 ا يفيستوطنوملا رادوا اليهود : ]يقولون [ 
عطيين شي آكل  :محاه أجا يهودي وقال للحموي

قام وعطاه  ،طعمي جحشي مّنوأمّنو وأتسّلى مّنو و
  .هالبلد ما هي بلدنا من وقتا قالو ،جبسة

كلون بعد احملشي أي]: م امن عاد [
 .بباجنان جبس
يد إجبستني ما بنشالو ب]: من أمثاهلم [ 

كول  .رشَمرش س واملي يف َقَببني اَجل .واحدة
وطّلع  اَجلَبس وكول ،كالبطيخ وطّلع عزنوَد

 .شرشاإال على ى ما بترَب ةسَباَجل .كعخدوَد
 . استّنى اجلبس ليبس]: من كمام [ 
  
جرو حّط للو حتت إ: ] ممن كنايا [

 . سَببنطر َجم ع .)جعله يزلق :أي(قشرة جبسة 
هالشغلة متل اجلبسة ما ]: من تشبيهام [ 

 .جّواتا غري رّباعرف يب
سّرادو بسرد جبس ]: من استعارام [ 

 ).أي يبالغ ويكذب(
ر ومدّور وسّكانو خضأ]: من ألغازهم [ 

 . اهللا ومفتاحو حديد عبيد ومعاشو من
  

ّص العربية عن حتريف اَجل: اَجلْبصني
  .حجر رخو بّراق : GYPSUM :الالتينية

ن ِصن واْبَصوبنوا منه فعل جبصن واْب
  .واجلبصنة

  .جبٓصنجبصن ْتْت :هكما بنوا منه مطاوع
  .سنيْباَجل :بيطارالمساه داود وابن و

سني ْفسيس وَججٓوْف: ويف السريانية
وكل  (ومثلها يف الكلدانية  ،وجوفسني وجيفسني

  .)گيماًً جيماا يلفظ
  .)افًاگ هاجيمتلفظ (ۤجۤبس  :ويف العربية

  .بسنيِج :ويف الفارسية
  

  .بسِج :ويف التركية
 .GYPSE :ويف الفرنسية

ة والبيلون جبل الطحني والكبّۤ: عربية: جبل
  .صّب عليها املاء وقّلبها ودعكها :والتراب

  .فطره ،خلقه: وجبله اهللا
 .عجن :بلْج: ويف السريانية

 .هاجلبلة قليلة]: من كالمهم [ 
  
بتجبل بيلون  الست املا]: من أمثاهلم [ 

 .نگيدا يف اللبتغطس إ
  .ما ارتفع من األرض كثريًا: عربية: لَباَجل

  .وهم يسكنون أوله ،اجلبال :واجلمع
تلفظ (ل َبَج :أوگاريتويف ملحمات 

  ).اجليم گافًا
  .٤٧ص  ٦عدد  ٧س : انظر جملة األديب

 .٢١٨ص  ١ج : وانظر اية األرب للنويري
ألنه (ني مالزنگاجلبل خباف : ]يقولون [ 

 .)ينسفهأن  يقدر
 :ينادي بياع الزعرور: ] من نداء باعتهم[ 

 .بالو فاۤحت يا زعرورْج
  ]:من أغانيهم [ 
  واشرف على الوادي     اجلبل الطلع عراس

  بالدي    هوا  نّسم      !يا مرحبا :قولاو
ما  :فالن متل اجلبل]: من تشبيهام [ 

 .هّزو اهلواْب
ياما ضّيع الكردي درب ]: من أمثاهلم [ 

واحد يف املنرب وواحد  :حجرين من فرد جبل. اجلبل
دم بتالقى آجبل ما بتالقى مع جبل وابن  .جريف اخلا

 .مع ابن آدم
حبلة ومرضعة وقّداما ]: من كمام [ 

 .جيب دوا للحبلتتأربعة وطالعة عاجلبل 
  بل مسعانـأطلق األتراك ج: انـجبل مسع
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  .إىل مسعان العمودي على القرى ااورة حلب نسبة
 .٣١٤ ثار اإلسالمية لسوفاجة صانظرها وكتاب اآل

 ،مرتفع قرب قلعة الشريف: جبل الٕسّن
 .وقد عّمر اآلن

 ،رتفع مشايل غريب حلبم: َجَبل الَسْيۤدة
باسم ) )الشيخ مقصود((صار اآلن حّيًا وكان امسه 

 ،دفني ال يزال قربه فيه بل يف جبانة الفرنسيني فيه
وأخريًا بين يف هذا املرتفع كنيسة باسم مرمي العذرا 

 .هجبل السيد :فسماه النصارى
  

 مرتفع مشايل حلب: جبل الشيخ فإرس
ال نعلم  .فيه مزار الشيخ فارس ،وراء بساتني الشمال

أخت  ):)تاج خبت(( تزوجأنه  يزعمون ،له ترمجة
امللك الظاهر بيربس وقّدم له املهر كيسًا مملوءًا 

وقرب  ،وملا فتح صارت األحجار ذهبًا ،باألحجار
 .زوجته هذه جبانب قربه

أن  على من تريد ]:من كتاب اللّباد [ 
وهناك حجر  ،إىل تربة الشيخ فارس ن تذهبأ لحتب
 .ترفعهأن  بيض جيبأسطواين أ

  
أطلقوه على قسم من : جبل الشيخ ْمَحسّۤن

الذي فيه ضريح تابوته اخلشيب  ))جوشن((جبل 
دفني الضريح هذا  ،وهو آية يف اجلمال ،القدمي احملفور

عهده عهد  ،ن من ساللة علي بن أيب طالبِسْحهو ُم
 .ازدهار الشيعة يف حلب

يف جبل  ] من قرى حلب [: الُطور جبل
كما يرى  ،اجلبل ،املرتفع :وٓرامن اآلرامية ُط ،مسعان

 .٦٧حلب  .األب شلحت
  

أطلقوها على األكمة جنوّيب : ظامجبل الٓع
ام ألن ضالع لبجبمسوها  ،بكر وعليها جبانة والشيخ

  صخورها احلوارية يكثر يف طياا مستحاثات
  

احنسر البحر أن  عهد حتجرها بعد ،ت البحريةانااحليو
، وهم عن حلب يف الدور اجليولوجي الثالث

  .مههم طوفان نوحعظام من ديعتقدون أا 
اسم هضبة قرب قرية : جبل عنتر

 .التابعة حللب ))املسلمّية((
أطلقوه على مرتفع قرب : جبل الغّزاالت

  :ويف تسميته مذهبان ،العرقوب
 ،يلفظها الناس بتشديد الزاي -ً ١

 ج)) النهر((ي يف والصواب ختفيفها حسب مذهب الغزِّ

 ،اجلبل )االتَزالَغإىل : يريد(أضيف إليها  :٤٤٢ ص ٢
  .قتنص منها الغزالنس ُتَنفيه عدة َك ... ألنه كان

تشديد الزاي فيها صحيح وهو أن  -ً ٢
 .إىل النساء اللوايت كّن يغزلن فوقه نسبة

 .قاف: انظر: جبل قاف
يستعملوا مقابل كلمة : جبل النار

  .ركانالُب
  .بال النار عندهمْج :ومجعها

  
اجلنويب من قويق املار القسم : هرجبل الَن
تقام عليه األبنية أن  وكان قبل ،قرب جسر املعزة

ه النصارى يشرفون من أكمته على النهر وحوهلم رتمت
  .شبعال

سنة  :٤٨ص  ١ ج ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 
كان بني اإلنكليز رجال من أشرافهم أبناء  ١٦٧٤
وكانوا يعيشون بالترف ويلبسون الثياب  ،اللوردات

إىل  ويذكر احللبيون ،اجلميلة ويركبون اجلياد املطهمة
يومنا ما كانوا يرونه يف أواخر القرن املاضي يف 

والزيۤرة من أشجار صنوبر  ))جبل النهر((ضاحية 
 .هناك كان يعيش القنصل الربيطاين وأسرته :حلب

  
ۤلص جبنق ْمهالٔچ ]:يقولون [ : َجْبٔلص

  ،بالدهن بّدو خسل بالصفية وبعدا بالصابون
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 ،هلا أصًال دمل جن ،بالزفرأو  ملطخ بالدهن: يريدون
 :أي ،رارالِف :العربية ))اجللبصة((حتريف  هاولعل

كما  –يهرب املاء من الزفر لدى مّسه إياه وينحسر 
جبل الطني  :هي حنت من وأ –حيدث بالفعل 

  .ولصقه
  .أي اان وبلص ،حنت من اجلباأو 

 .جتبلص :وبنوا ملطاوعتها
ّدي عن عجبلصو وما بتي بّدو: ]يقولون [ 
 .خذ شيء منه باحليلةأ: يريدون ،جبلصاتو

  
بال : بال جبلصة: ]يقولون [ : جبٔلص

سلب املال بثقالة جلبلصة هنا با: يريدون ،لفب
 ))ّبَج((لعلها حنت من  ،مل جند هلا أصًال ،يلةوحب

  .سرقه :هقطعه ومن لصَّ ):العربية(الشيء 
 .جتبلص عليه :وبنوا ملطاوعتها

عندكن بّق كتري : ]يقولون [ : ٕجٕبْلۤلك
الشاش  :كِلِجبين :من التركية ،لكبسوا تشتروا جبْل

املثّقب ثقوبًا دقيقة يغّطى به السرير اتقاء لسع 
 .البعوض وغريه
  .بل الصغريوها على اجلأطلق: اَجلَبۤلة
اهللا قتلت : صحيحًا ما يليأن يقرأ  يطلبون
ه لَۤلت َأۤله قْتلۤلََأ ):وقراءا الصحيحة( ،اهللا يف يف جبلة

  .ةۤلَبي َجي َفِف
  
  :] من شّدّيام [

  لةَبعاَجل     لهَبَس    !لهَبيا َس   لهَبَس
  حتّججنا قرب النيب    حّججناله بْتَبَس

 من حلب لعنتاب    والنيب شۤاۤيل كتاب
  

 ،الطبيعة ،لقةاِخل: ّلةِباِجل: العربية من: إجلٕبّلة
  .األصل

  .تّالٕباْجل :يقولونوهم  ،تّالِبواجلمع اِجل
  

شاعر بغدادي  ،حممد بن علّي: اَجلبُِّلي
 ،مبعرة النعمان وامتدح أبا العالء وأجابه بأبيات اجتاز

غري  :وملا بلغ املعري موته رثاه بقصيدته املشهورة
 ... جٍد يف مليتُم

 .ضّد الشجاعة :نْباُجل :من العربية: نإجلْب
ما جيّمد من  :نْباُجل: من العربية: نإجلْب

  .اللنب
  .اجلبنة واجلبناي واجلبناية :والقطعة منه

 :واجلمع ،اجلّبان: ويقال لصانعه وبائعه
  .اجلبانة

ويف  ،ٓاتۤبْج :واسم اجلنب يف السريانية
  .)افًاگ تلفظ اجليمو(ا ۤبَتْج :الكلدانية

  ).تلفظ اجليم گافًا(ه ۤبيَنْج :العربيةويف 
  

، ومنه ومعظم اجلنب احلليب من املاعز والغنم
  .املسّيخ وأل الكعاب واملسّنر واملشلش
جببنها املاعزي  ))اعزاز((واشتهرت 

  .جنب اعزۤازي :يقولونف
قبيلة بني  :مرياتوأطيب االعزازي جنب ْع

  .تضع جبنها خبروج من شعر املاعز ،اعزاز وعفرين
واإلغريق القدامى اختذوا اجلنب من لنب 

  .اخليل
  .وقواملصريون القدامي اختذوه من لنب الُن

  .وأصناف اجلنب يف العامل تتجاوز األلفني
وجنب  ،جنب الضرف :ومن جنب الشرق

 ،والشنكليش ،والقربصي ،والعّكاوي ،ّلومواَحل ،اجلّرة
  .انظرها. ۤنكْسوالَك ،واملّش القدمي
  

ندي القشقوان واهلوال :وروپاأومن جنب 
  .)ذي العفن(وركفورد  ،وجنب رومانو
وس  ٧٨٥و  ٦٩٠و  ٦١ص  ١٦وس  ١١٧ص  ٣انظر املقتطف س 

  .١٧٨و  ٥٢ص  ٤٤وس  ٢٥٨ص  ٢٦
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 ،وقطايف جبنب ،ك جبنببوَسْنيعملون َسو
 . جبنبيتوسباكي ،نباجلوحالوة  ،وكنافة جبنب

هللا خبزة وجبنة أليش ]: من كالمهم [ 
عبني جبنة مع أكل ك. ؟فيه كتري حتلف حىت عم
  .املامونية

البحّش جبنة  :ويقول الفقراء ألوالدهم
 .بنقۤرع

  ]:من أمثاهلم [ 
 .اجلبنة ملحا وال نشحا

عزازي خود هاجلنب اال]: من كمام [ 
  .دود اجلنب مّنو وفيه .ّكل القط باجلبنةَو .وسّيخ

 :يقول العبو الطاولة]: من استعارام [ 
يرفع حجرًا من  :يريدون ،خبزة وجبنةبياكل م ع

  .رقفوق احلجرة احملبوسة وحجرًا من غريها مما ُح
 :أي( .متل كبس اجلنب]: من تشبيهام [ 

  ).متالصقون ومزدمحون
  : يف القطايفينومن معارضات الزي

  ).)فضع ا اجلنب الطري ماذا قليَت((
  .))حشوه اجلنب عّمها السمُن(( :ومنها

  :ومنها
ومنك جنب لعيين الحا يا صدر بصما شذاك فاحا    

  :ومنها
  صدر رّنـــوال فالبطن جّن      قّدم البصما جبنب

  :ومنها
 ... جبنب    ه ما أحلى الكنافةّلأيا َل
  :ومنها
  باجلبنة تسيب الورى            غييت إال اليتما ُب
  .جنب تالال يف حشاها :ومنها

  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم [ 
  هأش تعّشيتو امبۤارح    !ل البوبعهيا مجۤا

  خبزة وجبنة ماحله

وهم  ،صنعه: جّبن اجلنب: عربية: َجّبن
صار  :جّبن احلليُب :يستعملون فعل جّبن أيضًا الزمًا

  .جبنًا
 ،هفاجأ: عربية و،جبه: ]يقولون [ : َجَبه
  .استقبله باملكروه ،رّده عن حاجته

 .أجنبه: وبنوا منها للمطاوعة
رداء  :من العربية عن الفارسية: ةإجلبّۤ

خارجي طويل ذو أكمام واسعة يلبسه رجال الدين 
  .غالبًا

وهم يرّدون  ،ب واجلّباتَباُجل :ومجعها
  .الضمة

  .JUPONأو  JUPE فقالت واستمدا الفرنسية
  .JUBBAH :فقالت اإلنكليزيةو
  .ALJUBA :فقالت اإلسبانيةو

  .GUPPA :فقالتواإليطالية 
  .جبون: انظر

 .٢٣٠ – ٢٢٦ص  ٥ج  ١س  :انظر جملة اللسان العريب
 هبوه جّبأخد كالم أ]: من استعارام [ 

 .)أي كالثوب اخلارجي والداخلي(وقميص 
يف عيد الفطري املا عندو ]: من أمثاهلم [ 

 .وطري شالح اجلّبهيف عيد الفطري  .يستعري جّبه
. بعد الكربا جّبة محرا]: من كمام [ 
فالنة حبياتا  .ا جببتو صار يتدّرا بعصاييتدرَّْتجيت أل

  .ما لّبسا جوزا ٔقّبه وبعد ماتت ما بىن على قربا ٕقّبه
وكنا منذ مخسني سنة نعلم يف الكلية 

وكان من زمالئنا الشيخ راغب الطباخ  ،الفاروقية
وكان إذا مضى  ،ومنيب نقشبندي معلم الرسم

إىل الوضوء خلع عمته وجبته يف غرفة  الشيخ
كما  –  اجلبة وراءهينفيلبسها منيب ويث ،علمنيامل

إىل جدار ميثل من يتجّمر  وميضي – يفعل املشايخ
 .فنضحك ونضحك
  .موضع السجود من الوجه: عربية: َجْبَهة
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 – اجلباه وهـم يسكنون اجليم: واجلمع
  .واجلبهات

  :واستعملوها جمازًا يف
  .واجهة البناء -ً ١
 .يف ميدان احلرب -ً ٢

بنوا من  ،ن أمساء ذكور النصارىم: َجّبور
  .جربا على فّعول للتلطيف

 .جربا: انظر
 ،قرب الباب ]من قرى حلب  [ :اَجلبُّول
، يعّد ملحها من أجود األمالح طعمًا ،أرضها سبخة

كما  ،البَّاَجل: )افًاگاجليم تلفظ  ( ُبوٓالٓج: راميةمن األ
  .٧٣حلب ص  .يرى األب شلحت

  :ومثله يرى األب أرملة يف
  .١٨٦ص  ٣٨املشرق س 

  .التخم، أو احلّد: بول يف العربيةومعىن ْج
  .١٧٩ص  ٢٠س : انظر جملة الكلمة
  .٢٢٥عدد حلب ص : وانظر جملة العمران

 .MODERN TRAVELLER وكتاب
: مصدر جبا اخلراج: من العربية: اَجلْبۤوة

أطلقوها على ما جيبيه القهوايت وصاحب  :مجعه
 .امللهى من الزبائن
بني البياضة : ]من حارام  [ :ةۤبيۤلاْجل
عليه  ،شرقيها جبل صغري مسيت به ،وباب النصر

  .تربة
ومساها الشيخ وفا الرفاعي يف منظومته ص 

  :قال ،اجلبيل: ٧٨
  هوتربة اجلبيل مثوى الساَد

  هوروضة األنوار والشهاَد
تصغري  :٣٩٠ص  ٢ج  ))النهر(( :قال الغّزي يف
ألن شرقيها ناشز كاجلبل  ،جبلة واملراد ا املقربة

  ).وقد تبلغ طبقات القبور فيها ثالث طبقات(الصغري 
  نإف ،هي الكلتاوية الكربى وما جاورهاأو 

وعلى كٍل فإطالق  ،تلك البقعة عالية كاجلبل الصغري
من باب إطالق اسم  :اسم اجلبيلة على كل احمللة جماز

  .اجلزء على الكل
 :باجلبيلومن الناس من يسمي هذه احمللة 

 .تصغري جبل
  .اجلبهة: بنياَجل: من العربية: اْجلبني
 :اجلبني ما يكتنف اجلبهة فال يقال :قيل

  .سجد على جبينه
ة هلسان العرب حكى ورود اجلبأن  على
  .مبعىن اجلبني

ا بيَنْج :ويف الكلدانية، بينٓاْج :ويف السريانية
  ).تلفظ اجليم فيهما گافًا(

 :قوهلمواستمد ثاقفوهم من الغرب 
 .يكسب بعرق جبينه

كل إنسان أن  يعتقدون]: من اعتقادهم  [
نه حتمًا ال أو ،مكتوب على جبينه ما قدره اهللا عليه

نكتب االلي  :]وعليه جاء مثلهم[ ،حيدثأن  بّد
وساد هذا املثل يف مصر (عاجلبني الزم تشوفو العني 

 .)وتونس واجلزائر والعراق وجند
  ]:من أغانيهم [ 

  هللا واسم اهللاأ :عاجبينامكتوب 
 وسورة تبارك مع حرف النونا

يف جبل : ]من قرى حلب  [ :ْجبني
، ورابعة يف وثالثة يف املعرة ،وثانية يف جرابلس ،مسعان
): تلفظ اجليم گافًا(جوبني : من اآلرامية محاة،
  :يف ، كما يرى األب أرملةاآلبار

  .١٨٦ص ٣٨املشرق س 
 – ٧٤حلب ص  – ومثله يرى األب شلحت

 .يف قرية جبني يف الباب وثانية يف جرابلس
 ،شخص اإلنسان :ّثةاُجل :من العربية: ةإجلثّۤ
  .وأكثر استعماالا يف جسد املّيت ،جسد املّيت

  .وهم يرّدون الضمة ،ثثاُجل :واجلمع
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  ).تلفظ اجليم گافًا(جوۤفه  :ويف العربية
  
شّرح املعلم جثة أرنب  :]من كالمهم [ 

 .وبكرا بدو يشّرح جثة طري
جحا شخص أسطوري ال : قيل: ٕجۤحا

  .حقيقي
  .ْجَح: املغرب وامسه يف هلجة مشال

وقيل بل حقيقي عاش يف صدر الدولة 
تنسب إليه أعمال وأقوال منها ما فيه  ،العباسية

البالهة ومنها ما فيه السداد والذكاء ومنها ما فيه 
  .ومنها النادرة ةاحلكم

طلبه أبو مسلم اخلراساين  :ومما فيه بالهة
وملا مثل بني يدي أيب مسلم  ،من شخص يعرفه جحا

  .أيكما أبو مسلم: مع صاحبه قال جحا لصاحبه
  

ليش : جلحا اقالو :ومما فيه سداد وذكاء
جلحا  اقالو .من كلمتك احلق :قال لن ؟ لفتك عوجا

 اقالو .ت عقالكين عدۤم :قال لن ،ك بتحّبكمحاَت
 .ليش ضربين العمى: قال لن ،ابنك بدو عرقّية :جلحا
بلد أهل  أنا من :قال لن ؟ أنت منني :جلحا اقالو
 ،لك شي أبوك مات وما خّلف :قالوا جلحا .مريت

 اقالو .بكيت عليه بكا خرج حليتو أناو :قال لن
كتر أاجلايات  :قال لن ،عّد أمواج البحر :جلحا

لو  .اع املزرابمابجحا باع احلوش و .مالراحيات
طول عمرو جحا  .ّنا كان بنا حلالو بيتكان جحا َب

  .بال لّفة
منني تعلمت  :جلحا اقالو :ومما فيه احلكمة

 منني :جلحا اقالو .من قليل األدب :قال لن ؟ األدب
 اقالو .ي ما كانحبسب الِش :قال لن ؟ تعلمت الكرم

احلي أفضل : نلل قا ؟ بتموت إّال بتعّرص :جلحا
صار جحا سلطان أول ما شنق شنق الوقت  .املّيتم

جحا جابو . ى بلحم توروجحا أوَل .أهل حارتو
  .كلو وجحا ما استحا وشقلووجحا أ

جحا را  .كرب من أبوهأجحا : ومن نوادره
 أنامسّكر و هأنت :عاجلامع شافو مسّكر قال لو

صار جلحا  .كبوا جلحا حلاَرهدول ْب .ّماَهلمستقيل 
  .سرايا

 ،ال أسطوري :بل حقيقي أي :تقدم وقلنا
  .جحا :لقبه

م َلشكلوا جيمه بالضّم وعدوا هذا الَعَأو
ممنوعًا من الصرف بعلة العلمية وعلة العدل عن لفظ 

  .آخر
ة تبلغ مخسة عشرة علمًا عالم املعدوِلواأل

ومنها  ،حَزم وُقَشم وُجَثل وُقَبر وُهَفر وُزَمُع: منها
  .ٕجۤحا :والعاّمة يف كل البالد العربية تسميه ،ىَحُج

وعدله يف الفصحى عن لفظ اجلاحي 
  .ر عن عامر وزافرَفر وُزَمكعدل ُع

مبعىن  جيحو اجلاحي اسم الفاعل من جحاو
  .خطا خيطو
على مذهب  :م ألفه اللينة ياءرَسوُت

  .رِسُكأو  ّم أولهالكوفيني يف رمسها يف كل ما ُض
على مذهب  :ألفه اللينة ألفًا ُترَسمو

  .البصريني يف رمسها يف كل ما أصل ألفه الواو
لزعم صديقنا  ال صحة فعلى ما تقدم
أصل لقبه من قوهلم يف أن  األستاذ منني العمادي من

ٓجوحا مسي ألنه كان يرددها لدى  :ق احلمارْوَس
  .ركبه محاره

  .))جحا(( :هذا يف لقبه
  :روايتنيأما امسه فاختلفوا فيه على 

  .نوح :امسهأن  -ً ١
أو  جني بن ثابت البصريامسه ُدأن  -ً ٢

  .الكويف
البن دريد ذكرًا  ))االشتقاق((ومل أجد يف 

من  :ينة باحلاء املهملة وقالَحإمنا ذكر ُد ،لدجني
إذا  حنت الشيَءَد :حسبه من قوهلمحن وأالَد

  .كسرتهأو  هضضته
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)) الوايف((وذكر جحا الصفدي يف كتاب 
  .نقًال عن اجلاحظ

  .وجلحا ذكر يف كتب احلديث
كتاب  ))الفهرست((وذكر ابن الندمي يف 

وغالب ما يذكر  :وقال السيوطي )).نوادر جحا((
  .عنه من املضحكات ال أصل له

جحا علم لشخص ) )شفاء الغليل((ويف 
  .عند العوام كشفعة عند العرب

مث ظهر يف بالد الروم فكاهي يف عهد وّيل 
 :أي. م ١٦ بكتاش يف القرن ينوزعيمها الدياألتراك 

حلقوا أف ،نصر الدين خواجه: يف عهد السالچقة امسه
نوادره بنوادر جحا العريب القدمي املتقدم واّدغم امسه 

  .جحا واحدأن  بامسه وظن الناس
 :اجلديد انال تيمور لنك جحسأ: قيل

بعدما  أنااّمسى أن  ماذا تقترح: خواجة نصر الدين
اخللفاء العباسيني تسموا باملقتدر باهللا  أن علمنا

  ؟ ... واملتوكل على اهللا
  .أعوذ باهللا :مسيكأ :أجاب

وقرب خواجه نصر الدين يف جوار مدينة 
له مدخًال على أن  وقربه غري مسّور على ،))قشهرآ((

  .بابه قفل كبري
عت نوادر جحا يف العربية طبعات ِبوُط
  .ومعظمها جلحا التركي ،عامية كثرية

وانتشرت نوادر جحا التركي يف مجيع 
 ،البالد األورپية اليت كان استوىل عليها العثمانيون

  .كما انتشرت يف غريها
أو  GUIFA :وحرف امسه الصقليون إىل

GIUCCA.  
ويف ليون والصرب استبقوا امسه التركي 

  .HAGEA NASTTATIN :قالواف
وذكر بعض نوادره الشاعر الفارسي عبيد 

  .ا استطرادًاذكره ،الزاكاين

وكذا ذكره الشاعر الفارسي أنوري يف 
  .شعره

جالل الدين  ناكما ذكره العظيم موال
  ).)جوحى((باسم ) )املثنوي((الرومي يف 

) )جامع احلكايات((وورد امسه يف كتاب 
  .حلبيب اهللا الكاشاين
صدر صديقنا عباس حممود العقاد أوأخريًا 

  .جحا :كتابه
  .٣٦٩ص  ٥٤س : انظر جملة اهلالل
  .٤٤٥ص  ٣٤س : وجملة الكلمة
  .٣٩٣ص  ٢٣س : وجملة الضاد

عالم وكتاب األ ودائرة املعارف اإلسالمية ودائرة املعارف للبستاين،

 . للزركلي
أطلقوها على صاحب اجلحش أي : اجلّحاش

  .أو أطلقوها على راكبه – كما يسمونه –احلمار 
ومل  ،اجلّحاش والبّغال واجلّمال :وقالوا

  .احلّصانأو  الفّراس :يقولوا
  .على اجلحاشة اجلّحاش وجيمعون

أال تراهم إذا ، والبدو ال حيترمون اجلحاش
وفد إليهم خّيال يتسلمون دابته لدى الدخول 

أما اجلحاش فهو  ،طوا ويقدمون هلا عليقهابوير
  .يتوىل كل ذلك

ى أم ينعتون اخليال براعي مث أال تر
جلحاش براعي وال ينعتون ا .... وراعي الزرگا
  ... وراعي سوداأل

  .ومثله راكب البغل واجلمل
: عربية: من مفردات الثاقفني: ٔحدَج

 ،أنكره مع علمه به :حودًاجحده حقه جحدًا وُج
  .كفر ا :النعمَة

  .حودُج :واستمدت التركية
  .أجنحد :وبنوا ملطاوعها
  .دَحَج :دَحَك :ويف العربية
  حتتفرهحر مكان اُجل: من العربية: إجلْحر
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حتفر يف كل شيء ُي ،اهلواّم والسباع ألنفسها
وهم خصوه بثقب اإلنسان السفلي جريًا مع . األرض

م إذا حاضت املرأة حُر: ااز الوارد يف احلديث
 . اجلحران

حور ْج: يقولون  وهم  ،أجحار: واجلمع
 . حورةو ْج

ي شِتَب ،فالن جحرجني]: من سبام [ 
  .يلحس كنارات جحري ويتغمغم

وراه عور : لـَيفالن مْع]: من كمام [ 
 . عور ومكشفني اجلحور

على خزانة  ٓوضرب]: من استعارام [ 
 . جحرو

وهم أطلقوه ، ولد احلمار: عربية: اجلحش
 . على احلمار

وقد يصغروا  ،ةاجلحۤش: ومؤنثه عندهم
 . جحيشة: على

ش: وهم يقولون ،جحاش: واجلمع  جحۤا
ا َسْحَج: ويف الكلدانية جحسٓا: ويف السريانية

ويبنون ) هملةاملوبالسني  جيمه گافًا، تلفظكالمها (
 كما  ،فالن جّحش: يقولونمن اجلحش الفعل ف

ّحش أيضًا ويستعملون َج .ر وتّيسّوت: يقولون
أن  زوجها ألحد بعد: أي ،ّحش مرتوَج: متعدية

كما يبنون منه على . حتّل لهأن  طلقها ليجوز له
عّده : يريدون ،ستجحشوا: نيقولوف .استفعل
  .جحشًا

  .األجحش: واسم التفضيل من اجلحش
  .اجلحشنة :اجلحش واملصدر الصناعي من

  .األجحشن :واسم التفضيل من اجلحشنة
إمنا  ،هقـمارة ال تنـاحل: ة أيواجلحش

  يوانـور احلـوة بتصويت ذكـحش أسـينهق اجل
  
  

لينشد قصيدته أو  كالديك يصّوت ليدعو أنثاه
أن  وهم يعزون سبب يق احلمار إىل .الغرامية

لذا ترى األتقياء من  ،الشيطان قد دخل يف اجلحش
أعوذ باهللا من : الناس يرفعون صوم لدى النهيق

الشيطان ملا دخل أن  وقد يتخيلون .الشيطان الرجيم
ي َه !ال تزعل يا خّيو: جوف احلمار مهس يف أذنه

قلبك أّمات العيون  اجلحشات اللي حبّبن ،حالة الدنيا
  .السود الكبرية كّلن كّلن ماتوا

فريسل اجلحش البائس احلزين زفرة األسى 
   .واخ واخ واخ: بنهيق مفاده

وعند انتهاء واخاته يهمس الشيطان مهسته 
بس نسيت أقول لك بقي : فيهاله األخرية اليت يقول 

فيجيب اجلحش يف  ،ألك أنت وحدة ختيارة جربانة
  .ليحْهْم ليحْهْم: أنفاسه األخرية
ذكر أ)كبري: أي(اجلحش  قّد: ]امبس[من 

ابن  أناأمي أخذتين معها إىل احلّمام وأن  باملناسبة
ّشو؟ بقى هادا أ: فصاحت إحدى املستحمات ،سبع

   ا هيكوقالت غري ،جيبيه حىت يكرب كمان
  زغري قد القّطة !يي_
  .أل سّتي كبري قد اجلحش_

والطاسات واشتغل الطرق باملوۤازر 
وبتذكر  ،والقباقيب بني أمي وبني كل نسوان احلّمام

 .كلياتنلانو أّمي غلبنت 
: أناايت ـبل من لوح: ]من لوحام[
 حزيران ٥هوة الساعة التاسعة يف ليلة ـطلعت مالق

 أْش ،تـعالبي أنات األنوار وراي ـها خنقـوفي
أشوف لك؟ياخاي أشوف جرتير من عشرين شب 

داك ـوه ْيوهادا عم بضحك عل ،ْيلَاضرب حوـان
وبا : داك عم بقولـوه ،شوفو دقنو: عم بقول

 ،ريو وغريوـزق علي وغبـوغريو عم ب ،رقوـيط
  خةـبات الوسـوس املسـّلوا يف قامـوما خ
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ع قارئ اّمس أناوبستحي  ،اّوقال شي إال
  .كتايب ياها

 ٢٤و١٨ومنن هالشباب اللي عمرن بني 
  .سنة

قّدم منن واحد والتفوا هالشباب حويل و
ومسكتو من  أناوتقدمت  ،يدو على راسيإونزل ب

 ،يديإجيب قوة ختلصك من : ياقة كرتتو وقلت
 ،يحطيت املوت بني عيَن أنانو أورفقاتو الحظوا 

حىت خيلصوه  ،وهجموا ناس يشدوه وناس يشدوين
                                                                                              . . . . . . . . .ورئيسن ،من بني أيدي

يعطي أوامر باإلسراع قبل بسنة عم  ٣٥اللي عمرو 
 .قبل ما تعّدي الشرطةأو  ما يعّدي ناس وينصروين

وبنتيجة هالشد طلعت خيوط كرتتو بأيدي املبللة 
وهّربوه  ،هي وراسي ووچي وجسدي بالدم

  .وتفرطعوا
عشرين وك عشرين تنني َلُو: أناصحت 

و لك وين املرّوة وين ؟وعشرينكن  ،على واحد
ين عار عليكن لو تعرفوا شباب على واحد سبعْي

 ،يد واحدةإيدتني على واحد بإعشرينكن ب ،العار
  .ناموسكن لو يف ناموس ْسْخي

 أنا اشتكي؟ ليش ،ورحت وما اشتكيت
يني فالفل ّالش جسدي ماحلرب اب شوّية قخَوَباْمل
  .الب الشارعوك

ومن عزم الشد صار معي فتق واشتد 
شفى بعد أيام كان ستطالع مامل أناو ،وساويت عملية

: غرين عم بستناين عباب املستشفى وعم بسّمعوين
يفضح الشتو بسبع  ،ماتما ،يدوإكوه املقطوعة 

 . أرواح
حكيت خلاليت العجوز هالشي اللي صار 

 صار معك متل ما صار مع أمك يف: قالت ،معي
 . نته ابن سبعة وهّلق ابن سبعنيأاحلمام و

ش عم بصرحوا لدفتر نشاطن أامسعن هّلق 
 : كل سطر لناس منن ،. .

انفجرنا  ىاستنينا األسدي وملا عدَّ_
  .بالضحك

ى حتت وأهل بييت كلما عدَّأنا ما بنسى _
 . البلكون منكّب عليه مي ووسخ

إىل : غلف جّواتومعطيتو مكتوب  أنا_
. . . الزمان اللي أبوه عرص وأمه قحخر آأستاذ 
 . سدي وشكاين ملدير جريدة اجلماهريوراح األ

حننه تالتتنا عّبينا حيطان احلارة بسبو _
  .ودلتو

وابن عمي ماخّلينا خارج يف احلديقة  أنا_
 ،سدي إال وعبينا حيطانو ااماتالعامة ويف حارة األ

  .الزم تكتب لنا جنمتني
اه قريب من جامع والد شقفيت شفناو أنا_

وملا قام ما طّلع علينا  ،الشيخ طه ودفشناه وازمنا
  .طّلع عالسما
أجا األسدي على فرننا قدام قهوة _

 :يدو وقلنالوإخدناهن من أ ،اجلديدة ونّقى رغيفني
 . كول بشرأهادا م

ملا كان عم بيعمل ندوة يف املركز الثقايف _
 حتت(وإخويت نسألوا عن كلمات من أنااتفقنا 
 ). الزّنار

 ))آفامية((على قهوتو . . . ١٣رحنا _
لّطشوه كالم و مثانية بّرا عم عم بمخسة جوا 
ني يوبعد شوي تغرينا حننه والربان ،بضحكوا عليه

 . وأجا غرينا وغرينا
أنا وابن خاليت كل ما عّدى قّدام باب _

  .أسدي أسدي: اسقاقنا بطلعوا أوالدنا الزغار وبصيحوا
هادا  ْيَي ْيَي: ترقبوه وقالواخوايت التالتة _

  .الكلب األسدي) هوا(هّوه 
كلما عّدى قدام بيتنا حتت نادي السعد _

بْشوي منّجّمع ومنقول لو كل مرة مسبات شكل، لكن 
يا خّيو آخر مرة مشي كم خطوة وبعدا طالع مسدس من 

 . .حننة وين كل واحد صار بديرة. جيبو وارتد علينا



٤٢ 
 

أخي إلنا بفخر الكائنات أسوة إذا يا . . .             
لقوا عليه األوساخ وأخريًا تألبوا أضربوه وسّبوه و
 . على قتله فهاجر

اجلحاش البيض ما بتدفا إال : ]يقولون [ 
 . بتّموز

ملن لبس ثيابًا يقولون ]: من كمام [ 
 . اجلحش جحشنا بس اجلالل متغري: جديدة

يا : عزموا اجلحش عالعرس قال لن
وقف زنبوط عفلس جحش وقال . ياللميللحطب 

جحشة احلكومة عرجا  .لن يا دنَدصب معَد: لو
ليش ما عمال بتبّص ؟ قال : للجمل اقالو .بس بتصل

 اغۤدا بتموتو :قالوا للجحاش. دليلي جحش: لن
 اقالو.  خيلي جلدنا عليناأهللا :قالوا ،وبكفنوكن

 ). فّلت(للجحش اعمل لك شي سخانة قام 
نته اجلحش منني أ: ] من توريام[ 

 . ۤلماجلحش حشاك صوابو بْأ .بتعرفو؟
إذا انقلع سن الولد زّتو ]: هم ادامن ع [

خدي سّن اجلحش وعطيين سّن : الشمس وقاليف 
 . الدهب

ن من ضرسو اجلحش بسَم]: من أمثاهلم [ 
يريدون من مساعه بشارات (دم بسمن من أدنو آوبين 
. ب جحشوَنّني َدحبالعندو حّنة  .)الغناءأو من  اخلري

ال تقطع دنب . ّمة اهللا تركبوأعّنو  أنااجلحش البرتل 
: بقول اطّولتو وهاد :ك بني تنني هادا بقولجحَش
اجلحش . اللي بطالع اجلحش عاملادنة برتلوا. قّصرتو

ليش : للجحش اقالو. جۤلالو ششإذا سكر ببْخ
يف . ارد وبشّم اخبقد ما برگ: أدنيك كبار ؟ قال لن
الورد ما . بستريح تيسحبوما راس اجلحش مّوال

اخليار األبيض . بصري منتور واجلحش ما بصري غندور
 –واجلحش األخضر والكردي املغّبر هدويل ال تقربن 

  _)).مغرب: ((انظر شرحه يف

  
  

 . قول صاحبوط اجلحش مطرح ما ْبوارب 
فالن جحش حمّمل ]: من تشبيهام [ 

فالن متل جحش  .فالن جحش شغل. قروش
فالن متل  .ّشو اخلربأعرف يالطاحون برو وجبي وما ب

ال ترفس وال : أي( ،ال بتصّك وال بترّك :يد اجلحشإ
فالن متل  .)ال تقوم مبهمة كبرية يريدون ،تكبس

دن أمتل القاعد ب. ال بطول وال بقصر :ب اجلحشَنَد
متل اجلحش  .)اليفهملكن أي يسمع ( اجلحش
) زبل(متل اجلحش محلو  .غشيم شيطان: احلاخام

متل جحش السوادي شيلو سواد  .ومشيو غندرة
 . طارىجواعا َب :متل جحاش احلّجارة .شيو باعنادوَم

: متل جحش عيسى: األكراد من تشبيهات
 . فندي رجع جحشأعاحلج وما رجع  را

صّبح بوّچو فالن إذا ْت]: من كنايام [ 
 فالن ضرب جحش هوا .ع جاللواجلحش بضّي

فالن  .)قام برتهة راكبًا محارته البيضاء: يريدون(
فالن أكل ظوظ اجلحش . بلّهي اجلحش عن عليقو

بطالع جحشتو ماخلان : يفالن ما بٓوِش .واخنوت
قال واحد للشيخ ). بطالع جحشتو: وخيتصرون(

بايل ما هو  :قال لو ،شيخي حطين ببالك: اجلزمايت
  .آخور

إذا كّلب الزلعطان يف ]: اعتقادام من [ 
 .دّشرو حىت يطلع اجلحش عاملادنةيد اإلنسان ما ْبإ

م يطول عمر ابنا الزغري الزم ترّكبو األ إذا رادت
 . املقلوببعاجلحش 

جر ٕأفالن حمّنك ب]: من استعارام [ 
 ). يرفس يف كالمه: يريدون(جحش 

  ]: من شعرهم [ 
  جحاشكمقد كنت يف ما مضى أرعى 

  عّوىإن  مشي وراء الكلبأفصرت 
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 ]: من أغانيهم التهكمية [ 
  خشوـهب اهلوا يف ب       والبدوي راكب جحشو

  الساوي خبشو زّماره        وــيا ريب تبعج كرش
رّجال امسو جحش ]: من نوادرهم [ 
 ىمسو غريو قام ،كاَمس يل غّير يارجال:قالت لو مرتو

  . لعنا ماآلخورما ط: قالت لو .بغل: حالو
ق ندخل ضيف لبيت واحد وملا دخل شه

بّدو : قال صاحب البيت ،احلوش جحش كان يف
بدو  :، جاوبو الضيفيكون جحشي حبب الشكل

  .بوجعو وقلب :يكون متلك
: وقوـو وعم بسـكب جحشواحد رۤا

ي ي واحد حجِّوصادف بوقتا معدِّ ،يِج يِج
 ،ي حّجيحجِّ: صيح لو وبقولعم بّنو أوحّسب 

عم  ،ال غىن عّنك: ك ؟ جاوبوَب ْشأالتفت وقال 
  . حبكي مع جحشي

 :النور بنادي يف البستان: من ختيالم الفنية
 ). هالدار :يريد(ورا يامن يشتري هالد

 . م ؟كاْوم ْبكاْوم ْبكاْوْب: بقول اجلحش
 . ألفألف ْبألف ْبْب: بتجاوبو القطة
 . باع باع باع: بصيح اخلاروف

قّب قبيض : وهداك الوقت بصيح الديك
 . قّب قبيض قّب قبيض

 : حيكوا للصغار: ] ماحكاي نم [
بستاين شاف مسكبة الفول مطروقة 

واهللا  ،قال حلالو ما حدا دخل بستاين ،ومأكول مّنا
مايف إال احلمامة اللي كل يوم بتصرع راسي 

اخلاروف اللي عندي وما بشبع من أو  بكوكياتا
اجلحش الفلتان اللي هأهآتو بتصل حلارة أو  معمعاتو
 . الوّراقة

 ووقفن بزيق بركة البستان نتجابن تالت
الزم  _قال لن_طّيب  ،وكل واحد أنكر ،وسألن

هّلق كل واحد منكن حيلف ميني وبعدا يزّت حالو 
 . عالربكة

 أناكوكوكوكو : أجت احلمامة وقالت
 كوكوكوكو .كوكو كوكو بنقر القضاۤمة ،احلماۤمة

. كوكو كوكو أغّط وما أبّين .كنت أكلتوإن 
 ). وغّطت وطلعت(

  
 أناماع ماع : وأجا اخلاروف وقال

كنت إن  ماع ماع ،ماع ماع باكل علويف .اخلارويف
 ). وغط وطلع. (ماع ماع أغط وما أبّين ،أكلتو

 أناهاق هاق : هّلق أجا اجلحش وقال
إن  هاق هاق ،يهاق هاق باكل حشاِش ،حاشياِجل

وغط . (هاق هاق أغط وما أبّين ،كنت أكلتو
 ). ومابّين

  
 : حيكوا للكبار]: م امن حكاي[ 

واحد شيخ حب مرت تلميذو وحط عينو 
 شلون بّدو يساوي ؟ شلون بّدو يساوي ؟ ،عليها

 . بشخ عالقبلة عم يام شاف تلميذويوم ماإل
 تك طلقيا غرية الدين مرَت !اغرية الديني_

  .مّنك
 : وصفن صاح لو وقال لووبعد سكوت 

 ،قّرب مين قّرب قّرب ال حدا يسمعنا
لكن  ،هادا حكم الشرع ما فيه الم جيم: ووشوشو

 من أناو ،ا جّحشتاذنو جبوز ترّجعا اأنته بتعرف أ
و بال ينكشف حرميك  ،شان خاطرك بقوم العملّية

 . ومنخلّيا بيناتنا مستورة ،غريب ىعل
  

طّلقا : ميذو التلل وكلما قال ،و هيك صار
ي عرمضان و إي بكرا و إي اليوم وإ: شيخي جباوبو
ّيام شاف يوم ماإل .ي عالعيد الكبريإو أي عالعيد

ت طلۤق: د وصاحگور ،التلميذ شيخو عبشخ عالقبلة
 أناصعي  :و شيخول قال .مّنك شيخي طلقت طلقت

  .رو عالغربلكن ۤداْي ،جه عالقبلةكنت مّت
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يف اصطالح كّرامة : واجلحشة اجلحش
: يقابلها .الفستق شجرة الفستق الصغرية الواطئة

كأمنا ختيلوا يف  ،الشجرة الكبرية منه: الصيوان
تسميتها اجلحش أا يف عامل شجر الفستق كاجلحش 

 . الدواب يف عامل
وتطلق اجلحش واجلحشة عندهم على  

واجلحش على تأويل  ،كل شجرة صغرية مثمرة
  . اجلحشة على تأويل الشجرو ،الشجر

: من اصطالح احلّبالني: جحش احلبل
أطلقوه على خشبة أفقية تعتمد على ساقني مرزوزين 

   . برمهالدى يف األرض تستند عليها احلبال 
من اصطالح الالعبني : جحش احلّجار

  . الكعب املعيب الذي يف حواشيه رضوض: بالكعاب
أطلقوه على الفك : جحش احلنك 
 . الن العلوي يركبه ،السفلي

وضربو  ،جحش حنكو رخو: ]يقولون [ 
وهادا جحش حنكو  ،واب طّيرلو جحش حنكوْص

  . كَنمالو َح
كذا يلفظوا بتنوين الرفع : (جحٌش طويٌل

تركع فئة : ]أطلقوها على لعبة لألوالد[): يف كليهما
مث تقفز  ،منهم وكل واحد وراء اآلخر ممسكًا بساقيه

من  املرتفع هذا الدرب الضيق علىالفئة األخرى 
أن  حدهم كان الدور لفئتهأفإذا مل يتوفق  ،الظهور

  . تكون اجلحش الطويل
 ١ج )) النهر((: يف قال الغزي: جحش العيد

سه أوكان خيرج قبل العيد بيومني رجل يف ر: ٢٧٢ص
ويف يده دف  ،قلنسوة طويلة يف أعالها ذنب ثعلب

يضرب فيه وأمامه بغل مدّرع باخلرز والودع معصب 
فيدور على هذه اهليئة باألزقة  ،رأسه باملناديل امللونة

والشوارع ويقف على كل ذي دّكان وميدحه 
  .ويرقص له فيعطيه شيئًا من النقود وينصرف

  

أبو : انظر.ويقال هلذا الرجل جحش العيد
  . حشيش

وجحش العيد يف عرف اليوم : نقول حنن
: هو اليوم الذي يعقب آخر يوم من أيام العيد أي

بعد ثالثة أيام عيد الفطر وبعد أربعة أيام عيد 
 . األضحى

أطلقوها على الناتئ : جحش الكمنجة
، أو اخلشيب يقام يف وسط صدرها متتد عليه األوتار

 . قل تركبه األوتار
   .انظرها .بنوا الفعل من اجلحش: جّحش
بنوها مصدر فعل جحشن املبين : اجلحشنة
  . انظرمها .))نه((أيضًا من اجلحش و
: حيماَجل: من العربية: حيماْجلأو  :اجلحيم

 . ّنمَهَج ،شديدة التاججالالنار 
: واستمدت التركية و الفارسية و األوردية

 . حيمَج
 . حيماوحق ْج: ]من أقسامهم[

ص )) البغداديحكاية أيب القاسم ((ويف

 . . . ال يف اجلحيمإ كعطسأستنشقك فال أ: ١٣٩
 ،جّخ فالن علينا: ]يقولون [ : جّخ

 : يف أصلها املذاهب التالية ،صرف بسخاء: يريدون
اضطجع و ): العربية(أا من جّخ  -ً ١

أن  ذهابًا إىل ،استعملوها مبعىن تنّعم و ترفه ،استرخى
تنّعم و االضطجاع واالسترخاء من مالبسات ال

 . الترفه عند كساىل الشرق
اجلّخ أن  عيسى أمحديرى الدكتور  -ً ٢
 . التكّبر و االفتخار): العربية( من اجلخف
: جخ عامي مفصح: وقال العاليلي -ً ٣

وأظن أا  ،نق يف لباسه و رياشهأالشخص بالغ و ت
وكان عالمة ثراء  ،ترجع يف األصل إىل لباس اجلوخ

  .ونعمة
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بنوا على فّعيل لصيغة املبالغة من : اجلّخيخ
 . جّخ املتقدمة

اجلّخيخني و اجلّخيخات : ومجعوها على
 . واجلّخئخة

 . أسرع ،اهتّم ،اجتهد: عربية: جّد
 . كّد: و يدانيها يف العربية
جد : ويف الكلدانية ،جد: و يف السريانية

 ). افًاگوتلفظ جيمها (
 ،فالن جمّد: يقولون: ]من عثرات أقالمهم[

  .جاّد :وهو خطأ صوابه
 . عربية كان رصينًا ال يهزل: جّد
وضّد  ،االجتهاد: اِجلّد: عربيةالمن : إجلّد

 .اهلزل
أو ( واهللا فالن رّبى ثروتو: ]يقولون [ 

 . جبّدو واجتهادو )نتوزنَك
أبو األب وأبو  :اجلّد: من العربية :ّدإجل

  .كما يطلق على ما قبلهما ،األم
 وهم  ،ودةُددود واُجلواُجل األجداد: واجلمع

  .دوٕدةدود واْجلاألجداد واْجل: يقولون
 .ةاجلدّۤ: وهم يقولون ،ةدَّاَجل: واملؤنث

. انظرها .النانة :يقولواأن  ويغلب ،اجلّدات: واجلمع
 . جّد وأجداد: واستمدت التركية

عن  ًافالن شيخ حارتنا أّب: ]يقولون [ 
 . جّد

من : أي(جّدي  من سنْة]: من كنايام [ 
 ). قدمي الزمان

 . ينعل أبوه وجّدو]: من سبام [ 
. كك ما بودَّعدو جدَّ]: من أمثاهلم [ 

اليت : يريدون(دودا ا ْجدودا بنفقوَّا ْخالبنت املا بنفقوَّ
جّدي وجّدك كانوا  .)يسرع يف زواجها نسبها

  .صحاب اهللا يرحم الترابا
  

: قالتبّوا أا عن سألوَّ]: من كمام [ 
اللي بصرٓلو وبرّدو ينعل أبوه على  .عيبجّدي ُش

لو كان لنانيت  .ي ماماتلو صّحت جلدِّ .جّدو
 . جّدو: بيضات كنت بصيح ال

وجّدو  هالبيعرف أبو]: من حكمهم [ 
 . بيمشي وحدو وعلى قّدو

  
بلغ  :تستعمل ملعىن ،ّدًاِج :من العربية: ٕجّدًا

 . الغاية
ذ من بين زيد فخ: من بدو حلب: اجلدادٕمة

 . يقيم يف الباب
 .فروة جّداعّية: ]يقولون [ : اجلّدۤاۤعّية

ع َذنسبة للَج ،الفروة الصغرية يلبسها الولد: يريدون
 . جعلوا ذاهلا داًال ،ثَدالشاب اَحل :العربية

 واآلن يطلقوا على ذات األكمام القصرية
 . دليةگالفروة الب :يقابلها ،يلبسها الكبري والصغري

 . خاصمه: مصدر جادله :عربية: دالِجلا
  
، أو دالاملسألة ما بّدا ِج]: من كالمهم [ 

  . اج لكل هاجلدالما حبْت
  

 ،أمام الشيء: ّدام العربيةحتريف ُق: ٕجّدام
 . حيرفها من يلفظ القاف جيمًا من بدو وريفيني

 ،بوَدما هّول لو َج قْد: ]يقولون [ : بَدَج
  .اجلدبة انظر. جعله جمذوبًا: يريدون

  .اجندب: بنوا منها للمطاوعة
: واجلمع ،اجلدبنة: ومصدرها الصناعي

  .اجلدبنات
  .جتدبن: وبنوا من اجلدبنة
 . انظرها واجلدبة واجلدوبة

  .خلط الشيطنة باجلدبنة]: من كالمهم [ 
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 . جدب: انظر: اجلدبۤنة
الواحدة من : اجلذبة: من العربية:اجلدۤبة

اهللا أن  :يريدون ،ومسوا املعتوه جمذوبًا ،الشّد: اجلذب
  .شّده إىل ملكوته فبهره عظمته فسلب عقله

 كما  ،اسم املفعول: ادوب: يقولونوهم 
 :كقولك ،املصدر مبعىن اسم املفعول: اجلدبة: يقولون
  .املعقول: أي ،تسمع نصيحيتأن  العقل

كما ، اجلدبان: وجيمعون اجلدبة على
  .اديبا :جيمعون ادوب على

وما كان أكثر جماديب حلب وكلهم 
 . يرتزقون مع اإلعزاز

تنني نسوان قّدامن ]: من نوادرهم [ 
على  ْبَجَع: قالت الوحدة لرفيقتا ،عم بفّلت هجدب
  ).هالتفليتة(يش بتدل أ

 ). على طلعة لّربا: (التفت اجلدبة وقال
أطلقوها على من ميثل دور : جدبة الرّز
وما كان  إىل والئمهم، الناساذوب ليدعوه 

  .أكثرهم
من  يريدونواختاروا الرز ليومهوا أم 
صابة ا زراع أصيب باحلمى املرزغية اليت يتعرض لإل

رض الرز تغمر باملاء فينتشر معها جرثوم أن أل ،الرز
 . املرض

 .صّيره جديدًا: ّدد الشيَءَج: عربية: ددََّج
 . أعاده جديدًا

 . يدجتد: واستمدت التركية
ّدد َج .ضوهأّدد َج]: من كالمهم  [

 . جّدد ورقة نفوسو ،املعاملة
  ]:من أمثاهلم [ 

 . جريكأك وجّدد عّتق دبَت
يقوهلا من  ،)العربية(ر حتريف القْد: إجلدر

  .دو ومن ريفجيعل القاف جيمًا من َب
  

 انظر. ريَدأصابه داء اُجل:  عربية:  جدّٔر
 . اّدرة

مرض :  ريَداُجل:  العربيةمن :  يدِراَجل
 . وبيل حتدث فيه قروح يف البدن

وصل اللقاح ضد اجلدري  ١٨٢٤سنة 
وهو من  ))منتورا((يطايل حلب بواسطة الطبيب اإل

 . مواليد حلب
در إىل الِق نسبة: اجلدرأو  : ّيةِرإجلْد

بعد جعل قافها جيمًا على لغة بعض البدو  .)عربيةال(
  .والريفيني

سوق ((اجلدريات اخلشبية يفوتباع 
 . ))الزرب

فخذ من عرب اخلرصة من : عْدَجلا
 . الفدغان يضربون خيامهم حول حلب

فرع من قبيلة أيب مخيس النازلني : دعاناَجل
 . يعدون ستني خيمة .حول حلب
من  ،يف حارم] من قرى حلب: [نيدِعَج

كما  ،األغصان: )تلفظ اجليم گافًا(جدعني : راميةاأل
 . ١٨٦ص٣٨س: املشرق: أرملة يف يرى األب

 . انظرها. لغة هلم يف الشدق: قإجلْد
  .شدة اخلصومة: عربية: لَداَجل

 . واستمدا الفارسية والتركية
بنو على فّعولة من اجلدبة : اجلّدؤبة

  .للتلطيف
 . جدب واجلدبة: انظر
الصفحة : جدول: من التركية: لٔواجلد

مث  ،احلساباملخططة خطوطًا متوازية يسجل فيها 
 ،ن مل تكن خمططةإأطلقت على صفحة احلساب و

كما أطلقت أيضًا على الصفحة تسجل فيها األمساء 
 . جدول الغايبني: وان مل يكن فيها حساب

  :والكلمة استمدها العثمانيون من العربية
  



٤٧ 
 

واستعملوها  ،ارى ،النهر الصغري :جلدولا
 جمازًا يف الورقة ذات اخلطوط أوًال على تشبيه الفراغ

. وغدا اصطالحًا فنيًا ، ما بني اخلطني مبجاري املاء
 . جدول الضرب:  ومما تقدم

جدول ((ووضع امع العلمي العريب 
  .BORDEREAUللكلمة الفرنسية  ))الرواتب

 . ل وهم أمالواِوااجلد: واجلمع
  

. ولد املاعز:  يْداَجل:  ةمن العربي: إجلدي
كما  ، وهم رّدوا الكسرة. . . اجلديان و:  واجلمع

  .جدايا: جيمعوا على
). افًاگواجليم تلفظ (ۤجدي  :ويف العربية

واجليم ( اَيَدَج:  ويف الكلدانية .ٓياَدَج: ويف السريانية
  ).افًاگتلفظ 

 . احليوان للجاحظ يف فهرسه انظر

البدو احتقار عادات ]: من اعتقادهم  [
 . عي اجلداياار

  
ي يف شعرة اجلِد]: من اعتقادهم  [

 ،ختيلوا فيه ذلك ألنه نشيط خفيف احلركة. (ماجلان
 . )واجلان عندهم كذلك

اجلدي  عليها كلة بلعبأ]: من كنايام [ 
أن  معّرمة باللحم فوقها فهي تصلح: يريدون(

 . )يصعدها اجلدي كما يلعبونه
بيضّيع  فالن أبرص]: من كمام [ 

حىت اجلدايا  ،ال يرى يف الشمس: يريدون(اجلدايا 
  ).ذات احلركة اليت تشعر بوجودها ال يراها

 . جدي بّدو يلعب بعقل تيس
باط ال تريب إال جدي ْش]: من أمثاهلم [ 

 ). مولود يف شباط ألنه يكون قويًا: أي(
فالن ۤباۤرك متل اجلدي ]: من تشبيهام [ 

ما ( .اجلدايا )تفليت(بيحكي حكايا متل  فالن. اليتيم
  .)ذكر اجلدايا إال السجعإىل دفعهم 

عدد ذحبيات اجلديان دون املاعز : إحصاء
 . جديًا ٥٨٢١يف حلب  ١٩٦٠وغريها لسنة 

لعب عم ب: ]يقولون [ : إجلديانة
 . اسم اجلدي عند من يلّعبه: هياَنْدعإجل

نقيض : اجلديد:  من العربية: اجلديد
  .القدمي

 .دإجلَد: يقولون  وهم  ، دُداُجل:  واجلمع
 .  جديد:  واستمدت التركية واألوردية

فالن طالع عالدنيا ]: من كالمهم [ 
 . جديد

:  او(ّدة لو َلأديد وكل ْج]: من أمثاهلم [ 
  .)ذا مل يكن مما يؤكلإ ، لو رهجةأ

ديد املالو عتيق مالو ْج]: من حكمهم [ 
ديد ألو جّدة وكل كل ْج .مالو زديق ّوواملالو عد

له من جيّد للوصول إليه  اجلديد أي(عتيق ألو كّدة 
حفاظ عتيقك جديدك ما بدوم  . )والعتيق له الطردة

 . كلَأ
سوق مشهور يف حلب يقع بني : دةْيَداْجل
  . املبّلط واهلّزازة

 ٥٤٥حاشية ص  ٣٥يف جملة املشرق س 
حدثت يف حلب ثورة على  ١٨١٩سنة : لهآما م

ًا جديدًا احلكومة فخربت بيوت كثرية وعمروا حّي
  .جل ذلك مسوه اجلديدةأمن 

وهذه صفة  ، يدةِديدة مصغر اَجلَدواْجل
وأصله سوق  ،احلارةأو  ملوصوف حمذوف أي السوق

 . اسون يف سوق بانقأكما الش
وحارة اجلديدة وما جاورها كالصليبة فيها 

ل كقصر غزالة وقصر الدال ،أمجل قصور النصارى
كرب أوفيها _ انظرها_جيقباش أوقصر صادر وقصر 

وأمامها مدرسة ) )برهم((محام يف حلب هي محام 
  .ذات قبة مجيلة

ص  ١ج ((وثائق تارخيية عن حلب ((ويف  

: سزنقال لويس اسكندر دي كوار:  ١١٢
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CORANCEZE : ١٨٠٨ _١٨٠٢ قنصل فرنسا سنة :
املغر ر يؤخذ من املقاطع مشايل املدينة ومن َجواَحل

  .والكهوف يف حي اجلديدة
  : نقول حنن

طيب الفاكهة وما إليها بأواجلديدة حافل 
  .من لوازم الطعام

كنت : قال وحدثين صديق متقدم يف العمر
مشاّيل أن  ذكرأصغري و أناأجريًا يف دكان يف اجلديدة و

  .اجلديدة ال بناء فيه أرى فيه الربية
قره قول اجلديدة  :انظر كتائب اآلثار اإلسالمية لسوفاجه 

 . ١٧٨ص 

اسم قرى يف الباب ومنبج :  ديۤدةاْجل
وجسر الشغور وكردطاغ واملعرة والرقة وجبل 

 . مسعان
الشعر : اجلديلة:  من العربية: اجلديۤلة

  .املضفور
 :يقولون  وهم  ،لاجلداِئ:  واجلمع

 . دايلاَجل
  : ]من أغانيهم [ 

  ديۤلةـويا بو اجل        !وـــو يا برهـبره
 ؟ له بايدك تومي !        بعينك تغمزين يا برهو

حّوله عن :  جذبة:  عربية:  بَذَج
  .موضعه

  . اجنذب:  وبنوا منها للمطاوعة
 . اجلاذبية: ٤٠ص ٤١املقتطف س  انظر 

اجلاذبية :  ] احلديثة من تعبريام[ 
 ،اجلاذبية األرضية ،اجلاذبية الروحية ،الكهربائية

 . جيذب االنتباه
اصطالح يف  ،من العربية: اجلذر

فجذر املائة  ،العدد يضرب يف نفسه: الرياضيات
  . العشرة

وجذر الكلمة أساسها يف االصطالح 
  اللغوي 

 .وكال االصطالحني من مفردات الثاقفني
 . ح جذريإصال: قوهلم  واستمّد ثاقفوهم

  
: من العربية ، من مفردات الثاقفني: إجلذع
وهم أطلقوا وأرادوا باجلذع  ، ساقها:  جذع النخلة

  .ساق كل شجرة
 يقولون  وهم  ، جذاعأذوع وُج:  واجلمع

  . ذاعذوع وْجْج
 :ويف الكلدانية ،عٓازجو: ويف السريانية

 ). افَك فيهماواجليم ( عَازجو
  
اإلبل  ، مّده ، جذبه ، جّره:  عربية: ٔجّر

ويف  . ومطاوعها اجنّر .والكلمة خفضها ،ساقها
  ):افًاواجليم تلفظ َك(رَرَج :العربية

ر َج: ويف الكلدانية، رَج: ويف السريانية 
 .  ّرَج:  )افًاگ وكالمها جيمه(

: يقولون  و ،هۤيك وجّر: ]يقولون [ 
بالتعبريين كليهمامعىن وهلّم  يريدون .واحلبل عاجلّرار

 . )العربية(جّرًا 
الكلب البّدك جتّرو ]: من كمام [ 

خود من هالرّكة . عالصيد بيس مّنو ومن صيدو
 . وجّر

السالم  ،الكالم جبّر الكالم]: من أمثاهلم [ 
: أي(املشنوق خباف من جّرة احلبل  .جبّر الكالم

 ). الذي حكم عليه بالشنق
املال جبر املال والقمل ]: من حكمهم [ 
 . جبّر الصيبان

كل من جبر اللحۤاف ]: يام من كنا[ 
 . )قوي: أي(فالن جبّر حيط . لٓصوبٓو

  
شلون بتتصور أربعني ]: من ألغازهم [ 

  .)على سحب مقودها :أي(مجل مبشوا عجّرة 
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 املاُء ، وقع:  جرى القضاء:  عربية:  رىجَٔ
: والكواكب ،اندفعت:  اخليُل ،سالو اندفع:  وحنوه
  . هّبت:  والرياح ، حتركت

يسهرون يف بيت  ))السفرية((يف قرية 
خيالو  دب وٓشت عقْدگاملختار وكل واحد ب

 . ىٔرٕبج: سمعوا بقولواعم بوال ،وذمتو
احلساب  ،العادة اجلارية: ]يقولون [ 

  .الشهر اجلاري ،اجلاري
 . اجلاري انظر 

  ]:من أغانيهم [ 
  ! ةيا چاويش الدوريَّ ! چاويش

 . جيرى عليَّواليجرى عليك                
نسان حتب إنك أأي ما جيري عليك من (

 ). حيدث معي أيضًا
اب عن رچو:  من التركية: ابٔراْجل

أطلقوها  ،جلالِر ):)اپ((قرب و : ))ورگ(( :الفارسية
  . م حتت احلذاءَدعلى ما يلبس يف الَق
  . بوَراَجل : ويف العربية

 والنصارى  ، اتراَباجلوارب واْجل: واجلمع 
  . اجلرأبات: يقولون

واستعملت العربية اجلورب كثريًا يف 
  .ؤرهگوامسه يف الكردية  .شعرها

تلفظ ( ٓبا جوْر: ويف السريانية الدارجة
  ).كافًااجليم 

). واجليم تلفظ كافًا(ۤجۤرب  :ويف العربية
: واستمدت الربتغالية من العربية اجلورب فقالت

TCEORAB.  
 ارة يف حلبگويعّير احللبيون أهل الب

ألم كانوا يقومون ذه  )أهل مرّقع جرابو(بقوهلم 
  ))مرّقع جرابو(( :احلرفة منادين

  .اجلراب الصويف :يريدون

: اجلراب الذي زّين بدوائر ملونة اومسو
ومسوا اجلراب الذي زّين بشبه  .جراب كعك اهلوا

 . جراب بسروة :رسم شجرة طويلة على جانبيه
 يمدّل هللاأفالن إذا شاف ]: من كنايام [ 

 . جريه بشّلحو جرابوأ
وعاء من : راباِجل: من العربية: ابٔراْجل
 ،ال يوعى فيه إال اليابس من األشياء إهاب الشاة

 . وهم أطلقوه على الكيس مطلقًا
جراب  ،جراب غزل]: من كالمهم [ 

 ،جراب صوف ،جراب نايلون ،جراب حرير ،ساتني
  .الت جراباشّي ،جراب نسواين

 . راب ابن جرابْج: الزور من مسبات دير
  
ك شّل رقاع من من جراَب]: من أمثاهلم [ 

 . )تصّرف مبالك أنت: يريدون(جراب الغري الش 
وفّضى  ،ي جرابوفِض]: من كنايام [ 

  .)تكلم مبا عنده: أي(جرابو 
اللي بتشلح جرابا قبل ما : ] من كتاب اللّباد [ 

  . تشلح ملحفتا ما بتجّوزوا بناتا
  

تطلقها البالد العربية على : رديجراب الك
ومن قصصهم  ،كثري من األشياء على الوعاء يشتمل

 . قصة جراب الكردي
قضاء من أقضية حلب على : رابٓلسَج

 ٨٠تبعد عن حلب حنو  ،الضفة الغربية من الفرات
وكانت عاصمة  ،تقع مشايل غرب حلب مك

وامسها القدمي  ، اإلمرباطورية احلثية الثانية
 ،))هريابوليس((واليونان مسوها  ،))ميشرَكَك((

  .ولفظ جرابلس حتريفها
 . ٢٥٢انظر كتاب حمافظة حلب ص _

  . رحاُجل : راحةاِجل:  من العربية:  ْجراحة
  
  



٥٠ 
 

وهم  ،راحاتراح واِجلاِجل:  واجلمع
 . يسكنون أوله
  
دويّبة جترد  :راداَجل:  من العربية: راداْجل

 ،منها الطّيار ومنها الزّحاف ،األرض من النبات
  .وأنواعه كثرية

  .٤٩٩ص  ١٢انظر املوسوعة يف علوم الطبيع واملقتطف س 

  .ّمسًاَشمن حمّمصًا وُمأكلته يف الَي أنا
  .اجلراۤدة: يقولون اجلرادة وهم  :واحدته 
 . ٢٩٢و  ١٦٦ص  ١٠ جاية األرب للنويري  انظر  

رادة فالن صيدتو ْج]: من كنايام [ 
 . )يسر العروضأيرضى ب: أي(

:  أربعة خلقوا للفساد]: من أمثاهلم [ 
 . واألكراد) البدو: أي(الفار واجلراد والعرب 

  
: أي(مثل اجلراد ]: من تشبيهام [ 

ال : يريدون(متل اجلراد فخدوماهو مّنو  .)كثريون
 .هالفخد ماهو من هالفخد: أو )ل عن أقربائهأيس

 . متل اجلراد ما يف شي عتّمو ٕمّر
بطن من املوايل يقيمون يف  :رادأبو ْج

 . الغاب
  واحلبل عاجلّرار : ]يقولون [ : ّراراَجل
 . تقوله أيضًا دوجن –جر : انظر –

  
 ،فّعال من جّر: عربية: اجلّرارةأو  :ّراراَجل

أطلقوها على شبه صندوق مكشوف الظهر يدخل 
  .منها مبقبض له خزانة وجيّرأو  يف صندوق
ويسمونه أيضًا  ،اجلّرارات: واجلمع 

 . ))الصرطانة((
أطلقوها  ، فّعال من جّر:  عربية:  ّراراَجل

 . الزراعة احلديثة تالآعلى ضرب من السيارات جتّر 
حول  ))التركي((بطن من قبيلة  :اَجلراۤزن

 . حلب

  : حتريف اجلراءة العربية:  اجلرأعة
 . قداماإل

ما عندو جراعة ]: من كالمهم [ 
 . ومساوي يل حالو عنتر

   ، من مصطلح جتار احلبوب:  ٔراماْجل
ما هو  يريدون ، هاحلنطة جراما كتري: ] يقولون [ 

   ،غريب عن احلب كالتراب واحلجارة والزيوان
  ).العربية(م ْرمن اِجل

 .  انظر اجلرم  
يطلقوا  ، من مصطلح القّصابني: راۤمةاْجل

بنوا على  ، على اللحم املقحوط من بني العظام
  .قطعه: ) العربية( م الشيَءَرعالة من َجالْف
  ):تلفظ اجليم گافًا(م رَّۤج: ويف السريانية 
 . من اللحم نزع العظَم 

  .مة جمرومةضالبخيل ع]: من تشبيهام [ 
ما يناله  : رايةاَجل:  من العربية:  راۤيةاْجل

  .اجلندي كل يوم من الرزق
  وهم يسكنون ، راياتاِجل:  واجلمع 

 .  أوله 
داء جلدي يسبب حكة :  عربية:  اَجلٔرب

 . شديدة
) البدو: أي(ب َرالَع:  ]من أمثاهلم [ 

 . جرب
أصابه :  بِرَج:  من العربية:  ٕجۤرب

  .انظرها. اجلرب
  : يريدون ، جربت املراية: ]يقولون [ 

 . ي الصورةِرزال من قفاها املادة اليت جتعلها ُت 
 .قرقة جبربالبمسك ْش]: من اعتقادهم  [

 .  جبرب )سلحو(اجلردون إذا أكل من 
  
 . اختربه:  جّرب الشيَء:  عربية:  رّٔبَج

 .  جتريب:  واستمدت التركية
  



٥١ 
 

 .  عالتجريب:  ]ينادي بعض الباعة[
ل أل جمّرب وال تسأاس:  ]من حكمهم [ 
  وورد  ، وهو من أمثال جند أيضًا(حكيم خابر 
من جّرب  .)))عني األدب والسياسة((ذكره يف 

 . اّرب حّلت به الندامة
ما بتعرف خريو تتجّرب ]: من أمثاهلم [ 

 . غريو
ال تعرف قديري إال : ومن أمثال الكويت

 . ملا جتّرب غريي
 جّرب رحـامسع تف:  ]من كمام [ 

 ، وجّربين يا رّبي عطيين:  قال لو . )أو تندم(حتزن 
 . كخلقتك وبعرَف أنا: قال لو

 الصفة املشبهة من:  عربية:  اجلربان
: يقولونوهم  ،ب وجربانفهو أجرب وجِر ،بِرَج

 .  اجلربانة :واملؤنث ،اجلربان
ربانة بتشرب جلالعرتة ا:  ]من كمام [ 

 .  ) ىعَدلئال ُت:  أي (من راس النبع 
طالقة :  ةجربَز:  من التركية : اجلربۤزة

الذي يسعى بالفساد بني :  عن العربية ، اللسان
 . الناس

هادا : ] يقولون [ : ربقَچأو  :ٔجْرٔبق
ال األمور َب:  يريدون ، جمربق وجربقو السوق

 ، املضاربة:  چار پشمق:  من التركية ،وجّرا
  . احملاربة ، املقاتلة ، املصارعة

: ز عن الفارسيةُبْراُجل:  يدانيها يف العربية 
 . الذكي ، املكار ، اخلبيث:  زُبْرُگ

  
  ن اجلردونـحنت هلم م:  ربوعاَجل

  الدويبة اليت :  أطلقوها على الريبوع ، والريبوع
 . ريرذ الّبكرب من اُجلأ

  
ردات ـمن مف: اجلرثومةأو  : اجلرثوم

  :ومة من كل شيءـرثاُجل: ربيةـمن الع ،نـالثاقفي

واجلمع  .وهم وضعوها للميكروب،  وجمتمعهأصله 
 .  انظر امليكروب.  اجلراثيم

 ،وهلجرجروه ود: ]يقولون [ : ٔجْرٔجر
 :مبعىن واستعملوها العربية، بنوا على فعفع من جّره

 . عذّبه
 . جترجر: على وبنوا مطاوعها
ومثلها يف الكلدانية  ،ْرَجْرَج: ويف السريانية

 . . سحب كثريًا: ) باجليم تلفظ گافًا(
  : GARGARعربية من احلبشية :  اجلرجر

  . النورج ،آلة يداس ا احلصيد
  .اجلراجر: واجلمع

  ، ٓاريرجَجأو  جرجر:  ويف السريانية
تلفظ ( جرجريَاأو  جرجر: ويف الكلدانية

  اجليم 
 . ) گافًا

اسم الذكور :  لغة هلم يف جورج :ٕجْرٓجس
  .من النصارى

 . جورج انظر

حلوى تتخذ من :  ة اجلرجقّيةاحلالۤو
 ،تكون بيضاء ومحراء .كسارة الرقاقات معها القطر

مسوها حبكاية صوت قرطها  ،وهي من حلوى محاه
  . انظرها. من چرچقأو  يف الفم

اسم الذكور :  لغة هلم يف جورج: ٕجرجي
  .من النصارى

  . انظر جورج

  شّق بعض :  جرحه:  عربية:  رحَج
: الشهادة ،عابه ونتّقصه:  جرحه بلسانه ، بدنه

  . أسقطها
  .رحاَجل: واملصدر
   . واوهم رّد ، رحاُجل:  واالسم
: يقولـون وهم ،روح واجلراحاُجل :هـومجع

   . روحاتروحة واْجلروح واْجلاْجل
 . اجنرح: وبنوا للمطاوعة
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 ،اجلارحة: الطري من لحومال ةَلَكميت َأوُس
  .حةاجلاْر :وهم قالوا

  . حاجلواۤر :وهم قالوا ،حاجلواِر: ومجعها 
 .جراحت وجراح: واستمدت التركية            
 . )تلفظ اجليم گافًا(ح َرَج: ويف السريانية
اجلرح ما مبّض إال ]: من أمثاهلم [ 

بيين وبينك ادحبين  .سىى ما بنَتجرح األَس .صاحبو
اضروب واجراح وخلي  . وبني الناس ال جترحين

لو كنت طبيب اهلوى طببت  .للصلح مطرح
ا ي الكلمة بالقلب جترح وال تطلع لّربخّل .جروحايت
ر اجلرح ما بعد القتال إال اجراح وكّب .وتفضح
 . الصلح

 :ع املوسّالفالن متل ب]: من تشبيهام [ 
متل املرهم  .بلعو دحبو وان طالعو جرحوإن 

 . بربا ن عاجلرحالدراهم كاملراهم حّط .عاجلرح
  
 .رح وبداويفالن ْجب]: استعارام من [ 

  . جرح شعوره: واستمّد ثاقفوهم من الغرب
  ،س عاجلرح ملحكَب]: من كنايام [ 

  حنط  يبدنا ش: ، أوحّط عاجلرح ملح: أو 
  . عاجلرح ملح
  
 ،أكثر فيه اجلرح: جّرحه: عربية: ّرحـَج

  . رّدها: الشهادة
 . جرّٔحزيتون ْم]: من كالمهم [ 
  
وكل : جرد الدكان: ]لون يقو[ : دٔرَج

يستعملوا ملعىن أحصى  :سنة جبردا ليعرف حسابو
  : جرد الكتاب: وعربيها ،يف املكانما

  . مل يضبطه
  ونعرف حلبيًا من نوع الالأبايل يدخل قهوة 

  اون سكزجني: ويبادر أصحابه قائًال ))محو((
 . ديف حلاكن جْر)  طري (بند 

 ، قشره:  جرد العود:  عربية:  ٔردَج
 ،جرداء صريها: األرَض القحُط ه،عرنزع َش: اجللَد

 . راسه ق شعروهم يستعملوا أيضًا مبعىن حَل
جّرده ، سّله: د سيفهجّر: عربية:  َجرّٔد

أخذه : السالح األسرى من ،عّراه: من ثيابهأو  ثوبه
  .منهم

          .وهم يسكنون أوله ،جّردَت: مطاوعه          
  . جتريد: واألورديةواستمدت التركية 

 . العني اردة: واستمّد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
  !يقول الريفيون فّطوم : اَجلْرَدل

  :لَدْرِك: من التركية ،عّبيه ،ل ما فيه مياجلرَد
 وهم أطلقوه على السطل املتخذ من اجللد ،وعاء املاء

   -كعادته–الرائد قال أن  على ،اخلشبأو 
 . لجراِد: جلمعوا ،السطل: لَدْراَجل: 

  
  جردم حالو : ]يقولون [ : مجرَد

لوا جع نأبنوا الفعل من اجلردون بعد  ،احلالقة
  .النون ميمًا

  .جردن: وهلجة الشام      
 . جتردم: ومطاوع جردم عندهم      

  
 . ال يا جمردم ال]: من سبام [ 

  ضرب : ذ العربيةَرحتريف اُجل: اجلردٓون
   .من الفأر الكبري

  .اجلرادين:  واجلمع عندهم          
  .وأنواعه كثرية          

  . انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة
 . اجلرذ: واحليوان للجاحظ يف فهرسه

  
سّباب  . فالن جردون:  ]من سبام [ 

 . ّكال اجلرادينأالدين 
توا ارتفعت الطوابق وفْل]: من كمام [ 

  .جبرب )وسخو(اكل ياجلردون الب .اجلرادين
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من دنب اجلردون ما بطلع  .من كل تشمة جردون
 . جردون شۤايل فارة .هرب

جردون حرق فرن ]: من أمثاهلم [ 
حرقوه فجرى أپترول والن صبوا عليه أأحرقوه ب(

ملا اجلردون  .)حرقهأودخل فرنًا يف السليمانية و
اهللا عون ولو على . بسكر بلعب بشوارب القط

  .رة للجرادينكرب القط وصار مسخ .جردون
  ر الشوارب كانوا اجلرادينلو كان الشي بكْب

  سعيدة : شافت الفارة جردون قالت ،ملوك
 . املعتمد نيا ما جرادين فّلسو جتار عليه .وبردون

فالن متل اجلردون ]: من تشبيهام [ 
  . ناعم نّس: فالن متل دنب اجلردون .راملقّش

 )النجسة(إال  قفالن متل اجلردون اخلتيار ما بلح
 . اهلّشة

واجلردون  ،عبد القادر حّجار: اجلردون
  ،ثائر عنيف اشترك يف ثورة إبراهيم هنانو ،لقبه

لقب باجلردون ألنه هرب من السجن من دورة املياه 
 . مث خرج من عند جسر احلج ،فيه حىت الكهريز

  
 . انظر الشيخ جردون: الشيخ اجلردون

 ،كبرييطلقه الريفيون على جرذ  :ديإجلْر
ويقضم  ر يف األرضَفحيدث اُحل ،ر احلقلاكرب من فأ

 . جذور النبات
  .اجلاردينية: انظر: اجلرديۤنة

  
  . احلزمة: زةْراَجل:  من العربية : ۤزةْراَجل

: ويف الكلدانية ،زٓاورُج: ويف السريانية           
    . ملاِحل ،احلزمة. : )تلفظ اجليم گافًا(جورَزا 

 يف حلقة أيضًا يف املفاتيح العديدة مجعتواستعملوها 
 . يف عقدأو 

: من العربية، رصوتلفظ اَجل: ٔرساَجل
فة تعلق يف قبة تبىن على أداة حناسية جمّو:  سَراَجل

 . انظرها .وهي الناقوس ،سطح الكنائس

وآلة كهربائية يف البيوت واملدارس 
 انًاواملكاتب يكبس زرها فيقرع جرسًا صغريًا إيذ

   .غريهأو  ن جييء اآلذنأبأو  حدأمبجيء 
  .األجراس: واجلمع عندهم

جلرس  ))لُجْلاُجل((وضع امع العلمي 
   .البيوت

 وكذا البغل ويعلق يف رقبة اجلمل األمامي
  .والكبش ليشعر باملسري

يارايح لسوق الدواب علق ]: من أمثاهلم [ 
 . برقبتك جرس
  
يف من يذيع  يقولون: ]من تشبيهام [ 

 . ايلـجرس ّمج:  السر
  : ]يقولون [ : وتلفظ جرص: اجلرس
 . كاجلرس زهرها اوف: يريدون ،طلع اجراس النبتة

  
كربت الباجنانة ودّلت ]: من أمثاهلم [ 

 . اجراسا
الذي أطلقوها على اجلزء : ٔرس اللمٔبةَج

ة ويف قاعدته ناتئتان تدخالن يف شكله كشكل القّب
وله يف قبته شق متتد  ، حفرتني على قدره يف الظرف

مسوه على التشبيه جبرس الكنائس  ،منه فتيلة اللمبة
 . وغريها

  دقه :  جرش احلب:  عربية:  ٔرشَج
  . ينعم تفتيتهأن  دون

  .اجنرش: وبنوا للمطاوعة           
  . ٔرشْج: ويف السريانية           

 . اجلاروشة واجلريش: انظر

  
 ،صوتو جرش: ]يقولون [  :إجلۤرش

  بنوا على ٕفۤعل للصفة املشبهة  ، غليظأنه  :يريدون
 . شْرمن صوت اَجل

   ،فضحه: جّرس به: من العربية: جّرص
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 ةكانوا إذا أرادوا التشهري مبعيبأم  وأصله ،شّهر به
ولطخوا  ،أحد أركبوه محارًا باملقلوب دون برذعة

ودقوا اجلرس وراءه  ،بالزفتسود أو باأل ثوبه ووجهه
وهذا التشهري مستمد من  ،لينبهوا الناس إليه

 . الرومانيني
ص أطلقوها على االسم من جّر: ٔصةإجلْر

   .املتقدمة
 . صاتْراجل: واجلمع

البلد  فالن صار يف]: من كالمهم [ 
 . جرصة

فالن خويف وجّرعو : ]يقولون [ : رّٔعَج
   ):العربية(ة أحتريف جّر ،أهل حارتو

  .محله على اجلرأة واإلقدام
  

ماعندو جرعة حيكي : ]يقولون [  :ٕجْرعة
 ،ليش ؟ ألّنو مامتّرن ،لو كلمتني قدام اجلماهري

 . اإلقدام: )العربية(حتريف اجلرأة 
أو  جرف التراب: ]يقولون [  :ٔجٔرف
كسحه، : جرف الشيَء:  عربية ، الطني بارفة

   .ذهب به كله:الشيَء
  

  . اجنرف: بنوا منها للمطاوعة
الكلدانية ب ٔرف ومثلهاْج: ويف السريانية

   .)افًااجليم تلفظ َك(
 . ف املاءَرَغ :ويدانيها يف العربية

  
  ،بدلة جمركسة] يقولون[: جركس

 ،نَساَحل :))شَك((و  ،بَهالَذ: ))زر((: من الفارسية
: مبعىن ))كاي(( ))كش((عوضًا عن ، أو اجلميل

 ،احلرير املذهب: يريدون، ذو الذهب: أي ))ذو((
وهذا املزركش ينسج  ،أي املربوم مع قضب الذهب

  . باالبرة وهو امثن ما ينسج
  . وكانت جمركسات حلب ال تبارى      

 ىوكانت صرماية األطفال املقصبة تسم
  .))اركسة((

 . ويستعملون فعل جركس ملعىن طّرز       
 قاس هاجروا منها إىل قوم من القف: اجلركس       

   .وسكن بعضهم يف حلب ١٩٠٥تركيا سنة 
  . ١٤٤ص: حمافظة حلب انظر

يف جامع  سكنهم السلطان مؤقتًاأمر أأول        
فرفض  ))أبو كلكل((مث خصصت هلم  ،الطروش
سكنوا يف منبج وخناصر أمث  ،ها الكثريوناسكن
   .س العنيأور

  . قبيلة جركسية ١٢ومنهم حنو       
   .حنافأوكلهم إسالم سنيون       
   .ويف تركية بعض الشيعة منهم      
       

      قلية ضئيلة منهم أيف قفقاسية أن  على
 ويذكر اجلراكسة بكامل االحترام زعيمهم .نصارى

الذي حارب الروس حنو األربعني  ))الشيخ شامل((
  . شيخ نقشبندي ووه ،سنة
وقد يكون احملامي السيد عبد العزيز حسن بك   

علم الناس بسرية أاجلركسي املقيم اآلن يف القامشلي 
  .الشيخ شامل

حفيد : احملامي السيد رائف الغوري مث يف حلب   
. قانصوه الغوري يقتين يف بيته آثار قانصوه الغوري

 . انظرها
   .التعدي ،الذنب:  مْراُجل:  من العربية : مإجلْر    
ارتكاب : التركية فقالتاوواستمدا األوردية    

 . جرم
 . قبضوا عليه باجلرم املشهود]: من كالمهم [     

  
   . اجلسم:  رماِجل:  من العربية:  مإجلْر
أو  األجرام السماوية :مسوا الكواكبو

 . الفلكية
  الغريب : يف اصطالح جتار احلبوب: إجلرم
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: واجلمع ،عن احلب من تراب وحجارة وزيوان
مايلقى  :السعابر والكعابر : وعربيها عندهم، األجرام

نبوب أ عقدة: رةعُبمجع الُك ،من القمح وحنوه إذا نقي
سعابر الطعام : ويقال يف العربية ،الزرع والسنبل

  .وحنوه ما يرمى من زؤان: وكعابره
الكلمة من أن  رضا أمحدويرى الشيخ 

واحلقيقة أا من جرم  ، اجلرم مبعىن اجلسم الغريب
 . اللحم جبامع الطرح يف الكلمتني

  
، جرم القّصاب العضام: ]يقولون [ : ٔرمَج

من  ،خرج اللحم من بني عظامهاأ :يريدون
فصل اللحم عن : )تلفظ اجليم گافًا(ۤرم َج: السريانية
: واجلرم يف العربية، قطع: مَرَج: من العربيةأو  العظم
  .القطع

  خذ أ: اجلزور جلَم: بيةويدانيها يف العر
  .ما على عظامها من حلم
  ).تلفظ اجليم گافًا(م ۤجَر :ويف العربية

 . اجلرامة :انظر 

م َرمبعىن َج :اب العظامم القّصّرَج: َجرَّم 
 . املتقدمة

 . جبرم امه:  جّرمه:  عربية:  مرََّج
  

 :، يريدونم احلّبرََّج: ]يقولون [  :َجرَّم
   .تراب وحجارة وزيوان مناحلب قّدر الغريب عن 

 . اجلرم: انظر
أسقف املوارنة يف : جرمانٓوس فرحات

ومن أعماله تأسيس  ،١٧٢٥سنة  سقفًاأمسي  ،حلب
ر عليها املكتبة املارونية وفيها كثري من الكتب حّر

 . امسه
أطلقوها حديثًا على الكشاف : اجلرموز

 . الذكر من أوالد الذئب: اجلرموز: ) عربية( ،الصغري
  
  جر ـح:  رنـاُجل:  ربيةـمن الع:  نإجلْر

 فقد يستعملونه لدق: وهم يطلقونه ،منقور للماء
احلنطة املسلوقة يتخذ منها الربغل تدّق بعد يبسها 

وقد يستعملون اجلرن لدّق  ،باجلرن لتقشر خنالتها
   .كما يسمون معلف الدواب باجلرن ، اهلرب

   : يقولونوهم األجران، : واجلمع            
   .راناْجل

   ).تلفظ اجليم گافًا(ۤجۤرن  :ويف العربية           
تلفظ (جرنه : أوگاريتويف ملحمات            
   ).اجليم گافًا
 :ويف الكلدانية ،جورنٓا: ويف السريانية           

   ).تلفظ اجليم گافًا(ا جورَن
 . DJOUROUNI : ويف اليونانية           

  بيت فالن كتار كبّٕنت : ]يقولون [ 
 . جرانات تَل

ابروك على جرنك :  ]من كالمهم [ 
  .)اموأصله من عبارات احلّم .الزم حّدك: يريدون(

         
ر اجلرن قبل ماجتي ضََّح]: من كمام [ 

 :أو(ام القرعا من أم الشعر بتبان رن احلّمعج .سَرالَف
 ). عبالط احلمام
ختّسل عاجلرن يوه إ]: من كنايام [ 

خدنا مرت ابين من جنب جرن احلّمام أ .وحدك
 ). حنن كسوناها ومل تكن مكسوة: أي(

حط احلزن باجلرن ]: من استعارام [ 
 . وقعد عليه

الربو عاحلّمام وماالزمو ]: من اعتقادهم [ 
البشخ جبرن احلمام  .ام بضحك عليه جرن احلّمامّمح

 . بضّيع قميصو
ش آية متل جرن حو]: من تشبيهام [ 

 . الدهب
األوالد بّدن جرن وفرن ]: من أمثاهلم [ 

ن يسقوا وأن  تربيتهم تستدعي: يريدون(وخرابية 
 ). ن يتغّوطواأيطعموا و
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يف منظومة الشيخ وفا ص : جرن إبراهيم
:  أي(جرن إبراهيم يف القلعة كان حيلب فيه : ٩٠

حيلب بقرته الشهباء ويوزع حليبها على الفقراء كما 
   .)هي اخلرافة السائدة حول تسمية حلب بالشهباء

 . مقالنا األول من جملة العمران عدد حلب وانظر كتابنا حلب انظر

كان يثبت جبانب باب : بجرن الكۤال
وهو من  ،الدار جرن صغري تشرب منه الكالب

  . أعمال الرب
على  اك ختاووأخوي وأخو]: من كمام [         
على يش ؟ أوأنت ختاوينا على جرن  أناو ،بري زمزم

 . جرن الكالب
يف مدخل الكنيسة النصرانية : جرن املعمودية       

 جرن فيه ماء مفّتر قرأ عليه املطران ،للطوائف الثالث
القس وأضافوا إليه بعض النقط من الزيت وغدا أو 

يغطس فيه كل طفل يأيت به أهله يف أن  مقدسًا جيب
ويكون قد  ،ذكرًا كان أم أنثى ،مطلع عام والدته

تعّمد وصار نصرانيًا كما عّمد يوحنا املسيح يف ر 
   .األردن
ويضاف إىل هذا اجلرن جرن آخر فيه ماء        

   .مصّلى عليه للتربك فقط
وتقام يف بيت الطفل حفلة طرب ال سيما      
   .للبكر
وال يزال يف جامع أمية الكبري يف دمشق جرن      
وجبانبه  ،ية من املرمر املعرق كبري احلجماملعمود

يستعمله  ،كان كنيسةأن  صهريج ماء من عهد
   .اإلسالم للوضوء

    
ويف قلعة مسعان زاوية خاصة للعماد كان 

   .فيها جرن اندثر اآلن
على جرن املعمودية مقلوب  ))احللوّية((ويف         

 عهده عهد ،وعليه الصليب ،الطرف األمين للمدخل
  .نت كنيسةكاأن 

  : JOURNAL:  من الفرنسية:  اجلرنال

  
 . دفتر اليومية يف الدوبيا

ء خزيف قد يكون ذا بطن إنا: عربية:  رّٔةاَجل
  .وقد يكون ذا عروتني

رار اْجل: يقولونوهم  ،راراِجل: واجلمع
   .اتواجلرَّ

  :واختلفوا يف أصل كلمة اجلرة فقيل
 .  ّرهَج: فارسي اأصلهإن  -ً ١
حسبه أو: رضا أمحدقال الشيخ و -ً ٢

احلوض  وهو ،اخلوّي: وفصيحه ،معربًا عن اليونانية
 . الصغري يسقى فيه البعري

غناطيوس يعقوب أويرى البطريرك  -ً ٣
 .  )گافًا تلفظاجليم و(رتٓا َج: الثالث أا من السريانية

مخسني  هأجاغا السنة آلا: ]يقولون و[ 
 . من الزيت رطالأ ةة ثالثيريدون باجلر ، ة زيتجر

والتنكة  ، تنكة زيت:  يقولون واليوم
   .أرطالتستوعب حنو مخسة 

ة واستمدت الفرنسية من العربية اجلّر
   .JARRE: فقالت

   . JAR:  فقالت:  اإلنكليزيةومثلها 
   .AJADVAR :  فقالت األرمنيةومثلها 

  .ويف املوصل سوق للجرار
حلب  يف كان يف دهليز دارأنه  ويزعمون

يا داخل هذه الدار جّر دقنك هيك جّرة (( : كتابة
وما حدا كان يفهم املقصود حىت  ،))ةوهيك جّر

احفروا : دخل الدار واحد مغريب يفهم بالرموز فقال
وحفروا وطلع هون  ،ً ميني الكتابة واحفروا يسارا

 . جرة دهب وهنيك جرة دهب
 ،عّبي اجلرة! عبد اهللا ]: من كالمهم [ 

  قوم تعّشى  ،قشر توم ما بقوم ،قشر بصل ما بصل
 . يا اهللا

 . اجلرتو فاضية يالفت: ]من نداء باعتهم [ 
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حصوة بتسند : قال لو]: من أمثاهلم [ 
كل مرة ما .  بتسند خابية قنطارّيه:  قال لو ،ّجرة

 طّب .)رةمو كل مرة بتسلم اجل: أو(بتسلم اجلّرة 
 . ّمابتطلع البنت ألعتما  اجلرة

 دنافالن طلع ماجلّرة أل]: من كمام [ 
ة العسل شلون بنام البدوّي وجر .دناأبرك عأو 

 . عالرف ؟
رة كلما دق الكوز باجل]: من كنايام [ 

 ). هالنهفة :او(ا هاحلفلة بيعمل لْن
   :]من مناغاة أمهام [ 

 باجلرة  هدبس ومسن  حج اهللا يا حجيج اهللا
 سة تطلع بّرا يوالب         والبّبو أنا لباك
 ،بتحب توقف باملغارة]: من ألغازهم [ 

يدتينا على إشوفا هنيك مسّكر متا ومدلوق كرشا و
  ). ةاجلر(وسطا 

صغري كل ): مثلثة اجليم(عربية : وْراَجل
  .                وغلب على ولد الكلب .شيء حّتى الرمان والبطيخ

  . وهم مييلون ، ةاجلرَو:  املؤنثو
وهم  ،جرىاألو  اجلراء:  واجلمع

   .اليستعملون له اجلمع
  ) اجليم گافًا وتلفظ(جرر  :ويف العربية           
:  ويف الكلدانية ،جوريا: ويف السريانية           

   .)اجليم گافًا وتلفظ(ا جورَي
  يف فهرسه انظر احليوان للجاحظ

كلب خّلف جرو طلع ]: من كمام [ 
 . قرقع الفرو سّلم الكلب عاجلرو. أجنس من أباه
  

    . ل من جرحٔوْعبنوا على َف :حجرٔو
 . جتروح :ومطاوعه

  : )العربية(حتريف اجلريء : وعُراَجل
 . املقدام

  . املقدام:  عربية:  يءِراَجل
 . انظر اجلروع

 . انظرها .تصغري جورج :يجۤرْج
اليومة بّدو يصري :  ]يقولون [ :  يدِراْجل

: حتريف اجلريدة:  من العربية ، لعب جريد بالسبيل
    .اخليل جترد من سائر اخليل للسباق

  .ريدِج: واستمدا التركية فقالت           
ضرب قّدامو : ]يقولون [ : ةريۤداْجل

قضبان النخل اردة :  ريداَجل:  من العربية ،ريدةْج
: ويف اللسان ،اجلريدة :والواحدة ،من خوصها

 . اجلريدة للنخلة كالقضيب للشجرة
من بعد ما حبلت ]: من كمام [ 

 . ريدةعيدة دربست بابا ْجبْس
اجلريدة عن :  من العربية:  ةريۤداَجل

  استعملت لدفتر  ، الدفتر:  جريده:  الفارسية
  وكذا الورقة تكتب  ، أرزاق اجليش يف الديوان

فارس الشدياق  أمحدووضعها  ، الدولة فيها مصاحل
ومنها  ،للصحيفة الدورية تنشر األخبار واملقاالت

  . اجلرائد: واجلمع ، اجلريدة الرمسية
وأقدم جريدة يف العامل جريدة صينية امسها             

وال تزال  .م.ق ٩١١صدرت سنة  ،))پاكني((
 . تصدر

ويف الغرب صدرت نشرات غري منظمة يف 
ويف القرن  ،نكلتراإو هوهوالنديف البندقية  ١٧القرن 
   . انتظم صدور اجلرائد ١٩

 ١٨٥٩وبلغ عدد اجلرائد يف العامل سنة           
   .سبعني ألفًا ثلثها يف أمريكا

  . ٣٨٣ص  ٤١س : انظر املقتطف
 . ٢٢٧ص  ١٧س : وجملة حلديث

  ]: من أمثاهلم [ 
 . كلمة نضيفة أحسن من جريدة وسخة

   .اروش من احلبوب: ريشاْجل
 . جرش : انظر

حتريف اجلريء : اجلروعأو  :ريعاَجل
 . املقدام: )العربية(
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وهم  ،الذنب: اجلرمية: من العربية: ةاجلرۤمي
   .أطلقوها على الذنب الكبري كالقتل

 . اجلرائم :واجلمع
القرية على هلجة من يلفظ القاف  :جلريةا 

   .الريف وأهلجيمًا من البدو 
 . اجلرايا: واجلمع

 . انظرها .جّظ: وهم يلفظوا :ّزَج

:  عربية ،صوف جّز: ]يقولون [  :اجلّز
  . قطعه: مصدر جّز الصوف
   .اجلّزة :والواحدة

   .اجنّز الصوف للمطاوعة :منها اوبنو
   .)اجليم گافًا وتلفظ(ّز ۤج :ويف العربية

) اجليم گافًا وتلفظ(ز َج: ويف السريانية
  . ةبالكلدانيومثلها 
 . ةانظر اجلزّۤ

 املكافأة:  اجلزاء وتقصر:  عربية : اجلزا
 .وهم يستعملوا كثريًا يف العقاب ،على العمل

  ). واملصادر ال جتمع(اجلزوات  :وجيمعون اجلزا على
واصطلحت على ، واستمدا التركية           

 . ))حمكمة اجلزا((تسمية 
 ،لشيءامن  القطعة: زءاُجل: من العربية :زءإجل      

  .بعض الشيء
 .وهم يقصرون ،ويقصر ،األجزاء: واجلمع

  .ا التركية والفارسية واألورديةواستمد
   .جزئي وجزئيات: وكذا

. انظرها :اجلزو: يقولون نآجزاء القرأويف   

 ،قت معو شي جزئيفْر: ]يقولون [ 
 . القليل: يريدون

وتسهل  –جّزأ الشيء :  عربية:  ّزاَج
  .جعله أجزاء:  –مهزته

  .من جيزر ويذبح وينحر:  عربية: ّزارَجلا
  

:  ويف الكلدانية ،رٓازٓوَج: ويف السريانية
  ). اجليم گافًا تلفظ(ا جزوَر

 . وينعتون القاسي الشديد باجلّزار
زكي باشا لقطعة  أمحدوضعها : ةزاَزاُجل

 ،الورق يسجل عليها فائدة علمية وجتمع وتصّنف
  .FICHE: من الفرنسية ))الفيشة((وتسمى 

 . اجلزوات:  واجلمع
 . اجلزضان: انظر: داناجلْز
  : وتلفظ الدال ضادًا: جزدم جزدم

 . حكاية الضرب على املزهر
: عربية ،الثاقفني تمن مفردا: رْزاَجل
 . يقابله املّد ،خلف ما كان عليه إىلرجوع املاء 
مطبوخة أو  نيئة أرومتهنبات تؤكل : رَزاَجل
حمشوة بالرز واللحم مع محض دبس أو  مع اللحم
لة عسقولية من وهو بق ،يشرب عصريهأو  ،الرمان

واحلليب  ،أصفرويكون  أمحريكون  ،يمياتفصيلة اخل
  . مخري اللون

  . رَزَگ: من العربية عن الفارسية
   :ويف الكلدانية رٓاْزَج: ويف السريانية

   .)اجليم گافًا وتلفظ(ا َرْزَج
  .)اجليم گافًا وتلفظ(ر َزۤج :العربيةويف 

  . .٥٥ص  ١١ج : للنويري األربانظر اية 

 وأغناهانفع اخلضروات أويعترب اجلزر من 
  .مبلك اخلضار أوروباويلقب يف  ،بالفيتامينات

  :الزيينومن معارضات 
   الذي َرواجلَز عّنا اللفَت وابعَد

  عن بقراط عنه كمن يدري  النهُي أتى
 أكلعن  وإياكم ناا: خطبة اجلمعة ومن كالمه يف
  . اللفت واجلزر

  : ومن نظمه
  غذاء للبقر  إال      رَزعندي واَجل للفُتاما

   .؟ ))من صّب للصّب حمشيًا من اجلزِر((: ومنه
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  . ٣٧٨ص  ١٦انظر جملة الضاد س 
  . ٥١٧ص  ٣١وجملو الكلمة س 

 . ٣٧١ص  ٢٣س : واملقتطف

 إىليطلقوا على املنسوب : اجلزراوي
 . الشامية مقابل :اجلزيرة

 ،يف جبل مسعان ]من قرى حلب[: راياْزَج
 ،اجلّزارون): اجليم گافًا تلفظ(ا ٓيٓرْزَج :راميةاألمن 

  : يف أرملة األبكما يرى 
  . ١٨٦ص  ٣٨س : املشرق

  
 وأطلقوها، رَزواحدة اَجل: عربية: ةٔرَزاَجل

ثر إعلى جزء املسدس فيه ثقوب يدور حول حمور 
مسوا هذا اجلزء باجلزرة على تشبيه منظره  ،كل طلقة

  .ا
كما أطلقوا اجلزرة على القسم اخلشيب من 

 . يشبه اجلزرة أيضًا ألنه ،يلة احلليبگالنر رأس
  

 :من التركية ،جظضان: وتلفظ: اجلزضان
حتريف اجلزء  :))جزو((: زدان عن الفارسيةُج
 اليتاملعدنية الصغرية  ودقباجلزء الن يريدون ،)العربية(

 ،هي أجزاء النقود الكبرية كاللريات وايديات
: الظرف املكاين أي أداة :الفارسية ))دان((وبعدها 

حمفظة النقود عامة مبا فيها أو  مكان النقود الصغرية
  .املالية وغريها كما صار مدلوهلا أخريًا األوراق

 .تنااجزاضني وجزض :ومجعوها على
  ))اصفالع((رضا  أمحدوضع هلا الشيخ 

ومل ، قةالوعاء من اجللد يكون فيه النَف: )العربية(
 . النقود حملفظة وحمفظةاواستعملت  ،حدأيستعملها 

فالن ّمحامو سخنة ]: من كنايام [ 
 . وجزضانو مليان

  
قطعًا ال  قطع فيه: األمَر جزَم: عربية: مَزَج
 أوجبه: والشيَء ،عزم عليه: األمرعلى  ،عودة فيه

 . عليه

  :، عربيةمن مفردات الثاقفني: مَزَج
 . إعرابهسكن أ: جزم احلرف

من وعاظ اجلامع : شيخ حممد اجلزمايت
 ،القرن العشرين وأوائل ١٩القرن  أواخرالكبري يف 

ومعتقد فيه  ،طيب القلب يغلب عليه السذاجة
   .حمبوبو

  .شيخي حّطين ببالك: حدهمأقال له 
  .بايل ما هو آخور-

نهي درسه ُيأن  ومن عادته يف رمضان
وملا كان  ،بذكر بعض األطعمة ليتداركها الصائمون

يظن وهو موعد الدعاءكان  يذكرها آخر درسه
وجييبون لدى كل وقفة  ،يدعوأنه  بعض سامعيها

   :بآمني على النحو التايل
   كّبة نّية جنبا حممرة-
  آمني-
  بعّبا حمشيبامة -
  آمني-
  باجنان حمشي وبعدو جبس-
  آمني-
  ).بالوظة بالزبيب( مغربية ومعا سودا-
  آمني-
  عش البلبل وبعدو بقالوة-
  .)وميسحون وجوههم زيادة يف التربك(آمني -

 إليهض املقلي يضاف يأطلقوها على الب :مٕزْزٕج
  .مسوها على حكاية صوا ،مفروم البندورة
ذو  احلذاء: يزمةچ: من التركية: ةاجلزۤم

 ،الساق الطويل من اجللد أو املطاط أو النايلون
: واجلمع ،يلبسها الضباط والسواري والصيادون

  .اجلزمات
اجلزمة الرّباطية تربط خبيط : اجلزمة أنواعومن 

قطين مفتول يلبسها الفالحون وتصنع وتباع يف سوق 
جهها لوزات و صلاونعلها جاموس ويف مف ،البهرمية
  .متينةجتعلها 
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 .هل السفريةأالقمالية يلبسها : نواعهاأومن 
  الفجة ذات الشقة : ومثة جزمة تدعى

  .املقلوبة
: سوقمؤنث األ :السوقاء: وعريب اجلزمة

  .ذي الساق
 ،جي اجلزمهأو  اجلزمايت: وصانعها وبائعها

  .استعماًال يف حلب أكثر واألوىل
اجلزمايت مشهورة يف حلب وهي  وأسرة

  .ذات الثراء واد األسراتمن 
 . انظر قاموس الصناعات الشامية

ومن  :فيوردون البيت التايل]: ويتندرون[
ومن مل ميت  :يوردونه ،مل ميت بالسيف مات بغريه

 . بالسيف مات جبزمٍة
  كرجي عليههاۤا]: من تشبيهام [ 

هاملصارع خرط . رقبة طويلة متل ساق اجلزمة
 . اق اجلزمةخصمو زق وقلبو متل ما بقلبو س

  :جزة الصوف واحدة اجلّز: ةۤاجلّز
 . ما يقص من الغنمة الواحدة ال شيء معه

 JESUITES:: من الفرنسية: يتزِوإجل
  .بعض فرق كهنة النصارى: اليسوعيون أي
  .انظر اليسوعيون

من اتقد  إالال يقبل يف صفوف اليسوعية 
ويسمون رئيسهم  ،ذكاؤه ونبغ يف دراسة الكهنوت

وهو اليد اليمىن  سود،األللبسه  سوداألالبابا : األعلى
 . األعظملقداسة احلرب 

: من العربية ،وقد حيرفوا إىل الزيرة: ةۤاجلزير
وامسها : األرض حتيط ا املاء من مجيع أطرافها: اجلزيرة

  .رجع :اءاملجزر  فعيلة مبعىن فاعلة من
  

  .وهم سهلوا مهزا ،اجلزائر: واجلمع
به اجلزيرة باجلزيرة كجزيرة وقدميًا مسوا ش

  .ومنها جزيرة الفرات قرب حلب ،العرب
  ويف،زيرتٓاوْج رتٓاَزْج: ويف السريانية

  

 ). اجليم گاف(ا ا وجزيرَتزرَتَج: الكلدانية
: عربية ،من مفردات الثاقفني: زيلاَجل

 . الكثري ،العظيم
 .له منا جزيل السالم]: من كالمهم [ 

 . شكرًا جزيًال .اجلزيل االحترام
: عربيةمن ال ،من مفردات الثاقفني :ةزۤيإجل

 . األحرار لبالغوناالذمة الذكور  أهلما يدفعه : يةاجلْز
 ،ليعرفه مّسه بيده: ّسهَج: عربية: ّسَج

  .حبث عنها: واألموَر األخباَر
: يف جّسهيقولون والعريقون يف العامية 

 و(الكلدانية ب مثلهاو ،شَج: ويف السريانية .دّسٓو
 ) مهملةنيوالس گافًا تلفظ اجليم

اهللا جبّس النبط وبيعطي ]: من أمثاهلم [ 
 ). اهللا حكيم: أي(الدوا 

  .انظرها .مصدر جسر: عربية: ةٔساراَجل
  
  :القرباط بقوهلم] يسبون: [ّساسَج

أن  ن القرباط يزعمونأل ،جّساس هيك وهيك يف
حرب  أبطالحد أوهو  ،امسه جّساس األعلىجدهم 

 . البسوس يف العهد اجلاهلي
 .خاصة اإلنسانجسم : عربية: دَساَجل

  .األجساد: واجلمع
 .داينْسدي واَجلَساَجل: إليهوالنسبة 

  .دَسَج: واستمدت التركية
  .سفالن جسدو متنۤح: ]يقولون [ 

 . تنحس :انظر

  شي ،شي ري اجلسد: ]يقولون [ 
 . بوّقف شعر اجلسد

  
د َبنا َكل يلّوع اهللا ال]: من دعائهم [ 

 ال يشقي أو(واليعّري لنا جسد وال يعّجي لنا ولد 
والدة  وال حيرق قلب حدأوال يشّمت فينا  )لنا ولد
 . على ولد
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ّكك جسدك عم حبكّني ]:  يامانمن ك[ 
: قتلة أي أمامهأن  نذير اجلسد حكأن  يعتقدون(

 ) ضربة
ى تيفَن إالى ولد َبْرمإب]: من أمثاهلم [ 

  ). تيتلف جسد :أو(جسد 
  جّسد ،من مفردات الثاقفني: ّسدَج

فغدت  أجسادًالبسها من عبارته الوّصافة أ: املعاين
  . ملموسة مفهومة
  :سرـسر واَجلـاِجل: ربيةـمن الع :سْرإجل

ويف االصطالح  ،الواديأو  مايعرب عليه النهر
  نتـمسل بني عمودين من األـصتما ي :اريـاملعم

يف  وكذا يسمون باجلسر العارضة ،املسلح يبىن فوقه
  .السقف حتمل خشبه

وحديثًا مسوا الضرس االصطناعي يقام بني 
  .عِلُق واألصلي ،ضرسني

 :أيضًايقولون وهم  ،سوراُجل: واجلمع
  .سورةاْجل

ويف  ،يشرٓاوِج شرٓاۤج: ويف السريانية
  ).اجليم گافًا وتلفظ( اا وجيشَرجشَر: الكلدانية

  ). اجليم گافًا وتلفظ(ر ۤشۤج :ويف العربية
  
  ،يا حيف عجسورك]: من كمام [ 

  . !يا قويق
 ،ة عّدوا على جسرتالۤت]: من ألغازهم [ 

وواحد شافو وما مشي  ،واحد شافو ومشي عليه
  امرأة( :وواحد ال شافو وال مشي عليه ،عليه
  ). ولدًا ويف بطنها جنني لحتم

 ))قويق((هو اجلسر على  :ديدجسر اجل
بين بعد ، يصل جادة اخلندق وما بعدها مبحطة الشام

وحديثًا  ،اجلديد فتح جادة اخلندق ومسي انئذ باجلسر
  . حىت جسر الناعورة غطي النهر من جانبه اجلنويب

  
  جسر على قويق جنويب املدينة :جسر احلج

من  تأيتوكانت احلجاج  ،يتاخم بساتني اجلنوب
 ،حلب عن طريق خانطومان فجسر احلج إىلاحلج 

وعلى هذا اجلسر كانت تقام حفالت استقبال 
 أةوال تنس  ،احلجاج بالطبول والزمور والزغاريد

ومزاهرها كما  وأعالمهامشايخ الطرق بلبسها 
 .قيمت قبلها حفالت توديعهمأ

خربته عساكر أن  بعده  ١٣٣٧جدد سنة 
 انسحاا من حني األوىليف احلرب العاملية  األملان
  .حلب

وجبانبه طاحون جسر احلج يسري بقوة ماء 
  .النهر

جسر على قويق يصل باب  :جسر الدّباغة
وبقربه الدباغة  ،فجوشنفاألجران نطاكية بالسنابلة أ

  .العتيقة
جسر على قويق قرب : جسر الزالحف

ن آ مسي مبناسبة سالحف وجدت قربه ،حي الوّراقة
  .واليوم زال جسر الزالحف ،بنائه

جسر على قويق قرب  :جسر السنديان
  .األنصاريحي الكالسة يصل بني هذا احلي وقرية 

قربه كان شجر السنديان بقي منها 
  . سنديانة كبرية

بليدة غريب حلب مركز  :جسر الشغور
كان عسكر فيها صالح الدين  –الشغور  :انظر –قضاء 
يز *((: وال نعلم سبب تلقيبها بقوهلم ،األيويب
 أهاليهاأن  على ،منخفضة بني رابيتني ألا) )الدنيا

  .اجلسرين وأميلقبوا جبنة الفردوس 
معامل  ((نات حلب لدعد تصف خاا وانظر كتاباانظر خ

 . ))وأعالم

جسر على قويق قرب حي  :جسر الصرييف
مسي باسم بستان الصرييف الذي مير النهر بقربه  ،امليدان

 . واجلسر حبذائه
  .جسر الناعورة: انظر: اجلسر العتيق
جسر على قويق قرب حي : ةجسر الكعۤك

  .قسطل املشط
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  :٤٥١ص  ٢ج ))النهر(( :قال الغزي يف

مجع ( سربةأأربعة  إليها ّبيف نقطة منها بالوعة تنص
هلا غطاء من احلجر مستدير خمّرق ) يرزكه: سراب

 . كعكة كأنهالوسط 
جسر على قويق قرب حمطة  :ةجسر املعۤز

 . به فسمي لوحظ لدى بنائه مرج يرعاه املاعز ،بغداد
  

جسر على قويق قرب حي  :جسر الناعورة
مسي باسم ناعورة كانت قربه  ،ّدد اآلنُج ،الكتاب
جسر الناعورة  واوملا بين جسر اجلديد مس ،نعهدها

 . باجلسر العتيق
 ،رر وجيٓسجَسٕي: ومضارعه عندهم :رۤسٕج
  .أقدم :األمرسارة على ر َججُسر َيَسَج: من العربية

 . سورجسارت وَج: واستمدت التركية
 . شّجعه: جّسره: عربية: ّسرَج
  
  .البدن: سماِجل: من العربية: سمإجل

  .األجسامواجلمع 
  .سمايناِجلسمي واِجل :إليهوالنسبة 

ماله : اجلسم: ويف االصطالح اهلندسي
  .بعاد الثالثةوهذه األ ،طول وعرض وعمق

و  وأجساماستمدت التركية جسم 
: ويف الكلدانية ،جومشٓا: ويف السريانية .جسماين

  .)گافًا تلفظ اجليمو(ا جوَمش
  .)گافًا تلفظ اجليمو: (مۤشۤج: ويف العربانية

  
: يريدون ،جسمال سم َبإ ااده: ]يقولون [ 

وتقول هذا جند  له، أمهيةمشهور لكنه ال كيان ذا 
   .والكويت والعراق والسودان ومصر

 . كرب من جسموأامسو : ومثله قوهلم
: سامةَج م الشيُءُسَج: من العربية: مۤسٕج

 . م فهو جسيمم وضُخعُظ
  

 .صّيره جسيمًا: جّسمه: عربية :ّسمَج
  .ّسم وجتسيمَجُم: واستمّدت التركية

  :ويف السريانية ،مۤسَج: السريانيةويف 
 ). اجليم گافًا وتلفظ(َجَسم 

، من من مفردات الثاقفني: ياجلسماِن
  .املنسوب اىل اجلسم: سماّيناِجل: : عربيةال

  .واستمّدا التركية
 . ٢٦ص  ٢ج  ٧انظر جملة اللسان العريب الد 

. الشجاع .املقدام: عربية: سوراَجل
 . واستمدا التركية

 . اجلسور إالمافاز باللذة ]:  من حكمهم[ 
: األمورمن  ،البدين: عربية: سيماَجل

  .العظيم
 . واستمدا لتركية

  
ت ابنا وم صاحل بعد أم: ]يقولون [ : جّص

: شّس العربية لعلها حتريف ،تت وماۤتت وجصّۤقدّۤ
  .فضَع ،لَحَن ،يبس

: شّصت املعشية: ويدانيها يف العربية
 . جدًا هاقّل لبُن: الناقَة ،دَكاشتدت وكان فيها َن

بتجّص  مالك عمك كْلش َبأ: ]يقولون [ 
  .كّني عم بتاكل من مال الوقف؟

ّل الدجاج هذا أطلقوها على ُس :ّصاَجل
 . املتقدمة من اجلّص ،املرض الذي يضنيها ويتلفها

  
بنوا ، بسيخ النار جّظٓو: ]يقولون [ : جّظ

 ،باجلسم احليواينالفعل من حكاية صوت متاس النار 
  :ولعلهم استمدوا هذه من التركية

 يةحكا: ))جز((. ))الدراري الالمعات((جاء يف 
  .ويف الفارسية مثلها ،املاء أصاا إذاصوت النار 

  .اجنّظ  وبنوا للمطاوعة
  كلة بتحّباأينا ۤأ: يةمحدقلت لشيخ يف األ
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  .جظمظي سيخ كبايب: قالف ،ياها ساوي لكأل
أي ، املرعوب بكي جسده بالنارويداوون 

يعلم أن  كّيها دونأن  ذهابًا منهم: ه بسيخ النارجبّظ
 . ورعبة تفّك رعبة ،املكوّي رعبة
 ،نازل يف الكتاب جظ: ]يقولون [ : ّ ظٔج

وقدميًا حني  ،بنوا على الفعل من حكاية صرير القلم
كانوا يكتبون بقلم القصب كان يسمع صوت 

دخلت مكتب الشيخ املصري مثًال  وإذا ،صريره
  .مسعت جتاوب اجلّظات

القلم كان أن  إىلملاع إ: ))نازل((: وقوهلم
  .كالبلطة مثًال يفري فريًا بعنف

: التركية هذه من تكون جظأن  وحيتمل
  .التسطري: چيزمك

 . للمطاوعة اجنظ: بنوا منها
 ،جبظ جظم شوف فالن ع: ]يقولون [ 

الشيخ  ألنوليش ؟  ،ظيف اجل -يا اهللا –نازل : وأ
 . عطاه جزا كتابة ميت سطر

بنوا على فعفع من جظ املتقدمة : جظجظ
  .نييهاعمب

 . للمطاوعة جتظجظ وبنوا
بنوها من حكاية الصوت : اجلظ مظ

ويسميها  ،البندورة مع وأطلقوها على مقلي البيض
 مثالبصل  أوًال ا يقلى فيهاأل ))املقّمع((الريفيون 

 . ضيالب هاقّمعيمفروم البندورة وأخريًا 
بنوا على فعول من جظ املتقدمة : جظوظ

  .مبعنييها
 . للمطاوعة جتظوظ: وبنوا

بوبنا يسكن فخذ من قبيلة األ: اجلعافرة
 . منبج

  
ت الفرشة جعۤرب: ]يقولون [  :رعٔبَج
 ،جد هلا أصًالـمل ن ،جعربة ما بترّيحوالفرشة اْمل
  :ولعلها من

 هبعُض ازدحم وركب: ى اجليُشجتعَب -ً ١
  .بعضًا

صار  :عبة والفراش أيحنت من اَجل -ً ٢
 . الفراش كاجلعبة فيها نتوءات مما حتتويه

: أي(: القعب: )العربية(عربّي اَجل -ً ٣
القصري اجلدار الذي مل حيكم  )القدح الضخم الغليظ

 . كل قصري ومتداخل: رعَبواَجل عربّيواَجل ،حنته
العظم : )العربية(رة عُبحتريف الُك -ً ٤

ما يرمى من  ،وعالُك ،الفخذ رأس ،الشديد املتعّقد
 ،ح اجلمل على ذنبهْلّقي ما يبس من َسُن إذااحلب 

 رةعُبُك ،القطعة من اللحم املطبوخ البارد ،كل جمتمع
  .العقدة: الكعبورة، املستديرة فيها كاخلرزة: الكتف

 . انظر اجلعبورة

قلعة شرقي حلب قرب الفرات  :عربقلعة َج
زرا مع  ،بقرا قرب سليمان شاه ،بني الرقة ومسكنة
وهي قلعة قدمية مساها العرب  ،مجعية العاديات

 . مسيت بامسه ملكها جعرب القشرييملا مث  ،))سرةْوَد((
  
: من العربية ،من مفردات الثاقفني :ةعۤبإجل

ب عَاِج :واجلمع ،وهم أطلقوا ،كنانة النّشاب: ةعَباَجل
 . عباتوَج

 ،راح هاملبلغ من جعبيت: ]يقولون [ 
 . من كيسي: يريدون

يطلقوا على النتوء يف اجلسم ال  :ةعبؤراَجل
من  بنوا على فعلولة ،ثر لطمةإحيدث  الرأسسيما 
  .انظرها. جعرب

 . اجلعابري واجلعبورات :ومجعها
ة وراسو جعابري ۤلع مالقتۤاطۤل: ]يقولون [ 

 . قّدا كل جعبورة هيك –اللهّم عافينا  –جعابري 
  
كما  –قبيلة من قبائل اجلّن  :رعٔتَج

 . يرد امسها يف املندل مستغاثًا مبلكها –يعتقدون 
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ت صو: جعجع اجلمُل: عربية: ععَجَج
وهم  ،تتصّو: ىالرَح ،لدى اجتماعه باجلمال

 . أطلقوا
 ،جعله جعدًا: جّعد الشعَر: عربية :دعَّٔج

 . لوضد اجلعد املسترِس ،فيه التواء وتقّبض: أي
اجليم  تلفظ(ه ر ۤبَعَج: من السريانية :رٔعَج

 تٓاعْروْج ،جرهدزا ،انتهره: ومثلها يف الكلدانية) گافًا
 ،الصياح): اجليم گافًا وتلفظ(ا عرَتْج: بالكلدانيةو

  .الزئري ،الصراخ
: رت البقرُةَأَج: ويدانيها يف العربية

  .صاحت
 . انظرها: وبنوا منها اجلاعور

 . رر متل التٓوٓعجبعم : ]يقولون [ 
 ،سّكيت ابنك جعزنا: ]يقولون [  :زٔعَج
حتريف زعجه  ،اليومة جمعوز كيفي أناوبال شي 

  .أقلقه: )العربية(
 . اجنعز: بنوا منها للمطاوعة

  .جعز بازٓو: ]يقولون [ 
 . انظر باز

  
من  ،سأطلقوها على احلْب :ةجعصخاۤن

 ،سئم، كره :)گافًا تلفظ اجليمب(ص َعَج: السريانية
 ،الدار: التركية عن الفارسية ))خانة(( .بعدها
 . دار الكره: أي ،البيت ،املكان

نربة من أطلقوها على الُق :ر جعصٓؤبْنٔق
  .العصافري

 . قنرب وجعص :انظر

استمدوا من العربية تسمية  :فرْعَج
  .ومعناه النهر ،ذكورهم به

 . التسمية به األتراكواستمد 
  
 ،صّيره ،وضعه ،صنعه: جعله: عربية: علَج
  .شرع يبكي: جعل يبكي

يقرف عمرو وجيعل ]:  على من دعائهم[ 
 . التشمة قربو

اجعل صدرك مدفن ]:  من حكمهم[ 
 . كعّب ل خمزنكااجع تاناماألضاعت ن ا .سّرك

جيعل  اللي يف عقلو خّفْة]: من أمثاهلم [ 
 . بينو وبني املي دّفة

  
ل ؟ لك علينا جْعش ٕاأ: ]يقولون [  :علإجل
  .جر العاملأ: لْعاُجل: من العربية

  
الورقة وجعلكا  شّق: ]يقولون [ : كَلْعَج

وثناها ثنيًا غري منظم مع الضغط : يريدون ،وكّبا
ولعلها حنت من جّعد والك  ،مل جند له أصًال ،عليها
  .بأسنانه الشيَء

 ،علكَجت: وبنوا مطاوعها على تفعلل
 . كٓلْعومصدرها التٕج

البضحك كتري ]: من اعتقادهم  [
 . مابتجعلك ّمتو ملا بصري كبري

  
ي هالولد كّني جمعوم ِي: ]يقولون [ : عمَج

وهم  ،مل يشته الطعام: مَعَج: عربية ،حىت ما بياكل
 ،الضعيف يطلقوا اسم مفعول مبعىن الولد املريض و

  .هية للطعامايرافق مرضه وضعفه قلة الش
  .اجنعم: وبنوا منها للمطاوعة

ن أوقد يصاب الغنم باجلعام فيداوونه ب
 . يطعموه البصل

  
نص ْعَجكيفي اليوم ْم: ]يقولون [  :صٔنجْع

 عيصٓاْج: من السريانية ،جعنصة موشلون ما كان
  .الكريه ،القبيح ،البشع): اجليم گافًا تلفظ(

الذي يتسّخط : عناظةالعربية اِجلويدانيها يف 
  .ء اخللق متسخطًاّيىكان س: ظِعوَج .عند الطعام
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ص واجلعنصة اعَن :استعملوا منها
 . واجلعنوص

فالن متل الولد ]: من تشبيهام [ 
  .اعنص

 من للتلطيف بنوا على فعلول :عنوصاَجل
  .للسخريةأو  جعنص املتقدمة
الزغري هالولد : ]يقولون [  :ةعنيۤناَجل

بنوا على  ،كثري الطلبالبّكاء وال: يريدون ،جعنينة
التقّبض ووجع اجلسد : )العربية(ن فعليلة من اجلَع

 . واالسترخاء يف اجللد واجلسم
 )بوّسخ(جعنينة ]: من كمام [  

 . بالقنينة
أطلقوها على من يرّقص القرد : ديعۤياْجل

  .والدبأ
 . قاموس الصناعات الشامية :انظر

اجليم  تلفظ(ص َعْج: من السريانية :صعۤيْج
ويدانيها يف  .االسم منهوهم بنوا  ،سئم ،كره :)گافًا

  .الضخم ،الغليظ): )يسِعاَجل((العربية 
قال يف  إذتيمور باشا  أمحد خطأأو

ومل  ،العظيم: اجلعيص :١١٢ص ) العامية األمثال((
 . ))املنت((نرها يف 

عيص ْجكان طباخنا  إذا]: من كمام [ 
  .شبعنا مرقة

دلب كان إاسم مسّحر يف أنه  ويزعمون
حد أيف البازار العتيق قرب ) ال طبلته(يعّلق طبله 

  .دلب كلهاإمن هنا فيسّحر  هت الثالثة ويقرعناااخل
  :اتيقول بعد كل قرعأنه  ويزعمون

 ،جعيص معيص مسّحركو ،ادلب ما اكتركو أهليا 
 وعليكيل إ ،ما فقتوا لبيضيان  و ،فقتوا لبيضين إ

  ،كيل حنطة وكيل شعري
  .ن وبقلع عينكوباخٓد

  
  

  أطلقوها على املضيق احلدوري :غلاَجل
بقوة جريانه  هدفع ماؤنشا على شاطئ ر لَيُي 

: من التركية ،ناعورةالدوالب أو  طاحونالدوالب 
 ،االزدحام ،التضييق: جاغل وجوغل وجيغل

 . االحتشاد
مفردات من : اجلغرافياأو  :غرافيةإجل

م بكسر اجليم وبعضها ـوتسجلها املعاج ،الثاقفني
: غرافيا عن الفرنسيةُج: من التركية ،بضمها

GEOGRAPHIE أو  األرضكتابة : عن اليونانية مبعىن
طبيعتها : وهو علم يصف األرض األرضسم ر
  . . .دوهلا واقتصادها وو

 ،ياِفَرْجٓوجۤا: ويف السريانية عن اليونانية
 ). گافًا تلفظاجليم و(الكلدانية ومثلها يف 
على الطعام  أطلقومها معًا :لْغغل َمَج

الكرشة  عين مسلوقأ – انظرها –املسمى بالسختورة 
هذه لكن ال تسمى  ،واحلفتاية والراس واملقادم

جغل مغل إال إذا زاد عليها األمعاء الىت السختورة 
 ،ترى ازدحام ضروب اللحم هنا وأنتالحيشوا، 

: تسميتها جبغل املتقدم إىلالذي دعاهم  األمر
 . تباعإمغل ف أما ،االحتشاد

 عامية: جغمه: رضا أمحدقال  :مٔغَج
على أي قّبله  ،مهَغفصيحها َل ،قّبله على فمه: شامية

  .همالغمه وهي ما حول فم
 ءوبدو حلب يطلقون اجلغم على اللقمة مل

  .الفم
: يخةطجغم الب: يقولون ةويف محص ومحا

 . أكلها: يريدون
 . سيِب: جّف: عربية: ّفَج
  ما صار: افَفهالسنة َج: ]يقولون [ 

 . ا مطرفّي
  .مَلاهللا قّدر وجف الَق: ]يقولون  و[
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 جاف على جاف: الشرع أحكاممن 
 . طاهر بال خالف
 ،قطع الصلة معه: جفاه: عربية :فاَج

 . صلهاضّد و ،عرض عنهأ
واملا  ،ك ريدومن راَد]:  من حكمهم[ 

 . رادك باجلفا زيدو
) عافية: أي(الدفا عفا]: من أمثاهلم [ 
 . والربد جفا

فخذ من احلديديني يقيم يف : اجلفاتية
 . الباب

  .جفص: انظر: ةفأصاَجل
 ،ف مّنوشفتو جمفَج: ]يقولون [  :جفجف

بنوا على فعفع من  ،غري مطمئن: يريدون
 ،واستعملوا منها اسم املفعول ،)العربية(جفاه

 . اجلفجفة: واملصدر
 . جفجف على تفعللْت: بنوا مطاوعه

 . هابه: جأجأعنهَت: يدانيها يف العربية
 ،فرخبزك اليوم جۤا: ]يقولون [  :رَفَج

ولعلها حنت من  ،مل جند هلا أصًال ،يابس :يريدون
 . جّف وانكسر
  
ويسمى علم  ،)العربية(: رْفمن اَجل :رْفإجل

يعرفون املغّيبات  أميزعم املشتغلون به  ،احلروف
  .حىت انقراض العامل

. قتيل حلب: ))النسيمي((وممن اشتغل به 
  :فر مذهبانويف تسميته باَجل
 . البئر الواسعة: فرمن اَجلأنه  -ً ١
أن  البن قتيبة ))الكاتب أدب((يف  -ً ٢

وفيه  ،آلل البيت ه جعفر الصادقب كتبافر كتاَجل
ومساه  ،يوم القيامة إىلمعرفته  إىلكل ما حيتاجون 

 إذاولد الشاة : نه كتبه على جلد جفر أيفر ألباَجل
  .أشهرولد املاعز الذي بلغ أربعة أو  ،استكرش

 . ٦٤ص  ١عدد  ٨س : انظر جملة العلوم

جّفر  :يف لعبة البكرة ]يقولون [  :رفَّٔج
سحب ورقة فصار جمموع ما يف يده : يريدون ،فالن

لعلها حنت من جاب  ،مل جند هلا أصًال ،يعدل الصفر
  .حتريف صّفرأو  ،ّحرحتريف َجأو  ،صفر

  
والغزل  ،جّفر الغزل: ]يقولون [ : رجفّٔ

من  ،صار غليظًا ثخينًا: يريدون ،اّفر ما بصري معنا
 ،وّسع يف نواحيها: الركّية وجّفرها رَفَج: العربية
 . اتسع وانتفخ: ر الشيُءَفوَج

  
أو  صليش هاجلٔف: ]يقولون [ : صٔفاَجل
  .دَكالَن: ا يريدون ،هاجلفاصة

مل جند هلا  ،جافص جمافصة: و بنوا منها
  :لعلها من االحتماالت التالية ،أصًال

 . حنت من جفا وصّد -ً ١
  :)العربية(ه ست نفُسِفمن َج  -ً ٢

 . ثتُبَخ
 فاجأه: : )العربية(حتريف غافصه  -ً ٣

 . . على غّرة فركبه مبساءة وأخذه
  

 .جعله جافًا: جّففه: عربية :جّفف
 . جتفيف: واستمدت التركية

  
، رَفَن دَرَش: لَفَج: من العربية :لۤفٕج

  .هربت: النعامُة
 :ه عندهمفالن ومؤنثوالصفة منه اَجل

 . فالنةاَجل
  .فّزعه، صّيره جيفل: جّفله: عربية :جّفل

 . الرخص جبّفل: ]ينادي الباعة[
  
  .العني غطاء: فناَجل: عربيةال من:فنإجل

 وهم . . . . واجلفون و األجفانواجلمع 
  .فونواْجل األجفان: يقولون
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ي النبات وصار جِف: ]يقولون [  :يِفٕج
ظ غُل: هجفا ثوُب: من العربية ،غلظ: يريدون ،يفجۤا

  .الغليظ: واجلايف ،نوخُش
جفى من أزندو : يف التفضيليقولون و

  . زندك
 . األخالقي فالن جاِف]: استعارام من [ 
  
 .جفل ّعيل للمبالغة منبنوا على َف: ّفيلاَجل

 . انظرها
شالح صرمايتك ال : ]يقولون [ : ّقٔج

يف األصل ولعلها  ،مل جند هلا أصًال ،احلوش لنا جتّقن
ومن  ،دعاها للشرب): العربية( اإلبَلجأجأ  من

  .وتطني األرضتبتّل أن  مستلزمات شرا
 –ا يقولوو–هي من عّجق احلوش أو 

  .انظرها. ها بالعجقثلو: أي
 . اجنّقت احلوش: وبنوا منها اجنّق

  
جّق الغنم مرغوب يف : ]يقولون [  :ّقإجل

بساووا القديد يف الشتا  وألّنكتر مالصيف أ الشتۤا
 الثاينمن املقطع  أخذوها ،املعي: باجلّقيريدون  .كترأ

 ،املعي حيشى باللحم: التركية ))صوجوق((من كلمة 
وقد  ،وهم حيشوا أيضًا بالرز والقلوبات واللحم

  .من القباوة أغلظعندهم  اجلّقو ،يقلى بالسمن
  .انظر القباوة

  .اجلّقات: واجلمع .ةاجلق: والواحدة
وكل ما حشي بالرز من اخلضار يسمونه 

ات حمشي اجلق :ات فال يقالاجلق أما ،))احملشي((
  .حمشي الباجنان وغريهكما يقال 

كترية : ويلقب النساء اجلّقات بقوهلم
مث تتعبهن كثريًا بتنظيفها  ألا ،احلركة قليلة الربكة

وأخريًا تؤكل بشراهة فال يبقى على املائدة  ،جتهيزها
  .منها شيء لطيب طعمها

  .الكرعونة: ومحاة تسمي اجلّقات

بعّيط على  أناوانتفخ جّقي : ]وقالوا أيضًا[
جّقو  حممد عبد الصمد والقارئ عبد الباسط. لدهالو

ًأ جهاز الصوت خط استعملوا اجلق مبعىن ،عريض
يالحظون لدى الصراخ انقباض البطن اليت فيها  ألم
  .مث نسوا ذلك ،املعي

كما استعملوا اجلّق مبعىن الفم النه السبيل 
  :أجاد من ومنه قول ،للداخل

    ياللي سارحة فوق املرج         
  علك علكةعم بوجّقك                       

    نفك رحيانأوعم برعى          
 هٓوهٓووپرش هٓو پرش هاهاها           

  قبليأ: أي ،يناديها كما تنادى اخلراف
  !يا شايت

  السجق: يف اجلقيقولون ويف الشام 
  .السجقات :واجلمع، –التركي أصلهاكما هو  –

هذه و ،جوق التركية أصلها سوجوكووص
  .حتريف جوجوك مبعىن الطرّي واللذيذ الطّيب

 ،ووضع بعضهم للجق كلمة العصيب
 . الشاة أمعاءى من ّوما تل: والعصيب يف العربية

 .فالن قط وتعّلق جبق]: من استعارام [ 
جّق على جق وال بيضتني تلق  .قط وزّنروه جبق

  ).للمرأة املرأةحب : يريدون(
ّموا باصطناع ُهو: ومن خطبة مجعة للزييت

بالسمن مقليات وباللحم . . . القبوات واجلّقات
  .والسنوبر حمشيات

  :ومن معارضاته
  ن إوكذلك القبوات واجلّقات 

 فيها حشيت كفتك كل مالِم
ات منه و القباوات يا طابخ اجلّق: ومنها

 ). روفاأي من حلم اخل(
 ،جقجق احلوش]: يقولون [  :ققٔجٔج
 من بنوا ،مي جمقجقة ةشوّيك اليوم َتشورْب: ويقولون
  .انظر جق .فعفع جق على
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خشخوشة تصوت : جعجغه: ويف الفارسية
 . دلألوال

وملا شافو جقر  ،جقرو: ]يقولون [  :رٔقٔج
نظر  ،آذاه ،أهانه ،بغضهأ: هۤرْقَس: من السريانية ،وچو

  .إليه شزرًا
 ،مال :ق الوجُهِوَج: يدانيها يف العربية

  .اعوّج
أو  عصاالصقره ب: أيضًا العربيةيدانيها يف 

  .ضربه: بالكالم
: واملؤنث ،رۤقٕج: لۤعوبنوا الصفة منه على ٕف

  .جقرا: واملؤنث ،ه و أجقرقَرٕج
  .اجنقر: وبنوا مطاوعة على انفعل

من  اأسكندر املعلوف إويرى عيسى 
 . انظرها. كارهَج

  .نفسو جقرة. جقرة مْي: ]يقولون [ 
 . أجقر :انظر

  ونفس ْهعكر مْي]: كمام من [ 
 . ْهجقر

جقص : ]يقولون [  :چقصأو  :صٔقَج
جفون عني ونظر  أطبق: يريدون ،عينو وطّلع فيين

  :ولعلها مما يلي ،مل جند هلا أصًال ،األخرىبالعني 
  
 ،حّدده: )عربيةال(ّنص بصره من َج -ً ١

  .فتح عينيه فزعًا
 . ))شوص((و ))جقم((حنت من  -ً ٢
  
وضربو  ،جقم حنكو: ]يقولون [  :مجٔق
جعل عضوًا منه بغري مركزه : يريدون ،صواب جقمو

  :ولعلها مما يلي ،مل جند هلا أصًال ،الطبيعي
: التركية: ))چيقمق((من  اأ-ً ١

  .خرج العضو عن مركزه الطبيعي: أي ،اخلروج
  
  الشّد: التركية: ))چكمك((من  اأ -ً ٢

غري مركزه  إىلجذب العضو : أي ،واجلّر واجلذب
  .الطبيعي

٣ ً- ح َدَق: التركية: ))چاقمق((من  اأ
  .واجلقم جمازًا بدء اشتعال نار املرض املميت ،النار

 الشيَء ))أىَج((حنت من  اأ -ً ٤
عض  :وجأى على الشيء ،كتمه ،حبسه: )العربية(

واجلقم يكون ، الفم :ميم التم أي: ومن امليم ،عليه
  .إليهاحبس حركة الفم وما 

 ،))سقم((و ))جذب((حنت من  اأ -ً ٥
  .ضّيَرواجلقم اجنذاب َم

وضع الشكيمة : الفرَس َممن شَك اأ -ً ٦
  .واجلقم حّد حركة الفم ،يف فيه

: رمبا كان األصل: وقال رشيد عطية -ً ٧
 ،الغضب: واألجيم ،غضب عليه: تأّجم عليه أي

  .وال نرى حنن هذا .احلّدة
وال نرى  ،من جعم إا: وقال الغّزي -ً ٨
  .حنن هذا أيضًا

 ،اجنقم وجوقم واقوم: وبنوا من جقم
  .اجلقما: واملؤنث. جقمواأل ،قماناجل: واجلمع

ويداوون اجلقمة بعزمية يتلوها شيخ خمتص وال 
فيتلو  ،اجلنيدات يف باب النريب أسرةكان من  إذاسيما 
 ،توناَبربََر َسبَسَس ،ديْنَرسرا َس ،يِدْنراكَرَك: عليه

جباه  ،ذيناأوالقريب ال ي ،احبسوا البعيد عّنا ال يأتينا
 . وجةبمث يرقعه على خّده اقوم بالبا. ساكن املدينةحممد 

من  إالال تاخد العلكة ]: من كمام [ 
 . ّمت اجلقمان

أو  ،و اجلوعمفالن جق]: من استعارام [ 
 . قمو اجلوعجۤا

املبلغ ((يقولون يف ]: من تندرهم [ 
: ويقولون ملن يدعو عليهم ،املبلغ اقوم: ))املرقوم

 . مقۤيْج بوابالمن متك 
الصفة املشبهة من : جقممؤنث األ: اجلقما

 . انظرها .جقم
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فكارو ألعابو جقما وأ]: من استعارام [ 
 . نيداتاجلبيت لجقما الزم يرو 
خذوا أ ،صوجوق: من التركية :نلَبق َمإجل

 هاضافوأو – انظرها –منها جوق وحرفوها اىل جق 
  .السّكر املعّقد: ))ملنب(( إىل

جق ممبل : جق منبل أي إىلوقد حيرفوا 
  .بقالاإلحسب 

يؤتى خبيط : كما يلي واجلق ملنب يصنع
ويضم فيه بواسطة املسّلة حنو مخسة  قليًال قطين غليظ
تعينها عقدات اخليوط  إبعادوزات على اجل أنصاف

مث يغمس هذا اخليط جبوزه يف عصري  ،املربوطة خبشبة
مث تغمس  ،العنب القيسي الذي يغلى على النار

ويعاد عمل الغمس هذا عدة مرات  ،اخليوط كلها
  .فيبىن مثل جلد رقيق فوق اجلوز

  .مث يذر فوقه النشا كي ال يلتصق ببعضه
واشتهرت بصنعه كيليكيا السيما مرعش 

. حيث وفرة العنب القيسي: ينتاب وكّلسوع
ق ومها ْدالٕشأو  قاجلْد: اجلق ملنب يوبعضهم يسم
  .انظرها .حتريف اجلق

وهو  ))زّب القاضي((: ودير الزور تسميه
  .غري زب القاضي احلليب

ويطلقون زب القاضي أيضًا على كل شيء 
 ، بني الكبري والصغري، بني الطويل والقصري: وسط
  .والرديءاجليد بني 

حدهم لعبًا حسنًا مهما كان نوعه أواذا لعب 
  .حلو: أي ،بتلعب جق ملنب: قالوا

مع  إهداؤهوقبل فصل كيليكية عن حلب كان 
  .رمغانألطف أ – مهاانظر –البصطيق وكعاب الغزالة 
 . صوجوق: ويف الكردية

من : حدأدعا عليهم  إذا] يقولون [  :يمۤقْج
 ). السما بوابالمقابل (جقيم  بوابالمتك 

  
  بيعرفك مابتحب: ]يقولون [  :هكأرَج

: يريدون ،الن عم مبدحو قدامك جكارة فيكف
وهم استعملوها مصدرًا لفعل  ،والنكاية لإلغاظة

ولعلها ، هلا أصًال دمل جن ،جاكر الذي مطاوعه جتاكر
  :مما يلي

ّحل يف أ: )العربية(: من أجكر أا -ً ١
  .والنكاية اإلغاظةوهم استعملوها جمازًا يف  ،البيع

باحلاء : العربية(اكره حمن  أا -ً ٢
  .الّحه وماراه والّجه: )املهملة

ر ِكمن َس اإ: يقول رشيد عطّية -ً ٣
بدلوا أف ،غضب واغتاظ: )العربية(فالن على فالن 
  .جكر: السني جيمًا وقالوا

 تنورٓاالر َجْش: من السريانية أا -ً ٤
 وأضرمّمحاه : ر التّنور أيَجَس: )تلفظ گافًا اجليمب(

  .ثارأوهّيج : وجمازًا ،النار فيه
الكبد : الفارسية ))كرِج((من  أا -ً ٥
وهو مذهب  ،عند القدامى اإلحساسوهو حمل 

شي : يقولونتراهم  أال ،سكندر املعلوفإعيسى 
  .بلّوع الكبد
 اآلراء: الفارسية: ))هكاَرُج((من  أا -ً ٦

وهو  ،املتنافية واألطوار واألوضاع ،والتدابري املتخالفة
  ).)ّدي شريإ((مذهب 

: )الفارسية(من چاكر أو چاكار  أا -ً ٧
دهم قدميًا مضرب د العبيد وكان نَكَكا َن أرادوا ،العبد
  .مثل

يف جكارة يقولون  إليهاوسلقني وما 
  .چكاره وچاكر: وجاكر

قرع أر وكل ۤكعور ٕجأكل ]: من اعتقادهم [ 
  .جكر

. اكر الناس جباكر حالوالبۤج]:  من حكمهم[ 
 . سوۤايف لْب) بساوّيا(البجاكر دكتو 
بلباسو  )ساواها(فالن ]: من كمام [ 

 . جكارة بالطهارة
فالن متل اللي قطع ]:  من تشبيهام[ 

 . جكارة مبرتو) وگيت(
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 . ه ٨٠٩قتل س  .نائب حلب: مَكَج
: من العربية ،الثاقفنيمن مفردات : ّلَج
وهم يستعملوا  ،عظم قدره فهو جليل: جّل الشيُء

  .مّنك األكربالزم جتّل : متعدية
 ،جّل جالل اهللا :واستمدوا من العربية قوهلا

 . جّل وعال ،وجّلعز 
ّنو أ األمرجّل ما يف : ]يقولون [  :ّلإجل

 . معظمه: ّل الشيءُج: من العربية ،ىتعدَّ
هاملنظر على جبل : ]يقولون [  :جال

احلشيش وبعدو النهر وبعدو احلشيش جبلي : النهر
  .ذهبهأ ،خرجهأ ،طرده: جاله: من العربية ،اهلّم

 . اجنلى اهلم: ومطاوعه العريب
  دجلينا الصحون بالتاْي: ]يقولون [  :الَج

 جال السيَف: من العربية ،ةوكنا من قبل جنلّيا بالصفۤي
جال يف  يستعملونوهم  ،صقلهما :ةآواملر ،جيلوه
 الترابأو  باملاء والرماد األوايناملادة الدهنية من  إزالة
  .التايدأو  الصابونأو 

الردي ردي كلما ]:  من حكمهم[ 
  .يِدجليتو ٕص

قى الفرايغ زفرة بحرام ت]: من اعتقادهم  [
 . ي جملّية لتاين يوموما ِه

ّعال بنوا من جلب العربية على َف :بّالاَجل
  .للمبالغة يف اجللب

ب عبيتو مّنان فالن جّال]: من أمثاهلم [ 
  .بيوت اجلريانلى ع

  ]:من أغانيهم [ 
  ىَدحلّنة يا قطر الَنااحلّنة يا

  ب اهلوىّاليا عني ج يا رحية حبييب            
 . شّباكك حبييب جالب اهلوى :ومنها

عن  )العربية(ب ّالحتريف اُجل :بّالاَجل
شراب حلو  :ماء الورد: )الفارسية( ))ل آبُگ((

  .يعطر مباء الورد

عن  وأرَضاللهّم : من خطبة مجعة للزيينو
 . ب بعد الكبابِرُش إذاشراب اجلالب 

من التركية عن الفرنسية  :اجلالتني
GELATINE: أقسامج بغلي بعض ستخَرمادة آزوتية ُت 

واجللد  األبيضاجلسم احليواين كالنسيج الليفي 
  .واألظالفاملصلية والغضاريف  واألغشية

 .))الماُهل((: وضع هلا امع العلمي العريب
  .٥٣٨ص  ٦٤س  :املقتطفانظر . انظرها

مادة  GELATINA : :اإليطاليةمن  :التيناَج
 . صمغية يعاجل ا السعال

  .انظرها .فّعال من جلد: عربية :داجلّال

  .دجّال: التركية واستمدت
 :التركية فقالت واستمدا القرواطية من

DJALAT .  
واقف فوق راسي متل ]: من تشبيهام [ 

  .داجلّال
 ١٢٠تعد  ،عشرية تقيم يف منبج :داجلّال

 . من جند أاتزعم  ،بيتًا
ندو جالدة فالن َع: ]يقولون [  :ةالۤداَجل

القّوة والصرب والشّدة  :ةالَداجل: من العربية ،عالشغل
  .والصالبة

 . جالدت :التركيةواستمدت 
أطلقوها على الوعاء النحاسي  :سّالاَجل

يستعمل استعمال كاسات اهلوا يف الظهر ويف 
 . كرب منها بكثريألكنه  ،الصدر

مقعدان  األثرياءكان لدور  :سّالاَجل
يسمون كل  ،حجريان يف املدخل جللوس املنتظرين

  .س ّالواحد اجل
، درظم الَقي يف ِعاِهَتنال: عربية :اللاَجل

  .انظرها .جّلمصدر 
وبه مست  ،اللَج: واستمدت التركية

  .به استمدت حلب وغريها التسمية ومنهم ،الذكور
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 ۤال. اهللا: واإلكراموذو اجلالل 
 ،ثوا: ّلهاُجأو  ّل الدابةَج حتريف :لۤالاْجل

  .وهم أطلقوه على برذعتها
  .يالتاجلل: واجلمع عندهم

  .اجللياليت :ومسوا صانعه وبائعه
  .الصناعات الشامية انظر قاموس

 َالَج: ويف الكلدانية ،ٓالَج: ويف السريانية
  ).گافًا تلفظ اجليمو(

ك ك مزَرحزَر: ]عندما حيّزرون يقولون و[
  .!لك يا مسكنيك فزرك قّب جالضرَب

كلب وعليه  :فالن]: من تشبيهام [ 
 .اللْج

اجلحش اللي بتصّبح فيه ]: من كنايام [ 
  .)شؤم: أي(اللو ضّيع ْجْب

 ماأاجلحش جحشنا ]: من كمام [ 
ا للتندر مع صاحب هلم لبس يقولو(اجلالل متغّير 
 . )ثوبًا جديدًا

 . ليالة ما بعيبا ْجالكحيَل]: من أمثاهلم [ 
اجلحش ملا بسكر ]: من استعارام [ 
 . ببخشش جاللو
فخذ من قبيلة الفردون يقيم يف  :طةالْناَجل

  .الباب
جلب  ،ساقه ،به أتى: جلبه: عربية: بَلَج

  .كسب هلم: ألهله
جلب نظرو : واستمدوا من التركية قوهلم

  .وجلب وقتو وجلب نظر وقتو
مطر السيل وال  إالال مطر ]: من أمثاهلم [ 

  .ب الرجالَلَج إالب َلَج
 ،بلد إىلما جتلبه من بلد : عربية :بَلاَجل

  .وهم مييلون ،ةَبْلاَجل: حدةلواوا
 ،وهم ال يستعملونه ،جالباأل: واجلمع

  .باتْلَج: يقولون بل
  .الوبمبعىن  :بجلَلا :))صردفع اإل((قال يف 

ب ي واجلَللِدالبلدي َب: ]من نداء الباعة[
  .هوكّب

زيوان حلب وال حنطة ]: من أمثاهلم [ 
: أي(صريي جلب قال إالكل الفواكي حللب  .بجَل

  .)صريقتفاح ال
مدلول والعتزازهم مبنتوج حلب غدا 

  وضده الكرخانة ،اجللب عندهم النوع الواطي
و ديإب ما بطلع بَلهالزملة َج: ]يقولون ف[ - انظرها- 

 ناانمة جريگمنومتنا كرخانة گومن ،صخيفق ّمح
  .وقّد احيت كرخانة وقّد احتك جلب ،بَلَج

  
ّبان ُللبان واُجلاُجل: من العربية :بانْلإجل

 ،الدواب تأكلهنبات له حّب يشبه املاش : انبلَّواُجل
  نواعهأو ،رمًاكرب ِجأشّد كدورة من املاش وأوهو 
  .كثرية

  .انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

وتسمى  ه،وحيصد هو والعدس قبل جفاف
سات الكْد: واجلمع ،الكدسة :الكومة منه
  .والكدسان

ووجدت حبوب اجللبان يف قبور قدامى 
  .املصريني

العصر احلجري يف  آثاركما وجدت مع 
 .ار

  
حدهم أيقبض  :]دلعبة لألوال: [ّطةلَجاَجل

فوق كفو  إىلحصوات صغرية ويلقيها  مخسعلى 
ولدى  ،بط مبجموعها على ظهر الكّفأن  على

 ويلقيهامث يعيد القبض  ،جلجّطة :سالمة العمل يقول
، يهبط على ظهر كفه أربعة وتسقط واحدةأن  على

ربعة األمث يقبض  ،حلم القطة :سالمة العمل يقول ولدى
ولدى  ،يهبط على ظهر كفه ثالثةأن  على ويلقيها

 ويلقيهامث يقبض ثالثة  ،دحبنا الفارة :سالمة العمل يقول
  المةـولدى س، على أن يهبط على ظهر كفه حصوتان
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مث يقبض  ،وعزمنا شيخ احلارة :العمل يقول
على ظهر كفه يهبط أن  على ويلقيهااحلصوتني 

نّطي اقمزي يا  :ولدى سالمة العمل يقول ،واحدة
  .فارة

م سغشاء ج :اجللد: من العربية :دْلإجل
  .احليوان وظاهر بشرته

  .ّكنونلود وهم يَساُجل :واجلمع
 :واجلمع منها ،اجللدة :والقطعة منه

  .اجللدات
  .)تلفظ اجليم گافًا(د ۤلۤج :ويف العربية

: ويف الكلدانية ،دٓاۤلْج: ويف السريانية
  .)تلفظ اجليم گافًا(اَدۤلْج

وأطلقت التركية على اجلزء من الكتاب 
  .للكتاب كله جلدًا واحدًاأو  كلمة الد

وكانوا جيلدون دفيت الكتاب وكعبيته جبلد 
 بالقماش التجليدي غل أوروبامث ملا صنعت  ،واحد

  .تغشية الدفتني به
 كانوا يسلخون إذالقدامى  أقسىوما كان 
 ،يسلخونه وهو على قيد احلياة ،جلد املتهم بالكفر
وصورته على  ))السهر وردي((منهم قتيل حلب 

  .مكتيب
قاتله اهللا جبلود ]: من دعائهم على فالن[ 
 :أي يدبغونه(يشتغلوا حبك جلدك . ال دباغ هلا

 . )مشغول بأنهجواب للغائب يعتذر 
هود متل علك ع الَيبۤي]: من تشبيهام [ 

  .اجللود
 جلدٓو حبّكٓوم ع]: من كنايام [ 

فالن جلدة . )يضربأن  حباجة اىل: يريدون(
مع حشو  : أي(نفد جبلدو  )هزيل: أي(وعضمة 

  .)جلده
. جلدو حمشي قروش]: من استعارام [ 

 چو،على و )قفاه(راقم جلدة  .خلص مالورطة جبلدو
 . قمع رۤااۤلۤقأو 

العرتة البتاكل عفص ]: من أمثاهلم [  
الدفا جبلد  .خ اجللودّالعود سْسالسعد  .بطلع جبلدا

 . )بفرو جلد اخلروف الصغري: يريدون(الطلى 
  فالن جلدة صرم]: من كمام [ 

وسخ مث ال يستفاد منه حىت القصاب : يريدون(
ا بتموتوا وبكفنوكن غۤد :قالوا للجحاش. )يطرحها
باع جلد الدب  .عليناهللا يبقى جلدنا ا شا ان :اقالو

 . )األجنبيةمستمد من (قبل ما يصطادو 
به  ،ضربه ا: ده بالسياطَلَج: عربية :دَلَج

  .صرعه: األرض
  .انظرها .دّالاجل: واسم الفاعل

 . اجنلد :بنوا منها
  .اجللد لبسهأ :جّلد الكتاب: عربية :ّلدَج

 :واجلمع، دالَّ :والكتاب ،دالِّ :وصانعه
  .اّلدات

دفتني  إىلالكتاب  أوراقوقد يضمون 
بعض اجللد ويسموا  فيهاأو  وكعبية ال جلد فيها
  .الدات على ااز
 دوجمّل جتليد وجمّلد: التركية واستمدت

 . صنعة التجليد :كل
  .ضّد قام: عربية :سَلَج

وعيد جلوس  ،جلوس :واستمدت التركية
  .السلطان على العرش

  .سَلاهللا لعبد َجغفر : ويقول ملقن املّيت
 . اجنلس :وبنوا مطاوعها فقالوا

 ،مّكنه من اجللوس: جّلسه: عربية :ّلسَج
  .قّومه

 . جّلسْت :ومطاوعه عندهم
كان البسمار معووج ]: من كالمهم [ 

 . وجّلسو
شوية مصريات  أجاه]: من استعارام [ 

  .جّلس فّيا حدبتو
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جّلستا  إذاالقّتاية عوجا ]: من أمثاهلم [ 
 . بتنقرف

: يقولون: من مفردات الثاقفني: ةلۤساَجل
 جلسة الس البلديأو  الس النيايبأو  عقد املؤمتر

يف جلستها  وكذا قررت احملكمة ،جلسة استثنائيةأو 
 ،جرتوأواحملامي بتقاضى عن كل جلسة  ،كذا

الرمسي للنظر يف  اصطالح حديث يراد به االجتماع
أو  رفعت اجللسة :ايتها يف يقولونو ،رمسي أمر
  .اختتمت اجللسة أو اجللسة لتأّج

  
  .سات وهم يسكنون الالمَلاَجل :ومجعها

خد مسّهل وطلع َأ]: من كنايام [ 
  .الربوز اىل اخلالء: باجللسةيريدون  ،جلستني

  
جّلط فالن وقّلل  :]يقولون [  :طلَّٔج

لطة اَجل  بنوا الفعل من ،ثقل ظله: يريدون ،ّسَح
من أو ، البقية اخلاثرة من اللنب الرائب: )العربية(
واستعملوها جمازًا  ،القليلة احلياء: لوط من النساءاَجل

  .خثر ذوقهأو  يف معىن خثر دمه
  ]:من تعبريام احلديثة[  :طةَلاَجل

  ،القطعة اخلاثرة من الدمأطلقوها على 
البقية اخلاثرة من اللنب : طةْلوأصلها يف العربية اَجل

  .ائبالر
  .مات فالن باجللطة]: من كالمهم [ 
  
وّچو جملغم وخّطو : ]يقولون [  :مٔغْلَج

دّهن  :وقلنالو ،وحلق لو احلالق حالقة جملغمة ،جملغم
أش بدك تعمل لو عقلو شبعان  ،لنا البيت قام جلغمو

: ولعلها من التركية ،مل جند هلا أصًال ،جلغمة
  .طال الشيء باجلوغان :جوغانلمه

 . اجلوغان: انظره
  يظـالغل: فـلاِجل: ربيةـمن الع: لفإجل

  

  .قحالسفيه الَو: لفِج: عن الفارسية ،اجلايف األمحق
  .األجالف: واجلمع

جلد الشاة : قال األصمعي يف أصل اجللف
  .هو أعرايب جبلده :ن املعىنأك ،والبعري

يسميهم من حوهلم  ))رماۤي((وأهل قرية 
  .جلف البقر :والواحد ،أجالف البقر
  
طلع وخّلى الباب : ]يقولون [  :قٔلَج

 ،كشفت :جلقت املرأة عن ثناياها: عربية ،جملوق
أن  ببعيد سولي، كشفه: مه عند الضحكوفالن َف

يؤنس به أم بنوا . يكون أصلها من فتحة الكيس
  .الشفترة من الشفة

 . اجنلق: وبنوا مطاوعها على انفعل
باز مق ،جالق صدرو]: من كالمهم [ 
  .صدرو جملوق

 . جولق وجلق التالية:انظر 

  
وجلقتو  ،ولد جملوق: ]يقولون [ : قٔلَج

والعظيم مهما  ،ويف عّنا شاعر جلقتو املاسونية ،بشعة
جلق  وهو صفة من ،هللا عطاه ما بنجلق وال بتشفترأ

تركت : املرأةجلعت  :ويدانيه يف العربية ،املتقدمة
والغالم  ،واالسم اجلالعة ،احلياء وتكلمت بالقبيح

انكشفت : فالن عِلوَج ،فةحسرها عن احلَش: هغرلَت
أو  قمارأو  يف شراب تنازعوا: القوُم وجالَع ،عورته
ال  املرأة :ليعواَجل ،جتاذبوا يف فحش :وجتالعوا ،حنومها
  .خلت مع زوجها إذانفسها  تستر

الفاسد من كل : ))قٕلٕج((: التركية تقول
  .شيء

لوق واولق واجلولقة واولقة ا: وقالوا
 . واجللقة

 ،برّب الفلق أعوذقل ]: من كمام [ 
 . )حلب أهلأي (حلب اجلّلق . اجنلق إذامن فالن 
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  .غّطاه: جّلل الشيء: عربية :جّلل
 .جّلل الفرشات: ]يقولون [ 

  ،هاللحمة جملمدة: ]يقولون [ : دَمْلَج
كاجللد ال  أا: يريدون ،بنوا على فعمل من اجللد

 . انظرها. جملمطة: أيضًا يقولون؛ واألسنانتطحنها 
هاللحمة : كثريًا]يقولون [  :لمطَج

 .لغة هلم يف جلمد املتقدمة: ما بّتتاكل: مطةلجم
فعمولة من جلمط  ىبنو عل :لموطةاَجل

 . اجلالميط: واجلمع ،املتقدمة
نك وندمي فالن جَل: ]يقولون [  :نكَلاَجل

 ،الظريف: جاالك: من التركية عن الفارسية ،امللوك
 . اجلّيد

ورد  ،من حلي النساء القدمية: نكة املاسَلَج
. ١٨٤٥سنة  ٩٣ص  ٣ج  )):وثائق تارخيية عن حلب((: ذكرها يف

القطعة : جلنكة من جلنك املتقدمة: و اسم الواحدة
 . أي من احللي ،الظريفة

ّل فالن وَج ،البعر: ّلةاِجل: من العربية :ةلّۤاَجل
املتخذة  األقراص و هم أطلقوها على ،التقطه: البعَر

من روث الدواب ميزج بالتنب وجيفف لتتخذ وقودًا 
 . يف القرى

قول  إىل إمياءباجللة  أمستهاالعربية  و لعَل
  .جل السامع عن ذكرهاأ: القائل

 : و اجللة نوعان
ما  وهي ،وتسمى جلة طبش: بستانية -ً ١
 . تقدم وصفها
تلقط  ألا ،وتسمى جلة لقط: بّراوية -ً ٢

  .كما هي من الربية
: )تلفظ اجليم گافًا(ل َلۤج :ويف العربية

  .الروث ،رَذالَق
  :))هز القحوف((ويف 

ومنهم  ،من سكان الريف من يسرق اجللة
أو  هديك بيضًاـيأن  تساعده لقاءأن  من يلتمس

  كانـبعضهم اخنفاضًا يف م ورأى ،ّلةـجأو  ذرة

 ،جلة االخنفاض بقرص الصالة فسّوى لدىسجوده 
ّيات يا ريتين قرص جّلة بني َد: ومن شعر ريفي

  .حبيبيت
  .ّلةمالقّلة منشعل َج]: من أمثاهلم [ 

كرب العرس  يعلم.القرى أهليريد (ماجلّلة ببّين العرس 
  ).اجللة أمحالوصغره من 
  .جّلةلى ع نقبنا عطۤل]: من كمام [ 
ويف املصطلح  ،رطيالش: عربية: لوازاِجل

  .احلديث أطلقوه على شرطّي البلدية
: يقولون وهم .زةالِواَجل: واجلمع

  .زةالْواَجل
 :اليازجي إبراهيمقال الشيخ  :لوداَجل

به  يأتون، دَلأي صاحب َج ،لودل َجرُج: يقولون
حوم فوق وَروكذا رجل َش ،عولعلى وزن َف

جليد وشفيق : والصواب أ،وكل ذلك خط ،صوحوَن
 . ونصيح

اليت داخل  ]حلب أحياءمن [ :ّلوماَجل
  .دينةسة واْملّالتقع بني الك ،السور

  .واجلمع اجلّلومية ،اجلّلومي :إليهاوالنسبة 
  :]من شّديامو[

  .لعيون اجلّلومّية            الزرع وردة جورّية
 وأحتمس أثوروكم كنت  ،من اجللوم أناو

ن اجللوم رصاصٓت أهل: ابن عشر حني كنا نرّدد أناو
  .بتدوم واملا بصّدق يطلع عالكروم

الكالسة خصومهم على  أهلأن  على
 أهليعريون  ،وضرب املقاليع بيناتن بتشهد ،احلدود

  !ني قِشاجللوم يا ٕن أهل: اجللوم بقوهلم
  .بأبو العشرين) شغلتكن(

 ،وبني اجللوم والكالسة مير سور املدينة
ومساه ، ))ق اجلّلوماخر((ر هذا السور ومسي ِغوُث

اخراق ((: كان موظفًا يف البلدية مساه يف لوحة أديب
  اجللوميون يكثرونأن  ونالحظ. ))اجللوم
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ماهو معزوم : يف كالمهم ))حّتى((من استعمال 
 ،عالعشا وعزم حالو وما اكتفى حىت جاب ابنو معو

  .وما اكتفوا حىت عّبوا جيوبن وعبابن
حيهم غاية البلد وبعد سورهم ن ألأ ،نعلم سببهاوال 

 . للغاية ))حىت((البساتني و
رب قوملتامخة اجللوم املدينة كان يسكنها 

  ))كنيسة الشيباين((وفيها كانت  ،املدينة النصارى
  :ويف تسميتها باجللوم املذاهب التالية

 ))جا اللوم((حمرفة من  أا: األولاملذهب 
املصدر  إطالقعلى : الالئم أتى: أي ،ومّلال أتى: أي

 ،قبل الذكاء أي الذكيأ: اسم الفاعل كقولك وإرادة
والالئم شخص جمهول كان يف احلي يردع الناس 

وما كان  واآلثام،ويزجرهم عن ارتكاب املعاصي 
  .هؤالء أكثر

فهي على هذا املذهب علم مركب تركيبًا 
 مث ،))جاد املوىل((ـ ب إنسانسناديًا كتسمية إ

سنادي واّدغم جزءاها تنوسي هذا التركيب اإل
  .اجلّلوم وضمت الواو وقيل األولوحذف الساكن 

 لََّج((: حمرفة عن أا: املذهب الثاين
أن : يريدون ،م قدرهمعُظ: أي) العربية( ))القوُم

ولقرا من السوق كان  ،ساكين احلي من علية الناس
  .األحياء نات بالنسبة لكلاكرب عدد من اخلأفيها 

وكان صديقي الدكتور رشيد الكواكيب 
  .ابن عبد الرمحن الكواكيب ال يدين إال ذا املذهب

 ذهب علم مركب تركيبًاهذا املوهي على 
: أنه جرى على سنة النحت إال األول،كاملذهب  سناديًاإ

كاملة دون  األوىلالكلمة  بأحرفاحتفظ لدى حنته 
واقتصر يف الكلمة  ،فتها بثنائيتهانقص حىت حبركاا خل

وروعي يف الواو أن تكون حرف  ،على الواو وامليم ةالثاني
ّعول املعّبر عن لطف ال حرف لني لتتناغى بوزن َف مّد

  .املسّمى
  ))ونجلُّ((حمرفة عن  أا: املذهب الثالث

 أوردهاقام امليم كما النون ُم إقامةبوبكسر اجليم :
حوادث حلب  أهّم(: (بولس قرايل يف رسالته األب

  ).)من القرن التاسع عشر األوليف النصف 
 مركبة: وعلى هذا املذهب فالكلمة سريانية

 ،العظيم واجلليل :مبعىن) تلفظ اجليم گافًا: ())جل((من 
 أعالممن  احلرفني املذّيلني كثرياًَ: الواو والنونمن و

 ،وميسلون ،وحصرون ،وحبمدون ،كبّلريمون األماكن،
 ،ون وجيحونحر سيومنها  ،ونوقيق ،وخان شيخون

 ،وعّلون ،الناس كزيدون أعالمواملذيلني أيضًا كثريًا من 
  .وحفصون ،وخلدون ،وسحنون
  .))٥ص  لغة املوصل العامية((انظر كتاب 

ومهمة حلوق هذه الواو والنون التنغيم 
  .اللفظي والتلطيف املعنوي يف السريانية
ريون ٔغْز :ومنها استمدت العربية

  .يدونَدوْج
 ))ّلونِج((وعلى هذا املذهب اعتور 

  :التغريان التاليان
 أمالكسرة فتحة جريًا على  أبدلوا -ً ١
 ألابالرّدة أو  ،االبتداء بالفتحة خلفتها نيستسيغو

كة رِب يف يقولون. أمترى  أال ،حركة حائرة
  .فرمالق وٕضركة وٕعٕب: رْفمالق وِظوِع

  .النون ميمًا ولشّد ما يتبادالن أبدلوا -ً ٢
  :وحنن ال نقر هذا املذهب ملا يلي

سجالت احملكمة الشرعية  إىلمضينا  -ً ١
  .))ّلومَج(( إالفلم جندها 

يف القرن  ))سلُر((ذكرها املؤرخ  -ً ٢
 ١٤و  ١٣و  ٩ص  ١ج :انظر JELLOOM  :الثامن عشر بلفظ

  A. R. NATURAL HISTORY OF ALEPPO :من كتابه
 ))زبدة احللب((عدمي يف الذكرها ابن  -ً ٣

   .ّلومبلفظ َج ٢٣٨ص  ١ج 
جّلون  إياهابولس قرايل  األبتسمية  أما

حيشر كل شيء يف السريانية أن  نه متعصب يريدفأل
  .ن كثري من املتعصبنيأش
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ص  ٢ج النهر ((قال الغزي يف : املذهب الرابع

  .ّلومن لفظ جّلوم حمرفة عن َسإقيل  :))٤٥
 ،سّلوم يدعى إنسانيريد حمرفة عن اسم 

ومثله قّدور  ،أي حارة سّلوم تلطيف سليم
  .وصّطوف

 .سّلوم املسلمة والنصرانية حبلب وأسرة
قرية بني : ونعرف حنن مكانني دعيا بسّلوم مررنا ما

كم عن  ٧٧تبعد  وأخرى، ةَنْروَد اإلسكندرية
  .تونس

 دليل إىلتفتقر  ىومذهب الغزي هذا دعو
  .مؤنس إىل األقللى عأو 

جرجس  األبقال : املذهب اخلامس
جّلوم اسم فاعل من  :٥٧ص  ))لغة حلب((شلحت يف 

 ،جّز الصوف: أي )السريانية :يريد( ))مَلَج((
احمللة اليت جيز أو  ،حملة الذي جيّز الصوف: ومعناها

  .فيها صوف املواشي
ن إ جلم تفيد القطع صحيح ان: نقول حنن

ومنها مسي املقراض  ،يف العربية إنو يف السريانية
م َلل باَجلِهكما مسي اهلالل ليلة ُي ،اجللمان: بالعربية
  .شبيه بقالمة الظفرعلى الت

چلم فتجعل اجليم : والعامية يف حلب تقول
   .چيمًا

على معىن القطع يف  األبونوافق نعم 
الصوف  جّز إىلنرى القطع منصرفًا ال أننا إال ،اجللوم

قطع  إىل بل نرى القطع منصرفًا ،هيلعالذي ال دليل 
اجللوم : يومنا هذا مها إىلحيني قائمني  إىلاحلّي نفسه 

كما يف سجالت  –الصغرى واجللوم الكربى 
كما  –ين وجّلوم الّرباين جلوم اجلّوۤاأو  –احلكومة 
  .–وغريهم  أهلهايسميها 

  . اجللوم لنا: ٢و  ١عدد  ٢٣س : انظر جملة الضاد

كما يف جملة  –مرادف الدبكة : ةۤاجللو
وهم يطلقوا على الرقص  ، – ٢٩٧ص  ١الشعلة س 

  .العريس إىلواهلوبرة وقت زف العروس 

 :عربية: من مفردات الثاقفني: لّياَجل
  .الواضح

 . )تلفظ اجليم گافًا(لي ۤج :ويف العربية
ضرب من اخلطوط العربية : يِلَج

من  أيكتب بقلم قطته غليظة فيقر ،األتراكاستحدثه 
ومنه ضرب تفرع عن الديواين  ،بعيد ويكون جليًا

  .جلي ديواين: ّمسوه
  .من جيلس معك: عربية: ليساَجل

: يقولون وهم ،لساءوُج سّالُج: واجلمع
  .لساس وٕجّالٕج

من عاشر القصاب ]: من كمام [ 
) الشؤم: يريدون(القرد يف كيسو : أصابوما  أخطا
  .على قيصو والكلب جليسو ودّمو

اخلطري ذو  ،العظيم ،الكبري: عربية: ليلاَجل
  .القدر

  .التركية اواستمّد
 . والنصارى اإلسالموهم مسو ذكورهم به 

  
  .صانع اجلليالت وبائعها :اليتاجللۤي

  .لاجلۤال :انظر

خدت املسالة على أ أنا: ]يقولون [  :ّيةلّۤإجل
ما ظهر من : )العربية ( األمرحتريف جلية  ،جّليتا
  .اخلرب اليقني ،حقيقته

  .ما ال حياة له: عربية: اداجلَم
  .ماداتاَجل: واجلمع

  
حتريف : مادشهر َج: ]يقولون [  :مادَج

ال يقال  :بل قالوا ،)العربية(الثانية أو  األوىلى  ماَدُج
اخلامس : ومها الشهران ،اآلخرةمجادى الثانية بل 

وقبل رجب  خراآلاللذان يقعان بعد ربيع  والسادس
  .من الشهور القمرية
وقعا لدى  ألماى يف العربية جماَدومسيا ُب

  .التسمية يف الشتاء لدى مجود املاء
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 .وغريهم الفرقة من الناس: عربية: ماعةاَجل
 .اجلماعات: واجلمع

 ،ماعتناَج ،ماعيتَج: وتصرف كما يلي
 ،تاماْعَج ،توماْعَج ،نماعتٓكَج ،كۤتماْعَج ،كَتماْعَج

  .ة سليممجإع :رظَهُم إىل إضافتهاولدى  ،نتمجاْع
 . مجاعت: واستمدت التركية واألوردية

 أهلفالن مذهبو مذهب : ]يقولون [ 
  .مسلم سين ال شيعي: يريدون ،ة واجلماعةالسّن

  
يا مجاعة ! يا مجاعة ]: من كالمهم [ 

  .ريويا مجاعة اخل الدين،
  .ّضوا القاعة للجماعةٔف ]:من كمام [ 
  
  اجلماعةيد اهللا مع ]:  من حكمهم[ 

  .)عريب قدمي (
كانت تطلق  ،أي الظاملون :مةَلمجاعة الٔض

يف العهد العثماين على رجال احلكومة ال سيما 
  .الشرطة والتحّري

  
  .احلسن: عربية: الاجلَم

مجال وّمست به : واستمدت التركية
 واألفغانيران إوكذا  ،وهم مسوا ما ،وجبمال الدين
  .وباكستان

  :٥ص  ٥والد  ٩٧ص  ٣الد : انظر جملة الكتاب
  .تذوق اجلمال
 . مجال حلب: ٣٣ص  ٣٤س : وجملة الكلمة

  
ك ماۤلك وَجوشي حبسۤنُم]: من أمثاهلم [ 
  .كشي قّداۤمالسعد مۤا

  .اجلّمال عندهم إىلنسبة  :يلاجلّمۤا
  .ّمجايلحبل ّمجايل وجرس : ]يقولون [ 
  

  .مالصاحب اِجل: عربية :اجلّمال
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

. الف اجلمل واجلّمبصٓر: ]من توريام [ 
  .انظر اجلمل

  :] من شّديام[ 
  .لالسهر باللۤي حلىاياما        لشۤي !لل يا ّمجاشۤي

ما ل افالن متل اجلّم]: من تشبيهام [ 
  .ملا بتزحلق مجلو إالبتذكر رّبو 
 ،ويل قضاء حلب لي،ل بن عْيَضُف: ياِلَماَجل
  .ه ٩٩١مات ستة  ،وله مؤلفات

من التركية : اجلمبازية واأللعاب :اجلمباز
 ،اللعب: ))وباخ((الروح : ))جان((: عن الفارسية

  .اخلطرة األلعابأطلقوها على 
  :يف) )نعوم خباش((يف يومية : نَبْمَج

وشرحها االب  ،مجبنو القديد :٣٩ص  ٣٧املشرق س 
  .عاملوه معاملتهم اجلامبون: أي: توتل

JAMBON . 
اهللا  مججمًا: مع متحذلق يقولُس :مًإجْمٕج

من  أخذها ،عقًال: يريد ،بدو ينصرنا عاليهود
  .اجلمجمة وفيها مركز العقل

عظم : مةمُجاُجل: من العربية :ةۤمْجْمإجل
  .القحف ،الرأس

  :يقولونوهم  .ماجلماِج: واجلمع
  .م واجلمجماتاجلماۤج

 :ويف الكلدانية ،قرعتٓا: ويف السريانية
  .اقرعَت

ومن قصصهم قصة اجلمجمة اليت كلمها 
  .جابتأموسى و

  
دًا ْمَج د املاُءَمَج: من العربية :دۤمٕج

 ،ضد ذاب ،فصار جليدًا أجزاؤهمتاسكت : مودًاوُج
  .بُلتيّبس وَص: الدُم

  .جتّمد: ومطاوعه العريب
 ،مسوا البحر املنجمد إذ األتراك خطأأو
  .يقولوا املتجّمدأن  وحقهم
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  .دان واملؤنث اجلمدانةْموبنوا منه صفة اَجل
 .)أنه صلب: يريدون(: عقلو جامد: ]يقولون [ 

  .دجُمجعله َي: ّمجد املاَء: عربّية :ّمدَج
  .جتميد: واستمّدت التركّية

ّمد َج: احلديث االقتصاديمن االصطالح 
ملشروع معّين فال يستطيع  هاخصص: يريدون ،أموالو

 ،التصّرف ا كأن أودعها يف املصارف ألجل طويل
  .وكأن اشترى ا عقارات

انة ّيهجمت عليه الد]: من جمازام [ 
  .ديونو وهّوه من هون من هون ّمجد حالو ووىف

بنوا الصفة من مجد على  :دانْماَجل
  .اجلمدانة :واملؤنث ،دانْمَج

: جامه دان: من الفارسية :دانَماَجل
 . اخلزانة حلفظ املالبسأو  الصندوق

  
درة ُص: دانَمَج: من التركّية :ةداۤنَماَجل

عن  قصرية دون أكمام تتخذ من املخمل املطّرز
احلّبة من : ))دانه((اللباس و: ))جامه((: الفارسّية
اللباس : جبامه دان: يريدون ،اجلزء القليل ،الشيء

وأخريًا استعملوها يف  ،املزخرف بنقشات تزيينّية
  .احلطاطة املزركشة

  
  .الّنار املّتقدة: عربّية: رْماَجل

 .مجرة ومجراي ومجراية: والواحدة عندهم
  .وهم سّكنوا امليم ،راتَماَجل: واجلمع

  ويف الكلدانّية ،هورتٓاْمج: ويف السريانّية
  .)ظ اجليم گافًاتلفو(هورتا ْمج

تلفظ اجليم (مجر : ويف ملحمة أوگاريت
  .)گافًا

خّبي اجلمرات الكبار ]: من أمثاهلم [ 
  .). . .أو خّبي الطمرات الكبار(آلدار 

  ،كّبةـّمجر ال: ]ولون ـــيق[  :رمَّٔج
  

ومثلها ، حيمّراعرض طرفيها على النار حىت: يريدون
  :يقولواأن  ويغلب ة،رالكنافة اّم

وضعه على : ّمجر اللحم: من العربية: - انظرها-قّمر
 . اجلمر

اصطالح بدوي أصله أم : باطرات ْشْمَج
يتخذون يف الشتاء ثالثة أخبية حييط الواحد يف الثاين 

اخلي وهم يسكنون يف الصغري الد ،والثاين يف الّثالث
كما يسكنون مجاهلم  ،سكنون غنمهم يف الوسطوُي

إذا كان اليوم السابع من ف ،وخيوهلم يف اخلارجي
بوا اخلباء اخلارجي وتركوا إبلهم وخيوهلم شباط خر
وبعد  ،مث بعد أسبوع أسقطوا خباء الغنم ،يف العراء

فكأمنا كل خباء مجرة  ،همءأسبوع أسقطوا خبا
  .تدفئ

جاروا املصريني يف رمسها باجليم  :كٓرْمإجل
  .افًاگألن مصر تلفظها 

 . كمرك :انظر

  
أطلقوه على القصرمل اخلشن  :شْمإجل

ما  :)عربّيةال( اشمحتريف اِجل ،يفرشونه حتت الزريقة
وي جيعل بني الطي واجلال يف القليب إذا ُط

ما جيعل بني بناية البئر باحلجارة  :أي ،باحلجارة
  .وجداره إذا بين باحلجارة

انة طقماش مجش وْب: ]يقولون [  :شاجلۤم
وورق التنباك  ،الغليظ السميك: يريدون ،شةْمج

 . ش املتقّدمة جبمع اخلشونةمن اجلْم ،اجلمش أحسنه
  
 -انظرها–) العربية(عَممصدر َج :عْماَجل

  .اجلموع: واجلمع ،اجلماعة من الّناس: واجلمع
  
أول األعمال األربعة يف : عربية :عْماَجل

 .زائد+: ورمز إليه الغرب بإشارة ،احلساب
  .واستمّدا التركّية
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  .ضّمه وأّلفه: مجع املتفّرق: عربّية: عَمَج
  .اجنمع: مطاوعه

مع يف ُج: ع يريدونْمج ْئم: ]يقولون و[ 
 . نبع مْي: يقابله ،الصهريج من األمطار

  .عصيبة بتجَماْمل]:  من حكمهم[ 
السعد أحسن ماملال ]: من أمثاهلم [ 

  .اموع
نت مجع دلب مّيإأهل ]: من كمام [ 

 . تا مجع وقمال نبعمّيالقدس . دبن نبعگو
ع ممايف أحال مالبج]: من كنايام [ 

 ). يوّفق بني الزوجني: أي(راسني على فرد خمّدة 
وحق اللي مجعنا من غري ]: من أميام [ 

 . ميعاد
صيغة تدل على ما زاد : يف القواعد :اجلمع

مجع : ةواجلموع عندهم كالعربي ،االثننيعلى 
 . واجلمع املذّكر الّساملالتكسري واجلمع املؤنث السامل

 .اجلمع يف العربّية: ٢ص ٢و ١ج ١٦اّلد : انظر جمّلة سومر

  
 ثننياما دّل على أكثر من  :مجع التكسري

  .وتغّيرت صورة مفرده اثنتنيأو 
واستمّدت العربّية صيغ التكسري من 

وكثرت يف العربّية ألن بعض اللهجات  ،اجلعزّية
 . *وأخرى ال

  :عندهمأشهر أوزانه 
: وجيوز وصل مهزته( سأنٓف ،رشٓهَأ: لفٓعَأ

 .)مخس تنفس ،شهراّت َلْت
وجيوز وصل ( أجناس ،أرطال: أفعال

 .)رطال ماجلناس الواطية هاال: مهزته
: وجيوز وصل مهزته(ة مۤدٕعٕأ ،ةۤفْغٕرٕأ: ةۤلْعٕفٕأ

  ).فة صاروا جنب االعمدةهاالرْغ
  .قْرٕز ،نْفٕس: لْعٕف

  .كذا يف األصل_ *

  .بَلٕع :ورٕص: لَعٕف
 . ةۤمضَل ،ةۤلَهَج: ةۤلَعَف
 . صورْق ،سورْج: عولْف
 .ذكورة ،جسورة: ةعوَلْف
 . ةجفوۤت ،ةوۤبظن: ةعوۤلْف
 . مالْر ،حارْب: عالْف
 .ياأوْل ،أشقيا: الْعإٔف
  .زّوار ،حّجاج: ّعالٕف
 . قّناصة ،رّماحة: ةّعاَلَف
 . مّوانة ،زّياتة: ةّعاۤلَف
 . خرفان ،قضبان: انعۤلٕف
 . غزالن ،نسوان: عالنٕف

 . ناينَج ،نابرَم: ل العروضيفاۤعوزن َم
 . كايزْر ،واينْص: عالل العروضيوزن ْف
 . دالبةَأ ،اصنةَمح: ة العروضيعالۤنوزن َف
  .ناتبهْع ،وارتهْب :ةعۤلوزن فوۤا
  ،هابيلَم: فاعيل العروضيوزن َم

  .رادينَج
  ،كاكنيْد: عيل العروضيفۤاوزن ْم

  .مامنيْح
  

ما دل على أكثر من  :مجع املؤنث السامل
 ،طرمبات: وسلم مفرده بزيادة ألف وتاء اثنتني
  .مترات

 . زرزاواتو خردوات: حنو شذ
  

ما دّل على أكثر من  :ر الساملمجع املذك
ظاملني وشايفني : ثنني وسلم مفرده بزيادة ياء ونونا

  .حالن
يزيلون الشّدة قبل احلرف  ،مطنبني: حنو

  .منعًا للثقلاألخري 
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  .عَممبالغة يف َج: عربية: عّمَج
 . جتميع: واستمدت التركية

 . وّفقيع حّتى ّمجباهللا ما]: من أمثاهلم [ 
زّمارة : دمتل األوال]: من تشبيهام [ 

 . بتجّمعن وعصاية بتفّرقن
حلقوا تاء الواحدة على اجلمع أ: ةمَعاَجل

  .جمموعة واحدة القوم اتمعني واعتربوا كل: مبعىن
 . عاتْماَجل :وجعلوا مجعها

  .األسبوع: عربية: ةَعْمإجل
  .األسبوعسادس يوم من : معةواُجل

  عاتُماُجلووهم رّدوا  ،عَماُجل: واجلمع
  .عاتْمإجل: قالواوهم 

يف  ))شّشي((: ويسمى اليوم السادس
  .الّسريانّية

يف العربية مبعىن  ))بۤرۤع((ويسمى 
أول : ن السبتأل ،غروب الشمس: الغروب

  .يف غروب مشس اجلمعة ىءاألسبوع يبتد
  
 إىلريون هم الذين قسموا الزمن موسوال

أسابيع تقسيمًا ال ظاهرة له يف الطبيعة خبالف الشهر 
أسابيع  إىلوالداعي لتقسيمهم الزمن  ،والعام والفصل

وكان  ،السيارات من الكواكب سبعةأن  اعتقادهم
وغري روحية  روحية وتأثرياتهلذا العدد طلسمات 

من موسوعتنا هذه على  ))سبعة((جتدها يف كلمة 
  .استقراء ىأوَف

وقدميًا تتبع  اآلنوكل شعوب األرض 
  . يف تقسيمهم الزمن اىل أسابيعنيالسومري

اجلاهلي جاروا يف  العهد والعرب يف
 ))بۤرۤع((من  ))العروبة((العربانيني فسموه  تهتسمي
  .كما تقدم: الغروب: العربية

: ويف الكلدانية .عروبتٓا: ويف السريانية
  .اعروبَت

  

 ))معةاُجل((مسوه  اإلسالميويف العهد 
  .الجتماعهم فيه للصالة

اجلمعة  أياموالرومان خصصوا كل يوم من 
 ،للقمر: ناواالثن ،للشمس األحدف: لكوكب
: واخلميس ،لعطارد: واألربعاء ،للمريخ: والثالثاء
  .لزحل: والسبت ،للزهرة: واجلمعة ،للمشتري

ومست  ،واستمدت التركية مجعة لليوم
  .يرتسيإمجعه  :السبت

 :اللوم اجلمعة مبعىن: يف مالطة يقولونو
  .اليوم اجلمعة

وقد يسمون من ولد يوم اجلمعة من 
  .لشرف هذا اليوم ))مجعة((: الذكور

 يقولونحيرفون اسم مجعة ف واألكراد
  .))موَج((

اليومة : ولشرف يوم اجلمعة يقول الشحاذ
  .نة بعشرةَسمجعة واَحل

 . خطبة اجلمعة: ١٥٦ص : انظر التذكرة التيمورية

  
اللي بصري عرسا يوم ]: من اعتقادهم  [

يوم اجلمعة بيتو البعّزل . اجلمعة بتكون قريبة الرجعة
ضافريو يوم السبت بياكل قتالت طول أالبقّص  .قربْف

خبيط  نٓومهۤيمن شان ميشي الزغري بربطوا بۤا .اجلمعة
وبقولوا ألول طالع من  اتبديلو شوّية زبيب وحبّطو

  .لودۤيالو وخود الْبفّك اشۤك: صالة اجلمعة
 يومالسمينة تضعف الزم  رادت وإذا

اجلمعة تدخل عاخلارج وقت التسميع وتكّنس حاال 
اخلسيل يوم  .باملكنسة وما تطّول متا تضعف كتري

  .اجلمعة بطّرش املاليكة
  

لقاضي وامسه ا]: من نوادرهم [ 
  :األخشابل املتهم بسرقة أيس. ))خشبة((
  شلون سرقت اخلشبات ؟-
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خشبة  )بعقب(خشبة  ،خشبة )بعقب(شلت خشبة -
  .لوقت ما نقلنت كّلن

ما مجعة ناتبحكمت عليك احملكمة باحلبس سنة -
  ...مجعة )بعقب(مجعة  ،مجعة )بعقب(

وحق هالليلة الفضيلة ]: من أميام [ 
 ). ليلة اجلمعة: يريدون(

اجلمعة مغّيرة العادات ]: من أمثاهلم [ 
 ). عطلة فال يتم فيه النظاميوم  ألنه(

 يا هاج ومشَعيا سۤر]: من كمام [ 
 . مجعة ةعالعتم

من قبائل  ))بوليل((فخذ من قبيلة : عةْمج
 . خيمة ٨٠عد ي ،حلب

أطلقها النصارى على اجلمعة  :احلزينةمجعة 
 ،وهي ذكرى صلب املسيح ،فصحلاليت تسبق عيد ا

على النعت ال على : اجلمعة احلزينة: يريدون
  .اإلضافة

 . اجلمعة العظيمة: ويسموا أيضًا
اجلمعة احلزينة : انظر :اجلمعة العظيمة

 . املتقدمة
وأطلقوها  ،اجلمع إىلنسبة : عربية :عّيةْماَجل

  .اجلماعة تؤلف بنظام خاص لغاية خاصةعلى 
  .ومجعيات .مجعّيت: واستمدت التركية

  
 ،اجلمعية التعاونية: ] من اصطالحهم[ 
ومنها ما هو قدمي  ،اجلمعية النقابية ،اجلمعية اخلريية
 سنةنكلترا إيف  أسست ،رفق باحليوانلكجمعية ا
١٨٢٤.  

 إىلنسبة  ،معّيةاُجل: من العربية: عّيةْمإجل
جر العامل أأطلقوها على  ،معة مبعىن األسبوعاُجل

  .األسبوعي
  

منظمة  ،من مفردات الثاقفني :األمممجعّية 
  .للتفاهم بني الشعوب ١٩٢٠عام  تأسستدولية 

 ،وال الشغلتني َسَمَج: ]يقولون [ : لَمَج
  .مجعه: مجل الشيَء: عربية

  .اجنمل: وبنوا للمطاوعة
  .اإلبلالذكر من : عربية: لَماَجل

ال أي َمامسه من اَجلأن  ابن جين واخطأ
ودراسة  ،قةنااألالناقة من  أنثاهأن  بدليل ،احلسن

على الزيادة  ))جم((الكلمة على ضوء الثنائيات تدل 
  .والبسطة

  .ويضرب املثل ببالهته
  :واجلمل نوعان

وهو اجلمل  ،ذو السنام الواحد -ً ١
  .العريب

ويسمى  ،ذو السنامني البلخي األصل -ً ٢
كما يف - انظرها–الُبخيت : وصحيحها - انظرها-  .يتخلَبا

  .أصلها الفارسي
 – انظرها –ي مجل املٔا اجلمالومن ضروب 

ي حتريف ومٔا ،بسنام واحد وأمهبسنامني  أبوه
  .الفارسية ))مايه((

من  قوىأوهو  ،أبويهومنظره منحرف عن 
وجيلب مجل املاي من تركية ومن  ،شان البغل :أبويه

وهو غايل الثمن جدًا ومحولته  ،األكراديران جيلبه إ
ميشي يف الوحل على أنه  ومن مزاياه ،محولة مجلني
  .مل فوقهركبتيه واِحل

  .الناقة: ومؤنث اجلمل
واجلمل ذو السنام الواحد محولته تتراوح 

  .كغ ٣٠٠و  ٢٥٠بني 
ما دجنه  أقدممن  اجلملأن  وال ريب

بالد أو  ،سطىالو ةآسيوموطنه األصلي  .اإلنسان
  .يرانإأو  اهلندأو  العرب

  .عامًا ٥٠ويعيش اجلمل 
  .وعندما يشرب يفرغ مثانته

 ١٩٦٠عدد ذحبيات اجلمل سنة : إحصاء
  .مجًال ٦٧١٩هو 
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ون هرب اجلمل للكبة وال يويفضل احللب
  .سيما املشوية

  .اجلّمالة: واجلمع ،الاجلّم: ويسّمى صاحبه
  .جيمهمال وهم يسكنون اِجل: ومجع اجلمل

يريدون أنه  ،حبل ّمجايل: ]يقولون و[ 
  .طويل وغليظ مع املتانة

: أي ،فالن جرس ّمجايل: ]يقولون و[ 
الن جرس اجلمال  ،السوء ومداه واسع أخباريعلن 

  .أوسعمدى صوته 
  .اب والدلولچالر: والبدو يسمون اجلمل

   ٥٠١ ص  ١١انظر املقتطف س 
  .لجاحظ يف فهرسهلواحليوان 

  اإلسالميةودائرة املعارف 
  .واملوسوعة يف علوم الطبيعة

  .٧٨٣ص  ٢٨وجملة املشرق س 

 :وبالكلدانية ،مٓالَج: وامسه بالسريانية
  .)اجليم گافًا قرأت( َالْمَج

: واستمدت العربية من السريانية
  .للسطح احملدب يشبه سنام اجلمل ))اجلملون((

  ).اجليم گافًا قرأت(ل َمَج: وبالعبرية
  .كاميال: وباملصرية القدمية

  ).اجليم گافًا قرأت(لو مجَّ: ثوريةوباأل
  .ثوريةثورية البابلية كاألوباأل

  .GAMAL: وجبزيرة العرب واحلبشة
  .KHAMILOS: ويف اليونانية

  .CAMEL اإلنكليزيةوب
  .CHAMEAUوبالفرنسية 
  .KAMELEوباألملانية 
  .كامول: وبالقبطية

  .كاميال: وباهلريوغليفية
حسب  –اخلليل إبراهيمان ثروة وك

  .مجاًال ومحريًا –الروايات 
  دحدهم األوالأعّد  إذا]: من اعتقادهم  [

ّ مجۤإع: قالو له هكذا كي ال يقولون  ،أبوكل د
  .يصيبهم بالعني

وكان يسري من الشام مجل احململ بقيادة 
باشا عسكري ومعه املوسيقا النحاسية واحلجاج 

  .الراكبون فاملشاة :وراءه
 أد إذ األمتقول : ]من مناغاة أمهام [ 

  .يي يا حبييب ننَّنِّأآ يا ابين أآآ وَن: البنها
  !.ال ويا ّمج

 إالفالن ما عندو كبري ]: من كنايام [ 
اجلمل  أن يريدون(ل من متو َمجان اَجلَرَع .اجلمل
رض فرماه صاحبها حبجر فصار أمن نبات  أكل
  .)يعرج

  :داألواليقول : ]من أهازجيهم [ 
مبارحة ؟ خبزة وجبنة اش تعّشيتو أ! عة ل البوْبمۤايا ْج
  .ماحلة

 ،عالنيب اصلو! علي أبويا مجال : غريها
  .يصلح حالنا وحالكن ،والنيب قّدامكن
ال ل واجلّمَمبصرف اَجل: ]من توريام [ 

أنه  وباطنه ،جيعلهما ينصرفانأنه  ظاهر الكالم(
مجل من البضائع متالف املال ومبذر ينفق محولة 

اجلمال لبعد الظن عن طعنه  ذكرو ،النفيسة وزيادة
 ). وحلب بلدة مقتصدة جدًا ،هذا

اجلمل لو شاف حدبتو ]: من أمثاهلم [ 
وساد هـذا املثل على ( كان وقع وانقرفت رقبتو

لو إاللي  ).لفظ يدانـيه يف العراق والكويت وجنـد
بيس املال النحل  .يخو عاألرضماجلمل شعرة بتَن
يا  .كاكينووقع اجلمل بتكتر ْس إذا .والعرت واجلمال

مل عاجلمل والكلب ـإحل .ما اجلمل كّسر بطيخ
كول  .ارـل قنطـقد ما بار حبۤمـاجلمل ش. بلهت

ماين ـاجلمل بعت .الـكل اجلمال وقوم قبل الرجأ
  سوقـتعجل مابـرو مسـعم .ماين مايفـوعت
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. و الكلب وهّوه عاجلملاللي سعدو فاين بعّض .مجل
: يريدون(ة بتجي على قط وبترجع على مجل اهلدّي

احلب : تالتة ما بتخبوا .)ضعافهاأاهلدّية البسيطة ب
شقد  :قالوا للجمل .اجلملعركوب الل وَبواَحل

درمهني كمون : ؟ قال لن بتحمل على هينتك
وشقد بالزور ؟ قال  :ا لوقالو ،فاتمنخوالت ومنّض

: أصله(عطيه مجلو  .طالع اركابوال ل ّمحّمح: لن
مجلي : ب وصاحسّال هاعترضفسار بدوي ومعه ناقة 
ناقة ما هي  ْيَه :قال البدوي ،مجلي عطيين مجلي

 .)عطيه مجلو: السالب وقالوا أعوانوجتمهر ، مجل
 :قالوا للجمل .ةل عاحلارة وشفتو مرختّيَمى اَجلعدَّ

 .ضرخأبفتكرو ملا كان : ليش بتاكل شوك ؟ قال لن
كل قوتك : يريدون(ل َمك يا َجَبمن قَت الكّل

ل ما َمي َجاملا بضحِّ .)تستمدها من سنامك يف قتبك
  .بشبع

  
يا طالب الصفح من ]: من كمام [ 

ما ضايق اخلان . صفندح ودهن اللوز من بعر اجلمل
دلب ما بقوموا إال جبمل وال إ أهل .ومجلي أناغري 

ة وبالصيف جيّۤ ههدول بالشتا دعو .بقعدوا إال جبمل
قالوا للجمل أشبك ؟ ما عم بتدش ؟  .عّدادين مجال

. اللي دليلو اجلحش بشوف بعني اجلحش: قال لن
ليش : قال لن. ليش رقبتك عوجا :قالوا للجمل

اللي بّدو يصري ّمجال بّدو  .اويشي ۤس أناعندي 
ارك وحننا مجلنا ل بتۤعكل اجلمۤا .يعّلي باب اسقاقو

يا ريب تكون رقبيت رقبة  .)إال مجلنا بارك :أو(رك ۤاب
حكيا أمجل حىت أدوق كلميت عمهلي وبعدا 

يكون أن  وددت: مستمدة من قول حسان بن ثابت(
باع اجلمل واستحيف  .)زن ما أقولهيل رقبة بعري أل

    .ني كتري حننا بعنا اجلمل بالرّسّرگال ت .عالرسن
  عتـوق .بسنامنينام رجع ـراح اجلمل عاحلج بس

كانت النصيحة جبمل صارت   . إال رماك اجلمل؟
ت ْلَف ليش بتاكل قالو للجمل. النصيحة فضيحة

 . )العقب(نعة يف هي َص: ال لنقوبتّرتل برم؟ 
فالن مجل احملامل ]: من جمازام [ 

  .)يتخذون للمحامل اجلمل دون النوق لقوته(
  .مالو يف الشغلة ناقة والمجل

ينعل : للحّجي يقولون :]من سبام [ 
 . اجلمل اللي حّججك

 . دنوأعطاه ماجلمل ]: من استعارام [ 
متل طالب دهن اللوز ]: من تشبيهام [ 
متل : ورامالو َلكْل .برغود الليل مجل .من بعر اجلمل

  .)الوراء إىلاجلمل يبول (ل ابول اجلم
 .ال ما بتذكر رّبو إال ملا بتزحلق مجلوفالن متل اجلّم

 ). ا املقياسيريدون (متل رقبة اجلمل  نبع مْي
ى تعلب على عدَّ]: ومن أساطريهم [ 

: قالوا لو ،صار يهوي ،مجل ةبيت األسد ومسع بعبع
لوقت ما يعرف إين ماين : قال لن ،نته مانك مجلأ

  .مجل بكون نتف وبري
  ]:من شدّيام[
  .لحلى السهر باللۤيايا ما        ال شيلشيل يا ّمج

عشرين مجل واقفني على ]: من ألغازهم [ 
 . )على شدة الرسن نيريدو( ةجر

  
وعالقلعة  كجابو! مجل : ]من توريام [ 

وحطوا القيد بدرعانك ) روا خنوتكاثأ: أي(وّنخوك 
وختس ) خ اجلملاخوك كما ينأناو: أي(وناخوك 

 ). أخوك أناو: أي(خوك أناعليك ختتشي منن و
 . بيحتو مجلفالن ْد]: من كنايام [ 
  
  .مجيًال صّيره ،زّينه: ّمجله: عربية :ّملَج

  .جتميل: واستمدت التركية
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صالون : مسوا صالة قص شعر النساء
 . التجميل

: يريدون ،ّمجل أراضيه: ]يقولون [  :ّملَج
رض واحدة بأاستبدل جمموع أراضيه املتفرقة يف قرية 

  .مبعرفة احلكومة
حساب : من العربية:  .لمَّساب إجلْح

جعل أرقام متسلسلة لكل حرف من حروف : لمَّاُجل
  :اهلجاء على الترتيب األجبدي التايل

  ٢٠٠: ر        ٢٠: ك         ١: أ
  ٣٠٠: ش        ٣٠: ل       ٢: ب
  ٤٠٠: ت        ٤٠: م        ٣: ج
  ٥٠٠: ث       ٥٠: ن         ٤: د
  ٦٠٠: خ      ٦٠: س         ٥: ه
  ٧٠٠: ذ       ٧٠: ع       : ٦: و
  ٨٠٠: ض      ٨٠: ف         ٧: ز
    ٩٠٠: ظ      ٩٠: ص        ٨: ح
         . ١٠٠٠: غ     ١٠٠: ق        ٩: ط
  ١٠: ي

واللغة ؛ بلغت األلفأن  ومن املصادفات
  .أي حىت قرشت )٥٠٠(السريانية والعربية بلغت 

والوفيات وعليه أّرخوا يف الشعر الوالدات 
  .والبناءات وغريها
ل التواريخ على حساب اجلّم هذه وذكر

 ،يف النظم ال يتجاوز أوائل القرن العاشر اهلجري
وقبلها بزمان طويل كان السريان واليهود يؤرخون 

  .به
واشتهر يف حلب من مؤرخي حساب 

يم الكيايل والشيخ كامل الغّزي ـاجلّمل الشيخ إبراه
  .وكلهم كانوا أصحابنا ،وقسطاكي احلمصي

لوحة تؤرخ الدفني  ))ةبۤلالسنۤا((ويف مقربة 
  :وامسه رشدي باقي

  . يف جنة الفردوس رشدي باقي
  بطن من احلديديني يقيم جنويب: النْمَج

  

مجل  ألف ١٢وميلك  .خيمة ٣٥٠حلب يعد 
  .الف راس غنمآرة شوع

  
مجاعة كل : ملةاُجل: من العربية: ةمۤلإجل

  .إليهركب من مسند ومسند املالكالم  ،شيء
وهم يرّدون  ،مالتل واُجلَماُجل: واجلمع

  .اجليم
البيع باجلملة : ومن املصطلح التجاري

  .نقيض البيع باملفرق
  .اجلملة العصبية: ومن املصطلح التشرحيي

  .مجلة ومجلت: واستمدت التركية
  
لون من البناء َماَجل: ))التاج((يف  :لونَماَجل

ومل يشر (ما كان على شكل سنام اجلمل ) حمركة(
  ).ماملسّن: وعربيه ،موّلدأنه  ىلإ

 :)تلفظ گافًا اجليم(: ملونٓاَج: من السريانية
  .اجلمل الصغري: املوَنَج: ويف الكلدانية

وأول من : سكندر املعلوفإقال عيسى 
 .  –على ما نعلم –استعملها السخاوي 

  
: من التركية عن الفرنسية :استيقمٔنإجل

GYMNASTIQUE    الرياضة: عن اليونانية مبعىن  
 . البدنية

يطلقها ريفيو غريب حلب على  :مهارإجل
جيمعونه  ،القسم املائع من الدبس بعد جتّمد أكثره

بنوا على فعالن  ،يتخذون منه اخلبيصةأو  ويشربونه
  .مجعه: )العربية( من مجهر الشيَء

  
: مهور من الناساُجل: عربيةمن ال :مهورإجل

  .عظم كل شيءُم ،مجاعة القوم ،ّلهمُج
  .*اجلماهري: واجلمع

______________________  
  )).اجلماهري((ويف حلب جريدة باسم _ *
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نزوًال : واستمد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
 . عند رغبة اجلماهري

: اجلمهورية: : من العربية :ةمهوريّۤإجل
واصطالح حديث لنوع من  ،نسبة إىل اجلمهور

احلكومات يكون رئيسها منتخبًا من اجلمهور إىل 
  .جل حمدود حتت إشراف الس النيايبأ

حتريف  ،من أعالم الذكور األكراد :مٓوٕج
 . مجعة ومجيل: علمني عربيني
ّعول للتلطيف من مجيل بنوا على َف :ّمجول

 . العلمني: ومجيلة
شجر ذو مثر : مّيزاُجل: من العربية :مّيزإجل
  .وخشبه يصلح لنجارة األثاث ،حلو كالتني
 . ٢٢٥ص  ٨٨س : انظر املقتطف

وهم يستعملوا  ،اجلماعة: عربية :اجلميع
 . ّل وعاّمةمبعىن ُك

املعروف  ،نَساَحل: عربية :اجلميل
  .واإلحسان

  .ويسمون جبميل ومجيلة
  .مجو انظر

  .ولويبنونه على فّع
  .مجول انظر

  
  .!يا مجيل الستر ]: من ابتهاالم[

  .ومست به ،مجيل: واستمدت التركية
 . نَساَحل: مجيل: ويف مالطة

  
ل معي فالن مجيل ما ۤمٕع]: من كالمهم [ 

  .بنساه
القفص اجلميل ما بطعمي ]: من أمثاهلم [ 

  .صفورالَع
ابن احلرام مو اللي زنت ]:  من حكمهم[ 

  .و فيه ابن احلرام اللي بضيع اجلميل فيهّمأ
  

  ]:أغانيهم من [ 
  !نس الليايلأويا            !ويا جنف ! يا مجيل 

م مسع سلته جي واحد ع]: من نوادرهم [ 
  :بغين

  عيين تراكم ؟ ّيمىت يا مجيل احل
 . )طلوعكُم(ر ليكَت: فقال
  .من قبائل الباب ومنبج :يلِمَج

 . بو مجيلأ :انظر

وال تركي توىل حلب س  :مجيل نامق باشا
. سس املدارس فيهاأ ،كان عاقًال فاضًال ،ه١٢٩٧

  .اجلميلية :انظر
ملة الَعأو  الصنعة اجلميلةيريدون  :ةاجلميۤل

  .حسان واملعروفاإل: أي ،اجلميلة
  .ليحةليح واْملميل واْملومثلها اْجل

 . لاۤياجلَم: واجلمع
احلديثة غريب ] حلب أحياءمن [ :اجلميلّية

  .املدينة
  :٣١٥ص  ٢ج  ))النهر((ي يف قال الغّز

 إىلنسبة  ))سليمّية((وامسها يف سجالت احلكومة 
 ،اينثبن السلطان عبد احلميد خان ال أفنديسليم 

 اإلعدادييف هذه اخلطة املكتب  سّسُأوأول بناء 
مث بىن فيها مجيل  ،باملكتب السلطاين اآلناملعروف 

  .باشا قصره جتاه دار املعلمات
سنة وتاريخ بناء القصر كان : نقول حنن

١٣٠٠.  
اسم األرض أن  ويعتقدون: مث قال الغزي

  .وفيها كان قصر سيف الدولة ،احللبة
 –مث بىن عبد القادر اجلزمايت  :ونقول حنن

 ،السلطاين أمامداره  –تجار الوكان شهبندر 
احلمد هللا : كان يقول يف دعواتهأنه  دهاحفأوحدثين 

 ناااملآكل الشهية واسق وأطعمنااجلميلية  أسكنناالذي 
  .الثياب احلريرية وألبسنااملّي الصهرجيية 
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 ،عقله زال: ّن جنونًاُج: من العربية :نَج
  .فسد عقله فهو جمنونُأأو 

 .تجّنۤي: ولدى اإلسناد إىل الضمري يقال
  .نونوجمن ٕج: انظر

 . جن جنونو]: من كالمهم [ 
 .البحكي مع حالو جبن]: من اعتقادهم [ 

البصب مي غالية  .جبنرج اانضرب يف اخل إذاالولد 
: دستور يا حاضرين :عاألرض وما بزمزق وبقول

  .جبن
ك ما َباجّنوا اصح إذا]:  من حكمهم[ 
  .احزنتوا كّنو وإذافرحتوا جّنوا  إذا .بنفعك عقلك
  . عشقتك وجنيت]: من كمام [ 
 اهرهظ(جًا نصبتني جًا : ]من توريام [ 

جن : يقولأنه  يتهجى اجليم مع الفتحتني وباطنهأنه 
 ). فالن

خملوقات غري : ّناِجل: من العربية :ّنإجل
: واملؤّنث .اجلّني: الواحد ،مرئية يعتقد ا الدين

اجلان وهم ال : واسم اجلمع ،اجلنّيات: واجلمع ،اجلنّية
  .يشددون النون
: GENINSاستمدته العربية من الرومية  :قيل

  .اآلهلة
: واألورديةواستمدت التركية والفارسية 

  .اجلّن
 .سليمان سّخر اجلنأن  :]يعتقدونو[
 .يسكنون حتت األرض أم: ]يعتقدونو[
اللي بضرب األرض : ]يعتقدونو[

عّدت العروس قدام  وإذا .بعصايتو بكسر روس اجلن
  .باب احلّمام بتخطف اجلن جوزا

 .ق بوز صّباطو يف صّفة العتبة خبّلي اجلن تولولالبطٓر
لال كم طاسة من دخلتا عاحلّمام  واملرا املا بتصب
  .بتعّبوا فّيا اجلن

يف اجلدي . بربك فوقو اجلن البيتالبربك يف عتبة 
  .شعرة من اجلن

  .شيطان وابليس: انظر
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

   ١٢٢.ص : والتذكرة التيمورية
  . ٧٧- ٧٥ص : العربية كائن حي لزيدان ةاللغوكتاب 

  .٥٣٩ص  ١٦س : وجملة اهلالل
  .٣٨ص  ٣عدد  ٢و س ٦٨ص  ٣عدد  ١٣س : األديبوجملة 

واستمدت القرواطية اجلن من التركية 
  DJIN: فقالت

  .DJIN: واستمدت الفرنسية فقالت
  .JINN: فقالت اإلنكليزيةو

  .DJIN: والروسية فقالت
  .DJIN: فقالت واألرمنية

  .DJIN: وارية فقالت
  
  :فالن متل طاسة اجلّن]: من تشبيهام [ 

  ).منني ما نقرتا بترن أو(منني ما رّنيتا بترنّ 
 .ارتكب ذنبًا: نايةى ِجَنَج: عربية :ىَنَج

  :انظر اجلناية
 من شجره تناوله: جىن الثمر: عربية :ىَنَج

  .من منبتهأو 
اللي  إالما خباف عاملال ]: من أمثاهلم [ 

 . جناه وما خباف عالولد غري اللي رباه
  
 . الذي جيين: اجلّناء ويقصر: عربية: ّنااَجل
 . ّناّنا واملرا َبال َجالرّج]: من أمثاهلم [ 
  
ماقرب من ، الناحية .ناءالِف: عربية: ناباَجل
  .ناحية القوم

واستمدا التركية واستعملتها جمازًا ملدح 
مقام  :ادشاهپ جناِب: السلطان مث استعملت لغريه

  .حضرة :ومثلها ،السلطان
جناب : ائل قدميًاسديباجات الرومن 

  . . .فالن حضرة
  ،استعماهلا كان يف عهد املماليك وأول
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احلاّل فيه  وإرادةاحملل  بإطالق: واستعماهلا جمازي
  .تعظيمًا
  .حضرة :انظر

لقاب الفرس أمن  ))جناب((وكلمة 
  :منها ،الرمسية

تعطى بفرمان ملكي ملن قام بعمل : جناب
  .جليل

  .العلماء والفقهاءلقب : جناب مستطاب
لقب الصدر : شرفأجناب مستطاب 

  .االعظم
لقب الوزراء : ّلَجأجناب جاللتماب 

  .والوالة
عم مبشي جّنايب متل : ]يقولون [  :بۤاّنإجل
أو  من ميشي جمانبًا: ي العربيةّناَبحتريف اُجل ،الزلعطان

  .جانب الطريق إىل
  :حتريف املصطلح الفقهي :ةناۤباَجل
حدث ما يستوجب أ: بَنمصدر َج: نابةاَجل

والفقه استعملها  ،عدالُب: وأصل املعىن اللغوي ،الغسل
  .ثر اجلماعإعد عن الطهارة الشرعية يف الُب

 . نابتُج: واستمدت التركية
مات ، ويل قضاء حلب: أبو حممد :اجلّنايب

 م  ١٥٩٠س 
ما خيفق يف : ناحاَجل: من العربية :ناحاْجل

يقولوا أن  ويغلب ،احلشراتطريان الطري وبعض 
  .ح الطريْنٕج
  .جنح :انظر

حة ْنْجٕأ :يقولونوهم  ،حةِنْجَأ: واجلمع
  .ناحاتوْج

جناح البناية : يقولونف ويستعملوا جمازًا
 كما ،وهو تعريب اصطالح غريب ،لشطر منها

أو  جناح بصل: لقطعة البصل املقطوعة طوليًا يقولون
  .على التشبيه شكًال ورّقة ،جنح بصل

  .ناحْج األخ]: من استعارام [ 

  ]:من أغانيهم [ 
  كان ما يف ورك الكتب عجناح الطرين إ

  كان ما يف حرب بدموع عينّيان إ و                    
أطلقوها على احلزام ذي اجليوب : ناداْجل

  .النارية األسلحةحيمل رصاص 
  .ناداتْج: ومجعوها على

عن ) العربية(ّلنار حتريف اُجل :ّنارأجل
: أي، الرّمان: ))نار((و  ،الورد: ))لُگ((: الفارسية

  .زهر الرمان
جّنارة و جّناراي : دة مسوهاـوالواح

  .وجّناراية
  .اجلّنارات: ومجعها

  .ةَذُبْناُجل: لنار بالعربية أيضًاويسمى اُجل
  .٦٥٨ص  ٢٠س: انظر جملة احلديث

 . ١٠٠ص  ١١ج: انظر اية األرب للنويري

 . خّد متل اجلّنار]: من تشبيهام [ 
الصالة  إقامةتعبري نصراين مبعىن  :ازنَّاَجل

 . بنوا على فّعال من جّنز ،على امليت يف الكنيسة
: و اجلنازة )العربية(نازة من اَجل: ةناۤزاَجل

  .ير مع امليترالس ،امليت
: يقولون وهم ،واجلنازاتاجلنائز : واجلمع

  .اجلنازات
  .جنازة: واستمدت التركية
ملا يرتل  ،حلن جنائزي: ويقول النصارى

  .على امليت
مطران حلب : يف منشور جرمانوس حّوا

والنسا ال ترافق جنازة امليت حىت وال : ١٨٠٧سنة 
ىل القبور وال إىل الكنيسة وال خيرجن حبجة املناحة إ

حد أوال يصري من  ،بدًاأت يزلغطوا خارجًا عن البيو
  .كلفات و عزامي يف بيت امليت

 )). غرة((انظر املنشور كامًال يف 

ن ما راح احلزين بالقي وۤي]: من أمثاهلم [ 
  .نازةَج
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اجلنازة حافلة واملّيت ]: من كمام [ 
  .كلب

بقتل القتيل و مبشي ]: من كنايام [ 
 . جبنازتو

فالن متل جنازة ]: من تشبيهام [ 
 ). ميشي بسكينة: يريدون(النصارى

بعد ما بتطلع اجلنازة ]:  من اعتقادهم [
  مالبيت الزم ينصب على عتبة البيت شوّية مْي

 . ا يرجع امليت لبيتو ويرّعب اللي فيهَمَت
أربع رواح ومخس روس ]: من ألغازهم [ 

األربعة  امليت اللي يف اجلنازة و: (صبعةأوميت 
 ). احلاملني له
: عربية ،من مفردات الثاقفني :ناساِجل

أو  تشابه الكلمتني يف اللفظ كله: اصطالح بديعي
  .بعضه

 . ٩٠ص ٧ج: انظر اية األرب للنويري

مصدر جىن : اجلناية: من العربية :ةناۤياِجل
  .ارتكبه: اجلرميةأو  الذنب

حمكمة : ومن اصطالح األتراك للعدلية
  .وهي اليت تنظر يف احلوادث اجلنائية ،اجلنايات

اجلهة ، وغريه اإلنسانّق ِش :عربية :بْناَجل
  .والناحية

  .نابْج :وجيمعوا على
   ١١٦ص٢ج: انظر اية األرب للنويري

 جبَا: ويف الكلدانية ،بٓاويف السريانية َج
  .)تلفظ اجليم گافًا(

  
حكي الصعي أريد بْت]: من كالمهم [ 

  اجلنبو؟ الإبّدك احلق  ؟اجلنبٓوالإ
من جنب يريدون (اشترينا طنفسة من جنبا 

علي واهللا سّكرة  أبو .)القريبة من اجليد: اجليدة أي
  .ريوجنب ۤغ

  ب العقرب ال تقربْنَج]: من أمثاهلم [ 

نام  .تينة جنب تينة بتستوي .جنب احلّية افروش ونام
  .وّيةيف الربّية وال تنام جنب طاقة مْه

  .كل من ذنبو على جنبو .آفةوجنبا  نافةصينية ْك
د َمشلون بنام َح]: من كمام [ 

  .والدبس جنب راسو
فالن حّط جنب بيدر ]: من كنايام [ 

  .كارةفالن ْش
  
فرش بيتو : ]يقولون [  :بْنر وَجْدٕص

اجلدار الطويل  أمامفرش : يريدون ،صدر وجنب
وهو الصدر بأن وضع دواشك على الكراويت 

اجلدار القصري وهو اجلنب بأن وضع  أماموفرش 
 .دواشك على األرض

الصدر  أهلوات گهالبي: ]يقولون [ 
 .مقام جلوسهم هناك: واجلنب أي
  ،ب املتقدمةْنلغة هلم يف اَجل :بَناَجل
  .ريبةعوليست ب

  .وقف على جنب: ]يقولون [ 
تو حليب من فسط حلب ولّف: ]يقولون و[ 

ف شواربو على ومعنۤكس صرماية محرا ۤبب والَنَد الإ
  .بَنَج

 .أبعده: هجّنَب: عربية: جّنب
  
ن به َم): العربية(ب ُنحتريف اُجل :بۤنإجل

 .جناية تستوجب الغسل شرعًا
  .معّسرة مورٓوأاجلنب ]: من اعتقادام [ 
عسري يف أمور غريه ترأى أحدهم ال وإذا

) )حدأقل هو اهللا ((: فيجيبه ،كّنيك جنب: قال له
  .غري جنبأنه  أمارة: يتلو عليه شيئًا من القرآن: أي

  
وهي  طقطقت اللحمة إذاأنه  ]:ويعتقدون[

  .نقلى على النار بكون اللي دحبا جنبٕت ْمَع
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من التركية : ))اجلمباظ((وتلفظ: بازاجلٔن
وهم  ،التاجر بالدواب: جنباز :عن الفارسية
  .ل الدوابّاليستعملوا لد

): )الصناعات الشاميةقاموس ((ورمسها يف 
  .جنباظ

  .ظةاجلناْب :واجلمع
واشتهر اجلنابظة بالغّش فيصبغون الدواب 

لتتحرك أملًا فيبدو عليها  أدبارهاوجيعلون النشادر يف 
  .النشاط

  :قال واحد لصاحبو]: ومن نوادرهم [
  عندي جحش ما مبشي !يا خّيو-
لو يف عقبو شوي  حْششوّية نشادر واْد ْيد َهخٓو-

  .دگرمّنا ب
ويوم عترس جحشو وتذّكر وطالع ودحش 

قام  ،لحقويى وتّرت اجلحش وتّرت وما بَق ،لو
  .وحلقو ،دحش حلالو تيلحقو
 .اجلانباز :انظر :اجلانبازأو  :اجلنباز
جان ((: من التركية عن الفارسية: شٓبْنإجل

 ،الروح: ))جان((موسيقية وترية من  آلة: ))خشَب
  .احلياة حاملان :أي ،املعطي ،الواهب: ))خشَب((و

 .جنابش: وجيمعوا على
بظ علينا وحننه جبۤن عْم: ]يقولون [ : نبظٔج

التاجر : بنوا الفعل من اجلنباز ،ما منطيق اجلنبظة
  .يستعمل حيله: يريدون –انظرها–بالدواب 

  .جتنبظ: منه املطاوع اوبنو
بتحسن حتكي بنور اهللا من : ]يقولون [ 
  .غري جنبظات
أطلقوها على سالح ناري  :بّيةْناَجل

كاملسدس يتدىل من اجلانب األيسر ليسهل لليد 
  .اليمىن انتزاعه

  .اجلنبّية: حضرموت أيضًا هوتسمي
  
  

 . انظرها. اجلانتلمانأو  :اجلنتلمان
هالشوربة مي : ]يقولون [  :قجنٔج

ولعل هلا صلة جبق  ،مل جند هلا أصًال ،ةجنجٔقْم
  .اانظرمه. وجقجق

ما على ((: ا من قول التاجأوال نرى 
 . ))شيء منه: أي ،الطعام جراقة حلم وجالقة حلم

جنجقي لّقي من بيت ]: من سبام [ 
: أي(فراحكن أقاع لبيت كّمل اهللا قاع لبيت ْرْش

من : لقلقي من مرتل إىل مرتلأو  لّوثي األرض مث لّقي
مرتل آخر  إىلمرتل مهج يتراشقون متندرين بالبعر 

: آخرمرتل  إىلمث  ،اللكمات للتندر أيضًا أهلهيتبادل 
 ،أفراحكنكّمل اهللا : يقولونمرتل املرائني اخلداعني 
  ).وقلوم تغلي حسدًا

فالن داير من بيت : اللبنانينيويقاربه قول 
ال شغل له سوى التجّول : يريدون ،جّقة لبيت لّقة

  .فيلطمه هذا ويشتمه ذلك
 . لورالب: جنجق: من التركية :نجيقاَجل
  ):العربية(ناح الطري حتريف َج :حْنإجل

 . جناح: انظر

الطبقة يريدون (جنح البصلة : ]يقولون و[ 
 ). منها املستطيلة
 –فالنة بتساوي زالبية ]: من تشبيهام [ 

 . ح الظنبوطمتل جْن –اهللا  عليَم
  ]:من استعارام [ 

 . احلرمة جنحا مكسور .جنحو مكسور
 . ناحًاجعل له َج: جّنحه: عربية :ّنحَج
 ،نحةُج: اصطالح عديل تركي :ةٔحإجلْن

 ،ناحاُجل: عن العربية ،نحةِج. : ويف عامية التركية
  .الذنب .اإلمث: اهُنگ: عن الفارسية
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ناح كما بل اُجل ،وليس يف العربية جنحة
الذنب : نحةاجل: ومدلول االصطالح العديل ،تقدم

يرتكب أو أن  ،التأديبيةالذي يستحق مرتكبه اازاة 
جرام توفرت فيه نية اإل عغري مشروذنبًا  اإلنسان

  .دون عمله
ا يريدون  ،ايتك جنحةحۤك: ]يقولون [ 

  .بسيطة ال ذنبًا شديدًا فيها أا
 ،ند العساكراُجل :من العربية :دْناۤجل

  .اجلندي :والواحد
  .وهم يسكنون اجليم ،نوداُجل: واجلمع
  .وهم مييلون ،عمل اجلنود :واجلندّية

ويف  ،اجونٓدأو  اجوٓد: ويف السريانية
  .)افگواجليم فيها (ا جونَدأو  االكلدانية جوَد
 اجلندية عند األقدمني : ٤١ص٦عدد٥س: انظر جملة األديب

  .مجعها: جّند اجلنوَد: عربية: ّندَج
 :كما تقول ،وتقول العربية جنود جمّندة

  .مؤّلفة حتت راياا: تريد مبجندة ،لوف مؤلفةأ
عن  ،درمهْنَج :من التركية: هرٔمٕدْناَجل

حفظ  إليهماجلند املوكل  :GINDARMA :اإليطالية
  .يف األرياف همهمتهم هذوكانت  .األمن

س أنا :ARMES ،GENS D :ويف الفرنسية
  .السالح

حديث  يپوأوراصطالح : اجلندي اهول
يف معركة و دفنت هذه العظام  ااشتركولرفات جنود 

وهو رمز  ،يف قرب واحد مسوه قرب اجلندي اهول
وهذا االصطالح بدأ بعد احلرب ، تضحية البالد
  .العاملية األوىل
 :العاّم :GENERAL :من الفرنسية :نرالاۤجل

  ،و يطلق يف االصطالح العسكري على القائد العام
  .املتقدمةو أصله الصفة 

  
  
  

 .نارۤنۤج :يف العامية اىل نوقالعريو حيرفها 
 .انظرها

جعله على : جّنز امليت :عربية :زّنَج
  .سريره

جّنز الكاهن : و يف اصطالح النصارى
 . صّلى عليه: امليت

عن  ،)العربية(حتريف الزجنار  :رتارإجل
 النحاس أصد: نكارژارو گزن: َالتركية عن الفارسية

 ضرة اليتاخل: ليقو ))الرائد((و  ،النحاس كسيدوأأو 
  .تعلو بعض املعادن

: ويف الكلدانية ،زجنرٓا: ويف السريانية
  .)افًاگ تلفظواجليم (ازجنَر

ت الطنجرة بقى جرتۤر: منه فعل جرتر اوبنو
  .يبّدا جِل

ضرب من : الزجنبيل: من العربية :رتبيلإجل
 ،يفة الطعمد حّرَقعروق نباتية ذات ُع ،التوابل

الدقة وقد  إىلو يضيفوا  ،يتخذون منها املرّبى
يف اخلبيصة  رقد تسحق و تذ ،ايچال إىليضيفوا 

  .ةرافها َحبلدى طبخها فتكس
  .و جتلب من اهلند و تباع عند العطارين

و العربية استمدا من لغات خمتلف فيها 
  :كما يلي

 .بيلگنَش: من الفارسية -ً ١
كما  :ZINGUIVÉRI: من اليونانية -ً ٢

 ).)رفائيل خنلة(( األبيقول 
كما  ZIMGIBERI: من اليونانية -ً ٣

 .عن الفارسية ))ّدي شريإ((يقول
يف  ))داود((كما يقول : من اهلندية -ً ٤

  .تذكرته
مشتقة  :زرجنابريا: من السنسكريتية-ً ٥
ن جذوره أل تمسي(القرن : و زرجناا أمن كرينج
  .)تشبه القرون
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 ةالالتينيا داستمومن السنسكريتية 
  .زجنبار: فقالت

  .اليونانيةا دما استمك
تلفظ (زجنبيل: امسه بالسريانية و الكلدانيةو
  .)اجليم گافًا

: وبالتركية و الكردية و السريانية الدارجة
  .زجنفيل

  .GINGEMBRE :بالفرنسية
  .زجنباريس :احلديثة وباليونانية
  .زجنبار :ةوبالالتيني
  .ZENZERO :وباإليطالية
  .JINGWER : وباجلرمانية

  ٧٧٠ص . ١٩س : انظر املقتطف

كل أش عّرف احلمري بأ]: من كمام [ 
  .اجلرتبيل

  ،رصحن جمۤرت: ]يقولون [  :رٔزْنَج
الفعل من  ابنو ،صدىء: أي ،اعتراه اجلرتار: يريدون
  .انظرها .اجلرتار

  :يريدون ،جرترٓو: ]يقولون [  :رٔزْنَج
): العربية(جنري الفعل من الِز ابنو ،قّيده بالسالسل

  .جنريَز :عن الفارسية ،القيد ،السلسلة
  .اجلرتير :انظر

  .رتر ااننيجبحيدر  أبو: ]يقولون [ 
ياما خافو مّنك يا جمرتر : ]يقولون و[ 

  .)خياطبون السبع املعتقل(
: عن الفارسية ،جنريالِز: من العربية: رتيراجل

  .القيد ،السلسلة ،جنريالَز
  .جنريَز: ةـويف السريانية و التركية و الكردي
  .زجنرييان: ويسمي الفرس الورديان
يا  !مفطر يا سم: و يصيحون وراء املفطر

 ،جرتير بألفير يعلقوك ّم اخلرتّمك َدَد ،مق الَدّالد
و املشنقة ماال خيط يعلقوك بسقف ): وقد يزيدون(

  .البيت

 .رتير السباعالفقر َج]: من أمثاهلم [ 
  .كة مع قليل الذوقْررتير و الطوق و ال الَباَجل

  .فالن خرتير جبرتير]: من تشبيهام [ 
ن ماجلرتير اكّنيك فلت]: من كنايام [ 

  .فالن بقطع اجلنازير .)كان جمنونًا :أي(
أطلقوها على حساب  :رتيرحساب اَجل

  .يقيد احلساب ألنهالدوبيا 
اليت فيها : الصاية اجلرتيرلية: أي :اجلرتيرلّية

  .بال الزرد امللونةحرسم 
 ،النوع: سْناِجل: من العربية :سْنإجل

  .األصل
  .واجلنس حتت الفصيلة و فوق النوع

  .و هم يصلون اهلمزة ،األجناس: واجلمع
  .سْنۤج: ويف اليونانية

  ،نسٓاۤج: ويف السريانية عن اليونانية
  .)گيمًا و اجليم تلفظ(جنسا : ويف الكلدانية

  .جنس و أجناس: التركيةواستمدت 
جنس و أجناس : واستمدت األوردية

  .أيضًا
  .جنس: واستمدت الفارسية

 جنس: واستمدت البلغارية من التركية
  .DJINS: قالتف

. ناجنس: األتراكمع  ]يقولون و[ 
: يقولون، ورديء األصلأو  ،الأصل له: يريدون
االحتاد : ومهجنسلك، متحد اجلنس: أي ،مهجنس

  .يف اجلنس
 .نشافاعندو جنس عناد ما: ]يقولون و[ 
سلخ لك ياه جنس زق : ]مامن استعار[

  .جاب قشتو فيه
نس من ْج واللي ُه]: من كمام [ 

  .يب بّدو يعوِّالكۤال
  مّنن :أجناسناس ـــال]: من أمثاهلم [ 
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الناس ، أجناس سالنا .ملاسأحجر منقلة ومّنن حجر 
 . أجناسالناس : وتقول جند .أجناس

اصطالح حديث من  :عالقات اجلنسيةال
مفردات الثاقفني يراد ا الصلة الودية بني الذكر 

  .واألنثى
اصطالح حديث من  :اجلنس اللطيف

استمدها و ،ثنااإلأطلقوها على  ،مفردات الثاقفني
  .ثاقفوهم من الغرب

 أجناسًاجعله : جّنسه: عربية :ّنسَج
جنس من  إىلنسبة : وهم يستعملوا ملعىن ،وضروبًا
  .األجناس

  .جنسه إىلنسبه : جّنسه: ويف الرائد
  .جّنسْت: وبنوا مطاوعها فقالوا

القسم : GENTE: من الفرنسية :طْنأجل
  .احلديدي من دوالب السيارة

صرنا أو  أو( صفّينا]: من استعارام [ 
: أي ،األرض إىلهبطنا : يريدون ،عاجلنط )بقينا
والسيارة ال (شغلنا وقف أو  ساءت حالتناأو  أفلسنا

  ).تسري بدون الكاوتشوك
بنوا الفعل : جّنط فالن: ]يقولون [  :طنَّٔج

  .من اجلنط املتقدم مبعىن ساءت حالته
عن ، سٔفجاْن: من التركية: اصٔفْنإجل

  .ويعرف باخليش ،النسيج اخلشن: افٔراْنٔج: الفارسية
: أصل الكلمة يوناينأن  ويرى رشيد عطية

 . كنيفوس
 . CANEVACCIO :اإليطاليةوامسه ب

الثوب الغليظ يعمل : الشنفاص: ويف التاج
  .من حلاء الشجرأو  من رديء الكتان

  
يسجل التاج عن العامية دون  وما أكثر ما

يتورط الكتاب  وما أكثر ما ،إشارة إىل ذلك
  علمـوكان يكون من سعادة ال ،ثقةأنه  العتقادهم

ن يف وهو يطبع اآل –لو أشرف على حتقيقه أن 
  .عامل ضليع –الكويت وغريها 

 ،اجلنفاصايو ،اجلنفاصة: والواحدة
  .واجلنفاصاية

 . اخلنيف: وعربيه
أطلقوها على  ،احلرب: فارسية :نكاَجل

كتاب الفروسية واحلرب ودفتر القصايد واملواويل ال 
 . سيما عند احملابيس

 ااملوسيق آالتمن  آلةكما أطلقوها على 
  .يف احلرب قدميًا

  .اتگاجلن: واجلمع
 ،الگچنأو  لگنَچ: من التركية: لَگناَجل

 ستَراملِِ ،قبضة اليد: عن اهلندية ،لَگنَچ: ةالفارسيعن 
اليت تسحب  اآللةكما أطلقوه على  ،يف الباب وحنوه
  .القالب من احلذاء

  .لگاجلنا: ومجعوها على
  .ّالبالُك: عربيها

  ).)كشَباِمل((: ووضع هلا حممود تيمور
  .لنَجَش :إىلحضرموت  أهلوحيرفها 

 . لگجتن :ومطاوعه ،ل البابگجن فعل وبنوا منها
ل مرتو ومشيوا گجن]: من كالمهم [ 

  .سوا
و ّمتو أ ول لو حنكگجن: ]يقولون [ 
 . ى حيكيوخرس وما بَق
: هاَنگنِچأو  هَنگَنِج: من التركية :ةَنگنإجل

  .اخلسيس األصل ،ريَوالَن
  .TZIGAN :ويف الفرنسية

  .أيضًا TZIGAN اإلسبانيةويف 
  .GYPSY اإلنكليزيةويف 
 . ZIGAUNER األملانيةويف 

  :ل البوليس واحدأس: ]يقولون [ 
  نه؟گجن إالقرباطي أنۤته 

  .احلمد هللا قرباطي-
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 . نةگاحلمد هللا جن: وأجابل لغريو أوس
 . صّيره جمنونًا: جّننه: عربية: ّننَج
 . ةمرتو اآلفۤيفالن جننتوا : ]يقولون [ 
  ]:من هنهونام [ 

  ياغنِّ أناسود خّلوين ال كعيوَن
 يمِّاو يبأوعيونك السود نّسوين                     

  يالنوم متهنِّ بأحلىم ناۤي توكن
 .خيالك على عيين وجّنّني أجا

  .اجلنرال بلهجة العريقني يف العاّمية: اجلننار
 . انظر اجلنرال

دار النعيم يف : اجلّنة: من العربية: ةنّۤاَجل
  .والبستان يف الدنيا ،اآلخرة

وهم سّكنوا  ،اجلّنات واجلنان: واجلمع
جنة : ومن اجلنان ، - باب اجلنان :انظر–نان اجليم للِج

  .واجلهلة يفتحوا،ن بسكون الدالْدَع
  .)تلفظ اجليم گافًا(جن  :ويف العربية

ا جنَت: ويف الكلدانية ،نتٓاَج: ويف السريانية
  .)تلفظ اجليم گافًا(

: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .تّنَج

: من التركية جنة فقالت األلبانيةواستمدت 
XHEHNÈT.  

  .ةنيۤناْجل: ومصغرها
اجلنة هي : عينأ األخرويةودار النعيم 

ومثلها دار  ،عند غريهم أخرويةعند البعض  أرضية
  .جهنم :عينأالعذاب 

جمال لتفسري  أرضيةاجلنة أن  وعلى
هذه البساتني جبوار حلب مبعىن دار  ))بعيدين((
  .نْدَع

ليست عندنا من  ))دالعي((حلق ا كلمة أو
  .أيضًا ))نْدَع((بل من  ،عاد يعود

  واليدحض هذا نضوب عيون بعيدين اليوم

يف يباب  أيقريقرأ  فمن ذا ،حوهلا اآلبارحفر  بتأثري
  .مفروم كروم عنبها الغابرية ليةاندرين احلاأل

  .ياعاجلّنة ياعالنار]: من كالمهم  [
  .هالشغلة ما يف متال وال باجلنةأو  هالشي

  :لعبة اجلنة والنار]:  ألعامومن  [
مث  ،د مستطيًال قدر مترين على األرضيرسم األوال

ىل عدة إل خبطوط عريضة ييقسمون هذا املستط
ينتهي أخريًا بنصفي دائرتني يسمون  ،مستطيالت

وبينهما  ،النار :األيسراجلنة والنصف  :األمينالنصف 
  .الصراط :حاجز يسمونه
فيدوس الالعب على رجل  :اللعب ويبدأ

حنوه ووجهته أو  واحدة ويقذف ا حجرًا رقيقًا
وعندئذ  ،يبلغها بسالمأن  إىلاجلنة جمتازًا املستطيالت 

 وإذا ،احلجر النار خيسر دخل وإذا ،طويربح الش
 أعادوقفت على احلدود يف طريقها أو  دخل الصراط

  .الرمي
. ال ناس ما بتنداساجلّنة َب]: من أمثاهلم و[ 

 !شيخي :قال لو. عمرو قّسام ما بدخل اجلنة
 .بّدي شي يقّطعين :اجلنة قال لويف خطواتك 

  .)العصاية ماجلنةأو ( طلعت ماجلنة ةالعصاي
   .غريك ةنارك وال جن
  ]:من أغانيهم [ 

  .يِلنارك وال جّنة َه
  .ناينوعلى يامسني اجل

  والورد خّيم علينا    وحبييب يف جنينة  أنا
  .يا ورد جّوا ت جنينة   قومي ومتختري يا زينة      

 ن ما تتحّرك حّنْهلبۤي]: من كمام [ 
اجلّنة  يف بليسا أململو أ .ْهاجلّن بواباكون سّكرت تب
هذه التهكمة على لفظ يدانيها يف سورية وسادت (

  .)والعراق ومصر ولبنان
  :متل سوق اجلنة]: من تشبيهام [ 

من فوق جنينة  :متل قبور الكّفار. البيعة والشرية
  .ومن حتت نار
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  ].من مناغاة أمهام [ 
  هاإلماربن إابين         بة يا فارةبۤيكّبي ْك

  .احلارة وابين نّور      وابين جّنة يف بييت  
  ]:من نشائد الكتاتيب[

  صلوا عليه وسلموا تسليما 
  حىت تنالوا جّنة ونعيما                          

جنتك ونارك حتت  أمك]:  من حكمهم[ 
 أقداماجلنة حتت : مستمد من احلديث( .أقداما

  .)األمهات
  .مالمقابل الَش: عربية: نوباَجل

  .ةالقبۤل :يقولواأن  ويغلب
 :ّنمصدر ُج: نوناُجل: من العربية: نوناْجل
  .فسادهأو  زوال العقل

  .واجلنون عندهم نوعان
  .الذي ال فترة للعقل فيههو و ،قٔبْطٕم -ً ١
 .وهو ما فيه فترات عقل ،ومتقّطع -ً ٢

  .جن وجنن وجمنون :انظر
اللهّم - أسودفالن جنونو : ]يقولون [ 

  .-عافينا
قّلو أاجلنون فنون و]: من أمثاهلم [ 

  .رب عرب والزغر يا جنون يا بطرالَك .سبعون
 .بتعرف جنونو من عقلو وأهلّب للو انون ٕس

  .باب تنني وسبعنياجلنون 
نون لو ْجالغضب أّو]:  من حكمهم[ 

اللي بيستّنى  ؟منو اللي جنونو مثبوت .ندامة ووأخر
  .احلي ليموت

من : جنون العظمةأو  :جنون االضطهاد
أطلقوه على احلرص العقلي اخلطري  ،مفردات الثاقفني

نه مهدد أو اآلخرينيفوق أنه  الذي يتوهم املصاب به
فهو دائمًا تاعس  ،به األذى إلحلاق دومًا مبؤامرات

  .ومتشائم
  عًاــكان ودي ،من جمانني حلب: يدۤنْج

 ،وكان يسّلم علّي وعلى معارفه ،وحمبوبًا وأنيسًا
  .اأبوكان سالمه ٔح

هللا ما أو -انونة يف القّميل ))مّنوش((وشوهد مع 
  .بيننا وبينهم
الولد : عربية ،من مفردات الثاقفني: ننياَجل

 . أمهيف بطن 
: )العربية(ان َنحتريف باب اِجل :ننۤيباب اْجل

  .بساتينها إىلحلب املفضي  أبوابحد أ
 
  .تصغري اجلنة :اُجلَنْينة :من العربية :ةيۤنۤناْجل

  .مهزاتسهل و ،اجلنائن :واجلمع
 . !جلناين يا فولما ]:ينادي بياع الفول[
  ]:من أغانيهم [ 

  والورد خّيم علينا     ه نيَنوحبييب يف ْج أنا
  هقومي وامتختري يا زيَن   : غريها

  .يا ورد جّوا اجلنينة                           
على يامسني : ]من أغانيهم التهكمّيةو[ 

  ...اجلناين
متل قبور الكّفار من ]: من تشبيهام [ 

  .فوق جنينة ومن حتت نار
 

كانت  ،وقد يلفظوا التاقي :جنينة التقي
من بساتني مشايل حلب قرب جسر املعزة يشقها 

وكانت غاصة بأشجار  ،ميلكها آل مساقية ،النهر
  .سكن دوروحتولت يف عهدنا إىل  ،الفواكه

 
 ،ةبكانت جنينة يف حي العق :جنينة سابا

كان ميلكها الرومي امللقب باسم مسيت باسم من 
 -انظرها– ي الدير شرقي القدس ساباذالراهب القديس 

 ،مبعىن الرتهة ))السيبانة((كلمة ومنها بنت حلب 
  ...للسكن دورعهدنا إىل  حتولت يف

  .- السيبانة :انظر- 
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 كما كان سابا غنيًا ،افنيوكانت ذات غّر
محارة بيضاء للمضي  أسرتهيركب هو وكل فرد من 
 . من العقبة إىل كنيسة الروم
 ،كانت قرب حي بوابة النيب :جنينة الفريق

عمر داره فيها الفريق  ،فسحة سوق اجلمعة أمامها
غريها  كأشجار وأشجارها ،العسكري حسين باشا
الدكتور  حدثين حفيده طاليب ،من اجلنينات ذات مثار
  :مفيد حسين باشا قال

  .من توا الشامي ومن جوزها أكلت
دخلوا جنينة  إذاوكان اهلاربون من العدالة 

  .منواأالفريق 
عاش يف  ،وحسين باشا من أصل استنبويل

عهد السلطان عبد العزيز حىت عهد السلطان عبد 
الطرب يقتين اجلواري اللوايت ن مولعًا باوك ،احلميد
ماتت  أناويف عهدي  ،الطرب آلةعلى عزف ال ّنحيس
  .اريته العازفة على القانونج

مقامه العسكري  إىلوكان الفريق يضم 
تزوج من بيت و ،لقب متصرف دير الزور

 . يف حلب ))القدسي((
 مصرتلفظ يف  ،الدينار املصري :هنۤياْجل

اليت فيها  ةإفريقييف  ))غينيه((مسي باسم  ،افگبال
نكليز أول دينار هلم ومنها ضرب اإل ،مناجم الذهب

  .م ١٦٦٣سنة 
 . اجلنيه: ٢٦٥ص  ١س  :انظر جملة امع العراقي

أطلقوها اسم فعل لزجر : اهٔجأو  :ْهٔج
 . احلصان ليسري
لغة هلم يف جه و جاه لزجر : وجيهأ :ْهِج
 . احلصان ليسري
ّلب على وُغ ،جاهدةاُمل: عربية: هاداِجل

  .الدين وأالقتال يف سبيل احلق 
 . ٥١٥ص  ٦ج انظر اية األرب للنويري 

أطلقوها على القطعة الذهبية  :اجلهادّية
من الطفل  األمينيعلقوا على الكتف املستديرة 

مستديرة  أا إالفهي كاحملمدّية  ،مبناسبة والدته
  .احملمدية: انظر .أكثروذهبها 

حماكاة وسام عثماين  ألاومسيت باجلهادية 
  .يف احلرب ىأبَلكان مينح ملن 

 :٢٦٥ص  ١س: ويف جملة امع العلمي العراقي
قرشًا  ٣٤٠: نقد تركي عراقي قيمته: ))يجهاِد((

 ويظن ،ككتاب :هاداِجلوالكلمة منسوبة اىل  ،رائجًا
 . أيام اجلهاد يف ضربأنه 

 الطاولةيستعملوا يف لعبة : ارٔهْج
ويتندر بعضهم  ،األربعة: من الفارسية ،والدومينو
  ،جرجريكٓو :أو ،جعار: فيقول

  .هٔصْرٕج: هكما يقول يف جهار وۤس
 . درجي :أو ،دورت جهار: والزوج منه عندهم

  .نًاايِع: : )العربية(هارًا حتريف ِج: هارًاَج
 
من  ،اصطالح موسيقي :اهگهارَج

  .املقام الرابع :الفارسية مبعىن
السلطان العثماين سليم الثالث أن  يروون

ن وحظر استعماله آاه يف تالوة القرگنغم اجلهار خّص
 اه يثري عاطفة الوقارگن نغم اجلهارأل ،يف غريه

  .اجلاللو
  
أطلقوها على أمتعة العروس اليت  :زهۤااْجل

 :انظر– قل بعرض خاصنوي ،اشتروها من مبلغ املهر

  وأطلقوها على آلة إخراج امليت من كفن  ،–اجلازة 
ما حيتاج إليه : هازهاز واِجلاَجل: من العربية .. . . و

  . . .العروس واملسافر والبيت واحلاّج والغازي و
  .زاتاجلهۤا :ومجعوها على

  
مطران  ))منشور جرمانوس حّوا((يف 

 ،واجلهاز األعلى ستة بدالت: ١٨٠٧حلب سنة 
  فقراــوال ،دلتنيـواألدىن ب ،ط أربعةـواألوس
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والعروس ال تطالع يف  . . . .يتزوجون حسب حاهلم
و ال  ،كنات كبارد وال فرشة وال َلجهازها مرآة صْم

  .للعريس فقط غريتطالع العروس خلعات 
  .))غرة((انظر املنشور كامًال يف 

رسالة كهنة الروم الكاثوليك ((ويف 
جهاز البنات فليكن األعلى : ١٨٢٥سنة : ))حبلب

 ٥٠٠٠واألوسط  ،غرشسبعة آالف  ٧٠٠٠ )كذا(
ألفني ومخسماية  ٢٥٠٠واألدىن  ،غرشمخسة آالف 

خمالفة الوصية وتغليظ والدون بدونه حتت  ،غرش
  .ويلتزم بوفا القانون ،بالقصاص نالتزامخاطرنا وا

. ما قماۤقز الرعۤنكل جهۤا]: من كمام [ 
إذا كان  .كمل جهاز القط ما بقا ناقصو إال مشعدان

 . لهلك واۤصأهادا جهازك لبيت 
كل : عربية ،من مفردات الثاقفني :ازَهاِجل

والقسم من اجلسم يقوم  ،للقيام مبهمة إليهما حيتاج 
وجهاز  ،وجهاز التنفس ،بعمل معّين كجهاز العصب

  .اهلضم
كجهاز الراديو  ،واستعملوها حديثًا لآللة

  . . . .الرادار ووجهاز  التليفونوجهاز 
 . وهم مييلون .ةواجلمع األجهَز

غالظة : هامةاَجل: العربية من: ةهاۤماَجل
 ،هم يستعملوا ملن هو مديد القامة مهيبو ،الوجه
النسبة يف  أداة: ))يل((و: ليْتجهاَم: يقولواأن  ويغلب
  .اجلهامتلّية: واجلمع ،التركية

من  ،جهجه الضّو: ]يقولون [  :هَجْهَج
انفلق  ،أضاء: )تلفظ اجليم گافًا(ه هَجَج: السريانية
  .طلع الصباح ،الفجر

 ،حوُض: ى الطريُقأجَه: ويدانيه يف العربية
 ،أصحت هلم السماُء: القوُم ،هاانقشع غيُم :السماُء
 . كشفه: هوغَري البيَت

كان مرضان وهّلق ]: من استعارام [ 
 . جهجه وّچو

نانو َهَل اساوو: ]يقولون [  :اجلهجهون
فيها ثالثة  ،االحتفال: يريدون ،جهجهون عظيم

  :مذاهب
صياح : : ))بيةرالع((من اجلهجهة  -ً ١

  .بطال يف احلرباأل
 :مكررة مبعىن ))اهگ((: ةالفارسيمن  - ً ٢

  .املنصب ،الكرسي املذهب ،مللكاختت 
املتقدمة يف  )السريانية(ه هَجمن َج - ً ٣

والواو والنون طابع سرياين حمض  ،))جهجه((
  .للتلطيف

 . اجلهجهونات :وجيمعون اجلهجهون على
 ،اهود: هدهد واَجلاُجل: من العربية: دْهإجل

  .املشقة ،االستطاعة ،الطاقة
وليس هذا يف - وبنوا منها على فعيل

 . بعد جهد جهيد :فقالوا  -العربية
 أعلن: وبه جهر فالن الكالَم: عربية :رٔهَج

  .أعلنه: وبه األمَر ،رفع صوته به ،به
 . رْهَج: واستمدت التركية

الصالة فّيا جمهر وفّيا خمفي : ]يقولون  [
بعض األمور حيكى لكل الناس وبعضها : يريدون(
لغة يف جهر  )العربية(جهر أوهم ال يستعملون  )ال

 . إال هنا
  .هّيأه: هاَزجّهز اَجل: عربّية :ّهزَج
  .اجلهاز :انظر

  .جتهيز: واستمدت التركية
ي أعلى املدارس اليت هواملدارس التجهيزية 

وشهادا ختول  ،طالا مبعلومات ثقافية عامة جتهز
: ويسموا اليوم ،دخول اجلامعات للتخصص

 . الثانوية
 ،ضّد علم: ل جهًالِهَج: من العربّية :ٕجۤهل

  .تسافه: عليه ،َظُلَغ ،جفا ،قُمَح
  .وهم أمالوا .اجلاهل: والصفة
  ّهالـواُجل ،قصرــهالء وياُجل: واجلمع
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ال إجلَه :وهم قالوا ،لةَهّهل واَجلواُجل
  .ۤلةَهال وإجلّهل واَجلّهوإجل

 زاول الشربأنه  وقد يطلقون جهل على
  .الزناو اللعبأو 

جهالت وجاهل : واستمدت التركية
 . ّهالالء وُجَهوجهول وُج
  .املا بتعرفو بتجهلو: ]ويقولون [ 
 . ل الستنيْهَج: ]ويقولون [ 
يع ِضتال جّهال بالقوم َب]: من حكمهم [ 

 . حقوقن
نسبة  ،رماه باجلهل: جّهله: عربية :ّهلَج
  .إىل اجلهل

 . جتهيل: واستمدت التركية
دار العقاب يف : هّنمَج: من العربية :هّنمْج

  .ويقابلها اجلنة ،اآلخرة
  .ويعتقد فيها اليهود والنصارى واإلسالم

وهي يف العربية ممنوعة من الصرف بعلة 
ومتنع بعلة العلمية هي عربية ، أو ةجمالعلمية والُع

  .والتأنيث
 ،ۤجۤهّنم: من العربية: والصحيح أا أعجمية

ومن  ،مبعىن الوادي )تلفظ اجليم گافًا( ))جۤا((من 
  .وادي السر: أي ّرمبعىن الِس ))نّٓمَه((

عند اليهود  ودار الثواب ودار العقاب
مكان يف فلسطني تطرح فيه : وجهنم، أرضيتان
  .القمامات

ووردت يف  ،يف العهد القدميومل ترد جهنم 
  .العهد اجلديد

  .١٢٤ص : انظر التذكرة التيمورية
 :وبالكلدانية ،هنٓاَج: وامسها بالسريانية

  .)تلفظ اجليم گافًا(ا هَنَج
: قالتوواستمدا األرمنية من السريانية 

KEHEN.  

واستمدا التركية والفارسية واألوردية 
  .وسائر األمم اإلسالمية
: لپولونية من التركية فقالتواستمدا ا

  .ههَنَج
 :واستمدا األلبانية من التركية فقالت

XEHENEM . 
هّنم تياخد حدا بدخل ْج]: من كالمهم [ 

 . هّنم مبصاري ؟حدا بشتري ْج .ناره ؟
أو (ّنم وبني البوابيج َهْج]: من كمام [ 
 ). بني القباقيب

 .الناحية ،اجلانب: هةاِجل: من العربية :إجلهة
  .ما توجهت إليه

  .وهم ردوا .اجلهات: واجلمع
أمام ووراء وميني ومشال : واجلهات ست

  .وفوق وحتت
الَشمال واَجلنوب والشرق : واجلهات أربع

  .والغرب
 . جهت: واستمت التركية

عم حنكي من جهة ۤكرۤا ]: من كالمهم [ 
  .احلوش

أو ( أناأّمن من جهيت ون ْمُك: ]يقولون [ 
  ).كون أمني

ذات أو  اجلهات املختصة: ويقول الثاقفون
 . . . االختصاص تأمر

ما شاء اهللا  صوتو: ]يقولون [  :اجلهوري
 . العايل: )العربية( ريَوْهحتريف اَجل ،وريُهَج –

بنوا  ،هيدبعد جهد َج: ]يقولون [  :هيداَجل
 . على فعيل من جهد وليس هذا يف العربية

 . عال: صوت جهري: عربية :هرياَجل
  .ما بني السماء واألرض: عربية :ّواَجل

 . . وهم ال يستعملون له مجعًا
  .الغارة اجلوّية: ]من تعابريهم احلديثة[
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جّو حلب نۤاشف وجّو ]: من كالمهم [ 
باط بكون جّو ْش .اليوم اجلّو صايف .الشام ٕرۤطب

 . متقّلب
دخول اال تبقى بّرا : ]يقولون [ : ٕجّوا

. الباطن وضد بّرا ،الداخل: ّوٓاَج: من السريانية ،جلّوا
  .جوات: انظر

  . ٢٥ص  ٢ج  ٧الد : وانظر جملة اللسان العريب
داخله : جّو كل شيء: يةويدانيها يف العرب

  .وباطنه
: داخل البيت وبطنه: اجلّو: ))التاج((ويف 

  .لغة شامية
: اجلّوۤاين: ))جّوا((ىل إيف النسبة  يقولونو

  .وهو ضد الّرباين
: ضّد بّرانّية :جّوانّية: ))منت اللغة((ويف 

  .مولد قدمي
جّواين احلّمام : يف احلّماميقولون و

 . ووسطانّيا وبرانّيا
يف ما ظاهره  يقولون ]:استعارام من [ 

من بّرا رخام : أمجل من داخله من الدور ومن الناس
إىل  ))الرخام((وقد حيرف جهلتهم (ومن جّوا سّخام 

 ). ))خام((
ي ما هو ّر الورق الشِِ]: من أمثاهلم [ 

ملا مات النيب هّر أنه  :أصله(قلب من جّوا احترق ال
وملا  .شجر الزيتونورق الشجر حزنًا عليه إال ورق 

  ).أسودجوف شجره أن  ويالحظ ،الموه قال املثل
فالن بّرا وجّوا وبني ]: من كمام [ 

 . بواباال
  ]:من أغانيهم [ 

 . يا ورد جّوا اجلنينة          ه مي ومتختري يا زيَنوق
 ،الرّد على سؤال :عربية :اَجلواب

  .واالعتراض
  

االجوۤبة  :يقولون ة وهمَبِواألْج: واجلمع
  .واجلوابات

 :وقوهلم ،اجلواب ال جيمع: قال سيبويه
 :وإمنا يقال ،جوابات كتيب وأجوبة كتيب موّلد

  .جواب كتيب
العامة تقول يف : وقال أبو هالل العسكري

ن أل أوهو خط ،جوابات وأجوبة: مجع جواب
واملصادر ال  ،مصدرأنه  يريد(اجلواب مثل الذهاب 

  .)جتمع
ت األسئلة ليكتب طرح: يقولون :نقول
انسلخ عنها معىن املصدرية أنه  نرى ،حتتها األجوبة
ال سيما واحلاجة إليها  ،فنجيز مجعها ،وغدت أمساء

  .ماّسة
  .مجع اجلواب:٣٠٩ص  ١جملد  ١س : انظر جملة الضياء

  .ةجواب وأجوَب: واستمدت التركية واألوردية
: واستمدت األلبانية من التركية جواب فقالت

XHEVAP.  
  .TEHEVAB: فقالت القرواطية اواستمدا منه
. نّص الكالم مالو جواب]: من أمثاهلم [ 

معرب (السفيه مالو جواب والقرنبيط مالو شراب 
ّمتو والشامي جوابو  املصري جوابو يف .)من التركية

  .يف كّمو واحلليب جوابو عند اّمو
 . البدق الباب بسمع اجلواب

رة أتر جّوات اجل: ]يقولون [  :جّوات
بعدها تاء لتيسري  –انظرها  – ))ّواُج((من  ،زيت

: )تلفظ اجليم گافًا(وتٓا السريانية من َج، أو إضافتها
  ..اللب

  .نا جانغارْتجّوات ْم]: من كالمهم [ 
كّبة مشوّية جّواتا  .نسان غري اهللاما بيعلم جّوات اإل

 . شحم وجوز
 أسودال تشوف باب ]: من أمثاهلم [ 

  .يا ما جواتو شي بنٓكت الدبْر القو صفروْح
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  ]:من شعرهم [ 
 وجواتو العسل كابس                لّبسّمتك ْم

  .الفرس السريع: عربية: واداَجل
: )تلفظ اجليم گافًا(جود : ويف السريانية

  .اجلواد من اخليل
 . ٣٥٤و  ٣٤٥و  ٢٩١ص  ٧س : انظر جملة املشرق

للمذكر  ،السخّي ،الكرمي: عربية: اجلواد
  .جوادة: للمؤنث يقولون وهم ،واملؤنث

  .األجاويد: واجلمع
واستمدت التركية جواد وحرفتها إىل 

  .وبه مست الذكور ،جاويد
حتريف عبد اجلواد دون : عبد اجلّواد

 . مسوا به ذكورهم ،من األمساء احلسىن ،تشديد
: مصدر جاوره: واراِجل: عربيةمن ال :واراْجل
  .كان له جارًا

 ،األعضاء: اجلوارح: من العربية :حاجلواۤر
مسيت باجلوارح ألا جتترح اإلمث يف اإلنسان دون 

يداه ورجاله وعيناه : وهي تسعة ،تكتسبه :غريه أي
  .ومنخره ولسانه وقلبه
 . ارحة من جرح اإلمثاجل :ومفردها
: ح ومفردهااجلواِر: عربية :اجلواۤرح

 ،والطريذات الصيد من السباع والكالب : اجلارحة
  .تكسب: مسيت باجلوارح ألا جترح أي

نوع من بطاقة : رَفجواز الَسأو  :وازاَجل
اهلوية يستعمل يف السفر وفيه فراغ لسمات اإلقامة 

  .واملرور
فارس الشدياق لكلمة  أمحدوضعها 

  .امع العلمي العريب هاقرأو –انظرها  –بسابورط 
  .جواز السفر: حْسالَف: ))الرائد((ويف 

  .جوازات السفرأو  اجلوازات: واجلمع
 . ٢٢٨ص  ٢٨س  :انظر جملة املشرق

  .اجلول: انظر: اجلّوال

فخذ من احلديديني يقيم جنويب  :اجلواۤلح
 . خيمة ٧٠حلب يعد 

وضعها العاليلي على الدّراجة : ةاۤلاجلّو
 . ةاَجّج، ومثلها األالنارية

كرب عيار تقدمه أاسم  ،سعوطأبن  :وانَج
وان يف امللك الظاهر بيربس باسم الكاهن َج لنا سرية

ن كانت إو –هذه السرية اليت  ،احلروب الصليبية
  .تعدها دائرة املعارف اإلسالمية أثرًا ممتعًا –ومهية 

بيته ال يزال قائمًا يف أن  ويزعم احللبيون
  .قرقخان من أعمال أنطاكية

احملرف  ))جان((امسه حمرف عن أن  ونرى
  .راميةاأل ))يوحٓنن((رف عن احمل ))يوحنا((عن 

: وال جمال للقول إن جوان فارسيةمبعىن
جوان رومي حتمًا وأبلى ألن  ال جمال ،والفىت الشاّب
بل الدور ، ب الصليبية إبالء عظيمًا مع الرومويف احلر

  .األكرب كان له
واسم يوحنا الذي هو أصل جوان يف 

  .ينَِّي: اليونانية
 تلفظأن  دون( GIOVANNI: اإليطاليةويف 

))I(((.  
  تلفظأن  دون( JEAN: ويف الفرنسية

))   E(((.  
  .JOHANNES: ويف األملانية

 تلفظأن  دون( JOHN: اإلنكليزيةويف 
))H(((.  

  )).وانُخ((وتقرا  JUAN: سبانيوليةويف اإل
  .يغيا: ويف األرمنية

أن  وحق ألفه ،حيىي :ويف العربية القرآنية
  .ألنه أعجمي تكتب ألفًا

  )).األلف: ((كتابناانظر 

  .يوحّنا: ويف العربية النصرانية
  .ّناَح: يةويف العربية النصرانية العاّم
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وهانيس أ: أصلها ،واّنيس: ويف األرمنية
OHANNES.  

 . جواين: ويف التركية
  .اجو: انظر: اجلّوۤاين
ناحية يف حملة باب النريب متطرفة  :جوبه

اخللوة بني ، فرةاُحل: ةَبْواَجل: من العربية ،مهملة
موضع بيع الغالل : ؤبْهبل من الفارسية ُج ،البيوت
  .وحنوها

اليت يعيش فيها  ْهجوب :وجنويب السودان
  .أهلها عراة متامًا
مزرعة يف جبل مسعان وقرية يف  :وبةاُجل

البئر : )وتلفظ اجليم گافًا(وبٓا ُج: راميةمن األ ،عزازا
 . ٨٦و  ٦٣ص : حلب: كما يرى األب شلحت

 م جبوجيَع ْمَت: ]يقولون [ : ىجٓوَج
: جاج جيوج: من العربية ،جبوجي وبعدا تعب ونام

 . ر وحبث هنا وهناكوهم يستعملوا مبعىن دّو ،وقف
هلو عم أعوه ّلهالولد ق]: من كالمهم [ 
 . السقاقات متل الكلب جبوجي يف
جوجحو : ]يقولون [  :وجحٓج
  .باجلوجحانة

  .اجلوجحانة: انظر

 . جتوجح: وبنوا للمطاوعة
  :]من شديامو[

 ياللي خمّبا بالقّبة              جوجحو يا بو اجلّبة
أطلقوها على األرجوحة سواء : اجلٓوجحاۤنة

ذات املقاعد أو  ذات املركب يترنح على الطرفني
ا مل جند هل ،املتعددة يدور ا دوالب حول حمور

  .أصًال
  :ويف أصلها االحتماالت التالية

  ،نكصوا: )العربية(أا من جحجحوا  -ً ١
  ائها األوىل واوًا بنيـنوها بإبدال حـب ،دواــارت
  

وزن فوعل كثري أن  محلهم على هذا اإلبدال ،بني
احلاء أن  وسّهل قلب احلاء واوًا ،من وزن فعفع وأكثر

ذن حبلقيته هذه يواشج إفهو  ،حرف حلقي ليس جبلد
 ،جوجحةجوجحة وَمجوجحو  :فقالوا :أحرف العلة

ومنه مسوا اآللة  ،جتوجح: وقالوا يف مطاوعه
: ومجعها –انظرها–))نه((بزيادة : جوجحانة
  .تانااجلوجح

أن  ١٧٥صويرى األب رفائيل خنلة  -ً ٢
: DJODJEL: األرمنية منهزه يف أرجوحة : جوجحه

  .مبعىن اهتز بأرجوحة
: وسألت طاليب األرمن عن هذا فأفادوا

  .ههزَّجٓوۤجل مبعىن 
: –وال صحة لقوهلم–يقول املتندرون -ً ٣

 ،سّكري كأنه حانة: أي ،أصلها جورج حاۤنه
  .والسكران مييل هكذا وهكذا

 .شحم وشلوح :انظر

جوجل اللقمة يف متو : ]يقولون [ : جٓوَجل
عم جبوجل : يقولونو ،أدارها: يريدون ،وما بلعا

تلفظ  اجليم( ۤجلْلَج: من السريانية ،احلنطة يف الغربال
  .دّور): كافًا

  .أداره: أجال الشيَء: يدانيها يف العربية
  :الج اللقمة يف فيه: ويدانيها يف العربية

  .أدارها
ك عم بتجوجل احلكي أش َب: ]ويقولون [
 .ي ؟وما عم حتِك

، أو چوخة، أو جؤخة: من التركية :اجلوخ
نوع من  :عن الفارسية، جوقة، أو جوخه، أو جوخا

  .أنواع الصوف
  .واخوْجأجواخ أ: وجيمعوا على

 اجلوخة واجلوخاي: ومسوا القطعة منه
  .واجلوخاية

اجلوخه  :واجلمع ،اجلوخه جي: ومسوا بائعه
  .جّية
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ت اناكان اجلوخ ملبس الرهبان وموبد
  .أي سدنة معابدهم القدمية ،الفرس

 ))صبح األعشى((وورد ذكر اجلوخ يف 
  . ١٤.ص٥ج

  .نكليزيواشتهر عندهم اجلوخ اإل
  .قنباز اجلوخ: ومن قنابيزهم

وسوق اجلوخ جنويب سوق العطارين 
  .وعلى ما يساويه من االجتاه

 ٤٩ص١ج): وثائق تارخيية عن حلب((ويف 
احلركة التجارية : ١٧١٦سنة٢٠٣عن سوفاجه 
وترسل  ،حلب تستهلك اجلوخ بكثرة: واسعة النطاق

ورفا ودياربكر واملوصل وأدنا وأرضروم أمنه إىل 
  .ىل مكةإوأيضًا إىل العجم واهلند و ،دمشقوبغداد و

بو شروال ما منريد أ]: من كنايام [ 
فالن مبسّۤح جوخ . ناصبح ْلوأبو جوخة ما ب

  .)يرتلف ويتملق: يريدون(
جي  فرٓو اجلوخهالبَو]: من أمثاهلم [ 
ق يصطلي النار فاكهة الشتا واملايصّد. بياخدو اخلياط

اللي ببيعين . ملبوس األمرا واملايصدق يشتري *والفرو
من اعتربين : يريدون(بسوق الفرا ببيعو بسوق اجلوخ 

 ). اعتربته بزيادة
  ]:من أغانيهم [ 

  ۤباسّيةيابو الْع              عاليادي اليادي اليادي
 لألمسر صدرّية               ك َلصِّعاليا جوخ ما َف

  .نيسان يطلقوا على مطر :ٔبّخ اجلوخ
أطلقوها على اجلّبة املتخذة من  :اجلؤخة

  .اجلوخ
أطلقوها يف القهاوي على  :اجلوخة اخلضرا

لعب عليها السفرة اخلشبية املغشاة باجلوخ األخضر ُي
  .بالورق

  ...واجلوخ -*
  
  

من  ،اسم أسرات يف حلب :اجلوخه دار
أداة : الفارسية) )دار((املتقدمة بعدها ) )جوخه((

نائب أو  وهي وظيفة من يلبس السلطان، النسبة
ومنه باشا حلب كان من موظفيه جوخه  ،السلطان
 .اجلوقدار: وقد يقال ،أمني املالبس: دار أي

  .السخاء .مَرالَك: عربية: وداُجل
 .جاد: انظر

أو (الجود إال باملوجود ]: من أمثاهلم [ 
  .اجلود من املاجود: ومن أمثال جند .)ماملوجود

ويسّلم عيواظ يف اخليمة ]: من شعرهم [ 
  .على كراكوز

  زارها فرحت قد من األرُض لو تعلِم
 ِمَدالَق واستبشرت مث باست موضَع                   

  :قائلًة وأنشدت بلسان احلاَل
  ِمَروالَك هًال بأهل اجلوِدوَس أهًال                  
: ويف الكلدانية ،جودٓا: من السريانية :وداُجل

وهم أطلقوها على  ،ربةالِق: )تلفظ اجليم گافًا(ارجوَد
من الكتان الغليظ أو  وعاء املاء يتخذونه من اجللد

دام خشيب فويسد فمه ب ،وله أربع زوايا ،املشمع
  .يتخذونه للسفر

 . ومل نسمع له مجعًا
 ،جعله جّيدًا: جّود الشيَء .عربية :ؤّدَج

  .حّسنه
د ّوج: يف اصطالح علوم القران: ؤّدَج
راعى أحكام التالوة املنصوص عليها : القرآن جتويدًا

  . . .و يف حبث التجويد من مدود وإدغام واقالب
: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

  .جتويد
نته قريتو حننه أاللي ]: من كمام [ 

  .جمودينو
  

  قّۤلَتْنـشتا ٕمـبال: ]يقولون [ : ياجلوداِل
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: من التركية ،ٓردنْبما حلف الفرشة باجلودايل َت
اللحاف الذي ال : أي ،قاملفتِر .لاملنفِص: يداِلُج

  .منا يستعمل لدى شدة الربد فقطإيالزم الفراش 
مسى األتراك به ذكورهم من  :تودَََج

وهم  ،كان جيدًا: مصدر جاد الشيء: دة العربيةْواَجل
  .استمدوا من األتراك هذه التسمية

  .الظلم: رْواَجل: من العربية: اجلٓور
  .واستمدا التركية

: واستمدا البولونية من التركية فقالت
  .جيور
 . جار: انظر

جور بيت األمحا ]: من كالمهم [ 
  .مابنطاق

أو  جرجسأو  جرجيأو : ٓجورج
من أمساء ذكور النصارى : جيجوأو  جاورجٓيوس

 ،س من أمراء القبادوقرِجمن اسم القديس ِج أخذًا
  .٣٠٣اإلمرباطور الروماين : قتل أيام ديوقليتيانوس

  .نيسان ٢٣ويعّيدون له يف 
: فيقولون ويصغره النصارى تصغري تلطيف

  .جريج
  .اخلضر: ويسميه اإلسالم

مقام يف و ،وله مقام يف مداخل قلعة حلب
  .باب النصر

  .جدًا نوويقدسه العلوي
  .حيأنه  وكل من تقدم يعتقد

س حتريف رِجِج –كما تقدم  –وامسه 
من  ،احلارث والزارع: جيورجيوس اليونانية مبعىن

GEO : األرض وORGIUS :العامل.  
  .وقد يكون أكثر أمساء النصارى شيوعًا

وكذا يف  ،جيۤجٔوْر: ولفظه يف السريانية
  ).واجليم تلفظ گافًا(الكلدانية 

  .كيورك: ويف األرمنية
  .GEORGESويف الفرنسية 

  .GIORGIO اإليطاليةويف 
  .GEORGE اإلنكليزيةويف 

ويف احلرب العاملية كنا نسمي كل جندي 
 . نكلتراإنكليزي جورج باسم إمرباطور إ

يسمى به  ،مؤنث جورج :جٓورجۤيت
 . GEORGETTE: من الفرنسية ،النصارى

اسم ضرب من النسيج  :جٓورجۤيت
  .GEORGETTE: رأيت من يرمسه احلريري

 ،اسم ضرب من النسيج املّطاط :جٓورۤسة
  .JERSEY: من الفرنسية

وأصل  ،)العربية(: رزةاِجل: وضعوا هلا
أو  ءامن جلود الشوبر أو لباس نسائي من ال: معناها

 . من الفرو الغليظ
  .أطلقوها على احلفرة يف األرض :اجلورة

  .ر واجلوراتَواُجل: ومجعوها على
  :ويف أصل كلمة اجلورة املذاهب التالية

ملكان اعلة من جار عن أا ُف -ً ١
  .مال عنه): العربية(

) العربية( ))احلفرة((أا حتريف  -ً ٢
  .احلفرة العظيمة :مبعىن

: سية مبعىنارالف ))ورگ((أا حتريف  -ً ٣
  .القرب

وجورة  ،واجلورة عندهم جورة احلائك
واجلورة  ،وجورة البلوعة ،املبّيض اليت جيلو فيه األواين

  .الفنية
ويقول العب الطاولة خلصمه إذا ربح أربع 

 ). يقع فيها من حفرها: يريد(األربعة جورة : جوالت
 .ا هاجلورةهالتّلة بّد]: من كمام [ 

  .خود ٕشم هالوردة: غطس باجلورة وعم بقول لو
العّجورة باجلورة ]: من أمثاهلم [ 

  .)األمر يسري على جمراه الطبيعي: يريدون(
سّتي باجلورة وكّشتا  ]:من ألغازهم [ 

 ). القنبيطة: (منبورة
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: يريدون –طبّزة بانظر ح–  :جورة ٔحٔبٕطزّۤة
جورة املبيض حبطّزة يتحرك هكذا وهكذا وهو يف 

 . مكانه ال يتقدم
حفرة تتسرب إليها مياه  :اجلورة الفنّية

 ،املنازل مراعى يف تصميمها طريقة الترشيح وغريه
ومنها تنتقل املياه إىل حفرة أخرى حىت يروق املاء 

  .ويصفو وخيلص من كل رسوبته
 ))جورة اهلّم((يلقبون حلب : جورة اهلّم

احلسد إن  مث ،ظة جدًا على تقاليدها القدميةألا حماِف
 . والناس يراقبون بعضهم ،ذائع فيها

أذكى الورود : الورد اجلوري :ياجلوِر
ىل نزهة قرب شرياز امسها مسي منسوبًا إ ،رائحة

  .مبعىن البئر ))ورگ((
  رع وردة جوريةالْز: ويهتف اجلّلومّيون

  .لعيون اجللومية
 ،والورد اجلوري ممتاز للمرّبى الذي يسّهل

 . أما الذي يؤكل فالورد البلدي
شجر ذو مثر : زْواَجل: من العربية: آجلوز
 يفالقلوبات حيشى  يعد لبابه من، أو يؤكل لبابه

 ،البقالوة ويف القطايف والكرابيج والكبب مع اللحم
  .احلالوة اجلوزية: ومن حلواهم

ويدخل مسحوقه يف الزعتر ومدقوقه يف 
  .ةجني دوملاحملّمرة ويف ياال

 ،ويتخذ من أخضره مع غالفه املرىب
ويابسه وحده ومع  ،ويؤكل أخضره منقوعًا يف املاء

  .الزبيب والتني
تخذ منه فاخر ي ،وخشبه ضيق املسام قاس
  .املوبيليا وتوابيت النصارى الغالية

اجلٓوۤزة : يقولونم ـوه .ةاجلوَز: والواحدة
  .واجلٓوزاي واجلٓوزاية

  .وورد ذكر اجلوز يف العربية القدمية
  .وموطنه فارس واهلند والشرق األدىن

  .وأنواعه كثرية

  .وزگ: وامسه بالفارسية
  .ويزَج: وبالتركية

  .قوزأو . وزُگوبالكردية 
  .يزگنأو  رمنية كوزوباأل

ا َزْوَج: وبالكلدانية ،زٓاْوَج: وبالسريانية
  .)تلفظ اجليم گافًا(

  ).تلفظ اجليم گافًا(وز ُجۤأوبالعربية 
  .٣٨٧ص  ١٦س  :انظر جملة الضاد

  .٨٩ص  ١١ج  :واية األرب للنويري

 اليت: يريدون ا،جوزة عمي: ]ويقولون [ 
  .إخراج لباا يصعب

 ،يا قۤليب اجلوز: ]بياع أخضرهوينادي [
  .قلبك ابيض يا قليب اجلوز

  .اجلوز يا أرامل: ويوّري بياع يابسه فيقول
   ١٠٤ص  ٣ج وثائق تارخيية عن حلب : ويف

رحت إىل : ١٨٤٦سنة : ن يومية نعوم خباشـع
  .))بيضأقلبو ((ور مصري واشترينا بّك

ما : ن متل اجلوزفال]: من تشبيهام [ 
ما جبي إال : متل اجلوزة العميا .بالكسرجبي إال 
 . باملسّلة

: استمدوا من التركية]: من كمام [ 
 . اجلوزة قبل ما تبلعا من فوق قيسا لرتوال من حتت

ن جوزتو زغرية فال]: من استعارام [ 
جوزتني باخلرج  ).ظوظ عقلو زغري: يريدون(

 . بقرقعوا
 –اء اهللا شان – تبقي]: من سبام [ 

 . نَويد اَهلحكي ضحك اجلوزة حتت إتض
اكل جوز كتري يالب]: من اعتقادام [ 

 . بنقرع
ل جوز وال و كل املدعَبُم]: من أمثاهلم [ 

 . طأول موزكل اْمل
بيت مدّور مالو باب ]: من ألغازهم [ 

  .)اجلوز(عايش فيه أربع شباب 



١٠٤ 
 

  :الزيينومن معارضات 
  ه أل الءمفروكة من فوقها جوز كذاك سنوبر منقى ل

  :ومنها
  ...دّراقن            اجلوز مث اللوز مع كرز كذا

  :ومنها
 . بليِّْرزبيب َدأو  بتني         وأما اجلوز ال تأكله إال
مثر شجر هندي دائم  :جوز الطيب

  .يسحق يابسه ويضم إىل التوابل ،اخلضرة
  .٨٢٤ص  ١٧س  :انظر املقتطف

وأقسى اصغر أنه  مسوه باجلوز لشبهه به ولو
ونسبوه إىل الطيب  ،قشرا وختتلف قشرته عنه لونًا

  .طيب رائحتهل
  .ويبيعه العطارون
  :ومن شعر البدو

  وارها جوزة الطيب       لدلة تسكب عالفنجانوا
مثر شجر : اجلوز اهلنديأو  :جوز اهلند

 ،قدم مائةويبلغ ارتفاعه  ،دائح هندي يشبه النخل
 ،وقد متيد الشجرة للدونتها حىت تدنو من األرض

 مائةوقد تقل الشجرة منه  .سنة مائةوعمر شجره 
ويلقب  ،جوزة ٣٠فرع منها  يفوقد يكون  ،جوزة

  .مبلك األشجار
جزائر البحر  ،شواطئ اهلند: موطنه

  .وسيالن والفيلبني ،سيا االستوائيةآو ،اجلنويب
  .ورد ذكره يف اآلثار الفرعونية
يف سبعني ن ويستخرج منه مسن نبايت أل

  .املائة من مثرته زيت
، يسمى وطّي اجلوزة منه ماء حلو

ويستخرج منه بعض  ،مدّر للبول ووه .طراقاأل
  .أنواع اخلمر
  
  

 ،ومعناها القرد COCO: وتسميه الربتغالية
  .الن مثره يشبه رأس القرد

ردة تتسلق شجرته قالأن  وصحيح زعمهم
  .حلجارة وهي ترشقهم جبوز اهلندفريشقها الناس با

  
 تومنه مسي ،جيلالناَر: وتسميه العربية

ن حاضن املاء فيها كان من جوز أل) )يلةگالنار((
  .انظرها. اجلوزة: يلة أيضًاگرلذا تسمى األ ،اهلند

) )لْقاُمل((كما يسمي بعضهم جوز اهلند 
  .وم الشبيه بالنخلةقل شجر الدَّواُمل ،على التشبيه

  .١٢٩ص  ١١ج : اية األرب للنويريانظر 
  .٣٤٧ص  ١٨س  و ٣٨٨ص ١٧س  و ٦٨٩ص  ٨س : انظر املقتطف

  ٥٠٧.ص  ٣٤س : واهلالل
   ١٥١.ص  ٢٥س  :وجملة الضاد 

   .٢٤ص  ٦٨٣عدد  ١٤س :وجملة الثقافة
 . ٨٩٥ص  ١٣س : جملة املشرق

ضّد  ،فعالَش: حتريف الزوج العربية :اجلٓوز
  .الفرد

  .وازْج: واجلمع عندهم
د بعضهم مبحتويات قبضتهم وحيّزر األوال

 إّالجوز : الل قائلنيگمن الأو  من عجو املشمش
  .اال فردك جوزك: أو ،فرد

  .زوج: واستمدت التركية
 ،واستمدت اليونانية من التركية زوج

   .ZIGHOS: فقالت
  .وجويف هلجة تطوان ُج

مستمدة من  ZOUYKزويك : ويف األرمنية
  :)تلفظ اجليم گافًا(ا وٓجُز: السريانية

 . تضٓرب جواز الدّبة عم: ]ويقولون [ 
أش بّدو األعمى : قال لو]: من أمثاهلم [ 

  ).بّدو شي يطس دربو: أو(جوز عيون : قال لو
  ]:من أغانيهم [ 

 من يشتريك يا محام مّني          جوز احلمام بّني
  :]من مناغاة أمهام [ 
  
  ما جيي احلراميقبل           نامي !نامي يا بنيت
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لحك جوز الصرامي ويَش   دنكأقك من ويا خد حَل
   وياخد لك فراشك واللحۤاف: أو

 وبعدا على أيش بتنامي                          
ذا رشق العب الطاولة إ]: من كنايام و[ 

ك أش َب :كالدوساي والدوشيش قال خصمه أزواجًا
  .)وازتضرب ْج: يريد. (دّبنت

العمى يضرب ]:لى فالنمن دعائهم ع[
  .جوز عيونو

يتهكمون على شخصني : ]من توريام [ 
  .)وّسخ عاجلوز(كول تني و : يقولونف

  
أطلقوه على  ،من اصطالح احلياكة :آجلوز

فينفش  ،خيط السدى املقطوع يصبح بقطعه خيطني
هما ممث يصلهما ويرب ،احلائك طرفيهما باملنقاش

  . بإصبعيه
 

  ،اصطالح يف املصارعة :جٓوز أبو كعب
أنه  يريدون ،ضربو جوز أبو كعب: ]يقولون [ 

عطف خصمه وثبت إحدى قدميه حذاء قدمي 
 . خصمه ورماه أرضًا
  .بعلها :)العربية(حتريف زوج املرأة : جٓوز

   .جوازا: وهم جيمعونه على
 

حبّسبا  جوز القصۤيرة]: من أمثاهلم [ 
كر ۤجنا جوز ولو كان من خيطان حىت .زغۤرية
 .رتيه سعدك غّيرتيه؟جوزك غّي .اجلريان

. يمحاكاكي جوزك وبيت ّاليا مرا من ع
جوزك  .ضول القاضي ؟ذا كان جوزي راضي أش ْفإ

جوزك متل ما  .هال ترجعيه وعشيقك ال تاخدي
إذا  .جوز الضراير حاير .علمتيه وأبنك متل ما ربيتيه

لي حبّبا لا. صبعيأكان جوزي معي بدير الفلك ب
  . يطان اخلارج بتحّباجوزا ح

 
  من بعد ما كنت جوزا]: من كنايام [ 

طّبال يف أو  أو صرت طّباخ(ص يف عرسا ٓقأرصرت 
ولد  نيال املا جتّوزت ال جوز بزٔعق واله .)عرسا
  ...ببٔعق

هّمك احلاجة املا بْت]: من كمام [ 
جوزي جتّوز من كيسو  .ّمكأوصي عليها جوز 

صار ال جوز باحليلة  .جبتفرَّ أنال وتبهَدبختّرج هّوه 
  .لو قيلةأقرع وأ :قالت

ملوظف  األوالديقول ]: من سبام [ 
ا مساح البّلورة يا جوز : عرض األفالم يف السينما

 . االعور
 !اللهّم: يهزج األوالد]: من أهازجيهم [ 

  .أّما بّدا جوز شّقت كّما قتلْت
إذا نشرت املرا : ]من كتاب اللّباد [ 

إذا عّدت  .نزل املطر بكون جوزا ماحبّباو خسيال
من شان . عروس عباب ّمحام بتخطف ال اجلان جوزا

قهوتا قبل األكل مو بعد  املرا جوزا الزم تشربحيب 
  .األكل

علمي جوز يل الشغل ْم: ]يقولون [ : زّؤج
: )العربية( حتريف زوج الشيَء ،وما جوز يل األجرة

  .ضاعفه
حتريف  ،جّوزو بنتو: ]يقولون [ : ٔجؤّز

: بالشيء واليه والشيَء ،عقد له على أنثى: زّوجه
  .قرنه به

  .جّوج: ويف هلجة تطوان
يقولون  وهم .زّوجَت: ومطاوعه يف العربية

  .جتّوز
  ).تلفظ اجليم گافًا(ۤوج َز :ويف العربية

بّدي ورقة أجّوز فّيا : الورق قول العبوي
 . عاجلوكر: أو ،اجلوكر

جّوزت بنيت ألخلص : ]من كمام [ 
  لـــياأرام. من بالها رجعت وجابت يل وراها
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بيعوا احلمارة  .ا اّوزاتوقوموا عين !ويابنات
 .كترت الشحادين الفقري فقرية ازوجّو .وجوزوين

البّني فارتني بتزقزق وأبو بريص  ةجّوزوه لعجوز
 . بغّني

   :واحد الّموسأل ]: من نوادرهم [ 
  .زكإال أجْو !يوم بتاكلي رز حبليب يا-
ۤاسنان آكل رز  يعند أنا ،تقرب راس أّمك-

 . حبليب
 حرام عليك بابا جّوزين ]: من أغانيهم [ 
جّوزت بعض الكنايس : ]يقولون [  :ٔجؤّز

  .أباحه وسّوغه: جّوز األمَر: عربية: الطالق
 . واستمدت التركية جتويز

هم املعاين دوهلا عن: ةاجلوَز: عربية: آجلوۤزة
  :اليةالت

  .واحدة مثر اجلوز الذي يؤكل لبابه -ً ١
: وامسها بالعربية ،واحدة مثر القطن -ً ٢

والفقهاء يسموا  ،ةوَزگعن الفارسية  ،قَزْواَجل
  .مام القطنِك

ألن حاضن املاء  ،يلةگرأو األ يلةگالنر - ً ٣
واليوم صارت  ،رة جوز اهلندشفيها كان يتخذ من ق

  .يلة احلشيشگتطلق على نر
  :قال شاعرهم

  جوزة من اهلند وقلبا من غصون الغاب
  ة األحبابهب وجمّمَعَدومدندشة بال                  
  والعقل مين غاب ،أخذت منها نفس

 نّسيين أحزاين -!يا ولد-هات النفس                 
  .وأقفل علينا الباب           س َفافتح علينا الَن
: اجلوزة: يف اصطالح املصابن -ً ٤

 ،لواحًا مكّعبةأالسّكني اليت تقطع الصابون وجتعله 
مسيت هذه السكني باجلوزة ألا ذات أربع سكاكني 

  .متقاطعة فهي زوج ال فرد
  

مسي  ،ٕقفل جوزة: ]يقولون [  -ً ٥
: باجلوزة ألن شكله القدمي كان على شكل اجلوزة

  .كرة مستطيلة
ي عبد غنِّزة حلق اْملجو: ]يقولون [  -ً ٦ 

مسيت باجلوزة ألّنها على  ،الرمحن املصري تعبت
  .شكل اجلوزة
: يريدون ،ح جوزةفّال: ]يقولون [  -ً ٧ 

  .يفلح مبحراثني معًا ال مبحراث واحد
ملء  :)العربية(حتريف الزوجّية  :اجلوزيّۤة

  .الكّفني
جبل حلب الصغري يطل على : نَشْوَج

  .يف سفحه مقابر الشيعة ومشهدها ،غربّيها
  .وأكثر الشعراء من ذكره

  :٢٧٨ص٢ج )) النهر(( :وقال الغزي يف

ألن مشر  ،هذا املكان مسي جبوشنأن  نروي عن آبائنا
 ،بن ذي اجلوشن نزل عليه بالسيب والرءوسا

 ،وعليه مسي اجلبل به، الدرع: واجلوشن يف العربية
  .تحصن بهألنه ُي

 .نقيض شبع: جاع مصدر: عربية: اجلوع
  .انظر جاع وجّوع وجوعان

يف اجلوع يزداد جهاز : يقول العلماء
  .العصب حساسية

يتحمل اإلنسان : ٤٣ص١ويف جملة العصبة س
اجلوع اثين عشر يومًا، وقد يتجاوزها يف حاالت 

يومًا، ٣٦٠استثنائية، والكلب عشرين يومًا، والضفدع 
ف يوم يف ، واألمساك أل٨٠٠، واألفعى ٥٠٠والسلحفاة 

مياه نقية دون أن تتناول الغذاء، أما الصرصور وبعض 
احلشرات فأقدرها مجيعًا على اجلوع إذ ميكنها أن تقضي 

 . دون أكلبيوم ١٢٠٠
ماباكل  .اجلوع كافر]: من أمثاهلم [ 

 . لو مّت من جوعي) ضرب من العنب(الفوعي 
  بعد اجلوع والقّلة صار]: من كمام [ 
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العصاي  بلبق على بردو وجوعو .وبغلةمارة ْح لك
 . رلو ضلوعوتكّس

 ،فالن جقمو اجلوع]: من استعارام [ 
  .جاقمو اجلوع: أو

تنني : سألوا اجلوعان]: من نوادرهم [ 
  .أربع ترغفة: قد؟ جاوبوتنني ْش

ينا شي بقرصك وما أ]: من ألغازهم [ 
  .)اجلوع(بتشوفو

اضطره  ،جعله جيوع: جّوعه: عربية: َجؤّع
  .إىل اجلوع

 .ك بتبعكجوّۤع كلَب]: من أمثاهلم [ 
الصفة : عانْواَجل: من العربية :اُجلوعان
  .انظرها. املشبهة من جاع

  .وعانةاُجل: ومؤنثه عندهم
 ،تاناوعانني واجلوعاُجل: واجلمع عندهم

 . طارالتكون على وزن َب ،جواعا بطارا: وقالوا
  .وعانني جوعاننيُج]: من أهازجيهم [ 

. بطعميكن خبز شعري: ويتقدمهم من يقول
 . جوعانني جوعانني –. . . 

فّت للجوعان الشبعان ْب]: من حكمهم [ 
ي عليه وعان وال تعدِّك ُجي على عدوَّعدِّ .بطي فّت

 . عريان
السفرة بتخاف ]: من استعارام [ 

 . عينو جوعانة .ماجلوعان
رغيف برغيف وال يبات ]: من كنايام [ 

 . ۤكانساجلوعان بياكل ٕقٔرم اْمل .جوعانجارك 
يوم الغيمانة بتفرح ]: من كمام [ 

بتاكل  ،لّسا بكريانة :بتنام بتنام وبتقول ،الكسالنة
  .لّساين جوعانة :قّفورة خبز وبتقول
  .ماجلوع اوالدي ماتوا نيإذا والدك جوعان

هدول متل جۤحاش ]: من تشبيهام [ 
  .طاراجواعا َب :احلّجارة

ملا جبيب آلة اخلزانة ا ]: للبادامن كتاب [ 
 .ليلة الدخلة بتبقى مرتو عينا جوعانة طول عمرا

 . ةالبنام جوعان بشوف مبنامو سوق السقطّي
لعبة  األوالديلعب : ] من ألعامو[ 

كوز مثقوب قام فوق ثقبه شبه  :))شيطانة جوعانة((
ويضرب  ،طرطور صغري توضع عليه عجوة مشمش

ضيب صغري فتسقط العجوة من الثقب الطرطور بق
 ،وحينئذ يرحبها صاحب الكوز ،لكوزاإىل داخل 

وإذا سقطت خارج الكوز خسر صاحب الكوز 
 . عجوة

: من التركية عن الفارسية :اجلوغان
 . خام املداخنُس: وغانُج

: كل شيء جوف :من العربية :اجلٓوف
 . بطنه ،داخله

 . اخلوف بقطع اجلوف]: من أمثاهلم [ 
ره صّي: جّوف الشيَء: عربية: ٔجّوف

 . قّعره ،خرج ما يف جوفهأ ،أجوف
: جوق: من التركية ،واجلوقة: اجلٓوق

وهم استعملوها مبعىن اجلماعة  ،اجلماعة من الناس
  .تقوم بعمل موحد

  .واستمدا الفارسية عن التركية
  .واقوْج ،جواقأ: ومجع اجلوق
  .جوقات: ومجع اجلوقة
 يف جوق الطرب نقولأن  ويرى بعضهم

طرب ولفيف التمثيل لفيف ال :جوقة الشيخ سالمةأو 
  .ولفيف املوسيقا

 . ١٧٠ص  ٣٠س : انظر جملة امع العلمي العريب

شتغل ليل بكل عمل ]: من كالمهم [ 
 ،جوق الليل وجوق النهار: ال مالعّمنيلو جوقأوار 

 . حّتى احلّمام
رملة أحسرتو حسرة ]: من تشبيهام [ 

 . على جوقة عزبان



١٠٨ 
 

، ستناه للجوقأّمتيت : ]يقولون [  :اجلٓوق
 ،اجلماعة :من اجلوق املتقدمة ،دان اجلوقأل: أو

 . مجاعة املؤذنني يؤذنون معًا قبيل الصبح: يريدون
بنوا  ،جّوق املأدّۤن: ]يقولون [  :جؤّق

أذنوا معًا ولو مل يكن : الفعل من اجلوق املتقدمة ملعىن
 . ليًال

أهللا  –ّوقوا لفالن َج]: من كالمهم  [
 . – يرمحو

شلون  اهاملر شوف: ]يقولون [ : جٓؤقم
 ،تقلد حركاا كمًا ا: يريدون ،عم بتجوۤقم ضّرتا

 . انظرها. بنوا على فوعل من جقم
  .اجلو ق: انظر: اجلٓوقه
من  ،الژوكر، أو الچوكرأو  :آجلوۤكر

وأطلقت يف  ،مهّرج يف السريك: JOKER اإلنكليزية
اصطالح العيب الورق على ورقة يف كل أوراق 

تعترب صاحلة لتسّد  ،الشدة عليها صورة هذا املهّرج
  .حسب إرادة حائزها نفهي إذ ،ورقة كل مسّد

ل َتَق .اجلوكر معيون: يقول الالعبون
 . اجلوكر

واحد ما معو جوكر ]: من كنايام [ 
على اعصور : وفتح وقتل جوكر مع خصمو وقال لو

 . مقرف: أنه يريدون ،جوكرك ليمونة حامضة
ال خّي: JOCKEY: اإلنكليزيةمن  :اجلٓوكي

 . السباق
اجلماعة من : لْواَجل: من العربية :اجلٓول

  .لنعمأو ا اخليل
  .الاْجلو: يقولون وهم ،جوالواجلمع األ

  
  
  
  
  
  

 . اجلّوال :ويسمون راعيه
  .انظرها: بنوا على فوعل من جلق :جٓؤلق
 . جولقْت :عه عندهمومطاو
من التركية عن الفارسية : اجلٓومرد

 ،البطل ):)ردَم((و  ،الراغب ،الطالب: ))وُج((
، أو تعين الرجل MARTرمنية كلمة وباأل ،الشجاع

وهم  ،الكرمي ،الّسخي: حتريف جوا منرد: من التركية
  .يستعملوا مبعىن الكرمي واجلواد
 . املصدر الصناعي: ويبنون منه اجلومردّية

دلب يف إقرية كبرية خصبة يف : اجلوۤمة
 . سهل الروج
نٓو اللي هاد ْوَجال ْت: ]يقولون [  :ؤّنَج

ال ّول له أو  ال تفزعه: يريدون ،بيخاف من خيالو
ونظن أم بنوا على  ،مل جند هلا أصًال ،األمر فترعبه

األعظم لدى الصليبيني يف العّيار ): )وانَج((فّعل من 
  .انظرها .قصة امللك الظاهر
لة يَلُس: ونةحتريف اُجل: من العربية: ونيّۤهاُجل
 ،وهم ال يغّشوا ،م تكون عند العطارَدمغشاة باأل

مث أطلقوها  ،مث يستعملها البّقال فيجعل فيها البيض
، حلنطةاسوق  كالمها يتخذ من ،على الطبق الكبري

  .وقد يلّون
ويستعمل الطبق الكنيفايت حلمل الصينية 

  .احلاّرة
 . اتونّياُجل: يقولون وهم ،نَواُجل: واجلمع
جّوهنا عليه كل : ]يقولون [ : ؤّهَج

، أو )العربية(حتريف وّجهنا  ،لَبمعارفو وما كان يْق
 . ا بذوي اجلاهعلى فّعل ملعىن استعّن) )اجلاه((بنوا من 

  :عن الفارسية هرْواَجل: من العربية :اجلٓوهر
  .احلجر الكرمي :وهرگ
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 واجلواهري اجلٓوهرة: حدة عندهملواوا
  .واجلوهراية

هر وۤااْجلاجلٓوهرات و: واجلمع عندهم
  .راياتواجلوَه

  ،يجاجلوهر :ويسمون املشتغل باجلوهر
  .اجلوهرجّيه :واجلمع

 ة،ومن أسواق حلب سوق اجلوهرجي
  .ًاوكان معظم املشتغلني فيه يهود

  .قاموس الصناعات الشامية: انظر
  .لتارخييةااجلواهر . ١٧٢ص ٣٢واهلالل س 

  و ٢٤٧و . ١٨٨ص  ٢٣واملقتطف س 
  .اجلواهر عند العرب: ٥٩٠و  ٥١٠و  ٤٢٤

  .صناعة اجلواهر يف اهلند. ٢٠٩ص  ٣٠و جملة الكلمة س 

  .جوهر :وبنوا من اجلوهر فعل
  .انظرها .جتوهر :وبنوا مطاوعه

  .وجواهرجوهر : واستمدت التركية
: واستمدا األرمنية من الفارسية فقالت

KOHAR.  
  .جوهر وجواهر :واستمدت األوردية
 :ة اجلوهر فقالتـواستمدت الربتغالي

ALJOFAR.  
: واستمدت األلبانية من التركية فقالت

XHEVAHIR.  
: واستمدته الرومانية من التركية فقالت

DJEVAER.  
: واستمدته البلغارية من التركية فقالت

DJEVAIR. 
  ]:من كالمهم [ 

 . كالمو جوهر: أو ،عم حبكي جوهر
يض بقى هاجلوهرة ۤأي ِب]: من كمام [ 

 . )تكلْم :أي(
 . العقل جوهرة بالراس]: من تشبيهام [ 

طبيعة  ،جبّلة اإلنسان: من العربية :اجلوهر
  .كل شيء

 . اإلنسان حسب جوهرو]: من كالمهم [ 
]: م احلديثةمن تعبريا[  :اجلوهر الفرد
 :وهو عند احلكماء ، ATOMEوضعوها مقابل كلمة
 ،أ وال يقبل القسمة وال شكل لهاجلزء الذي ال يتجّز

 . ةوهو الذّر
: تصغري اجلواد: دوّياُجل: من العربية :ويّۤداْجل

: وعند الدروز ،سناَحل: وتصغري اجلّيد ،الكرمي
لدرزي املذهب االعاقل املتّبع أحكام : ّيدَواْجل

  .وتعاليمه
أا : ريدوني ،ويۤدةدقن ْج ]ويقولون [ 

 . وسط ال طويلة وال قصرية
مصغر : حتريف الزوجية العربية :ۤويۤزةاْجل

أطلقوها على ورقة الشدة ذات  ،الزوج املؤنث
 . النقطتني

 ا زجرياسم فعل أمر عندهم : يِج
  .مشياحلصان والبغل واحلمار لت
 . هوِج ،وجي ،ؤجه ،جٔا: ولغاا عندهم

صاح أبو اجلحش ]: من نوادرهم [ 
ى واحد حّجي وصادف عدَّ ،))يِج(( :جبحشو

  !حّسب عم بصيح لو حّجيو
  أش بتريد ؟-
 . ى عّنك عم حبكي مع جحشيال غَن-

وأطلقوها  ،بنوها على اجليب التالية :ّياۤبةاَجل
 . يشّده اجلباة، على اجليب يشد على الوسط

بية فتحة الثوب ب يف العرْيَجلاأصل  :اجلۤيب
شجرة النحر يدخل فيها الرأس  :أي ،من الصدر
  .لدى اللبس

ة البن حجر اهليثمي يويف الفتاوى احلديث
  لـــئس :١٢٥الية ص ـمالطبعة األوىل مبط اجل
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 :أي ،عن جيب قميص النيب) أي ابن حجر(
  ...طوقه

وملا جاء زي رقم قطعة من النسيج على 
مسوا هذا باسم  ،باطنهمن أو  جانبيه من ظاهر الثوب

حلقيقة يقوم مقامه باستيداع ان ذاك كان يف ذاك أل
مث مسوا ذلك  ،فكالمها وعاء ثويب ،يهفبعض األشياء 

  .بالعّب وجعلوا للعّب جيبًا
ما رقم على  فاستعمال كلمة اجليب يف نذإ

وصّرح ذا ابن  ،الثوب موّلد مل تستعمله العرب
  .تيمية
  .جّيب: انظر

يب يف ألبستهم اليت عرفناها دخلوا اجلأو
يف القنباز والكالبّية والكّبود وامللتان : مؤخرًا

  .والشروال حّتى برنص احلّمام
ح والعباءة َلْشجترد من اجليب اَملأنه  على

  .والفروة واخلاچّية واملزوّية
واختذ لبعض اجلّبات جيوب ال تفضي اليد 
فيها إىل مستودع ثويب، إمنا تفضي منها إىل جيب 

  .أو تأذن لليد أن حتمل شيئًا حتت اجلبةماحتتها 
ة، ملا حيزم على البطن اجلّياۤب: وبنوا من اجليب

  .وفيه جيوب حيزمها جايب القهوة وجايب الترام
  .اجليبة: انظر

  .اجليوب :اجلمعو
  .واستمدت التركية اجليب ملدلوله املوّلد

ا الربتغالية من العربية فقالتواستمد:  
ALGIBEIRA.  

ن يب ألجومل يكن يف العربية كلمة لل
حدث العرب أوملا  ،اليهود كانوا كالعرب يف اللبس

  .مسوه اجليب أحدثوه ومسوه اجليبوجليب ا
أجدر  –حسب السنة الطبيعية  – وكان

  .يكونوا السباقني يف اختراع اجليبأن  باليهود
واجلمع  ،اجليم: املغربومساه سكان مشال 

  .اجليام
  :جيوب اهلواء  :]من تعبريام احلديثة[ 

أطلقوها على الفضاء الذي يقل فيه اهلواء 
تعريب  ،فتهوي فيه الطيارات الصغرية وتتقلقل

  .TROUS D AIRS  :الفرنسية
أنه  جيبه كناية عن ةحدهم رقعأب لويق

  .مفلس
نش جبيبك بْطحطّ هاأل]: من كالمهم [ 

تقال كمًا ملن يدفع مبلغًا زهيدًا (عقب جيبك ب: أو
 صرفت عليه من جييب .)ى مما دفععَلأما قيمته يف 
دفتر  .طلع مصروفو من جيبتو .من جييب اخلاص: أو

 . جيب
 .النسوان شياطني اجليوب]: من أمثاهلم [ 
اللي جيبو . ليش؟ك يف جييب يدإك حرامي ماَن

اإلنسان عيبو جيبو  .لو قروش مبخوش ما بلحق
 . ي على عيبووجيبو بغّط

قرش يف اجليب وال ]: من حكمهم [ 
يت مايف أاصرف ما يف اجليب ي .عشرة يف الغيب

وسادت هذه احلكمة على لفظ يدانيها يف (الغيب 
  .)ةالسودان والعراق وفلسطني ومصر والكويت وليبي

  .الكفن مالو جيب .كك جيَبصاحَب
  .وتاكلو باملنيةال حتط خبزك جبيب غريك 

أن  أبت الدراهم إال: ومن حكم الثاقفني
 . متد أعناقها من اجليوب

اللّفة مصقولة واجليب ]: من كمام [ 
 . مايف فولة

ضربة جلييب وسكرة : ]من توريام [ 
 ). السطوة على مال: يريدون بالضربة(يب يلقل

قيم من جيبك حط ]: من استعارام [ 
 . جبييب لة حطيتاأاملسه ،واجييب وجيبك َس .بعبك

  .ٕرّنما يف جبيبو البْت]: من كنايام [ 
  .)تكرب:(نفو أورم كيسو وورم معو 

حدهم أيقلب أن  ومن كنايات اإلشارات
  .ال ميلك شيئًاأنه  بطانة جيبه إشارة إىل
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اسم ضرب من السيارات الصغرية : يبِج
صممها معمل أمريكي يهودي يف احلرب العاملية 

وحمركها يسطو  ،لتسري يف األراضي الوعرة الثانية
  .على كل دواليبها

 . پوتلفظ جي JEEP اإلنكليزيـةتكتب يف 
قميصي جمّيب : ]يقولون [  :جّيب

وضع  :ذا جيب من جّيب الثوب: يريدون ،بصدرو
  .له جيبًا

  .والتاء للتصغري ،يباجللغة هلم يف  :اۤجليۤبة
كان أبو حشيش يقول وهو ينط ويضرب 

  :همزهرعلى 
  هالهي خساسة وال هي عيب    هك عاجليبيَدألي ل مّد

: حتريف الدجاج العربية املثلثة :اۤجليج
منه الربي  –ن كان ال يطري إو –ضرب من الطري 

 ،جۤيجات :واجلمع ة،والواحدة جۤيج ،هليومنه األ
  .اسم جنس مجعي ذًاإفاجليج 

  .اتع !جيجة جيجة :وينادون الطفل
  .نه اإلنسان من الطيوروالدجاج أقدم مادّج

  .اجاَجل: ويسمون اجليج يف الشام
  .اج أيضًاويف املغرب يسمونه اَجل

  .اْجلداَد: الدجاجةوهلجة تطوان تسمي 
الديك من : اجليجة الدجاجة أو ومذكر

  .غري لفظها
والنفراد الديك يف قطيع الدجاج أولته 

مث ، ها والذائد عنهاأن يكون رائدها وحارس الطبيعة
  .أن يكون عازف مارش دولتها هأولت

  .الديكة :وبدو مريوط يسمون الدجاجة
  ،جيجة :ويهود حلب يسمون زب الصيب

  .محامة :واإلسالم يسمونه ،ألنه رابض على بيض
ودار ذات يوم حديث بيين وبني احلاخام 

  :مزراحى حبلب
  
  

  كثر ماليهودأسالم كانوا فنيني اإل-
  ليش؟-
  .مسيتوه جيجة أنتوألنو مسو زب الصيب محامة و-
  وين الفن؟-

اجليجة وزب الولد زغري مزغر أوين الفّن؟ احلمامة 
كتر أوحتتو بيضتني زغار بقربو لبيض احلمامة 

ابال مسوا عضو البنت قومب ،مابقربوا لبيض اجليج
وبعدا  ،والعش للحمامة مو للجيجة ،العش: الزغرية

وين صوت احلمامة من صوت اجليجة؟ وما يف نسبة 
  .جليجةوامالئكية احلمامة ومنظرا الشعري بني 

أش عم بتحكي بالشعر  ،العيين ال-
  !.تك محامة بتعطيين بداال جيجةيإذا عط ،واخليال

كان خاصًا  ،سوق اجليج: ]ومن أسواقهم[
 .مم منه سوق البياضة لبيع البيضوعلى َأ ،ببيعه
  .انظرمها

 ،احلاخام اليهود اليأكلون اجليج حىت ميننوو
انظر  .الأو سرأفيها ِك: يعّد عظامه ويتفقدها: أي

  .٥٦ص ٥٢س: املقتطف
  . ٢١٧ص١٠ج: وانظر اية األرب للنويري
 . الدجاج: واحليوان للجاحظ يف فهرسه

  :األوالديهزج ]: من أهازجيهم [ 
  نقرت جوزا من مناخريو  –انظرها–جيجة طٓوزا 

  به     :قالت لو                     كش : ال قال
  :ويهزجون

  صحن السلطه                  طاطا يا طاطا 
  يا لطيف :قولوا              بيضة على رغيف 

  نزلت عاملدينه                     جيجة مسينه
  مليانة شنينه                    كسرت قنينه
  ْوَب: قال ال                     شافا الباشا 

 ٢٣٧ص ١٥العريب س العلمي نشرت جملة امع
  :فحواهاه  ١٢٧٩رسالة كتبت سنة 
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د عجيبة وهي جدًا جرت على األلسن بني األوال
: د صاروا ينطقون بفقرتني، أن مجيع األوالغريبة

  صحنني سلطا            طاطا يا طاطا 
  قولوا يا لطيف         كبة على رغيف 

افلتين وال : اجليجة بتقول]: من أمثاهلم [ 
  .ال بالغربلةإاجليج ما ٓدس  .تطعميين

اجليجة بتموت وعيونا  .اجليجة بتشرب وبتطلع لرّبا
من يومكن يا فراخي ماشبع : اجليجة بتقول .بفراخا

البنشل  .البنشل بيضة بنشل جيجة .طمنقاري لْق
  .جيجة بنشل مجل

فالن حبّب يتحّكم ولو ]: من كمام [ 
 .جيج) وسخ(اللي حسنتو نزالة ثوابو  .عاجليجات

 .جراأكش اضربا اكسور : بدال ما تقول للجيجة
مين  .ي عن كارا ولو قطعوا ال منقارااجليجة ما بتعدِّ

  :قالوا للحصيين .جر جيجة ؟إكعتولة ب
  .خباف ينقروين: ج قال لنـنام مع اجلي

جيجة بكون طالقها  )مهرها :أي(إذا كان حق املرا 
  .كش

ل مبوتو برّم: لبنان يف الديك ومن زجل
  .طابور جيج

ل عن البيضة أفالن بس]: من كنايام [ 
 اناعش: يقول اليهود .من باضا واجليجة من جابا

ال عشا بل بيضة واحدة تفقأ يف : أي( جيجة طارت
ومىت  ،ولدى األكل متسها اخلبزة ،ماء مغلي مع امللح

  .)وا فسادها تقامسوهافخا
أصله  ،ال يكتم السر: أي(ة اتبو جيجة ّحبفالن بقْل
فالن ما يف  .عزمو على عشا مقادم جيج .)تركي

  .متلو بقّن اجليج ما عدا الريش والبيض
فالن متل التعلب حبّرك ]: من تشبيهام [ 
فالن خّطو متل خربشة  .ي اجليج ينامدنبو وما خبلِّ

فالن متل  .املغربمبنام : فالن متل اجليج .اجليج
  .)الوسخ( بعيف الدرا وبياكل: اجليج

صرت : ويتهكمون على حالقة رفيق هلم
  .)اليت نتف ذنبها( :متل اجليجة الطوزا

 ،جيج حمشي ،جيج حمّمر: ]من طعامهم[
ر دوص ،ملوخية جبيج ،مغربية جبيج ،جيج بطراطور

حلوى يتخذ من بياض حلم الدجاج يطبخ : اجليجة
  . –انظرها–باحلليب والسكر 

حلم الدجاج تقدمه أن  وذكر اجلاحظ يف احليوان
 . سنه يستعمل يف اهلرائأامللوك و

 اناينا شي بياكل من ورأ: ]زهماغألمن [
  .)اجليج( :ومناكل من وراه

يتخيلون أن ترداد الصوت  :]من أدمو[
  :بني الدجاجة والديك إثر أن تبيض

  بضت بيضة كنت مت-
 سالمتك ياست-
الديك جيجتو يف يوم طرد : ]من أدمو[

  :ودار بيناتن احلوار
  )تطاول بتاجك: تريد(ك قنۤبر قنبورَت-

  م ؟أنافني  ،واجليجة مرتك يا ديك ،يا ديك
  .يف العتبة-
ۤأي قنرب قنبورتك يا  ،تنقرين القصبةبيي -

  م ؟أنافني  ،ديك واجليجة مرتك يا ديك
  .يف الطاقة-

ۤأي قنرب قنبورتك ياديك  ،يي بتجيين البّزاقة
  .مأنافني  ،واجليجة مرتك يا ديك

  .يكان نامي جنيب -
  .بوس عينو وبيضاتوأبعبيباتو بعبيباتو -

  :الزيينومن معارضات 
  الدجاج عالج بطن جائع اأم

  ذاتـله ل للحشي واليخىن                
  :ومنها

  ج وحيداعالأكل الدجاج هو ال
  من لو يقلى وذاك مراميبالس                       
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  :ومنها
  يا دجاجًا حشي برز وحلم

  ْهـوعلى السمن قد حتّمر لّب                    
  اءـوم ،قَتِلُسإن  أكلك الربء

  منك كم حّسن األطباء شربه                    
  :ومنها

  بـه حليـوطاووق ميازج
  حال يل أكله يف يوم صائف                   

طاووق (( :وامسه يف التركي ،صدر اجليجة :يريد(
  ).))يِسگوگ

اللي بتشعل الضّو : ]من كتاب اللّباد [ 
 . قبل املغرب بتجّيا جيجة الفقر
أطلقوه على الدجاج : اجليج الفرعوين

  .ةالصغري الرمادي املنقط بنقط بيض جيلب من إفريقي
أطلقوها على ضرب من : جيج القرنبيط

 ،فاف البحرياتالدجاج الربي يعيش على ض
 . يصطادونه أيام القنبيط
جنويب  :نسبة إىل جيالن: يالينگاجليج ال

 . ضرب من الدجاج الصغري: حبر قزوين
 أصفرأطلقوه اسم نبت ذي زهر  :اجليجان

 ،تتخذ من أعواده مكانس األرياف ،يرعاه النحل
  .الوزان :ويسمى أيضًا ،يكثر يف غرّيب حلب

  .النبات العربيةومل جند له ذكرًا يف كتب 
أطلقوها على لباب اخلس  :اۤجليجة
 . لذيذ كلحم اجليجأنه  على ختيل اوالكّبوس واللخن

اجليجة  :وتسمى أيضًا :اجليجة احلبشية
 .  انظرها . اهلندية

أطلقوها على زهرة  :جيجة القرنبيط
 . القنبيط

 ،الدجاج اهلندي: عربيها: اجليجة اهلندية
كما يعرف يف  ،ج احلبشأيضًا جبي ةويعرف يف سوري

  يــعرف فــوي ،روميــيج الـصر باجلـم

مصر (( :محاة باجليج املصري تأثرًا بالتركية
  ).)طاووغي

وملا كنا صغارًا كنا نفتح خوخة باب خان 
قرب املارستان النوري  ))الشيخ عبد اهللا((يف سقاق 

: ونصيح معًا ،حيث الدجاج اهلندي يرعى يف أرضه
فتفزع ديكتها  ،لبنيةببتاكلي كّبة  !جيجة هندية

لقم لقم : فنفهم من صوا أا تقول لنا ،وتصرخ
  .نلقمها لقمًا لقمًا: أي ،لقم

وموطن اجليج الرومي أواسط أمريكا 
وبعد كشف  ،ّجن منذ أمد بعيدواملكسيك حيث ُد
 . أمريكا دخل أوروبا

: متل اجليج اهلندي]: من تشبيهام [ 
 . عندي) بوّسخ(ببيض بّرا و 
  .وقّيةاجيجة حبشّية بيضتا ]: من أمثاهلم [ 

 . انظرها .لغة هلم يف اسم جورج: جيجو
يايل عجيجو يا قطوش تا]: من أهازجيهم [ 

 ). تعا يل(:
جمنون يشتغل يف قهوة : جيجو بوابة اخلّل

ذنني طويلتني أذو  ،بوابة اخلل اليت هدمت أخريًا
  .وشفتني مثلهما

  قد ؟ْش مخسة وسبعة: يسألونه: من فاته
  تالتة-
  واحدتالتة و-
   .ْطَنْعْش-
إىل احملكمة وسأله  ىلب يف دعوُجو

  :احلاكم عن عمره
  .تالتني-
  .القهوةيف هشقد صار لك عم تشتغل -
  .متانني سنة-

فصول  مع جيجو ومتثل يف هذه القهوة
  :منها ،وفصول

، امسعوا يا ناس واحكموا: يصيح أحدهم
روحوا  ،وأجاين منو صيبهادا جيجو نام معي 
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لب مّنو وبْط ،شوفوه يف البيت عم بيعمل واع ويع
  . هالظامل املا خباف اهللاينالولد وما بيعطهنفقة 

  
واهللا مالك حق  :جبي بقول جليجو أناو
  عطيه نفقة الولد !ياجيجو

  
دب ال منت معو گأستاذ وحق الصليب -
  .وال شي

  
  :-على قولو -وبصيح اللي نام معو

 ،دبگما بت هدب وأنتگب أنا !دبگ-
زور منت اليدك وبإب هيت يل كلسوين أنتموجيت وشّق

د الناس ، اللي بّدو ينام مع اوالناموس ما عندك ،معي
  بّدو يعطّين

  
وحق املسيح : ي جيجو ليبكي وبقولجبو

  .أخت شرفك عرصه )(. . .دب گ
 

جيجو : ]يهزجون قدميًا[ :جيجو قّطوش
  .وهو عايش يف احلمدية ،يعا ِلَت: ياقطوش تعيايل أي

 
قلى ط يماسالبق ]من طعامهم[: جيجي بابا

استمدوها من  ،ة الكرزريبالسمن ويصب عليه ش
  .األب الصغري :التركية واستمدوا كلمته اليت معناها

  
  .الصاحل، نَساَحل .ديِّاَجل: من العربية :يّۤداَجل
 

  .مجع اجلار: اجلريَة: من العربية: اجلۤيرة
 

وقد ، علّي اجلرية: ]من أقسامهم[ :ةاجلۤري
حرف : ِرْيَج :من العربية ،جرية الرجۤاجيل :يزيدون

 ،يوضع موضع اليمني ،جلأو أ جواب مبعىن نعم
  . -))املنت((كما يف  –فعل كذا أال  جِري :تقول

  

قبيلة عربية تقضي صيفها يف منطقة  :اۤجليس
  .ولعلها حتريف قيس ،قرب حلب :تل أبيض

 
  .اجلند: شْياَجل: من العربية :اۤجليش

  
  .وهم يسكنون اجليم ،يوشواجلمع اُجل

  
: ويف الكلدانية ،سٓاْيَج: ويف السريانية

  ).والسني مهملة اجليم گافًا تلفظ( جيسَا
  

القوات الربية : وتعريف اجليش حديثًا
  .املنظمة

  
ويعزو التاريخ إىل األشوريني إنشاء أول 

حىت إذا جاء دور الرومانيني بلغوا  ،جيش منظم
  .الذروة

  .٥١٥ص  ٦ج انظر اية األرب للنويري 

كلمة أن :١٢٣٥ص  ٣٦س وجملة اهلالل 
من البكترية ، أو CURSUS :اجليش من الالتينية

 . GAECU: الفارسية
جثة امليت : يفةاِجل: من العربية :اجليۤفة

  .املنتنة
  .يفاتف واِجلَياِجل: واجلمع

الدنيا جيفة وطّالبا ]: حكمهم من [ 
 . بۤالْك

 ،رنالَق ،أهل الزمان الواحد: عربية: يلاِجل
وقصرت جملة امع العلمي  ،كل قوم خيتصون بلغة

العريب اجليل على الصنف من الناس املمتاز جبنسه 
يف اجليل الرابع  :مث خطأت قوهلم ،كالفرس ولغته

  .عشر مثًال
  .يالاْجل :يقولونوهم  ،األجيال :واجلمع

  ).تلفظ اجليم گافًا(يل ِج :ويف العربية
  .يل وأجيالِج: واستمدت التركية
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اجليل  :واستمد الثاقفون من الغرب
 . الصاعد

مانك من  ،ت شيالطبّۤ]: من كمام [ 
 . جيال

  :]من جناسهم [ 
  كجيَلأنانزل أمن  –يا بدر  – وحق

  لك جي أنامل جتيين حلّد البيت إن                  
  ي لكِجأناكم بّت سهران بطول الليل 

 ك جيَل أناك وان رمت جيًال على قدَّ                 
الصدرة بال . GILET: من الفرنسية: ِجيۤليت

 . كّمني تلبس فوق القميص
 .اسم احلرف الثالث من ترتيب أجبد :اجليم

  .انظر رسم اجليم
  
  

ما فّيا  )هالشغلةأو ( هاملسألة: ]يقولون [ 
الفعل املاضي من : جَّليس فيها َل: يريدون ،الم جيم
 ). ال خالف فيها: يريدون: العربية(اللجاجة 

  :كلمة ترد يف أهزوجة العرس: جۤيه
  .اهللا يساور دٓوز دٓوز جيه

 . انظر شرحها يف ساور
  .جيب اهلوا :رنظا: جيوب اهلوا
من املصطلح العلمي العريب : اجلٓيولوجيا
 :LOGOS و ،األرض :GEO: احلديث عن اليونانية

طبقات  :واصطلح العثمانيون على تسميته ،علم
م يبحث يف تركيب األرض لوهو ع ،األرض

  .وتارخيها الطبيعي
: ٣٤٩ص  ٢١س ويف جملة امع العلمي العريب

  .مصطلحات جيولوجية
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  يمچال
ليس هلا لفظ يف اللغات السامية  -]چ[

فبعضهم يلفظ  ،وهلا لفظ يف هلجات البدو ،القدمية
  .مَچم َحچاحلا :الكاف چيمًا

: ومسوها، ورمسها الفرس چيمًا بثالث نقط
حساب  يفتراك منهم واعتربوها ألاواستمدها  ،يمچ

  .ل كاجليم تعدل اخلمسةاجلّم
يم صوت غاري رخو جمهر شديد چوال

  .التعطش
أي  ،جيري من غار الفمأنه  ونريد بالغاري

  .الذي يلي اللثة: أي ،من حنكه الصلب
والكلمات اليت يف هلجة حلب ذات الچيم 

  .رچاۤد ،چاتني: من الفارسيةأو  مستعارة من التركية
كالبدو  إال عند من يقلب الكاف چيمًا

شلونچي : كشلوۤن يف يقولون وأهل دير الزور الذين
 . دچيوالاو شلون حالچي
  .أداة نفي: رمنية العاميةألامن  :ْإٔچ

وقد ينوب عن التصويت ا تصويت يشبه 
ليس يف اهلجائية صوت يرمسه  ،برصأتصويت سام 

  .ال :مبعىن
: وهذا التصويت قد يكررونه إلرادة معىن

  .حدوثهستنكر وأتعجب من أ
 . ينفي :عم بچأچئ: ويبنون من چأ الفعل

 ،الصعب: چيتني: من التركية :اتنيالَچ
  .القاسي

  . أچنت: يقولونويبنون منه اسم التفضيل ف
حكم النفس عالنفس ]: من كالمهم [ 

  .العازة للئيم چاتينة. چاتني
  
  
  
  

   أبنوا الفعل من چ :چقچقأو  :چأْأَچ
  .نفى واستنكر: مبعىن -انظرها–
  

: چادير: من التركية عن الفارسية: رالچاۤد
  .اخليمة

  
  . لچوادرا :وجيمعوا على

  
  .السوق: يچارِش: من التركية :يالچارِش
وأصلها من  ،بل من الفارسية :قيل

 ،مبعىن اجلانب) )سو((و ،بعةرألامبعىن  ))جهار((
مسي ا ملتقى سوقني متقاطعني فتكون أربعة 

 . جوانب
 ،العالج: من التركية عن الفارسية :هأرالٔچ

  .املخلص ،الوسيلة، التدبري
  .التدبري، مبعىن العالج DJAR :رمنيةألاويف 

  .الچارات: واجلمع
  :]يقولون و[ 

 . ال دواء ،ال مناص: مبعىن ،نه چار
و ما لو چارة البهيم بّد]: من كالمهم [ 

  . لو چارة إال املوتأكل شي  .يقع
 
 . ال چارةاارة مّرگال]: من أمثاهلم [ 
  ]:من أهازجيهم [ 

  .دخلك دبر يل چارة !ْهيا شب يا بو السيكار
  

احلذاء : چاريق: من التركية :اروخالٔچ
يلبسه القرويون ذو الرأس املعقوف يثبت يف الرجل 

  .بأربطة جلدية
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: واستمدته الفارسية من التركية فقالت
  .قچاُر

  .چواريخ :وجيمعونه على
  

أهل : باب النريبأهل : ]يقولون [ 
 . اروخ واحلطاطة والربميچال

حكاية صوت : من التركية :اق چيقٔچ
 ))چاق((تنويع يف  ))چيق((و  ،الكسرأو  الصطداما

 . واع ويع :كقوهلم
وملا  ،الزناد يقتدح به النار: تركية: اقمقٔچ

تراك وأطلقها ألااخترعت القداحات جارى بعضهم 
 . عليها

 ،الكعباك ج: ]يقولون [  :چاك
 ،مل جند هلا أصًال ،وچاكت معو وأقبلت عليه الدنيا
تعادل : مبعىن ،القبان: ولعلهم بنوا الفعل من الچاكّية

لعل هلا صلة أو  ،املوزون مع البيضة فانتصب وارتفع
  .نزل چك :بقوهلم
 . چك :انظر

: ]يقولون [ : والچاكرماية :الچاكرماي
حيلة وال وسيلة : يريدون ،هالّشي مالو چاكرماية

  .املخلص ،املنفذ: حتريف چيقارما التركية ،ملعاجلته
  .وجيمعوا على الچاكرمايات

كيچ عن َچ: من التركية: الچاكوچ
  .املطرقة: چكوشأو  چاكوچ: الفارسية

  .چاكوچة :والواحدة
  .الچاكوچاتأو  الچواكيچ: واجلمع

 :١١وضع هلا امع العلمي العريب س 
 . ومل يستعملها احد ))هرالِف((

چاكيت عن : من التركية: تالچاكۤي
  .املعطف: JAQUETTE: سيةنالفر

 .-انظرها–وهم يسمونه أيضًا السترة 

  .انظرها .والساكوي
  .باءالِق: وضع هلا امع العلمي العريب

 ))العطيف((تيمور باشا  أمحدووضع له 
  ))املعطف((البالطو مسيت أن  مبراعاة

 . ١٠١ص  ٦س  :انظر جملة امع العلمي العريب 

ال سيما من عادات أهل ]: من عادام  [
وإمنا يضعونه على  ،اليلبس الچاكيتأن  اليول

 . مينألاكتفهم 
أو  چاكيأو  چاكية: من التركية :ةالچاكيّۤ

ن بكالليب وق املوزان القدمي الروماين يعّلالقّب: يِكَچ
 ان وجتّرمث تعلق كالبة تتصل ا يف قضيب القّب ،فيه

  .بيضة القبان حىت توازي الثقل
 :السحب: والتركية مستها من فعل چكمك

 . ن البيضة تسحبأل
 ،اجلّد: قمن التركية من چاليشم: شچاَل

  .الجتهادا
 :أي(ن ش بتقوۤزچاۤل]: من كالمهم [ 
 ). اجتهد تربح

كانت و ،داتِه: من التركية :چالشقان
 . الكلمة تستعمل بكثرة
 ،من بساتني حلب الشمالية: قبستان الچاۤل

: آل الچالق التركية نمسي باسم أسرة مالكه م
 . املائل ،املنحرف: چاليق

: كليَچ: من التركية: چاليك چومان
ها لتضرب اى جانبَربن القضيب ُيـالقطعة م

وأصل معىن  ،د اوالألابالقضيب فترتفع لدى لعب 
ومسي هذا القضيب بالفوالذ ألنه  ،الفوالذ :جليك

  .ل الضربيراعى فيه قسوة خشبه ليتحّم
  .چومان :انظر

 . التوش :ويسمون هذه اللعبة
أو  شجر التّنوب: چام: من التركية :الچام
ألماكن اينبت يف املرتفعات ويف  ،شجر الراتنج

 ،كما يغرس يف احلدائق لتصفية اهلواء ،الباردة
  . وأنواعه كثرية ،ويستخرج منه القطران
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: من التركية: الچامرلقأو  :قامورٕلالٔچ
  ،كان الطنيـمأو  نةَيْطــمعىن اَملـب :امورلقـچ
  

أطلقوها على احلذاء الطويل الساق يقي البسه من 
  .الطني وغريه

وملا دخلت السيارة بالدنا أطلقوا 
 من الچامورلق على الرف فوق دوالب السيارة يقيها

تصيبهم أن  كما يقي من حوهلا ،تلوث بالطنيأن 
  .مايقذف دوالب السيارة من الرشاش لدى سريه

 . مورلقاتاالچ :وجيمعوا على
چامرلقي مرهون عند : ]يقولون [ 
 . البسكلتچي
عجو أو  اللگخيطف ولد ال: انالَچ
، الغتصابا: الچمن التركية : انچ :املشمش قائًال

  .السلب
 :املراد اغتصابه قويًا منعه قائًالوإذا كان 
تنهب أن  تستطيع: يريد ،انجان مان عند السّم

  .فال أناان ألنه ضعيف أما السّم
 . إتباع :))مان((وقوله 

اور الضابط چ: ]يقولون [  :رأوچ
محله : يريدون ،وامرألاالعسكري ألّنو ما طاع ونّفذ 

  .هيليتأجذعه وضربه بالعصا على  وثىن
جعل  ،القلب): )مك رويچ((من التركية 

  .على أسفلألا
 . اورةچامل :اور عندهمچومصدر 

املا حبفظ درسو بياكال ]: من كالمهم [ 
 . اورةچم

: من التركية ،الشاورمةأو  :ةاورٔمالٔچ
تراك على اللحم ألاأطلقها  ،التقليب ،القلب: چويرمة
بقوة  ًايف سّفود كبري ويشوى على اجلمر دائر يضّم

  .اللهب
  ).)الصلّية(( :رضا أمحدوضع هلا الشيخ 

وكان يسمى هذا الضرب من الشواء يف 
  .–كما يف املنت  – ))الكردناج((العصر العباسي 

و م كّلالعاَل ] من كالم أهل اليول[ 
 . كيناا اليوم سكۤاوحنۤن هچاورم

 تهرتبمن : شچاُو: من التركية: الچاويش
 ،جاويشونباشي ودون الباش ألاالعسكرية فوق 

 ،حارس الباب ،احلاجب: وأصل معناها يف التركي
  .ذنآلا

  .الرقيب: ويف املصطلح العسكري احلديث
  .اش وچواويشعلى چّو :ومجعوه

  .شاويش :ويف مصر يسمون اجلاويش
 . شاويش أيضًا :ويف هلجة تطوان

  ]:من أغانيهم [ 
  ةچاويش يا چاويش الدوريَّ
  عليك جيرى علّياى واليجَر                          

فال تكن قاسيًا  أناكما حتب أنت أحب : يريدون 
 . ى ملن أحبألنين أتصدَّ عليَّ

  .الباش چاويش :انظر: الباش چاويش
اصطالح تركي على  :چاويش البلدّية

  .جلواز البلدية :أو ،اجللواز: مامسته العربية اليوم
 . ويلقبونه بقاضي الزبالة كمًا

من التركية عن : الشايأو  :ايالٔچ
نبات من  :TCHHA :چاي عن الصينية :الفارسية

فصيلة الكامليات يتخذ من مغلي ورقه مع السكر 
  .شراب دافئ لذيذ
التتر يطبخون الشاي بامللح ال : وقيل

  .كلون معه البصلأبالسكر وي
رض ألاوقد ال جياريه يف انتشار شربه يف 

  .شراب آخر
  .وأجوده السيالين وبعض الصيين

والچاي عرفته الصني واستعملته قبل امليالد 
  .سنة ألفني وسبعمائةب
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ومل تتعود شربه إال  ،ومنها انتقل إىل اليابان
  .يف القرن التاسع امليالدي

  .ومن اليابان انتقل إىل اهلند
وقيل يف ، ١٦با يف القرن وأور انتقل إىلو

  .١٧أواسط القرن 
مث  ،١٦٥٠نكلترا سنة إو أول ماعرف يف 

،  ١٣٥٦مل يف فرنسا من العقاقري الطبية سنة استع
  .١٨١٤سنة  عم استعماله فيها شرابًاأن  إىل

  .وحّرمه يف أول عهده بعض رجال الدين
الصينيني أن  ذكر ))البريوين((ن إ :وقيل
  .يشربون مغليه

رض شربًا للچاي سكان ألاوأكثر أهل 
 شخص الواحدومتوسط شرب ال ،تيبت يف الصني

  .يف اليوم الواحد أربعون قدحًا ن أهل تيبت م
خضر ألام تشرب الچاي ـمألاوبعض 

خضر هذا مل ألاو ،عندهم أنا وشربته ،كالليبيني
  .يكتمل اختماره
ذكر الچاي يف  ))البريوين((ن إ ويقال
  .بعض خمطوطاته

  .TEA: اإلنكليزيةواسم الچاي يف 
  .THE ويف الفرنسية

ن التركية امسه ـالبلغارية م هواستمدت
  .چاي: فقالت

: واستمدت الكردية من التركية فقالت
  .چاي

  .ۤيت: رمنيةألاوامسه يف 
  .تۤه: احلديثة ويف العربية

  .تايألا: ويف هلجة تطوان
  .الشاهي: ويف هلجة جند واحلجاز
  .حشيش چاي :ويف بعض ريف حلب

 ٥٠١ص  ٣٢و س  ٥٤٦ص  ١٧و س  ١٨٣ص  ٢س : انظر املقتطف
  .٧٩٤ص  ١٩و س  ٢٩٧ص  ٥٤و س  ٥٨٨ص  ٥١و س 

  .٣٤٢ص  ٧س : وجملة الضياء
  .١٤٣ص  ٢٠س : وجملة الضاد

قنصل إيران يف حلب كان يف أن  ويروى
كان يأمر عيد جلوس ملك إيران يستقبل املهنئني و

  .من الچاي يقدم للزائر قدحًاأن اآلذن 
  وملا قدموا له السيد مجيل رسام وقيل له

خري للدانيمرك والسويد والنرويج القنصل الَفنه إ
 . . اي چايچچاي : صاح

رض بالدو أإينا شي يف ]: من ألغازهم [ 
 ). الچاي( أمحروعلى متنا  أسودخضر ويف السوق أ

جعلوا عجز بيت امرئ ] من نوادرهم [ 
  :القيس كما يلي

  ك إمناال تبك عيُن :فقلت له
  اسّكر جيب َيل أتيت بچاي بّس                    

 . چاخيانة وچايدان :انظر

كانت تباع  ،قرية قرب الرحيانّية: اياتٔچ
  .خضارها يف حلب

  :]رها الكاسدةاوكان ينادي من يبيع خض[
 . املا را عالچايات ما أكل صرمايات

: ))چاي((من  ،من التركية :ةالچاخياۤن
 ،دار :مبعىن: ))خانه((ومن  ،املشروب املتقدم ذكره

وهي مقهى صغرية  ،حمل شرب الچاي: يريدون
  .مسيت على التغليب

 . تنااچاخي :ومجعوها على
: ))چاي((من : من التركية :الچايدان

أداة ظرف : ))دان((من و ،املشروب املتقدم ذكره
 . تراك على إبريق الچايألاأطلقها الفرس و ،كانامل

مرعى الدواب : رچاۤي: من التركية :رالچاۤي
  .يف الربيع

  .چاير :التركيةويف الكردية عن 
أرسلناها لترعى : رينا الدوابچوبنوا منها 

  . عشب الربيع
 
حتريف  ،اهللا يچبحو: يقول البدو :حَبَچ
جذب جلامها وضرب فاها به ): العربية(كبح الدابة 
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 ،وجذب رأسها ليمنع مجاحها وسرعة سريها ،لتقف
 ،ضربه به يف حلمه دون عظمه: وكبحه بالسيف

  .حاجتهرّده عن : نًاوفال
: ربَچ: من التركية عن الفارسية :رٔبالَچ

  .الشريط
 . بريچّبرة وشبعانة تچفروة م :وبنوا منه

چبق صرمايتو وحّط : ]يقولون [ : بقٔچ
 هشلح صرمايت: يريدون ،ديلو بتّمو واشتغل القشيط

 ،مل جند هلا أصًال ،ل على النعل وركضـمث طبق النع
  .ولعلها حنت من شلح وطبق بعد إبدال الشني چيمًا

  قُبُچ: من التركية عن الفارسية: قٕبالٕچ
جوف ألاالقضيب  ،الغليون: چبوقأو  چوبوقأو  

  .به كان يدخن التبغ
  .الچوبوق :انظر

 . وبيت الچبقجي يف حلب
  .السفيه: چابقني: من التركية :بقونالَچ

  .ابقني والچبقوناتبالچ :ومجعوها على
  .الچبقنة: ومصدرها الصناعة

  .چبقنألا: هاواسم تفضيل
 :ومصدره ،نتچبٔق: وبنوا منها للمطاوعة

 . التچبقن
العاري عن : چبالق: من التركية :الچبالق

 . الفقري املعدم ،الثياب
يف خيمة  ))عيواظ((اسم أخي  :نكوَبَچ

  .اليتااخلي
 . نيكوَبَچ: وحيرفونه يف حلب

  .الچوبوق والچبق :انظر :الچبوق
مصغر : JUPON :من الفرنسية: نٓوّبالَچ

JUPE  اإلسبانيةعن: AL JUPA ةّباُجل: عن العربية، 
  .أطلقوها على القسم السفلي من لبس النساء

 .نةبۤوچال :نچبۤولا لقطعة منليقولون و
  سو چت منمن افۤال: ]يقولون [  :ّتَچ

  

ولعلها مما ، مل جند هلا أصًال ،هرب: يريدون ،حلب
  :يلي

ساق احلصان : چاتالمتق: من التركية -ً ١
  .بعنف

: بداهية، دفعه بقهر: صّته: من العربية -ً ٢
 . ألقاه فيها

  ..الچتة: انظر: تاالَچ
من  ،قمباز چتارة: ]يقولون [  :ةأرالچَت

من أو  ،النسيج من غزل الصوف: يتاِرَچ: التركية
حلمته القطن  النسيج الذي: تارييچ: التركية أيضًا

ثالثة  ربعه حريرًا إىل أن يكون وسداه احلرير بنسبة
  .وهذا الذي عليه صاية الچتارة عندهم ،أرباعه قطنًا
شوف أبو كنيچان : ]يقولون [ : رْتالٕچ

يريدون  ،وچترو مقرتع طربوشو ،جترو شي ومعومۤا
: رْتَچ: من الفارسية ،معشوقه من الغلمان: بالچتر
إذن فتسمية املعشوق بالچتر جارية  ،اخليمة ،ةاملظّل

  .على ااز
  .الشرف ،الناموس: رچْت: ويف الكردية

 . الچتورة :ومجعوا الچتر على
من التركية من مادة  ،تاالَچأو  :هَتالَچ

 ،ساق احلصان بعنف: ))چت((چاتالمتق املتقدمة يف 
 . بد واهلارب عن حكم السلطانآلا: يريدون

: ))التاج((يف  ،اجلودياءحتريف : انَيْتالٕچ
وعربه  ،فارسيةأو نبطية  ،الكساء: بالضم :اجلودياء

  :عشى فقالألا
  وبيداء حتسب آرامها
  رجال إياد بأجيادها                    

ويف  ،السريانية: بالنبطيةيريدون نقول 
تلفظ اجليم (ا وذَيُج: ويف الكلدانية ،وذيٓاُج: السريانية

  .السراويل: )گافًا
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وذياء ودياء واُجلاُجل: وعربت بلفظ
 . جيادألا: واجلمع .دي واجلِيواجلودي واجلوِذ
 –  :أبو ياسني: ]يقولون [  :ةچۤكالَچ

 :من التركية :چچكة ومرتو كمان چچكة –واهللا 
  .وهم أحلقوها بتاء الواحدة ،الزهر: چچك

دخل القوزي عالبغچة : يقولونوكانوا 
البستان لى أي دخل اخلروف ع ،كل الچچكأو
 . كل الزهرأو

 ياسنيلكن ابن أبو : ]يقولون [  :ةۤنَچالَچ
: الغيب والغبية: يريدون ،چچنة وبنتو كمان چچنة

يصفهم  ،قوم يسكنون القفقاس: نَچمن الَچ
مث مشل  ،وأصله وصف للمرأة ،خصومهم بالغباوة

قابلوا بني چچكة أو  ،الرجل أيضًا بلفظه املؤنث
 . وچچنة

أطلقوها على احلذاء الذي ثين  :ةاۤفّحالَچ
 ،جدار مؤخره ليسهل السري به يف الدار وغريها

  .الشّحاطة: ويسموا أيضًا
  .انظرها .الة من چحفّعا على َفهبنو

 . . الچّحافات :واجلمع
 ،جرفه ،قشره: جحفه: من العربية :فٔحَچ

: شحف اجللَد: ويدانيها باللغة اليمانية ،رفسه: برجله
  .للحذاء املتقدم: ))الچّحافة((: ومنها بنوا .قشره

لة اليت يقشر آلل ))فاملچحۤا((ومنها بنوا 
 . انظرها. ا الطني وحنوه
 ،ني بچّحفوا لوگالزن: ]يقولون [  :ّحفَچ

ة بنوها من الچحۤف ،يؤيدونه ويسندونه: يريدون
 . التالية

أطلقوها على احلجرة الرقيقة : ةحۤفالَچ
 حفةمن اُجل ،الطني بني أحجار البناءتسد الفراغ مع 

  .أي احلجر الصغري ،ملء اليد: )العربية(
  
  

أسند : وبنوا منها الفعل املتقدم چّحف
 . حجر البناء وثّبته حبجر رقيق يسّد مع الطني الفراغ

حننه بچحفل : ]يقولون [  :حفلالَچ
رجل : من العربية ،نكَمَلم الَفّيدة حارتنا منحطّۤگع

 . عظيم القدر: جحفل
خة َسبچحفل هالَو]: من كالمهم [ 

 . بسببه: هنا يريدون ،س خلق كتريَباَحن
كابر بچحف ألابقّلد ]: من كمام [ 

 . القنادر
چّخو : ]يقولون [ : جّخأو  :چّخ

بنوها من حكاية صوت  ،ذحبه: يريدون ،بالسّكينة
  .شخري الذبح

بضع : جلخه بالسيف: ويدانيها يف العربية
 . من حلمه

ص ٢ج ) وثائق تارخيية عن حلب(يف : الچخچور

ين كلب كلبان فصد: ))يومية نعوم خباش((عن  ٩٣
ولكن ما وصل  ،ورا العمارة وعضين برجلي اليمني

  .للحم بل لشال الچخچور
: لألب توتل ٣٥حاشية ص  ٣٧املشرق س  :ويف

أي : ))خاش((من : حتريف خاشغور: چخچور
  ،اهلنديةبأي مجيل : ))غور((و ،جنس الفارسية

نعون منه السراويل صكانوا ي )كذا(وهو قماش غايل 
بائع العاديات يف : عن الشيخ الترمذي( .الفخمة
  .)حلب
 . الچخچرييل التالية :انظر

اسم ضرب من احلمام : الچخچرييل
وبر أو  ذو ريش: چاقشرييل: من التركية ،الداجن

نوع من : جاهجور: عن الفارسية ،ينبت يف قائمتيه
  .السراويل

: لىـوجيمعون الطائر الچخچرييل ع
  .الچخچريلّية

 محرألاو زرقألا: ومن الچخچريلية
 . صفرألاو سودألاو
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شوف هالچخّن : ]يقولون [  :ّنٕخالْچ
 ،عشرين مفتاحعندو مليون لرية ومرتو الچخّنة عندا 

  ،مل جند هلا أصًال ،البخيل القذر: يريدون
ق ضّي: على عياله) باحلاء املهملة(ن َحولعلها من َج

 . خبًالأو  فقرًا
  .الكاذب يف هلجة البدو :دوبالَچ

أنه  مث علموا والبدو إذا استحلفوا أحدًا
 . چدوب جدعوا أنفه

عم بچر من مطرح : ]يقولون [  :ّرَچ
من طّر أو  بنوا الفعل من حكاية صوت السري ،ملطرح

بنوا الفعل من صدر كلمة أو  –انظرها وانظر چرچر  –
 . الچاروخ مث أطلق

السكران چّر موسو : ]يقولون [  :ّرَچ
 أمّر نصله على احلائط: يريدون ،هدٓو: وقال .عاحليط

أو  ،بنوا فعل چّر من حكاية الصوت ،مهددًا بصوته
 . سحبه): العربية( الشيَءحّرفوا ا جّر 

  .جريألا: راغِچ: من التركية :الچراغ
أش عشى الباشا الناس : سألوا چراغ الباشا

 . ويعّشاهن قالديرٓق: يف عزميتو ؟ قال
  .چرخ :انظر: ةرأخْچ

  .الكسرو حكاية صوت اللطم :چراق
  .راقْش: ةيويدانيها يف الترك

نزلوا السّيافة بسيوفن : ]يقولون [ 
  .چراق چريق چراق چريق نتسووتر

وچريق تنويع يف حكاية الصوت كواع 
 . ويع

لبس چراقو وصار : ]يقولون [  :راقْچ
: چراق: من التركية ،يتفّتل يل بأرض احلوش

 . البابوج
ب حالك حمسّۤ]: من سبام : [ الچراقة

والبتمشي معن كّلن ، راقةنته شقفة ْچأزملة؟ 
  :ولعلها مما يلي ،مل جند هلا أصًال: چراقات

  

  .البابوج: التركية: من چراق -ً ١
حكاية صوت اللطم : من چراق -ً ٢

الكسارة فتكون مبعىن : جمازًايريدون  ،والكسر
  .انظرها .القرنطي

جري ألا: راغِچأو  من چراق التركية -ً ٣
 . عند املعلم يكون فتيًا

 ،أطلقوها على املثقب البلدي :ّرٕبْرالٕچ
أما بّر  ،جّر القوس من أو ،بنوها من حكاية الصوت

 . فإتباع
أبوك : ]يقولون [ : چربقأو  :بقْرٔچ

مچربق لشبعان وري ومچربق ـمعّدي عراسو كت
  .چربقة
 . جربق :انظر

من  ،رشفالَشأو  فشرچأو ال :فَچْرالَچ
ما ميّد فوق الفراش ليقيه من  ،فچارَش: التركية
  .وقد تتلفح به النساء الكرديات ،الوسخ

ما ينشر أو  املظلة: ))چر((: عن الفارسية
  .الليل: ))بَش((ومن  ،فوق الرأس

  .بَشچاْر: كرادألاويسميه 
وأحسن ما يباع يف أسواق حلب من 

 . رچف احلمويچاچف الرالچ
شريف وشريفة اشتروا ]: من معاظالم  [

رچفني طلع چرچف شريف أطول من چرچف َچ
 . شريفة بشربين
  .انظرها. بنوا على فعفل من چرق :قرٔچٔچ

  .چرچقت: اللگويقول العبو ال
 ). احلالوة(چراق وچرق واجلرجقية  :انظر

و مرتك يآب: ]يقولون [ : الچرچور
 ،ل أمك بتعرفآاس ،چرچورة ما بتربك يف البيت

  .انظرها .حكاية صوت السري: بنوها من چر
كما  ،الچراچري: وجيمعون الچرچور على

 . الچرچورات :جيمعون الچرچورة على
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اع يالب: چرچي: من التركية :الچرچي
وكان أصله يبيع اخلرز باحلب  ،املتجول يف القرى

  .مث اتسعت بضاعته ،والبيض
 . الچرچّية :وجيمعونه على

  .چلخ: انظر :خٔرَچ
الدلو يسقي : تْرَچ: من التركية :ردالَچ

  .رض من النهرألا
  رض اليت تسقى بالچردألا اوالشوايا مسو

  .الچرد جمازًامسوها 
 . يِداالچر: ومجعوا الچرد على

عريشة : چارداق: من التركية: رداقالَچ
  .الناطور

تسمي القهوة  واجلزيرة ودير الزور
  .بالچرداق ألا كانت قدميًا عرائش

 . قالچراۤد :وجيمعوا على
بنوا الفعل من حكاية صوت : قٔرَچ

  .التالطم والكسر
 . چراق وچرچق :انظر

ى فالن ماللي عدَّ: ]يقولون [ : عچرٔق
ولعلها من  ،مل جند هلا أصًال ،عراسو وصار مچرقع

  .ب ووقعجّر
 . چربق: انظر

الفاسد  ،چوروك: من التركية :كٕرالٕچ
 . املؤوف ،املعطوب ،املتعطل

ك يف عينو ك وهۤيهۤي]: من سبام [ 
 . لچركا

صاغ : كان النقد العثماين نقدين :كٕرالٕچ
 . ولكل قيمة ،وچوروك

ضرب من : چورك: من التركية :كٔرالچٕٕ
  .اخلبز اللّين

  

ما بتمسك : مرتو يمة ]:يقولون [ :كّرَچ
: )التركية(بنوا الفعل من چوروك  ،شغلة إال بتچّركا

  .املعطوب ،فسدذي ال ،املتعطل
 . تچّرك: وبنوا مطاوعه

يچّرك ما إاللك عليه ٕأ]: من كمام [ 
 . التچريكيف لك الشغل ويتفّنن 
 . وقبور اجلراكسة. اجلركس :انظر :الچركس

تعبري : ]من طعامهم[: چركس طاووغي
 ،يسلق الدجاج اهلندي: دجاج اجلركس: تركي مبعىن

مث ميزج النسول هذا مبدقوق الكعك  ،مث ينسل حلمه
 . اليابس وباجلوز وبالفالفلة احلمراء

  ،ه چرمراۤيه ۤجراۤي: ]يقولون [  :ررٕمٕچ
 –انظر چر  –. . . . حكاية صوت السري أو: من چر

  .سّري مّري :وحتّرف إىل ،فإتباع ))مر((أما 
: من التركية ،الچروايةأو  :وايالچْر

  .ضعه النساء على رؤوسهنيم النسيج املخرَّ: رةْوَچ
مطران  )):منشور جرمانوس حّوا((يف 
) ال يلففن: يريد(وال يلفن  :١٨٠٧حلب سنة 

. . . . النساء والبنات أعناقهن باجلورايات
  .ايات بطاالترواجلو

 . ))غرة((انظر املنشور كامال يف 

 . انظرها .تنويع چراق :چريق
أو  چتالأو  چاتال: من التركية :لٔطالَچ

مؤخرة  الغصن املفرع إىل فرعني يوصل بني: چتل
وحنوها احلصى  ىتلق ابشريط مطاط  الفرعني

  .الصطياد الطيور
ل ألا طچبشوكة الطعام : ومسوا الشوكة

 . كانت ذات فرعني
 ،داك الچفَهرو َل: ]يقولون [  :ّفالَچ

  ناس چّفات چّفاتـــف الاۤيــانك شــم
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 ،اجلماعة: ّفاَجل: من العربية ،عم بروحوا لعندن
 . ريثالعدد الك

ني وجبتو من گفالن زن: ]يقولون [  :چّف
ّف بنوا الفعل من الَچ ،طوال عم بتچف عاألرض

يطول وينسحب لطوله حىت ليغمر : املتقدمة ملعىن
 . ممّره

: چفت: من التركية عن الفارسية :تْفالٕچ
  التّكأو  الفرد :يقابلها ،فعالَش ،الزوج من العدد

 ْكاهلب َي: والدومينو ويف لعبة الطاولة   –انظرها – 
والدوبارة والدوساي والدورت جهار والدوبيش 

  .والدوشيش
تك إال چفت ؟ : ل احلّمامي املستحمأويس

ن يريد هل كّيسك املكّيس ؟ مث هل صوبنك ؟ أل
بعض املستحمني يكتفي باألوىل وبعضهم جيري 

فيجاب عن االثنتني بالچفت وعن الواحدة  ،االثنتني
  .ّمحام بس: بالتك وعن عدم إجرائهما

أي : ))چفت خان((بليدة امسها  ويف تركية
  .ذات اخلانني

  .چفت: ومسوا يف حلب اجلدار ذا احلبتني
يكون وضع أن  والچفت يف الكعاب

  .وعكسه الزرط ،الكعبني متماثًال
  .ذا متاثالإولة اومثله يف زهري الط

الچفتة والچفتاي : احد الچفتوو
  .والچفتاية

الچفايت والچفتايات والچفوت : واجلمع
 . والچفوتة

أطلقوها على السالح الناري ذي  :الچفت
وملا اخترع السالح  ،النصلني من الچفت املتقدم

أ هذا تبّو ،يكون فيه طلقانأن  الناري وروعي
االختراع مقام االعتبار واجلالل ألنه أمضى سالح 
 ،حيافظ فيه على احلياة ويوقع يف العدو الدمار واهلالك

  .حدمها للمبادرة والثاين للدفاعأواستعملوا 
  

يريدون  ،فالن قلبو چفت: ] وقالوا[ 
  .كالچفت مضاء وقوة وفتكًا

  .چفوت وچفوتة :و مجعوه على
 االستيالء على جزيرة لتراگنإوملا حاولت 

يف حلب  ))ريغاامل((مالطة محل كثري من شباب حي 
ومضوا إىل  ،الچفوتة وحنوها من سالح ذلك العهد

  :وقال قائلهم مهددًا اواتصلوا  ليزيةگنالقنصلية اإل
 .أهل املغاير تسلحوا وصاروا صّبة نارأن  بّلغ دولتك

 . حد ترامجته االثين عشرأوترجم هذا الكالم 
الزيت : من اصطالح املصابن :الچفت

 . انظرها. املطراف
عم بچّفت  :يقول العب الطاولة :چّفت

رشق : يريدون ،تچفيتاتو عم بشّلحين الدقبكتري و
  .)الزوج: أي(حنو اهلب يك 
 ،چّفت الچفت: : ]يقولون [  :ّفتَچ

وجهزه  ،بواسطة املدك قدميًا دكه باخلردق: يريدون
كل مث استعملت إلدخال كل شيء يف  ،بالكبسولة

 . شيء
  .فتواحدة الچ: والچفتاية :الچفتاي
  .انظرها

يف  العربية يقولبيتفصح أن  ومن حيب
 ومصر. ومل يسد استعماهلا ،املزدوجة :فتايچال

عبني ينفخ الن بعض الأل ،البّفاية :فتايچتسمى ال
 . على الزهر وهو يف اليد ليأيت ا

 ،من االصطالح العثماين :كفتۤلالٕچ
الريفية اليت ختص أو  أطلقوها على األراضي الزراعية

 األ ،أي ذات الزوج ،مسيت بالچفتلك ،السلطان
تكون كل أن  لدى تقسيمها وختطيطها فيها روعي
يكفيها حلراثتها أيام احلراثة زوج من  منها قطعة

ستأجر هذا الزوج من وكيل السلطان مث ُي ،الدواب
  .يرده

  .الچفاتلك :ومجعوا الچفتلك على
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ويف ريف حلب أراض كثرية وقرى كانت 
قسمها هو يف عهد  ،للسلطان عبد احلميد الثاينملكًا 

سلطنته إىل چفاتلك تتراوح مساحة الواحدة منها بني 
  .دومنًا مربعًا ١٣٠و  ٧٠

خان الچفتلك يف باب أن  وحنن نعرف
مث هدم  ،كان حمل إدارة هذه الچفاتلك ،اجلنان

  ،وكان حمله بناء البنك السوري اآلن ،ووسع الطريق
 . إىل أمالك دولة الچفاتلك مث آلت هذه

 . انظرها .واحدة لچفت :ةالچفۤت
تطلق على الدابة  ،من التركية: يل هالچفت

مث أطلقوها  ،يهماتاليت ترفس بقائمتيها اخللفيتني كل
ألنه جير الضرر  ،على املشؤوم وذي النحسجمازًا 

 . اسةّفكالدابة الر
چّقيت : سكمبيليقول ال عبو اإل: ّقٔچ

  .تصادم: چاقمق: من التركية ،باآلس
 . الچقاقة :انظر

يوه چّقت أ: نعمةالتته أملن  ]يقولون [ 
 . معك

: يريدون ،چّق القفل: ]يقولون [ : ّقٔچ
 القفل بنوه فعًال من حكاية صوت ،فتحه باملفتاح

 . لدى إدارة املفتاح
: سكمبيلإلامن اصطالح العيب  :ةقأقالْچ

  .أطلقوها على الورقة اليت تغلب وتفوق غريها
 . الچقاقات: واجلمع

من  ))چق((من  بنوا على فعفع :ققٔچٔچ
 . حكاية الصوت

  :]يقولون [ 
  .جاتاطلعت الرّقاصة عم بتچقچق بصّنۤا

: ويقول األوالد راكضني باسطني يديهم
  .حرك جناحيه وهرب: يريدون .چقچق فّر

  
  

مو ّكل من چقچق ]: من كمام [ 
 . رقص

 . انظرها .لغة هلم يف چأچأ :ققٔچٔچ
  ،قالَچأو  لَقَچ :من التركية :لٔقالٔچ
  .ابن أوى: قالَش: عن الفارسية

  .لَقچََ: ويف الكردية عن التركية
   .CHACAL: ويف الفرنسية

 . JACKAL: اإلنكليزيةويف 
 چاقماقأو  چاقمق: من التركية :قمقالٔچ

والقداحة  ،الزند قدميًا ،آلة قدح النار: چخماقأو 
  .حديثًا

 . الچقامق: وجيمعوا على
 ،قرب بانقوسا: ]من حارام[ :قورٓچُقْچ
  .قرٓجٕقْس: وحيّرفوا إىل

  :ويف تسميتها مذهبان
 ،احلفرة: ))ورُقٓچ(( :من التركية - ً ١

: وعليه معناها ،أداة التصغري: ))قٕج((و ،القرب ،البئر
  .فريةاُحلأو  احلفرة الصغرية

 ))چقور(( :من التركية أيضًا -ً ٢
وعليه  ،الكثري: ))وقٓچ((و. . . . احلفرة: املتقدمة

  .احلفرات الكثرية: عناهام
ا ـوغلط الشيخ وفا الرفاعي إذ مساه

  :٨٢قال يف ص  ،))أوچقرجق((
  وعند أوچقرجق مدفون ويل

  يدعى سراج الدين ذو نورجلي                  
قرب تراب : ]من حارام[ :لٔطْسقور ٔقٓچ

  .الغربا
  :٤٣٥و ٤٣٤ص  ٢ج  :الغزي يف النهرقال 

يهبط إليه  مسيت ذا االسم لوجود قسطل عميق فيها
  .))ريانالَع((ـوعرفت ب ،اتكبدر

  .ق املتقدمةچانظر معىن چقور يف چقور
  .٢١٢ص: وانظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجه
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: يف االستحسان ]يقولون [ : يتقِّٕچ
  –انظرها – النفيأداة : )چأ(بنوها من  ،يت عليكچقِّ

وأحلقوها بالياء والتاء  ،لتعجب أيضًالاليت ترد 
كملحق كثري من املصادر السريانية اليت ترد بالواو 

يريدون  ،. . .ناسوت ،جربوت ،ملكوت: والتاء
للتعجب من  ))چأ((كرر أ: چّقيت عليك: بقوهلم

  .استحساين إياك
من  ،چّكو بالدّبوس: ]يقولون [  :ّكَچ

: ومنه ،خرقه وانتظمه: هه بالرمح وغريشّك: العربية
 ،تووچك الساعة بشاْل ،لّفتوْب ّك التمر حّنۤاَچ

 . صدرونيشان ْب الووچكلو
بنا الزغري من إعم بتعيش مع : ]يقولون [ 

 . برتاإچّكة 
 بچك أصحاب العريس]: من عادام [ 

لذا ميشي أبوه  ،ليته وهو ماش يف موكبهأيف  العريس
ه ئحيمونه منهم ومن أعدا وراءه وأعمامه وإخوته

 . احلقيقيني
 بچك القرباطي موسٓو]: من عادام و[ 

 . لو فّيا حّصةأيف الفطيسة مبعىن 
  .چك عينو يف املسألة]: من كالمهم [ 

مطران  )):منشور جرمانوس حوا((جاء يف 
ن إىل احلّمام والكنيسة وال يذهْب: ١٨٠٧حلب سنة 

  .طلقًابالذهب واللولو وشكوك الزهر م
 . ))غرة((انظر املنشور كامًال يف 

األقرع إذا حّكا ]: من كمام [ 
 . دغلي عم بچك وبغليْنَش .عور إذا چكاواأل

  ]:من كنايام [ 
 . فالن بچك حالو يف كل شغلة

 . العنيد بقع عراسو چك]:  من حكمهم[ 
  ]: من تشبيهام[ 

  .البحضر بچك موسو: متل القرباط
  
  

  ]: من أغانيهم[ 
 آه يا عيين                 ك چك األملاسلبق ۤلْب

  ]:من شعرهم [ 
  س توم ويف بستاين چّكيتوات رزرْع

  ومن مّيت الورد وعطر الفّل سّقيتو                
  وغبت عّنو سنة ورجعت ّمشيتو

 التوم بقي توم وضاع كل اللي حّطيتو                
واتنني  ،أربعة چك مك]: من ألغازهم [ 
 أربعة :)ةاّبالد:( .وواحد بكش الدّباين ،چاين ماين

اين چ ننيتوا إتباع،: ، ومكقوائم :ك أيچ
يف –ومن مهام اآلذان أن تسمع ) أذناها:(ماين

  :احلكايات اليت يقال فيها -ماتسمع
: أو على هلجة البدو)) كان ياما كان ((
  .الذنب: يكش الدبان هو والواحد، ....))انچ((

  ،كجريه َچنزل عٕأ: ]يقولون [ : كَچ
من  ،رقبتوجا چك َعأوقع مالسطوح و: أو
 . وقع ،ىَوَه ،نزل: التركية ))چوكمك((

احلوالة : يف االصطالح التجاري: ّكالَچ
: عن الفارسية ،)العربية(الصك  ،ةَجَتالسْف: املالية
  .دَنالَس ،الرسالة ،ةلاحلوا: كَچ

الچك من أن  ويرى األب رفائيل خنلة
  .CHECK :اإلنكليزية

الچّكات : وجيمعون الچك على
  .والچكوكة

  .وقد حيرفون الچك إىل الشيك
 . دفتر الچّكات: ]يقولون و[ 

 چكچكو بالدبوس: ]يقولون [  :چكچك
  .خرق: بنوا على فعفع من چّك املتقدمة: باإلبرةأو 

 . تچكچك: فقالواوبنوا مطاوعه 
: يريدون ،چكچك العجني: ]يقولون و[ 

يف طياته ثقوب بعامل ختمر كما لو ثقبته  صار
  .بثاقب
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چكچك وحكموا على چكچك العجني 
  .جبامع التخمر ،اللنب

كشكش العجني : مث حرفوا چكچك إىل
 . وكشكش اللنب

إذا تأخر حدا عن ميعاد ]: من اعتقادهم [ 
نا جيي قوام الزم ننّكس املكنسة يف البيت ْديتو وٕرَج

منّكسة ونقول وحننه عم  هونچكچكا بدبابيس وهي
ك عود ما جبيك صرب وال ك عود وفوَقحتَت :نچكچك

شي رك يقوموك وان كنت مۤاكنت بۤان إ ،قعود
  .دوكگير

 تهراين صديق يل كان طاليب صورأو
شوف : وقال يل ،خاشفوتوغرافية وهي مدروزة ْبال

فرنسية اللي رتيست اإلش عم بتساوي األأيا أستاذ 
صوريت هي بعد قطيعة كم ت اخۤد: لك عّنا حكيت

وكل چكة كانت عم  ،يوم وچكچكتا بالدبوس
  : -متل ما حكت يل-  تقول

 . ليش ما بتحبين ؟
ر متل القمر وخّد مدوَّ]: من ألغازهم [ 

 ومناكلو بالشتۤا ،وخّد مچكچك باإلبر أمحرملس 
 ). القطايف: (رَكَشبالأو  بالدبس

 ،أطلقوها على عصفور التني :كاكَچالَچ
 . ألنه يشك منقاره يف التني

يف لعبة  ]يقولون [  :كانكَچالَچ
بابودينا  ،يناينا البابوَدالبابوَد :–انظرها  –ا َيّصومْنالَع

 ،چكچكان البقرة ،هيلوان الچكچكان ،اهليلوان
 ،الچكچكان يقرصون ظهر الراكع يقولون وعندما

 . كأم يچّكونه ذا القرص
: ]يقولون  [: ةالچكرماۤيأو  :الچكرماي
وإذا وقع حبوش حلالو چكرماي  ،الزكي اللي ما بقع

  .فر وترتيلعلى قّدا َح
  .جاكرماي :انظر

  

من  ،اسم ضرب من محام الكشة :كليَچ
 . السحب والتمديد: التركية من چكمك

 ،مَكّفة َچبس َلۤال: ]يقولون [ : مَكالَچ
طاطة اخلمرّية ذات اإلطار األخضر على وهي لفة اَحل

  .القّبيعة املوصلية
يبدو شيء من إطارها أن  ويالحظ يف لّفها

 كما يراعى ،األخضر فوق اجلبني ويغطي ثلث األذن
  .تتهدل شراشيب احلطاطة فوق هذا اإلطارأن 

  .م لفة القبضايات الغاوينّفة الچَكوَل
تكون زرقاء  ،ملحفة چكم: وللنساء
  .وقطعة واحدة
: من جكمك م من التركيةچَكال ةوكلم

 . الشّد
حبوب نباتية يبيعها العطار بقدر  :مَكالَچ
مث تلصق على  ،تدق فتصري كالعلك ،حبوب الفلفل

ألا  ،من چكمك التركية املتقدمة ،تنفجرلالدّملة 
 . بعد االنفجار تشد وتقلع

: من التركية ،كمجايةوالَچ :كمجايالَچ
 ،الدرج ،العلبة الصغرية جتّر من صندوق: هَجكَمَچ
  .اجلارور ،السّحابة ،اراجلرَّ

ومسوا بالچكمجاي أيضًا تواليت املرأة 
وبودرا ومحرة شفايفها الذي فيه كحلها ومحرا 

  . ..كولونيتها وو
 عيناي أجووضع بعضهم هلذه الچكم

بىن على اسم املكان : ))سفطاَمل(: چكمكاية املرأة
  .متاع البيت: فاطةمن الُس

وعاء تّدخر : ))معْكاِل((: آخر هلا ووضع
 . فيه املرأة متاعها
الها َچ: بلغة البدو ]يقولون [  :الَچ

أي سطا فالن على  .دَمأكلها َح: يريدون .دَمَح
 . املال

على هلجة  يقولون]: من كمام [ 
  ،عباييت دّقت بعباية ابن عم اللي چال احلالوة: البدو
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ن اتصلت ولو أكان يل السعد : يريدون(
 . )لسعادةقليًال مبن نال ا
والچلبنة  ،لنبَچفالن ْم ]يقولون [  :نلَبَچ

حىت  ،نةومرتو مچلَب ،وبيتو مچلنب .لتوائبينة على عْم
  ،للنظر هفتتا ۤالومشسية بنتا چلبْن ،لحفتا مالنة چلبنةَم

 منبنوها  ،اللطف والنعومة: بكل ذلكيريدون 
  .انظرها .چليب التركية

 . چلنبْت :ومطاوعها
 ،اللطيف: چليب: من التركية: الچليب

  .اجلميل ،السيد ،األديب ،الناعم
والچلبنة  ،چلنب املتقدمة :وبنوا منها

  .نواملچلْب
 :أصل چليب :٦١٥ص  ٥س  :ويف اهلالل
غدت مبعىن الشريف أن  إىل ،الصليب يف السريانية

 GENTIMENT :وأخريًا صارت مبعىن ،حسبًا ونسبًا
 ). GENTLEMAN: صواا: نقول(

، لحملة َچَز: ]يقولون [  :حْلالَچ
: حْلَچ: من الكردية لح،َچلح، وعيلتوكّال چومرتو
  .النحس ،الشؤم

  .چلحتو مرتو: وبنوا منها فعل
  .انچلح: وبنوا للمطاوعة

  .القمرجّية: وأكثر من يعتقد بالچلح
 . الچلحويت: انظر

چلحف يل : ]يقولون [  :فٔحْلَچ
 ،قطع يل قطعة رقيقة: يريدون ،وية حلمةالقّصاب ْش
  .انظرها .ل من چحفَعْلبنوا على َف

هيك وهيك بچالحيف : ] من مسام[ 
 ). أو قرعتو(وّچو 

  ]:من أغانيهم [ 
  هت چالحيفو احلارضوّۤ َه      ّف عالّطارر يا َددنۤك

: كرديةـــن الــــم :الچلحويت
  :حويتــچلــــــــــكعب لــال

الكعب : وعكسه ،فنيًاالذي مل ينحت حنتًا 
 . انظرها .حواشتقاقه من الچل ،ّبنجيالَص

: خْرَچ: من التركية عن الفارسية: خْلالَچ
وهم أطلقوه على ممسك يدار فيفتح  ،الدوالب

 . الباب
: يريدون ،چلخ املوس: ]يقولون [ : خٔلَچ

: چلخ املدية واملوس واملقص: من العربية ،شحذه
عن  ،يدار على حمورو حجر ـوه ،خْلشحذه بالَچ
  .كل ما دار على حمور: خْرَچ: الفارسية

  وهم ،الچلخ: لخ العربيةومصدر َچ
  .الخةوالْچ الچلخ: يقولون

  .انچلخ: وبنوا منها للمطاوعة
: يف چلخ والچالخة وانچلخ يقولون وقد

  .بالراء: چرخ والچراخة وانچرخ
ومنه ، خخ والچْرالچْل: ومسوا الدوالب

  .الباب به يفتح مسوا املزالج الذي
ما دار : خْرَچ: ويف التركية عن الفارسية

 . چارق: ويف عامية التركية ،حول حمور
 ،راح فالن چالخة]: من استعارام [ 

اضمحل كما تضمحل اآللة القاطعة : يريدون
 . بشحذها

 . يرو چالخة]: من دعائهم على فالن[ 
اسم اللفت يف سلقني وحارم وما  :الچلٔغم

 ،عن الفارسية ،اللفت: من شلغم يف التركية ،ليهماإ
  ،چاغالم: ضولناويف هلجات األ
  .ملَجالَس: ويف العربية
 . انظرها. الچلم: يف الچلغم يقولونو
التوت : كَلِچ: من التركية: لكالَچ

 . اإلفرجني
  .قطعه: لم الشيَءج: من العربية :مَلَچ

  .قطعه: صلمه: ويدانيها
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للمطاوعة  ،انچلم وتچّلم: بنوا منهاو
  .كالمها
  .ومجّل :انظر

  .جّز صوفها: م الغنمّلَچ: ويف هلجة مريوط
مثلها  :ويف الكلدانية ،مَلويف السريانية ْج

 . )اجليم تلفظ گافًاو(
يف مبعىن اللفت  حتريف الچلغم :مَلالَچ

ودير الزور تقول أيضًا  ،سلقني وحارم وما إليهما
  .چلم: للفت
 . الچلغم :انظر

شبه قرن صغري من الذهب : كْنَلالَچ
  .ف بعض الطيورْريشبه ُع ،تحّلى به يف الرأسُي

 . جنكاريةوكان الچلنك شعار اإل
  :يف غريب حلب: ]يقولون [  :ّمَچ
: جّمألاحتريف الكبش  ،رقُص :، يريدونطچّم اخلۤي

  ..الذي ال قرن له
الثياب : ماشرياچ: من التركية :اشريَمالَچ

 . الثياب املعّدة للغسيل ،الداخلية
من : والچمجاي والچمجاية :الچمچة

امللعقة الكبرية للسوائل : مچاقه وَچمَچَچ: التركية
: عن الفارسية ،حيرك ا الطعام السائل ويسكب ا

وقيل بل الفارسية استمدا من  املغرفة، :همَچَچ
  .التركية

 . الچمچات والچمچايات: وجيمعوا على
  :]أمهام من مناغاة [ 

  تس تك تستايه تس تْك
  ـهبعرسك ألطبخ رشتاي                      
  وان عّيروين اجلريان

  ـهن بالچمچايـضرال                      
: نَمَچ: من التركية عن الفارسية: نَمالَچ

ويطلى به  فيسحق ضولناب من األجَلُي ،لبةبات اُحلن
  .البصطرمة مع الفالفلة احلمراء

طاله : ن اللحمّ :بنون منه الفعليو
 . مبسحوقه

  .مسنتاإل :انظر :الچمنتٓو
من  ،چّن اجلرس: ]يقولون [  :ّنَچ
  .قرع :چان مبعىن :الفارسية

ك وزاْن، قرع :زان مبعىن: ويف األرمنية
  .مبعىن األجراس

  .چنچن: وبنوا منه على فعفع
 . للمطاوعة انچن: منه وبنوا

 . دينأچن اجلرس وچّنت : ]يقولون [ 
إذا چّنت أدنك بكون ]: من اعتقادهم  [

إذا : وهداك الوقت الزم تدعي ،حدا عم بذكرك
وإذا ذكروين بشر اهللا  ،ذكروين خبري اهللا خيّيرن

 :وإّياه على قولة أنالك املوت وإذا ذكرين َم ،يقابلن
 . رسول اهللا ًاحممدوأن له إال اهللا إال ألف أشهد أن 
: ملن چّنت أدنو يقولونف ] ويتندرون[ 
 . كيف أدَن )فّلت(هاد الشيطان 
وين كنيت راحية ]: ة التهكمّي من أغانيهم[ 
 . يا چن برن
: يريدون ،چّنابّدك ْت: ]يقولون [  :ّنَچ

 ،تعبريهم عن التبول بالچن استعارة ،تبول ؟أن  تريد
 . صوته كصوت آالت الطربيريدون أن 
  :من التركية عن الفارسية :رٔبْنالَچ

  .الدائرة ،احمليط ،قةاحلْل ،اإلطار: ربْنَچ
 . چنابر :وجيمعوا على

للدائرة حتيط  ،چنرب البّبور: ]يقولون [ 
 . بترسه

  :]يقولون و[ 
 . إلطار النظارات ،كچنرب الكزٓل

  كم بعضـتهـــوي]: من كمام [ 
چنرب  :اللوائيني يف حلب على ذوي العمائم فيلقبوم

 .نيل سيفٓو
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 ،چنرب عقلو ّبَط: ]ويقول احللبيون[
وچنرب  ،وچنرب ذهنو مصّدي ،أسودوچنرب فكرو 
 . ذكاه من تنك
 ،يلةگرما حييط براس األ: يلةگراأل چنرب
 . من چنرب املتقدمة

چنرب  العادة: قلت لواحد]: من نوادرهم [ 
  !؟يلتك عريض گرأ

ال  :يلةگرچنربي بقول لنار األ ،إي نعم –
 . بستلّقاكي أناوإذا وقعيت  ،عتقعي ٕب

حتريف ]: من سبام [  :هفاَنر َحٔتْنَچ
 ،السرقة والنهب: ))چاملق((التركية من  ))چال((

 ،أداة تفيد النسبة إىل مهمة: الفارسية ))ارٔد((بعدها 
حتريف : ))هفاَنَح((مث  ،السّراق والنهاب :ومعناها
احلفيانة كناية عندهم عن أخي  أخوو ،احلفيانة
 . انظرها .الكلبة

 . ملح الچنتريك: انظر: نتريكالَچ

فالن يم غشيم : ]يقولون [ : ليَتْنالَچ
أصله تعبري عسكري عثماين للجندي الذي . لينَتَچ
عفى من محل السالح والدخول يف املعارك لعاهة ُي
)) الچنتة((لكنه يرتدي البدلة العسكرية وفوقها  ،فيه
 . اجلعبة: أي

  :نتيانِچ: من التركية: نتيانالَچ
  .السراويل الواسعة يلبسها بعض نساء الريف

 ،))نتيانالِش((بلفظ  ))التاج((وذكرها 
مل يشرف على طبعه  ))التاج((أن  ويرى القارئ

 . حمقق يشري إىل أصل كلماته
ة مطعمنا اليوم ـبام: ]يقولون [ : چخْنَچ

التعبري أن  عتقد، أتدعو للقرف: يريدون ،ةَخنْچَچْم
من دير الزور املشهورة بأكل ته حلب ستمداهذا 
  لفظونـــــيث يــــح، ةيبامـــال

وعلى هذا  ،على هلجة بعض البدو الكاف چيمًا
 ،كأا :چان مبعىنأو  نمن َچ: فچنچخ من كلمتني

 اسم فعل: العربية ))كخ((ومن كلمة چخ احملرفة عن 
 . دع: مبعىن أمر

چنچنوا ايدّيات : ]يقولون [  :نَچچْن
  .انظرها .ّنبنوا على فعفع من َچ ،واملصاري

: ملغرب ّمسوا الصّناجاتاويف مشال 
  .انظر چن .))الشناشن((

 . انظرها .لغة هلم يف الچنچون: نچورالَچ
 .لغة هلم أيضًا يف الچنچون: نچولالَچ

 . انظرها
  :]من مناغاة أمهام [ 

  هوعينك سودا ومكحول!    هتك تس تك يا فول تْس
 . هچنچولع إنيت ولّس        وغاوي ّبوأبوكي َش

على   –انظرها  –بنوا من چنچن  :الچنچون
  .فعفول لتلطيف اسم الفاعل الذي تصوت حاله

  .الچناچن: واجلمع
  .لچنچوناتا :واجلمع ،الچنچونة :واملؤنث

 ،الچنچولو،وقد حيرفوا إىل الچنچور
  .الچنچولةأو  ،الچنچورة :واملؤنث

  .والچناچل ،الچناچري: ومجع املذكر
أو  الچنچورات: ومجع املؤنث

 . الچنچوالت
أو  ،الچنطايأو  ،نطاالَچأو  :طةْنالَچ

عن  ،چانطه: من التركية ،ينِطالَچأو  ،نطايةالَچ
  .فضةالَو ،ةعَباَجل: احلقيبة: چانته: الفارسية

  .والچنطايات ،الچناطي: وجيمعوا على
: ))نةَبْثاَمل((: وضع جممع مصر حلقيبة النساء

والكلمة  ،كيس تضع فيه املرأة مرآا وأدوات زينتها
  .ميانية

  
 . ٥٦٨ص  ٢س : انظر جملة امع العلمي العريب

: من أمثال اجلنودأصله ]: من أمثاهلم [ 
 . ي خّيك بّيك ال تعطيحط خبزك بالچنِط

  ]:من أغانيهم [ 
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  هطْنَوعايش بالَع أناو                 اطـبطنبلدي 
  ح بلديعاوز اروَّ أناو        هري الچنطْيَه !يا أمي 

 . الچنتلي :انظر

: قنااچأو  ،ناقَچ: من التركية :قٔنالَچ
  .الصحن

  .ويعري الشامّيون احللبّيني باستعماهلا
  .چناق: وجيمعونه على
: واجلمع ،الچّنوقة: يقولونويصغرونه ف

وتستعمل الچنوقة يف قرى غريب حلب  .الچنوقات
  .لصحن الفخار
 . ٢١٥ص  ٢٢س  :انظر جملة الكلمة

على : يريدون ،أكلت چنق: ]يقولون و[ 
 . ما سكب يف الصحن من طعام: ااز

 ،چنق كنافة وجنبو آفة]: من استعارام [ 
 . حماط باألذّيةأنه  الشيء يغري إال: يريدون

ناق صّف صّف ْچ]: زهم من ألغا[ 
مواطئ : (واب حلب للطاحونصحون من ْب

 ). مالاِجل
ق جا واحد على قلّٓأ]: من نوادرهم [ 

وعلى  ،بّدو يشكي للقوميسري ،ايدّية أيام العثمانيني
  :حسابو عم حبكي بالتركي

لست من : (لگحد الناس دأن َب! يا هو 
تاجر يف خان  ْنَب ،)رفيع الشان أنابل : غمر الناس
! يا هو  ،)ويل غرفتان فيه(يكي أوضة وار إالعلبّية و

ي دَِّعمحل حطب ْم ،ميِدإي عدِّن ورا اجلامع ْمَب
ش ي طْبِنَب ،)ما قال: (دميه دي كك ضهَرباَل ،يديإ

هم  ،هم چنق حلمة كسر إيتدي ،إيتدي على خلقّتي
  .قمبازي شق إيتدي) يقوهلا باكيًا .انظر(باق 

  
چنقر السّواس عم ْب: ]يقولون  [ :رٔقْنَچ

 . التصويت: چبنقر دامق: من التركية ،بطاستو
و بچنقرة اهالّشي م]: من كمام [ 

 . الّشي بتعزيل الطريق ،بريقاال

ايب مصروفو فالن عّز: ]يقولون [  :نَنالَچ
 ،الطريقة: نَنمبعىن الَس )العربية(ن َنحتريف الَق ،نَنَچ

 . طريقة االقتصاد وصرف القليل: يريدون
  . الچنق :انظر: الچّنوقة

 
من  ،چهرتو مقلوبة: ]يقولون [ : هرهالَچ

والوجه  ،الوجه: هرهَچ: التركية عن الفارسية
 . وهم ال يستعملوا إال يف معرض الذم ،العابس

هرتو هيك وهيك يف َچ]: من سبام [ 
بات متل قّالأو  ،اللي متل سقاقات حبسيتا

  . خانطومان
 

 ،فالن چهره سز: ]يقولون [ : چهره سز
أداة السلب : ))سز((بعدها  ،من الچهره املتقدمة

  .ال وجهًا حسنًا: ويريدون ،ال وجه له: أي ،التركية
  
به زجر ياسم صوت : من التركية :وُچ
  .احلمار ليمشي

  
چو بالكردية  :قال: رومسعت كرديًا يتنّد

چو نقول  :وعندما نقول للحمار ،مبعىن مضى وذهب
  .احلمارة راحت فاركض واحلق ا: له
  . جحا :انظر

 
: عن الفارسية: والُچ: من التركية: والالْچ

أو  رارة من صوفالِغ ،دلالِع ،الكيس الكبري: والهُگ
وهم أطلقوا فاختذوه من القنب والكتان  ،شجر

  .والقطن والنايلون وضروب النسيج
  
  

  .قواِلُچال: وعربته العربية فقالت
  .التاوْچ :ومجعوه على

ن وشَح ،ل البضاعةچوَّ :وبنوا منه الفعل
  .والتچويل أحفظ إال ،چّولةْماحلبوب 
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 . والْچ: ويف الكردية
  ]:من كمام [ 

  لو كان بّدي من هاألشكال
 وال كنت عّبيت يل مّنو ْچ                         

  :ةتهكمّيال ] من أغانيهم[ 
  والني طّبوع وفركون قرادْچ

 يف دقن عّمك احلاج مراد                            
بضاعة : من اصطالح التجار :وبالُچ

  .چوبة: يقولون واليهود ،چوب
يلحق ا أن  ويكثر .JOP: اإلنكليزيةمن 

LOT. النفاوة املختلفة املقياس ،الفضلة :ومعناها، 
  .انظرها .دنةالبضاعة األْر :وضدها

يف حلب فمن  ))الچويب((أما بيت 
 . مبعىن اخلشيب: الفارسية

 . الراعي: چوبان: من التركية :انٔبچٓو
 . يف جرابلس]من قرى حلب[: كچوبان ۤب
: چوبوق: من التركية ،الچبقأو  :وقُبالچٓو

وف يثبت يف رأس الغليون القسم الفخاري املعق
  .غ ويدخن بهبحيشى الت

  .الچبقات: واجلمع
: ، واجلمعالچبقجي: وصانعه وبائعه

  .بقجيةچال
 . ال تزال يف حلب)) بقجيچال((وأسرة 
املوسوعة ((ومساه يف  ،درْوواَجل :رٔدْوالَچ
نبات  :الَشْيَلم وهو: قال: ادرْواَجل: ))يف علوم الطبيعة

حبه قريب . . . سنبلته مستطيلة. . . عشيب حويل
  .ّرالشبه من الُب

 . واملصابون مبرض السكر يأكلون خبزه
من أوضاع الكعاب  :من الكردية :ورالُچ
 . اليت يلعب ا
أو  اللٓوگ وروا لٓوَچ: ]يقولون [  :ّورَچ
: يريدون، بنوا على فعل من چوري التالية ،مصرّياتو
  .ى دون حقسلب واستوَل: ربچوَّ

 . چّورْت :ومطاوعه
أو  اللگحد األوالد الأخيطف  :يالچوِر

 ،چوري: املصاري قائًالأو  عجو املشمشأو  الكعاب
 ،النهب: ))چاملق((التركية من  ))چال((حتريف 
  ،االستيالء ،االغتصاب ،السلب

  .أنااستيالئي : أما الياء فضمري املتكلم العربية مبعىن
 . التركية مبعىن الكثري :قچٓو
 .ة چوق عقل يوقأرپ]: من كمام [ 

  .غاجقأ :انظر
 :من التركية عن الفارسية: هوكاۤنالُچ

العصا الرفيعة من اخليزران يضرب ا : انگْوَچ
 ،وقضيب معقوف الرأس تضرب به الكرة ،احلصان

ن كان اعوجاجها طبيعيًا فهي إف ،وهي الصوجلان
  .))نحَجاِمل((

  .تنااالچوك: واجلمع
 ،اسم ضرب من محام الكّشة: يالچوكاِن

 . من التركية
برعم : چوكا: من التركية :الچوكاية

 . الزهر
  .اجلوكرأو  :رالچوۤك

 . اجلوكر :انظر

: چول: من التركية عن الفارسية :لالچٓو
  .الصحراء

  .چول: ويف الكردية
 ،الچوجلي: والنسبة إىل چول عندهم

  .الچوجلّية: واجلمع
  

أطلقوها على ما يتدّلى من شعر  :ةالچوۤل
  .ويسموا الغّرة أيضًا ،الرأس على اجلبني

كما كانوا أطلقوها على قّصة شعر 
يترك الشعر طويًال بعض الطول على : األكابر

  .مستوى واحد مع تدريج ايته
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أخذًا من الچول  .ّصتان بالچولةومسيت الَق
  .صة البدوأي َق ،الصحراء: ملتقدمةا

العتبة : وكانت قصات الرأس قدميًا ثالثة
 . والزعزوعة والچولة

: يف القمار ]يقولون [  ،كردية :ومُچ
بعدها  ،مبعىن املضّي والذهاب: ))چو((من  ،چوم

 زمعُتأو قبلُت: ومؤداها ،امليم ضمري املتكلم
 . يف هذه الصفقة ومضيُت

چاليك ((يستعملوا يف لعبة  :انوَمُچ
ذكرها علي سيدي يف قاموسه يف  ))چومان

ها من لعل ،))چومان((مث مل يذكرها يف  ))چليك((
الالعب حني أن  بآية ،بويلاملتقدمة مبعىن َق ))چوم((

: قبول ؟ يريد: الچومان يصيح: يرمي التوش أي
نكمل اللعب بوضع التوش على األرض أن  أتقبل
أما األلف والنون  ،ال :أو قبول: ومالعبه يقول ،هذا

 . فملحق
النسيج القطين : چيت: من التركية :الچيت

كما  عليه، ألوانأو  بطبع أشكال ذات لون يوّشى
جاء يف قاموس مشس الدين سامي وقاموس علي 

  .سيدي
  .والتركية استمدت امسه من اهلندية

الچيته والچيتاي : ويسمون القطعة منه
  .والچيتاية

  .الچيتاياتأو  الچيتات: واجلمع
نوع من األقمشة : الشيث: ويف القاموس

  .اهلندية
عيسى القاموس  أمحدوجياري الدكتور 

  .فيعّدها هندية
اسم : يثيت والِشالِش: ))املنت((ويف 

يتة مبعىن ما من الِشإوهو  ،لنسيج من القطن املوّشى
ألنه أول  ،ورمبا كانت هندية ،دخيلةأو  ،العالمة

وكانت معروفة يف القرن احلادي  ،ماجاء من اهلند
  .عشر اهلجري

  ،فارسية: جم لدوزياويف تكملة املع
  .سنسكريتية األصلوهي 

  .واألب رفائيل خنلة ينسبها إىل الفارسية
  .شيت: والچيت يف املغرب األقصى

  .نكلتراإوأكثر معامل الچيت يهودية ويف 
أصلها احلقيقي من أن  ويغلب على الظن

 . شيط: وتلفظ .GHEET: اإلنكليزية
أطلقها اليهود على اللرية الورقية  :ةالچيۤت

 . ألا مطبوعة بألوان
اكبوس بإيد املوظف ]: من كالمهم  [
 . ي لك معاملتكچيتة مبّش

 ة،نسبة إىل بلد چيچان يف إفريقي :ةالچيچاۤن
كما أطلقوها على  ،أطلقوها على العبدة السوداء

 . احلرة البيضاء البشعة
 ،چّير الكمبيالة: ]يقولون [  :چّير

 .بنوا الفعل من الچريٓو ،حدأحوهلا إىل ذمة : يريدون
 . انظرها

 .،چّيرنا الدواب: ]يقولون [  :ّيرَچ
. أرسلناها إىل الچاير ترعى فيه عشب الربيع: يريدون

  .الچاير :انظر
، التوقيع: GIRO: من اإليطالية :الچريٓو

  .احلوالة املوّقع عليها:يريدون
 . الچريويات :وجيمعوا على

 . بلهجة البدو حتريف الكيف :فالچۤي
  .اّنك چيَف: كچيَف: ]يقولون [ 
  
  

چاق : تنويع يف حكاية صوت القرع :چيق
  .چيق
 . چاق :انظر

  .هشيكوالطأو  :هالٔطچيكٓو
 . هشيكوالط :انظر

مثر نبايت : كچيَل: من التركية :كيَلالِچ
 . انظرها .زالفرۤي ،رضي يشبه التوتأ
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  .الصني: بالد مساها العرب :الچني
 . الصينية :انظر

لضرب من : حرب چيين: ]يقولون [ 
  .األحبار الثابتة والالمعة اخترعها الصينيون

  
الصاية اليت : صاية چينية: ]يقولون و[ 
فستقية مزّهرة بزهرة أو  سّكريةأو  أرضيتها بيضاء

  .وهي مستمدة من الصني ،معقوفة

من الصني  ))اهليطلّية(( واستمدت حلب
كما استمدت منها رأسًا فصفصة  ،بطريق تركستان

 . البزر
مبعىن  اإليطاليةعن : التركيةمن  :الچينكٓو

أطلقوها على اآلنية  ،صنع الصني: أي ،الصني
الرخيصة اليت بطانتها معدنية ومطلية من الداخل 

  .ورسلني وحنوهپواخلارج بال
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الحاء 
 ،))احلۤا((ويلفظوا  احلاء، -]ح[

والتاء  أسوة بالباء: فيحذفون مهزا ومييلون ألفها
  .لظاء والفاء والياءاواخلاء والطاء و والثاء

احلرف الثامن يف ترتيب األجبدية املشرقية 
 .واملغربية

ترتيب احلروف واحلرف السادس يف 
 .اهلجائية املشرقي واملغريب

  .الثمانية ّمليف حساب اُجل لوتعد
 ابناحلرف الثاين يف ترتيب اخلليل و وهي

  .هيَدِس
  .وهي احلرف الرابع يف ترتيب سيبويه

  .وتأيت يف الدرجة الثانية استعماًال
  .وهي رمز احلديد عند الكيماويني
 ةولوال ّحب، واحلاء من أحرف احللق الستة

لذا ال تأتلف مع العني يف  ،فيها ألشبهت العني
  .كلمة

  .تحۤي: وامسها يف السريانية و الكلدانية
: ومعناها ،حۤيط: يف العربانيةوامسها 

  .احلائط
  .يف الكنعانية يداين رسم احلائطورمسها 

  :ا يليـوكانت جيها الكتاتيب كم
 . ِح: ضَخحۤا ُح .ُح :حۤا حرفع .َح: حسب حۤا

ب َسك وهۤيك يف َحهۤي]: سبام من [  
  .تو وصاحبهاْليف َح: يريدون ،االومحَّ َح
  . احلّلة: انظر

وقد  ،اسم فعل أمر عندهم لزجر احلمار :أح 
  .يزجرونه بصوت كصوت الضفادع ال ميكن رمسه

  .جحا :انظر
  
  

  

 :على العمل بقوهلم نااوإذا حّثوا إنس
  .من عداد احلمريأنه  عنوا )))ٔحا((

: يءء وِحىِح: يف العربية ))حا((ويداين 
  .زجر وصوت يدعى به احلمار إىل املاء وغريه

الثروة احليوانية عند قدماء ((جاء يف كتاب 
 أن نذكرأن  لعل من الطريف :٥٩ص  ))املصريني
وحرفت  ،احلمار: اهلريوغليفية معناها ))عا((  كلمة

   .))حا((يف العربية إىل 
ل وكوۤكة حا بسوق اخلۤي]: من أمثاهلم [  
  . انظرها .بسوق القطن
  ]:أغانيهم  من[  

  . مريقوك اَحلسْب              حا يا محاري حا
اسم فاعل من : احلائل: من العربية: لاحلاۤئ 

  . صالحجز ومنع االت: لولةْيحال بني الشيئني َح
وضعها جممع مصر على طرف  :لاحلاۤئ 

اخلط احلديدي الذي يتحرك حول حمور ثابت يلتصق 
  . خبط آخر وينفرج عنه باحملّولة

اختصه ومال  ،نصره: حاباةحاباه ُم: عربية :ىحاَب 
مال : القاضي يف احلكم ،ساهله: يف البيع ،لهفّض ،إليه

  . إىل طرف منحرفًا عن العدل
تلط اخ: استمدوا من العربية :لاحلاۤب 

اختلط من : اختلفت العربية يف تفسريه ،ل بالنابلاحلاِب
ى َداختلط َسأو  ،يصطاد باحلبالة مبن يصطاد بالنبل

  .وعلى كل فمؤداه االختالط ،حمتهالثوب بُل
ويسود هذا املثل يف سورية ومصر وجند 

  .والعراق
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ويف  ،َحْبروتٓا: من السريانية :احلابؤرة
مجاعة  ،مقعد اليهود يف جمامعهم: َحْبروَتا: الكلدانية
  . كنيس اليهود ،اليهود

مع فالن التّّٕم جۤا]: من استعارام [  
  . والقلب حابورة

مام أطلقوها على بيت اَحل :ةاحلابوۤس 
  . الداجن

 أطلقوها على اجلرزة من حصيد :احلابون 
نة ْبولعلها حتريف من اُحل ،هلا أصًال دمل جن ،الشعري

  .حتت إبطكأو  ما حتمله يف حضنك): العربية(
  .بنياحلوۤا: واجلمع

يف جرزة حصيد  ))الشملة((يقابلها 
  . احلنطة

 ،ماستمدوا من العربية التسمية حباِت :محاۤت 
طبع ديوانه ألول  ،وذاع بينهم خرب كرم حامت الطائي

  .١٨٧٢ليب يف لندن س مرة رزق اهللا حّسون احل
أسخى : من األمثال العربية والعربية احلديثة

  . من حامت
ملك حّتي غزا حلب يف القرن  :حاتوسيل

  . م. ق ١٩
حتريف  ،الزمان حاجو: ]يقولون [  :حاج 

أما  ،إليه ةحاجذا جعله : إىل كذا )العربية(أحوجه 
  . افتقر: فمدلوهلا )العربية( ))حاج((

  
ملن كاد عمله يبلغ  ]يقولون [  :حاج 

  .حاجةأو  ،حاْج حاْج: حّده
  . ةحاۤج :انظر

  

حاج بلف حاج تعرمي ]: من كالمهم [  
  . بعرف مشس بالدي أنا

  
من  :من العربية ،))ال((دون  :أو :احلاّج 

  :اكن املقدسة لتأدية أمر ديينــــصد األمــق

اإلسالم حيّجون إىل مكة والنصارى إىل كنيسة 
  .القيامة

: واحلّج حممد ،احلاج حممد: يقولونو
دون ذكر : واحلّجي ،واحلج ،واحلاج ،)وبدون ال(

  .اسم
 ،ة أّموناحلاجّۤ: يف املؤنث يقولون كما

  ،واحلّجيّۤة ،جّۤةواَحل ،واحلاجّۤة ،)وبدون ال(
نقش على مدرسة  ،وعّدوه لقب تشريف

 لزائر قرب رسولااحلاج إىل بيت اهللا : القاهرةبقايتباي 
  .اهللا

: طيفويصّغرون احلاج وما إليها تصغري تل
  .))دكۤاكني حجۤيج((ومنه  ،واحلجۤيجة ،جاحلجۤي

حّجي وحّجي : واألتراك يسمون احلاج
  .أفندي

  .حاجي: واستمدت الفارسية
  .احلجي: انظر

: ن التركية فقالتـواستمدت البلغارية احلاج م
KHADJYA:  

  .HAGIU: ومثلها الرومانية فقالت
  .HAXHI: ومثلها األلبانية فقالت
  .KHATZIS: ومثلها اليونانية فقالت

: من العربية فقالت اإلنكليزيةواستمدا 
HADJ .  

حّطت وحدة ٕإبنا يف ]: من نوادرهم [ 
ك الولد القلم وشخط لو عند املسا ٕمۤس ،الشيخ
إبۤنك ! يهنيكي حّجة : قال واحد عم بشوف ،شخط

  . تعّلم يكتب قرش
إذا كان لك حاجة عند ]:  حكمهممن [ 
البحتاج للكلب  ،يا عّمي حّج كلبون: كلب قول لو

  . احلج كلبون: بقول لو
مصطفى بن عبد اهللا صاحب  :ةۤفاحلاج خلي

  .ولقب بكاتب چليب ،وغريه) )كشف الظنون((
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 ،صحب وايل حلب حممد باشا إىل احلج
  .ه ١٠٦٧مات سنة 

 وألن هذا الكتاب أول معجم للكتب طبعه
 .حلرف العريبهجروا اأن  األتراك طبعة معتىن ا بعد

   .الكّتاب يف حلب :انظر
من  ،من مفردات الثاقفني :بۤجاحلا

  .بواب امللكبّص ورمبا ُخ ،البّواب: احلاجب: العربية
  .وهم رّدوا ،ّجاباُحل: واجلمع

  .وضعه نادي دار العلوم على القّواس
 تلفظاجليم و(حاۤجب : ويف السريانية

  .)گافًا
  .بحاِج: واستمدت الفارسية

العظم : احلاجب: من العربية: باحلاۤج
الشعر النابت أو  ،الذي فوق العني بلحمه وشعره

  .عليه
: يقولونوهم  ،بواِجاَحل: واجلمع

 . . ۤجباحلوۤا
اعطيت ذهنك عليه ؟ ملا َم: ]يقولون [ 

  .واجبومسع اخلرب رفع ْح
: ويف الكلدانية ،بٓنٓاحوْج: ويف السريانية

 ). گاففيهما اجليم و(ا حوجبَن
ن ما بتعلى عن العۤي]: من أمثاهلم [ 

 !واجبا يا شعراياْح :قال لو ).أو عاحلاجب( احلاجب
يعرف : يريدون( )ببانأو ( عاملختسل ببّين :قال لو

أقرب ). صدق عاطفة اإلنسان جتاه صديقه إذا مات
زائر ولبنان وساد هذا الكالم يف اجل(ماحلاجب للعني 

 ). والكويت
ك إذا حّكك حاجَب]: من اعتقادهم [ 

  .بكون بّدو جيي غايبك
  
  
  

حواجبا متل دنب ]: من تشبيهام [ 
  .ةالطّواۤي

 . ٤١ص  ٢ج : انظر اية األرب للنويري

  .ناقشه ،هجادَل: حاّجه: من العربية :جحاَج
: يقولونوهم  ،ةَجحاَجاُمل: ومصدره

 . ةۤجحاَجاْمل
فالن حاجج سبع : ]يقولون [ : ۤججاحلۤا

اسم الفاعل من : حتريف احلاّج العربية ،ّجاتَح
 . الفعل حّج

اسم الفاعل من حجز : من العربية :زاحلاۤج
  .فصل: بني الشيئني

: يقولون مـوه ،زاحلواِج: واجلمع
 . واۤجزاَحل

بّدو يصري سباق ]: من تعبريام احلديثة[ 
 . احلواجز عدرب السبيل

ما  ،بةأُراَمل :احلاجة :من العربية: ةاحلاۤج
  .يفتقر إليه

  .احلاجات :واجلمع
  .قاضي احلاجات :انظر

وكذا  ،حاجت: واستمدت التركية
  .الفارسية

: ن التركية فقالتـواستمدا األلبانية م
HAXHET . 

 . زاد عن احلاجة]: من كالمهم [ 
 .صاحب احلاجة أعمى]: من أمثاهلم [ 

احلاجة املا  .احلاجة أّم االختراع .احلاجة بتفّتق احليلة
 . وّصي عليها جوز أّمك بتهّمك

ه مابقضي وّچ تاۤج]: من كمام [ 
 ). تاجة اسم جارية(حاۤجه 

  حاجة يف نفس يعقوب]: من كنايام [ 
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 ّالأمر أوالده أأنه  ذلك: يراد ا اخلشية من العني(
مجيلون يسترعون يدخلوا من باب واحد ألم 

  ).يدخل كل من بابأن  فأمرهم ،رانظاأل
  

مد كان الشيخ حم: ]يقولون [  :ةاحلاۤج
 ،ۤيج كترية وفوقن فروتنيوۤاالزرقا الفقيه بّريد يلبس ْح

: أطلقوا احلاجة هنا على الثوب على ااز املرسل
  .بإطالق الكل وإرادة البعض

وأنكر األصمعي هذا (احلوائج  :واجلمع
  .جۤيوۤااْحل: يقولونوهم ) اجلمع

املالبس : احلوايج: ويف هلجة تطوان
  . الثيابالداخلية وكل ما يغسل من 

 
الدواء الذي : يف اصطالح احلّمام :ةاحلاۤج

  .مركب من الزرنيخ والكلس ،يزيل الشعر
وإذا كان  ،القميص :وإذا كان لكل اجلسم مسوه

نص دوا ونص حاجة ونص : لبعض اجلسم مسوه
  . قميص

 
حاجة : ]يقولون [ : حاجأو  :ةحاۤج
من العربية على  ،كو طفح الكيل ،تتعّدى عليه

 ،فال داعي إىل املزيد ،حصلنا على احلاجة: تقدير
وهي عند العرب مبعىن  ،سمبعىن َب نفهي عندهم إذ

وإذا .  – انظرها –وخيتصروا إىل حاج  ،بْسَح
: اتصلت بضمري تعني استعمال حاجة األصلية

 ،حإجتٓكن ،كحاجۤت ،كَتحاْج ،ناحإجْت ،يتحاْج
  .حإجٓتن ،تاحاْج ،توحاْج

 
نتحّمل  عمحاجتنا]: من كمام [ 

أو  نفوأحاجتو ياكل  .حاجتك مسخرة .تقييفاتك
  ). هواه(

 
ك وَل :واحد قال حلالو]: من نوادرهم [ 

  مرك أربعني والزمــصار ع !م ــو نديــياأب

وهّوه  ،معوّضا وصّلى باجلۤاورا ْت ،ى تصّلي وتتوببَق
وقام  ،رايه لبيتو زحطت أجرو وقع وانصدعت

 ّالاوشوّية كمان و ،عحۤالو ومشي عم جبّرا جّر
 ىحاجة تدّفش بق: وقال هالتفت لورا ،زحطت أجرو

  .الٔبقى يعيدا. . . . . حيرق! ٔيا 
ريف يأجوج حت: حاجوج وماجوج  
فجعلوه من ن َسّد الصني، بالغ األقدمو: ومأجوج

  .احلديد ونسبوه إىل اإلسكندر
 .٥١٤ص  ٤٩س : انظراهلالل

حتريف يأجوج  :حاجوج وماجوج
يف أسفار النصارى وأما  امسهماورد  :ومأجوج

: وامسهما يف الفرنسية ،يناصبان املسيحيني العدوان
GOGET MAGOG . 

 ها أوالد قرى غريبأطلق :حاح وحّوأحة
 ولعّل – انظرها –) )الچاليك چومان((حلب على لعبة 
الالعب ا يقول للذي يتلقف أن  سبب هذه التسمية

أنت حاضر ومتأهب : أنته حاح ؟ يريد :التوش
باالجتزاء بأول : ضراح أنا: فيجيبه حاح ،لتلقفه

كأنه  ،تأكيد حلا كأا مقطعي حاضر مث بزيادة حاء
 . حاضر حاضر: يقول

رب اليهود كما يقوله اليهود اسم ِح :احلاخام
  .بلفظه العرباين
كما أثروا  ،باخلائني: اخلاخام: يقولون وهم
  .لفظه عن التركية
  .احلكيم: اخام بالعربيةاحلويداين 
وهم  ،احلاخاميم عند اليهود: واجلمع

 . اخلاخامني: يقولون
: عن الطريق ،صّد: حاد عنه: عربية: حاد
  .مال عنه وعدل

  .احناد: بنوا مطاوعه على
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شاركه يف  ،كلمه: حادثه: عربية: ثحاَد
 . حّدثه ،احلديث

اسم الفاعل  :ثاحلاِد: من العربية :ثاحلاۤد
  .وقع: حدوثًا من حدث األمُر

  .وهم مييلون ،ثاحلواِد: واجلمع
احلوادث أيضًا  :واجلمع ،ومؤنثه احلادثة

  .احلادثاتو
واحلادثة على  استعمال احلادثوغلب 

كاصطدام سيارة وسقوط  ،األمر الطارئ املفجع
 . طيارة

 . لكل حادث حديث]: من أمثاهلم [ 
هاملعلومات عندك : ]يقولون [  :ثاحلاۤد

: حدث األمُر: من العربية ،وعند اّرب قدمية .ثةحاْد
 . مُدوضد َق ،جّد

  .انظرها .مؤنث احلادث: ةاحلادۤث
 . حادثة: الفارسيةواستمدت 

من  ،من مفردات الثاقفني :ة احلادّۤةالزاوۤي
الزاوية اليت دون القائمة : العربية يف اصطالح اهلندسة

 . انفراجًا
: من العربية: ّدةاَحلأو  :ة احلادّۤةالسّكيۤن

ذت تشّح: ّدت السكنياسم الفاعل من َح: ةاحلادَّ
 . دّۤة عندهم حتريفهاواَحل ،هاورّق حّد

ما يف بالبيت حدا : ]يقولون [  :ياِداۤحل
وهو  ،األحد: احلادي: من العربية ،ياِدوال ۤح

 . مقلوب عن أحد
 . صار حبذائه: حاذاه: من العربية: ىحاَذ
 ،املتعلم ،قاحلاِذ: من العربية :قاحلاۤذ

 . املاهر
ي هو ،حار فهو حائر وحريان: عربية :ٔحار
  .حتّير: حائرة وحريى

  
  

ٔرة وهي حاْي ،رفهو حاۤي: ]يقولون [ وهم 
  .راۤنةْيوَح

 . انظرها. احتار: وبنوا للمطاوعة
مركب الضراير سار ]: من أمثاهلم [ 
 . يف حارۤالومركب الْس
 . ضّد البارد ،الساخن: عربية :احلاّر
 . قاتله: حاربه: عربية :حأرب

األملان : يقولون :] من عثرات األقالم[ 
 . ون الروسحيارب :صواا ،حياربون مع الروس
فخذ من احلديديني يقيم جنويب : حارب

 . خيمة ٤٠يعد  ،حلب
من حيفظ : ساحلاِر: من العربية: ۤرساحلۤا

  .الشيء
 . وهم يرّدون ،اساحلرَّ: واجلمع

رس ويف يف الليل حۤا]: من كمام [ 
 . النهار بّياع مكۤانس

: اصطالح عديل حديث :احلارس القضائي
  .من تعّينه احملكمة حارسًا على مال

 . احلّراس القضائيني :ومجعوه على
ل حارشٓو وهداك ٕزۤع: ]يقولون [ : ٔحأرش

 فاعل من بنوا على ،ّعلَزواحملارشة املافّيا ذوق بْت ،مّنو
 ،أغرى بعضهم على بعض): العربية(حّرش بني القوم 

ها مبعىن مسه وهم استعملو ،ومثلها بني الكالب
  .معنويأو  بأذى مادي

: من قارش التركية) )شحاَر((جعلت  وإذا
  .بقّوة صّح و ،املداخلة

 . حارشٓوْت: وبنوا منه
  هادا كالوش البلد: ]يقولون [ : حأرف
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احملارفة يف : ))دوزي((جاء يف : بعيش باارفة
حتارف عليه يف البيع . . . االحتيال طمعًا: املعاملة
 . احتال: وغريه

بليدة مشايل حلب تابعة : مۤرحۤاأو  :محاۤر
  .هلا

  .اشتهرت مبشمشها
) قرية( ةٕعرّۤ: يقولونويضربون املثل بذباا ف

 . ودّبۤان حارم
متل روحة برغش ]: من تشبيهام [ 

  .عحارم
 . برغش حيث شرح :انظر

أخد الربيت : يقول العبو الطاولة :ةۤمحاْر
يربح أن  ربح مخس جوالت دون: يريدون ،مةحاْر

 . رمتهقسمة احلظ ح :القسمة فكأن ،خصمه جولة
 ):)التهذيب((قال األزهري يف  :احلأرة

  .كل مكان تدانت فيه منازل القوم
مسيت باحلارة : ))التاج((وقال الزبيدي يف 

بعد  إليها يعودون: أي ،الناس حيورون إليهان أل
  .انقضاء أعماهلم

: و محاة جتمعها على ،احلارات: واجلمع
  .احلواير

الواردة يف  ))حيور((أن  ويف تفاسري القرآن
  .القرآن مبعىن يرجع مستمدة من احلبشية

 NOTRE VOYAGE AUX PAYS :ويف كتاب

BIBLIQUES : وّيل ) يف حلب(وكان لكل حارة
  .فيها مدفون

نبذة من ذكريايت عن بالد ((ويف كتاب 
 ،ويف كل حارة مزار وّيل: الفرنسي) )ألف ليلة وليلة

 ،قفل احلارات كلها لدى الغروب حارس احلارةوَي
ويف النهار يسود  ،وتتعاوى الكالب ليًال يف احلارات

  .صوت رشق احلجارة باملقاليع بني احلارة وجارا
  

 ،كذلك وحنن نعهد أسواق حلب: نقول
هم، سوقه حيمي وملعظم أسواقها دفني يعتقد فيه أهل

ّية ويف خان بكما يف سوق الزرب وأمام خان العل
أما أبواب األسواق فال تزال ماثلة تغلق . . . مركگال

إال ممر يبتدئ من باب النصر فسوق احملكمة فسوق 
القندرجية فالسويقة فسوق الصابون فسوق العطارين 

 ،اخلضرية حىت باب أنطاكية فسوق السقطية فسوق
التايل بتسبيحة يريد  احلارَس وإذا مّر أحد نبه احلارُس

 . مير أحد: ا
حننه يف سقاق ضيق يف : ]من لوحام[

وبصدر هالسقاق حوش بابا مفتوح بشوف  ،حارة
ال فما أما الرۤج ،إذا كان املعّدي مرا–ي عليه املعدِّ

ّدي عليه ـنعم بشوف املع –بصري يشوفوا النسوان 
ودخۤلت  ،مرا كاملة وقّداما لقن خسيل وعم بتخسل

جارتا وشافت لقن خسيال مقلوب على قفاه 
عيونا امسعا عم بتحكي جلارتا و ،واخلسيل عاألرض

  :عم بتدمع
مسع زقزقة أ ّالعم خبسل وا أنايا جاريت 
بّين قّدامي  ّالانو هو وأعرفت  ،صرماية ابين حممد

والكستك عم  بقنبازو السبع ملوك بشالتو العجمية
قوام يا جارتنا  ،وّزة )دنب(بصج فوقا صج وهاللفة 

ومن  ،لعبجت آية الكرسي ونفختا حولو وحواليه
: غينأفرحيت قلبت لقن اخلسيل وصرت أدق عليه و

  ويّالنطرة بعگيا م           روج اخليل يا غاويْسَم
حلي واحلي ما يسود وكانت تسود بني ا

ّوي دب ،رةَثنية وعصبية وَأأنابني القبيلة والقبيلة من 
بل حنن اشتركنا فيه  ،بني احلارتني ضرب املقاليع

  :سة وتفّالمنشي إىل ختوم حارة الك ،صغارًا
  :كما زج ،لعيون اجللومّية  زرع وردة جورّيةال

  رصاصتنا بدوم             حننه أهل اجللوم
  ملا بصدق يطلع عالكروماو          
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 ولفت نظر وزير سورية يف املغرب األقصى
: عربية: فأجبته ))ةقالزن((املغرب تسمي احلارة أن 

  .السكة الضّيقة
على العمارة  ))احلارة((ويف لبنان يطلقون 

  .الكبرية ذات الطبقات تشمل دورًا عدة
أما  ،حارة :ويف دير الزور يسمون احلارة

  .))الداحورة((الزقاق الضيق فيسمونه 
  ،ويسود يف حارات حلب روح القبلية

 ،هادا ابن حارتنا :هادا ما هو غريب: ]يقولون ف[ 
  .ابن محارتنا: واملتندر يقول

 . شيخ احلارة: ويسمون خمتار احلارة
  ]:أغانيهم  من[ 

  كمشوين بعد املغرب           يا مجاعة ماين مذنب
  خبارك وصلت لعّنااو     يل بتكدبل اشيخ احلار ق

وتسمى احلارات باسم العمل الذي يزاول 
كما  - انظرها -بساتنة والبياضة وقرلقلكا ،غالبًا فيها

ذي شأن سكنها ودفن فيها أو  قد تسمى باسم وّيل
  .كالضوضو والعريان والسّفاحّية وحارة الباشا

  .انظرها
كما قد تسمى باسم أقوام مهاجرين أتوها 

 . ارة والسّخانة وتاتارلرّگكالب ،وا فيهاوحّل
  ]:من استعارام [ 

 . احلرامي خردق يف احلارات وفّل
مة والسمسارة ْيلوال الَق]: من أمثاهلم [ 

 هالبّياع لّسا !ال تزعلي يا جارة. ْهنفقت بنت احلارما
 .طلعت كل الدّواره هدّق الطبل يف احلار. يف احلارة

  .أهل حارتكي ك وال تعاِدي باشَتعاِد
سلطان أول ما شنق شنق أهل  وقت الصار جحۤا

 . شرارة بتحرق احلارة. حارتو
نيت يف احلارة يا اضو]: من كمام [ 

قّدا قّد الفارة  .هكل فارة بّدا حار .منٓخل بال طارْه
  .هلو احلاروحّسا َم

وچو متل حارات ]: من تشبيهام [ 
بتجّمعن وعصاي زّمارة : والد احلارةامتل  .حبسيتا
  .بتفّرقن

عّدى اجلمل عاحلارة ]: من كنايام [ 
يريدون خوفًا من أهل احلارة (وشفتو مرختية 

البوليس يف : ومن كنايات النساء القدمية .)القبضايات
ذلك الن  ،يردن أن يف العادة الشهرية(احلارة 

يف قلبقه يشبه  أمحرالبوليس العثماين كان ذا ترس 
 ). الدم

  :] مناغاة أمهاممن [ 
  هابين ابن األمار              !كّبي كبيبة يا فاره 

  هوابين نّور احلار                وابين جّنة يف بييت 
 ) وحترك راحتها على راحتها(

إذا عّوى الكلب ]: من اعتقادهم  [
شوفة احلّية  .باملقلوب بكون يف احلارة عزراهني

سارة وعند املسا تقليعة الصبح جتارة ويف الضهر ْخ
 . ماحلارة

حاز : عربية ،ن مفردات الثاقفنيم :حاز
مجعه إليه وضّمه وقبضه وملكه وحصل : الشيَء
  .عليه

حاز على : يقولون: ]من عثرات أقالمهم[
 . بتعّديه بنفسه: حاز الشهادة: والصواب ،الشهادة

: من العربية ،من مفردات الثاقفني :مۤزاحلا
 ،الربط: مشتقة من احلزم ،املمّيز احملّنكالعاقل : ماحلاز

 . من يضبط أمره وحيكمه ويأخذ به بالثقة: يريدون
 –انظر فهق  –اقة َوأطلقوها على الُف: احلازوقة

 والوتَر شّده: بنوا على فاعولة من حزق الرباط
  .عصره وضغطه: والشيَء ،جذبه: وحنوه

  .املخنوق: هرزوقا: طيةَبويف الَن
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مريت بتحوس وبتطّلع : ]يقولون [ : حاس
  .ي على مرا تشبها فّياوحوستا شرِّ ،عبيتا
وهم يستعملوا  ،سحبته: ذيلها املرأُةحاست : عربية

  .جمازًا يف العناية بالبيت تنظيفًا وترتيبًا وما إىل ذلك
ك حوسة يف َل حس ور]: من كالمهم [ 

 . السوق وارجاع
والتانية وحدة نفسا ]: من كمام [ 

أم الضروس قامت  .ى بّدا حتوس ؟عروس ومين بَق
ّيلة تتحوس كسرت العلبة وخرقت قامت املَن .حتوس

 . القادوس
  ]:من استعارام [ 

  ؟أش بّدو فالن-
  وبوفيين عاحلصاد ،نوْيقال بّدو أَد –
  ليش ما دّينتو –
 . حوس هاحلوساتما َب أنا –

من  ،يف املعرة ] من قرى حلب[ : حاس
. كما يرى األب شلحت ،ّساَخل: ْسَح: راميةاأل
  .٨٣ص : حلب

 ،نظر يف حسابه: حاسبه: عربية: بحاَس
 . سأله عن أعماله ،ناقشه احلساب
حاسب : يقولون ]:من كنايام [ 

  .)ألن احملاسبة تستدعي الترّيث ،قف :يريدون(
مضي : يريدون( را فالن حياسب القاضي: يقولونو

واختاروا ذكر  ،التريث أيضًايتغّوط وهذا يستدعي 
  .)القاضي نكاية به

كناية فيهما ألما من : كال املثلنيأو 
كما  - قّتر على جواده يف املشي: )العربية(ب حاَس

 . - يف اللسان
 !عربنجي: يقولون كانوا ]:من كالمهم [ 

 . حاسب
اشتغل بقرش وحاسب ]:  من حكمهم[ 

  إذا ردت .)تكون أربح منهــف: أي(بّطال ــال

وتسود هذه احلكمة (ك يدوم حاسبو كل يوم صاحَب
 .)بلفظ يدانيها يف مصر والعراق واملغرب وجند

 . خوة وحتاسبوا عاحلقإكونوا 
 .ك حماسبلَإحاسب ال ْت]: من أمثاهلم [ 
  .الناس حاسبت

جهاز كهربائي يقوم  :لكترٓونيةاحلاسبة األ
  .باألعمال األربعة احلسابية

 . ٤٥ص  ١٨س  :األديبانظر جملة 

: مؤنث احلاس: احلاّسة: من العربية :ةاحلاسّۤ
  .األعراض اجلسمية ،القوة النفسانية املدركة

وا وعَز، عرف القدامى منها مخس حواس
شخص إىل الذهن قبل مروره وحنوه إىل  ةورود صو

  .حاسة سادسة
 . ٥ص  ٦١٨عدد  ١٢س : انظر جملة الثقافة

 . الراس صومعة احلواس]: من استعارام [ 
بنوا علة فاعولة من حّس الدابة  :ةاحلاسوۤس

 . نفض عنها التراب: باحملّسة
من ألقاب البامة عند من : حاسوسة املطبخ

 . كما يلقبوا بعجوز املطبخ ،يكرهها ملادا الغرائية
حاش لنا البستاين : ]يقولون [ : ٔحاش

حاش : عربية ،مجع: يريدون ،مالبستان شوّية قّتۤا
جاءه من حواليه : والصيَد ،مجعها وساقها: اإلبَل

  .ليصرفه إىل احلبالة
حوش : يف لعبة الكونكان يقولونو
  .ضمه إىل بعضه: يريدون :هالورق

مالك يف أوعرفت كّيالّية ألهلها أراض و
ي على دركوش خلق كل يوم يعّد: دركوش قالت

  .وغرياع ل مالّضَيكتري نسوان ورجۤا
  ن ؟ كنت اسألنلوين لوي –
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  راحيني حنوش كزبرة-
  دركوش تنبت الكزبرة الربية يلاوهل حو: سألتها

 . وهُأ –
: للملتحي البغيض ]يقولون [ : حاش

العشب  شَّأمر من َح ،ّشاُح: حتريف ،حيشا
) هيك وهيك( :عندهم وكمالتها ،قطعه: )العربية(

 . يف ريشا
 ذكره حى منسَتإذا ذكروا ما ُي: شحۤا

 . التالية من حاشا العربية ،سامعنيحۤاش ال: قالوا
ه رتَّكلمة لالستثناء يف ما ُي: عربية: حاشا

  .عن مشاركة املستثىن منه يف حكمهفيه املستثين 
  .براءة اهللا ،معاذ اهللا: وحاشا هللا

  .ٓحس: والكلدانية ويف السريانية
 وكذا ،ٔحأشا: : فقالت واستمدا التركية

  .الفارسية األوردية
: فقالت واستمدا األلبانية من التركية

HASHA.  
  .ومصر تقول حشا العيب

 . ١٦ص  )):زهر القطوف((انظر 

حاشاك وحاشا احلرمي ]: من كالمهم [ 
هذه استمدوها من (وحاشا السامعني وحاشا احلظور 

حاشا : يقولون كما ،وحاشا الذكر) التركية بلفظها
: فالن وفالن بقولوا: قوهلمومن بيام  ،وكّال
حاشا  :واكرجي فهيم وأهل األرض والسما بقولاۤا
  .وكّال

حاشات الذكر : يقولون وأهل الشام
 . وأهل حلب قليًال ،كثريًا

  ]:من أمثاهلم [ 
  .البيت املستور حاشا اهللا يفضحو

  
  
  

ية من الثوب احلاِش: من العربية :ةۤياحلاْش
أهله : وحاشية الرجل ،الناحية: اوالكتاب وحنومه

وكانوا ، أتباعه: وحاشية امللك .نسباؤهأوخاصته و
 ،كناررد: جيارون األتراك فيسمون حاشية الرسائل

  .عن الفارسية
 ،يستعملون احلاشية ويف دواوين احلكومة

وأصلها ما يكتب على أطراف املوضوع من 
 . التعليقات

قيمة : يريدون .ي حبواشيهالِش: ]يقولون [ 
  .الشيء مبا يلحقه من تعليقات ودعم

  .احلواشي: واجلمع
 . يفعل حّشا احملشِّ: وبنوا منها

س يف درَّكان ُي]: من نوادرهم [ 
واحملّشي عندما ينهي  ى،خمطوط حمّش ))العثمانية((

قاله  ،هىتنا: يريد(آه احملّشي : حاشيته يرسم
أن  ىلوكان املدرس يلفت نظر طالبه إ ،)ياحملشِّ

بأكل  رمحه اهللا مغرمًا كان الكتابهذا املعلق على 
: أي ،شياحمل ،آه: لذا ينهي تعليقاته بقوله ،شياْحمل

يثيبه على تعليقاته الفريدة أن  ل اهللاأيس ،أريد احملشي
اللهم أطعمه إياه يف  ،بأن يهيئ له وليمة فيها احملشي

 . جنان النعيم آمني
مالضربة عم حبيص : ]يقولون [ : حاص

 ،حاص املهزوم يف القرنة: يقولونو ،اللي أكال
: من العربية ،حيصو حيصو: ويصيحون وراء اهلارب

ومنه قول  ،ضّيق: وبينهما ،حام: حاص حوله
  .يصيص ِبيف ِحأو  ،صْيص َبْيوقع يف َح: العربية

  .طلبهم: حاَس القوَم: العربية ويدانيه يف
  .ضغط: ٓحص: ويدانيه يف السريانية

 
  العدوَّ اجليُش حاصَر: ربيةــع: حأصر
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  .اإلمدادأحاط به ومنع عنه : حصارًا حمكمًا وحماصرة

 .حاصر: رَصَح: ويف السريانية والكلدانية
  .اراتصأشهر احل :٣٠ص ٤س : انظر جملة العصبة

قامسه : ه الشيَءحاصَّ: من العربية: حاصص
 . خذ منه حصتهأإياه ف

حاّصه : يقولون :] من عثرات أقالمهم [
: الدارأو  حاّصه الشرية: هصواب ،الدارأو  يف الشرية

 . بنفسهإىل املغعول الثاين ألنه يتعدى  ))يف((دون 
احلاصل من كل : من العربية :لاحلاۤص

: املوضوعأو  وحاصل الكالم ،بتثما بقي و: شيء
  .خالصته

أو  الضربأو  الطرحأو  وحاصل اجلمع
ما يبقى بعد إجراء  :القسمة يف اصطالح احلساب

  .عمل اجلمع والطرح والضرب والتقسيم
  .اموع: جلمعاويسمون حاصل 

  .لباقيا: ويسمون حاصل الطرح
القسمة اسم غري أو  وليس حلاصل الضرب

  .احلاصل
ومثلها  ،لاحلاِص: واستمدت التركية

  .الفارسية
 واستمدت األلبانية احلاصل من التركية

 . HASEL: فقالت
 .نته طّماعل أاحلاۤص]:  من كالمهم[ 

 . ااحلاصل بعد كل هالقتۤال تصاحلو
 ،اصلاحل: مسوا خمزن املاء مطلقًا: لۤصاحلا

وكانوا يقيمون يف الدور مستودعًا للماء ميزج بالرماد 
  .احلاصل :لتيسري غسل الثياب ويسمونه

  .املخزن: احلاصل: الرائد يقولأن  على
  .صلوۤااْحل: واجلمع

  
  
  

  
 مثلهم[  ومنه ،احلاصل: جمازًاومسوا املعدة 

 . عّبت احلواصل وارختت املفاصلْت: ]
: يريدون(أخذ على حاصلو : ]يقولون [ 

 ). الكالم يرمز إليهأن  ظن
ّز احلاصل واقطاع ٕه]: من جمازام [ 

حرك املعدة بشيء : يريدون(الواصل بتربا املفاصل 
 ). مث دع الطعام مدة فتشفى ،من املسهل

  ،صودٓاَح: ة سريانيةصيغ: احلاصود
  .احلاصد: اصوَدَح: ويف الكلدانية

 أمحدعن  حكى ابن جين )):التاج((ويف 
قال ابن  ،واصيد ومل يفسرهحاصود وَح: ابن حيىي

  .دري ما هوأوال : سيده
 . صيدوۤااْحل: واجلمع

عدين يف الشمس قۤا]: من كمام [ 
 . وبعّدو حالن حواصيد
عربية ال يستعملها إال اليهود  :احلاصي

 . عطيه احلاصي: يقولون ،النصف: مبعىن
 ،يف إعزاز: ] من قرى حلب[ : حاصني

كما يرى األب أرملة  ،الضهور: حصني: راميةمن األ
  .١٨٦ص  ٢٨س : املشرق: يف

 . القلعة: صنٓاۤح: وصوابه
سال منها : حاضت املرأُة: عربية: حاض

 . دم احليض
 حاضره: الثاقفني من مفردات: حأضر

وهم  ،حضره من جواب أجابه مبا: حاضرةُم
  .ألقى على اجلمهور حبثًا: يستعملوا ملعىن
ألقى : حاضر: الرائد يقولأن  على

 . حماضرة
 . احلّي العظيم: راحلاِض: من العربية :راحلاۤض
  الساكن: راحلاِض: من العربية: راۤضاحل
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وهم  ،ّضراُحل: واجلمع، ضد البادي ،املدن والقرى
 . يردون

اسم الفاعل : احلاضر ،من العربية :راحلاۤض
  .ضّد غاب: من حضر

  .احلاضرة: واملؤنث
  .احلواضر واحلضور: واجلمع

  .حاشا احلظور: يقولونوجيارون األتراك ف
احلاضر : : وينادي املنادي بأمر السلطان

  ...م الغايبٕيعۤل
  .تعّشينا من حواضر البيت: ]يقولون [ 

: تالوة التفقد جييب من حضر بقولهولدى 
  .حاظر أفندم: ويف العهد التركي ،حاضر

 . حاضر حالل: ] يقول الباعةو[ 
 . راحلاضر ما بنشۤك: ]يقولون و[ 

تياب حاضرة ما هي : ]يقولون و[ 
  .توصاي

ويسمون من يبيع الثياب واألحذية وحنوها 
  .احلاضرجي: احلاضرة يسمونه

 . اضياحل :وحيرفون يف احلاضر إىل
أو  ،اهللا حاضر ناضر]: من كالمهم [ 
 . حاضر ناظر

 ي عاحلاضرعم بصلِّ]: من استعارام [ 
 ). يهتم للواقع من األمور: يريدون(

  .احلاضر املتقدمة :انظر :احلاضرجي
يف املضخ : ] من قرى حلب[ : راحلاۤض
 . قرب السفرية

ويل قضاء  ،حممد بن خليل: احلاضري
 . ه ٨٢٤مات سنة  ،مث قضاء حلب ))سرمني((

اليت تقوم  :احلاِضنة :من العربية :ةاحلاضۤن
  .طفالعلى تربية األ

 ،وهم أمالوا ،ناحلواِض: واجلمع
 . وهم سّكنوا .ناتواحلاِض

مام محامة حاضن وَح: من العربية: نةاحلاِض
ووضعوا حديثًا  ،جوامث على البيض: حواضن

  .اآللة اليت حتضن البيض على)) احلاضنة((
حبذف رائها : لغة هلم يف احلاضر: ياحلاِض
  .وبزيادة الياء

 . احلاضر :انظر

  ]:من كمام [ 
 . د هروۤلةگة كّشف وراحلاضي شافين أرمۤل

 ،أطلقوها على حشرة تبيد الزرع :احلاطوم
 ،))املوسوعة يف علوم الطبيعة((ومل جند هلا أصًال يف 

 . )العربية(بنوها على فاعول من حطم 
متأثرة  .-انظرها -:لغة هلم يف حاضر :رحاۤظ

  .التركيباللفظ 
: واستمدا القرواطية من التركية فقالت

HAZUR.  
ن التركية ـم احلديثة واستمدا اليونانية

  .KHAZIRI: فقالت
تقليدًا يف إيعاز يقولون  كانوا :حاظرٓون
حتريف حاظر أول  ،حاظرون: االستعداد والتهيؤ

 . كن حاضرًا: أي ،التركية
كالكلمة املتقدمة تقريبًا من : حاظضور

قف : أي ،قف: وتلفظ ضور مبعىن ،حاضر وطور
 . حاضرًا

أكل اخلبز احلاف : ]يقولون [ : حاف
 ،مْدُأبال : خبز حاّف: من العربية ،ة حافوشبطّي

: وهو حاّف املطعم ،غري متلوت: وسويق حاّف
  .يابسه

فاف من الَك: فَفاَحل: ويدانيها يف العربية
  .املعيشة

فار فت وخبز َقخبز َك: و يرادفه يف العربية
 . دمُأبدون : تحوخبز َب

  ]:من أمثاهلم [ 
  .البّطيخ بسّد واخلبز احلاف ّد
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زق احملشي ! يوهإ]: من استعارام [ 
 ). متتع باللذائذ خالصة: يريدون(حاف 

خبز احلاف بعّرض ]: من اعتقادهم  [
 . الكتاف

احلافر من اخليل والبغال : من العربية :راحلاۤف
  .ة القدم من اإلنسان مبرتل: واحلمري

 . وهم مييلون ،راحلواِف: اجلمع
  ]:من سبام [ 

 ). جعله دابة(العمى يف حافرٓو 
دّقة عالنعل دّقة ]: عارام من است[ 

 .)ال تكن جائرًا كل اجلور: يريدون(عاحلافر 
 . العجلة مالشيطان: مكتوب عحوافرو

خصوم أهل قرية ]: من كمام [ 
 . بقر من غري حوافر: يسموم ))ر داعلَفَك((

واظب : حافظ على األمر: عربية: ٔحأفظ
ثابر : على العهد ،دافع وذّب: عنه ،راقبه ،عليه
حفظ : وهم يستعملوا مبعىن ،ص على الوفاء بهَروَح

 . يناله سوءأن  الشيء من
  :يقولون :] من عثرات أقالمهم[ 

  :ااصوو ،ال يهمهم حمافظة مراكزهم
  .بتعديها بعلى. ...سوى احملافظة على...

  .حمافظت: واستمدت التركية
 ،احملافظ: واآلن يسمون يف سورية الوايل

 . احملافظة: ا يسمون الواليةكم
 . حافظ: مسوا ذكورهم :ظاحلاۤف
الذي حيفظ : ظاحلاِف: من العربية :ظاحلاۤف

  .وال ينسى
وأطلقت العربية احلافظ على من حفظ 

كما أطلقته على من حفظ الكثري من حديث  ،لقرآنا
  .ةَظَفاَحل: واجلمع ،النيب

  

ك اجلالس على كتف اإلنسان َلومسوا اَمل
 –يف اعتقادهم  –ومهمته تسجيل احلسنات األمين 
 . وهم مييلون ،احلافظ: مسوه

ن كان شيخ تركي ديّۤ]: من نوادرهم [ 
مين و لكتفو األيسّلم يدير وّچ وّدبكلما صّلى و

ألنه (السالم عليكم ورمحة اهللا : قول مبلء السروربو
دير وچو لليسار قائًال بوبعدا  ،)هيكتب حسنات

  .والناي سكۤتر هايۤد: بتجهم
 . واحلافظ من أمساء اهللا احلسىن

  !منيأيا حافظ يا : ] ومن ابتهاالم[ 
 . حافظ: ومن أمساء أوالدهم الذكور

  .زيامل: انظر: احلافظ املّزي
قوة  ،مؤنث احلافظ: عربية :احلافظة

 . الذاكرة
لة يف احلاْف: استعملوا مؤنثه :لاحلاۤف

  ،لة وامليت كلباجلنازة حاْف: ]كمهم[
: ل القوُمَفاسم الفاعل من َح: لاحلاِف: العربية من

 . احتشدوا
فارس شدياق  أمحدوضع : ةاحلافۤل

ًا أخذ ،وللترام ولعربة القطار توبوسولأل ))ةَلاحلاِف((
: والسوق احلافلة ،الكثرية األهل: من الدار احلافلة

 . اجلامعة
هاحلمۤامايت شوفو : ]يقولون [  :ةاحلافّۤ

: من العربية ،هللا حيميهأ ،السطوحمۤاشي على حاّفة 
ف من دوائس َرأصلها الَط: ة دون تشديدحلاَفا

 . مث أطلقت لطرف كل شيء ،دسالُك
أهرب  نًااكنت أحي: ] من لوحام[ 
 -واهللا  – ما كنت أناو ،دون الطنعش أناماملدرسة و
لكن يكون بيوما عّنا معّلم ظّلو مسيك  ،كسالن أبدًا

  هّربأهرب وأو ــيق درســـا أطـــم
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وكل واحد مّنا يدّك  ،حّبنمعي كم واحد ماللي َب
 ،أجيب كمان قنينة زيت أناو ،بعّبو رغيف خبز

اللي هّلق صار احلديقة (ك يا بستان احلجازي وويَن
خمّبي شقفة  أناويف دّواسات غّراف البستان ) العامة
ما نرو عالبستان ونطالع البالوعات ونطّع ،مقالي
على حاّفة النهر وطالع ونّزل وطالع ونربك  ،بالطعم
للضهر نكون اصطدنا كومة مسك من قويق  ،ونّزل

كتر من أنصطاد  نًااوأحي ،اللي هلق ما بعجبك
حاجتنا ونعطّيا ملرت البستاين وتعطينا شي من خضرة 

ونلم  ،وجني للسمكات نشّقا وننّضفا مالنهر ،البستان
مساع اويتنا نار حتت مقالالقشاقيش مالبستان ونشعل 

ينا غدا وۤأ ،صوت القلي وشم بقى رحية القليبقى 
وۤأينا سرور وۤأينا ضحك وۤأينا كمات على معلمنا 

 . قيل الدمث
 .ةۤياحلاْف: واملؤنث ،وهم قد مييلوا :ياحلاِف

اسم : من العربية ،احلافية واحلۤافية: يقولون وهم
  .يالفاعل من حِف

  .ْفٓيىۤح: ويف السريانية والكلداينة
احلفيانة أو  احلافية أخو]: من سبام [ 

 . )يريدون الكلبة(
اهللا يعطيك العافية طول ]: من كمام [ 
 . ماجليجة حافية
 ،حاق على مال أبوه: ]يقولون [ : حاق

 . عن ابن عّباد: أحاط به: حاق بالشيء: عربية
: حيوكه حياكة حاك الثوَب: عربية: حاك

  .فهو حائك ،نسجه
  .حبيكو: يف من حيوكه يقولون وهم
  .حايك: كويف حاِئ يقولون وهم

 . للمطاوعة أحناك: وبنوا منه
 وآلفالن عم حبيكو]: من استعارام [ 

 . عداه املكايدأ

 ،حاكيتو وحاكاين: ]يقولون [ : ىحاَك
بنوا على فاعل للمبادلة  ،تبادل معه الكالم: يريدون

 . نقله: من حكى عنه احلديث
ال حتاكي البّطال بساويك ]: من أمثاهلم [ 

 . شغلتو
ماين حماكيتو عالدرب ]: أغانيهم  من[ 

 . ينّالتب
خاصمه : حاكمه إىل فالن: عربية: محاَك

 . دعاه إىل احلاكم ،إليه ليكون حكمًا بينهما
  .ه احملكمةتحاكم]:  من تعبريام احلديثة[ 

 . حماكمت: واستمدت التركية
  .القاضي: ماحلاِك: عن العربية :ماحلاۤك

 ،واحلاكمني ،وهم رّدوا ،ّكاماُحل: واجلمع
  .وهم سّكنوا الكاف

  .م وحاكمّيتحاِك :واستمدت التركية
 . حاكم وحاكمية: واستمدت األوردية

اهللا جيرينا من جور : ] من ابتهاالم[ 
وعناد : والنصارى يزيدون(احلّكام وكيد النسوان 

  .). الرهبان
بترّبيه األيام بترّبيه  املا]:  من حكمهم[ 

 . احلّكام
 أطلقوها على أرض ،موّلدة: احلاكورة

قرا تسّيج غالبًا وفيها أو  تكون يف داخل قرية
  .الرمانأو  فيها شجر التنيأو  ،خضروات

ن إ احلقل :وإذا ابتعدت عن القرية مسوها
  .كانت للخضرن ا والسّد ،كان فيها شجر
احلاكورات : على احلاكورة اومجعو

 . كريوۤاواكري واْحلواَحل
وضعها الشيخ إبراهيم اليازجي : ياحلاِك

 ،قرها جممع دار العلوم يف مصرأعلى الفوتوغراف و
 ،نقله: حكى عنه الكالَم: صاغها من العربية

  .أتى مبثله: والشيَء
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اخترع القرص احلاكي  ١٩٤٨يف سنة 
وهذا االختراع مّكن من  ،بطيء السريالطويل املدى ال

من الصوت عدا عن احملافظة  استيعاب شيء أكثر
 . على طبيعة الصوت
 ، يريدونحال احلول: ]يقولون [ : حال

أتى : حال الشيُء: عربية ،دارت األيام ومضى حول
 . عليه حول

إذا حالت عرتتك ال تدحبا ]: من أمثاهلم [ 
لعام القادم إذا مل تلد هذا العام فقد تلد يف ا: يريدون(

  .)جديًا قويًا
حىت  كل شي حبول: ]يقولون [ : حال
  .تغّير من حال إىل حال: عربية ،احلسن حبول

  .حنالا: بنوا منها للمطاوعة
 . لَح :ويف الكلدانية ،ٓحل: ويف السريانية

شافن عم بتقاتلوا حال : ]يقولون [ : حال
حجز ومنع : شيئنيالحال بني : عربية ،بيناتن

  .االتصال
 . حايل: واستمدت الفارسية

 يلأملا بتقدر عليه ِح :]من أمثاهلم : [ حال
 ،نقله): العربية(الشىَء حال أحتريف  ،هللا عليهأ

 . دفعه وزّجه إىل غرمي آخر: والغرمي بدين
يف احلال أو  يف احلال: ]يقولون [ : احلال

الوقت : احلال: عربية: احلاضر املادة فوق كل شي
  .الذي أنت فيه
: وقالت، حال وحاًال: مدت التركيةواست

 . هدر حال وحالبوْك
: عربية ،كشلون حاَل: ]يقولون [ : احلال

والوقت الذي  ،صفة الشيء وهيئته وكيفيته: احلال
  .أنت فيه

  .والحوال واْحلاأل: واجلمع
 حال وحالت: وقالت: واستمدا التركية

  .وعلم حال وعرضحال وهرحال
  

  :كية فقالترالتواستمدا الرومانية من 
HAL.  

: فقالت واستمدا اليونانية من التركية
HALI  أوKHALI.  

 . حال: واستمدا الفارسية
ي مِش. بيلوراحبال َس]: من كالمهم [ 

  .)ويف حضرموت كذلك. (مّشى لو حالو .احلال
: أي(واهللا فيه حلالو  .ال حدا يسّلم حالو حلدا

ى لو ما بق. شلون حالك ؟ .ناولين حالك .)كفء
راح حبال  .حال وكان يف حال وصار يف حال

 .فحص حالو .عرض حالو .يف ساعة احلال .َسبيلو
شال  .احلال حالنجه .ما يف حالو شي .الوحلزعل 

 . حالو وأجا
ويتفنن (كل حال يزول ]:  من حكمهم[ 

 ). اخلطاطون يف رمسها وتزيينها
بريد : وزيروك قال لۤلَم: مايلي يزعمون

نقش على خامتي مجلة إذا كنت فرحان ماأبطر وإذا أ
  ...وإال ميۤاات َلومعك مهلة ْت ،فرحأكنت زعالن ما 

  :بّوا زعالن ومعبوطأشافت بنت الوزير 
  !ك بابا َب أش-
  هيك هيك يا بنيت-
: قول لو يكتب عليه ،األمر هّين يا بابا –

 . كل حال يزول
. دوام احلال من احملال]:  ومن حكمهم [ 

ال عاش مايل  .ك بشنق حالو فيهتطّول احلبل البَن ال
  .مداح حالو ما مّنو خري .بعد حايل

يستعملوا احلال مبعىن الشخص أن  ويكثر
  .عم بفرض حالو. ل حالكآاس: يقولوننفسه ف
  .)أكتر مالالزم: وقد يزيدون(يف حالو شۤا
  .ما مّنيتك إال على حالك .ّنيتك على حالكٕم

  لسان حاال بريدو يصري. صراميحالو  عم بلّق
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فالن ما بقى . جوزي لكن هالدلعنات ما بصري بالها
 . رو حبالودّش .مالو حال: عندو حال أو
  :] اع املشمشيوينادي ب[ 

 . !يا مشمش حوالكآاهلوا رماك وبلبل 
حالو  فالن عم بلّق]: من كنايام [ 
ل فالن لو شاف أبشع منو بقٓت. ساواه صرامي عاللي

 . حالو
: متل شيخ القرباط]: من تشبيهام [ 

 . عني حالو زغري بعيون الناسيف كبري 
أجا مكتوب من خالو قال ]: من أمثاهلم [ 
  .والد شنق حالوقاضي اال. حالوكل من هو ْب

اللي على بالو الحيرم . ما بعلم حبالك غري اهللا وجارك
  .يدو القلم ما بكتب حالو من األشقياإالب. حالو

للرز والربغل  العّز. حبايل أنانت حبالك وأ! يا جاري 
 . شنق حالو

قاعدين يف الشمس ]: من كمام [ 
أخدوا القرد على مالو راح  .وبعّدو حالن حواصيد

ل شاف أبشع منو بقٓتن إ. املال وبقي القرد على حالو
لو . يِلاحلفيان إذا لبس قبقاب بشوف حالو ٕع. حالو

ال تدفش  .بيتى حلالو كان بَن اّنَب كان جحۤا
حالو  ىساو ْها ليلأجا ونام عّن. السكران بقع حلالو

ك واسم اَمس. كر الناس جباكر حالوالبجۤا. ْهالعيلم
 ). خفف حلالك: كمالتها: يريدون(خالك 

  ]:أغانيهم  من[ 
  اهنگسليماين وال فر     يل يا شلون ؟يا شلون حا
  .ةيا حايل عالبدوّي]: أغانيهم  ومن[ 

  :))اسق العطاش((ويف موشح 
 . بايل بايل بال          حايل حايل حال

  .لسان احلال]: من استعارام [ 
  :وعليه يقول اخللياليت مرحبًا

  
  
  

  زارها فرحت قد لوتعلم األرض من
  است موضع القدمبواستبشرت مث         

   ًةـال قائلـدت بلسان احلـوأنش
  ِموالكَر وِدـبأهل اجل وسهًال أهًال                   
 أجاه احلال وأخدٓو: ]يقولون [ : احلال

: احلال :من اصطالح الصوفية ،راحلال وهو عم بذٓك
  .الوجد خيرج فيه اإلنسان عن الطور املعهود

 . احلال وو احلال وركٓبلبٓس: ]يقولون و[ 
أكثر األتراك استعماهلا ظرفًا للزمن  :حاًال
لوها كثريًا وهم استعم. وتقرها العربية ،الذي حنن فيه
  .أسوة باألتراك

 . حاًال: واستمدت الفارسية
مسع بالسلتة  .أجا حاًال]: من كالمهم [ 

  .حاًال حاًال جيي: قول لو. ن طّبق حاًال وسريعًااك
 ،ًالآحاًال وم: يقولون أم وذكر دوزي

 . ومستقبًال ...يريدون
  ] من شديام[ 

 ال كّحوْموالعني سودا      حاال ! حاال يامو ! يامو 
ضربو وحكم : ]يقولون [  :بۤلاحلۤا

قناتان : احلالبان: من العربية ،بوْلواب على حۤاالْص
 . جيري فيهما البول نازًال من الكليتني إىل املثانة

د وكم كان يرّد –تعبري تركي : حالبوكي
الوقت الذي حنن : العربية ))حال((من  – ناايف صب
 هذا :اسم اإلشارة مبعىن: التركية ))بو((بعدها  ،فيه
أداة فارسية ): )يِك((وتلفظ ) )هِك((بعدها  ،هذهأو 

 ،بيناأو  ،بينما: ومؤدى التركيب ،واإليضاحللتبيني 
  ...نهأأو على 
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)) حالبوكي((وكان املعربون يعربون 
  ...حال كون :بقوهلم

 . ه العربيةيضتتر ال وهو تعبري
: عربية ،من مفردات الثاقفني :فحاَل

أن  واألصل فيه ه،الزم ،آخاه ،عاقده ،عاهده: حالفه
 . تبادال القسم على عقد

 . احلظ فٓواَلفالن ح: ] مامن استعار[ 
: من العربية ،من مفردات الثاقفني: كاحلاۤل
 . الشديد السواد
بنوا  ،وساحمٓو حاللٓو: ]يقولون [ : لحاَل

 . جعله حالًال :)العربية( الشيَءل ّلل من َحعلى فاَع
فّرق هاملصاري  :]يقولون [  :هنَجحإل

تركيب تركي من احلال  :هحالنَج احلال :عالفقرا
ضمري املخاطب يف  :والنون ،الكيفية): العربية(

تركية تبني ناحية الشيء أداة : ))هوَج(( ،التركية
 . حسب حاله كّل: واملؤدى ،وجهته

  .انظرها .احلال: احلالة: من العربية :ةاحلاۤل
  .التااحل: واجلمع

احلالة ((حالت و : واستمدت التركية
 . ومثلها األوردية ،))هذه

ماهي أو  ،حالتو كويسة]: من كالمهم [ 
ئة وعاطلة وفلتانة وزفت وقطران شي وبشعة وسْي
 . ايشنحالتو زفۤت: أو)) بتهّوي((وي وبالويل وبتبّك
ا ك مّنت احلالة هۤيإذا ّمت]: من كمام [ 

 . كبالكرۤي) نااهو(ناكل 
طبيخ الثوم : ] من طعامهم[  :لوبااحل

 يطبخ باللحم واخلّل ،معه شيء من البصل ،األخضر
  :حآال: من السريانية ،ورب البندورة

  
  
  
  

وحذف ما بعدها ) )مع((بعدها الباء مبعىن  ،اخلّل
 . يوهو تركيب فّن ،اكتفاء

املوسوعة يف علوم (( قال يف : احلالوش
حشرة تأكل : وتسمى أيضًا مالوش: )) الطبيعة

 . اخلضار يف البساتني
ويف  ،لوٓالْح: من السريانية: احلالول

حدث جتويفًا مستطيًال يف ت ُيَحْنِم: لوَالْح: الكلدانية
 . اخلشب

د الناعم يذوب َرأطلقوه على الَب: احلالول
فاعول مبعىن  على) العربية(بنوه من حّل  ،إثر هطوله

 . احلاّل
  .جنب: احلّلومأو  :لومااحل

 . حلوم :انظر

من  ،أكثر من استعماهلا األتراك :ًاحالّي
  .ون تنوين النصب على الظرفيةاحلال املنسوب املّن

 . حاليًا ال وظيفة شاغرة: ]يقولون [ 
 ،يف جرابلس ] من قرى حلب[  :ةحالئص

كما يرى األب أرملة : األشداء: ليصۤاْح: راميةمن األ
  .١٨٦ص  ٣٨س يف املشرق 

 ،ويرى األب شلحت أا مبعىن الشجاع
 . ٧٥حلب ص . البطل

  :حام على الشيء وحوله: عربية :حام
والكلمة من حام الطري  ،طلبه: غرضه حوَل ،دار به

 . دار ودّوم: على الشيء وحوله
دافع ، منع عنه: ى عنهحاَم: عربية :ىحاَم

  .عنه
 . انظرها .احملامي :ومنها
 . من أمساء ذكورهم :دحاۤم

مة ومقّل ،تشبه الدمية :الصاية احلامدية
 . باحلرير

ما كان : ضاحلاِم: من العربية :ضاحلآم
  .طعمه قريبًا من اخلل
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  .وهم سكنوا امليم ،ضةاحلاِم: واملؤنث
  .انظرها .احلوامض :وجيمعونه على

  .ضض يف احلآماحلاۤم: تقول ةومحا
  .طاحلاۤم :وتطوان تقول
ويف عيد الفطر  ،ميصَح :ويف العربية

  .ميصينظفون فرن خبزه ومنازهلم من اَحل
: ويف الكلدانية ،اموٓصَح: ويف السريانية

  .اموَصَح
ونعهد منذ ستني سنة يف مطلع الربيع بائع 

الشوندر واللفت حيمل على جحشه علبتني خملل 
منها الفيض منهما مع املرق وميشي يف املترتهات و

احلامض  ،احلامض احلامض احلامض ئا: صائحًا
فيعطينا  ))محرا((ـ فنشتري ب ،احلامض احلامض ئا

لفتاية يقسمها بيده الوسخة ويسقينا من أو  شوندرة
  .املرق بطاس من قشر جوز اهلند

ذاك الفوتوغراف  ترع آنـاخأن  وحدث
، وكنا نسمعه سهفصوت بائعنا هذا ن وافالتقط

 . ونضحك
أو  فالن نفسو حامضة]: من استعارام [ 

 . حامضة ۤاقّت) بفّلت(و چوأو  ،محضانة
هدية القرفان ليمونة ]: من أمثاهلم [ 

أو عن (ما حدا بقول عن دبسو حامض . ضةحاْم
  .)حامض: لبنو

املرأة : ةَلل واحلاِماحلاِم: من العربية :ةۤلاحلاْم
  .ىبَلاُحل

احلاملة إذا أكلت : ]من كتاب اللّباد [ 
إذا اشتهت على شي  .سسفرجل جبي الولد كوّي

  .جبسد ابنا ))شهوة((وماأكلتو بطلع 
 . توحم: انظر

عسكري  اصطالح حبري :حاملة الطائرات
حديث أطلقوه على السفينة احلربية الضخمة اليت 

  .حتمل الطائرات وتنقلها وتطلقها

 ،واستعملت يف احلرب العاملية الثانية
 . األسطول احلريبوها أهم قطع وعّد

يف جبل : ] من قرى حلب [ :حاموتا
كما يرى  :بَضالَغ: موتاَح: راميةمن األ ،مسعان

  . .٦٧ص  :حلب. األب شلحت
روا َثَأ :فالن حامور: ]يقولون [  :راحلامٓو

 . لفظ احلمار عند اليهود بلفظه العربي
  .ب*الشيخ  :انظر:  :رحامي أغٓي

 ناابني ح]: من أمثاهلم : [ حانةأو  :نااح
زوجتان  نااوم نااحأن  يزعمون ،نااحت ْلضاۤع نااوم

لرجل كان إذا بات عند األوىل أخذت املقص 
مث إذا بات  ،حليته البيض اتشعر له قصوصارت ت

وزاعمة نكاية يف ضّرا  السودعند الثانية قصت له 
  .حتب الكمال يف الرجل أا

  ))العاميةاألمثال ((: تيمور باشا يف أمحدوقال 

كناية عن  ما كلمتان أتوا: ه ومانهحاَن :١٥٧ص  
 بني األخذ والرّدأو  بني هذا وذاك: أي ،شيئني

ة وهو مثل قدمي يف العامّي ،وخسرناها نااضاعت حل
 . ٣٤ص  ١ج أورده األبشيهي يف املستطرف 

وهم  ،داوره: حاوطه: عربية :وطحٔا
  .أحاط به: يستعملوا ملعىن

 . أحاط :انظر

أراده وطلبه : ل الشيَءحاَو: عربية :ولحٔا
 . بذل حوله لعمل شيء: وهم يستعملوا ملعىن ،حبيلة

أويف  –شا اهللا ن ا –حباول : ]يقولون [ 
 . بكالمي

إيل عندو دينة وكلما  :]يقولون [  :ولحٔا
  .راوغه: حاوله: عربية ،طالبتو حباولين

أو  ولحۤااْمل: ويسمون اسم الفاعل
  .وجلياحملۤا
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أطلقوها على من يتفقد األراضي  :احلاووط
  .ن حيوطهاأيتفقد أغنامه بأو  ،الزراعية اليت ختصه

 . ومبيت احلاووط يف اجلّل :ومن أسرام
ض بلفظ الضاد حاُو: من التركية: ووظااحل

  .حتريف احلوض العربية: ظاًء
  .احلواويظ :ومجعوها على

  .احلوض :انظر

بناه  ))بكرالشيخو ((حاووظ عني التل يف 
  .وقبلن جلب عني التل مجال باشا ،الفرنسيون

: واستمدا الرومانية من التركية فقالت
HAVUZ.  

: ن التركيةـم واستمدا اليونانية احلديثة
 . KHAVOUZA: فقالت

 ،اتمن جيمع احلّي: ياحلاِو: عربية :ياحلاِو
 ،ألنه كان حيملها على كتفيه ،يطلقوا على املشعوذ

  .واةاُحل: واجلمع
ويف  ،اوٓيۤح: واحلاوي يف السريانية

  .اوَيَح: الكلدانية
 . شعوذة احلواة: ٥٩١ص  ١انظر جملة العصبة س 

يف  لغة هلم: يحۤا: يقول السكران :يحۤا
 . انظرها .برٓوحٓو

و وقلع مّن ،حاياه حماياه: ]يقولون [  :حايا
بنوا على فاعل من  ،ناعم ّوچه والشغلة باحليا وهّو

 . احتشم): العربية(ي ِيَح
فالن عم حبايد عن : ]يقولون [ : دحاَي

  .جانبه ومال عنه: حايده: : من العربية ،احلق
يف من ال مييل إىل  ))احملايد((ويستعملون 

 . يف من ال يعتنق مذاهب الناسأو  ،حد اخلصومأ
ل وتسّه - كاحلاِئ: من العربية :كاحلاۤي

  .من ينسج:  - مهزا
: ويف الكلدانية ،كٓآوَح: ويف السريانية

  .اَكٓوَح
  .ع الشاميةئانظر قاموس الصنا

  

 . غلبت احلايك اإلبرة]: من أمثاهلم [ 
االسكايف حايف واحلايك ]: من كمام [ 

على ما يدانيها من  هذه التهكمة وسادت(عريان 
 ). املغربو لفظ يف العراق ومصر و فلسطني ولبنان

 تعّد ،أخو احلايلة]: من سبام [  :ةيۤلااحل
ومعناه لو عرفوا شديد حسب  ،من السباب البسيط

وتسهل  - :احلائلة: من العربية ،فهمرمنطق ش
عليها احلول ومل يطرقها  األنثى اليت مّر: -مهزا

وإذا ربطت دابة منها يف  ،الفحل فهي دائمًا هائجة
  .إسطبل هيجته ومل يسد فيه األمن

الدابة الوديق والودوق : وترادفها يف العربية
  .اليت تشتهي الفحل: والوادق

: يلاِحل: واجلمع ،غنمة حايلة :وقالوا أيضًا
  .ليةوتكون مسينة وكبرية األ ،اليت مل يطأها الكبش

  .تغاواجلمع الْر ،يةويقابلها الراْغ
 كم غنمة عندك ؟: تسأل البدوي الراعي

 . ة حيلومّي ترغان ة مّنربعمّيأ ،ةمخسمّي-
  :ًاّبوِح ًاّبه ُححّب: من العربية: ّبَح

ومل يستعملوا  ،بغضهأضد  ،رغب فيه: الشيَء ،وّده
  .ألن جمرده األخصر أغىن عنه حّبأ

ن تسكني أوله أل ،على أم استعملوا احملّب
  .))حمب الدين((: العربية فسموا اوجارو ،لّطفه

 ،يناّبوَح ،يْتّبَح :وتصرف مع الضمائر
  .واّبَح ،ّبَح ،يتووحّب ،ييتوحّب ،يْتوحّب

 . حنّبا: للمطاوعة منه وبنوا
يف  حبًا: يقولون: ] من عثرات أقالمهم[ 
  .والصواب حبًا لالختصار ،االختصار

حبًا لالختصار من عثرات أن  ويرى الكرملي
وكلهم  .ًا باالختصاروالصواب حّب ،أقالمهم أيضًا
 ،جائز ))االختصار يف حبا((: فقوهلم .عندنا واهم

حبًا لالختصار : وقوهلم، تأويل رغبة فيه على ألنه
  اء يفـج: ضًاــــائز أيــــــــج
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حبين لك اما : وللتعدية حنو: حبث الالم ))منت اللغة((
حبًا  :وقوهلم ،وهي الم التبيني ،كرهين لهأوما 

ولسنا  ،به باالختصار جائز أيضًا على تأويل اعتدادًا
لكن إعراب الكلم حسب  ،ومذهبنا التشدد ،نتسامح

  .املعىن القائم يف النفس أمر طبيعي ال فوضى فيه البتة
أن  حبأ ((يف يقولونويف هلجة مالطة 

  .نشتاق نتعلم: )) نتعلم
  .أحّب: بأَه :ويف العربية

: احوَب: ويف الكلدانية ،حوبٓا: ويف السريانية
  .احلب
  .احملبة :انظر

: نيـا املتقدموحوَب معىن حوبٓاأن  كما
 كان لعل هذا ،ومثل ذلك احلوب يف العربية ،الذنب
  .السامينيذنب وإمث لدى احلب والوداد أن  من

يف الشرق  هوطابع احلب يف حلب طابع
ركام كبت األجيال من اآلباء و األجداد : األدىن كله

الذين ورثونا جسدهم ودمهم وما يسكنهما من 
خذ باخلناق فوق اآلنعم ركام هذا الكبت  ،نزعات
 ،خر جديد تعرض له الفرد سحابة عمرهآركام 

وعلى  ،وأكثر الناس ألفوا الضيم فال يشعرون وله
استجداء وذل وجرح العزة  ،هذا جاء شعرهم الغزيل

  .والكرامة
ك حتّب: ك أجابوهحبّب أنا: وإذا قال احدهم

 . العافية
فالن : على طريقة الفلكيني ]يقولون [ 
 . جنمو حمبوب
حتب  ،ليالبحب النيب ْخي]: من كالمهم [ 
 . كحّبك وحبب اللي ْبحبّب أنا .النيب ساوّيا

فالنة  .فالن حبب بطنو]: من كنايام [ 
  . جنما حمبوب
 

احلب : تالتة ما خبتفوا]: من أمثاهلم [ 
  شيـالبحب ال .لركوب عاجلَمــل والَبــواَحل

  !اهللاك يا رسول حّبقال لو َب .ر من ذكروّتكــب
  قال لو حببك. لقلب ساقيةـمالقلب ل: وــقال ل
اللي : كك على قلَبيَدإحط . القلوب شواهد :قال لو
 .احلب أعمَى .ار العيوبسّت احلّب. كو حبّببتحّب
و ولو ك بتحّبحبيَب. واري متل زندي ألك يا ْسحبّب

ا جوزا حيطان اخلارج اللي حبّب .أسودكان عبد 
ر يل قصر واللي بغضين ما اللي حبين ما عّم .ابتحّب

و وحبب الولد ّمحب الورد وحبب َشَب .بىن يل قرب
ك وال ال حبّب. ةاهلدّي ة وحبّبغنّي أنا .وعلى حمبة أّم

س مو اللي الكويّۤ .خانقكامي ألقّد بروكبفارقك 
  .و قليبس اللي حّبريب الكوّي كوّيس خلقو

احلب يدوس مجيع : وبعجبين املتل الغريب
 . الشرائع

حببك وأنته خرب ما  أنا]: من كمام [ 
عشق أبريد . قق وأنته خرب يٓوحببك جٓو أو أنا ،يف

و فالن ما حبّب .ضرب احلب خبرزة اجلبأوأمتعشق و
م ولو فالن حبب يتحّك. )ّيب*( هوم عليـقليب وال بق
عمرو . حبب يتعّلى ولو على خازوق .عاجليجات

شكول ما عمرو أبو ك .ايةاد ما حبب أبو خمۤلشّح
ك قال مرت أبوك بتحّب: قالوا جلحا .حبب أبو خمالي

كل شي عند العطار موجود . ي عدمت عقالكّن: لن
و باخلرج وحبب فالن نّص .إال حبين بالزور ما يف

  .حفظان ماحلب غري أوحشتين نكيك ماكّن .الغنج
 
  .كك بعّبي حّبخّل]:  من حكمهم[ 
  
العني ما بتحب األعلى  .يي واكراه وداِرحب وداِر

 .احلب وردة واملرا شوكتا .العني البتحب بتبان .امّن
و ل حبّبالراعي املغّف. دّبتب األجر مطرح ما بتحّب

وشة ما الدْر .املوت بكرهو غريك حّب .الديب
أو عن (ا ة ما بتبعد عن حمّبمّك .ةبتحب القروش

 ). عاشقا
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احلب من غري أمل متل ]: من تشبيهام [ 
و كل الناس س مسبحة رّبالكوّي .دق الفاضيالبن

لو ليبوسو عض تبنو أجا إل متل حب الدّب .بتحبو
 . احلب وردة واملرا شوكتا .أدنو

 . وبرد حّب]: من استعارام [ 
 .كقد ما حببك زعالن مّن]:  أغانيهم من [

 . وما أكثرها يف الغناء ،شوفك كل يوماأحب 
  ]:من هنهونام [ 
  يمرباِك سرير العّز !بنت األجاويد

  ياِكك كما النسرين حّيالورد حّب                    
  يو يلقاِكّنأو حلف عريسك برّب
  اهللا ما أحالكي :وملا شافك صرخ                    

إذا كانت املرا عم : ]من كتاب اللّباد [ 
  .امطر بكون جوزا ما حبّب أو أجا متختسل وغّي

الزم تشرب القهوة قبل ا جوزا من شان املرا حيّب
ال اللي حبب مرتو بشرب الرّج .األكل مو بعدو
حت شعرا ببيت إذا وحدة صّر .القهوة فرد كبعة

 . اصديقتا بتكون بتحّب
مندرة بتحب صسيت بال]: من ألغازهم [ 

 ). اء شربة امل: ( .البوس والكركرة
حّب مبعىن : يف هلجة البدو والرقة :ّبَح

 . قّبل
  .بوسة: عطيين حّبة: ]يقولون [ 
 . يدوإينا أجا الشيخ وحّب: ]يقولون و[ 
اسم ملا يف السنبل : زرـالَب: عربية: ّباَحل

  .من نواة دوام احلياة باالزدراع
ة احلبّۤ: يقولونوهم  ،ةاحلّب: والواحدة

  .ايةاي واحلّبواحلّب
وهم  ،بوبايات واُحلات واحلّباحلّب: واجلمع

  .يسكنون
إىل  هنصرف مدلولاوإذا قالوا احلبوب 

ى ا كاحلنطة والشعري والرز تغذَّاحلبوب اليت ُي
  ....والعدس والشوفان

  .اَبَح: ويف الكلدانية ،بٓاَح: ويف السريانية
  .حب وحبوب: واستمدت التركية

: التركية احلب من: واستمدت الرومانية
  .HAP: فقالت

  .AP: واستمدا القرواطية منها فقالت
  .KHAP: واستمدا البلغارية منها فقالت
  .HAP: واستمدا األلبانية منها فقالت

: واستمدا اليونانية احلديثة منها فقالت
KHAPI.  

 للقرصأو  جمازًا للقطعة ّبواستعملوا اَحل 
ألا كان معظمها كرويًا  ية،دوملا يبتلع من األأو 

  .كحب الذرة
اختالف  وحياول علماء االجتماع عزو

 . احلضارة قدميًا وحديثًا لتأثري حبوب غذاء كل شعب
 ،ع يف جسدو حّبۤلٕط: ]يقولون [  :ّباَحل

  .البثور دون الدمامل: يريدون
  .أطلقوها تشبيهًا هلا حبب النبات

  .ة واحلباي واحلبايةاحلبّۤ: والواحدة عندهم
  .احلبات واحلبايات: واجلمع

 ،لّمالُد: احلب: ويف هلجة مشال املغرب
 . بوباْحل: واجلمع

إذا قال بغيض ]:  من دعائهم على فالن[ 
 . وغضب الرّب ّبوا اَحلحيّب: جييبون ....حبَب

إذا طلع حب يف : ]من كتاب اللّباد [ 
وية قضامة نشل و تنشل ال ْشجسم ولد الزم أّم

 . يطيبا طوق وتعلقو برقبتو توتساوّي
 . حبيب اآلس :انظر :اآلس ّبَح
أطلقوها على البثور اجللدية  :الشباب ّبَح

: وقد تظهر يف صدره وظهره ،تظهر يف وجه املراهق
  .حب الصبا: وتسمى أيضًا
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بثور : طاطاَحل :رضا أمحدوضع هلا الشيخ 
  .يف الوجه
و  ٥١٨ص  ٥٧س  ٦٠٥ص  ٤٧س  ١٠٤١ص  ٢٨س : انظر املقتطف

٥٢٠ . 

 ،أطلقوها على لباب الفستق :همالٕف ّبَح
أكله يزيد يف الفهم على نقيض أن  ذهابًا منهم إىل

  .الفول
الذر مثر نبات الَب: حب الفهم: ويف العربية

يتخذ منه صبغ  ،ينبت يف جزائر اهلند الشرقية ،املّر
  .أسود

حب (( وبعضهم يسميه  :اللذيذ ّبَح
 . ABELASIS: من الفرنسية )) العزيز

حبوب سوداء من السوس  :املسك ّبَح
يتناوهلا من  ،وحنوه ترسل عطرًا لدى ذوباا يف الفم

  .حد برائحة اخلمر يف فمهأاليشعر أن  يرغب
: واستمدا الفرنسية فقالت

ABELMOSCH.  
  .اهلال :انظر :اهلال ّبَح

 . انظرها .مصدر حب: إحلب
 . احلبيب: باِحل: من العربية: إحلب

  .ليبگعلى حيب داب ]: أغانيهم  من[ 
  :غريه

 اليامسني  حتِت ّيف             نسكرلي ياهللا بنا يا حّب
أطلقوها على احملشي يطبخ  :ّببالٕع إحلّب

ي أرادوا وهو اسم فّن ،مع مسقعته ال سيما الباجنان
 . إىل عب حبيبه: أوى احلبيب إىل شاكلتهأنه  به

مشى على يديه : حيبو الصيب: عربية :حبا
  .ورجليه وبطنه

 . حيبٕب: وهم جيعلون مضارعه
مساع كالم األكرب ا: ]يقولون [  :ّباباَحل

  لمبالغةلّعال ـبنوها من ف ،ّبابــك يا حّنــم
  
  

  .اسم املفعول يف لمبالغةليف اسم الفاعل واستعملوها 
 . انظرها .بٓوحّب :وقد يلفظوا

 . صانع احلرب وبائعه: عربية :ّباراَحل
حتريف : ةري واحلربّيوإحلْب: يباِراَحل

كرب من الدجاج األهلي أطائر : لعربيةاى باَراُحل
  .عن الفارسية ،وأطول عنقًا

: ويف الكلدانية ،بريتٓاْح: ويف السريانية
  .احبريَت

  .نواع احلبارى كثريأو
 . انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

  .صانع احلبال وبائعها: عربية: احلّبال
 . انظر قاموس الصناعات الشامية

أو  لنيسوق احلّبۤا: ] من أسواق حلب[ 
  .وقربه خان احلبال يبيعها باجلملة ،لسوق احلبۤا

ومل أجد يف سياحايت الطويلة سوقًا للحبال 
 . سببها جمدها التجاري الغابر ،إال يف حلب

 ،فقيه حليب ،عبد القادر بن عمر :احلّبال
 . ه ١٣٠٠سنة  مات

 . انظرها .بواحدة اَحل: ةاۤياي واحلّباحلّب
 . أبو حبايب :انظر :بۤيباَح
 به يريدون ،ماتيةاصطالح للحمۤا :كباۤياَحل

: من العربية ،فوق اجلناحني من احلماماسواد م
احلظرية تكون  ،الطريقة يف الرمل وحنوه: باكاِحل

 . بقصبات مشدودة
  :السنةحّباية أو  :ةحّباية سۤن

 . حبة سنة: انظر

: إّيل حّبب فالن الشيَء: عربية :ّببَح
  .ّبصار ذا َح: حّبب الزرُع ،جعله حمبوبًا
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ظهر فيه : يريدون ،حّبب جسدو: يقولونوهم 
  .انظرها وحبحب .ّببنوها من اَحل ،البثور

 . حثر وبثر :عربيها
مل جندهلا أصًال ]: من سبام [  :يتَِّباَحل
  :ولعلها مما يلي
الغليظ  ،القصري: )العربية(: ىنَطَباَحل -ً ١
  .املمتلئ غيظًا
  :)العربية( حبض الغالُم: ضتَبَح -ً ٢

اتصل بتاء املخاطبة مث  ،خلف الظنأّن به خريًا فُظ
 . تنوسيت

 ،موحبحب جْس: ]يقولون [ : حبحب
 .بنوا على فعفع من احلّب ،ّبظهر فيه اَحل: يريدون

  .انظرها وحّبب
 . حثر وبثر :عربيها

 ،ّبصار ذا َح: يريدون :حبحب الزرع
  .انظرها .بنوها من حب الزرع

 . الزرع أحّب. : عربيها
بنوا على فعفوعة للتصغري من  :ةاحلبحوۤب

  .وحّب بثور اجلسد ،حبّ  الزرع: ّباَحل
وبعضهم جيمعها  ،احلبحوبات: واجلمع

 . حباحيب :على
: يريدون .عمالوأحّبذ : ]يقولون [ : حّبذ

  .حّبذا :قال فيها
  :التحبيذ من حّبذا: واستمدت التركية

  .املدح إلنشاءالفعل اجلامد 
 ))مناظرة لغوية((قال عبد اهللا البستاين يف 

 ،املعاجم أربابكل  أمهلهد لفظ موّل ،ّبذَح: ٥ص 
  .صاحب القاموس فقد استعمله يف مقدمته إال

لغوية الناظرة هذه املورّد عليه املغريب يف 
 كلمة :ى قولهؤدَّـمب ٥٨و  ٥٣و  ٣٨و  ٢١ص نفسها 

 ،صبحت عربية فصيحة كطّرزأحيّبذ حتبيذًا  ))حّبذ((
من  أاامع على  أعضاء إخواينمن  واألكثرية

  لعدم المـــــاألقثرات ــــــــع

لّيت ُخ إذا أنا أّما ،عليها من كتب اللغة نّص وجود
وقد قبل الكلمة أيضًا : )مث قال( ،يي فأجّوزهاأور

 اإولكنهم قالوا  ،صاحب التاج وغريه: الزبيدي
  .دةموّل

عليه البستاين يف الكتاب السابق نفسه  ورّد
شارة التحبيذ جرى على لسان ذات ريبة من ُخ: قال

... ا قالته لناح من ذوي الدعارةإف: باتاملستعِر
 ،املعاجم أربابمن  ))القاموس((فنبذه غري صاحب 

العربية من العرب الثقات ال  األوضاعينقلون  ألم
  ...بات الدخيالتمن املستعِر

نستاس ماري الكرملي يف أ األبوقال 
 ))حّبذ((ـالشيخ البستاين ل إنكار: وساطته بينهما
ن املولدين مل ينطقوا به ذا املعىن لكونه موّلدًا وأل

كالم ال  األخرياب هذا الزمن الذي اختذ له بعض كت
لو نأخذ به لطرحنا من العربية مجيع  وإال ،يؤخذ به

  ...مصطلحات العرب
  .داد يكتب بهاِمل: رباِحل: من العربية :راحلٕب

عرف الصينيون احلرب قبل امليالد باثين عشر 
  .اعهذا احلرب الثابت اللّم ،قرنًا

  .اَربۤح: ويف الكلدانية ،ربٓاۤح: ويف السريانية
كانوا  ألم ))بّكَرُم(( األتراكومساه 

رب تغلى يركبونه من حشيشة يسموا حشيشة احل
ويعرض  ،العفص إليهمن السخام يضاف أو  ،باملاء

مث يضاف  ،الشمس حىت جيمد أشعةهذا املزيج إىل 
  .الغراءأو  للجامد هذا املاء والسكر والصمغ

 إذابه ونلحسه خبنصرنا ب وكنا نكت
  .وقبلنا كانوا يغسلون الصفحة أنا،أخط

نكليز اإل ويف مطلع القرن العشرين استمّد
فكان  ،طريقة صنعه من العرب مع بعض التعديل

  :مركبًا كما يلي
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  .دقيقة ٤٥كيلوات ماء مغلي ملدة  ٤
  .غرام عفص مسحوق ٥٠٠مع 
  .غرام صمغ عريب مسحوق ٨٠مع 
  .مسحوق غرام شّب ٣٦مع 
  .خضرأغرام زاج  ١٢٠مع 
  .مغرام خشب بّق ٤٨ع م

  .ليسريينگغرام  ٣٦مع 
  .مث يصّفى

ص  ٣٧وس  ٣٧٢ص  ٨و س  ٢٨٨و ٢٦١ص  ٣س : انظر املقتطف
١٠٩٠.  

حرب النسخ وحرب : األحبار أنواعومن 
 . وحرب الطباعة واحلرب اخلفي األختام

  ]:أغانيهم  من[ 
  كان ما يف ورق الكتب عجناح الطرين إ

  اما يف حرب بدموع عينّين كان إو                     
. حرب توقياا نص ك بّدَتْبٕسٕح]: من كمام [ 
 ). وتستعمله جند أيضًا(وامر حرب على ورق هاأل

 . متل احلرب أسود]: من تشبيهام [ 
  :]من جناسهم [ 

  يا عيونك السود يا حرب الدوايل
 ة فراشك دوا يل ـعليل ونوم                       

 . جعل فيها احلرب: حّبر الدواة: عربية :رحبّٔ
 .پاحرب االستام]: احلديثة  من تعبريام[ 
 . حرب املطبعة
م حوايل احلارة عم حبۤرب: ]يقولون [  :مٔرْبَح

 :ولعلها حنت من ،مل جند هلا أصًال ،ليشوف حبيبتو
 . مَرحوهلا َب

حنت : قطفة احملربمة بنوا منها الكّب :مٔراحلْب
 . الكبة :انظر. الرمان ّبمن َح

ة اسم لضرب من محام الكّش :حّب رّماين
  .ةماتّياصطالح احلمۤا يف

  

يطلقوا على مالحف النساء : ةَرَباَحل
كانت يف  ،ال سيما مالحف النصارى ،ةـاحلريري

ضرب من : رةَباَحل: من العربية ،جب اتعهدنا حت
 . برود اليمن

 . احلباري :انظر: ةربّيواِحل :يِرإحلْب
  ه،سجن: سًاْبسه َحَبَح: عربية: سَبَح
: على كذا املاَل ،ضبطه: الشيَء ،منعه: عن الشيء
  .وقفه عليه

  .احنبس وحتّبس: للمطاوعةمنها وبنوا 
  .انظرمها واحملبس واحملبوسة

س ْبَح: يف تسمية احلبس األتراكوجاروا 
  .)وهم مييلون(ه وحبسخانه وحمبوسخاَن
  .سۤبۤح: سواحلْب ،سَبَح :ويف العربية

  ،شَبَح: ويف السريانية والكلدانية
  .بوشيابوش وَحش وَحۤبۤح :شواحلْب

: باسْح: ه يف مصريَوويف هلجة واحة ِس
  .باسيناْح: واجلمع .سْباَحل

احلبس من التركية  األلبانيةواستمدت 
  .HAPS: فقالت

 من التركية واستمدا اليونانية احلديثة
  .KHAPSI: فقالت

: فقالت من التركية القرواطية استمداو
HAPS . 

حبس  ،حبس دموعو]: من كالمهم [ 
قضى عمرو  ،سوَفحبس َن ،حبس كالمو ،عاطفتو

 . ابن حبوس ،يف احلبوس
جنس من فار أفالن ]: من كمام [ 

و مّن بليساكيس طلع  يف بليساحبسناه مع  .احلبس
 وأبوهوس ل دّبَكَش .)يسجعون أميظنون (ستغيث ب

 . حمبوس
فار احلبس ما بشوف ]: من كنايام [ 

 . خبز بيتو
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  ]:من هنهونام [ 
  دوس على روس !دوس يا عريسنا

  دوسـب مكـحتت اجريك ده                    
  ومن دخلتك عالسراي

 ف حمبوس ـلأ –واهللا  – ّكـبتف                 
خشبة احلبس حبست ]: من معاظالم  [

 . بةَشوَخمخس خشبات 
هذا  ،اسم حبس يف قلعة حلب :مس الَدْبَح

شاءت : ام حاكم القلعةاحلبس الرهيب يقع بعد ّمح
 ،جتمع على كثب دار عذاب ودار نعيمأن  العناية

وكان  ،عمل له مدرج حديث ونّور بالكهرباء
من كّوة يف سقفه يرمى منه  إّاله يلإ ال مدخل ،لمًاظم

مث يهمل يتكسر  وأفريتض  ه،إىل أرضرميًا السجني 
وسقفه من القرميد  ،ميوت جوعًا و أملًافيه إىل أن 

جدرانه  أما ،البيزنطيه إىل العهد عهديرجع  ،املشوي
 تبديلست احلاجة إىل م وإذا ،ار تل القلعةفمن حّو

 – السجني يه من خينقإل وادّل اإلعدامبهذه العقوبة 
ودفنوه  أخرجوه –السهروردي يف كما عملوا 

 ج حيث ال مقربةَروحده يف العراء جتاه باب الَف
  .إسالمية غري أو إسالمية

حببس الدم  اآلثاراهتمت مصلحة أن  ومنذ
حبس مجعوا من عظام موتى  أمحدثين موظف قدمي 

  .عشرات الزنابيل: أي ،الشيء الكثريالدم 
رهب أن ـميف حلب ولعل حبس الدم 

 . وأقدمهاسجون العامل 
  ،س حّبس للمبالغةَببنوا من َح :ّبسَح
 ،حّبسكن كلكن هٔاكو َب: ]يقولون ف[ 

  .ّبسنياحمل: ومنه مسوا احملبوسني
 . سَبَح: ّبسَح: قال ))الرائد((أن  على

 . عفو عن احملّبسني أجا]: من كالمهم [ 
  .اجليج احلبشيأو  :شَبَحلا جيج

 . اجليجة اهلندية :انظر

: ل التايلَثورد يف اَمل ،م عندهمَلَع: حّبش
محل لبشه : أي ( لّبش :ّبش قول لنسألوك عن َح نإ

  .) ورحل
): العربية( ّبش املاَلولعل هذا العلم من َح

لعلها من أو ، )) ّباشَح (( العربية األعالمومن  ،مجعه
 . حبس: السريانية)) ش َبْح(( 

هادا : يف التحقري ]يقولون [  :طٔبْطٔبأحل
  .مل جند هلا أصًال ،ةلعابو حبطبطيّۤأحبطبط و

 . مهاانظر .ولعلها حنت من حنربوشية وبطبط
هاملرا  والدا: ]يقولون [ : شطٔرٔبٔح

مل جند هلا  ،البيت حبطرش اشفترين وجملوقني ساووْم
. ش مبعىن البعثرةْرّب والَطولعلها حنت من اَحل ،أصًال
 . مهاانظر

 ،ةطّزَبَح: يسمون السمني احلقري :ةزّٕۤطَباَحل
: )العربية(ّب ولعلها حنت من اُحل ،مل جند هلا أصًال
املّرة من حكاية صوت  :ّزةوٕط ،اخلابية الكبرية

هو بسمنه يشبه اخلابية الكبرية : ىواملؤّد ،التفليت
فيها تصويتة  وإمنا. . . خّل أوأو  وليس فيها زيت

 . التفليت
  ]:من كمام [ 

 . ال طمعة وال لّذة: ةفالن حبظّز
  .جورة حبطّزة :انظر: ةحبطّزجورة 
 ،يستعمل هذه الكلمة صياد احلجل :غلْبَح

يطلقها ككلمة سحرية تؤثر يف احلجل فيدخل يف 
  .الشرك املنصوب له

 . حلجل :انظر

بنا بعد غياب ت ٕاشاۤف: ]يقولون [ : قٔبَح
مته إىل ض: يريدون ،وسوَبطويل وحبقتو وصارت ْت

 . أمرهحكم أمجعه و: حبق املتاَع: من العربية، صدرها
ه شّد: كًاْبَح ك الشيَءَبَح: عربية: كَبَح

  أجاد: ثوَبــال ائُكـــواحل ،كمهـــحأو
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  نسجه
  .احنبك للمطاوعة: وبنوا منها 

  .ةبۤكالسهرة حۤا]:  من تعبريام احلديثة[ 
الرحية . الدخنة حابكة. القتال حابك .اللعبة حابكة

ك ْبحابك َحخد والعطا األ .السوق حابك. حابكة
 . مو شلون ما كان

  .هقه وشّدوّث: حّبك الشيء: عربية :ّبكَح
ك الكتب ـويستعملون التحبيك يف حتبي

ادين من توثيق اخليوط العّق أعمالويف  ،والدفاتر
من يقوم بأحد هذين : ك عندهمواحملّب ،حكامهاإو

  .العملني
: وحتبيك الكتب منها التحبيك العريب

املدبوغ امللّون بعد ضّم يغّشى الكتاب باجللد 
مث جيعل لدفة اليسار لسان ويدعم ملتقى  ،كراريسه

فتضّم : التحبيك الفرجني أما ،الكراريس بالشريازة
الكراريس بني دفتني اللسان هلما وال شريازة وتذّهب 

  .الكعبية غالبًا
 . ك ال تزالوأسرة احملّب

الرباط الغليظ يتخذ : لْباَحل: عربية: لْباَحل
أو  القطنأو  الليفأو  الكّتانأو  من القّنب غالبًا

  ...الّصوف
  .أولهوهم يسكنون  ،بالاِحل: واجلمع

  .احلّبال: وصانعه وبائعه
  .احلّبال ال تزال يف حلب وأسرة

يف ال وجود له  النيأو احلبّۤ لوسوق احلبۤا
بال وسوق وبقربه خان اْحل ،يف حلب إالمدينة 
التجاري القريب د حلب ـسبب هذا جم ،األكياس

صنعًا  وأدّقمنت ، أوال حبال يف األرض  ،دـالعه
ب اخلاصة برزم ال سيما حبال القّن ،من حبال حلب

  .املتاع
  .هالبلغات اليت متّد بهيلحق 

  .البلغة واحلّبال :انظر

حباًال من  وكانوا يتخذون حلبال اجلّب
  .ب اجلنفاصقّن

 اجّوأالناس : قوهلم عندهم]  ومن ااز[ 
: ومنه قوهلم ،مجاعات متتابعة: أي ،لل حبۤاحبۤا

  .منضةَرحبال َخ
  .خرمضة :انظر

  .لۤبل وۤكۤبۤح: بل يف العربيةواَحل
  .لۤبوْح ٓالْبَح: ويف السريانية

  .بلوۤا: ويف االشورية البابلية
اجلزيرة العربية  ويف هلجات جنويب

  .لْبَح :واحلبشة
احلبل من  األوربيةواستمدت اللغات 

 . للحبال املعدنية وغريها ،كابل: العربية فقالت
تعبري  ،ارواحلبل عاجلّر]: من كالمهم [ 

وهلّم : العامية يقلدون فيها العربية بقوهلابالعريقني 
 أسرةويقول الشامت يف موت واحد من . جّرا

 . اهللا يلّحق احلبل بالدلو ان شاء :بغيضة
دب قصري گحبل ال]: من أمثاهلم [ 

ش حببال الغرقان بتكّم .)استمدوها من العربية(
  .العرمط :انظر .العرمط

على  وساد هذا املثل( .املشنوق خباف من جرة احلبلة
 والكويت رـيف سورية والعراق ومص لفظ يدانيه

وقبلها كانت سائدة يف عامية  ،واجلزائر واملغرب
 ). األندلس يف املائة السادسة للهجرة 

ك بَنل احلبل ٕالتطّوال ]:  من حكمهم[ 
 . البشاشة حبل املوّدة .بشنق حالو فيه

 .فالن بلعب عاحلبلني]: من استعارام [ 
 . رخى لو احلبل: أبوهاحلق على  ،الولدعمو احلق 

ع طّلعنا عاملنقوش طۤل]: من كمام [ 
ك شّد حبَل .طويل هبيل حبل اجلب. وششاحلبل فا

  .ّحلق احلبل بالقادوس .ودق طبلك
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كانت احلكومة العثمانية ]: من نوادرهم  [
حدهم أوكان  ،تربط الفارين من العسكرية حببلة

تتخلص : ميت هاهلبلة ؟ قالۤأل: يتظاهر باهلبلنة قيل له
 . احلبلة

أطلقها البدو  :احلبلةأو  :يلةگحبل األر
 . ةچالقم: يلة اجللديگعلى أنبوب األر
: حبًال بلت املرأُةَح: من العربية :لۤبٕح

ت بۤلٕح: يقولونوهم  ،ىبَلفهي حابلة وُح ،محلت
 ،تنابالإحلبالت واَحل: واجلمع ،ةالۤنى وحَبۤلْبفهي ٕح

  .حّبالة: لىوصيغة املبالغة من احلْب
  .ل باحلبلَبويسمون امتالء الَس

 . ولدت ،حبلت: لَبْح: ويف السريانية
احلب : تالتة ما خبتفوا]: من أمثاهلم [ 

 . لَبل ونيسان َسَبَح اردآ .لَماَجلعكوب ْرالل وَبواَحل
حيط حوش : يقولون ]:من جمازام [ 

احدودب وسطه : يريدون(بيت جدي حبالن 
ال حببل جبيب لرّجاجيب ولد وتاملرا بتحبل ب .)لينهار
 . فعل

الت اما زال يف الدنيا حّب]: من كنايام [ 
ال حببل من بطن الرّج .دات الدنيا خلقا كتريّالَو
 ). يلد األعمال بسعيه: أي(جرو إ

حبلى  أنا نااكش يا دّب]: من كمام [ 
بعد ما حبلت . ما حبّبل) شيهال(كل . نامن موال
وسادت هذه التهكمة على لفظ يدانيها يف (دربست 

عيدة بعد ما حبلت ْس .)العراق وفلسطني ولبنان
 ما جبيت أش جرياأليا حبلى م. ريدةدربست بابا ْجب

ل حّضرت كّمون وقبل ما تولد قبل ما حتَب .كتري
ة ـاما أربعة وطالعحبلة ومرضعة وقّد. ّنونتو َحّمس

 :محاهااة لبيت قالت الكّن .لَبلَحلل تتجيب دوا َبعاَجل
  .يدكإل )الوسخ(السهر لعينك و: حبلى قالوا أناطّقوا 

  
  

إذا حدا فشخ فوق : ]من كتاب اللّباد [ 
اشتهت احلبلى على شي  إذا .احلبلى مبوت ابنا بقلبا

  ،وما أكلتو بطلع صورتو جبسما
  ).انظرها .ةالشهۤو: ويسمون هذه الصورة(

  .البنت البكر إذا اشتهت عاحلبل بتحبل من صعي
 صيب أال بنت: من شان نعرف أش بّدا جتيب احلبلى

و شوي إذا دار و خبيط ومنهّزعلقمنجيب مفتاح ومن
إذا . بكون بنت وإذا متايل هيك وهيك بكون صيب

شوييت حلمة وأجت حبلى وعزمتّيا وما أكلت الزم 
البنت . تدهين حلقة باب اسقاقا بالزيتوتروحي 

 . البتتجوز وهيه زغرية ما بتحبل
اجتمعوا النسوان : قالوا]: من نوادرهم [ 
و أبو و هّنن يولدوا لكن الوجع يشيلودعوا رّبن أّن

هللا دعاهن وكان كتري من أومسع : قالوا ،الولد
 . املوجوعني غري جوازن

 عقيدة كاثوليكية مفادها: سَنل بال َدَباَحل
مرمي العذراء مل ترث اخلطيئة األصلية املتسلسلة يف أن 

 .س الذا ولدت عيسى غري مدّن ،البشر من آدم
 ،نقاش الكنائس قرونًا وكانت هذه العقيدة مثار

  .١٨٥٤وأعلنها البابا بيوس التاسع سنة 
 . ياتخوأل ًاامس) )احلبل بال دنس((وغدا 
  .جعلها حتبل: عربية حّبل املرأة :ّبلَح

حّبل : يقولونل احليط حۤب: يقولون وكما
 . تقّوس وسطه فصار كاحلبلى: يريدون ،احليط

  .أطلقها البدو على السلحفاة :ّلجةَباَحل
  .الزحلفة :انظر

. انظرها. يلةگحبل األرأو  :ةبۤلاَحل  

 ،ّبواحدة اَحل: ّبةاَحل: من العربية :ةاحلبّۤ
 . واجلزء من الشيء

حبة  ،حبة شعري ،حبة حنطة: ]يقولون [ 
  ...حبة رمان ،حبة عنب ،درة
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  .ايةاي وحّبومثلها حّب
  .انظرها واحلب

إطالق احلبة على الواحد  احلجاز ويكثر يف
  ...حبة كرسي .حبة فنجان: من جمموعة
أي  ،كانوا يبنون احليطان حبتني: يقولونو
  .سافنيأو  من قطعتني

  .ْكْستكرم وحّبة ٕم: ]ٍ يقول الباعةو[ 
واحلبة يف اصطالح الصّياغ مقدار وزن 
 ،شعريتني غري مقشورتني يوزن ا الذهب وحنوه

  .وكذا يزن العطار املسك
فالن طّيب وكلمتو على : ]يقولون و[ 

حبة حنطته : فهو كاخلبز ،ال غّش فيه: ونيريد ،حّبتا
عم حبكي على : ومثلها ،ال خيالطها أي حب آخر

 . حّبتو
  .قّبة رفالن ماحلّبة بعّم]: من أمثاهلم [ 

 . ال بّد ما جتي احلّبة بتّم الطاحونة
أطلقوها على : ايةاي واحلّبواحلّب :ةاحلبّۤ
 . انظرها واحلّب .يصّغروا على احلبحوبة ،واحدة البثور

إذا طلع لك حّبة عراس ]: من اعتقادهم  [
بكونوا نسفولك ) ايةحّبأو  ايأو حّب(لسينك 

 . عشاك
: عربيها: احلبة املباركةأو  :ركةحّبة َب

  .الشونيز واحلبة السودا
  .AWASSEDA: وتسمى باللغة التجرينية

حب نبات عشيب سنوي قد يبلغ ساقه 
 ،حّريف الطعمر عِط ،أسودخشن  ،نصف ذراع

يذرونه على صفحات األرغفة والكعك املعروك 
كعك ((والكعك افف الذي يسمونه يف حلب 

 ،روعلى اجلنب ال سيما املشلل واملسّن ،))السّخانة
وعلى سطح احلالوة  ،صفروعلى كعك العيد األ

  .للتزيني وألنه هاضم ومهدئ لألعصاب ،الطحينية
ع عالجًا لوجع املعدة بغليه م ويتخذ

  .يف آثار الفراعنة هاوورد ذكر .اليانسون

 . كةَرتكرم وحّبة َب]: من كالمهم [ 
فالن كالمو متل حّبة ]: من كمام [ 

  .كل عشرة عرغيف :الربكة
 ). التهكم واالبتذال مفادهظاهره املدح و(
 . حبة سنة: انظر :ة حلبحّب
أو  ،حّبة حلبأو  ،اية سنةحّبأو  :ةة سۤنحّب
بثرة تظهر يف وجه جسم  :– انظرها –داغة حلب 

والتاء يف كّلها تاء  .كن يف حلب مّرة يف العمراالس
أو  مسيت حبّبة سنة ألا تظل ملتهبة سنة ،الواحدة

  .قل الأكثر تاركًة مكاا أثرًا متآكًال من البشرةأ
ة حلب الستفحاهلا فيها وتسمى أيضًا حّب

ن كانت تظهر يف املوصل وبغداد و كسروان إو
  .ريد وغريهاگوجزيرة 

حتدث بتأثري ذبابة  أاويعتقد احللبيون 
أا حتدث يف  يف هذا دليلهم ،تفرز مسها حمل احلبة

  .البشرة املكشوفة وال حتدث يف البشرة املستورة
 ،وكان يرى األتراك أا بتأثري شرب مائها

 .ماء عني البيضالذا كان موظفوهم يشربون من 
  .انظرها

هلا دواًء  كان اكتشف وأحد قناصل فرنسا
  .))بدواء القنصل(( ءهدواومسوا  ،يشبه حرب الكوبيا

  .وقد تظهر على الوجه فتحسنه
وإذا ظهرت على األنف كان وجعها 

  .شديدًا وتترك فيه خرمًا يسميه احللبيون الشرمة
فهي  ،وال نعلم شعرًا فيه وصف أثر حسنها

  .على غّمازات احلسان مهمل وصفها
وهل كان أصيب ا : وإذا سألتين

فقد اتسم  ،وكيف ال: األقدمون يف حلب ؟ أجبتك
حىت  ،ويارمي ليم ،حامورايب حلب: دم ملوكهاـأق

سكندر من فتحها كتحومتس الثالث وجيشه واإل
حىت من هاجر إليها  ،وجيشه وأيب عبيدة وجيشه

  ...كسيف الدولة واملتنيب والفارايب و
  ن أقامــائر مـــبنادقة وســثلهم الــوم
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فيها من خمتلف أمم األرض من أرمن و جركس 
  ...وط وؤوأرنا

وهل طبعت حبة حلب  :سألتين لوو
ال وقد  َمأجبتك وِلأرسطو ؟ : مبيسمها املعلم األول
  .سكنها نصف سنة

الدكتور الكواكيب  وكان حدثين صديقي
يعاجلها بنبتة ال تنبت إال يف أنه  املختص بعالجها

فالطبيعة النقص فيها ختلق الشيء  ،براري حلب
وعلى هذا فاألمراض اليت مل جيد العلم  ،وضّده بقربه

يكون هلا عالج على نظرية كمال أن  عالجًا البّدهلا 
 . الكون

حبة حلب ظهورها يف ]: من اعتقادهم [ 
. ر ويف اإليد عمل وتوفيقَفم َسَديل ويف الَقالوجه مج

و بكون ارو سعيد چلو حبة سنة بوأالبتصّبح بواحد 
  .ومرزوق

  .٢٣٩ص  ١ج : انظر ر الذهب
 . ٣٠٢ص  ٧٢و س  ٤٧٢ص  ١٩و انظر املقتطف س 

 . حبة الربكة :انظر :ة السودااحلۤب
أطلقوها على اخلرزة  :ة املسبحةّبح
  .الواحدة منها
 ،السبحات اهلندية مائة حبةصل أو

حبة على  ١٠٠أو  حبة ٣٣وجعلت يف بالدنا 
  .األصل اهلندي

واستمدت الرهبنة يف العامل كله سبحتها 
  .ذات املائة حبة من سورية يف احلروب الصليبية

 . املسبحة :انظر

لقوا احلبوب انصرف إىل إذا أط :وبُباْحل
  ...به كاحلنطة والشوفان والرز و ىالذي يتغذ

من [أطلقوها على ضرب : وبُباْحل
حب القمح : عاشوراءالتؤكل غالبًا يف : ]حلواهم

أو  مث يسلق ويطبخ مع السكر ،ترتع خنالته بدقة
 ،ويرش على سطح الصحن الشمرا ،العسلأو  الدبس

  .وبعضهم يرش عليه السكر ويعطره مباء الورد
  

  .ة احللوةالقمحّي: ويسمون احلبوب أيضًا
 لعامة يقدمها ))جوشن(وكان املشهد يف 

 . أكلت منها أناو نااعاشوراء جماللناس يف ا
أكلوا احلبوب وفارقوا ]: من أمثاهلم [ 

 ). ا بعد زيارة قرب النيبيقولو(احملبوب 
تلفظ - انظرها -لغة هلم يف احلّباب :باحلّبٓو

 . ألفه كألف السريانية
فعيل مبعىن املفعول : عربية :احلبيب

  .احملبوب: ككحيل مبعىن املكحول
 - وتسهل مهزته-اء ة واألحّباألحّب: واجلمع

  .واألحباب
  .واستمدا التركية والفارسية و األوردية

  .حبيب: ومسوا ذكورهم
  .حبيب :ويف العربية

 بيبٓاحبيب وَح: ويف السريانية و الكلدانية
 . ابيَبوَح

 ،وياحبيبنا ،يا حبييب: ] ااملةمن ألفاظ [ 
ويا حبيب  ،وياحبيب القلب ،وياحبيب الكل

  .!الروح
  !يا حبيب اهللا: وينادون النيب

 . حبيب: ومسى النصارى ذكورهم
ك بتحّبو ولو كان بيَبَح]: من أمثاهلم [ 

ضرب احلبيب  .)لو كان قرد بنّط :أو( أسودعبد 
  )لو كان بالقضيبو: وقد يزيدون(بيب ْز
لوقت ماجيي  .ي اصحابوحبابو نِسأن شاف ـم

  .الترياق مالعراق بكون حبيب القلب بالفراق
ل بتاكل وبتشرب رملة ضرعا شوَّال تاخد األ

ي قطفو وبتتذكر حبيبا األول ما حالة الكرم إال لّل
  .هللا يفّرح شبابوأالربقص مع احبابو . أول

كل من  .ش يل حبيطان بيتو ؟أو وحبييب رآين ورأيت
 . و قلبوُلو َمحبيب

 جدًا ترد يف الغناء كثريًا]: أغانيهم  من[ 
  .هي وفعلها حب
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  قليب داب نااو       حبييب غاب: منها
  مابعت يل جواب         و صارلو زمان 

  :ومنها
 م علينا والورد خمّي          هأنا وحبييب يف جنين

حب : أي ،سحب اآلأو  :يب اآلسۤبْح
  .شجر اآلس اللطيف

  .اآلس :انظر

  .احلنبالس :ويف لبنان يسمونه
س يسمى يف ن حب اآلـر مواملاء املقّط

 . مباء املالئكة :أوروبا
ييب اآلسي حبّبو حۤب: ]من توريام [ 

  ).حبييب القاسي: يريدون(
 . ٤٣٨ص  ٢٤س : انظر جملة الضاد

تصغري : ب العربيةبيِّحتريف اُحل: احلبّيب
 . احلبيب

: عن الثوب الشيَء حّت: عربية :ّتَح
  .ه وأزاله وفركهحّك

  .سقط: عن الشجر الورُق وحّت
  .ما تناثر من الشيء: تاتواُحل

  .احنّت: وبنوا منها للمطاوعة
 . انظرها واحلتيت

  :حرف يدل على: عربية: ّتىَح
بالد العرب من الرافدين : االنتهاء -ً ١

  .حّتى حبر الظلمات
كل الناس حّتى الزغار حببوا : العطف -ً ٢
  .املصاري

يكثرون من  ))اجلّلوم((سكان أن  ويالحظ
  .استعمال حّتى

 .كول تتشبع: ون بتائهائوكثريًا ما جيتز
  .التاء: انظر

. ة جييى حتاۤناستّن ))هنۤ((وقد يلحقوا 
  .نه :انظر

حىت : وقد تأيت عندهم قبل الواو العاطفة
 . كأخووال شفت 

حّتى  .حّبو حّتى لو ماحببينَب: ]يقولون و[ 
  .افتكرت فيه الو

: فقالت ))حّتى(( اإلسبانيةواستمدت 
HASTA . 

من  ،يف حارم ]من قرى حلب [  :حّتان
رملة يف أ األبكما يرى  ،العريس: نٓاْتَح: راميةاأل

  .١٨٧ص  ٣٨س : املشرق
أو  مبعىن الزوج أاشلحت  األبويرى 

 . الصهر
  .حّتى: انظر :هحّتاۤن
 ،يف جبل مسعان ]من قرى حلب [ : حّتاين

رملة يف أ األبكما يرى  العريس، :تنٓاَح: راميةاألمن 
  .١٨٧ص  ٣٨س : املشرق

 أوجبه: عليه م الشيَءَتَح: عربية :مَتَح
  .قضى: ءيشلبا ،عليه

وحسب املذهب (القضاء والقدر: مْتواَحل
  ). مها حمتوماناجلربي 

ى الناس حتمًا بعد ماعاَد]: من كالمهم [ 
ووضع  .مسألة حتمية .شغل حتمي .بّدن يعادوه

 . INDETERMINISTE: جممع مصر الالحتمي لكلمة
العمر حمتوم والرزق ]:  من حكمهم[ 

 . مقسوم
م السابقة َتبنوا على فّعل من َح :حّتم

 . لكن مطاوعها حتّتم عريب ،مبعانيها
هادا مزاجو عسكري حبب : ]يقولون [ 

 . لي ووين مزاج التحتيمووين مزاج التوّك ،التحتيم
ر َكَع: )العربية(: مِلثحتريف اِحل :لتٓمإحل

بقية  :)العربية(ل تُفويدانيها اُحل ،السمنأو  الدهن
أو  ،املرق من بقية الثريد أسفلما يكون يف  ،املرق
  .القدر أسفلتات اللحم يف ُح

): العربيتان(ر ثُفل واُحلثُفكما يدانيها اُحل
فل الدهن ُث ،القدر أسفلحتات اللحم يف  ،بقية املرق

 . وغريه يف القارورة
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حّتة : يقولونقد جيارون مصر ف :ةإحلتّۤ
حّت الورق : من العربية منها،قطعة ال :، يريدونجبنة

  .سقط: عن الشجر
 . احلتيتة :انظر

من  ،ة حّتةزۤلنۤا ساكويتٓو: ]يقولون [ : ّتةٕح
 . سقط: عن الشجر حّت الورُق: العربية

كان طويل الرقبة  ،من جمانني حلب :ّتوٕح
وهو  ،عليها صفعًا بأكفهم يرتلواأن  يلذ للصبيان

بل  ،وال يلتفت وال يبايل يضع كفه مكان الصفعة
  .من يعرفه مزح معه رأىمىت ما 

وميزح معه  ،ة شروالهوتتدىل من أمامه دّك
حدهم فيشدها فيغضب لشّد دكته وال يغضب أ
 . ار رقبتهمحرال

  :] يف السبابيقولون [  :تيتاْحل
: ومنه ،عيل مماحّت ونزلبنوه على ْف ،يا حتيت
 . الفراطة

شاف ن إ ]:من كمام [  :تةاحلتۤي
. احلّتة الصغرية: يريدون ،تيتةو ْحو مّنامليتة بّد) جسد(

  .احلتة :انظر
و منو شة بّدعۤي) جسد(شاف ن إ :ومثله

 . شةنتۤي
حّضه : حّثه على األمر: عربية :ّثَح

  .ونّشطه على فعله
 . حّث: تحتۤح: ويف السريانية

 :سالةاحلثالة واُحل: من العربية :ةاحلثاۤل
  ،ما ال خري فيه من الطعام ،الرديء من كل شيء

 . شرارهم ورذاهلم: من الناس
  .زار األماكن املقدسة: حّج: عربية :حّج

  
  
  
  

: الساميةصل معىن حّج يف اللغات أو
  .٣٦ص  كما يف معجمّية األب مرمرجي ،رقص

  .احنج للمطاوعة :بنوا منها
 ،شيءالطاف حول : حّج: ويف السريانية

  )تلفظ اجليم گافًا(العيد : جوَح
  .ّجة بدلّيةعّنو َح ّجَح: ]يقولون [ 

 . ٢٤٨ص  ٢انظر جملة امع العلمي العريب س 

وا القيقان تيحّج]: من كمام [ 
 .عونعمك احلج والناس راْجيْط. ويرجعوا بال سيقان

 .ارك وان حج مرتني بيعا بالديندحج جارك بيع ن إ
 . راح اجلمل عاحلج بسنام ورجع بسنامني
فالن متل : ومن أمثال األكراد يف حلب

عاحلج وما رجع أفندي بل رجع  جحش عيسى را
 ك انشاعلى حجَت: فون لولد بقوهلميسّو. جحش

 . كعرَس ىعلأو . هللا
  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم [ 

  ينّالعاحلّج وخ را           ين ّالّل اَهلهّل اَهل
  يعتوـين قبـسلّب          بضيعتو ّالينـخ

  يفضلي تعشِّْت :وقال يل     طبخ يل عجور حمشي
  ر زندو وطعماينّمَش      يقِشع َنَرتَب :لولقلت 

ت َلاليتيم ْتالبمسح راس ]: من اعتقادهم  [
البقتل سبع حرادين بضربة . ّجةمرات بتنكتب لو َح
 . كتب لو حّجةنوحدة من كّفو بت

كثري ممن يذهب إىل احلّج ]: من عادام  [
 . اهللا جيعل ترايب يف احلجاز: عيهيدعو أمام موّد
يهودي كان يدعو  ]:من نوادرهم [ 

ليش : بنوإ سألٓو ،ك حّجةَمطَعاهللا ٕي: للمسلم
ع مه ده يرَجگالربو عاحلج د :هالدعوة ؟ قال لو

 ). كان احلج قدميًا حمفوفًا باملخاطر واألوبئة(
: إعادة ما يلي مرارًا]: من معاظالم  [

  .جتنياحلجي حّج َح
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عمى هالشيخ األ شوف: ]يقولون [  :حّج
ميمنة أو  ووراء أماميتمايل : يريدون ،را وحبجبْق

): اجليم گافًا وتلفظ(حج : من السريانية ،وميسرة
  .رقص

 . ٣٦ص : انظر معجمية األب مرمرجي

  :]من مناغاة أمهام [ 
  ة باجلّرةدبس ومسۤن          ج اهللاحج اهللا يا حجۤي

 . اوالبيسة تطلع بّر              و والبّب  أناباكل 
واحلاجّ   ،يلقبون من حجّ حبّج فالن :ّجاَحل

  .واحلّجي .فالن
: واجلمع .واحلّجّيةاحلّجة : واملؤنث
 . احلّجات واحلّجّيات

 . انظرها. اصطالح بدوي للعبة الكورة :احلّج
 . اللقلق :انظر :كَلگّج َلاَحل

  .احلّج ملزمدان :انظر: لداناحلّج حمٔو
 ما عجبٓو: ]يقولون [ : صخٔلاحلّج ٔم
احلّج خملص أن  يومهون ،حّج خملص ىالشغل بّدو بَق
ص واخلالص من خَلاَمل: وهم يريدون ،اسم رجل

 . الشيء
حج ملزمدان : ]يقولون [  :احلّج ملزمدان

 ،يومهون أما امسان لشخصني ،غلب حج حمولدان
مالزمة الشخص الذي حيّول املوعد أن  وهم يريدون

هذه املالزمة : من زمن إىل زمن ويرجئ ويسّوف
 . تنتصر يف النهاية على هذا اإلرجاء

: عربية ،من مفردات الثاقفني :جاباِحل
 ،الستر: تدّثر املرأة بثوب كي ال يراها الرجال

  .احلاجز
ن ـوكانت نساء اليونان والرومان يتحجب

 . للزينة واإلغراء
  :جابــاِحل: من العربية :بجۤاــاْحل

  
  

رز يكتب فيه أدعية وطالسم حلجب الضّر وجلب ِح
  .النفع

  ،وإبطال السحر ،منها مالدرء العني
  ..اجلسم واحلب وإبطال نفوذ الرصاص يف

  .بات واحلجبجۤااْحل: واجلمع
بعض أو  وإذا حوى احلجاب على اسم اهللا

جعلوا له بيتًا من أو  اآليات لّفحوه بقطعة من املشّمع
  .التنك صيانةً  لكرامته

جاب شغل احلوالقبعة املوصلّية تزّين ببيت 
  .احلبس

أبو ((واشتهر يف حلب بكتابة احلجب 
 . انظرها .))لاجلداۤي

يرد ذكر احلّجاج الثقفي وايل  :احلّجاج
 . مثل يف الظلم مضربالعراق أيام عبد امللك 

 . ظلم ماحلّجاجأ]: من كالمهم [ 
 فخذ من قبيلة التركي يقيم يف :ّجاجاَحل

 . حلب منطقة
من صنعته حنت احلجارة : عربية :ّجاراَحل
  .بّياع حجر البناء ،وتسويتها

  .احلّجارين و احلّجارة: واجلمع
  ))املوسوعة يف علوم الطبيعة((وتسمي 

  .احلاجر: احلجربالعامل 
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

وفّكر حمافظ حلب صديقنا إحسان 
لكن  ،الشريف جبلب آالت لنشر احلجارة وصقلها

 . بهم أبطل املشروعَغإضراب احلجارين وَش
: ارةاش احلّجمتل جۤح]: من تشبيهام [ 
 . ىجواعا بطاَر
قطر : )العربية(جاز حتريف اِحل: جازاْحل
ومشاًال األردن وشرقًا  محراأله غربًا البحر عريب حيّد

  .صحراء النفوذ والربع اخلايل وجنوبًا جبال العسري
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جاز اجلاز أفضل ماْحل]: من أمثاهلم [ 
 ). احلج الزواج خري من :يريدون(

من املقامات : جازاْحلأو  :جازاِحل
واحلجاز كار  ،وهو غري مقام احلجاز كار ،املوسيقية
  . اصطالح تركي ،كردي

ال من حجزه بنوا على فّع :احلّجاز
ه ودفعه ملن يتوسط املتقاتلني منعه وكّف: )العربية(
  . يكفهمف

وهو  ،من املقامات املوسيقية: احلجاز كار
اصطالح  ،واحلجاز كار كردي ،مقام احلجاز غري

  . تركي
املقامات من : احلجاز كار كردي

  . وهو غري مقام احلجاز واحلجاز كار ،املوسيقية
  .من يداوي باحلجامة: عربية :احلّجام

ويقوم  ،وكانت احلجامة منتشرة يف حلب
  .ا غالبًا احلّالق وامرأته يف بيته للنساء

: ويف الكلدانية ،مٓآجويف السريانية َح
  . )گاًف فيهما اجليمو(ا َمَجَح

من  منعه ،ستره: حجبه: عربية :بَجَح
منعه من : غريَه الوارُث ،حاَل: بينهما الدخول،
  . اإلرث

  . كل حمجوب مرغوب]: من أمثاهلم [ 
فالن ما بيعرفا أش : ]يقولون [ : ّججَح

أبوه جّوزو وفّكو مالعسكرية والرديفية  :كلفةْم
  .بعثه ليحج: )العربية(ه حتريف أحّج ،وحّججو

: -كعادته-:قال)) الرائد((أن  على
  . أرسله ليحّج: حّججه

  ]:من أهازجيهم [ 
    حّججناة بْتبلََۤس               ةبلَۤة ياَسۤلَبَس

  . . . . حتّججنا قرب النيب        
  ... :جره حجرًا وـح: ربيةــع: رَجَح

  

عليه  ،منعه من التصرف مباله: عليه القاضي ،منعه
  .حّرمه: األمَر

  . )تلفظ گافًا اجليمب(ر َجَح: ويف السريانية
: ي حديثاصطالح طّب: ر الصحّيْجاَحل

منع املسافر من االختالط بالناس خشية انتقال مرض 
  .إليهأو  منه معد

  . انظرها .الكارنتينا: ويسمونه
  .القطعة من الصخر: عربية: رَجاَحل

  .رةَجَح: الواحدة
  .رات واألحجارَجاَحل: واجلمع

  .احلّجار: انظر

يف حلب غالبه الكلسي  ر البناءَجوَح
يتصّلب مع الزمن  ،اليوسيين السهل االقتالع والنحت

  .مجيًال مسر برونزيًاأويكون لونه 
حجارة البناء من القرى  حلب وقد جتلب

  .امة قرب كفر كرمنيالتّو: منها ،القريبة
  .مقالع احلجارة: انظر

  . ناحلجر واملعد :٣٠٩ص  ٢ج  ٧اّلد : وانظر جملة اللسان العريب
  

حد عن أإذا تكلم ]: من اعتقادهم  [
أصاب غريه يف حمل من اجلسم أو  مرض كان أصابه

لئال  ،يدي على حجرإ: إىل املوضع قال وأشار
بتّم راس الولد  .ود املرض فيظهر مكان اإلشارةـيع
  .رَجَح :ني تيقدر يقولـعج

  :هلا كأا تفهم يقولونوميسكون جرادة و
  .السمرمرك احلجر قبل ما جيي امسۤي
  . السمرمر: انظر

ي ٔم حجرٓو على فالن]: من استعارام [ 
ّن أي فيه طاقة الَس ،على حجر مسّنه ماء: يريدون(

  .)أي فيه بقية شباب ،يف بعض جسده
الثقب يفضي إىل حجر : يريدون(ر َجك على َحنقَب

). ال جدوى من عملك: أي ،فال يدخل املسمار
  ربــض .كطَفــحجار لــيتين بّجــف
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واستمد ثاقفوهم من  .جرة عميااَحل. عصفورين حبجر
 ،حجر الزاوية: الغرب قوهلم يف كل ما هو ركن

   .يف طريقنا حجر عثرة: وقوهلم ملن يعوق
ا على فالن متل البّن]: من تشبيهام [ 

  . هات حجر هات طني: حيط
هالزيت مالسجر للحجر ]: من كنايام [ 

  :يقول الريفي). فال غش فيه ،حلجر عصره: أي(
ال أشارك يف : يريد(حجار ان وال بلم ال بكاۤو أنا

  ). اخلصومة بشكل ما
اقني حّر: سةّالأهل الك]: من كمام [ 
انون إذا . الدكر) ابنيحّب(اعني السجر احلجر قّط

اشترينا حوش  .شلف حجر عشرين عاقل ما برجبعو
  . على حجرة البّنا

وال ليلة  ألف ليلة بكدر]: من أمثاهلم [ 
لى ولدي وقلب ولدي ـقليب ع .حتت احلجر

عندو مااهللا  .ملا بتعجب بتفجااحلجرة  .عاحلجر
البكّبر  .احلجر مبطرحو تقيل .احجار يضرب فّيا

املا عندو يف بيتو كبري حبط حجر . حجرتو ما بصيب
ر َجة ولو َحر جيب معك هديّّملا بترجع مالسَف .كبري

قوله على لفظ يدانيه وي ،وأصله كالم نبوي مبعناه(
عّبي بيتك  .)مصر والعراق واجلزائر ولبنان وفلسطني

وين ! ي يا حجرة رّب .عليك جار دّخلحجار وال تا
املاشي  .رالنقطة الدامية بتعّلم يف احلَج .يما رديت طّب

  . طري والقاعد حجر
 – انظرها –ينا ينا ۤألعبة ۤأ: ] من ألعام[ 

  . ..أينا أينا يا من دق احلجر لينا: يرد فيها
احلجر الذي يكون  :جر األساسياَحل

  .أساسًا يقوم عليه البناء
  .واستعملوه جمازًا يف السبب األّول

وجيارون الغرب يف افتتاح عمل جديد 
  . لدى وضع حجره األساسي

  

حجر من النيازك يتدخل  :جر األسوداحل
  ،واضعه إبراهيمأن  يرى الدين ،يف جدار الكعبة

  . وعنده يبدأ الطواف حول الكعبة ،قبَّلس ُيفهو مقّد
أطلقوه على ضرب من  :حجر جهّنم

ّ  الذي يكوي اجلروح بشدة ويقطع جريان  الشب
  . استعمل كثريًا يف الطبابة القدمية وال يزال ،الدم

 ٢٨عددها  – انظرها – :حجر الدومينو
  . حجرًا

أطلقوها جمازًا على الركن : ر الزاويةَجَح
  . اهلام يف كل عمل جليل
 ٢١هلا  – انظرها – :اب ودكطحجر ال

  . حجرة سودا ٢١حجرة بيضا و 
يتخذونه من احلجر : حجر الطاحون

  .الربكاين اخلشن املساّم سوداأل
  . ومثله حجر العدسة

أطلقوه على القطع اليت  :لطاولةاحجر 
أو  كانت من احلجر واليوم من اخلشب ،يلعب ا
  .سود ١٥بيض و  ١٥عددها  ،الباغةأو  العظم

  .راتَجحجار وَحا: ومجعوها على
وقد ، القشاط: ومسوا كل واحد أيضًا

  .  انظرها .جيارون التركية فيسمونه بول
 ...أو أكل حجرتني]: من كالمهم [ 

  ).فوقها أخرى : أي( ة جراحلغّطى 
 .ي اششخنواحلجرة بّد .خانةوهاحلجرتني أخدوا 

مىت مارفع من أرض : أي(حجر ودار : يقولونو
  .)يلعب بهأن  الطاولة جيب

عّزز اخلانة : يريدون(جاب حجرة صّيادة : يقولونو
  ). حبجر ثالث ليلقط به

  :] من طعامهم [ :ر والطنيَجاَحل
لقبوا طبيخ الربغل يؤكل جبانبه اللبنية لقبومها معًا 

  . ر والطنياحلَج
  ،من مفردات الثاقفني :العصر احلجري
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أطلقوه على العصر الذي عاش فيه اإلنسان وال أداة 
ينقر بيته به ويتخذ صحنه منه وحيارب  ،له إال احلجر

  .به ويذبح به ويضرم النار به
  :وقسموه إىل مرحلتني

  ،مرحلة العصر احلجري القدمي -ً ١
وهو  ،وفيه استعمل احلجر كما التقطه دون تعديل له
ودب  العصر اجلليدي كان يعيش فيه املاموث

  .الكهوف
مرحلة العصر احلجري احلديث الذي  -ً ٢

 ،ّرانوفيه شّذب اإلنسان الظِّ ،اعتدل فيه املناخ
وشرع ينحت ويستفيد منه ومن غريه بالرسم 

 ،ن احليوانوفيه صار اإلنسان يدّج ،والنحت والتقعري
  .وبوشر بزراعة األرض

عدد حلب ويف مفتتحه مقالنا األّول يتناول حلب يف : رانانظر جملة العم
  . العصر احلجري

   .انظر الفحم احلجري: الفحم احلجري
قطع صغرية : اختراع حديث: حجر قّداح

تزّود ا القّداحة فترسل الشرر  ،سطوانية الشكلأ
 ةوهذا الشرر يشعل فتيل ،ن فوقهابإمرار دوالب مسّن

  .وهي تشعل غريها ،باالسبريتو ةمزود
وكان يسمى به ضرب من احلجر الطبيعي 

آتش : واسم هذا احلجر بالفارسية ،يقدحونه بزناد
  . هَنَز

أطلقوه على كل حجر  :جر الكرمياَحل
د ـد والياقوت والزبرجنفيس كالزمرطبيعي 

  ...والفريوز واألملاس و
الزمّرد مث : وترتيبها حسب ندرا وغالئها

  .الياقوت القدمي مث الفريوز الزڤري مث األملاس مث
  .األحجار الكرمية: واجلمع

فصقلتها وجعلت هلا  ةاغوتناولتها يد الص
 :وبائعها ،وتتخذ للحلي غالبًا ،الشكل املطلوب

  . وجتارا بيد اليهود ،اجلوهرجي
   .املطبعة احلجرية: انظر :املطبعة احلجرية

وفيها  ،نقرة ١٢هلا : انظر املنقلة -:حجر املنقلة
وقد يستعيضون عن احلجر  ،حجرةأو  حصوة
  . بالودع

ن حجر الناس أجناس مّن]: من أمثاهلم [ 
  . ملاسأمنقلة ومنن حجر 

ى أجنيب من حارة عدَّ: ]يقولون [  :ّجرَح
 بنوا على فّعل من احلجر ،سة وقاموا حّجروهّالالك
  . رموه باحلجارة: ملعىن

  .الغرفة :اُحلجرة :من العربية :ةإحلجٔر
  . ررات وإحلَجإحلْج: واجلمع

كل حجرة وإال أجرة ]: من أمثاهلم [ 
  ). وهو أيضًا من أمثال جند على لفظ يدانيه(

 ،منعه من التصّرف: حجزه: عربية: زَجَح
  . فصل: بينهما ،كّفه

 ،حجزوا أموالو]:  من تعبريام احلديثة[ 
  . على أموالوأو 

 طائر من فصيلة: عربية: لَجاَحل
أنواعه مثانية  ،املنقار والقدمني أمحر ،الطيهوجيات

يعيش يف  ،فريقيةإمنتشرة من الشرق حىت أوروبا و
يبقى الذكر مع أنثاه حني  ،املناطق اجلبلية أسرابًا

  .حتضن بيضها
  .والصّيادون مولعون باصطياده

: ويف الكلدانية ،حجٓال: ويف السريانية
  . )تلفظ گافًا اجليمو( ،حجَال

  .٢٣٣ص  ١٠ج : اية األرب للنويريانظر 
  . واحليوان للجاحظ يف فهرسه

اقتناء حجلة يف بيت ]: من اعتقادهم  [
  .مينع القرينة

وإذا نصبوا للحجل أحبولة نادوا احلجلة 
ي ِعي َتِعَت: يقولون نداًء سحريًا لتدخل الشبك إذ

تعي تعي أم  ،تعي تعي قبقابك وردي !بنت األفندي
تعي تعي  !ي تعي خلقة املعبودتع !العيون السود

  .بشحبغل َح
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علب تاصطاد : زعموا]: من أساطريهم [ 
  : قالت لو ،حجلة

اتركين حبياة  ،مسلمة أنانته مسلم وأ-
  . دينك

  . ال-
 اان سألتك باهللا قبل ماتاكلين تقريك-

  . الفاحتة على روحي
وال ((حىت وصل لعند  ايقر وبّلش ،صريْب-

  . ومد األلف وملصت من إيديه وطارت ))النيالّض
داواه باحملجم بأن سحب : عربية: مَجَح

  .جزءًا من دمه به
  .وقد تكون احلجامة بتعليق العلق

  . احنجم: بنوا منها للمطاوعة
جامة اْحل معم بتعّل]: من كمام [ 
  . بروس األيتام
صارت عينيه متل ]: من تشبيهام [ 

  ). أي محراء. (كاسات احلجامة
 ،مقدار جسم الشيء: عربية :ماحلْج
  .ملمسه حتت اليد
وبعضهم  ،نواوهم سّك ،جوماُحل: واجلمع

  .خيطئ فيجمعه على األحجام
  . حجم: واستمدت التركية

  . املرة من احلّج: احلّجة: من العربية: ةجّۤاَحل
  . عمك حّجةيْط]:  لفالنمن دعائهم [ 
  . حبّجيت]: من أميام [ 
 :مؤنث احلاج: حتريف احلاّجة :ةجّۤاَحل

  . الذي زار األماكن املقدسة
انتداب حاّج حيّج عن ميت : ة البدليةجّۤاَحل

  . على نفقة ماله إلسقاط فريضة احلّج عنه
 ،رهانالُب: ةّجاُحل: من العربية :إحلّجة

  .اخلصمدفع به ما ُي ،الدليل
  
  

  .احلجج: واجلمع
  .ّجتُح: واستمدت التركية

  . HYXHET: واستمدت األلبانية من التركية
حّجة  ،هاحلّجة ما بتنقبل]: من كالمهم [ 

  . باردة
وهو (تو معو الغايب حّج]: من أمثاهلم [ 

 .))أمثاله((وأورده امليداين يف  ،من أمثال جند أيضًا
لي يف ـوالعام .))املستطرف((بشيهي يف واأل

  ). ))الكشكول((
  .السند: ّجةاُحل: من العربية :إحلّجة

 يفأو  ،فالن حّجة يف احلقوق: ]يقولون [ 
  ...يفأو  ،النحو

 ،ولقبوا قدميًا حبّجة اإلسالم لكبار اإلسالم
  .))الغزايل((منهم 

حّجة : احلجة: ومسوا الوثيقة الرمسية
  . التمليك

  :]يقولون [ 
  . كلفين هالشي حّجة احلوش

  .انظرها .لغة هلم يف احلاج :ّجياَحل
  .ةّياحلّج :واملؤنث
  .ّياتاحلّج :واجلمع

: واألتراك ينادون احلجي املتقدم يف السن
  . حّجي بابا

منني عرفتو  :قال لو]: من كمام [ 
 !يا مرت احلّجي .من قلة دينو: حّجي ؟ قال لو

  . تقعي تنفّجي
واحد عم بسوق ]: من نوادرهم [ 

ى واحد حّجي وصادف عدَّ ،حا جيجي : جحشو
ال غىن : أش بتريد ؟ قال: قال لو ،حّسب عم بناديه

  . عّنك عم حبكي مع جحشي
  .تصغري تلطيف عندهم للحاج: ججۤياْحل

  . دكاكني حجيج: انظر
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أطلقوها يف الريف على حمترف : ةيّّۤجاَحل
يلة على گالرقص يؤتى به لألعراس فريقص واألر

  .رأسه
  . اتّياحلّج: واجلمع
ي بلغة من يلفظ الكاف احلْك :يچاَحل

 . من البدو ومن جياريهم يمًاچ
: يريدون(ي چحي ْبچكلو ح: ]يقولون [ 
  ). تافه القول

وسكينة  ّدموس َح: ]يقولون [ : احلّد 
 ّدامسي الفاعل من َح: ةواحلاّد حتريف احلاّد ،ةحّد
  .قاطعًا صار حديدًا: والسيُف ىاملوس

قطعه : الشيَء حّذ ويدانيها يف العربية
  . مستأصًال سريعًا

ملن يقولون ]:  من دعائهم على فالن[  
حيرفون ( وسيف احلّد ّدك َببّد: ي ويزعجيقول بّد

  ). وال يدرون ،إىل البّد ّتالَب
رم أهل سلقني وحۤا: ]يقولون [  :ّداَحل 

ة فۤلونوا الفۤالوكل سنة َمب .ّدوا األكل اَحلوحواليهن حبّب
 ،تهّدِح: كل شيء حّد: من العربية ،كترياحلمرا كتري 

يف من احلّريريدون وهم  ،القوية: ةوالرائحة احلاّد
  .إال جمازًا وال تدل عليها مادة احلّد ،الطعوم
  . حدحد: انظر

احلاجز بني  ،منتهى كل شيء: عربية :ّداَحل
  .الشيئني

  .وهم سكنوا احلاء .دوداُحل: واجلمع
  .دودحد وُح: واستمدت التركية

  .ومثلها األوردية
احلّد ن التركية ـواستمدت الرومانية م

  .HAT: فقالت
واستمدت األلبانية احلدود من التركية 

  .HUDUD: فقالت
  

 احلّد األدىن واحلّد]:  من تعبريام احلديثة[ 
وال يستعملون ، السعر حمدود ،األقصى أواألعلى 

  . دهالسعر بل حّد حّد: يقولونفال : فعله
 ور حبد ذاتو ما همرض السّك :]يقولون [ 

  . خطر بس بيعمل مضاعفات خطرية
  . ول حلّدل الكۤيوۤص]: من استعارام [ 
و إذا زاد الشي عن حّد]:  من حكمهم[ 
  . انقلب لضّدو
 ،ك حلّد الضهراستنيَت: ]يقولون [  :ّداَحل

  .وقتها: ّد الظهريةَح: عربية
  . انظرها .يتحلدِّ: يقولون وقد
  .احلذاء: ةواحلد: يف هلجة البدو :دااْحل

  . احلدوة :انظر

ل أك حدا ؟ سيف عنَد: ]يقولون [ : داَح
: ويف السريانية ،)العربية(عين حدا ؟ حتريف األحد 

 ْدَح: وتستعمل أداة للتنكري ، شخص مامبعىن ْدَح
وإذا خال االسم منها كان  ،حد من الناسأش مبعىن نٓا

  . معرفة إذ ال أداة تعريف فيها
حقك بعصاية ۤال احد]: من كالمهم [ 

  . ابّدگق الما حدا بصّد .ليش هالعبطة ؟
  . ديال حدا وال حۤا: ]يقولون و[ 
توا مامت حدا يلوقت ما رّض: ]يقولون و[ 

  . حلدا
ك بشوارب ك وهۤيهۤي]: من سبام [ 

  .)يف شواربك: يريد(حدا 
  
كّشر املا ْب .ما حدا حلدا]:  من حكمهم[ 

م إال من ما حدا بتعّل .حدا بستهابوعن نابو ما 
  .إال بقع يف العنا أنا: ما حدا بقول. كيسو

  .ما حدا بيعرف أش مقّدر عليه
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ما حدا بقول عن دبسو ]: من أمثاهلم [ 
حدا بعري . رعۤك: ما حدا بقول عن زيتو. حامض

كلب القاضي مات كل الناس  .يتو بليلة عرسو ؟گ
طلعت وراه وملا مات القاضي نفسو ما حدا طلع 

قالوا لفرعون من . حدا بشتري جهنم مبصاري. وراه
  .ماحدا ردين: ك ؟ قال لنفرعَن

  . ما حدا بشتري مسك باملي
هاملسألة طنجرة ]: من استعارام [ 

  . ااية ماحدا بيعرف أش فّيمغّط
: حالو فالن لسان]: من كنايام [ 
ما حدا بفتح باب . يي ما حدا قّدياأرض اشتدِّ

  . إال بإيدتينو التنتني) مبؤخرتو(سقاقك 
  . )باب((انظر شرحه يف 

رو التلزق بإجر حدا ]: من كمام [ 
: أو(ي حدا يرمحو ال برمحو وال خبّل). جعله وسخة(

فوفن ما عند نقش ْك). هللا ترتل عليهأي رمحة وال خبّل
  . نن قوموا يا أهالّيند بالوّيحدا بشوفن وع
من  ،عم حبدي: ومضارعها عندهم: ىَدَح

داء ها على السري باُحلحّث: حدا اإلبل حيدوها: العربية
  . الغناء: أي

  . حداء الركبان: ٢١ص١٧س: انظر جملة الرسالة

حتريف  ،را حيدي دبتو ]يقولون [  :ىَدَح
  . ألبسه إياها): العربية( حذاه حيذوه نعًال

ي قام السلطان حيِد]: كمام  من[ 
  . جرات اخلنفسة ٕإخيلو مّد

راح أبو مجيل حيدي ]: من استعارام [ 
م َدَقأن  الحظ ،مضى إىل زوجته: يريدون(حصانو 

  ). احلصان ّملا حيدى تكون مرفوعة فتصري بشكل أفقي
: من العربية ،من مفردات الثاقفني: ةداۤثاَحل
  .أول العمر: حداثة السن
  

: داجةج و اِحلْداِحل: من العربية: ةداۤجاْحل
وهم يطلقوا على  ،شبه اهلودج ،إىل القتب ما يشّد
  . القتب

 ةداجك فلتان الْحَب أش]: من كمام [ 
  . نَسوال َر

  .بائعه ،من يعاجل احلديد: عربية: ّداداَحل
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

  . سوق احلدادين :رانظ

يل  اقطع: قول للحّداد]: من كنايام [ 
بيين وبني فالن . هات أجرة: كول لصبعيت بقإ

وتسود  ،اخلصومة: أي ،السيف: أي(: ماصنع احلّداد
هذه الكناية على لفظ يدانيها يف اجلزائر والعراق 

  . )وجند
ما : ره بقولهتيمور باشا إذ فّس أمحدوأخطأ 

  . يفعله احلّداد هو إمحاء احلديد وطرقه
احلّداد إذا ماصابك نارو ]: من أمثاهلم [ 

  .ك شراروبصيَب
شو بّدا تاكل الفارة من : ومن أمثال لبنان

  .اد ؟ان احلّددّك
اللي خيالط احلّداد : ومن أمثال تطوان

  . حيترق حواجيو
رة وشنقوا أخطوا البياْط]: من كمام [ 

  . دينۤااحلّد
ال فحم ادين َبمتل احلّد]: من تشبيهام [ 

  ). م أسباب الشغلليس لديه: أي(
صنعة : دادةاِحل: من العربية :ةۤداحلدۤا

  . احلّداد
 ،اصطالح ميكانيكي حديث :ةّداۤياَحل

 ،تحون ا الشرر اخلارجيفأطلقوها على اآللة اليت ي
  .اخلط الذي يدخل فيه الربغي ّدح: ّدبنوها من اَحل
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 ،تستعمل يف السباب الربيء :ةاۤفأخو احلّد
  . ...أخو الزانية أو: يقولأن  استعاض ا عن

  . حذف: انظر
من  ،حدب ضهرو: ]يقولون [ : بحَد

فهو الزم وهم  ،بَدأصابه اَحل: ُهب ظهرِدَح: العربية
  . يستعملونه متعديًا

  . احندب: وبنوا على انفعل منها للمطاوعة
  . رهـضد قّع: بهحدّّ: عربية :بّدَح

  . بحتديب وحمدَّ: واستمدت التركية
موضع نتوء : ةَبَداَحل: من العربية :ةدۤباَحل

  . هر ودخول الصدر والبطنالَظ
أجاه شوية مصريات ]: من استعارام [ 

  . ا حدبتوجّلس فّي
ل لو شاف حدبتو َماَجل]: من أمثاهلم [ 

لوال حدبيت : واجلمل بقول .كان وقع وانقرفت رقبتو
  . ت الدنيا على ركبيتكنت شْل

من  ،يف الباب ]من قرى حلب [ : ثَدَح
كما يرى األب أرملة يف  ،ديدةاَجل :تَدَح: راميةاأل

   .١٨٧ص  ٣٨س : املشرق
حدث : من مفردات الثاقفني: ثَدَح

  . وقع: األمُر
أو  مقصودًاأو  ضًاَرث َعَدَح: ]يقولون [ 
  . باملصادفة

اصطالح : من مفردات الثاقفني: ثَداَحل
  .وهو حدثان ،ما يستدعي الطهارة: فقهي

ا مموهو ما حيدث : احلدث األصغر -ً ١
  . .ينقض الوضوء ويستوجب الوضوء

ما حيدث مما : احلدث األكرب -ً ٢
  . يستوجب الغسل
يف جبل  ]من قرى حلب [  :ثَدَح

كما يرى األب  ،ديدةاَجل: تٓاْدَح: راميةمن األ ،مسعان
   .٦٧ص . شلحت

: حّدث فالن: من مفردات الثاقفني: ثدََّح
  . خربه بهأ: حّدثه كذا وبكذا ،وردهأروى احلديث و

ث وال حرج حدّۤ]: من كالمهم [ 
ال  إنسانق هللا وّفأ إذا). إمثزد وال : يريدون(
  . حّدثْت

لألكلة  م حيّطَت: ]يقولون [  :دَحْدَح
ما  أنا وإذا حدحدت ،ة محرا حىت حدحدافۤلفۤال

بنوها من ) يستعملوا متعدية والزمة(حبسن آكال 
  . انظرها. احلّريف: احلّد

 له حلب يف العهد العموريإاسم  :دَدَح
 ،شأن األوثان: مون له القرابنيكانوا يقّد ،عيدهوُب

ومهمته كشف املاضي والتنبؤ عن املستقبل وشفاء 
  . ملرضىا

ر التعاويذ ـوقد يداوون املريض بغي
قد يداوونه : روح الشر عنه حبدد ليطرد واالستعانة

 يطعموه البول والغائط ذهابًا منهم إىلأو  ن يسقوهأب
 ،روح الشر الساكنة تكره هذا الشراب والطعامأن 

  .فتغادر جسد املريض فيربأ
وكانت كهنته  ،ومتثاله يف متحف حلب

  . مَعتطوف به أحياء حلب فيغدق الناس عليهم الِن
جعل : الدارأو  ألرضحّدد ا: عربية :دحدَّ
  . هلا حدودًا

حّدد  ،كحّدد مطاليَب]: من جمازام [ 
  .السعر

  . حتديد: واستمدت التركية
ق رقَّ: وحنوه حّدد السيَف: عربية :حّدد

  . حّده
 ،ّعل من احلديدبنوا على َف: عربية :ددََّح

  . صّفح خشبه باحلديدأو  ،جعله حديدًا: يريدون
لراكب الفرس يدعونه  ]يقولون [  :رحدّۤ

  ،زلـــان: دونـريـي ،ّدرـَح: يضيفوهــل
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  . لعِّنزل على َف: مبعىن )العربية(ر َدبنوا من َح
وعلم  ،الظن والتخمني: عربية :سْداَحل

النفس يطلقها على إدراك الشيء ال بطريقة احلواس 
  .بل يدركها بطريق اإلهلام ،وتأّثر احلواس ذه
س فّيا عم ٓد: يف فعلها ]يقولون [ وغالبًا 
  . صار لو زمان
 ،وكف املّكَدَح: ]يقولون [ : فَدَح

من  ،دفعه بيده ليجري: يريدون ،وحدف الزهر
  .رماه ،ضربه: ) بالذال املعجمة(  حذفه :العربية

  .احلدفة: واملّرة ،فاحلْد: واملصدر عندهم
: خدفت السماء بالثلج: ويدانيها يف العربية

  .رمت به
  .دفع: فَحَد :العربيةويف 

املسافة بني كذا وكذا حدفة : ]يقولون و[ 
  .عصاي

يب حيدفون العصا فتقع الكتات وكان شيوخ
وكان الشيخ عمر  ،س من ال يراعي السكوتاعلى ر
حدف أن  وكان حيّدثين ،ظاملًا) غري أيب(أسد 

حتدف إىل األعلى لترتل أن  إذ جيب ،العصاي صنعة
  .الولدوإال رمبا قلعت عني 

  . أخو احلدافة: انظر

 جتيه حدفة على ّمت: ]يقولون [ : ةۤفْداَحل
: يريدون ،من حدف املتقدمة ،على بيضو: أو ،قلبو

  .ا ضربة املرض واإلصابة بالوبا
  . احندف املرضان للمطاوعة: وبنوا منها

  ىي عم بتتغدَّكّن]: من تندرهم [ 
  .)وما دعوم: أي(ى ك عدَّتَلكتري م-
  بتاكل خبز وزيتعم -
  ومن هديك الدكان اشتريت ،ي نعمإ-

  .)اأنت منه فاشتِر: أي(
  
  
  

  خطفأمازال ما عم بتعزمين بّدي -
  . املديار اللي جنيب حبدف أناو .إه-
: حّدق إليه: من مفردات الثاقفني :قدََّح

  .حّدد النظر إليه
  . انظرها .دّحج: والبدو حيّرفوا إىل

سواد : عربية ،الثاقفنيمن مفّردات : قةَداَحل
  .العني األعظم

  . احلدقات واألحداق: واجلمع
الشحادة كرت لكن بّدا ]: من أمثاهلم [ 

  ). أي عني ال ختجل. (قةَدَح
جعله : عربية ،من مفردات الثاقفني: ةَداِحل

صار : دَحوهي مصدر َو، منفردًا وحده: ةَدعلى ِح
  . وحده

وتنازق خدتو احلّدة أ: ]يقولون [  :ةإحلدّۤ
  . و اللي صاروصار مّن

من حّدة ذكاه كان قبل : ]يقولون [ 
من  ،و يقولكالمو يفهم أش بّد املتكلم ماينهي
 ،ق وغضبَزما يعتري اإلنسان من َن: ةدَّاِحل: العربية

  .موروالنشاط واملضاء يف األ
  . حّدت: واستمدت التركية

: يف اختتام حكايام ]يقولون [  :ةّدوۤتاَحل
  .ة وال مفلوتةليَحْم: ّدوتةخلصت اَحل ،توتة توتة

ما يكثر : )العربية(ة ف األحدوَثيحتر . –توتة توتة: انظر –
  . األعجوبة احلادثة ،لتحدث به بني الناسا

أطلقوها على ورم احلنكني كأنه : ورُداْحل
  .رض مرضي احندراع

  .أبو كعب :ويسمونه
  . كفيةالَن وسببه التهاب الغدة

الواحدة من : احلذوة: من العربية :ةۤوْداَحل
قدرها وقطعها : مصدر حذاه حيذوه النعَل: احلذو

  .على مثال
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واستعملوا احلدوة لنعال اإلنسان وملا 
  .يسمره البيطار يف حوافر الدواب

  .احلذوة على التاسومة ))التاج((وأطلق 
يف القرن  هدواب اإلنسان بدأ حيذوأن  يرجح

  . م. السادس ق
ة جري وال باحلدۤوإب]: من كمام [ 

 ،ًا بهخبيًال كان لدى سريه يتأبط حذاءه ضّنأن  أصله(
 ،تطمت رجله حبجر فارتّضت ودميتلوذات يوم ا

وذهبت  ،إجري وال احلدوة: فنظر إىل دمه وقال
  ). مثًال

  ))ةمۤشطمۤي((وردت يف لعبة : ْيَدْح

مبعىن ) العربية( ))اّيَداُحل((ولعلها حتريف  –انظرها –
  . مبعىن أترايب املماثلني: : قلأو . املماثل

: ولعبة طميمشة هي: ] لعامأمن [ 
 ،ةة ميمۤشطميمۤش: رتفع صونيتصطف البنات و

 يَبضلقيت  ،يَررحت وجيت عأْج ،يَدْم يَدْح
ي وبعد َوْش: سقيين قال يلا :قلت لو ،ح ميبقَد
 ،ق سّكرـطّبق يل طَب ،ر قوم اسكاريا عسَك ،ويْش
فت يل معلميت حْل ،ناجني الصيينوبو واسقيين يف ْفَد

جرك إلوس ارفعي لوس ْفوسجرتا ْف ،رةَجتعلقين بالَس
وكل كلمة ( !ارفعي ارفعي يا عروس !ليحةيا ْم

مث  ،ع رجلهاها ترّجُتْنمقابل بنت وكلمة عروس ِب
  ). تعاد الكّرة
يتو حلّديت أدان استّن: ]يقولون [  :يتدَِّح

ش بابة عشر تاالف لرية ي حٓوبّد: يقولونو ،الضهر
  . انظرها. ))حد((لغة هلم يف : طنعش ألفالحلّديت 

 .اخلرب الذي يتحدث عنه: عربية :احلديث
  .كالم النيب: ويف اصطالح العلوم اإلسالمية

  .األحاديث: واجلمع
  .احلديث: حدث: أوگاريتمن ملحمات 

  

لكل حادث حديث ]: من أمثاهلم [ 
لكل حادث : أي ،استمده الثاقفون من العربية(

  ). حديث يالئمه وجياريه
: عربية ،من مفردات الثاقفني :ديثاَحل

  .اجلديد
ويف  ،تٓاوحوٓد دتٓاَح: ويف السريانية

  . اَتا وحوٓدحدَت: الكلدانية
معدن رمادي اللون إىل : عربية :ديداَحل

يندر وجوده  ،وافر يف ظاهر األرض وباطنها ،زرقة
ويغلي بدرجة  ١٥٣٠يصهر بدرجة  ،منفردًا

  .ويصدأ يف اجلو الّرطب ،جيذبه املغناطيس ،٢٤٥٠
ورمبا  ،وهم مييلوا ،ةاحلديَد: والقطعة منه

 ،احلدائد: واجلمع .ديداي واحلديدايةاَحل: قالوا
، واحلديدات وتسهل مهزته وهم يسهلوا

  .اتواحلديداي
  .احلّداد: وصانعه وبائعه

 :٢٨٦ص  ١ج  MODERN TRAVELLER: ويف كتاب
  .م ١٧اشتهرت حلب بصناعة احلديد يف القرن 

واشتهرت حلب ببودقاا اليت يذّوب فيها 
  .احلديد
  .البودقة وباب احلديد وسوق احلدادين: انظر

و  ٢٠٩و  ١٤٠و  ٦١ص  ١٩و س  ٩٢ص  ١س : وانظر املقتطف
  .١٤٠و  ٧٣ص  ١٢٠و س  ٥٣١ص  ٢٨ س و ٧١٤و  ٢١١

  . انظر احلّداد

  . ما بفّل احلديد إال احلديد]: من أمثاهلم [ 
  ]:من شعرهم [ 

  يكل من على متلو لِف
   حىت احلديد على املربِد                

 ،احلّذاءينمن اصطالح  :ّقديد الَدَح
أطلقوها على احلديدة املسطحة بقدر الكف يدق 

  . احلّذاء النعل عليها وهي على ركبته
  ،احلّذاءينمن اصطالح : ديد الكويَح
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  .أطلقوها على اآللة اليت يكوي ا احلّذاء الكعب
   

: فاأللف والنون ،احلّداد: يريدون :يدانۤدْح
استعملوا حديدان يف قصة  .أداة النسبة يف السريانية

  . التالية حتكى للصغار ))حديدان((
  :] من حكايام[ 

فت و هالغولة َل ،لةيف غۤو ،كان يا ما كان
دّق ) بياع القصب(يبان صراحت لعند ق ،على حارة

  : الباب وقالت عليه دّقت: دقّ 
  !يبان ۤصولك ق-
  دان أش بك تضريب باأل-
  ك ألعّزل فّيا بييت عريين قصبَت-
  ماعندي ،وحي ُر-
  . وبفوت باكلك) ت فلتةٓلبف(كو -
  طيوانشقي واختّي )افليت ومتفليت(-

: لأْكلٕ أْكوانكسر الباب ودخلتٕ  )فلت(وعملت (
  . )كلتوأ
و زان ومّنيبان ومنو لقزۤيعند خۤشلوبعدا راحت (
يبان صخالن وصار معا متل اللي صار معا عند قيملۤن

  .)متامًا متامًا
  . : وآخر يوم راحت عند حديدان

  ! ولك حديدان -
  دان أش بك تضريب باأل-
  ة ايتك ألقلي فّيا كّبعريين طّو-
  ماعندي  ،روحي-
  وبفوت باكلك  )هبفّلت فلت(كو -
  طيي وختّيوانشّق )فليت وامتفليتا(-
وما  )فلت فلت فلت فلت(وعملت -

  . )طّقت وماتت: طّقن حريقة قلبإ ـوم( .لت شينّي
غري دان ْيما يف باَمل]: من أمثاهلم [ 

  .يدانَدْح
  
  

  . نوع من محام الكّشة: ديدياَحل
 ،أشهر قبيلة يف حمافظة حلب: احلديديني

أصلها من بادية املوصل  :وقيل ،أصلها غامض
بني بعض  جرثر نزاع شإتوافدت على حلب 
وانضم إليهم يف بادية حلب  ،أفخاذها منذ ستة قرون

  .غريهم
  .وكانوا يقومون بأعمال السلب وقطع الطريق

مث  ،وقضوا طويًال يف بادية الباب ومنبج
  .يزاول الزراعة ))خاملط((استقر معظمهم يف 

  .احلديدي: والنسبة إليهم
  . واشتهرت بسمنها الذي ليس مثله طعمًا ورائحة

الرز الرشيدي والسمن ]: ومن أمثاهلم  [
الرز الفاخر هو الرز الرشيدي : أي(احلديدي 

  . )والسمن الفاخر هو السمن احلديدي
: من العربية ،من مفردات الثاقفني :احلديقة

  .ق حبائطحَدالبستان ُم
وهم  ،احلديقات واحلدائق: واجلمع
  .يسهلون مهزته

وإذا أطلقوا احلديقة انصرفت إىل احلديقة 
  .اليت أنشئت يف عهدنا ))العزيزية((العامة يف 

  . حدائق حلب: ١٩٧عدد حلب ص : انظر جملة العمران

حديقة : من العربية: يوانحديقة اۤحل
اصطالح حديث أطلقوه على معرض : وانَياَحل

  .يوانحدائق اَحل: واجلمع ،ضروب احليوان
 يف الصني حدائق احليوان وقدميًا أقيمت

  .رومايف مصر وويف 
 ولعل أقدم حديقة للحيوان حديقة امللكة

  .حتشسبوت املصرية
حديقة لندن : وأشهر حدائق احليوان اليوم

 ويراعى اليوم يف عرضها ،ونيويورك واجليزةوبرلني 
اثل بيئته اليت كان مي ًافني عرضًايعرض احليوان أن 

  . يعيش فيها
  أخد الشي: ]قولون ــي[ : ذافريــاحل
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أخذه : من العربية ،من مفردات الثاقفني ،حبذافريو
: وواحده ،بأمجعه ،جبوانبه كلها ،بأسره: حبذافريه

  . اجلانب: فورْذذفار واُحلاِحل
ف ّالو هادا باحذار مّن ]يقولون [  :رۤذٕح

: ومن فالن نًارًا فالَذر َحِذَح: من العربية ،صّالوب
   .توّقى ،تيّقظ ،خاف: حتّرز

  . وأخد حذرو مّن ]:من كالمهم [ 
. رَدع الَقاحلذر ما مبَن]:  من حكمهم[ 

  ). القدرر ما يردّ احلَذ: وهو من حكم جند أيضًا(
  ،حّرزه ،نّبهه ،خّوفه: حّذره: عربية :حّذر

  . حتذير: واستمدت التركية
من  ،ةيف املعر] من قرى حلب [ : رهْذٕح

كما يرى األب أرملة يف  ،الدوائر: احودۤر: راميةاأل
  .١٨٧ص  ٢٨س: املشرق

  هۤرْزٕح: يسموا واألهايل
  .أسقطه: حذفه: عربية: فَذَح

  . للمطاوعة احنذف :بنوا منها
: عربية ،من مفردات الثاقفني: لقةْذاَحل

  ). والالم زائدة(رف ظبالأو  االدعاء باحلذق
: يريدون ،حّر النار: ]يقولون [  :ّرَح

ّ  بنوا ،حّركها كأن  ،ضّد البارد: الفعل من احلر
مث استعملت يف حتريك  ،حتريكها يبعث احلرارة فيها

 ،سّواها ):العربية(بنوه من حّر األرض أو  .كل شيء
  .تدعي حتريك ما على سطحهاوهذا يس

  .احلّرار ملن يسيء العمل: وبنوا منها
  .انظرها

  .احلريرة: وبنوا منها
  .هاحلّر والّلوص وأّش: ]يقولون [ 

  فيه قليل من نًااجي صحنًا جم هويقدم املاَز
  
  
  
  

  .صحن احلّر واللوص: احلّمص واللبنة واحملّمرة ّمسوه
يت حّرين وامبارحة الحتّر: ]يقولون [  :ّرَح

بنوا الفعل ، ال تغضبين: يريدون ،أخوي حّرة قاتولية
  .من احلّر املعنوي

  .للمطاوعة احنّر: وبنوا منها
  .مسعه ما يغيظهأ: هَرَحأو :يدانيها يف العربية

  .نقيض الربد: عربية: اَحلّر
: َحّرٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .ّحــــّرا
 ،العبدخالف : ّراُحل: من العربية: ّراُحل

  .من كل شيء خياره ،الطليق
  :ويف الكلدانية ،حريٓا: ويف السريانية

  .احَري
  .األحرار: واجلمع
 وهم، احلّرات: واجلمع ،احلّرة: واملؤّنث

  . احلراير :أيضًا يقولون
 ،السوق احلرة]:  من تعبريام احلديثة[ 

  . اخالف السوق السود
استمدوه (ين وعد احلر ۤد]:  من حكمهم[ 
  ). من العربية

حّرة كوين بني العسكر ]: من أمثاهلم [ 
  . دوري

راج مزاد َح: ] يقول الدّالل [ :راجاَحل
وقد (ملعون البزيد باطل هالبساط خبمسني خبمسني 

نو على على أٓو ...بّدي أبيع أجيب مصاري): يزيد
  ،))أونو((على أونو يف : انظر .يه على تۤردوّۤ

مدوا (اإلمث : )العربية(ج َراَحل حتريف: راجـاحل
من زاد مث أن  باإلمثيريدون ) املقطع األخري ليسمع

  .نكل يأمث شرعًا
  .احلراج: واستمدت الفارسية من العربية
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، سوق احلراج: ويسمون سوق بالستان
  .لكثرة ما تردد فيه الالزمة السابقة

سوق : ))تكملة املعاجم((قال دوزي يف 
  . ةسوق الدالل: احلراج

: يقولون :] من عثرات أقالمهم [ :ةحلراۤجا
كما  ،ج املوقفَرَح: هصواب ، خطأ،حراجة املوقف

  . جِرمصدر َح ومه
ك على فّعال ّربنوا من حّر مبعىن ح :احلّرار
  . ملبالغة اسم الفاعل

هو حّرار لّواص ومرتو ]: من سبام [ 
  . حّرارة لّواصة
  .الربودة ضّد: عربية :رارةاَحل

  . حرارت: واستمدت التركية
  . عندو حرارة اإلميان]: من استعارام [ 
مصدر : راسةاِحل: من العربية :ةاۤسۤراْحل

  . انظرها .حرس
أطلقوه  ]: من طعامهم [ :صبعتٓوأاق احلّر

  :على الطعام التايل
مدقوق الثوم  إليهرائب اللنب يغلى ويضاف 

 يقلىأو  ويصب عليـه، مث يكوى السمن ،وامللح
  .الدهن مع مفروم البصل، مث يفت فيه اخلبز

وقد ينوب عن رائب اللنب رائب دبس 
وحينئذ يغلى فتات  الرمان أو عصري الرمان اخلامض،

  .اخلبز معهما
 ،بأصابعهم ال بامللعقة يأكلونهوكانوا 

يربد ال أن  حدهمأوإذا انتظر  ،مشترك هووعاء طبيخ
وعلى هذا  ،لذا تتناوله األصابع حاّرًا ،يبقى له حصة
  .صبعتوأّمسوه احلّراق 

  .طبيخ اخلبز: وبعضهم يلقبه
شو الفرق بني الفتوش أ: قيل ألحدهم

  صبعتو ؟أواحلّراق 
  . يط وسبحان اهللامتل الفرق بني ِط-

ملن يسعى بني يقولون  :راۤداق البۤواحلّر
 .حّراق بوادر على االستعارة: الناس فسادًا

أشعل والقانون العثماين حيكم على من 
 .النار يف املزروعات بالقتل حفظًا على قوت الناس

  . درقني البوۤاۤااحلّر: واجلمع
أطلقوها على مربوم النسيج يشتعل  :قةإحلّرٔا
ما تعلق به : ّراقةّراق واُحلاُحل: عربية ،لدى قدح النار

  :ومن أنواعها ،ورى به النارح لُتْدنار الِق
مربوم قطين طّيه : اقة السيكاراتحّر -ً ١

خيوط قطنية غليظة مزودة بشيء من البارود تنسجها 
 من زناد رشرر النا وكانت هذه احلراقة تلتقط ،آالت

وملا كثرت القداحات وذبالتها مزّودة  ،حجرو 
  .باالسبريتو بطلت تلك

يطوون النسيج : اقة الكويحّر -ً ٢
به فجأة  وخيمدون اللهيب مث يكوون رأسهويشعلون 

 رعبة تفّكالأن  ذهابًا منهم إىل ،من كان ارتعب
  .رعبةال

يشعلون النسيج حىت : اقة اجلرححّر -ً ٣
بعد ( ربأيخيمد هليبه ويضعون رماده على اجلرح ل

  ).اشتعاله يبقى رماده خاليًا من اجلراثيم
تستعمل ضمادًا : ان اهلندياقة الدبّۤحّر -ً ٤

  . وتباع يف سوق العطارين
وخبيل  ،فالن فقري حّراقة: ]يقولون [ 

  . حد األحزاب حّراقةأومنسوب إىل  ،حّراقة
اقة بّدو ألف غليون البّج]: من كمام [ 

  .حّراقة
  .١٢٢ص  ))حكاية أيب قاسم البغدادي(( :ويف

  . ي مقدحة وحليتك حّراقةرِمجعل اهللا ِس
 مما أطلقوه على الدثار غري اللحاف: راماْحل

  .من طاق واحداختذ أو  نسج
  .راماتاْحل :ومجعوه على

  .حتريف ثوب اإلحرام يف احلج
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  . ةانيّۤالبّط: ويسمونه أيضًا
 شمالاِملأن  وأرى: رضا أمحدقال الشيخ 

  . شملة صاحل لذلكاِملأو 
: يقولونو: وقال الشيخ إبراهيم اليازجي

و إمنا  ،و هو امللحفة املعروفة ،بالكسر: رامباِحل التّف
من التسمية : .. .حرم احلاجأمصدر : هو اإلحرام
و قد جاء  ،دينوالكلمة من مواضعات املوّل ،باملصدر

و جتمع  ،ذكرها يف رحلة ابن بطوطة باللفظ املذكور
  . حارميأ: على

 ماال حيّل ،اللاَحل ضّد: عربية: راماَحل
  .انتهاكه

البلد احلرام و البيت احلرام و الشهر احلرام و احلرامي و قسطل : انظر
  . احلرامي

: و استمدت التركية و األوردية و الفارسية
  . حرام

: واستمدا األلبانية من التركية فقالت
HARAM مبعىن العاهر.  

  . انظرها. ابن حرام: ]يقولون و[ 
). من الزوجة: أي( رامباَحل]: من أميام [ 

  . احلرام يَِّلَع
  ]:من أمثاهلم [ 

  .رامم الناس عاَحلر بعّلاملال املدّش
  .ت حرامالضرب باملّي]: من استعارام [ 
  ]:من كنايام [ 

  .رامفالن ما انكشف ديلو على َح
  ]:أغانيهم  من [

  .زينجّو! حرام عليك يا بابا
  .أطلقتها العربية على مكة :البلد احلرام
  .الكعبةأطلقتها العربية على  :البيت احلرام
شهر أطلقتها العربية على كل  :الشهر احلرام
 ،ماحملرَّ ،ذو احلجة ،ذو القعدة: من األشهر التالية

  .رجب
ن ومسيت بذلك أل ،مُراألشهر اُحل: واجلمع

  .كان حمرمًا فيها القتل و احلرب

فاعل : أصل معناه يف العربية: رامياَحل
  .مث استعمل للسارق دون غريه ،احلرام

  .ةاحلراميّۤ: و اجلمع
لسبط ابن )) مرآة الزمان((يف ذيل تاريخ

  .طلع علينا حرامية ٦٧٢يف حوادث سنة : اجلوزي
  . حرامي: واستمدت التركية

ة ـواستمدا من التركية اليونانية احلديث
  . KHARAMIS: فقالت

 :واستمدا القرواطية من التركية فقالت
HARAMIJA .  

 :و استمدا البلغارية من التركية فقالت
KHARAMIYA .  

ابن : ي يف مشال املغربراِمومعىن اْحل
  . السفاح و الذكي

احلرامي واحد واملتهومني ]: من أمثاهلم [ 
ة روه احلرامّيالبدّش. طرنتحرامي البيت ماب. ألف

حاللو و وي خباف َعالزَن. احني الفالبياخدوه فّت
  . احلرامي خباف عمالو

 .حاميها حراميها]: من كمام [ 
عفنا احلرامي  .جييب ليش ؟ يدك يفإك حرامي ماَن

ة واكتبين يف خود مين مّي. واحلرامي ما بعيفنا
  . ةاحلرامّي

  :] من مناغاة أمهام[ 
  يـل ما جيي احلرامـقب  ي  ـنام !ييتي يا بنـنام

  ويشلحك جوز الصرامي     قك من أدنكوياخد حَل
بيت فيه مرا لحرامي دخل ]: من نوادرهم [ 

بس باهللا عليك خدو البتريدو  :قالت لو ،ت عليهوحّس
  ريل هاملنام تفّس

  أشو ؟-
ت صروي حرامي ب عَلشفت مبنامي قَل-

  .حرامي حرامي! يا جريان يا جريان: أصيح مبالة صويت
أجــو اجلــــــــريان 

  مي، صار يضربوكـــــمشو احلــــرا
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نته شغلتك أيا كلب ابن الكلب : حالو ويقول
  . ال مفّسر مناماتإحرامي 

  . أطلقوها على التاجر احملتكر :ّيحرامي الَف
يا : ] ينادي بياع املرطبات [ :احلّران

صفة : احلّران: عربية ،وبنييا مَش ،يا حّرانني، حّرانني
  . مشبهة ملن اعتراه احلّر

إحدى : فخذ من عشرية الكيار :ّراناَحل
  . عشائر الباب
  .نقيض السلم ،املقاتلة: عربية :بْراَحل

  .وقد تذّكر ،مؤنثة :واحلرب
  .احلروب :واجلمع

  .احلرجبيأو  جيه احلرب: ويسمون احملارب
  .حرب: واستمدت التركية
  .واستمدته الفارسية

ومعظم جهود البشر منذ ما وجد اإلنسان 
  .حترق يف أتون احلرب

وأعظم هذه احلروب احلربان العامليان 
  .اللذان شهدنامها

ضحايا األوىل عشرة ماليني قتيل وضعفها 
  .من اجلرحى

وضحايا الثانية مخسة عشر مليون قتيل 
  .وضعفها من اجلرحى

 عدا عن التدمري واجلوعى واألرامل
  . ..و .واأليتام

 ،حلربيةااملدرسة ]:  من تعبريام احلديثة[ 
 ،حرب اإلفناء ،احلرب األهلية ،والوزارة احلربية
 ،حرب الغابات ،حرب الشوارع ،حرب اخلنادق
حرب  ،اجلويأو  البحريأو  ياحلرب الّرب

حرب  ،حرب الكالم ،احلرب الباردة ،األعصاب
  .ومشوهو احلرب ،األقالم

وعدد  ٣٤ص  ٧وعدد  ٤٠ص  ٥عدد  ٣س : انظر جملة األديب
  . األقدمني عند احلرب: ٢٦ص  ٩

اصطالح عسكري تركي  :أركان حرب
  . للقواد الذين خترجهم معاهد احلرب

اصطالح حديث بعد : احلرب الباردة
  . عنوا ا التوتر بني حكومتني ،احلرب العاملية الثانية

  . ديوان حرب: انظر: ديوان حرب
اصطالح حديث عنوا ا : حرب الصاعقة

  .جأةافماهلجوم العنيف على العدو 
من  ))ىَرَغالَد((رضا  أمحدضع هلا الشيخ و

  . ل اعَمومل ُي ،اخللسة: )العربية( ةرْغالَد
اصطالح حديث عنوا  :حرب العصابات
  .عسكرية غري منظمة غري ا احلرب اليت تشنها قوة
  .يبَراُحل: هموضع هلا بعُض
  .لةأَبالَر: اآلخر همووضع هلا بعض

  .وساد حرب العصابات ،عمل ماومل ُي
  . ٤٠٢ص  ٥س : مع العلمي العريباانظر جملة 

من  ،دلبإيف  ]من قرى حلب [ : تاْبْرَح
كما يرى األب أرملة يف  ،بةِرَخلا: ربتٓاَح: راميةاأل

   .١٨٧ص  ٣٨س : املشرق
  . احلرب: انظر :جيرَباَحل
ق وحربوق هادا حبرۤب: ]يقولون [  :قٔبْرَح

ويف أصل  ،السلب حبيلة: يريدون ،احلربقة وشغلتو
  :الكلمة املذاهب التالية

حتريف : عيسى أمحدمذهب الدكتور  -ً ١
  .الدويبة املتلونة: رباءاِحل

من : ليبچمذهب الدكتور داوود  -ً ٢
  .عقل ،كَبَر ،كشَب: حربق السريانية
من : علوفاملسكندر إمذهب عيسى  - ً ٣

  .حكم أمرهأمجعه و: ق املتاَعَبَح
: العربية( من خربق الثوَب: مذهبنا -ً ٤
سريعة : رباقوامرأة ِخ ،قطعه وشّقه): باخلاء املعجمة

  ). والنشترية يشرطون اجليوب وهم سراع(املشي 
  ةــآل: ةَبْرـــاَحل: من العربية :ةۤبْراَحل
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ذات نصل أو  ذات زّج قصرية للطعن يف احلرب
  .عريض

أوله، وهم يسكنون  ،راباِحل: واجلمع
  . باتْرواَحل

  . حۤرب :ويف العربية
ماين قصري حربة  أنا]: من كنايام [ 

 ). لست ضعيف السالح: يريدون(
  . احلرب: انظر :ه جبياحلرَب 

 .الصفة املشبهة عندهم من حربق: احلربوق
  .انظرها

  .احلرابيق: واجلمع
  . احلربوقات: واجلمع ،احلربوقة: واملؤنث

 ،ج حريبَرَد: ]يقولون [  :يِبْراَحل
 ،املراقي اليت تطلع باستقامة واحدةالدرج ذا : يريدون

  .فال قرص درج بعده دورة إىل طرف
 إمنا ،وال نعلم سبب تسميته باحلريب

  . اصطالح لدى البنائني قدمي
: )العربية(حتريف حرث األرض  :تٔرَح

  .للزراعة بالسكة وحنوها آثارها ،شّقها
  :] على اازيقولون و[ 

  .حرت النار يف الشقف
  . شّق األرض :تٔرْح: ويف السريانية

ت ك حبٓرماَل على قّد]: من أمثاهلم [  
  . انكفّد

يف جبل  ]من قرى حلب [  :ينِدَتْرَح 
 ،ح سوق الشجرْلَف: حرت دنني: راميةاألمن  ،مسعان

   .٦١ص : حلب .شلحت األبكما يرى 
: من مصطلح العيب الكعاب: شَتْرَح 

  . الكعب اخلفيف الطائش
حترتفا اللي اخلشبة  ال: ]يقولون [  :فَتْرَح
ال تقّلل وال : يريدون ،ر خباطركاهللا جيٓب ،مكسورة

  ونرى ،ها أصًالـجد لــم نــل،.قّنتـــت

ش ل كما بنوا حنَتبنوا منها على فعَت ،من احلرفة أا
احملارفة وحتارف  :يقولون أمترى  الأ ،من احلنش

كأن من أتقن حرفة عرف دقائق االستفادة  ،يفوحّر
  .منها

  .وحنتف لغة يف حرتف عندهم
  . حنتف :انظر

 إذاج َرما عليه َح: ]يقولون [  :جاحلٔر
وال : جَرث وال َححدِّ ،اإلمث: عربية: كان معذور

  . غباَل بأنهاعتراض 
  .جَرول و طول و ال َحُق: ]يقولون [ 

ۤجَرانني ما عليهن َحا .  
 مسألتناموقفنا حرج و: ]يقولون [  :جإحلۤر

 ،قاملكان الضّي: جِراَحل: من العربية ،ةۤجحْر
 ن أطلقوا احملّلأملعىن الصعب ب مرسًال استعملوها جمازًا

املتطرفة يف حلب  األحياء: كقولنا فيه احلاّل أرادواو 
  .أهلها: حتتفظ بالعادات القدمية أي

  . احلراجة: انظر

يف  أنت: قال: ج عليهحّر: عربية :جرَّٔح
 اإلصراريف  استمّر: وحّرج عليه ،ضيق: أي ،جَرَح
  .حّرج عليه: وهم يستعملوا مبعىن حتّداه ،عليه

:  –وليست بعربية –كعادته  –الرائد يف و
بلغت مثنًا ال مزيد : لّالحّرجت البضاعة يف يد الّد

  .عليه
حراج : قال: لّالحّرج الّد: صوابه ،كذا

  . هميقولون كما  – احلراج: انظر –مزاد 
من  ،يف اعزاز ]من قرى حلب [  :ةۤلَجْرَح

أرملة يف  األبكما يرى  ،اجلراد: ٓالحرْج: راميةاأل
   .١٨٧ص  ٣٨املشرق س 

  ّربنوا على فعفع من اَحل :ْرــَحْرــَح 
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 ،اعتراه احلر: حبرحر: يريدون ،الربد ضّد): العربية(
  . حرك ما فيه: يريدون ،حرحر البيت: يقولون كما

 هحرحره ْمر وهيّۤحرۤحه ْمهوّۤ: ]يقولون [ 
  . اكنةحرحرة ۤم

  ،يف حارم ]من قرى حلب [  :رينْحْرَح
 ،بحالكالب قبل الَن أصوات: اۤرحورْح: راميةاألمن 

   .٧٠حلب ص  .شلحت األبكما يرى 
دًا َرد عليه َحِرَح: من العربية :دۤرٕح 

وهم  ،د وحردانِرغضب فهو حارد وَح: ردًاوْح
  .ةومؤنثه حرداۤن ،حردان إالاليستعملون 

وهم يستعملون حرد مبعىن غضب وحرن 
  . من تصرفات القوي الضعيُف

ت مرتو راحوا رۤدْح]: من كالمهم [ 
  . اجييبّو

حرد الدب عن الكرم ]: من كمام [ 
  . زاد محلو قنطار

  ]:من تشبيهام [ 
 . اممتل احلردان بالعرس البكيان باحلّم

 ،دتسك حْرنافجة امل: ]يقولون [  :دۤرٕح 
  .فسدت رائحتها: يريدون

  :إال مايلي مل جند هلا أصًال
النافجة إذا حردت أن  حدثين عطار حليب

: أي ،التشمة فتصلح من غريا خذوها وعّلقوها يفأ
  .هان رائحة التشمة تفاخرأل

  :فيعتذر قائًال أحد يؤاكلهمأن  ويدعون
ليس املوعد موعد : يريد(ال يا خّيو بتحرد معديت 

  ). هعشائ
من قلة ذكاه وتدبريو : ]يقولون [  :درَّٔح 
بنوا على فّعل ، جعلها حترد: يريدون ،حّرد مرتو

  . للتعدية من حرد املتقدمة
  
  

د ِربنوا الصفة املشبهة من َح: احلردان 
  .واملؤنث احلردانة ،العربية على فعالن

  . حرد :انظر

أو  )العربية(ون َذْراِحل: من العربية :ندٓوأحلْر
 ERPETON :ضون عن اليونانية غالبًاْراِحلأو  ،ردوناَحل

القبيحة فصيلة من العظاء أو  ضرب: مبعىن الزاحف
موطنها البالد ، ت باهلوام واحلشراتالشكل تتقو

  .احلاّرة واملناطق االستوائّية
  .احلرادين :وجيمعوا على
  .احلردول: ))تذكرته((ومساه داود يف 

ويف الكلدانية  ،نٓآدْروامسه يف السريانية َح
  .اَنَدْرَح

  . انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

خيار أو  خيار حردوين: ]يقولون و[  
 ،ماله يف سطحه نتوءات: بهيريدون  ،ضهر احلردون

اخليار للمخلل ألنه قاسي اللب وبزره  أحسنوهو 
  . ناعم

 ،يريدون اةعباية حردونّي: ]يقولون [  
 وأكثر ،بك ذات التضاريسالعباءة الصفراء املتينة احل

  . األكرادمن يلبسها 
 يعتقد طالب الكتاتيب]: من اعتقادهم [ 

اللي بدهن : رات الشيخَجَأ –على حّد قوهلم  – أو
بضرب  ما حبّس نجريه بدم احلردوأأو  كفوفو

  :وهذا االعتقاد مأثور عن القدامى ،عصاية الفلق
أن  :))االكتفاء((ذكر ابن البيطار عن ابن اهليثم يف 

ف ما يناله من مل َخي إنسانحرق وطلي به أإذا  هجلد
  .قطعالضرب وال

من قتل سبعة حرادين أن  كما يعتقدون
  .كتبت له حّجة كّفهمن  بضربة واحدة

واحلردون عندهم بغيض ألنه طأطأ برأسه 
ألنه كان ينفخ النار أو  ،إبراهيمخيرب الكفار عن خمبأ 

  . انظرها. خالف الشقرقة إلحراقه
  عندما يرفع احلردون: ]من أهازجيهم [ 
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  :األوالده يهزج ئطأمث يط رأسه
  يي صّلصّل! يا حردون 

  مرتك جابت عثمانلي                    
: الكتاَب ،عتقهأ: حّرر العبَد: عربية :حّرر

ضبطه : والوزَن ،وقّومه وأقام حروفه وأصلحهنه حّس
  .واملعىن استخلصه ،بالتدقيق

العامة تستعمل : ))تهملتك((قال دوزي يف 
  .التحرير مبعىن الكتابة

إلزالة ما : ويستعملون حترير اجلب: نقول
  . فيه من تراب وردم

 ...أويل هاجلبسة رحّر: ]يقولون [ كما 
  .زا بالضبط: يريدون

: يريدون ،ّررآخر ما ُح: ]يقولون [ كما و
  .األمرمغّبة 

  .حتّرر: وبنوا منها للمطاوعة
  :يازجي قوهلمال إبراهيموانتقد الشيخ 

  .ّررت الة ووصلين حتريركمُح
ومحل معىن حّرر والتحرير يف عبارة  :نقول

اليازجي على معاين حّرر املتقدمة محًال جمازّيًا صحيح 
  .وحسن

  .حترير وحتارير: واستمدت التركية
  . عتقأ ،حّرر: رَرَح: ويف السريانية

حّرر الزعيم : ] من تعبريام احلديثة[ 
  . عبوش

ل صيد َجصيد اَحل: ]يقولون [  :زۤرٕح 
ال يستعملون منها  ،زز وصيد عصفور التني ما حبۤرحبۤر

 ،حفظه ومجعه: ز املاَلَرَح: من العربية ،إال املضارع
أو  ،حيفظ وجيمعأن  وهم يستعملوا ملعىن يستحق

  . ن ينالأجدير ب
جواب (بدنا خدمة حترز : ]من متلقام [  
  ). لناك زمحةّمحأو  عليك أثقلنا: ملن قال

ز باقي مالعمر تتحۤر أش]: من كمام [  
  . التوبة ؟

  . ملوضع احلصنيا: رزاِحل: من العربية: زإحلْر
  . ك يف حرز حريزاملۤل]: من كالمهم [ 
  .ةوَذالُع: رزاِحل: من العربية: زإحلْر

: ويف الكلدانية ،رزٓاۤح: ويف السريانية
  .ارَزَح

  .كرب من احلرزأب عندهم واحلجۤا
  .باحلجا :انظر

  . روزةْحلا :وجيمعونه على
 ،حفظه فهو احلارس: حرسه: عربية: سٔرَح

  .ةاۤسۤراْحل: يقولون وهم ،راسةاِحل: واالسم
  .احلارس :انظر

  . احنرس: للمطاوعة وبنوا منه
ما شاء اهللا حمروسك : ]يقولون و[ 

ابنك وابنتك : يريدون ،وحمروستك صاروا شباب
  . حيرسهما اهللاأن  املدعو هلما

   .حتت احلراسة]:  من تعبريام احلديثة[ 
رّبي قط بياكل فارك ]: من كمام [ 

رّبي كلب حبرس دارك ورّبي ابن آدم خبرب ديارك 
  . سراركاوبفضح 

  .املرتبون حلراسة السلطان: عربية :سٔراَحل
  . ونوهم يرّد ،اسّراُحل :واجلمع
ورد ذكرها يف  ،قرية قرب دمشق: ستاحٔر

  : مثلهم املستمد من الشام التايل
وقد ( الطبل حبرستا]:من أمثاهلم [ 

   ).))دوما((والعروس يف : يزيدون
أو  )العربية(ج َرحتريف اَحل :شإحلْر

  .املوضع الكثري الشجر: جةَراَحل
ة َجَرواستمدت الربتغالية من العربية اَحل

  .ALFORGE :فقالت
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أغرى : بني الكالب ،أفسد: عربية :شرَّٔح
  .بعضهم ببعض

أغرى : أّرش بني القوم: يدانيها يف العربية
  .وأفسد

هارش بني الكالب : كما يدانيها فيها
  .وهّرش مبعىن

  . انظرها .حتّرش: وبنوا منها
  بتعرف هادا ليش: ]يقولون [  :ةۤشإحلْر

ن مبنوا  ،حرشة حىت يقع شر ْيبلّطش كالم ؟ َهم ع
حّرش املتقدمة مصدر جمرده الذي ال يستعملونه فعًال 

  . بل مصدرًا فقط
رصًا ص ِحِرص وَحَرَح: من العربية :صۤرٕح
ه وخبله كظم متّسعو ،إليهاشتّد شرهه : على الشيء

  . فهو حريص ،به
   .حرصن التالية :انظر: صانٔراَحل
وصار حرصن الولد : ]يقولون [  :نٔصْرٔح

 ،صابه مرض احلصبةأ ، يريدونمعو حرصان
 ،نفهأفارتفعت حرارته وظهر يف جلده احلب وسال 

ولعلها من العربية  ،مل جند لتسميتها باحلرصان أصًال
  :مما يلي

  .قشره: ص اجللَدَرمن َح -ً ١
 الشجة اليت تشق اجللَد: صةْرمن اَحل -ً ٢

  .قليًال
 ،اهللاصانه : أي(ّر وصان حنت من اَحل -ً ٣

  ).فهي مجلة دعائية
يف  ))سانَراحل((ووردت احلرصان بلفظ 

   .٣٧س  .يومية نعوم ّخباش يف املشرق
نانيت ماتت : يقولونف: ] ويتندرون[ 

  ). وهو مرض الصغار(باحلرصان 
الباب  ور اجلبل يفاسم عّج :ننيْصإحلْر

  .وال نعلم هلا أصًال ،ومنبج
  
  

  .وانيَلاۤحل: كما يسمونه فيهما
  . نيّنٔرْصٕح: وتلفظ يف اعزاز

حّثه : حّرضه على عمل: عربية: ضرّٔٔح
  .عليه

  . حتريض: واستمدت التركية
): العربية( حتريف حّطم الشيَء :طمحْر

  .كسره
  . مّزقه: هرطم الشيَء: يدانيها يف العربية

  :عربية هلا مدلوالن: فأحلْر
: حرف املبىنأو  ءاهلجاحرف  -ً ١

وهي  ،حروف املباينأو  اهلجائيةاحلروف : واجلمع
يم چجيم  ثۤا تۤا ۤاپ لف بۤاأ: يف هلجة حلب كما يلي

ن سني شني صاد ضاد طأ ۤيژن زۤي دال ذال رۤا خۤا حۤا
 اف الم ميم نون هۤاگقاف كاف  ۤاڤ ن فۤان غۤيظأ عۤي
  .حرفًا ٣٣ ،واو يۤا

  .تاريخ احلروف: ٥٣٥ص : انظر املقتطف
  .١٣٦ص  ٢الد  :وانظر جملة الكاتب املصري

  .٥٠٣ص  ٣١س  ٢١٩ص  ٢٩س  ٣٩١ص  ٢٤س : وجملة الكلمة
  . ٦٤٢و  ٥٦١ص  ٤اّلد : وجملة العصور

حروف  :واجلمع: حرف املعىن -ً ٢
  .ومثل من وعلى ،يف قالت مثل التۤا ،ينعاامل

حرف : واستمدت الفارسية والتركية
  . وحروف

بعتنا لكم مع : رسائلهميف  ]يقولون [ 
  . حرف كذااألحامل 

وباحلرف  ،حرفّيًا]: من كالمهم [ 
غرب لواستمد ثاقفوهم من ا ،وترمجة حرفية ،الواحد

  . وضع النقاط على احلروف: وهلمق
ين حرفًا كنت له َممن عل]:  من حكمهم[ 

  .عبدًا
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  ]:أغانيهم  من[ 
  هللا واسم اهللا مكتوب عجبيناأ

  لنونا وسورة تبارك وحروف ا                       
قطعة معدنية من الّرصاص : حرف املطبعة

عليها رسم احلرف  ،وغريه ذات ارتفاع موّحد
بعد  املطبعةترصف مع غريها لتطبعها  ،معكوسًا
  .حتبريها

حلديثة تضغط على زر احلرف اواملطابع 
  .فيرتل على املعدن فيسكبه فيه

  .الكاتبة اآللةوّمث حرف 
 اآللةحروف املطابع وحروف : واجلمع

  . الكاتبة
: ف كل شيءْرَح: بيةرعلمن ا :فإحلْر

  .طرفه وشفريه وحّده وجانبه
: ويف الكلدانية ،ورفٓاُح: ويف السريانية

  . اورَفح
وحرف  ،ف اجلبلّرٕح]: من كالمهم [ 

 ،وحرف قرص اللحم بعجني ،وحرف الساقية ،النهر
  . وحرف الصينّية
: القلَم ،غّيره: الشيَءف ْرٕح: عربية: فرّٔٔح
  .عدل به عن وجهه :الكالَم ،قّطه حمّرفًا

  . حتريف: واستمدت التركية
ما يكتسب به : فةْراِحل: من العربية :ةۤفإحلْر 

  .الرزق من عمل
. وهم رّدوا ،فاتْرف و اِحلَراِحل: واجلمع

  .احترف: انظر
  . احلرف واملهن: ٢٨٩ص  ٢ج  ٧الد : وانظر جملة اللسان العريب

الذي هو أحط : قال دوزي :فوشأحلْر
  .مرتبة مما سواه
  
  
  
  

  . احلرافيش: واجلمع
  .جعله وقودًا: حرقه: عربية :قٔرٔح

  .للمطاوعة احنرق: وبنوا منها
  .وحرّاق بويدر ،وحّراق اصبعتو ،حرّاقو .انظرها

  . كٔرق وْحۤرَح: ويف السريانية
. دّماتوأو  حرق دّمو]: من كالمهم [ 

 مرٓؤق: لك قلنا .الكبدأو  القلبأو  شي حبرق الدّم
  . حرقٓوالك  ما قلنا

واملي  ْهرٔقٔح]:  من دعائهم على فالن[ 
  . زرقا

حيرق  .ق اللي خّلفوحيٓر]: من سبام [ 
  . حيرق ضبناتو .حيرق ملتو .بوهأ

ق ي املشوي تيعٔرخّل]: من أمثاهلم [ 
جردون  .شراره بتحرق حاره .قيحٔرواملعالق َت
حرقوه فدخل فرن أعليه الكاز ووا صّب(حرق فرن 

  ).السليمانية وحرقه
  . قق وال بغٔرى ال حبٔرّكَزاملال اْمل

من شان برغود حرق ]: من كمام [ 
  . افاۤحل

إذا حرقنا قرمة املكنسة : ]من خرافام [ 
  . مبوت صاحب البيت

ّمسعوا كالم خّاله : ]يقولون [  :صٔقحْر
حشرة ): العربية(رقوص بنوا الفعل من اُحل ،صحيرۤق

  .طرف السوط ،صغرية تلسع
  . احلرقص التالية :انظر

اليومة برد كتري : ]يقولون [  :صإحلرٓق
  ،د الناعمَرالَب: يريدون ،ل حرقصوعبكرا نۤز
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احلشرة الصغرية : )العربية(رقوص استعاروها من اُحل
  .تلسع جبامع اللسع يف كل

 :))املوسوعة يف علوم الطبيعة((وقال يف 
رقط أصغري  ،دويبة كالربغوث: صرُقرقوص واُحلاُحل

وقال  ،ولونه الغالب عليه السواد ،صفرةأو  حبمرة
شد أها كرب من الربغوث وعّضأدويبة  اإ: الزخمشري
دويبة هلا محة : رقوساُحل: هَدوقال ابن سي ،همن عّض

  .)عن احليوان للجاحظ(كحمة الزنبور تلدغ ا 
  .٣٠٥ص  ١٠ج : للنويري األربانظر اية 

  . واحليوان للجاحظ يف فهرسه

االسم من  :اُحلرقه :من العربية :ةٔقإحلْر
   .احلبأو  لذعة احلزن ،حرارة يف اجلوف ،االحتراق

   .عم حبكي حبرقة قلب: ]يقولون [ 
  . ضد سكن: حرك: عربية: كٔرٔح
 ،اخلفيف: كِراَحل :من العربية: كۤرإحل

  .الذكي
  .ةۤكْرإحل: يقولون وهم ،ةَكِراَحل: واملؤنث

كان الشيخ حممد اخلواجكي من 
ة بدا عرصة الدنيا قحۤب: يردد حكمته ))البياضة((
  . كۤرٕح

  .ضد سّكنه: حّركه: عربية :كحرّٔ
  . حتريك: واألورديةواستمدت التركية 

: أي(ك ك حترّۤحاجَت]: من كالمهم [ 
حّرك  .فالن ما بقدر حبّرك ساكن .)ةحتّرك الفتن

  . بودَن
  . بنباع حركٓو]: من استعارام [ 
ك دنبو حبرّۤ: متل التعلب]: من تشبيهام [ 

  .ي اجليج يناموما خبلِّ
  
  
  
  

بعدها  :)العربية(من احلركة  :كتليَراَحل
 ،أي صاحب حركة ،النسبة أداة :التركية) )يل((

  .يثري الفنت: يريدون
  .ةاحلركتليّۤ: مؤنثه

  . احلركتلية: ومجع احلركتلي واحلركتلية
ك ش جبيوَبحرۤك: ]يقولون [ : كشْرٔح

 ،احبث فيه: يريدون ،لو شي نص جميديى كي بلتقرب
  :ولعلها ما يلي ،أصًال اهل دمل جن

  ).العربيتني(حنت من حّرك ونبش  -ً ١
الثاء  بإبدالالعربية ( هثحركف يحتر -ً ٢

  .زعزعه ،حّركه): شينًا
كما يرى : ك شيئًاّرن حـحنت م -ً ٣

  .٧٤ص . ))فقه اللغة املقارن((ي يف ئالسامرا
حّرك : السريانية ))شۤكْرَح((من  - ً ٤
  .حّرش بني القوم وأغراهم ،الكلب ذنبه
 بنوا على فرعل من حكش الشيَء -ً ٥

  .مجعه: )العربية(
  . احلركوشة :انتظر

ك ديكي دخل قنّۤ: ))شبنّۤ((يف  ]يقولون [ 
  . !حسني أمحركشي لو يا 
ف هالشغلة بتكّل: ]يقولون [  :ةرۤكٔح

حتريف  ،حنو كذا: يريدون ،هة ومخۤسٔطٔلٔظ كةْرَح
املبلغ ليس ثابتًا  أن إرادةمبالحظة  )العربية(كة َراَحل
  . كة الصعود واهلبوطَرحيتمل َح إمنا

مصدر  :كةَراَحل: من العربية :ةۤكأحلٔر
  .ضد سكن: كُرَح

وكذا  ،كتَرَح: التركيةواستمدت 
  .الفارسية

  :فقالت ،احلركة اإلسبانيةواستمدت 
ALHARACA راخمبعىن الُص.  

: فقالت ةالتركيواستمدا الرومانية من 
HARCAT.  
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   HEREQET: فقالت األلبانيةواستمدا 
فالن عم بساوي ]: من كالمهم [ 

  . برمي حركاتأو  حركات
  . ةة برۤكاحلرۤك]:  من حكمهم[ 
 ،بنوا على فعلولة من حركش :ةاحلركوۤش 
  .ةالنكتة اخلفّي ،بحث عنهما ُي: يريدون

  . احلركوشات واحلراكيش: واجلمع
  . حركوشاتك حتفة]: من كالمهم [ 
ّمو أابنو  األبحرم : ]يقولون [  :مٔرٔح 

  .إياهمنعه : الشيَء نًاارمحرمه ِح: عربية ،)ّموأأو من (
قال الشيخ : ] أقالمهممن عثرات  [

حرمه من الشيء فيعدونه : يقولونو :اليازجي إبراهيم
 حرمه الشيَء: واملنقول عنهم ،إىل املفعول الثاين مبن

  .فعولنياملينصب 
  .منع: مٔرْح: ويف السريانية

 األسقفحرم : ويف اصطالح النصارى
  . ومثلها عند اليهود ،منعه من الشركة الدينية: نًافال

كان (لد احملروم الو]: من كالمهم [  
ل دِّواليوم ُع ،أبوهال يرث من يرثه  أبويهحد أملوت 

  ).فصار يرث
ة حارمة برتّي تخدأ :يقول العب الطاولة

  ). صم جولةخلافيها مل يربح : أي(
  . نسكأوين هالغيبة حرمتنا : ]يقولون [  

  . م حالوال حيۤر اللي عبالٓو]: من أمثاهلم [ 
القاضي  قّد فالن حبكي]: من تشبيهام [ 

  . املعزول واخلوري احملروم
 ،ما حيميه الرجل ويدافع عنه: عربية :مأحلٔر

  على األتراكومسى  ،تهاكهـــان حّلــما ال ي
  
  
  
  
  

  ،أي دار احلرم ،مَرااز مسكن النساء اَحل
  .أوضة االستقبالأو  يقابله السالملك

  . انظرها واحلرمي

من فلح من ظلم وال أما ]:  من حكمهم[ 
  . مَردعت عليه اَحل
م َرعلى حرم مكة وَح اإلسالمأطلقه  :مأحلٔر

رمان عنوا حرم اَحل: قالوا وإذا ،املدينة وحرم القدس
  .مكة واملدينة

خادم : وبعض السالطني يلقب نفسه
  .احلرمني الشريفني

  . احلرام :انظر

مل : م عليه الشيُءُرَح: من العربية :مۤرٕح
  .له حيّل

 ،متٕرْح: الضمري كما يليف مع ويصّر
 ،تۤمْرٕح ،مۤرٕح ،متوٕرْح ،ميتٕرْح ،تْمٕرْح ،منإرْح
  .وارْمٕح

  .واوهم رّد ،رماناِحل: ومصدره
وهم  .ةرمانّياِحل: ومصدره الصناعي

  . ةمانّيإحلْر: يقولون
أو  م علّي مريت إذا شفتوحتَر: ]يقولون [ 

  . و شيخدت مّنأ
من رمى سالحو حرم ]: من أمثاهلم [ 

  . قتلو
ة َدْعذو الَق: أشهرهي أربعة  :مر إحلٓرشٓهاأل

 رجب مث شهر )وهذه متتالية(م حرَّة واُملّجذو اِحل
  .الفرد رجب:بعيد عنها لذا مسي

حرم فيها  ألااحلرم  باألشهرومسيت 
  .قّرهأ واإلسالم ،القتال منذ العهد اجلاهلي

  . حرم وحّرم واحلرام: انظر

  .جعله حرامًا: م الشيَءحرَّ: عربية :مرّٔٔح 
  .حترمي: واستمدت التركية
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م ل وال حبرّۤفالن ما حبلّۤ]: من كنايام [ 
  ). الدين أوامرال يتبع : يريدون(

) بةأو الزۤال(ة بۤيالزۤال]: من كمام [ 
  . ةۤبمة عالكۤالحرَّْم

اللي حّلل املرا حّرما ]: من أمثاهلم [ 
بالزواج حّرمها  املرأةالشرع الذي حّلل : يريدون(

  ). بالطالق
م على حرّْٔملك أ اللي]:  من حكمهم[ 

ة على لفظ يدانيها يف كموسادت هذه احل(غريك 
  ). العراق وسورية وفلسطني ومصر وتونس

مصدر : مانْراِحل: من العربية :مانإحلْر 
  . انظرها. منعه العطية: مَرَح

املصدر : ةرمانّياِحل: من العربية :ةمانيّۤإحلْر
  . انظرها .الصناعي من حرم
ي حّبه كالسمسم نبات بّر: عربية :لَمأحلْر

  .ىال يأكله إال املعَز
وهو  ،ذابأيضًا الَس وتسميه العربية

  .الربّي واحلليب: نوعان
ملونه يف الطبابة القدمية للزكام عيست

ولكم استنشقناه  ،ًاخبور هوالرتالت الصدرية باختاذ
  .قدميًا

امسه من العربية  اإلنكليزيةواستمدت 
  . HARMEL: فقالت

االسم  ،املهابة: رمةاُحل: من العربية :ةإحلرۤم 
  .من االحترام

وكذا  ،حرمت: واستمدت التركية
  . الفارسية

رمه َح: رمة الرجلُح: من العربية :ةإحلرۤم 
  .وأهله
  .احلرم :انظر

  .ةۤميۤراْحل: وتصغريها عندهم
  

اللي انكتب : السيئة البخت املرأةتقول 
  . ةعليّ  ال ينكتب على حرۤمي

  . احلرمة جنحا مكسور]: من استعارام [ 
: البغل وكل ذي حافر حرن :عربية :نحٔرٔ 

  .وقف ومل ينقد
من فصيلة أنه  إىل إمياء: حرن فالن :وقوهلم

  . ات احلوافروذ
أطلقه بعض العيب  لقب :نداناحلٕر

يف احلردان على  نونًا أقحم ،الكونكان على اجلوكر
النون كان  وإقحام ،يزوره ملامًا فهو حردانأنه  ختيل
  .بعض التغيري امسه ىن بتغيري لفظعامل هذا لتعمية

  . تناااحلرند :ومجعوه على
  . بنوا على فعول من حرق: قرٔؤح
تول الطبخ  املا بيعرف]: من كالمهم [ 

  . يديه وبقرقع بقرقع وما بطلع معو شيإق ۤورٔحْب
ق ولو طّباخ ال حيرأاللي ]: من أمثاهلم [ 

  . يديهإ
قة على رٔؤحهاملرا ْم]: من استعارام [ 

  . جوز
البزق عبد الكرمي  أمري: ]يقولون [  :يأحلِر

 كم باحلري ،تني سنةكان يفنت الناس بعزفو قبل تۤال
ال يستعملون  ،وجّرب وتكرخن بعد ماعاش وشاف

 من احلرّي) )كم باحلري(( :إال يف قوهلم ))احلري((
  . املناسب ،اخلليق ،اجلدير: العربية

 ،مادة ليفية مرنة المعة متينة جدًا :ريراَحل
خرج خيوطًا دقيقة من فم دودة القّز لتبين شرنقة َت

  .حول نفسها
  .وأصل دودة القّز من الصني
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ويف مشال  ،احلريري: وبائعهواملشتغل به 
  .ارإحلَر: املغرب

  .وبيت احلريري يف حلب
يف مشال  ، ومجعهاحلريرّية: ومجع احلريري

  .ارةإحلّر: املغرب
معامل احلرير يف أن  ومن احلقائق الثابتة

يف نسيجها من نسيج حلب  ًااستمدت كثري ))ليون((
  .احلريري الثمني

التجاري  وفيها وصف لرحلة امللحق .حلب: انظر
  .الفرنسي إىل حلب لتسويق احلرير

   ٢٣س و ٣٢٥ص  ٢٦س و ٤٩١ص  ٢٤س : وانظر املقتطف
  .٦٣٣ص 
  .٢٦٥ص  ٥وجملة الضياء س 

نام على حرير ]: من استعارام [ 
  ). كن مطمئنًا ومن رافهًا: يريدون(

 :ينادي بياع اليربق: ]من نداء الباعة[ 
 !حرير يا فاولة: ولةاوينادي بياع الف !حرير يا يربق

  . حرير الليلة حرير: وينادي بياع غزل البنات
حرير على  مسألتك]: من تشبيهام [ 

  . ًاريثدة كمعّق. : شوك
 ،أمريإذا ضربت اضروب ]: من أمثاهلم [ 

البدخل بني احلرير  .سروق حريراسرقت  وإذا
  . والشال ما بنوبو غري تعب البال

  :]من مناغاة أمهام [  
  ك طويلة عمۤركبيۤب            ة حريركّبة كبيۤب

  ). ةتدّور الكّب كأاحترك يديها (
خيط حرير على حيط ]: من معاظالم  [

  . خليل
مادة نباتية تتعهدها يد  :احلرير الصناعي 

 ،خبيوط احلرير أشبهالصناعي فتجعل منها خيوطًا 
وتفننوا  ،دخل حلب حديثًا وتوفرت معامله فيها

  .أوروبابنسج نفائس النسيج منه حىت لتزاحم معامل 
  
  

  .انظر النسيج
  . ٢٢ص  ١٠عدد  ٣س  :األديبانظر جملة 

كان ) )نَرتل َع((نشتري من  :رحرۤي
  . يطيلوا مدة حبسهأن  هيلتمس من حّكام
الطحني حيّمص : ] من حلواهم [ :ةاحلريۤر

  .مث يطبخ بالسمن والسكر
 دقيق يطبخ بلنب :أي :ةاحلريَر: سالقامويف 

  .دسم مث حيّلىأو 
حتّرك كثريًا : أي ،حتّر ألامسيت باحلريرة 

  .لدى طبخها
  .حر  :انظر

  .بلون احلرير الطبيعي ألا :وقيل
 أزاهريعن  ٤٤ص ويف املوسوعة التيمورية 

مسيت احلريرة بذلك  :٩٤ص الرياض املريعة للبيهقي 
  . حاّرة إالتناول ال ُت ألا

اللي معو سعّلة : ]كتاب اللّباد  من[ 
شهاقة الزم يشحد من أربعني مرا اسم كل وحدة 

ا حريرة ر ومسنة ويساوي مّنفطوم طحني وسّك
  . وياكال حىت يطيب

 ،ريزفالن يف حرز َح: ]يقولون [  :ريزاَحل
  . يف حصن منيع: عربية

 لـ دتعّمحتريف ُم :يفضح حريشٓو
وقد  ،حّرفوها لئال تكون دعوة ،))يفضح حرميو((

  . ّحريشوَد: يقولونخيتصروا ف
. الصفة املشبهة من حرص: عربية: احلريص

  .انظرها
  . احلريصني واحلريصات: ومجعها

  ]: من حكمهم[ 
  . ي حريصرخيص وال توّصبال تبيع 
بكري حّريف  احلّج: ]يقولون [  :يفأحلرِّ

 انظرها –عّيل للمبالغة من احلرفة بنوا على َف: وقد وقتو
  دونيـرــــي – حارفـــــارفة وتــــواحمل
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املال  من ما ميكن أكثرمن حياول كسب باحلريف 
  . ولو بطريق البخل
 – انظرها –مصدر حرق : عربية :أحلريق

  .فتِلاحلريق طغيان النار بشكل ُمأن  مع مالحظة
  . احلريقة: والواحدة

للسيكارة أو  يشريون التنت]: من أميام [ 
  . وحق من جعلو للحريق: مقسمني

يف الصيف حريق ويف ]: من أمثاهلم [ 
عني الصديق . حريق: صيحي النار وْببرِم .الشتا غريق

  .طفي حريقبابريق ما . ماحلريق أقوى
  . احلرائق أشهر: ٢٦٦ص  ١١الد : انظر جملة الكتاب

يدافع عنه ما : حرمي الرجل: عربية: أحلرمي
  .نساؤه، وحيميه

 :واستمدت الفرنسية احلرمي فقالت
HAREM.  

  .أيضًا HAREM: فقالت اإلنكليزيةومثلها 
  .GARYEM: ومثلها الروسية فقالت

  .حرمي: واستمدا التركية فقالت
ن التركية ـواستمدا اليونانية احلديثة م

  .KHAREMI: فقالت
: ن التركية فقالتـواستمدا ارية م

HAREM.  
: من التركية فقالت األرمنيةواستمدا 

HAREM .  
وحتّرف  ،حرميو يفضح]: من سبام [ 

فرارًا  ،دّحريشو :إىل حتريفهاويتعمدون  ،ّحرميوَد: إىل
  .من ظاهر السباب
  .انظر دّحرميو ودّحريشو

  . انظر احلرم واحلرمة واحلرمية

  . انظرها .تصغري احلرمة عندهم :ةۤماحلرۤي 
القدرة على : رّيةاُحل: ةالعربيمن : ةيّۤاحلّر 

  .ضّد العبودية ،اإلرادةالتصّرف حسب 
  
  

  احلرّيات : واجلمع
: ويف الكلدانية ،ريوتٓاح: يف السريانية

  .احريوَت
: ن العربيةـواستمدت الربتغالية احلرّية م

  .AL FORRIA: فقالت
حريت : وكان شعار االحتاد والترقي 

  .عدالت مساوات
الوحدة واحلرية : اآلنوشعار البعث 

  .واالشتراكية
كما مسي يف  - ويف العزيزية ميدان احلرّية

  . -))كليچيچال((عهد 
 ،حرية التفكري: ] من تعبريام احلديثة[ 
حرية  ،حرية العمل ،حرية املرور ،حرية التجارة

  .حرّية الصحافة ،االجتماع
اكن قلعة حلب كان واحد ۤس أّنو وحبكوا

 ،ا باشا جديد حللب ومسع بقصتوجأ ،اوما بطلع مّن
غضب الزملة  ،بعت لو عسكري يوقف عباب دارو

  .ونزل حيتج على سلب حريتو
يف لندن تطلق  ))هايد بارك((ويف حديقة 

  . احلرّية لكل تفكري دون مسؤولية
خبز وبصل  ،الربّية حرّية]: من أمثاهلم [ 

  . وحرّية وال جيج وعسل وجربّية
: العوَد ،قطعه ومل يفصله: حّزه: عربية :ّزٔح

  .فّرضه
قطعه سريعًا : حّذه: ويدانيها يف العربية

  .مستأصًال
  . حّزز: انظر

حّز اجلبسة والبطيخة ]: من كالمهم [ 
وحّز  ،وحّز احلبل والقصبة واخلشبة. . . والربتقالة و

  . رقبة اخلاروف
  . هاحلظّ : انظر :هأحلّز

  طعة املستطيلة من أطلقوها على الق :إحلّز
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 ّزوهي من اَحل ،حنوه واجلبس وحنوهو الربتقال 
  .استعملوها امسًا ،مصدر حّز املتقدمة ):العربية(

  . زوززاز وآحلاْحل :ومجعوه على
ناقصة ويخة من حلم بّط]: من ألغازهم [  

  ). دَعْقاَمل(حزّ  
قبائل  إحدى: فخذ من بين زيد :زاباْحل 
  . جبل مسعان
لنفس امل يف أ: ةزاَزاَحل: من العربية :ةزاۤزاَحل 
  .حزنأو  من غيظ

   .زازاتَح :وجيمعوا على
ما يشد به : زاماِحل: العربيةمن : زاماْحل 

  .الشيءأو  احليوانأو  وسط اإلنسان
  .زاماتاْحل :عوا علىوهم جيم

رباط  أو حزام الفتق: احلزامات أنواعمن 
  . الفتق

من  ،يف الباب ]من قرى حلب [  :ةاحلزاۤم 
 :يف أرملة األبكما يرى  ،املناطق: ازۤمَح: راميةاأل

   .١٨٧ص  ٣٨املشرق س 
من  ،دلبإيف  ]من قرى حلب [  :زانٓوْح 

 :كما يرى األب أرملة يف ،امللعب: ازوۤنَح: راميةاأل
   .١٨٧ص  ٣٨املشرق س 

اجلماعة من : زباِحل: ةالعربيمن  :إحلزب 
 أحزاب ،وأهدافهم أعماهلمكل قوم تشاكلت  ،الناس
  .ن على مذهبهالذي وأصحابهجنده : الرجل

  . األحزاب :واجلمع
  .من القرآن سْمالقِِ: من العربية: بإحلْز 

  .األحزاب :واجلمع
يف القرن السادس اهلجري أطلق احلزب 

  حزب كان حزب الشيخ وأول ،دعاءـلى الــع
  
  
  

كما  - وقبله كان يسمى دعاء ،عبد القادر اجليالين
  . يف كتب الغزايل وغريه

قّدره  :ر الشيَءَزَح: من العربية :رۤزٕح 
  .س وّمخنهْدباَحل

  . احنزر :وبنوا ملطاوعها
و صدقين حزري بّدن إ ]:من كالمهم [ 

  . يرتفع سعر السمن
ر َزبنوا على فّعل للتعدية من َح: ّزرٔح

  .املتقدمة
  .حّزرْت :وبنوا ملطاوعها
مجلة تقليدية  رون يستعملونوعندما حيّز

لك ك فزرك قب جۤالحزرك مزرك ضرَب: هي
  !.يامسكني
جاءت من تسمية : فزرك. إتباع: كزٔرٕم

: ))ضربك((وقبلها قوله  ،ورةفّزلا :األحجيةاملصريني 
 ))قب جاللك يامسكني((: وقوله ،ركَزمتهيد لَف

  .محارأنه  دعابة على ادعاء
  . احلزورة والتحزورة :انظر

من  ،يف حارم ]حلب من قرى [ : ةزۤرٕح
كما يرى األب  ،الدقيق اخلشن: زرٓاۤح: راميةاأل

  . ٧٠حلب ص  .شلحت
  . انظرها. ّزهّعل من َحبنوا على َف :حّزز
جذبه : الرباطأو  حزق الوتَر: عربية :قٔزٔح
  .عصره وضغطه: والشيَء ،وشده وربطه

  .شّده: حزكه: ويدانيها يف العربية
عم وق اۤزبك ۤح شأ: ]يقولون [ وهم 

الضغط : يريدون ،ةمخسّي األلفنص  ،قبتحٓز
  .املعنوي

 ،كّبل ،ربط ،ضغط: قَزْح: ويف السريانية
  .شّد ،مَزَح
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  .ىقوَّ ،شّدد: قۤزَح :ويف العربية
  . احنزق :وبنوا منها للمطاوعة

   .احلزقة مبعىن احللقة :انظر :زقةاَحل
 ))صمنة الربغي((أطلقوها على  :ةٔقَزاَحل

  .املتقدمة ))حزق((وبنوها من مادة 
  . قاتَزاَحل: واجلمع

 قتٓاَزَع: من السريانية: قةْزاَحلأو  :ةٔقَزاَحل 
  .قةمبعىن احلْل )بالعني(

  .سكة لغة هلم فيهاواَحل
  . حسكة صرم :انظر

القندرة نازلة بأجرو : ]يقولون [ : كْزاَحل 
  . الشّد ،الضغط: كْزاَحل: عربية: كْزَح

 األخذ ،رَذاَحل ،األمرضبط : عربية: مْزاَحل 
  . وهي من حزم التالية ،بالثقة

شّد : سَروالَف ،شّده: مهَزَح: عربية :مَزَح 
  .زمةجعله ُح: وحنوه واحلطَب ،حزامها

  . مثلها: ويف الكلدانية ،مَزْح: ويف السريانية
ك واعيه وويۤنأم َزَح: ]يقولون [  

  . عتٓوياضۤي
 ،أحكم حزمه: م الشيَءحّز: عربية :حّزم
  . مبالغة يف حزمه

  .مِزما ُح: زمةاُحل: من العربية :ةۤمإحلْز 
  . وهم رّدوا ،ماتْززم واُحلاُحل: واجلمع

خود ماحلزمة عود ]: من أمثاهلم [  
  . والباقي تاخدو القرود

، اكتأب .اغتّم: نِزَح: من العربية :نۤزٕح 
  .ّر وفرحضد ُس

  .احلزين :والصفة منه
  .احلزين :انظر

 ،احلزنان: يف الصفة منه أيضًا يقولون وهم
  .احلزنانة: ومؤنثه

  
  

  .احلزين: احلزنان :–كعادته   ويف الرائد
  . نحْز: واستمدت التركية والفارسية

ه قّد هّو ،ال ختاف عليه: ]يقولون و[  
  . حزنو وفرحو

  . حزنٓو: ومن دعاء اليهود على فالن
ط احلزن باجلرن ٕح]:  من حكمهم[ 

. ذا حزنتوا كّنواإإذا فرحتوا جّنوا و .عليهواقعود 
  . افراح بعقل واحزان بعقل

  ]:من كمام [ 
  . امسع تفرح جّرب حتزن

ال عني تقشع وال قلب ]: من أمثاهلم [ 
ص  ))وسبمضحك الع((ابن سردون يف  أورده(حيزن 
  ). ١٣٣ص  ))سحر العيون((يف  وأورده ،١٢٣

  . جعله حيزن: حّزنه: عربية :حّزن
   .حزن :انظر: نانْزاَحل
 .،يف القلب األمل: ةزَّاَحل: من العربية: ةزّۤاَحل

  . الساعة واحلني ،احلالة املنكرة الشاقة
  .اخلرب أجا ةّذّزة واللبني اَحل: ]يقولون [  

ف وال فالن ال للسۤي]: من كمام [ 
  . ّزات الزمانف وال َحلللضۤي

من  ،يف الباب ]من قرى حلب [  :وانْزٔح
 :األب أرملة يف ىكما ير ،امللعب: زونٓاَح: راميةاأل

  . ١٨٧ص  ٣٨املشرق س 
بنوها على  ،أطلقوها على اللغز :ةؤراحلّز
  .فّعولة من حزر

  .ازيرۤزورات واْحلّزاَحل :ومجعوها على
  .انظرها .التحزورة :ومسوها أيضًا

  .ورةالفّز :ويسميها املصريون
  . حجيةاُأل: وضع هلا امع الثاين املصري
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اسم الشهر السادس من الشهور  :يرانۤزْح
من  ،ًايوم ٣٠ أيامه ،ومتوز أّياريقع بني  ،الشمسية
 واألتراك ،بفتح احلاء وكسر الزاي: يرانِزَح: العربية
  .رانْيَزُح :يقولون

  ،نيٓرِزْح: راميةوامسه مستمد من األ
  .شهر حصاد احلنطة: يريدون ،احلنطة: ٓارْزمن َح

  .يوانِس: العربيةبوامسه 
  .ويعرف يف الغرب بشهر يونيو

يف العقد الثاين منه  ،وهو من شهور الربيع
  .قصره أقصىطوله والليل  أقصىيبلغ النهار 
  . ٤٩٥ص  ٣١س :انظر جملة املشرق

يف . ريانـزيران قلبو نْح]: من أمثاهلم [  
  . رمانالبكرب وشمش املحزيران برتل 

من العربية  ،اليهودمن مفردات : يطِزاَحل 
وهم  ،املسكينة مؤنث املسكني :زيونتاَح: الترجومية

التاء فيها فأطلقوها على املسكني وقالوا  أصالةتومهوا 
  .حزيطة :يف املؤنث

  .احلزين واحلزينة: يدانيها يف العربية
  . يميِطِزَح :ومجعوها على

 .صفة مشبهة من حزن: عربية :زيناَحل
  .انظرها

  .أمالواو هم  ،ةاحلزيَن :ومؤنثه
فالن  .صوتو حزين]: من كالمهم [ 
  . ) حزين وواعيأو (  حزين وصاحي
ي حلزينة تغنِّاما ٕتلسّب]: من أمثاهلم [ 
  . نازةي َجوين مارا احلزين بالِق .بعرس جارتا
: حّسًا وبالشيِء الشيَء حّس: عربية :ّسٔح

  .حواسه بأحد أدركه ،علمه ،شعر به
  .احلساس :انظر

  .عليه احنّس :منها للمطاوعةبنوا 
  
  

ويف الكلدانية  ،احلس: شٓاَح: ويف السريانية
  .اَشَح

  . ّسِح: واستمدت التركية والفارسية
 .يشي حسِّ: ] احلديثةمن تعبريام [ 

  . عنويةمأو  مسألتو حّسية ما هي خيالية
ل وبقّل اكل خّسيب: ] من جناسهم[ 

  . ّسَح
اسس على منو ۤح]: من كمام [ 

  !.  األعمىك يا مرت خطاۤط
و ت املي حتت املّنمۤش]: من استعارام [ 
  . اسسوماهو ۤح

احلصان  حّس: ]يقولون [  :حّس
 اوكانوا مل ،وحّس أرض احلوش باملكنسة ،ايةچبالفر

 اوهلق حبّسو ،ةجيلوا حيّسوا الفرايغ الزفرة بالصفۤي
نفض التراب : حّس الدابَة: عربية ،يمڤبالأو  بالتايد

  .فرجنها ،عنها باحملّسة
  . يف غري هذا جماز ّسفاستعمال اَحل نإذ
 ،حّس ازل برقبتوۤن: ]يقولون [ : سّ ٔح

وهم يستعملوا مبعىن  ،قتله: حّسه حّسًا: عربية
  . ضربه

الشيخ فانوس كان : ]يقولون [  :إحلسّ 
 ،الصوت اخلفي: ّساِحل: من العربية، سحّسو كوّي

  .الأو  كان ًاوهم يطلقوا على الصوت خفي
  . حساسأ :وجيمعوا على

صوتو مذكور يف القرآن ]: من كمام [ 
 حسّّ .) احلمري لصوُت واتاألْص َرَكْنَأ ّنإ :يريدون( 

ل طقطقة اخلۤي حّس !يا مرا: قال ال .الطبل برو لبعيد
  نام: الت لوــــــــــــــــق
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 ْهارّفال ا قّدقّد .لمن رجال اللۤي كال نام ماَنيا رّج
  . يهالبعجبو حّسو بعّل .ْهو احلارْلوحّسا َم

س فوق فلس بطالع فْل]: ٕمن أمثاهلم [  
  . حّس

  ]:أغانيهم  من[  
  ش ورا البابخرٓمحّس ْت        يينخّب! ك يامو دخۤل

  باب َشم عالعلّّالبيت ْم       ال ختايف! مك أياعيون 
شرب البيض صباحًا ]: من اعتقادهم  [

  .ي احلّسِلجب
ارق بيت مي ي ۤشكّن: ] يتندرون [ وعليه

  . ) ْيَن ضبي :يومهون( عبكرا ؟ 
حتريف اسم  :حّسٓوأو  سٓوَحأو  :اَسَح

  .حسن العربية يف الكردية
  :] ألعاممن و[ 
  حّسو حا-
  !)أي يا مصطفى ! (آمّسو  –
  كللحّس أ –
  . حّس حّس –
كما هو لفظها  :ساباِحلأو  :ساباْحل 

  .حد العلوم الرياضيةأ ،عّد .بَسمصدر َح :العريب
وكذا  ،سابِح: واستمدا التركية

  .الفارسية
  :من التركية فقالت األلبانيةواستمدا 

HESAP.  
: واستمدا القرواطية من التركية فقالت

HESAP أيضًا.  
  . ٤٤٨ص  ٤٢س : املقتطفانظر 

. سابوْح سّدد: ] من تعبريام احلديثة[  
 .احلساب اجلاري .سابرصيد اْحل .سابصايف اْحل

عطاه بال  .عطاه عاحلساب. . حساب الصندوق
  .غريو حسابع عم جبّخ .حساب

  

ق حساب السوق ما بطٓب]: من أمثاهلم [ 
س بترابو وكل شي العۤد .على حساب الصندوق

وساد هذا املثل على لفظ يدانيه يف العراق  (حبسابو 
   .) وفلسطني ولبنان

 :متل ميخاجنية محاه]: من تشبيهام [ 
  . احلساب والبفضل بشربوهيف لطوا َغناقص وْب ازينوْب

الشي باحلساب مو ]: من كمام [ 
  .بالكعاب

يوم القيامة حيث حياسب : سابيوم اِحل
  . األديان أهلكما يعتقد  - على عمله إنسانكل 

ب حسۤا :ابوعحۤس: ]يقولون [ : باحلسۤا
و مسعان بقي مقرتع عراس ّنأدليلنا يف قلعة مسعان 

ا وال و ال صيف وال شۤتة ما نزل مّنالعمود أربعني سۤن
من  ،على اعتقاده: يريدون ،زيح ضرورة واليت اعبكر
  . فّكر: )العربية(ب حسابًا  َسَح

  :]يقولون [ 
  . ل الذنوبۤساحلّج خب :ب املشايخعحسۤا

بنوا على فّعال من حسب مبالغة  :احلّساب
  .يف احلاسب

  . احلسيب :انظر

 ،فالن حّساس: ]يقولون [  :احلّساس
  .الشديد احلّس: عربية

ب هاخلطيب عم بضٓر]: من استعارام [ 
  . اسعلى وتر حّس
قليل  ،ذكورهم أمساءمن  :سام الدينُح
  . االستعمال
 ،يف الباب ]من قرى حلب [ : ةساۤمْح 

كما يرى  ،بَجالَعأو  ،دَساَحل: مٓاْسَح :راميةمن األ
   .٧٤ص  :حلب .األب شلحت

  .الكفاية: عربية: بْساَحل 
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نا اهللا حسُب: متأثرين بالعربية ]يقولون [ 
 .هللاأخد حسبو أ .هللاأك خود حسَب. ونعم الوكيل

  . حسيب عن سؤايل عامل حبايل
  .فّكر ،عّد: عربية: بَسَح 

  .بَشَح :ويف العربية
  .بَشْح :السريانية و الكلدانيةويف 

  . احنسب وحتّسب :بنوا منها للمطاوعة
ك حسبت حساَب]: من كالمهم [  

: أي(حمسوبك أنا  .هاملّرة حسبا علّيا .كسيَتماْن
  . حمسوبة ْيكو هالزيارة ما ِه). معدود من خدمك

منني تعلمت : اجلۤح اقالو]: من أمثاهلم [  
كل . كانحسب الشي ما َب: الكرم ؟ قال لن
  . هإال هاحلساب ما حسبنا هحساب حسبنا

ساوي احلاسب  ْب أش]: من حكمهم [  
املا  .يمن صرف وما حسب فقر وما دِر .الرازقمع 

جال ما هو الْر سابْحاملا حبسب . محبسب ما بسَل
  . الرّج

لو حنسب حساب ]: من كمام [  
ا نص ك بّدَتْبحْس .للصراصر كنا ما رحنا عاحلّمام

وين دّس. ٕيا حمسبان ال حتسبان تتقبضان .ة حربّيوقا
  . ْيصة الَكسبوين ّمحٕحالتنسوين 

  . فالن حبسبا عالشعرة]: من كنايام [ 
 ،اآلباءالشرف الثابت يف : عربية: بَساَحل

  .الصاحل عالَفال
  . احلسيب :انظر

  ]:من أغانيهم [ 
  ي غري اللريات ما بتحِك         كَبَسك بال َنَبَسبال َح

على حسب  عاملٓو: ]يقولون [  :بَساَحل
  . رَدالَق :بْسب واَحلَساَحل: عربية ،ما بستحق

ب َسَح. ب كالموَسَح]: من كالمهم [ 
  .ةب احلالَسَح .الظروف

  
  

  . ب السوق منسوقَسَح]: من أمثاهلم [ 
و كل العامل ّنأّسب َح: ]يقولون [  :ّسبَح

ة رشاقة وخّفقيل الثاملزح هّنو أوحّسب  ،هاميمتلو َب
  .ظّن: )العربية(ب ِسبنوا على فّعل من َح ،دم

 ،بيحّسبنا ،بيحّسبين: وتتصّرف كما يلي
 ،باْسَحْب ،بواْسَحْب ،كنحّسْبْب ،كۤبحْسْب ،كَبحْسْب
  . نٓبْسَحْب

ب الطيبني بتحسّۤ أش]: من كالمهم [ 
  . كتار ؟

ة من بعيد شافوا القّب]: من كمام [ 
ايف عليه ۤل. با زغريةالقصرية حبْسجوز . ا مزاربّوّسَح
  . حسبو دهنةْم

هالشغلة ما كانت : ]يقولون [  :بانإحلْس
  .ساباِحل: سباناُحل: من العربية .بانباحلْس

 :ويف الكلدانية .نٓاحوشبٓا: ويف السريانية
  . اَناحوشب

 )هيك وهيك(: ]يقولون [  :ب حاَسَح
 :انظر - و حتريف حليتولْتيف َح: يريدون ،ب حاَسيف َح

مع الفتحة  ))حلتو((من  ))َح((يتهجون  .- حّلة
مث أطلقوا  ،حسب جيهم كي الجيهروا بعبارة العداء

  . الفتحة
استمدوها من التعبري التركي : بحالَسَح 

ورد ذكرها يف  ،عن العريب مبعىن التشاكي واحملادثة
  . ))الدراري الالمعات((

 :، احلسبةمن مفردات الثاقفني :ةإحلسۤب
مصلحة تقوم بكل ما ينفع الناس من شق طريق ومنع 

  .األذى
  . ٢٩١ص  ٦ج للنويري  األربانظر اية 

 محراألكان له سبيل قرب باب  :يبْساَحل 
  .اآلنهدم  ،نعرفه
  . حلب وفيها وصف وليمة يف قصره :انظر
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  : - انظرها -: وسْسَحأو  :سٔحْسَح

  .وحنوهة باحملّس الشيَء ّسبنوا على فعفع من َح
  . انظرها

ه وعلى عمَتِن ًاحسد فالن: عربية :دَسَح
  .احلسد :واملصدر ،إليهى زواهلا وحتوهلا متّن :نعمته

وصفتها  ،أمالواوهم  ،دواسم الفاعل احلاِس
  .احلسود :املشبهة

  .وهم رّدوا ،ادّساُحل :واجلمع
ولفت نظر املتنيب احلسد يف حلب فسمى 

  . من مادة احلسد أوالده
حد أد َسيدرأ اَحل]: من اعتقادهم [  

  :ايليم
  .))برب الفلق أعوذقل ((تالوة  -ً ١
  .ةمحل الشّب -ً ٢
  .محل اخلرزة الزرقا -ً ٣
  .محل قرن احلّية -ً ٤
  .الديب محل سّن  -ً ٥
  .األصابعمبسوط  متثال الكّف  -ً ٦
  .وضع اليد على خشب  -ً ٧
  .بني الساقنيأو  قرص الساق  -ً ٨
  . تبخري قراين احلصرية يف البيت  -ً ٩

ت على د املّيفالن حبٓس]: من كنايام [ 
  . على كرب عيونو األعمىبيحسد . نوَفَك

هل واحلسد الكيد ماأل]: من أمثاهلم [ 
وساد  ،طالب أيبعلي بن  اإلمامينسب إىل (ماجلريان 

  . )وسورية ولبنان ومصر وفلسطني هذا املثل يف العراق
احلسود ال يسود ]: من حكمهم [ 

 ،والبيوت التجارية ويكتبوا لوحة تعلق يف احملال(
  . العربية األقطاروهذه احلكمة سائدة يف 

  .التلّهف: عربية :ةٔرأحلْس
  .حسرت: واستمدت التركية

  :من التركية فقالت األلبانيةواستمدا 
HASRET.  

فتو بالدرب وال حسرة شٓو]: من أمثاهلم [ 
  . د حسرة بقلب قايالا تنٓفمابّد اللي الكلمة. بالقلب

حسرة أرملة على جوقة ]: من كمام [ 
  .حسرة كلب على عضمة .عزبان

ن ـفتقول عوضًا ع ] وتتندر نساؤهم[ 
  !يا حصرييت  )):!يا حسريت ((

لو درسو وما  قلع: ]يقولون [  :حّسس
: )العربية(ّعل للتعدية من حّس بنوا على َف :حّسسو
  . شعر

  .عظم السمك: عربية :كَساَحل
  .أمالواوهم  ،احلسكة :والواحدة
  . احلسكات :واجلمع

: ] من طعامهم [ :كَسال َحك َبَمالَس
  . أطلقوه على اللفت املقلي على سبيل االستعارة

وضعها : حسك احلديدأو  :كَساَحل
نبات : )العربية(ك َسمن اَحل أخذًابعضهم للتيل املانع 

  . شائك
 ،ت معوحّسۤك :]يقولون [ : ّسكَح 
توقف عن العمل أو  توقف عن الكالم: يريدون
 ،عظم السمك :بنوها على فّعل من احلسك ،مطلقًا
  . نشب احلسك يف حلقه كأمنا

ّسك ّسك وَحفالن َح: ]من توريام [  
 ،نشب احلسك يف حلقهأنه  ظاهره ،امورا عاحلّم

  . هئأعضادّلك جسمك ببعض  :منا يريدإوهو 
فالن واقف : ]يقولون [  :ةۤكَساَحل 

جماز  ،بتلع مما لديهأأن  مينعين: يريدون ،حسكة بدريب
  .عظم السمك :من احلسك

فالن حسكة ومرتو : ]يقولون و[ 
رفيع غري مسني كعظم من عظام : يريدون ،الدرفيل

  . مسينة وامرأته ،السمك ال حلم عليه
  حسكة و]:  من سبام [  :مْرٕص كةْسَح 
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  ) ):هوا(وناعورة  :وقد يزيدون(صرم 
 طلب فدامًاأدعوا وأ: أي - انظرها–قة َزحتريف َح

فمك فال  أصله فدام لسد الصرم كي نشّد ،لفمك
  . ليهإما أو  يتفوه باهلراء
افۤلة فۤل: ]ون ـيقول[  :ةاحلسكوريّۤ 
النوع البلدي منها الذي يؤكل : يريدون ،ةحسكورّي

 يفًاوهو مما ليس حّر ،يكبسأو  مع الطعام مقبًال
ها باحلسكورية نسبة إىل بيت حسكور ومس ،شديدًا
  .نةتالبسا

وبيت حسكور منهم النصراين يسكن يف 
و منهم  ،و بستانه مشايل حلب يف بابّال ،السليمانية

وبستانه جنويب حلب حتت  ،املسلم قرب باب النريب
  .جسر احلج

 أمريكااحللبيني املغتربني يف أن  ويبلغين
فلة احلسكورية و يتغنون كل الفالأيتلهفون على 

  . بطعمها
  . قطع: حسم: من مفردات الثاقفني: مَسَح

  . احنسم: مطاوعها
، %٦ حسم لو البنك]: من كالمهم [ 
  . معركة حامسة
  .القبيح ضّد ،اجلميل: عربية :نَساَحل

  .وبه مسى العرب وهم جاروهم
  .حيرفوا إىل حسا وحسو وحّسو دواألكرا

  . احملسون: يف احلسنيقولون  مشال املغربو
 نَسدا على حممل َحَخَأ]: من كالمهم [ 

  ).وديًا ر مجلته تفسريًافّسيريدون (
  . ن السلوكَسفالن َح

 احلسني أخون َساَحل]: من أمثاهلم [ 
  ). محيد األمرينكال : يريدون(

  :يف جالء العروس]: من شعرهم [ 
  نَسَحأن َسينا َحأن َسحسن بالقى َح

  حسنأينا قمر أقمر بالقي قمر           
  

  . نَسريون َحَغيتك ْزرّب]: أغانيهم  من[ 
 ،مؤرخ و مترسل ،بن عمر احلليب: نَساَحل

  . ٧٧٩مات س
يقيم يف  ،فخذ من البومخيس :نَساَحل

  . الباب
 ضّد ،اجلمال: سنمن العربية اُحل: نإحلْس

  . القبح
وسورته  (يوسف إحلسن]: من كالمهم [ 

  ). عند اجلنسني ن مرغوبة جدًاآيف القر
ك ك و مجاۤلمو شي حبسۤن]: من أمثاهلم [ 
  . السعادات أولحسن الصوت  .امكشي قّدالسعد مۤا

حسن عليه وقرف : ]يقولون [ : نۤسٕح
: هۤنْسَح :رقبتو و منو كان حبسن عليه؟ من السريانية

  . قوي عليه ،غلبه
تحسن عليها يد املا ْباإل]: من حكمهم [ 

  . بوسا وادعي عليها بالقطع
هللا أيل املا بتحسن عليه ِح]: من أمثاهلم [ 

  . عليه
يدو إفالن ما حبسن بقيم ]: من كنايام [ 

  . ال فالنجرو َبإعن 
العضمة لوما يعرف ]: من كمام [ 

  . كالأما كان  )اليّرت(و حبسن ّنأالكلب 
  . جعله مجيًال ،زّينه: حّسنه: عربية :ّسنَح
  . رفعه: يريدون ،حّسن السعر: ]يقولون [ 
 ،حّسن احلجرة: يف لعب الطاولة يقولونو

 نقل احلجرة اليت متسك حجرًا من خانتها: يريدون
  .أحسن منها إىل خانة

  .هوهم يسكنون أول .حّسنَت: ومطاوعه
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 ، خطنيحتسني وحتس: واستمدت التركية
  . حتسني: ومسوا املرحى
 يا مٓو: تقول األم البنتها: صيبن َسَح

أا استرجلت وتنكر : تريد ،ن صيبَسنا َحصريت ْل
  . عليها هذا التصّرف الّشاذ

أطلقوه على نوع من التنت  :فن كۤيَسَح 
  .اجليد الفاخر

صن من ِحأنه  عيسى أمحديرى الدكتور 
بلدة مشرفة على ر دجلة بني آمد وجزيرة : كيفا

يظهر أا مشهورة بزراعة  ،ابن عمر من ديار بكر
  .احلصكفي :والنسبة إليها ،التبغجيد 

 . كثريًا يف عينتاب ))ن كيفَسَح((دّخن وُي
اصطالح تركي مفرداته : اخلط ُنْسُح

  .أطلقوه على درس الكتابة خبط جيد ،عربية
نسنده  ،روكنا نكتب على ورق غري مسّط

وراحتنا على ركبتنا  على الراحة اليسرى مثنيًا
 وكنا نكتب نصف هذه الورقة خبط الثلث .املنتصبة

أما  ،بقلم من القصب نربيه وجنعل قطته عريضة
النصف السفلي فنكتبه خبط الرقعة بقلم آخر قطته 

  .رفيعة
نبّله  ،ونا خبنصرناحم أناأخطأو  وإذا سهونا

  .بريقنا ونعيد حىت يتم احملو
 ةظوالداخل إلينا يسمع صرير األقالم وتلّم

أما صوت آخر غري صوت الصيب  ،داد اخلنصرالفم مب
  .املبطوح للعلقة بالفلق فال وال

من  ،من مفردات الثاقفني :ىَنإحلْس 
  .نةَساملعاملة اَحل: ىسَناُحل: العربية

سىن اصطالح قدمي ألمساء اهللا واألمساء اُحل
  . ٩٩اليت عددها 
كي َبْنَسفالن َح: ]يقولون [ : يِكَبْنَساَحل 

  :يريدون: ةكّيَبْنَسغالتو َحـــــــــوش

 ،مل جند هلا أصًال ،ن أعماله كذلكأتافه وحقري وأنه 
نذهب دون دليل إىل أا نسبة إىل وجيه تافه أن  إال

  . كما توحي الصفة من االسم: كان امسه حسن بك
الفعل : نةَساَحل: من العربية :ةۤنَساَحل 

  .م يستعملوا ملعىن الصدقةـوه. احلسن
  .احلسنات: واجلمع

  .HAZANA: واستمدت األلبانية فقالت
ويزعمون أّنو فاطمة بنت النيب كانت حتط 

من شان  -سقاقا نعل رّجال، وليش ؟ قدام باب
يعّدو الناس ويشتبهوا فّيا ويغلطوا، وهّيه أش 
بتكسب؟ بتكسب حسنة أجر املظلومني املفترى 

  .عليهن
احنبس املطر وضّجوا : ] من لوحام[ 
شوفن  ،رعب اجلوع يف قلوبن: الرعب الناس ودب

 الغيث يا اهللا يااهللا: طلعوا باأللوف وعم بصيحوا
يا اهللا مطر يا اهللا : أو ،ا خبيزحننه زغار مّن. الغيث
ومركز هاملوكب مشايخ  ،ا طحنيحننه زغار مّن ،طني

بسني جببهم باملقلوب وحواليهن الطبول الطرق ۤال
 ))هللاأ ،هللاأ((: والصنوج عم بتضرب على توقيع

عة واألعالم اخلضراء املرّق ،بصوت خشن جليل
وا وما بنسوا ميّش ،ة راسا للسماوغريو ماّد صفرباأل
هدول  ،ةدۤبة هزيلة وكم ولد وكم َجامن كم دّبقّد

يا رب : وا عطف اهللاو عم بستدّرّنأمبشوا قدام ك
  .رب أمطرنا حبسنة هدول يا رب يا

اسق ((ومن بني كل هالتوافه نبتت 
 أبدعتها ،درة الغناء املشرقي بل العاملي ))العطاش
  . انظرها .حلب

فالن ساوى حسنة ]: من كالمهم [  
بّدو يكون . اهللا يرزقك حبسنة زغارك. عروح أمو

  .الإلك حسنة عند اهللا حّتى صرف عنك هالَب
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حسنة يف  ،نة هللاَسَح: ] ويقول الشّحاد[ 
الليلة مجعة واحلسنة  يا حمسنني، يا مؤمنني ،سبيل اهللا
  . بعشرة

فالن عذاب املؤمن عندو ]: من كنايام [ 
  . نةَسَح

و عن التنب اهللا رّد]: من كمام [  
الكلب الكسالن عند احلسنة . والشعري حبسنة الدواب

 .)كانوا يوزعون على الكالب اخلبز كحسنة(بنام 
 –انظرها  –اللي حسنتو نزالة  .ك  سيدأنا نة هللا و َسَح

  . جيج) وسخ(ثوابو 
من أمساء ذكور  ،وحسا و حّسو :سٓوَح 
  . )العربية(ن َسحتريف اَحل: األكراد

  حكاية حسٓو
صف يل شيخ كردي يف جبل األكراد ُو
 فسألته ،كانت له مغامرات خطرية  نهأبأنه فارس و

ففرك  ،من مغامراته يف عهد شبابه شيئًا يقص علّيأن 
الوديعة ومضى يقول ن وبرقت عينه جبينه املغّض

  :بلهجته العربية الكردية
 والربد بقّص ،وليل الدنيا كان شتۤا

ا أخوَّ ي زعالن علىإ ،ه زعالنوأخيت فاۤت ،البسمار
  .نقتل غدريف متل هالليلةالي لا

  .شعلي النارا! ه فاۤت: قلت لال
 ،)الكعب املنتصب(ل ت متل األَبوقۤف

ريا شاو شاوا م: ي وزورتين وقالتّچعت بووطّل
  .الليلة ليلة الرجال :يعين

الدم فار  ،حكي لكأي أش بّد !يا أستاذ
ما  ّالوصرت متل التور اهلايج الدنيا ك ،براسي

  .ف قداموعادت توّق
سالح جارح ذو ( :مت بالباالحتّز وحاًال

ودبكت  ،فوق عباييت احلردونية )حد عريض
  :وفتحت الباب وقلت ،جريأالبصطار ب

  جتيء فهيأو  إما تروح :أي(ي ي يا وۤرۤرإهـــي

نته مرد و الليل أدوس ! دوس يا حسو .)مغامرة
  .خالك

: و اهلوا اللي عم بزمر بقول يل ،ومشيت
  .لبيتك! ارجاع يا حسو

  .خسا: قلت للو
: والرعد اللي عم جبعر متل الضبع بقول يل

  .ارجاع لبيتك
  .خسا :قلت للو

ظ السجر و احلجر واملي والربد اللي بّو
  .ارجاع لبيتك !يا حسو: بقول يلواملطر 

  .خسا :قلت للو
م السميك اللي مابنشرو منشار بدن توالع

حسو لٓو: ارين كمان بقول يلجر بعزم تنني نّشالَس
  .ارجاع ارجاع

  .خسا خسا: قلت للو
ومشيت عم خبّبط ! ستاذأومشيت يا 

وأجري عم  ،ببصطاري فوق التلج وفوق البوظ
تارة : أي ،سبعة .مثانية: أي(فت شت َحبتعمل َح

مشي حىت أيت وّمت) تتجه إىل حتت وتارة إىل فوق
ة مطر زّخ واّال )العدو(: مشاندانة ضيعة الوصلت جلّب

وأهل السما  ،ب امليأهل األرض بسموها قَر: قوية
  .هي البحار كفتت فرد كفتة عاألرض: بقولوا

 ،من وصفي !وليش عم بتضحك يا أستاذ
املطر كانت حبال  خيوط ،و زدت يف وصفاّنأالتظن 

الية مرصوصة على بعضا وعم بتشّدا جان األرض ّمج
  .)بسرعة: يريد(بساع بساع 

رحت لسجرة دلب بعرفا يف أنا وقوام 
 للي ع مااسترحتولّس ،اجلّبانة قلبا فاضي وكبري
صوت  غليوين واّال ألشعلشوي وطالعت قداحيت 

  .وصوت وصوت وصوت سجريت مالقرب اللي جنب
حفر  –املطر  مع –طفيت الغليون ورحت 

  احفر القرب والصوت كلمالو: فرـــــــح
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 ،حفر لوقت ماوصلت لكفن امليتأيت وّمت ،عم بزيد
ياخدا  ،امليت وشعلت قداحيتچ وقمت الكفن عن و

ش أشوف ؟ أأش ) ياإله األكراد :أي(كرماجنا 
ه ي واهللا هّوإ ،ه بذاتوشوف دمشاين هّوأشوف ؟ أ

أنا أش صاير فيين ؟  :قوليا صوتو عم ببذاتو وهاد
  فني ؟

 أش ،عت صوايب وحتّيرتيهداك الوقت ّض
جنازير األفكار كل جرتير  ،ساوي ؟ ما بعرفأالزم 

 )اقتله(): )ليخو((جرتير بقول يل : بشدين لشي
عو ت املطر من قربو ورّجوجرتير بيقول يل اشحار مْي

يومني بعد أو  بكرا: وجرتير بيقول يل ،متل ما كان
  .وجرتير وجرتير وجرتير قدام أهل الضيعة ااقتلو

هادا ! ولك يا حّسو  :أخريًا قلت حلايل
ماين عاجز عن قتلو بني  ،ماين خربوأنا  ،و عيبكّل
وطالعتو مالقرب وشلحت عباييت احلردونية  ،أهلو
 ،ستو ياها ومشيت ومشي معي وهو مابيعرفينولّب

ملاضي كان و يف ار هاليوم اّنأوصار حيكي يل 
جتو جريدة أ عرسو وكان عم بلعب باجلريد واّال

  .وهادا كل اللي بيعرفو ،صدرولى ع
لتو لبيتو ورجعت وّص: قال الشيخ الكردي

 ،وحكيت لفاته اللي كانت عم بتستناين ،لبييت
  .مليح: تعجبت وقالت يل

  .وبعدا حسيت بتعب ومنت
خّيالة جايني  واّال .قتين فاتهوعند العصر فّي

عم  اللي سواننأبو دمشاين وأهلو مع ال واّال ،صوبنا
وا وزّت ،وا ماشيني حىت قربوا صوبناّمت ،بيزلغطوا

عرفنا احلكاية مالعباية : سالحن قدامنا وصاحوا
بتحسنوا  أنتوهادا سالحنا رميناه إلكن  ،احلردونية

  .حننه أرواحنا إلرادتكن ،تنتقموا وحننه ال
اللي  چشهر سالحي بوأب عيأنا و : قلت
  .ما عندو سالح

  

أخت  تقدم أبو امليت وأّمو ومعن بننت
وحاًال  ،ختو تكون خدامة ببيتكنأهي : امليت قالوا

وصارت  ،وأجا الطبل والزمر ،ابانكتب الكۤت
  . الفرحة كومة فرحات

فخذ من قبيلة املوايل الشماليني  :ٓواحلّس
  . املقيمني حول حلب

. دَسالصفة املشبهة من َح: عربية :سوداَحل
  . انظرها

 احلسود ال يسود]: من حكمهم [ 
  ). ويكتبوا لوحة يعرضوا يف حماّلهم وبيوم(

ّس عول من َحبنوا على َف: سٔوحْس
  . انظرها. دلك: )العربية(

عصفور ذو ألوان طيب : عربية: ونأحلّس
  .ردالَغ

  .انظرها. ةاقّيالسۤق: وهم يسمونه أيضًا
  .نَسبا اَحلأ: وكان األندلسيون يكنونه
  .نَساَحل أّم: ويسمونه يف مشال املغرب

  . ٢٥١ص  ١٠ج : انظر اية اإلرب للنويري

رمين أ صحايف أديب :ونرزق اهللا حّس 
  .١٨٨٠ولد يف حلب ومات س  ،صلاأل

  .٢٣٦ص  ٣٦س : انظر جملة الكلمة
  .٨٥ص  ٢وجملة الشعلة س 
  .حسون: واملوسوعة امليسرة

  .١٢٩ص  ٣٠س : وجملة الضاد
  . ٣٥٠ص : وكتاب حمافظة حلب

إحدى : ورفخذ من قبائل اجلب: يوِناحلّس 
  . قبائل سورية الشمالية

 ،ةوّيَسعباية َح: ]يقولون [  :ةويَّۤساَحل 
ا ضربًا من العباءات الرقيقة جدًا شهباء يريدون 
  . لعلها نسبة إىل احلسا من بالد العرب ،اللون

 أهزوجتهممل ترد إال يف      :سيٕح
  ، –ظرها يف الفواتــــــــان –) ) ....ن حسيَسَح((
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  . شرب اخلمر: يحبِس: يريدون
نسوب إىل امل: يّساِحل: من العربية: يإحلسِّ 

  . ال إىل اخليال والوهم .احلّس
  .بَسعربية ذو اَحل: سيباَحل 

  . احلسب :انظر

 ،فالن احلسيب النسيب: ]يقولون [  
 السعيد: ومثلها ،ويكثر ورودها يف لوحات القبور

  . الشهيد اجلناين
دون (مسوا ذكورهم حسيب  :حسيب 

  . ةحسيَب :ثهمناإو) لا
 ،حسيبك اهللا: ]يقولون [ : احلسيب 
  . كما يف العربية :بًا لكليكن اهللا حماِس: يريدون

فالن حّسيب : ]يقولون [  :احلسّيب
ب األعداد َسبنوا على فّعيل من َح ،عالشعرة
  . للمبالغة

  . باهللا فالن حّسيبا أشهَد: ]يقولون [  
بعدها  ،اسم حسن يف القرباطية: وحّسيٓك

برابيكو : تذييل يلحق أعالم الناس مثل: ))كٓو((
: وقد يكون هذا التذييل الكاف وحدها مثل ،كولَنوَب

  . بوكگوب .وّحموك وكأمحد
تصغري : نْيَساُحل: من العربية :نسۤيْح

  . مسي به ،نَساَحل
 سنياْحل أخون َساَحل]: من أمثاهلم [ 

  ). كال األمرين مناسب: يريدون(
سني صب ياْح ّبٕص]: من كمام [ 

سني كان يعبث فىت من بانقوسا امسه ْحأن  أصله(
وحياول انتزاع  ،خيطف برميهم وحطاطتهم: بالبدو

عباءام ومشاحلهم ويطلع على سطح سوق بانقوسا 
حد البدو زار أأن  ويتحدثون ،املاء عليهم ويصّب

فّيا وفّيا كل  ،حلب زينة :حلب ورجع يتحّدث عنها
  !).ا حسني منجّسا عۤد شي زين إّال
  

إحدى  :فخذ من أبو مخيس :نسۤياْحل
  . خيمة٢٠يعد  ،عشائر الباب
يقيم حول  ،فخذ من قبيلة التركي :نسۤيْح

  . حلب
مقامات من : ينسۤياْحلأو  :ينْيَساُحل

 –على األصح  –. اهگيتفرع من الدو ا،املوسيق
  . التركية اوهو من مصطلح املوسيق ،الأصل برأسه
لي أطلقوها على ضرب من ح: سييناْحل 

  .النساء يف العهد العثماين
لألب  .٢٣٣ص  ٣٦س : ويف جملة املشرق

هو املوّشى واملطّرز عند  قميص حسيين: لــتوت
  .العنق ويف الساعدين

ا مطران حلب منشور جرمانوس حّوويف 
ج ضّيق بغري قصب وال برق وال ْرواَخل: ١٨٠٧سنة 

  .حسيين أبدًا سّيما على الذيال
  . ))غرة((انظر املنشور كامًال يف 

يف جسر  ]من قرى حلب [  :ةّيسيۤناُحل
  . الشغور

من  ،ّسّيةما عندو َح: ]يقولون [  :ةاحلّسيّۤ 
 ،ّسمن اَحلمصدر صناعي : ّسّيةاَحل: العربية

كما  ،باءواإلواستعملوها مبعىن العّزة والغرية 
  .استعملوها مبعىن الشعور والعواطف

  .واوهم رّد ،احلّسّيات: واجلمع
  . تَيسَِّح: واستمدت التركية

فرجاهن الوايل حّسّياتو ]: من كالمهم [  
  . ننوطّم

  .قطعه: ّش العشَبَح: عربية :ّشَح 
  . حلشيشاحنّش ا :وبنوا منها للمطاوعة

فالن متل اجلحش ]: من كمام [  
  . قوم لنحّش :بقول .هْش :منقول لو

  ،حّشم ال ْتأدّۤ: ]يقولون [  :ّشَح 
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جماز من حّش الدابة : أكثر من أكل اإلدام: يريدون
  .ألقى هلا حشيشًا يعلفها به: )العربية(

  . احنّش األكل: وبنوا منها للمطاوعة
قلب يف تملن ي يقولون]: من استعارام [  
  .يوه حش حمشي حافإ: النعمة الزائدة

  ). يستدعي الشرب األكل: يريدون(ش بدو ٔر أحلّش
البحّش اجلبنة بنقرع ]: من اعتقادهم  [

  ). يومهون األوالد كي ال يسرفوا(
عم حبشي فرشتو : ]يقولون [ : ىَشٔح
: حشا حيشو الوسادة بالقطن: عربية ،زصوف َج

  .مألها
  . احنشى: ومطاوعها العريب

ى وحَش ،يى احملِشحَش: ]يقولون [ 
 ،بايةوحشى الكَن،  ، بواتوعم حبشي الَق ،القديد
وغزل  ،واملرا حشت راسا باحلّنة ،ى الضرسوحَش

  .البنات حمشي بالفستق
  :ام قبيل الظهروتصيح القّيمة يف احلّم

  ). حشو احلّناء: تريد( يملا حشى حيشا ،لأجو الرجۤا
ك شفت قطاط عمَر]: من كمام [ 

  . الكّبةهفالن ماهو حشو  .يوات ؟ۤبحبشو ْق
و حمشي فالن جلٓد]: من استعارام [ 

  . األكل حشو مصران. قروش
واب حشاه ْص: ]يقولون [  :شَىٔح
 ،ضربه ونفذ الضرب إىل الداخل: يريدون ،صرصعو

 ،أصاب حشاه: حشاه سهمًا وبسهم: من العربية
  . ضربه ا: ه بالعصاَأَشوَح

 ،وحشاه مقلوبة ،حشاه كف: ]يقولون [ 
  .وكسوحشاه ٓب ،وحشاه رفسة

  .ّقى ٕزاحنَش: وبنوا منها للمطاوعة
  
  
  

ي و ِشاللي مالك مّن ّقالَد]: من أمثاهلم [ 
  . يكّبر واحِش
  .ت عليه الضلوعّمماُض: عربية :اأحلَش 

  . ويقصر ،األحشاء: واجلمع
 :ظاهره(أحشائي  لبَّ يا: ]من توريام [ 

يامن حتتوي عليه : وباطنه ،يا صميم قليب وهو مدح
  ). أمعائي من ثفول

  .ّعل من حشىبنوا على َف: ّشىٔح 
  .ة بالقطنحّشى اجلّب: ]يقولون [ 

حمّشي الكتاب عم جبيب : ويقول الثاقفون
  ). موّلدة(يف حاشيتو  ردر –واهللا –

ن ن يدّخـأطلقوها على م :احلّشاش 
  .احلشيش

  .انظرها وحّشش

  .ةاشني واحلّشاۤشاحلّش :واجلمع
واحلشاشون يف التاريخ العريب فرقة 

  .أسسها حسن بن الصباح ،اإلمساعيلية السبعية
 :ومن احلّشاشة جاءت الكلمة الفرنسية

ASSASSIN رم والقاتلـمبعاستمدوها من  ،ىن ا
  .سورية يف عهد الصليبيني

 ASSASSIN: فقالت اإلنكليزيةواستمدا 
  . أيضًا

: من العربية ،من مفّردات اليهود: ّشبَح
  . احتشم: بحشّۤ

  . وي قّدام األستاذب ْشحشّۤ: ]يقولون [  
عم مبشي : ]يقولون [ : تْشَح 

 ٧: حفت: من الكردية ،تْشَحت ْفهالسكران َح
 وطورًا إىل األمام تارة يتجه :يريدون ،٨ :وشحت

  . ىل الوراءإو
: عربية ،مفردات الثاقفني من: دَشَح 
  .مجعهم: ،حشدهم

  . حنشدا: بنوا منها للمطاوعة
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نكليز جيوش حشدوا اإل: ]يقولون [ 
  . ملوام ركبرية قّد

وعم  ،حشرو يف القرنة: ]يقولون [  :شرٔح
 َءاشياأل شرح: عربية ،حبشر حالو بكل شغلة

: يقولون ومنها ،مجعها وساقها إىل جهة: احيشره
  .دخله بعنفأ: حشر الشيء يف الشيء
  .احنشر :وبنوا منها

ضّيق عليه : حصره: ويداين حشر يف العربية
  . وأحاط به

اهللا حيشرك مع : ] من دعائهم لفالن[ 
  . سيد الرسل

يوم القيامة : اصطالح إسالمي: يوم احلشر
 كما –ملوتى ويساقون إىل احلساب احيث يبعث 

  . – يعتقدون
 ،حّشر عينو عليه: ] يقولون[  :رحشّٔ

بنوا على فّعل من  ،رماه بنظرة حاّدة: يريدون
  . شارةرعاع الناس كاُخل: )العربية(شارة اُحل

  .حيوان صغري ال فقاري: عربية :ةٔرَشاَحل
  .راتَشاَحل :واجلمع

حنو مليون  ضروا من يعرف العلم اليوم
  .صنف

  .ويكتشف كل عام ألوف منها
  . أهم احلشرات الزراعية: ١٤٤ص ١٣س : انظر جملة امع العلمي العريب

رة هالزملة حَش: ]يقولون [  :ةٔرَشاَحل
: )العربية(شارة حتريف اُحل ،ماحلشرات وبرقبتو قتيلني

  .فلتهمسرعاع الناس و
  . يِرَشاَحل: والنسبة إليه

ىن احلشرة ـاستعملوها مبع: يِرَشاَحل
  . انظرها. املتقدمة

   ،حّشش القادوس: ]يقولون [ : حّشش
  

نبت عليها ناعم : يريدون ،ت حيطان الربكةوحّشۤش
كثر : )العربية( حّشت األرُضأحتريف  ،الكأل
  . حلشيشاصار فيها  ،هاحشيُش

 ،كان يسكر بس: ]يقولون [  :حّشش 
 :بنوا على فّعل من احلشيش ،صار يسكر وحيّشش
بقوهلم : يريدون ،ر القّنب اهلنديزاملخّدر املتخذ من ب

  .تناول دخانه وختّدر: حّشش
  .ةشۤشْحاَمل :وّمسوا حمّل تدخينه

  . اش واحلشيشاحلّش :انظر

دل ك الٕعَشَح: ]يقولون [  :شكَح 
: والعربية تقول ،مأله فهو متعد: يريدون ،أواعي
 ،ر ماؤهاكُث: والسحابُة ،امتأل لبنًا: رُعك الَضَشَح

فهو يف  ،احتشدوا: والقوُم ،هاكثر محُل: والنخلُة
  .العربية الزم

ك حضرموت كلهجة َشوتستعمل َح
  .حلب

احنشك : وبنت هلجة حلب من حشك
  .للمطاوعة

ك حمشوك يقناق الب]: من كالمهم [ 
  . قزين قاووهّزۤا

احلارة هوالد ا: ]يقولون [ : ّشكَح 
جيمعون : يريدون ،كوقد حبّشمشفترين يا لطيف ْش

بنوا على ، ضروب السباب ويوجهوا إىل بعضهم
  . ك املتقّدمةَشفّعل للمبالغة من َح

شكل يف قفتو َح: ]يقولون [  :لَكْشَح 
عاف  وما ،كل شي رخيص من سوق اخلضرية

فرجنية معّفسة وبصالية مظنبطة وباجنانة مبّزرة 
 ،وشولة إال اشتراها لبيتَفوخياراية مطنربة وفجلة ْم
ودخل عالبيت متل عنتر  ،ومعا شوية صرصورة

وظين أا  ،مل جند هلا أصًال ،ارينو عم حبسدوهوجۤو
  . شك املتقدمة بعدها الم التعديةمن َح
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ل لكل شَكأطلقوها امسًا من َح :لٓكْشإحل
  .يء املتاعّيس ع منّمجتما 
  .حشكل :انظر

  . احلشاكل :ومجعوها على
  . حشكلكّلن بة هاألٓو]: من كمام [ 
ستحى إذا ذكروا ماُي ]ون ـيقول[  :مَشَح

: م منهَشَح: من العربية ،كحمشومة مشايَل: منه
  .انقبض
  . احلشمة :انظر

ني عندو خدم گزن: ]يقولون [  :مَشاَحل
 ،أقرباؤه: عياله ،خدمه: م الرجلَشَح: عربية ،وحشم

  . من أهل وعبيد وجرية يغضب هلم وأمن يغضبون له 
ك بنۤت ما شا اهللا على: ]يقولون [ : ةشۤمإحل

يريدون  ،ارـحشمة ووق ّالك –واهللا  –ياجارتنا 
اهليبة : حشمت: باحلشمة مدلوهلا عند األتراك

: أما مدلوهلا العريب فهو ،واجلالل واحلياء والّترّفع
: شمةواِحل ،أخجله: شمةشمًا والواحدة اَحلمه َحَشَح

  . باحلياء واالنقباض والغَض
فالنة كّبة أو  فالن]: استعارام من [ 

  . حشمة
: واملرة ،مصدر حشا حيشو: عربية: وْشاَحل

  . وهم مييلون ،احلشوة
وحشوة  ،حشوة الكّبة: ]يقولون [ 

  .وحشوة غزل البنات ،القبوات وحشوة ،احملشي
وحشوة  ،حشوة الفرشة: يقولون كما

  . وحشوة اجلّبة ،املخدة
 فالن ماهو حشو]: من كمام [ 

  . هاحلشوة هلالكّبة .هالكّبة
 ىهالغرض بسو]: من استعارام [  

  . جميديني حشو جلدو
   ،ما يبس من العشب: عربية: احلشيش 

  

أن  وذكر ابن مكي ،وهم استعملوه لألخضر الطري
  .من أخطاء عامة صقلية إطالقهم احلشيش على الكأل

  .مالواأوهم . ةاحلشيَش: احدتهو
  .احلشيشات: واجلمع

  . حشش: انظر

 أنه :، يريدونلونو حشيشي: ]يقولون [  
  . خضرأ

ت من بعدي ماتنٓب]: من أمثاهلم [  
  . احلشيشة اخلضرا

ديش تيطلع گعيش يا]: من كمام [  
  ).  احلشيش ىتريَب: أو ( احلشيش

 املخدرة أطلقوه على املاّدة: احلشيش 
تتخذ من بزر القّنب )  الصمغّية: أي (الراتنجية 
  .اهلندي

وقصة اكتشاف مفعوله تشبه قصة 
  .اكتشاف مفعول القهوة

  .القنب، والقهوة: انظر
الفرنسية هذه  كلمة احلشيش واستمدت

  .HACHICH: فقالت
  .HASHISH: فقالتاإلنكليزية واستمدا 

  .KHACHICH: فقالت واستمدا الروسية
  .HACHICH: فقالت واستمدا األرمنية
مبعىن ملك  ،دانهشاه : ومسته الفارسية

كما  ،جداَنْهَش: العربية بتهاوعّر ،أي البزر ،ّباَحل
  .استمدته من العربية ،حشيش: قالت

  .وهم يسمونه أيضًا باسم مردوده عندهم
  .فالكۤي: يسمونه

  .انظرها واحلشيشة التالية

واستعملت احلشيش املخدر هذا اهلند قبل 
  .امليالد بقرون

يف القرن احلادي  مواستمده العرب منه
  .عشر للميالد
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مكتشف احلشيشة ن إ :وقال املقريزي
  .مث وصفه بالزهد ،رجل يسمى شيخ الشيوخ حيدر

خ وأر ،أمني أمحدوذكر الشيخ حيدر هذا 
  .٦٥٨عهده سنة 
  .١٠٩ص  ١٦و س  ٤٩٨ص  ١١س : انظر اهلالل
و  ٤٥٥ص  ٤٩و س  ٢٧٨ص  ٤٦و س  ٤٠٦ص  ١١س : واملقتطف

  .١٠٣ص  ٦٨و س  ٥٥٧ص  ٥١س 
  .٩٥٢ص  ٤س : وجملة العصبة

  .١٧ص  ١١ج : واية األرب للنويري
   .٢٨١ص  ١ج : وكتاب النباتات الطبّية والعطرية

أطلقوها أيضًا على احلشيش : ةشيۤشاَحل
  .املخّدر السابق

  .شيشةاَحل: وابن البيطار مساه
  .حشيشة الفقراء: ومساه غريه

 ))الصبح((شندي يف لقوذكر احلشيشة الق
فرد ابن القسطالين احلشيشة أ: ومما قاله ،١٤٦ص  ٢ج 

  . ))تكرمة املعيشة(( :ومساه ،بتصنيف
 ،ك عاحلشيشةالعادة ماَن]: من كنايام [ 

على مايناسب هذا املخدر من الصفاء  لسَت: يريدون
  . والسرور

أطلقوه على عقار طيب : حشيشة الدينار
  . يدخل يف تركيب البرية
   .احلشيشة :انظر :قراحشيشة الٕف

! يا ولدي : ]يقولون [ : شيشة القلبَح
بقية : )العربية(شاشة حتريف اُحل ،حشيشة كبديويا

  . ريحالروح يف املريض واجل
وضة لون هاأل: ]يقولون [  :احلشيشي

  . خضر بلون احلشيشأأنه  :يريدون ،حشيشي
فيه عدة  ،جبل بركاين شرقي حلب :ّصإحل

  .قصبتها خناصر ،قرى
من  جاد عليها املطر أتت حبنطة تعّدفإذا 

  .والفقر فاجلوعوإال  ،أحسن أنواع احلنطة
  .األحص: وكان امسها يف عهد العرب

  

طعون منه تأهل حلب يق: قال ياقوت
  .وهي سود خشنة ،همحجارة رحّي

  .عبد العزيز نوكان يرتهلا عمر ب
ت احلبوب يف حلب نااويف اصطالح خ

  . البلدّية الشرقّية :تسمى احلنطة احلصّية
  .صغار احلجارة: ىاحلَص: عربية :احلصا

 .احلصوة: يقولونوهم  ،حصاة :والواحدة
  .انظرها

: يقولون وهم ،ياتَصاَحل: ومجعها
  .تاواحلْص

ن أل ،العريب من احلصا ))أحصى((وفعل 
  .كان فيها أول أمره العّد

  ))حصا املنقلة((ـ بويلقبون طبيخ الربغل 

ولو مع بعض  ألم يأكلونه كثريًا ال يرغبون فيه (
  ).رة والربغل بباجنان والربغل بالبندورةالتعديل كاّد

ويف  ،آصٓصْح: واحلصى يف السريانية
  . اَصَصْح :الكلدانية

ن حصى الناس أجناس مّن]: من أمثاهلم [ 
  . ملاسأن حجر منقلة ومّن

  .دَصمصدر َح: ةعربّي :صاداَحل
 ،يف الزرع احملصودواستعملوه جمازًا مرسًال 

  . كما استعملوه جمازًا مرسًال لزمان احلصاد
بنوا على فّعالة لآللة امليكانيكية  :ةاحلّصاۤد 

  .اليت حتصد الزرع
  . اداتاحلّص: واجلمع
ر حَصاملوضع الذي ُي: من العربية: صاراْحل
  .اإلحاطة بالعدّو والتضييق عليه ،فيه اإلنسان

  .صارِح :األتراك اواستمده
  .صارِح :الفرس اواستمده

  ناسة ــك: صالةاُحل: ةمن العربّي :ةصاۤلاْحل
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وهم  ،رمى كالزؤانخرج من احلنطة فُيما ُي ،البيدر
ل عليها حَصاستعملوها يف كسارات احلجر ألا ُي

  .ذاكو  ارمن هذا احلّج
  . واآلن تعملها آلة ميكانيكية

وين : حدهمأإذا سأل ]: من كمام [ 
: أي(وا عليه حصالة راحوا يكّب: أجاب متندرفالن ؟ 
  ). محار

  .ذكر اخليل: صاناِحل: من العربية :صاناْحل
: يقولونم ـوه ،نُصة وُحَنِصأْح :واجلمع

  .نٕصة وٕححصۤنَأ
 ،وموطن احلصان األصلي غريب الصني

الثالثة قبل  األلفّجن هناك يف احلصان دُُأن  حواملرجَّ
  .امليالد

  .سوس: بالطورانيةواسم احلصان 
  .حصان: واستمدت الفارسية

 كلمة ن العربيةـم اإلسبانيةواستمدت 
  .ALAZAN: احلصان فقالت

: ا الربتغالية فقالتـواستمدا منه
ALAZOUN.  

: فقالت اإلسبانيةواستمدا الفرنسية من 
AL EZAN.  

  .٥٠٩ص  ٢٠س : انظر جملة امع العلمي العريب

احلديث على واصطلح الغرب يف العصر 
إطالق احلصان على وحدة مدى القّوة والقدرة يف 

وأضخمها البحرية  ،احملركات الربية والبحرية واجلوية
البخارية  اآللةول من قاس قّوة أو ،مث الربية مث اجلوية
  .نكليزيط اإلو جيمس ٓوـوقّدرها باحلصان ه

 والربية تبدأ من ربع حصان حىت
  .اخلمسمائة

حصان واحد وتبلغ  والبحرية تبدأ من
  .اآلالف

حصان وتبلغ  ثالمثائة واجلوية تبدأ من
  .اآلالف

 :فيجيب ؟شلونك :حدهم صاحبهأل أويس
  .متل احلصان

واحلصان اخلشيب الذي يلعب عليه األوالد 
  . جرَّامسه الُك

ن إ كصاَنلسانك ْح]: من أمثاهلم [  
  . صنتو صانك وان خنتو خانك

  ]:أغانيهم  من[  
  لّي موساـسحبت ع        ببانقوسا شوفوا احللوة

  وحصاينأنا لت گتشر          بوساالا ـناما طلت 
  :] من كالم أهل اليول[  

  . فالن راعي احلصان
أخذوها : من مفردات الثاقفني :ةاۤنٔصأحل 

 ،عـِنُم: ن املكانمصدر حُص: من احلصانة العربية
  :واستعملوها ملعىن املناعة فيما يلي

مقاومة اجلسم : الصحّيةاحلصانة  -ً ١
  . جلرثوماأو  للسم

امتياز متنحه : احلصانة الدبلوماسية -ً ٢
  .والنواب ،الدولة لرجال السلك اخلارجي
  .حصانت :واستمدت التركية

احلصانة  :يف حصانة النواب أيضًا يقولون
  . الربملانية

 ،خبز حصاوي: ]يقولون [ : احلصاوي 
 وأصله كان فرنيًا ،اخلبز الرقيق التنوري: يريدون

شت أرض الفرن باحلصا لتلسع هذه احلصا حبرارا ِرُف
مث أطلقوه على  ،رةقفا الرغيف فيغدو ذا نقط جمّم

 )العربية(ى َصوالكلمة نسبة إىل اَحل ،التنوري الرقيق
  . لكنهم مّدوا ،ويَصاَحل: يقالأن  وكان حقه
قطعه : حصد الزرَع: عربية: دٔصٔح 
  .باملنجل

  .احنصد: للمطاوعة بنوا منها
  .دٔصْح: والكلدانية .ويف السريانية 

  . صيداحل :انظر
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ق ضّي ،حبسه: حصره: عربية :رٔصٔح 
  .أحاط به ،عليه

  .احنصر :مطاوعها العريب
أنا : يريدون ،حمصورأنا : ]يقولون و[ 

 ،احتباس البطن :رُصر واُحلْصاُحل: ويف العربية ،حاقن
 :بولهأو  بغائطه حصروُأ ،لْواحتباس الَب :سرواُأل
  . سِبُح

حصرة أعمى  حصرٓو]: من تشبيهام [ 
  . ةبقرۤن

  . كحمصور على شوفَتأنا : ]من توريام [ 
فالن معو حصر بول ]: من كمام [ 
  . بالزلعمةأو  يف الدماغ

أول العنب  :مصِراِحل: من العربية: مٓرْصإحل
  .ًاخضر حامضأما دام 

 ههالعنب لّسا: وبنوا منه الفعل فقالوا
  .محمصۤر

 ،لطبيخلللسلطة و ًاويتخذون منه حامض
  .كما يتخذون منه مع السكر شراب احلصرم

عدس حبصرم وأرمان  ]: ومن طعامهم[ 
  .حبصرم

  . ١٧٢ص  ٢٦س  :انظر جملة الضاد

  .حصرم بعيون احلسود]: من كالمهم [ 
ز كنيت گنَأ :)أهل مردين(ويقول املاردل 

 أقولواهللا  ،طيكاا ماأن ،تاكلني حصرم ؟بلبلينات
  .ك من قلعة ماردينيدّب يبوكال

 :وأصلها ،حصرم وبامة :ويف الباب تتردد
   .فواتالانظر 

 اكلوير عاحلصرم بالبصٓب]: من حكمهم [ 
  . ور عاحلصرم بتاكلو عنباصٓب .عنب

كل حصرم اناس بت]: من كمام [ 
 . وناس بضرسوا

أطلقوها على ضرب من : ماحلصٓر ّبَح 
األسورة فيها حبيبات ذهبية تشبه حب احلصرم 

   .الناعم
عزاز يف نبات الغة ألهل  :ننّئراحلْص 

   .انظرها .رصننياحل
أديب  :نالابن اُملأو  ،ّالابن اُمل: فيصَكاَحل 

   .ه ١٠٣٢مات س  ،حليب
ل َصَح: من العربية: لۤصٕحأو  :لٔصٔح 

: على الشيء ،دِجُو ،وقع ،بقي ،ثبت: الشيُء
  .ناله ،ملكه ،أحرزه

  .احلاصل: واسم الفاعل
 ،حاصل اجلمع: ومن اصطالح احلساب

وحاصل ، وحاصل الضرب ،وحاصل الطرح
  .القسمة

 .احلصالن: وهم يبنون منه الصفة املشبهة
  .ةاحلصالۤن :ومؤنثه

  . حمصول: واستمدت التركية
احملصول الزراعي ]: من كالمهم [  

  . )احملاصيل: واجلمع(
 ل على مرادولو حۤصنّياِه: ]يقولون [  

  . ّجهللا طعماه وَحأو
) حيصل لنا: أي(حبصلنا : ]من متلقام [  

  . الشرف بزيارتك
ي حىت حصل يت أصّلّمت]: من كمام [  

  . يّللت أصوملا حصل يل بّط ،يل
: العلَمأو  حّصل الشيَء: عربية: لصّٔٔح 

  .مجعه: يَنالَد ،ل عليهَصَح
  .مـعلحتصيل : واستمدت التركية

  . وحتصيلدار ،وحتصيل أموال ،وحتصيل دين
  . برسم التحصيل: ] من تعبريام احلديثة[ 
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الناس بالناس والقّط حّصل ]: من أمثاهلم [ 
  . لو درباس

كل مكان : صناِحل: من العربية: نْصإحل 
  .يمنيع حمّم

  .وهم رّدوا ،صوناُحل: واجلمع
: ويف الكلدانية ،آنْسَح: ويدانيه يف السريانية

  .اء فيهما وبالصاد فيهما أيضًاـة احلـوبإمال ،اَنْسَح
  . صنِح: الفارسية واستمدته

جعله : ّصن املكاَنَح: عربية: نصّٔٔح
  .بىن حوهلا حصنًا: البلَد ،حصينًا

  . حتصني: واستمدت التركية
. حّصنتك باهللا :] من دعائهم لفالن[ 
  . آية الكرسيحّصنتك ْب

حّصنتك بكيس تنت ]: كمام من [ 
  . كصنَتحّصنتك ْب .كنانَت

  .النصيب: ّصةاِحل: من العربية :ةصّٔإحل
  .ونوهم يرّد ،صصاِحل: واجلمع

وكذا  ،حّصت: واستمدا التركية
  .الفارسية وحّصة

 :واستمدا األلبانية من التركية فقالت
HISET.  

جلسنا يف : ١٨ص ويف منظومة الشيخ وفا 
  . قهوة أيضًا حّصة

: أو(الزملة نّفد  ّالاحّصة و: ]يقولون و[ 
  ). ّفدالصيب َن ّالاو

  . حّصة الدرس: ]يقولون [ 
خدلك من هالقّصة حّصة ]: من أمثاهلم [ 

  ). ربةالنصيب من الِع: يريدون(
بكل قّصة  لٓوٕإفالن ]: من كمام [ 

  .حّصة
  
  

واحدة : )العربية(حتريف احلصاة  :ةۤوْصأحل
  .ىَصاَحل
  .احلصى :انظر

  . واتاحلْص: واجلمع عندهم
أو  ةۤيفالن معو حصوة بالكلوۤا: ]يقولون [ 

  .باملرارة
 ))كيشدرۤي((يفون يف ّصواحللبيون ُي

  .ها مدة فيربؤون من احلصوئويشربون من ما
  . ٤٢ص  ٩عدد ١٩س : انظر جملة األديب

  . حصوة يف عينو]: من سبام [ 
وقد (د جّرة ة بتسٓنحصۤو]: من أمثاهلم [  
  . بتسند خابية قنطارّية: قال لو): يزيدون

  .الزرع احملصود: عربية: احلصيد 
وهم يسهلون مهزته  ،احلصائد: واجلمع

  . ومييلون
أيام احلصايد كان يغّني ]: من كمام [  

  . قصايد
البساط من النبات اجلاف : عربية: احلصري 

  .ينسج
  .ةاحلصٔري: ةوالواحد
وهم رّدوا يف  ،رُصاحلصريات واُحل: واجلمع

  .احلاء والصاد
وهم  .يصِراُحل: وصانع احلصري وبائعه

  .رّدوا
وهم ردوا  ،احلصرّية: ع احلصريمجو

  .وأمالوا
  .وبيت احلصري يف حلب
ويف  ،وصٓاُح: واحلصري يف السريانية

  .حوصا: الكلدانية
  .حصريةوأبو . انظر قاموس الصناعات الشامّية

  .وقّل اآلن استعمال احلصرية
  :واحلصر عندهم ثالثة أنواع
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  .ادلب :انظر: دلبيةاحلصرية اإل -ً ١
  .السليماين :انظر: احلصرية السليمانية -ً ٢

  . احلصرية البريوتّية -ً ٣
خود األصيل ولو ]: من حكمهم [ 

وتسود هذه ( )يتومهون أم يسجعون(عاحلصري 
 يدانيها يف تونس واجلزائرلفظ ب أيضًااحلكمة 

نام عاحلصري . ). وفلسطني ومصر ولبنان والكويت
  . واتركها لصاحب التدبري

قول : للولد يقولون ]:من كنايام [ 
  .)يضربهأن  :يريدون(ض احلصرية لشيخك ينّف

ك طّقييت ما بدّۤأن  :يقول الزوج الغاضب لزوجته
ما يت ن طقّّوأنته إ :فتجيبه ،تشويف خشبات السقف

ع حصر فالن مقطّۤ. ك تشوف دراخيش احلصريةبدّۤ
  ). يكثر الصالة: أي(مع اجلۤا

ملا بتجيب صيب ااملرا ]: من كمام [ 
الهي  ْهمادمنا عاحلصري. حصرية البيت أحسن مّنا

ع ك طوال وخصرا طّلال يعجَب. طويلة وال هي قصرية
  ). وسخة: أي(را حتت حْص

صرنا متل  بزماننا هادا]: من تشبيهام [ 
  . ورااجلديدة لقّدام والعتيقة َل: امعحصر اۤجل

إذا وحدة انفكرت : ]من كتاب اللّباد [ 
  .الزم تبّخر قراين احلصرية) دتِسُح: أي(

  . حسد :انظر

: يف اصطالح مالكي األراضي :ةاحلصٔري
  . فال يسمح بالبناء عليها ،فرزاألرض اليت مل ُت
فرش : يف اصطالح البنائني: ةاحلصٔري

األرض املعّدة للبناء عليها بالباتون املسّلح ليقوم 
  . األساس عليها

البقّية من : ةاحلصيَل: من العربية: ةاحلصيۤل
  .الشيء

  .وهم يسهلون ومييلون ،احلصائل: واجلمع
  
  

  . املنيع: العربية: احلصني
) )صنيأبو اُحل((حتريف  :ينصۤياْحل

  . كنية الثعلب: )العربية(
نام مع  :صيينقالوا للْح]: من كمام [ 
  . خباف ينقروين :لن اجليج قال

محله : حّضه على األمر: عربية: حّض
: وبنوا منها للمطاوعة ،حّرضه ،حّثه ،أغراه به ،عليه

  . احنّض
  . )العربية(حتريف احلّظ  :ّضأحل
  .حبّضي بديين]: من أميام و[  

) )حبّظي((أن  رضا أمحدويرى الشيخ 
 ،لعمري: أي ،رَحكما يف لغة الَش) )يزِِّعِب((حتريف 

  . وحنن ال نقّره
: عربية: من مفردات الثاقفني: احلضارة 

الطباع املكتسبة من املعيشة يف  ،رَضاإلقامة يف احلََ
  .البداوة :وضدها ،مظهر الرقّي ،احلضر

وأطلقها جممع مصر على مقابل التعبري 
  .CIVILISATION: الفرنسي

  .احلضارات: واجلمع
  .ضارّياَحل: والنسبة إليه

  . ألفاظ حضارة: ١٦ص  ٢ج  ٧الد : انظر جملة اللسان العريب

حتريف  ،من مفردات الثاقفني :ةضاۤناَحل 
وأطلقوها على روضة  ،التربية: )العربية(ضانة اِحل

  .األطفال
م م مث ألواحلضانة يف الشريعة اإلسالمية لأل

م األب مث لألخوات مث لبنات األخوات مث م مث ألاأل
  . للخاالت مث لبنات األخ مث للعمات

بنوا على  ،من مفردات الثاقفني :ةّضاۤناَحل 
ّعالة من حضن لتسمية اآللة اليت تفرخ البيض بتدفئة َف

  .صناعّية
  وكان الصينيون يفّرخون البيض بوضعه يف 
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دل حني وتب .سلة مث يدفئونه حببوب تدفأ على املقالة
  .تفّرخأن  تربد حببوب دافئة أيامًا إىل

ت بالتدفئة اناو اليوم أمكن إحداث احلّض
ترتفع درجة احلرارة فيها  ،الكهربائية األوتوماتيكية
مث تقلب البيض بشكل  ،وتنخفض حسب احلاجة

ومنها ما يّتسع إىل  ،ومنها احلّضانة الصغرية ،طبيعي
  .مليون بيضة

شِهد، : حضورًا َحَضر: من العربية: رحۤض
  .ضّد غاب

وهم مييلون،  ،احلاِضر: واسم فاعله
  .احلاِضرة، وهم يسكنون: واملؤنث

احلْضران، : وبنوا منه الصفة املشبهة على
  .احلضرانة: واملؤنث

وإذا نودي أحد أو تلي التفقد أجاب 
حاۤضر، أو أجاب على اللهجة : املناَدى بقوله

  .حاۤظر: التركية
  .ر وحاظرحظو:واستمدت التركية

وامستدت الرومانية من التركية حظور 
  .HUZUR: فقالت

واستمدت اليونانية احلديثة من التركية 
  .KHAZIRI: حاظر فقالت

  .احلواضر: وجيمعون احلاضر على
تعّشينا من حواضر البيت، ]: ويقولون [ 

  .الُعجالة: وعربيها
حاشا : وإذا ذكروا مايستحى منه قالوا

  ).التركية على اللهجة ( احلظور 
: يقولون للضيوف]: من جمامالم [ 

وما حضر : أو(حضرتو وما حضر واجبكن 
  .فالن متل القمر حبضر وبغيب). موجبكن 

يبليه بزّت ]: من دعائهم على فالن [ 
  .ب حاضرةرقبتو وتكون الكۤال

  .احلاضر ما بنشكر]: من كالمهم [ 
  

إن غاب سيدي أو حضر ]: من كنايام [ 
  .أربعة سيقان سّتي
  

من : متل القرباط]: من تشبيهام [ 
  .ّك موسوچماحضر ب

  
إذا حضروا املاليكة ]: من تشبيهام [ 

دْموع الفاجرات عاخلدود . ازموا الشياطني
  .حاضرات

  
املدن والقرى : اَحلَضر: عربيه: رٔضأحل

  .ضّد البدو والبداوة والباديةوالريف، 
  
جعله حاضرًا، : حّضره: عربية :رّضٔح

  .نقله إىل احلضر: هّيأه، البدوّي: الشيَء
  .حتّضر: ومطاوعه

  ]:من شدّيام [ 
  إي واهللا جاَلك       حّضر ْرجالك

اذكروا الديب وحّضروا ]: من كمام [ 
قبل ماحتَبل حّضرت كّمون وقبل ماتولد . القضيب

  .حّضر اجلرن قبل ماجتي الفرس. مستو َحّنون
رب َبب حّضرو الٕقيوم الٕك]: من أمثاهلم [

  .بكانون حّضر الفحم والكانون. 
فالن حضرط الحبّل ]: يقولون [ : طضٓرٕح

اخلادم على ): العربية(والبربط، حتريف الُعْضُرط 
  .طعام بطنه

  .عضرط: ويف محاة حيرفوا إىل
خالف الغيبة، الُقرب، : عربية: ةضٔرأحل

واملترسلون يستعملوا يف كل . الِفناء، مكان احلضور
احلضرة : إنسان كبري حيضر عنده الناس فيقولون

القدسية، واحلضرة املباركة، واحلضرة العالية، 
  ...واحلضرة السعيدة و
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أي  ،كّلمته حبضرة فالن: ]يقولون و[ 
  .مبشهد

: وكانت ديباجة الرسائل تستهّل بقوهلم
  . ..جناب حضرة األجّل األجمد

 ،ام احلضرةصّلى قّد: ]يقولون و[ 
  .ويل كبريأو  أمام مدفن نيب: يريدون

وحضرة زكريا حبلب بناها السلطان مراد 
  .وتنّظف شهرّيًا ،الرابع

  :وللفرس ألقاب رمسية منها
  .لقب امللك: عليحضرت أقدس مهايونأ

  .العهد لقب ويل: آال حضرت أقدس
  .لقب إخوة امللك: شرف وآالأحضرت 
  .امللكوالد أ: سعد وآالأشرف أحضرت 

  .لقب امللكة: علياء حضرت
  . لقب ملوك غري الفرس: عليحضرتأ
جعلته : حضنت األم ابنها: عربية :نٔضٔح
: هبيَض والطائُر – احلضانة :انظر –. ربته ،يف حضنها

  .ه حتت جناحيه للتفريخضّم
  .احنضن :وبنوا منها

  . احلضانة :انظر
ما دون اإلبط : ضناِحل: من العربية :نْضإحل
الصدر  ،)ما بني السّرة ووسط الظهر: أي(إىل الكشح 

  .قدر ما حيمل يف احلضن ،والعضدان وما بينهما
  . وهم حيذفون اهلمزة ،األحضان: واجلمع

: أي(رك يف حضّنا بۤا]: من كمام [ 
نو بنو حبْضا ).بدقنا: أي( م بنتف بدقّناعو) حضننا

  . ر عليهوعم بدوّۤ
  .ش ّموأضن أّمو ٕحاللي ْب]: من أمثاهلم [ 
  :] من غنائهم [

  كما وى غۤري      ركۤيوحياة خص
  بتسوى مخسّية! نومه يف حضينك ياماما

  ). ما أسوأ تقومي احلّب باملال(

، يخعم حنّضن البّط: ]يقولون [  :نضّٔٔح 
حنفر حول شرشه حفريًا ونقتلع النبات  :يريدون

  .الطفيلي ليقوى
 ،اإال النساءوعملية التحضني هذه اليقوم 

  . حالوة البطيخيف حتضني النساء يزيد أن  ويعتقدون
 ،ي مبطلوبوحِض: ]يقولون [  :ضيٕح 
  .نال حظًا منه: بالرزق َيِظحتريف َح

  . حظي: انظر

العندو مال حبضى بأم ]: من أمثاهلم [  
دو مال ما حبضى وال ـملا عناعيون السود وال

  . ب السودبالكۤال
 :عسكري حديثاصطالح : احلضرية 

: من العربية ،أطلقوه على مثانية جنود مع عريفهم
  ...أو ،اجلماعة من سبعة إىل مثانية: احلضرية

وهم يسهلون اهلمزة  ،احلضائر: واجلمع
  . ومييلون

هاجر من  ،أبو عبد اهللا احلسن :ينْيَضاُحل 
ونشر تعليم  ،بغداد إىل حلب يف عهد سيف الدولة

مات ودفن يف  ،مؤسس مذهب النصريية: ابن نصري
  . م ٩٦٨س  ))الشيخ يربق((

: عربية ،من مفردات الثاقفني: احلضيض 
وأطلقوه على  ،القرار من األرض عند منقطع اجلبل

  . كل سافل يف األرض
 ،وضعه: والشيَء ،هبط ،نزل: عربية: ّطٔح

  .نزلهأ: عن ظهر الدابة مَلاِحل
: حّط يف عرضه: ))س البالغةأسا((ويف 

  .ذّمه
  . احنط وحتاطط واحلّطيط: انظر

حّط  ،بنو يف الشيخاحّط ]: من كالمهم [ 
حّط عنوان  ،حّطينا حّقو الطاق طاقني ،بعكارو
از حّط قۤز ،حّطت الكّشة وحط معا غريب ،املكتوب
 ،حط عينو عليه، حط حالك مطرحو ،بيكوعشبۤا
  ط يف راسوــــــــــــــــح



٢١٧ 
 

 ،حط عقلك براسك لنجوزك ياها ،يساوي الشغلة
من  هادا شي حبط ،على أجريو وطّفشو حط

جر إجر باألرض وإ إذا حط ،حّطو جبرنو ،مقامك
يدو إحّط  ،يدو عاحلوشإحّط  ،ناالتانية بالسما ما ْب

حّط املغين  ،يدا عراسا وولولتإحّطت  ،عالوقف
 چحّطو و ،مسطرة ّچو وحّط ،يدو على خّدوإ

 ،حط فيه الزمان ،ّطّط وٕنٕح ،حّطيت عّنك ،مقبحة
 ،لكللي الحط لحط  ،حط راسو ونام ،حط جبيبو
  .حط بيتو باملزاد ،هو مسع اخلرب ونط ما حط !يا خيو

: ١٣٩ص ويف حكاية أيب القاسم البغدادي 
  . إين أضعك يف جييب وأنساك حىت تعّفن

حّطي امليزر ْت :] من دعائهم على فالن[ 
تلبس املرأة املئزر إذا أن  كانت العادة(هللا ا شا نإ

 :أو(حيط حطامو ويكّسر عضامو  .)مات زوجها
   )ر أيامويقصو

هللا وين أفالن ما بيعرف ]: من كنايام [ 
صار لو سنني بلعب  .)هع رشدمضّي: أي(ّطو ۤاح

خدتا أحطيت عندو أمانة و. كيدإة على حطه ولّسا
وزة جرو قشرة مإلو حتت حط ل. يديإعلى حّطة 

طبشو فالن مقامو رفيع الزم بعد ما ْت .)زحلقه(:
  .)جعله جّلة(حتطو عالسطوح 

بلد تقيمو وبلد  .ردةجريك مبي بۤاإيك وديإحط 
يدو إحّط . و على كّفوفالن حاطط دّم. حتّطو
  .يديإيدك ألحط إزبوناتو كتار قيم . نيقوخبوۤا

 :- هانظر – قالوا للشيخ سعيد اجلزمايت
  . بايل ماهو آخور: أجاب ،كحطين بباَل !شيخي

حط الدست عالربكة ]: من أمثاهلم [  
و بالدست بطلع باملغرفة البتحّط. ومندخل فيه شركة

 .سبحانو حّط سّرو بأضعف خلقو .) أو الكفكري (
  عرف احلّية أّشي منـــــــــ يأهللالو ما

  
  

. يي واندار خللِفحّط بكفِّ .ريا بقلباْجإشي ما حّط 
ني گافتاح باب الزن. باجلرن وقعد عليهّط احلزن َح

كان ولدك خبري حّطو حتت سبع ن إ .وحط بنتك فيه
. و حبّبكك اللي بتحّبيدك على قلَبإحّط . اقفال

  ).أو بالقّيا(يدو حتت راسو بيعرف خالصو إالبحط 
كرب متل هالسنة امللعونة أهللا أ :قال العنرب

: نيريدو(دباس  حّط عباس على .فيين مونة اماحّطو
  .)مثال جند أيضًاأوهو من  ،سلط هذا على ذاك
حط  .يطخّيك بّيك ال تع ينِطچحط خبزك بال
ك بني الروس وقول حط راَس. بطال وبيت مال

ة بتجي اللحمة ي حقا عالدّفحّط. اع الروسياقّط
  . حبّطو شي كل من عليه شد اخليط ومّطو. بالقّفة

يدي إيت وحق اللي حّط]: من أميام [  
  . على شّباكو
صبعتك حتت إحّط ]: من كمام [  
حط . حط بالتنكة .حط باخلرج .ضرسي
. ل وحبّط خراجبياكل قْت. بطنعش بعقب جيبكهاأل

الضمري على (ما قامت عّنك إال حّطت عليه 
ّمت الزمان يشيلين  .)كالكما مذنب: أي ،البابوجة

حّطت القنفدة . طة للقّطوحيّط حىت ساواين ماْش
كلكن شوك  !والديايا  :والدا وقالتاعلى  يهايداإ

  . بشوك
نفك أبّدك حتّطا و]: من سبام [ 

  ). باخلل(
ك عاحليطان ال حتط ابَن]: من حكمهم [ 

املالو يف البيت كبري حيط . أمر اهللا وكان :وتقول
 .االدراهم كاملراهم حّطا عاجلرح برب. حجر كبري

القحبة . نّيةباملالحتط خبزك جبيب غريك وتاكلو 
حط . التعادّيا بتقيم اللي فيك وبتحّط اللي فّيا

  . ك بتشتري أبوك وأمكمصراتك بكّم
متل أهل املعّرة حبّطوا ]: من تشبيهام [ 

  متل العصفور الواقف على. األكل وبطلعوا لّربا
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ت رجل قامت رجل وحّط. ق بقيم إجر وحبط إجردَب
ل املغارة ّمتك مت :قال ال. جابت صيب متل العجلو

  . ميت حطيت مونتك فّياأ: قالت لو
. مّنا حنط شي عالنار]: من استعارام [ 

حطيت معرب الدكان . ّدةخمراسي عفرد  أحطي بّد
ط احلمام حمل حي (هون حّط احلمام  .على هاحلكاي

 .)ن جائعًاكان إ حمل احلب وأ أنثاهحمل  وأ لفَأما 
وه بتم حّط. نفا عودةأط للو بٔح. هون حط احلّمال

 حط للخربْت ّنالَف نهالصحافية على حسبٓت. الّطوب
فالن حط جنب بيدرو . املقال فلفل وارأو 

قيم  )جعل غريه شريكًا يف جرمه: يريدون. (شكارة
  . حطينا اخلبزة عاجلبنة .كيَببمن جيبك حط بع

حّطو و فيك َبمّطٕبَ أمحر]: من ألغازهم [  
  ). امليزر. (نقط مّيةبة بعد شوّي

  ]:من شعرهم [  
  يتوّكچزرعت راس توم ويف بستاين 

  ت الورد وعطر الفل سقّيتواومن مّي               
  تووغبت عّنو سنة ورجعت ومشّي

  ي توم وضاع كل اللي حّطيتو وم بِقتال               
  ]:أغانيهم  من[  

  ل عليكأالتس كأّملوال خويف من 
  واغّمض عليك  –ياعيين–الحّطك يف عيين           

 ألحدتة تۤات ْكعإذا طل]: من عادام  [ 
 يف إيدو جبّمع معو كم ولد وكل واحد معو: األوالد

 بوابالويا اهللا  ،دقماق طني مغروز فيه حب الشعري
تة كتۤا: احلارة وصيحوا بصوت واحد على كل باب

ار دّقو قبل ما جيي عّمك النّج من تة من حّقوتۤاْم
يًال من امللح وإال لنا قنتعطو: يريد(حنط  بتعطونا إال

  ).من طني دقاميقنا األقفالسددنا فوهات 
  
  
  
  

  .بائعه ،قاطع احلطب: عربية: ابطّٔأحل
  .ابنياحلّط: واجلمع
: واجلمع ،أمالواوهم  ،ةاحلّطاَب: واملؤنث

  . احلّطابات
يقيم يف  ،ّناَب أيبفخذ من قبيلة : احلّطاب 

   .الباب ومنبج
يقيم يف  ،فخذ من قبيلة الولدة: احلّطابة 

  . منبج
أطلقوها على القطعة من النسيج  :ةأطٔطأحل 

ثبت فيه بالربمي وتتدىل حول تحتّط على الرأس و
  .الوجه والرقبة لتقي من الشمس

من  أظنها: ليبچوقال الدكتور داوود 
  .د خمّططْرُب: )السريانّية( نٓاۤطٓبَحْم

  .انظرها .ّية أيضًاالكّف :ويسموا
  . انظرها .دانة أيضًاَماَجل :كما يسموا

من يابس الشجر  عّدأُُما : عربية: بٔطأحل
  .وقودًا

  .حطاباأل :واجلمع
واحلطباي  ،أمالواوهم  ،بةاحلَط: والواحدة

  .احلطبات واحلطبايات :عـواجلم ،واحلطباية
  . حطب: أوگاريت ماتحملويف 
 إالمابقي يف الكرم ]: من استعارام [ 

  . احلطب
ر قبل ما خطب هّي]: من كمام [ 

يا للحطب : عزموا اجلحش عالعرس قال لن. احلطب
  . احلطب نديان: كتري الغلبة دخل جهنم قال .يا للمي

فالن عمرو ماشار على ]: من كنايام [ 
  . محل حطب ووصل لبيت اصحابو سامل

  .كسره: مهَطَح: عربية: مٔطٔح
  
  
  
  



٢١٩ 
 

 :ويف الكلدانية ،مَطْح: ويف السريانية
  . مثلها

والتشديد (كّسره : حّطمه: ةـعربي :مطّٔٔح
   .) للمبالغة

  .األجبديةثالث كلمات : يّطٕح
 األجبديةالكتاتيب عندما يقرؤون  وأوالد

  . )) ينّط(( يزيدون ويصلون إليها 
عم بعزمنا فالن  ]:من كالمهم [ 

: يها حطِّظن هالعزمية فّيأ -!يا شباب  -عالبستان 
  . ما هي هللا

  . طيطاْحل: يسمون الكسالن: يطۤطاْحل
عّيل ملن على َف ))ّطَح((بنوا من : ّطيطأحل 

  .فهي كدّفيع زنة ومعىن ،يدفع النقودأو  حيط
يطات يطني واحلّطوجيمعوا على احلّط

  . يطةواحلّط
 ،السعادة .سرالُي ،البخت: ةعربّي :ّظأحل 

  .شّرًاأو  النصيب خريًا كان
  .وهم سكنوا ،ظوظُحلا :واجلمع

  .البخت :انظر

  .حظ وحظوظ: واستمدت التركية
 :فقالت: واستمدا اليونانية من التركّية

KHAZI. 
وبالبحر  عطيينحظ ]: من أمثاهلم [  

  . اإلنسان إذا انقلب حّظو بنقلب عقلو .ارميين
  ]:من شعرهم [  
  ولوكان املسيح له طبيُب     ليس له دواء قليل احلظ

  ]:أغانيهم  من[ 
  رطعميتك لوز وسّك            ونسيت تعيب يا زغّير

  ك تكرب علّياّالـخ              رـلكن حّظي املعّت
كل : واحد قليل احلظ]: من نوادرهم [ 

ومن قهرو ، يكي بري وخيسرإما رشق الزهر كان جييه 
  .يكي بريإوملا نّزلو نزل  ،عوَلَب

حممد : يف حسن احلظ اوبالعكس حبكو
يام راح زار مصر ني يوم ماألگلي باشا العابد الزنع

فيه ممثلني  وكان ّنو دخل سوق القطنأوصادف 
وملا  ،وحتتكرو لشركة مهمتا تشتري قطن مصر

الباشا بقدر بزامحنا مبالو : شافوا الباشا قالوا لبعضن
خري وباأل ،الزم نساوي ؟ وانعبطوا أش يۤإوجباهو 

ويعطيه اللي فيه كّلفوا مسسار يرو يتصل فيه 
والزملة  ،ك صار ورّضوه مببلغ كبريوهۤي ،النصيب

  . مااشتغل بعمرو بتجارة القطن وال بيعرف شي عّنا
باب النريب على  أهليقول  [ :هاحلّظ

 ،اآلن: يريدون ،هاحلظ جبي كدرو: ] هلجة البدو
  . ومثلها احلّزة ،الوقت واحلني: )العربية(ّز حتريف اَحل
حظره  ،عربية ،الثاقفني من مفردات :رٔظٔح

  . منعه وحجزه: وحظر عليه الشيء الشيَء
ور حمظور استعمال زّم]: من كالمهم [ 

  . السيارات يف البلد
  . مبالغة يف حظر السابقة: رظّٔٔح

أنّزه : تعبري تركي يراد به: حاشا احلظور
  .احلضور عن مساعه

  . حاشا :انظر

: من العربية ،من مفردات الثاقفني: ةۤوْظأحل
  . املرتلة عند ذي سلطان ،املكانة:  .ظوةظوة واِحلاُحل

ظوة ي بالرزق ُحِظَح: من العربية :ظيٕح
يقولوا أن  ويغلب ،مرتبةأو  ،منه نال حظًا: ظوةوِح
  .انظرها. يحِض

  .ىاحنَظ: ا للمطاوعةهبنوا من
: وقال ،احملظّية: وخّطأ بعضهم قوهلم

  . ونقول بل جيوز ،صواا احلظّية
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   .طاحلزي :انظر: طظيأحل
 :شعر وجهها حّفت املرأُة: عربية: ّفٔح

أو  شاربهأو  والرجل رأسه ،باملوسىأو  زالته نتفًاأ
 . بالغ يف األخذ من شعرها: حليته

 :–وتسهل مهزته  –احلفاء  :عربية :فاأحل
 . فّ بال ُخ ىمش: ياالسم من حِف
سيت ولْب! ه يت يا ناَنْربْك]: من كمام [ 

 . هة إىل خاَناَنخّر احلفا من ونسييت َط نااكّت
): العربية(ه أحفى شارَب: حتريف :حّفى
وهم يستعملون حّفى إلزالة شعر املرأة (بالغ يف قّصه 

  .)أيضًا
 . حّف :انظر

اية لتنفق حّفق ألف ْمبتنٓف]: من أمثاهلم [ 
 . ايةوحدة خمّب

  .حيفرالذي : عربية: احلّفار 
: ةويف الكلدانّي ،فورٓآح: ةويف السريانّي

  .احفوَر
 . وحفر ،انظر قاموس الصناعات الشامية

. وحّفار أختام ،حّفار قبور: ]يقولون [ 
  .احلاك وحفار الزنك :انظر

 . وبيت احلّفار يف حلب
اليت  أطلقوها على اآللة امليكانيكية :ةاحلّفأر

 . حتفر األرض وجترف تراا وترفعه
أطلقوها على النسيج املشمع : اضٔفاْحل

 ،يلف به وسط الولد ليحفظ ثيابه من مادة بروزه
 :ما تتقي به املرأة دم احليض: حفاض املرا: ومثلها

: مصدر حافظ عنه: )العربية(فاظ كالمها حتريف اِحل
 . دافع وذّب
نتر چ((: ] يف سبام[  ترد إال مل: ةفاَنَح

  .))هحفاَن
 . نترچ :انظر

  
  

عم مبشي  : يف قوهلممل ترد إال: تْفَح
  .حشت حفت

  .حشت :انظر

: من العربية: يةي واحلفتۤاواحلفتۤا :ةفۤتإحل
 أّم :وتسمى أيضًا ،شِرذات الطرائق من الَك: فثاَحل

  .يف جبل عامل ،األوراق
نم والبقر واإلبل ـوتكون يف كرش الغ

  .وحنوها
ن ـلغات كلها م )العربية(ث ْفويف اَحل

ن مسيت بذلك أل ،الفارسية مبعىن السبعة ))تْفَح((
  .هلا سبعة أطباق

ة متصلة َنَه ):)ةَبالِق((أما امسها العريب فهو 
  .ش ذات أطباقِربالَك

  .ويطبخها الرّواس مع القّشة
 –نعوذ باهللا  –و ّچو]: من تشبيهام [ 
بلغ أوهو : وسخ مغّضن أسود أصفر: (متل احلفتاية

  ).العاملطعن يف وجه عرفته لغات 
  ]:من شعرهم [ 

  ويف طنجرتا ادفنوين !              ة آه يا عيوينالقّش
  ...اياتباملرقات واحلفۤت
حبث فيها : حفر األرض: عربية :رٔفٔح

  .خرج ترااأو
  .حنفرا: وبنوا منها للمطاوعة

  .رَفَح :ويف العربية
  .رَفر وَحَفْح: ويف السريانية والكلدانية

  .رَفْح. والبابلّيةويف األشورية 
  .رَفَح: واحلبشة ويف لغات جنويب اجلزيرة العربية

حفر  كت الساكوي عليأۤج: ]يقولون [ 
هذا التعبري أصله من النجارة القدمية إذ (وترتيل 

حيفرون من اخلشب الصلب قدر ما يركّبون حمّلها 
  .)صدفة تزيينّية

  .احلفر ومن الفنون اجلميلة فّن
 . ٦٣ص  ٣عدد  ٩ س: انظر جملة األديب
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  .احفور وطّم بعد األّم] من أمثاهلم [ 
 ). مفرداته عربية(من حفر حفرة ألخيه وقع فيها 

الراس البطب حبفر ألف ]: من كمام [ 
الرأس الذي ميثل التواضع يدبر : يريدون(جب 

  ).املكائد الكثرية
متل حّفار القبور حياتو  ]:من تشبيهام [ 

  .ت غريومبٓو
 حفر وغّمق حىت راْي]: كنايام من [ 

  .يصل لقرون التور
  .حفر لو حفرية]: من استعارام [ 
 . األسنان أصولداء يف : عربية: رٔفأحل
  .مبالغة يف حفر: عربية :رفّٔٔح

 . وهم يسكنون ،حّفرَت :مطاوعه
املكان الذي : فرةاُحل: من العربية :ةفٔرإحل

  .فراحُت
  .افَرويف الكلدانية ٓح ،فرٓاۤح: ويف السريانية

 . وهم رّدوا ،رَففرات واُحلاُحل: واجلمع
نا شي كلما اخدت أۤي]: من ألغازهم [ 

 ). احلفرة( :و بزيدمّن
  .دلبإيف  ]من قرى حلب [  :ةۤجْرَسْفَح

يت ة فّيا ِمحفسرۤج]: من كمام [ 
  .همهرۤج

طلع لو حفص يف : ]يقولون [  :*صٔفأحل
  مل جند هلا ،البقع احلمراء: يريدون ،سدوــــج

  .والعامة قد تقوهلا بالظاء بدل الصاد *

  
  
  
  
  
  
  
  

 :)العربية(ص َفولعلها مسيت على التشبيه باَحل ،أصًال
 . عجم الزعرور وحنوه

رك خاْط: حدهم موّدعًاأإذا قال : ضٔفٔح
: وفيها تورية ،حبفض: من يتهكم بقوله أجابه

 . انظرها. فاضظاهرها حبفظ املوىل وباطنها باْحل
حفضي ! وشعّي: ]يقولون [  :ضفّٔٔح

الفعل على  – انظرها – ن احلفاضـبنوا م ،ابنك
 . فّعل

صار لو زمان عم ]: من كمام [ 
يعتين به ويستر : يريدون(حبّفض فيه  :أو ،حبفضو
 ). عيوبه

 –فظًا ِح الشيَءظ حِف: من العربية: ظۤفٕح
صانه من  ،منعه من الضياع والتلف: –ون وهم يرّد
مل : املال ،كتمه: السرَّ ،استظهره: الكتاَب ،االبتذال

 . يغفل عنه ورعاه
وهو ( .حفظ درسومتل املي: ]يقولون [ 

  .)تعريب حريف لتعبري تركي
وبنوا منها احنفظ، :وبنوا منها للمطاوعة

  .انظرها. احلفظان: فقالوا: الصفة املشبهة

 . فيظ واحليفوظاحلافظ واحلفظان و احل: انظر
حق الطبع : ] من تعبريام احلديثة[ 

أو (مأكوالت حمفوظة  ،حفظ الصّحة ،حمفوظ
  ).معّلبة

ك ديَداحفاظ عتيقك ْج]: من حكمهم [ 
  .دوم لكماْب

حيفظو حفظ املّية ]: من كمام [ 
 . لةبالّس

محله على : الشيَءحّفظه : عربية: ظفّٔٔح
 . جعله حيفظ ،حفظه

 ،حفظان درسيأنا : ]يقولون [ : احلفظان
: واملؤنث. بنوا الصفة املشبهة من حفظ على فعالن

 . فعالنة
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ا ّچت منص وحّفۤف: ]يقولون [  :ّففٔح
 . انظرها. بنوا على فّعل من حّف ،بالعقيدة

 ،ل كبريْفعندو َح: ]يقولون [ : لْفاَحل
 . اجلمع الكثري من الناس: عربية

اجلمع الكثري : احلفلة: من العربية :ةۤلْفاَحل
 . وهم استعملوها جمازًا يف االحتفال .من الناس

وحفلة  ،حفلة عرس]: من كالمهم [ 
 ،وحفلة متثيل ،وحفلة توديع ،وحفلة مولد ،ابكۤت

 ّرگوحفلة  ،وحفلة طرب ،وحفلة شرب ولعب
، وحفلة تعارف ،ايچوحفلة  ،وحفلة طعام ،لةگنأو
  ...و

أقيمت : واستمد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
 . حفلة على شرف الضيف

الكوز باجلرة  كلما دّق: ]يقولون و[ 
 . حفلة )بيعمل لنا( بيعملّنا

أو  جرفه بيده: ن الشيَءَفَح: عربية :نَفٔح
وال يكون إال من الشيء اليابس  ،بكلتا يديه

  .أعطاه قليًال قدر احلفنة: له ،كالقضامة خبالف املاء
 . مثلها :ويف الكلدانية ،نَفْح: ويف السريانية

  .ملء الكّفني: ةاحلفَن: من العربية :ةفۤناَحل
  .وهم يسكنون ،ناتَفاحلََ: واجلمع

  .احلفنة: نۤفۤح :ويف العربية
 :ويف الكلدانية ،نٓاوْفُح: ويف السريانية

 . اَنحوْف
بالقطنة  اللي جبمعو]: من كمام [ 
 . فنةبروحو باَحل
مشى بال خّف : يِفَح: من العربية :يِفٕح

  .وال نعل
  
  
  
  

على  يِفبنوا الصفة املشبهة من َح: فياناَحل
  .احلفيانة: واملؤنث ،فياناَحل

 :ويف الكلدانية ،نٓآيْفَح: ويف السريانية
 . اَنَيْفَح

: يريدون(ة احلفياۤن أخو]: من سبام [ 
 ). الكلبة

ك من ورا احلفيانني بّد]: كمام من [ 
أعوذ باهللا من احلفيان إذا تقبقب . تلبس صرماي

احلفيان إذا لبس قبقاب بشوف ). لبس القبقاب:(
يا قاووق فوق قاووق يا حفيان  .يِلحالو ٕع
: هللا متلك القلعة قال ال شا نإ: قالت لو. وبالقرعة

قرعا  من بعد ما كنيت .قرعةبالوأشوفك حفيانة و
 . فالنة سّت :لكا فيانة صاروا يصيحووح

فالن بطالع ماألقرع ]: من كنايام [ 
 . علعرة وماحلفيان َنَش

ي البدخل عبيت اْمل]: من اعتقادهم [ 
 . ة أربعني يومحفيان بتّم أجريه نسّۤ

 . نوع من محام الكّشة :فياناَحل
  .ابن االبن: عربية :فيداَحل

دة َفواَحل دـَفأما اَحل ،اءَدَفاُحل: عـواجلم
  .ولد الولد أيضًا :فجمع احلافد
ما حفر من : احلفرية: من العربية: ةفۤرياْحل

  .األرض
لون اهلمزة هوهم يس ،احلفائر: واجلمع

  .ومييلون
 . احلفرة :انظر

 . عم حبفرلو حفرية]: من استعارام [ 
املوكل : عيل مبعىن فاعلَف: ةعربّي :احلفيظ
  .بالشيء حيفظه

  .اهللا احلسىنوهو من أمساء 
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يتعجب أو  يدهشأو  وإذا مسعوا ما يرعب
  .!يا حفيظ: منه قالوا

 . وقد تقال للتهكم كأم يتأثرون
  .))ياحفيظ((تكرار : ]من أذكارهم [ 

 . عبد احلفيظ: ومسوا ذكورهم
ت وحّق ،فالن حمقوق: ]يقولون [ : ّقٔح

 ،بت ووجبث: األمُر ،غلبه: حّقه: عربية ،ةاحملقوقّي
صار حّقًا الشك : والشيُء ،تنزلت واشتّد: واحلاجُة

  .فيه
  .لْدالَع .اليقني ،ضد الباطل: عربية :ّقأحل

  .وهم رّدوا. قوقاُحل: واجلمع
  .وهو من أمساء اهللا احلسىن

واصطلح األتراك على تسمية علم احلكم 
  .بعلم احلقوق الشرعي

  .كلّية احلقوق: وقالوا
التأليف والنشر حق : ومن مفردات الثاقفني

واالختراع يبقى معموًال به لورثة امليت حّتى مخسني 
  .سنة

: وسز(ز سحق وحق: واستمدت التركّية
  ).دون حق(: وناحّق) أداة النفي يف التركية

ة ـواستمدت احلق من التركية الروماني
  .HAC :فقالت

  .HAK: واستمدا منها القرواطية فقالت
  .حق: واستمدا األوردية
  .حق: واستمدا الفارسّية

  .اَقَح: ويف الكلدانية ،قٓآح :ويف السريانية
  .ل حّقاينافالن رّج: وقالوا

  .احلّق املكتسب: ومن اصطالح القانون
 ). وزارة العدل(والوزارة احلّقانّية 

 ،وحق النيب ،وحق اهللا]: من أميام [  
  وحق اللي مسكت ،ق املنتقم اجلبارـــــوح
  

وحق سيدنا  ،وحق القرآن ،وحق العظيم ،شّباكو
وحق السيف  ،وحق الشيخ جاكري ،زكريا

وحق  ،وحق الصليب ،وحق املسيح ،واملصحف
: وقد يزيدون(وحق هالنعمة  ،وحق هالزاد ،اإلجنيل

وحق اللي ناموا وما  ،)اللي علت على سبع مصاحف
يشريون (وحق اللي خلقو للحريق  ،)األموات(: فاقوا

  ...وحق) لفافتهأو  إىل التبغ
: وإذا حضر سلته جي وهم يأكلون قالوا

 ). ال تذوق وال لقمة: يريدون(قّدم حبق اخلتمة 
وحق من مششم : ] من أميام التهكمّيةو[ 

 . األرض وعنطز
 ،ال حق وال مستحق]: من كالمهم [ 

أن  هامن حقِّ: يريدون(ملوك منحّقا بتنعسر وبتنيسر 
حّقو  ،غرض لصاحبوحّقو يسّلم ال ،)تكون ملوكًا
 ،احلق معك ،حّقك ،)يف لعب الطاولة(ياخد خانة 

 ،سر راسارجال من حّقا كۤاأنا  ،بدك احلق إال اجلنبو
 . عندو حق ،فالن شغّيل حق اهللا

تة كتۤا: يهزج األوالد]: من أهازجيهم [ 
  ...تة من حّقو من دّقومتۤا
 . كتيتة :انظر

فردة صرماي عتيقة  حّقو]: من سبام [ 
اشترى ابن الشحنة من  إىل أن إمياءة هأن يزعمون(

 . )تيمورلنك دم الشوام بصرماية عتيقة مصرورة
 .أش دّقوأنا نته حّقو أ]: من كمام [ 
 . البحكي احلق بنعوج قاووقو. فوق حّقو دّقو
البسكت عن احلق شيطان ]: من أمثاهلم [ 

صاحب احلق  ،طويل نٓوصاحب احلق لسۤا ،خرسأ
: قالوا جلحا ،لو حقإ السّن ،العني إال حق ،سلطان
ّقوا ٕد ،من قولة احلق: ك معووجة ؟ قال لنليش لفَت

ـَص   دوقا وعطّوا حقوقاْنـــــــــــ
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اعلموا قدر مالّية أهل الزوجة واجعلوا : يريدون(
 ). مهرها يناسبه
. لسنة اخللق أقالم احلقأ]: من حكمهم [ 

املوت  .املوت حق. لعاجز يشتكياحلق بالسيف وا
وهو ( .احلق يعلو وال يعلى عليه. تة حاللحق والورۤا

  ).من أمثال جند أيضًا
 .)...أو ما مات حق(ما ضاع حق وراه مطالب 

القوم  .مّرة ّقكلمة أحل. خوة وحتاسبوا عاحلقإكونوا 
 . هللا ما بستحي ماحلقأ .ضيع حقوقنتبال جّهال ب
 ،حق هالغرض دهبة: ]يقولون [ :  ّقأحل

  .كْلاُمل ،املال: احلق: جماز من العربية :مثنه: يريدون
 ،وأطلقوا احلق أيضًا على مهر املرأة

 . ّخرَألفني ْمألف مقّدم وأاحلق  :يقولون
  .اب وتقّبض احلقنكتب الكۤتا: ]يقولون [ 

واإلسالم يف حلب يدفع ذكورهم احلق 
  .عادة

احلق ناثهم إيدفع  يف حلب وغري اإلسالم
  .عادة

  .حق مبعىن الثمن: واستمدت التركية
 HAK :واستمدا القرواطّية منها فقالت

  .جر العاملأمبعىن 
  .HAK: ومثلها األلبانية فقالت

أنه  :يريدون(فوق حّقو دّقو  :]يقولون و[ 
 ). عالوة على هضمه حّق فالن ضربه

ة بتجي حّطي حّقا عالدّف]: من أمثاهلم [ 
  .ماتوا وماورتونا وحق البكا ماعطونا .اللحمة بالقّفة
البتعرف حق دّمو اقتلو ]: من كمام [ 

  .)اه اقتلوّدَأالبتعرف ْم: ودارة عزة تقول(
  
  
  
  

مطران حلب : ويف منشور جرمانوس حّوا
يقول يف احلق أي مهر املرأة تدفعه  ١٨٠٧سنة 
واألوسط  ،ألف) كذا( األعالوالنقد : لزوجها
  .واألدىن مايتني ومخسني ،مخسماية

 . ))غّرة((انظر املنشور كامًال يف 

قّدم املدير حبق فالن : ]يقولون [ : حّقو
وهو من تعبري ، واحملكمة أصدرت حبّقو احلكم ،تقرير

  .مبعىن خبصوصه )العربية( ))حبق((استعملوا  ،األتراك
احلكم : يقولون :] من عثرات أقالمهم[ 
  .احلكم الّصادر عليه :هصواب ،خطأ ،الصادر حبّقه
 ،وعاء الّطيب: اُحلّق: من العربية :ّقإحل
  .وهم أطلقوا

وحق الطيب عندهم حنجور صغري متصل 
 . بزردة ذهبّية تتقّلدها املرأة

ملا أجا الضلع احملشي : ]يقولون [  :ّقّق ٕبٕح
وملا أجوه الدّيانة بدي قلبو  ،حق بق :لصار قليب يعۤم
 ،شّدة السري: احلقحقة: من العربية ،يعمل حق بق

  .إتباع: وبق
ة ملا بتمشي الدّب: هي حكاية الصوتأو 
 . املي بتعمل حق بق ،وعليها قربة مي
  .أقول حّقًا: على تقدير: عربية :حّقًا

 . حمّقًا: انظر

مبعىن من  ،نسبة سريانية إىل احلّق :ايناحلقّٔ
 . يرعى احلّق
عداوته يف مسك أ: حقد عليه: عربية :دٔقٔح
  .ص فرصة لإليقاع بهقلبه وترّب

  .وهم رّدوا ،قداِحل: ومصدرها
 . احنقد عليه: وبنوا منها

: ر حقارةر وحُقِقَح: من العربية: رۤقٕح
  .صغر وذّل

  
  

  .احلقري: والصفة منه
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 . حقارت: واستمدت التركية
  .صّغره ،أذّله: حّقره: عربية: رقّٔٔح

 . حتقري: واستمدت التركية
 – انظرها – تعبري تركي من احلق :زحقٕس

 . التركية يف أداة السلب :))سز((بعدها  ،العربية
 ،أوجبه ،أثبته: ق الشيَءحّق: عربية: ققّٔٔح

  .صّدقه: الظنأو  القوَل ،كان منه على يقني ،أّكده
 . حتقيق: واستمدت التركية

 ،جلنة التحقيق: ] من تعبريام احلديثة[ 
 ،عم حبقق نظرو فيه ،حقق ودقق ،حقق يف املسألة
 . قاضي التحقيق
  .األرض الطيبة تزرع: عربية: قلأحل

  .وهم رّدوا ،قولاُحل: واجلمع
: واجلمع، وهم أمالوا ،احلقلة: والواحدة

  .قالتاحل
ن اجلريدة مواصطلحوا على تسمية الزاوية 

حقل : فقالوا ،احلقل: تتناول موضوعًا معّينًا
  ...حقل الرياضة ،النسائّيات

أو  الصناعةأو  حقل التجارة :واوقال
  .الزراعة

ويف  ،ل و حقٓالْقَح: ويف السريانية
 . قَالل وَحْقَح: الكلدانية

شرط عاحلقل وال خناقة ]: من أمثاهلم [ 
 . عالبيدر

 ،قنةداواه باُحل: حقن املريَض: عربية :نٔقٔح
  .ه باحلقنةـأوصل الدواء السائل إىل جوف

  الدواء: قنةاُحل: من العربية :ةقۤنــــإحل
  
  
  
  
  
  .أداا: وجمازًا ،حقن به املريضُي

 . وهم رّدوا ،نَقاُحلوقنات اُحل :واجلمع
من :  -  انظرها - :لغة هلم يف األّقة: ةقّٔإحل
  .أوزام القدمية

 . احلّقات واحلقق :وجيمعوا على
  .قدكثري اِحلال: عربية :قوداَحل

 . حقد: انظر
اصطالح عثماين لتسمية علم : قوقاُحل

  .الشريعة
  .احلق :انظر

 . كلّية احلقوق: وّمسوا الكلّية اليت تدّرسه
سوق يف بتشوف : ]يقولون [ : ةئققۤوإحل

وايل البسطات ـاجلمعة حقويقات حقويقات ح
اإلطار احمليط : العربية) )وقاُحل((تصغري : جٔروالٕف

  .بالشيء املستدير
 . احلقويقات :ومجعوها على

و به مسى  ،نسوب إىل احلقامل: ّقئح
 . وهم جاروهم ،األتراك ذكورهم
: من العربية ،من مفردات الثاقفني :ةاحلقيۤب

 ،حمل على الفرس خلف الراكبما ُي: ةاحلقيَب
وهم  ،اخلريطة اليت يضع فيها املسافر الزاد وحنوه

  .أطلقوا
وهم سّهلوا اهلمزة  .باحلقاِئ: واجلمع

  .وأمالوها
ووضعها جممع مصر على الوعاء الذي 

 . يضع فيه املسافر متاعه وثيابه
  .رِقالصفة من َح: عربية: احلقري

 . حقر :انظر

مقابل : ومن الكالم ،احلق: عربية :احلقيقة
  .أصلها وكنهها وجوهرها: ومن األمور ،ااز

  
  

 حقيقت وحقيقًة: واستمدت التركية
  .وحقيقي
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 . ومثلها األوردية
على أو  بالشيء حّك الشيَء: عربية: ّكٔح

: وحّكين رأسي ،أمّره عليه دلكًا وحّكًا: الشيء
  .أحّكين رأسي: بل صوابه: وقيل ،دعاين إىل احلك

: وبنوا .احنّك: وبنوا منها للمطاوعة
  .كك وحتكٔوحكٔو

  .ومثلها يف الكلدانية ،حّك: ويف السريانية
 . حّكي يل قرعيت ! يا فرحيت :يقول األوالد

 :أو( عم حبّكٓو جسدٓو]: من كنايام [ 
عطي  .)حباجة إىل الضرب: يريدون ،جلدو عم حبّكو

 ،ما فّيا حكة راس: أو(ما بّدا حّك رقبة  ،اللي عليك
  ).التفكري: يريدون

ى حيك ما بفَض: أو( ما عندو وقت حيك راسو فيه
أن  يستدعي: أي(ي احلك بأتِّ َفّك فّكبفالن  .)راسو

 ). يثور السامع
 . لكلحّك ّك للي َبٕح]: من استعارام [ 

األقرع إذا حّكا ]: من كمام [ 
وسادت هذه التهكمة على لفظ (ّكا چواألعور إذا 

 ). يدانيها يف العراق وفلسطني
ال قت(ك يشتغلوا حبك جلَد]: من سبام [ 

  ). ملن يعتذر بأنه مشغول
 
شارة ْب :حّكة احلاجب]: من اعتقادهم  [
دليل على : مالوحّكة الكف الِش ،ببقدوم غاي
دليل جّية صاحب : نييموحّكة كّف ال. قبض املال

 ،ر وركوب البحرَفدليل الَس: جرألوحّكة ٕا ،ينالۤد
  .سداجلبّدك قتلة ري : أما حّكة اجلسد فمعناها

  
 ،نقله: حيكيه َمالحكى الك: عربية :كَىَح

  .ّمن: عليه ،وضعه: اخلَرب
  
  

. ك ياهاللي بّد احكي]: من كالمهم [ 
عم حبكي . عم حبكي عاحلق .حكي هالعمل ماعليه

عم . تول احلكيلعطي ذهنك . على لسان فالن
 . عم حبكي على كيفو .بتمّطق حبكيو
 !عم حبكي لك يا كّنة]: من كمام [ 

  .جمنون حيكي وعاقل يسمع !.تتسمعي يا جارة
دوق كلميت أل حىت َمتكون رقبيت رقبة َج !يبريا
 . لو مت ياكل مالو مت حيكيٕأ. حكيهاأو

ليش ما  :رققالوا للش]: من كنايام [ 
 . ي مالن مْيّمت: قالت لن ؟بتحكي

 .مركگاحلكي ما عليه ]: من استعارام [ 
أو  أو جوهر(عم حبكي دهب . يكوالطةچعم حتكي 
عم حبكي بالقلم . واهلوا سوا حكيٓو .)جواهر
 . العريض

: ة الربكةو متل حّبحكي]: من تشبيهام [ 
حبكي قد القاضي املعزول  .كل عشرة عرغيف

 . واخلوري احملروم
كل من حبكي على قّد ]: من أمثاهلم [ 

 . وبالقفا مرّوه قّوْة چاحلكي بالو. كّياتو
ابالع لقمة كبرية وال ]: من حكمهم [ 

 . حتكي كلمة كبرية
. البحكي مع حالو جبّن]: من اعتقادهم  [
ع البحكي وبتدّم. ام بتضّيع ابناباحلّم حكاية البتحكي

 . عيونو مبوت غريب
محله  :، يريدونحّكاه: ]يقولون [ : حّكى

 . بنوا على فّعل من حكى املتقدمة :على احلكي
اهللا ال حيكّينا كلمة ]: من دعائهم [ 

 . بريةْك
اصطالح تركي على حّفار : احلّكاك
قّل اليوم و ،ومن األتراك استمدوا ،هااألختام ألنه حيّك

 . استعماهلا
  قيسرية يف سوق: اكنييسرية احلكّۤـــق
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املناديل على يسار اخلارج من باب اجلامع الكبري 
كثريًا حّك الذهب ملعرفة  ااغهصّييزاول  ،القبلي
حتليل  ءوما ،يعملون ذلك بأجر ،وكذا الفضة ،عياره

 . الذهب غري ماء حتليل الفّضة
مصدر : كايةاِحل: من العربية :ةۤيكۤااْحل

  .وهم استعملوها مبعىن القصة واألقصوصة ،حكى
 ،وهم سكنوا وأمالوا ،كاياتاِحل: عمواجل

  .واحلكايا
 . حكايت: واستمدت الفارسية والتركّية

د ستبَعلألمور اليت ُي ،حكايا: ]يقولون و[ 
  .هاحتقيُق

 ملعىن قضيته ،حكاية فالن: ويستعملون
 اأن زعلمتل حكايتك ٕب :]يقولون [  .وشخصه

  .زعلماَب
  .احلكوايت: ويسمون القّصاص

أو  وحكوايت حلب يقرأ غالبًا قصة عنتر
 . قّصة الضاهر
فالن ما . و ّختانةحكايٓت]: من استعارام [ 

 . بيعرف أّشي احلكاية
بعاص احلكوايت والتبعص ا]: من أمثاهلم [ 

 . احلكاية
متل حكايتك وجّر ]: من كمام [ 

  .حبكوا وما بساووا
 ،به استبدَّ: ر الشيَءِكَح: من العربية: رٔكٔح

أن  وهم يستعملوا لشراء البضاعة والصرب عليها إىل
 . ى فيبيعوا بزيادة عما اشتروهاتغَل

  .رِكمبالغة يف َح: عربية :ركّٔٔح
 . حكر املتقدمة :انظر

العقار احملبوس : كراِحل: لدمن املّو :رْكإحل
  .يؤجر إىل أمد طويل
  .كورةعلى اْحل :وجيمعوا

  

يطلقوا على نسيج احلرير  :ةٔرْكإحل
وكثريًا تطّرز  ،غطاءأو  زنارًاأو  الطبيعي يتخذ عمامة

حتبس : كرة ألا حتكر أيمسيت باِحل :باحلرير أيضًا
 . على طارة لتطريزها قدميًا باملخرز

 ،حكش األرض: ]يقولون [ : شَكٔح
 ،حنت من حفر ونكش البئر ،حفرها: يريدون

 ). العربيتني(
 ،اشةور باحلّكالبّب حكش: ]يقولون [ 
  .جوحكش السرۤا ،وحكش سّنو ،وحكش اجلورة

  .احنكش: وبنوا منها للمطاوعة
 :ويف الكلدانية ،شَكْح: ويف السريانية

 . مثلها
: ملن يثري كريهًا يقولون ]:من كمام [ 
 ية ؟ ش كرۤاحدا حبٓك

. مبالغة هلم يف حكش املتقدمة :حّكش
  .انظرها

  .مهاانظر .وشحركش وحْك: وبنوا منها
حتّكش وحتركش  :وبنوا منها للمطاوعة

 . وشوحتْك
باألمر  ،توّالها: حكم البلَد: عربية: مَكَح

ومصدره ، قضى وفصل: ولفالن وعلى فالن وبينهم
  .وهم رّدوا ،كماُحل

  .مْكُح: واستمدت التركّية
 ،حكم وجاهي: احلقوقمن مصطلح 

  .حكم قابل لالستئناف والتمييز ،وحكم غيايب
 . احنكم: وبنوا منها للمطاوعة

حكمه : يقولون :] من عثرات أقالمهم[ 
: يقولونو ،حكم عليه: والصواب ،خطأ .القاضي

  .حمكوم عليه بالسجن: صوابه ،فالن حمكوم بالسجن
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ي إذا غمضت العني صِف]: من كمام [ 
مىت نام اإلنسان تعطلت كل : أي( )قعدللَم(احلكم 

  .)جهزة اجلسم إال املقعد فإّنه يعمل عملهأ
كل وقت بنعطى لو ]: من أمثاهلم [ 

اصرب على حكم . اصرب على حكم رّبك. حكمو
  .اتنيچحكم النفس عالنفس . الزمان

 . من حكم برزقو ما ظلم
  ]:أغانيهم  من[ 
 كم حاكم علّيا لو ح            هواكن ىسَلاوالنيب ما

ضربو وحّكم الضرب  :]يقولون [ : مَكَح
من حكم السابقة  ،وصادف: يريدون ،على عينو

 . قضى اهللا وقّدر اهللا: مبعىن قضى على تقدير
. ت مرة وأخطيناحكۤم]: من كالمهم [ 

ي ّچحكم وشي ومۤاأنا  .شانصأو  مو حظَكَح
شوفو كل يوم وحبكمين بشهر  َبينحبكم. وّچبو
 . شوفوماَب

 . ينات مّرة وحّبحكۤم]: أغانيهم  من[ 
 أميومهون  ،مَكحتتا َح: ]من توريام [ 

: وهم يريدون .م اهللاَكحتت هذا العمل ِح :يقولون
 . كان حتتهاأن  صادف

م امليم عالقاف َكإذا َح]: من أمثاهلم [ 
 ،يتكلمون مبا يشبه كالم اجلفر(وش وال ختاف الٓق

 ،القول: بالقاف: يريدونو ،التّم: بامليم: يريدون
 ). يتكلم فليتكلمأن  إذا صار جمال للفم: يريدون

  .وال مجع له: ماحلاِك: عربية :مَكاَحل
 . ن يتوىل قيادام يف كرة القدم َمَكواَحل

أن  :أطلقوها على املسايفة: مَكلعبة اَحل
وقد يتقارع  ،يتقارع سيافان بسيفيهما وترسيهما

بود وإذا طالب صاحب الّن ،وديهماود بنّبحامال النّب
  يتصدى لهأن  زال سّياف كان من احلّقـــــن

  
  

ود أقوى من السيف وقد ألن النّب ،سّيافان ال واحد
ومسيت بلعبة احلكم أخذًا من قوهلم  ،يغلبهما معًا

 –انظر حكم مبعىن صادف  - ..أو حكم الضرب على راسو

م حيكم َكاَحلن أل ،احلاكم: م مبعىنَكبل من اَحل: وقيل
  .بني املتنازلني

ة م هذه مبا فيها من خفَكلعبة اَحل ولعّل
حكام وتسديد تعّد من أروع إورشاقة وقّوة و

  .وال جتاريها بلد ،مااحتفظت به حلب
 ،دبگوحكاية ال ،مَكأحب لعبة اَحل أناو

أن  على ،ورقص العبلة ،))اسق العطاش((ونشيد 
برقصهّن  مبوكب من العبالت يتمايلنأنا نّظمه أ

 ،ولبس موّحد وعلى نغم واحد دةحبركات موّح
الزمان يسمح يل بتحقيقها يف إعادة تسجيل  ولعّل

 . يزيونڤيف شريط التل ))أعراس حلب((
أو  أقامه حاكمًا: عربية حّكمه :حّكم

  .مْكيف اُحل فّوض إليه األمَر: يف األمر هوّال ،مًاَكَح
  .مّكحت: وبنوا منها للمطاوعة
 . حتكيم: واستمدت التركية

 .جلنة التحكيم: ] من تعبريام احلديثة[ 
 . اللجنة التحكيمّية

 . نا فالنحكّم]: من كالمهم [ 
ضرب الطابة وحّكم : ]يقولون [  :ّكمَح

  .سدد: يريدون ،الضرب عاهلدف
  .م مبعىن صادفل من حَكبنوا على فّع

 . حتّكم الضرب: وبنوا منها للمطاوعة
 ،احلكيم حّكمٓو: ]قولون ي[ : ّكمَح

بنوا على فّعل من احلكمة مبعىن  ،داواه: يريدون
ن كثريًا أل ،واستعملوها يف التطبيب إليهاالفلسفة وما 

 . من الفالسفة كان يطبب قدميًا
 ))احلكم((اصطالح تركي من : احلكمدار

  ،األمري ولِّأداة َت: الفارسية ))دار(( و) عربيةـــال(
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  .وهم استمدوها منهم ،على احلاكم األتراكأطلقها 
 . احلكمدارية :ومجعوها على

 ،الفلسفة :اِحلكَمة :من العربية :ةكۤمإحل
 ،وهم استعملوها مبعىن الطب ،األشياءالعلم حبقائق 

ألن الفالسفة كانوا قدميًا يزاولون مع فلسفتهم 
هم الذين  األتراكل ـولع –حّكم  :انظر – .الطبابة

 . استعملوها مبعىن الطب
كنا يف احلكمة صرنا ]: من كمام [ 
 . ةهاحلكيم حكمتو بيطرّي. يف البيطرة

: من العربية ،من مفردات الثاقفني :ةكۤمإحل
  .دادهصواب األمر وَس ،لماِحل ،العلم ،العدل: كمةاِحل

  .وهم رّدوا. مَكاِحل: واجلمع
: واألوردّيةواستمدت التركية والفارسية 

  .حكمت
وعارف  ،حكمت: ومسى األتراك ذكورهم

  .حكمت
وكانوا إذا رأوا ممن يعتقدون فيهم ماخيالف 

وإذا حدث يف الطبيعة كارثة .كمحتتا ٕح: الشرع قالوا
 . حتتا حكم: قالوا أيضًا

 ،مَكحتتا َح: يقولونف ] ويتندرون[ 
  .مرأةاح حتت تسطَّأن  صادف: يريدون

 . ةَمْخَح: ه ويلفظواَمْكَح :ةـويف العربي
: استمدوا املثل العريب]:  من حكمهم [

  .الصمت حكمة وقليل فاعله
ورد ذكره يف البيان والتبيني ومجهرة 

وفصل املقال والعقد الفريد البن عبد ربه  مثالاأل
وأمثال امليداين وروضة العقالء وزهر  واملستقصى

  .اآلداب والتمثيل واحملاضرة ولباب اآلداب
  .القّصاص: ))التاج((ذكرها  :وايتَكاَحل
  
  
  

: احلكوايت ييسم األقصىواملغرب 
  .داويالْغ

  :وايت عندهم نوعانَكواَحل
يقص  :حكوايت السهرات يف البيوت -ً ١

ع السهرة من ألعاب َتقصصًا صغرية بني ُم
  .ومضحكات
صة قيقص : حكوايت القهوات -ً ٢

ولدى تالوة  ،بين هاللأو  الزيرأو  عنترأو  الضاهر
  .بين هالل تصحبه الربابة
 . انظر قاموس الصناعات الشامّية

يف  حدهمأإذا زاد ]: من كمام [ 
 .بعد العشۤا احلكوايت: حديث غري مرغوب فيه قالوا

 . يةابعاص احلكوايت وال تبعص احلكۤا
على  –انظرها  –بنوا من حكش  :شٔوْكٔح

  .عولَف
 . شحتكٔو: وبنوا منها للمطاوعة

ن قّدام حكوشة السنۤا]: من كالمهم [ 
 .ش القراينحكۤو(...)  .اخللق عيب
على  – انظرها – ن حّكـبنوا م :ككٔؤح

  .فعول
 . كٔوحتْك: وبنوا منها للمطاوعة 
مصدر : احلكومة: من العربية: ةكوۤمإحل

  .وهم استعملوها مبعىن الدولة - انظرها - مَكَح
  .احلكومات: واجلمع

  .وماتحككومت وُح: التركيةواستمدت 
  .األورديةوكذا 

من التركية  األلبانية احلكومة واستمدت
  .HYQYMET: فقالت

دار  ،موظف احلكومة: ]يقولون [ 
 . اجلهاز احلكومي ،دوائر احلكومة ،احلكومة

احلكومة كانت  اللو]: من كالمهم [ 
جحشة احلكومة عرجا بس  .بعضا أكلتالناس 
 . ابن احلكومة خباف وبنخاف مّنو. بتصل
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 .احلكومة ملح األرض]:  من حكمهم[ 
 . يك ال تعِطصاحب ماحلكومة ال تاخد وسّرك ملرَت

 . انظرها .ىَكمصدر َح: عربية: ياحلِك
مرض : )العربية(كاك حتريف اُحل :كيكاْحل

 . كاَحل
جماراة  ،أطلقوها على الطبيب :كيماَحل

  .لألتراك
  .حّكم واحلكمة: انظر

  .وا وقصرواوهم رّد ،كماءواجلمع اُحل
ولرئيس  ،حكيم :ويقول األتراك يف الطبيب

  .حكيمباشي: األطّباء
ن التركية حكيم ـواستمدت األلبانية م

  .HEQIM: فقالت
  .حكيم: واستمدت الفارسية

 :ويف الكلدانية ،كيمٓاْح: ةويف السريانّي
أما الطبيب  ،ذي احلكمة والفلسفة: مبعىنا كيَمْح

تقول أن  كما يغلب ،تقول السريانية أسيٓاأن  فيغلب
 . اأسَي :الكلدانية

ب وال تسأل اسأل جمرّۤ]: من حكمهم [ 
 . حكيم خابر

كّب الدوا واصروف ]: من كنايام [ 
 ). املريض على وشك املوت: يريدون(احلكيم 

ينا الحكيم اهللا اليسّلط عل]: من دعائهم [ 
 . والحاكم

  :يقول اليهود]: من كنايام [ 
 . يشوفك احلكيم ويهّز براسو

  ]:أغانيهم  من[ 
  ي حكيم يداويينوبّد      انةـمرضا ـأن !يا يامو

 شوفة حبييب بتكفيين       دوا احلكيم ما بينفع شي
اصطالح تركي من احلكيم : احلكيمباشي

رئيس : أي ،مبعىن رأس ))باشي((بعدها . املتقدمة
  .األطباء

 . كيمباشّيةاحل :وجيمعوا على

كان : ]يقولون [  :لگٕحأو . عليه: لگح
 ،ل على مطلوبوگق حمطلوبو من رّبو جييه صيب وهّل

 جند ، ملحصل عليه: يريدون ،شوف ضحكتو رطل
من . ..حاق لــ. ولعلها من العربية ،هلا أصًال
 . أحاط: حاق به

 ،نزل فيه: يف املكان حّل: عربية: ّلٔح
وهم  ،وجب: اهللا مُرأعليه  ،ارحتل نقيض ،سكنه

  .يستعملوا الزمة ومتعدية
 . مثلها :ويف الكلدانّية .ّلَح: ويف السريانية

أو (ة حّلت الربۤك: ]من متلقام [ 
 . حّليت الربكة .)الربكات

أو (ال حتل ثقالتك علينا ]: من كالمهم [ 
 )جدبنتكأو  ،كجنوَن

 ْهبزورنا حبّل الربكلي ال]: أمثاهلم  من[ 
 . ْهكَبواملا بزورنا خبّفف َل

 ،نقضها ،فتحها: حّل العقدة: عربية :ّلٔح
  .فّكها

أو  حّل املسألة: ازًا يف حنوجموتستعمل 
  .اللغز

 ،حّل الشراكة: كما تستعمل جمازًا يف حنو
 . ورئيس اجلمهورية حّل الس النيايب

وعن  ،ا بقٔىل عّنٕح: يف التّربم ]يقولون [ 
  .وعن ربنا ،نااوعن مس ،)عقبنا(وعن  ،زيقنا

 . احنّل :ومطاوعها
 :ونقيضه(ة برۤم ّالٕح]: من استعارام [ 

 . والربط يدو احلّلإفالن ب .)لّفا برمة
 وأرسيناينا القلوع حّل]: من أمثاهلم [ 

 . أمسيناعلى ما  وأصبحنا
ط ال حبّل فالن حضٓر]: من كمام [ 

  .حضرط: انظر. طوال برٓب
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  ]:من شعرهم [ 
 ي التوب ِل زراراحّلي يل           لىبَّالعيون الٕد ّمايا

من  ،ّللون وَحّل املعَدَح: ]يقولون [  :ّلٔح
 . أذابه: حّل اجلامَد: العربية

فيستعملوا  ،الصباغ حّل: ]يقولون [ 
 . والعربية ال تستعملها إال متعدية ،الزمة

 . ريت حبّل وببٓجچلها]: من كالمهم [ 
ي م عَلۤرهالغرض ٕح: ]يقولون [ : ّلٔح
  .كان حالًال ومباحًا: عربية ،وحّل عليك

  .األحل وحّلل: انظر

 . مثلها :ويف الكلدانية ،ّلَح: ويف السريانية
 . ّدنت املرا حّل قتالأإذا ]: من اعتقادهم [ 
شرب عصري عاحلّل : ]يقولون [  :ّلإحل

مصدر حّل : ّلاِحل: من العربية) تٓوْلعلى ٕح :أو(
وهم  ،أي مل خيالطه حرام ،كان حالًال: الشيُء
  .أطلقوا

 ،اللو حيكي معاقد ْحبْش: ]يقولون [ : حال
 . ّذَل: حال له الشيُء: عربية

  ]:أغانيهم  من[ 
 وافاين احلبيب               اليلحاليل َب
: الشيَء ،جعله حلوًا: حّاله: عربية :حّلى

 . وصفه باحلالوة ،زّينه
أو ( عم حبّلي البازار]: من كالمهم [ 
 . )البازارات

ي ريقنا ويكّتر اهللا حيلِّ]: من دعائهم [ 
 . ديقناْز

بائع  ،الكثري احللب: عربية :احلّالب
  .احلليب

  .ّالبةاَحل :ومجعوه على
 . انظر قاموس الصناعات الشامّية

  
  

 - !ماشا اهللا - شغلتو]: من استعارام [ 
 . حّالب النملة: ويسمون البخيل .بة بقرة حّال

  .أطلقوها على حلمة الثدي :ةاحلّالۤب
 . احلّالبات :واجلمع

لك لت شْفَك: ] من دعاء النساء[ 
يف املتاحف كثري من (ن خايبات احلّالبات ال ترّد

التماثيل تصّور املرأة ويدها على ثدييها كانت تقدم 
 أموميتل حبق أتوّس: تستدر حناا كأا تقول لآلهلة
 . . . . . ). أن

فالن من حالتو من : ]يقولون [ : تَالاَحل
حتريف من حاالته  ...قۤزمشط ٕنأشعرو : صفاتو

 . ه ما بعدهاوتالزم شبه اجلملة هذ ،)العربية(
  .من حيلج القطن: عربية :احلّالج

  .حلج :انظر

  .انظر قاموس الصناعات الشامّية
، ر حالسوغّي: ]يقولون [ : سّالٕح

 ،مل جند هلا أصًال ،تنّكر وبّدل ثوبه ومظهره :يريدون
ومن  ،الثوب: )العربية( ))ّلةاُحل((ولعلها حنت من 

 . العالمة واهليئة: )العربية( ))السيمة((
ط ۤطك داميًا حۤاَب شأ: ]يقولون [  :الشاْحل

من  ،ط حبالشوۤطحۤاأو  ،ك وحالشوالَشْح
 . الشقاء ،الذّل ،الضعف: لشٓاۤح: السريانّية

  .فْلكثري اَحلال: عربية: احلّالف
 . حلف :انظر

 . ّدابگكل حّالف ]: : من أمثاهلم [  
  .من حيلق الشعر: عربية :احلّالق

  .حلق :انظر
  .نياحلّالِق: واجلمع

  .قاموس الصناعات الّشامّية انظر

 NOTRE VOYAGE AUXجاء يف كتاب 

PAYS BIBLIQUES ومررنا : ١٨٤٥عام  طبوعــامل  
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فرأينا حّالقًا ينتف شعر  )حلب يف( سواقاألبأحد 
  .رهزبونه خبيط متني مضموم بزّر يدّو

وسأصف لقارئي صالون احلالقة كما 
  :عرفته قبل حنو نصف قرن

يف فصل الصيف وباب احلانوت  اآلنحنن 
 سوداألخيوط القصب الرفيع : لكن اخليوط ،مفتوح

ذه اخليوط ـه ،خرزة وأخرىيتوسط بني كل عقدة 
مث تضطرب وترسل صوتًا  ،لـاملدّالة تصدم الداخ

  . !وسهًال أبو فالن أهًال: غم بصوت احلالق قائًاليّد
ومهمة هذا اجلدار الرمزي منع دخول 

كأمنا يقول  ،احلانوت باضطرابه اخلفيفالذباب إىل 
  .أما اهلواء فيسمح له ،قٔسَي: له

ّزت لوحة مستطيلة ويف سقف احلانوت ُر
تتحرك  أمام أن  من املقّوى ويف رزتني تسمح هلا

فترسل على  ،ستها أجري احلّالقَرووراء كلما شّد َم
  .الزبائن هانئ اهلواء

وهذا السطل النحاسي املقّور املقلوب 
  ى من السقف أيضًا ما هو ؟ويتدّل ي باحلنفّيةينته

 ،حيضن املاء لغسل الرأس بالصابوننه إ
وينصّب املاء املستعمل إىل طست حناسي كبري مقّور 

تدخل يف أن  من حافته يسمح ملعظم الرقبة املطأطئة
  .تقويرته

الق ـأما األرض فيتوسطها كرسي احل
وحول اجلدران الثالثة مقاعد خشبّية  ،العايل

  .لالنتظار
سي احلالقة مرآة طويلة وحتتها وأمام كر

خشيب عليه األمواس واملقصات وبكرة النتف  رف
  .والشّبة ومرآة صغرية مطّعم إطارها بعرق اللولو

اوي وقد قنا على قبقاب شۤربهاهو ذا حّال
ومتنطق بسري  ،محرشّد على نصفه السفلي املئزر األ

  يتدّلى من وسطه األمامي أسودلدي ــــــج
  

حىت إذا انتهى فرك  ،القايش الطويل يشحذ به موساه
وفركها  ،فركها بيده ،قن الزبون بالصابون البلديذ
  .يعرف الفرجون آنئذ مل يكن إذ

أن  حان أن هاهي رغوة الصابون تؤذن
ن والديِّ ،وبسم اهللا الرمحن الرحيم ،حيلقأن  للموسى

وليحضن الكف قحاطة الشعر  ،عّوذةها باملقيسب
 ،فيمّر الشبة على الوجه ،املصّبن حّتى تنتهي احلالقة

  .واهللا ينعم عليك ،ونعيمًا ،ّمث يعطره مباء الزهر
 ،حّالق الضيعة فال أما ،هذا حّالق حلب

  .ولكم شاهدته يتفل على صرمايته ليشحذ موساه
  :احلالق ما يلي أعمالويتفّرع عن 

  العلق الذي يربيه يف القناينتعليق  -ً ١
  .على جسد من يريد الفصد به

  .تعليق كاسات اهلوا على الضهر -ً ٢
  .احلجامة -ً ٣
تشريط آذان من يشكون وجع الرأس  -ً ٤

  .املزمن
  .اخلتانة  -ً ٥
  .املنخورة األسنانقلع   -ً ٦
وا من الصنائع هذا وصنعة احلالقة ال يعّد 
 . الشريفة

إذا  يقول العب الطاولة ]:من كمام [ 
 . قنيزهرو زهر حۤال :أقبل احلظ مع خصمه

بوز : مابتدفا أشيا لتْت]: من أمثاهلم [ 
 . املرا) مقعد(الكلب وأصابيع احلالق و 

بضحك : متل احلّالق]: من تشبيهام [ 
 . صلع بطقطقة املقصعاأل

هو  ١٩٦٠عدد احلالقني سنة : ] إحصاء[ 
  .حالقًا ٤٥٠

 ...*شعر النساء ويكويهعدد من يقص 
  . حّالقًا وحّالقة
 .فراغ يف األصل - * 
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. حرفة احللق: القةاِحل: من العربية: قةٔالاْحل
  .حلق واحلّالق :انظر

مامل  ،باح ضّد احلراماُمل: عربية: اللاَحل
  .تاعاَمل .حظرُي

  .كلها اإلسالمية األممواستمدا 
: ن التركيةـواستمدا اليونانية احلديثة م

  .KHALALI: فقالت
: واستمدا الرومانية من التركية فقالت

HALAL . 
 . حالل زالل: ]يقولون [ 
 حسحب حاللو ورا]: من كالمهم [ 

  .)مجالهأو  بقرهأو  غنمه: يريدون(  مالضيعة
  .خسرنا من حالل مالنا. حو حاللهادا دْب

  .بنت حالل .ابن حالل. ختبري حالل
قسمة  .) حالل ولد. : ويف حضرموت( 

 . حاللّية
 . كالمو السحر احلالل]: من استعارام [ 
املوت . حالل عالشاطر]: من أمثاهلم [ 

. ند ذكرو ببانابن احلالل َع. حق والوراتة حالل
 . الزنوي خباف عحاللو واحلرامي خباف عمالو

  ]:أغانيهم  من[ 
 . جفاين احلبيب       اليل باليلَح

حالة الشب يكون : ]يقولون [ : حالة
: مصدر حال الشيُء: )العربية(حتريف احلالوة  ،دعگ

  .كان حلوًا
 . احللو وحلي واحلالوة :انظر

واحد من حالتو من  أجا: ]يقولون و[ 
ة اروخ باجرو ولّفچإلو شوارب مّربمة و: صفاتو

  .عة موصلليةۤيحطاطة على قّب
حالة الشب ياكل قتلة : رونويقول املعّت

  .عبيتوقبل ما يرو 
  
  

  :]يقولون [ 
  ارة للمرتولماخلّم          يا حالوة الشب يكون

رملة ضرعا التاخد األ]: من كمام [ 
ما حالة  ،شّول يتاكل وبتشرب وبتتذكر حبيبا األّول

 . لي قطفو أّولٕل الكرم إال
مصدر حال : احلالوة: من العربية :ةالۤواَحل

 .كان حلوًا: بالقلبأو  بالعنيأو  مبالف
الفيض يف باب  اللي سحبو :]يقولون [ 

 . جنان من حالوة الروح متّسك بسجرة وما خلص
  :] أغانيهم من[ 

  وسوك يا نّنك يا لطافَتياحالوَت       سوسو حنتوسو
لواء مجع اَحل: ىاحلالَو: من العربية: ةالۤواَحل

  .كل طعام حلو: واحللوى
  .احلالوات :وهم مجعوها على

أطلقوها انصرفت إىل احلالوة  وإذا
الطحينّية اليت تتخذ من الّطحني والطحينة والسريج 

هذه اجلذور النباتّية اليت : والّسكر وعرق احلالوة
  .واليت تؤكل يف الشتاء ،البياض ةناصعجتعل احلالوة 

  .اجلوز إليهاوقد يضاف 
وعندئذ ترقق  ،السمسم إليهاوقد يضاف 

  .وتلف ترقق وحتشى باجلوزأو  وتقطع
  .احلالوة اإلدريسيوذكر 
  .انظرها .يناحللوۤا: وا صانعها وبائعهاوّمس

: ويف الكلدانية ،يوتٓاْلَح: ويف السريانية
  .حليوتا

 ٥٨٤ص  ١ج  ))وثائق تارخيّية عن حلب((ويف 

أوقية حالوة : ورد ذكر احلالوة يف قوله ١٧٦٨سنة 
  .غروش وكان غالء ٦الطحينة 

احملترفني يف صنع احلالوة أن  نظرنا تويلف
  .شيعةال من الطحينّية يف حلب كلهم

طحني : وتسمى احلالوة الطحينّية يف تركية
  .حلواسي
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ن ـواستمدت الربتغالية كلمة احللوى م
  .ALFELOA :العربية فقالت

: من التركية فقالت األلبانيةواستمدا 
HALLVA.  

: ومثلها اليونانية احلديثة فقالت
KHALVAS.  

الوة ـاحل أكلبوالبدو والريف يتغنون 
 :قال لو: يف أمثاهلم يقولونو ،لترفا ويعّدوا مثال

شو أ :قال لو. بفلوسو: قال لو ،محد بياكل حالوة
عبايت . الصلح بعد العداوة: احلالوة ؟ قال لوم أحلى
د ما ينام َمَح .. ال احلالوةچت بعباية ابن عم اللي دّق

  .وفوق راسو حالوة
جمحم عند بيت حافظ  األمريوكان نزل 

يكرموها فطبخوا أن  بيت حافظ وأراد ،ومعه عمته
 ،وكانت مريضة التشتهي الطعام ،هلا شهّي الطعام

در گأما: تتقّدم إىل السفرة تقولأن  حلواأفكانت إذا 
  .درأگحالوة ما ا أّندر لو گأما

احلمصي قوله يف  الزيينومن مناقضات 
  :احلالوة

  ة عاديت كالبدويويف احلالو
  باحللو دومًا مل يزل جمنونا                 

رثاه بعضهم قائًال على  الزيينوملا مات 
  :حيققوا له بعد موتهأن  لسانه موصيًا
  لفحوين ن مت حاالإأنا 

 لوين على فرش احلالوة غّس                
أي ( لّسا احلالوة عالرف]: من كنايام [ 

  ).التزال يف بداية األمر: حالوة العروس، يريدون
 ورقمكتوب على ]: من أمثاهلم [ 

  .ةال حمبة إال بعد عداۤو: ةاحلالۤو
  .ال ببعلبكامايف حالوة : بعلبك أمثالومن 

من احلالوة تتخذ من معّقد  أنواعوهناك 
 : منها ،إليهالّسكر مع إضافة شيء 

معّقد السكر يضاف إىل : ة البندقيةاحلالۤو
  .البندق

يتخذوا من السميد : حالوة اجلنب
ويرش مدقوق  ،سمن احلديدي واجلنب احللولوا
: يف مطلع الربيع وتعمل غالبًا ،رفة على سطحهاقال

  .اجلنب إقبالوقت 
 ،كاحلالوة البندقية: حالوة جوز اهلند

  .لكنها ببشارة جوز اهلند
نها لك ،كاحلالوة البندقية: ة اجلوزيةاحلالۤو

 . باجلوز
 أمحر قطر مصبوغ: ر عنربحالوة سّك

 . يكون مطاطًا
يضاف إىل معقد : قليةچرچة الاحلالۤو

وبعضها  أصفربعضها  ،ل اليابسگالسكر كسارة الزن
  .مسيت حبكاية صوت كساراا ،أمحر

 . وخيطىء بعضهم فيسميها حالوة املنقوش
 ،كاحلالوة البندقية: ة السمسميةاحلالۤو

 . لكنها بالسمسم املقشور
هي احلالوة الطحينية لكن : حالوة شوشية

  .كةّالعرق حالوا خشن وتكون ع
 . وا عرق حالوا بهّمس ،الشعر: والشوش
  .احلالوة :انظر: ة الطحينيةاحلالۤو

  .حالوة املستكة: انظر: ةحالوة العلۤك
يتخذها فقراؤهم من الدبس  :ةحالوة الغوۤل

 . تطبخأن  ميزج بطحني الربغل دون
لكنها  ،كاحلالوة البندقية: ة الفستقيةاحلالۤو

 . بالفستق
يضاف إىل معقد السكر : ة القرعيةاحلالۤو

  .مفروم القرع الرقيق
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 . ذكرها الزيين احلمصي يف مناقضاته
 ،كاحلالوة البندقية :ةة القرمشيّۤاحلالۤو

 . لكنها باخلبز الفطري األبيض الرقيق املغلي بالسريج
لكنها  ،كاحلالوة البندقية :ةة القضامّياحلالۤو
 . بالقضامة احللوة
لكنها  ،كاحلالوة البندقية: ة القنبزيةاحلالۤو

 . بالقنبز احللو
 . حالوة قنبزية: فش طز]: من كمام [ 

لكنها  ،كاحلالوة البندقية: ةة اللوزّياحلالۤو
 . باللوز احللو

 :ومحص ةوها من محااستمّد :حياحالوة اَمل
والسكر مث تصب يف أواين  ذيتخذوا من السمي

 .مث تقطع يف مكعبات ،بلون آنيةكل ما يف  نّوويل
ليلة القدر اليت حييوا حىت  :وها باحمليا يريدونّمس

  .وقد حتشى باملرىب .الصباح
حيا ألا تعمل ليلة نصف ومسيت باَمل

 . حيييها املتعبدون بالعبادة إذشعبان 
هي املهلبية نفسها إال أا : حالوة مرزرية

 . غليظة وتقطع وتباع
سكر  ،ةـحالوة العلكأو  :حالوة املستكة

 . ومستكة
ن احلالوة ـرقائق م: قةة املطّباحلالۤو

ت من واستمّد ،ذات طبقات يعزهلا الطحني الطحينية
 . البشمينة: وامسها يف محص ،محص

لكنها  ،كاحلالوة البندقية: حالوة املنفوش
 .مبنفوش الدرة الصفرا

أحسن ماتاكل حالوة  :]من كمام [ 
 . منفوش رو رّقع بابوجك املبخوش

أخرج ما يف  الشاَة حلَب: عربية :بَلَح
  .ضرعها من لنب

  
  
  

 :ويف الكلدانية ،بَلْح: ويف السريانية
 . مثلها

: تيس بقول: منقول لو]: من كمام [ 
 . احلبو

  .حلبااك ت عرتَتإذا درّۤ]: من أمثاهلم [ 
«              «            «  
اسم مدينتنا اليت تتوىل موسوعتنا  :بَلَح

  .هذه دراسة هلجتها
  .احلليب: إليهالنسبة او

 . أمالواوهم  ،ةاحللبّي: واجلمع
يدفع : يريدون: (ةة حلبّيعشۤر: ]يقولون [ 

 ). كل واحد ما يلحقه من مصروف
من فسط حلب وحليب ]: من كمام [ 

 ٕ ومّربم شواربو  ،بس صرماية محراب ۤالإال دَنولفتو
 . قحلب اجلّل أهل .بَنعلى َج

  :] من شديام[ 
  جناة بتحّجـسبل         لةـا سبـلة يـَبَس

  والنيب شايل كتاب          جنا قرب النيببتحّج
  ...     من حلب لعنتاب

يت للو احلليب إذا قّص: ]من توريام [ 
قّص أي يمبعىن ال أاحتتمل (عصبو ما بنقص 

 ). ومعىن ال ينقص من النقصان ،قطعالُي
حلب وصل للهند  أعرج]: من أمثاهلم [ 

إال درب كل ضيعةٕ  .)سبب هذا اشتغاهلم بالتجارة(
 أمحلب . زيوان حلب وال حنطة جلب .على حلب

  .املعايل والّرتب
ن دراع حلب ماي هٓو: الالذقّية أمثالومن 

 . ن ؟ماو هٓو
على قلعة  لسانو بلّف]: من كنايام [ 

  .حلب
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  ...ي معاكم راححّب يا راحيني حللب:] أغانيهم من[ 
 . يونالم ىوكل واحد حليب بيسو ...:)غريها( 

ومرتو وشامي  حليب]: من ألغازهم [ 
كل  :كلوا تلت تفاحاتأوأختو دخلوا البستان و

احلليب والشامي وأخت : هم ثالثة (واحد تفاحة 
دا بلبنان بي بِش). احلليب امرأةهي  الشامي اليت

أش يف  ).الالم(وبتوسط حلب وبنتهي بالربازيل 
ق ح تعّلَلَب: مما يقرأ طردًا وعكسا ).الالم(بنّص حلب 

 . حتت قلعة حلب
  موجز مقتبسات من كتاب

  ))يف حلب يف القرن الثامن عشر اإلفرنج((
  قسطون: تعريب ،لرسل

املقيمون يف حلب خليط من  اإلفرنج
اويني والبنادقة واهلوالنديني سنكليز والفرناإل

  ).الوسطى ةيطاليإدوقية يف :TUSANY:(والتوسكانيني
وكذا بينهم  ،اإليطاليةواللغة الشائعة بينهم 

ولباسهم اللباس  ،حلب أبناءصل م من وبني من يت
  .الغريب نفسه

وبعض املستشرقني يف حلب يتزّيا بزّي 
  .الشرق

لكنهم مجيعًا حيتفظون بالربنيطة وحتتها 
  .الشعر املستعار

  .اإلنكليزيةالوكالة التجارية : ٢٩ص : انظر
  .الوكالة التجارية الفرنسية :٣٢وص 
  .اهلولنديون: ٣٦وص 
  .والتوسكانيونالبنادقة : ٣٧وص 
  .اإلفرنجمساكن : ٣٨وص 
  .طعامهم: ٣٩وص 
  .حيام االجتماعّية: ٤٢وص 
  .ةاألجنبّياالمتيازات  ٥٦وص 
زيارات القناصل الرمسية لرجال : ٥٧وص 

  .احلكم
  رئيس: (احملّصلأن  ٦٢اء يف ص ـــج

يهدي القنصل مبناسبة عيد حكومي جوادًا ) املالية
يف حلب البقجة  ة املسماةـالبقج: منها وأشياء
  .ة سراويل حريرية مطّرزةتّك: ومنها ،الكيالنية

  .والسوقة اإلفرنج: ٦٥وص 
  .وقطاع الطرق اإلفرنج: ٦٦وص 
  .الشاذة األحوالوالوالة يف  اإلفرنج: ٦٨وص 
  .الوافدة واألمراض اإلفرنج: ٦٩وص 
  .الطاعون: ٧٣وص 

 واألكرادغارات البدو : ١٢٧وص 
  .والتركمان

سعد باشا إىل أوجاء : ١٣٥وجاء يف ص 
يف  ًاوكانت حلب تعاين نقص ،حلب وتسّلم منصبه فيها

فاخنفضت  أهرائه،فأمر أن تنقل احلنطة من  األقوات
  .وأحبه احللبيون األسعار

  .نكشاريةاإل: ١٤٣وص 
  .الباشا أو الوايل: ١٦٢وص 
  .حدود حلب: ١٦٣وص 
  .همتنكر الوالة وعّس: ١٦٨وص 
  .الوايل موت: ١٦٩وص 
  .القاضي: ١٧٠وص 
  .األشرافنقيب : ١٧٧وص 
  ).رئيس املالّية:(احملّصل : ١٧٨وص 
  ).نكشاريةقائد اإل(: السردار: ١٧٩وص 
  .اإلدارةجملس : ١٨١وص 
  .غاواتواآل األفندية: ١٨٣وص 
  .التجار والصّناع: ١٩٧وص 
الشنق واخلنق وضرب : العقوبات: ٢٠٠وص 

 . العنق والرفع على اخلازوق
  ))ت حلبنااخ((موجز مقتبسات من كتاب    

  لدعد حكيم
حلب مبنية : يف مذكراته ))يوڤدار((قال 

يدور أن  املعتاد لإلنسانوميكن  ،على سبع رابيات
  .حوهلا يف مدة ثالث ساعات

وكان حللب يف القرن السابع عشر عشرة 
  باب ،باب احلديد ،باب النصر :منها ،وابـــأب
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باب  ،نطاكيةأباب  ،باب قنسرين ،باب املقام .الفرج
  .محراألباب  ،ناجلنا

يم ـومفاتيح املدينة حيفظها زع
  .جنديًا )٣٥٠(وعنده  ،نكشاريةاإل

  .وت فيها غالبًا من طبقة واحدةيوالب
ة يف البيوت تغطى ـوالتخوت املوضوع

  .بسجاد وبسط كانت تنسج يف معامل حلب نفسها
 ،اجلوامع أبنيةيف املدينة هي  األبنيةوأحسن 

  .ريثوعددها ك
 ،واملنارات والقبب مصفحة بالرصاص

  .وهي تستجلب نظر الناظرين حلسنها
هذه اجلوامع اجلامع املعروف  وأمجل

حاكم  :))رام باشا((مسي باسم بانيه  ،بالبهرامية
  .مث جامع العدلّية              .حلب

 ،ليس يف جوامع حلب فقط األبنيةوحسن 
  .حسنة البناء أيضًا هاوأسواقا ناابل خ

 السابع عشروكانت املدينة يف القرن 
غري  إمامولكل حمّلة  ،منطقة: حمّلة ٧٢منقسمة إىل 

يرجع يف  اإلمامواىل هذا  ،الذي يف اجلوامع ماماإل
وهو الذي جيلب الضرائب املقررة  ،حمّلته أمورمجيع 

 ،الوايل: ويدفعها إىل احلاكم الكبري ،ااعلى سك
حملته مع مأمورين تابعني  أهلوهو منتخب من طرف 

وهو الذي  ،األّول من املشايخ ،له يكونان حتت يده
  .والثاين حارس ،األمواليقبض 

ويطلب من هذا احلارس حمافظة احملّلة ليًال 
  .منعًا للسرقات والنهب

غايته  ،وهؤالء الثالثة ليس هلم راتب معّين
  .معفون من الضرائب أم

ن مل يكونا معينني إو –أموران وهذان امل
رفض ي أن احلق ماملإلولكن  - اإلماممن طرف 
  .اإلمامثبت هذا ارتكابًا هلذا أإال إذا  ،استخدامه

حمّلة اليت تنقسم املدينة  االثنني والسبعنيمن 
 ،حملة خارجه ٥٠حملة داخل السور و ٢٢يوجد  إليها

النبالء  إعالم((يف املدينة عن  األماكنوهذه قائمة لعدد 
  :٢٩٣ص  ٣ج ) )للطباخ

  .١٣٣٦٠: جمموع الدور
  . ٢٧٢: اجلوامع

  .٣٥: القصور والسرايات
  . ٦٨: ناتااحل

  .١٨٧: القهاوي
  .٦٤: احلمامات

  .٤٠: املراحيض العامة
  .٣٦: األفران
  .٣٧: املدارات
  .٢: ناتااملولوخي

  .٨: املدارس العلمية
  .٣: ناتااملارست

  .١: السجون
  .٨: املساخل
  .١: اغاتالدب

  .٤: املصابن
  .٦: املصابغ

  .٤: كنائس النصارى
  .١: كنائس اليهود

  .وبعض هذه احملالت انقسم اآلن إىل حملتني
  .ولكن ذلك قليل ،وبعض أمساء احملالت تغّير
 ما عدا اجلوامع –ومجيع هذه األقسام 

كل سنة : دفع ضريبة للحاكمت – من احملالت وقليًال
  .عن كل دار شيئا معلومًا

واجلايب الذي يقبض هذه الضرائب من 
  .أظلم الناس

ل ـوال يكتفي اجلباة بتحصيل الضريبة ب
  .ألن له حّصة ،يأخذون زيادات كثرية بعلم احلاكم

 يأخذون واحلكام الذين يتعينون جمّددًا
  .ضريبة خاّصة غري معّينة

والعدد . وعدد سكان حلب صعب ضبطه
 ألفًا )٢٩٠(إىل  ألفًا )٢٨٥( القريب من الصحة يبلغ

  .وأناثًا على اختالف مذاهبهم ذكورًا



٢٣٨ 
 

إىل  ألفًا )٣٠(ويقّدر عدد املسيحيني من 
  .ألفًا )٣٥(

 ١٧يف أواخر القرن  )٢٠٠٠( وعدد اليهود
  .١٨ والقرن

ومن  .واملسيحي الرجل يدفع سّتة قروش جزية
  .دون سن الّرجولة جزيته نصف القرش

  .التركوال فرق عند احللبيني بني العرب و
  .بوّدهم اإلفرنجوخّصوا 

  .وهم حمافظون يغارون على الّدين
ولكل  ،صناعة ٧٢وعدد صناعات حلب 

  .صنعة رئيس جييب ضرائبها
يضيف ولدى جباية رئيس الصنعة الضرائب 

الباشا  إياهاوهذه احلّصة يقامسه  ،حّصته أيضًا إليها
  .والقاضي وغريمها

 و ١٧ ويقوم بشؤون حلب يف أواخر القرن
  :وهم: عشرة أشخاص ١٨

وتدفع له حلب  ،أمههم وهو: الوايل -ً ١
 ألفًا ٣٥- ٣٠يصرف منها من  ،ألف قرش ٨٠ سنوّيًا

 ٦٠٠-٥٠٠يف حاشيته اليت يبلغ عدد أفرادها من 
وما يبقى ال يكفيه ألنه يرسل منه اهلدايا للباب  ،شخص

يتعّدى أن  فال بّدله من ،الدولة فيهالعايل ليدعمه كبار 
هذا عدا  ،ألف زيادة)٢٠٠(ويرتشي ليحصل على 

  .الدولة إياهاعن وارده من قراه اليت أقطعته 
   ٣٠٠منها ،قرية ١٢٠٠وقرى الوايل تبلغ 

 عامرة ٩٠٠ خراب و
وهو يقوم مقام الباشا عند : املتسّلم -ً ٢

  .غيابه
حيكم يف الدعاوي احلقوقية : القاضي -ً ٣

الشفاعات  ال تنَسو ،وحكمه ينّفذ فورًا ،واجلزائّية
  .واحملسوبّيات

وراتبه اليومي  ،ويسكن القاضي داخل احملكمة
  .ثالثة قروش ونصف

وحملكمة القاضي أربعة فروع ألربعة أطراف 
على أن تطلع  ،تفصل يف الّدعاوى اجلزائّية ،املدينة

  .الّدعاوي واحلكم فيها نالقاضي ع

وله  ،بعد القاضي يف الّدرجة: املفيت -ً ٤
سه ومركبه يتعمم بعمامة كبرية طراز خاص يف ملب

 . وهو مستشار القاضي ،تعلوه احلشمة والوقار ،ًاجد
ولألشراف حرمة : نقيب األشراف - ً ٥

 ،يتعممون بالعمامة اخلضراء هلنياألزائدة عند 
  .ولنقيبهم عمامة خضراء بشكل خمصوص

 ،هو قائد اجليش: نكشارّيةآغة اإل - ً ٦
واحلقيقة  ،ويقبض راتبه من الوايل ،ارويسمى السرد

يقبضه من املدينة بأن يضع ضريبة على كل البضائع 
  .والثمار واحلبوب واحلشيش وغريها

راتبه من اآلغا العمومي : آغة اخليالة -ً ٧
  .ستانبولإيف 

يتوّلى جباية ضرائب الباشا : الدفتردار -ً ٨
يقّدم  ،وضريبة املكس .واجلزية من الّنصارى واليهود

 ويقّدم إىل الباب العايل ،كيس٨٠٠منها إىل الوايل 
  .هدايا ويرشي الوايل ليبقى يف منصبه

يقضي يف منازعات : الشاه بندر -ً ٩
  .وتعيينه من الوزير األعظم ،الّتّجار

يكون من كبار : الصوباشي -ً ١٠
وتعيينه من قبل  ،وهو كقاضي التّجار ،الضّباط
  .قرش١٢٠٠وراتبه  ،الوايل

 ،ة يف قلعة حلب بأمر الوايلوتضرب السك
  .وكان يضرب نقدان من الفّضة ونقد من الّنحاس

ويف القرون الوسطى كان الّتجار األجانب 
ال سّيما البنادقة يشترون من حلب ماتستورده هي 

  .من الشب ومن حمصوالت اهلند والعجم
 –عدا البنادقة  –و من هؤالء األجانب 

يبيعون  ...لونة ووفلورنسة وبرش هجنو جتار
  .وجيتمعون يف خان برقوق ،ويبتاعون

وأطلقت كلمة قنصل على القنصل 
  .مث على القنصل الفرنسي ،األمريطايل أّول اإل

  .والقنصل عدا عمله الرمسي يتاجر
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واختصت حلب بفاخر الصابون تصدره 
  .بكر رإىل بالد الروم والعراق وديا

ويباع منه يف اليوم الواحد ماال يباع يف 
  .األشهرغريها يف 

 إليهاومن خصائص حلب نفاق ماجيلب 
الفراء  وأنواعمن احلرير والصوف والقماش العجمي 

وسائر الوبر ... من السمور والسنجاب والثعلب
مائة محل حرير  إليهاحضر أ فإذا ،والبضائع اهلندية

ولو حضر إىل  ،نه يباع يف يوم واحد ويقبض مثنهإف
  .ال تباع يف شهر أمحالالقاهرة عشرة 

من : ١٤القرن  أهلوذكر ابن بطالن من 
 نًاايف قيسارية الرب عشرين دكأن  عجائب حلب

للوكالء يبيعون فيها كل يوم متاعًا قدره عشرون 
  .اآلنمستمر ذلك منذ عشرين سنة إىل  ،دينار ألف

حلب هي من املدن اليت : وقال ابن بطوطة
  .ح للخالفةتصل

 أوليف العصور احلديثة فكانت حلب  أما
  .رت مع الطليانجتاملدن اليت ا

البنادقة منذ عهد املماليك قناصل من  وأقام
  .األوىلالدرجة 

وتقدر مبالغ جتارم سنويًا من مليونني إىل 
  .معظمها لتجارة البهار ،ثالثة ماليني دوك
  .يأتون حلب حبرًا من السويدية اإلفرنج وأكثر

 أتوها ،ليزگنويتلو البنادقة الفرنسيون مث اإل
  .وتالهم اهلولنديون ،١٦يف القرن 

 أرباع وقبل الثورة الفرنسية غدت ثالثة
  .مع حلب يف يد الفرنسيني اپأوروجتارة 

وبالد  وكان يف حلب عمالء لتجار اهلند
  ...و واألرمنالكرج والفرس 

مثانون وكالة  ١٧٧٥وكان يف حلب سنة 
  .ولسماسرة اليهود شأن بينهم ،اپوورجتارية أل

التجارية فتح طريق رأس  أمهيتهافقدها بعض أورمبا 
  .الرجاء الصاحل

 األخبارومن خصائص حلب التجارية نقل 
السفن التجارية  أخبارتصل  إذ ،على جناح احلمام

  .سكندرون بثالث ساعاتإمن 
ومنها  ،وقوافل حلب تتجه إىل العراق

  .مث اليابان ،مث الصني ،مث إىل اهلند ،قوافل إىل فارس
ومنها  ،تتجه إىل الشام أخرىوقوافل 

فمصر أو  ،مان فالبحرينقوافل إىل احلجاز فاليمن فُع
  .إفريقياوما وليها يف 

 من العجم، ويدخل حلب السجاد والتنباك
والطيب  ،الكرمية من البحرين واألحجارواللؤلؤ 

  .فاوية والعقاقري من اهلندواأل
ّدر حلب احلنطة وسائر احلبوب ــوتص

 والصوف والقطن والكتان والقنب والزيت  واحلرير
والفستق  واللوز والسمن والتني والزبيب واجلوز

قر واخليل بوالصنوبر والدبس والعسل والغنم وال
تارة تضاهي چالنسيج ال سيما احلريرية املعروفة بالو

 اعأنووما خيطه حرير وقصب وعلى  ،تارة اهلندچا 
دوناتو اليت  أسرةنسبة إىل  ،بالدوناتو اآلن يعرف

الغزلية املعروفة  وأنواع ،اشتهرت ذه الصنعة
ة والبسط الكردّي ،الجة والشال تقلد به العجميباأل

بلدي والصرامي احللبية املشهورة برشاقتها الواخلام 
غنم والبقر والعفص وجلود املعز وال ،ومجاهلا وإتقاا

نيسون فيون واخلشخاش واأللب واألواجلاموس واحمل
والسمسم والصابون وامللح والعصفر واملناديل 

  ...الفضّية و واألشرطة ه،املطبوعة املعروفة بالبصم
واحلبشي  سوداألوكان يباع فيها الرقيق 

  .والكرجي واجلركسي
باشا تتقاضى  إبراهيموكانت مصر يف عهد 

بالد مجركيًا عن ال رمسًا ٢١و  ٢٠بل  ١٨يف املئة 
الداخلة  مج رسم بضائعهفرنأن اإل يف حني ،العربية

لذا كان العرب  أربعة،مصر اليزيد عن يف املائة 
ليتجروا  ثالثة ونصفيف املائة  لإلفرنجيدفعون 

  .ضائعهم بامسهمبب
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سببه فقدان  ،عهد تقهقر ١٩وكان القرن 
نكشارية وثورة اإل ،ليونپويف البحر يف عهد نا األمن
 ٢٧و  ١٨٢٢وزلزال سنة  ،١٨٢٦و  ١٨١٤سنة 

 ،١٨١٤وطاعون سنة  ،١٨٣٢ووباء سنة  ،٣٢و 
وكانت الضربة الكربى فتح قناة السويس سنة 

ار حلب ـكثري من جت ثرهاإانتقل على  ،١٨٦٨
 اوطنط سكندرية والقاهرةودمشق إىل بريوت واإل

  .ومانشستر ومرسيلية وميالنو وغريها
 كانت جتارة حلب تقدر سنويًاأن  وبعد

مليون فرنك هبطت إىل حنو املليون الواحد  ١٨ ـب
 . أرباعهوثالثة 

  :مشاهري الغرب وحلب
 ))وكوكپ((: ليزيگنزار حلب الرحالة اإل

POKOCKE  ا :وقال ،سنة مائتني وعشرينمنذإ 
  .مدن الشرق أمجل

 ))ولينڤ((وزارها الرحالة الفرنسي 
VOLNEY  قد : وقال ،سنة مائة واثنتني وسبعنيمنذ

 بناء وأمجلهامدينة يف السلطنة العثمانية  أنظفتكون 
 أكثرواحللبيون هم  ،مناخًا وأصحهاعشرة  وألطفها

  .السلطنة متدنًاأهل 
 ألفذكريايت عن بالد ((وجاء يف كتاب 

  :ما خالصته ١٦٥٥املطبوع يف ليون سنة  ))ليلة وليلة
قدت يينا ُعڤبعد انسحاب العثمانيني من 

 :بني السلطان سليمان األّول وبني فرنسوامعاهدة 
وفيها مينح العثمانيون اجلاليات الفرنسية  ،ملك فرنسا

السيما تيسري جتارة احلرير الذي  ،الرعاية املمتازة
واختارتين  ،تستورده معامل احلرير يف مدينة ليون

 ،بالدي ألكون ملحقًا جتاريًا هلا يف حلب العظيمة
  .يف العامل ملحق جتاري أولذا  أناو

حصلت على الفرمان الشاهاين أن  وبعد
ستنبول إىل إستانبول ركبت سفينة شراعية من إمن 
  ومنها سلكت يف ،فطرابلس أروادزيرة ــــج
  

واجتزت  ،الرب طريقي مع حاشييت إىل قلعة املضيق
  .الطريق الروماين القدمي متجهًا حنو حلب

ويف حلب استقبلتين اجلالية الفرنسية 
 ،اإليطاليةمث نزلت ضيفًا عند زعيم اجلالية  ،وغريها

  .فيها تسع سنني أمضيتاستأجرت دارًا ممتعة أن  إىل
حبكم مهنيت يف استرياد احلرير  أينعلى 

وجبل  إىل كّلس وعينتاب واعزاز أسافركنت 
  .إليهاوما  األكراد

حيدثين عن سحر بالد  أيبي من كان جّد
ومل تكن هذه القّصة مترمجة إىل  ،ليلة وليلة ألف

اليت  ليلة وليلة ألفذا يف بالد أنا وها ، الفرنسية
  .ومسيت ابين باسم هارون الرشيد أحببتها

دعيت يف  ١٥٤٩ويف السنة الثانية سنة 
) )احلسيب((شهر رمضان إىل حفلة عشاء يف قصر 

 األخاذهذا القصر الفخم  :اضةوالبّي محراألبني باب 
يتوسط صحنه حوض مزدان بتماثيل بسحر مباهجه 

على نور فوانيس  أفواههاتقذف املياه من  أسود
تشمل  ،واألنستذر مع النور الوداعة  ،الشمع

قدر عددهم بني أ ،غّص م الصحن نالذي املدعوين
غاوات مدعوًا من الوجهاء واآل واألربعنيالثالثني 
بينهم  ،نكشارية وآل بيت النيب والصوفينيوقواد اإل

 بأحسنكلهم كانوا  ،املفيت والقاضي وآغة القلعة
ام ـوكانت العمائم والزنانري العريضة تشعر مبق ،زي

  .هم ملتحنيكّل هؤالء املدعوين الذين كانوا
أرضها من  ،وجلسنا يف قاعة قرب الليوان
ورفوف  ،الفسيفساء ومسجاة بالسجاد العجمي

الصني تزخر بطرائف القيشاين وبدائع حتف  ةالقلع
  ..و

حنو  ة مائدة تضّمـيف القاع وأقيمت
بينها الفواكه والكبة النّية  ،الطعام ألوانالعشرين من 

والنخاعات والكالوي وبيض الغنم وضروب السمك 
عرف امسه يف صحون الفضة أوغريها وغريها مما ال 

  .الصني أواينيف أو  اعةاللّم
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ها هو ذا مدفع رمضان يدّوي قربنا من 
ويشمر املدعوون عن  ،يؤذن بالفطورالقلعة 
 ،ومضت األكف تلقم أفواههم الشرهة ،سواعدهم

 ،كفهم بلحاهمأوإذا سال الدهن من لقمتهم مسحوا 
 . وال يضر هذا فالصابون واملاء الفاتر ينتظراهم

ولفت نظري أم خيتلسون مين النظرات 
هذا وجوقة املطرب  .انتهى األكلأن  ويتساررون إىل

ي فترد عليه اجلوقة ب ويبعق املغّنظاهر القاعة تطّر
  . مبثل بعيقه

 ))تفضلوا إىل القاعة الثانية حيث العشاء((
أي عشاء ؟ أما أكلنا : قلت ،نافمضي: صاح احلسيب

  .وشبعنا
ماتناولته بضع لقيمات مقّبالت ن إ :أجابوا
عة ودخلت فإذا مائدة طوهلا سب. أما العشاء فهذا

أمتار تسبح فيها ضروب الطعام يف غدير السمن 
وهذه  ،هذا خروف حمشو وغري حمشو: والدهن

وهنا طناجر احملاشي  ،ضروب طعام الدجاج والطيور
ويأيت أخريًا دور احللويات  ...وصواين الكبب و

اليت اختذت من العسل  ...والفطائر واملهلبّيات و
 ،والفستقّجيت باللوز و اجلوز والصنوبر وغريه وُس

   ...يفوح منها روح ماء الزهر
قنصل  :CORANCEZE: ))زسناكور((وقال 

حلب : فرنسة يف حلب منذ مائة ومخس وأربعني سنة
حيكمها باشا بثالث  ،من أمجل مدن السلطنة

أزقتها ضّيقة لكن بيوا عامرة باحلجر  ،شّرابات
  .الصلب

حيكمها باشا بثالث شّرابات : قوله: أقول
راية الباشا يعلو قضيبها ثالث شرابات من أن  :يريد

 وأقصى ما تبلغ الشّرابات ،رمز اجلهاد: شعر اخليل
  . تكون ثالثًا رمز مكانة باشا املدينةأن 

كان إذا ركب الباشا يف حلب ركب 
 ،أمامه من حيمل العلم العثماين بشّراباته الثالث

  ي الناسباشا بعده ويده على صدره كأّنه حيّيــوال

ووراءه كامت سّره مييل مينة ومييل يسرة  ،همن قلب
السالم عليكم  ،السالم عليكم ورمحة اهللا :صائحًا

  .معّبرًا عن يد الباشا على صدره :ورمحة اهللا
وقدم حلب منذ مائة وسبع وعشرين سنة 

أستاذ اللغات  - الفرنسي) )أوزيب دي السال((
وأعجب  - الشرقّية احلّية وعضو اجلمعية اآلسيوية

مبا رآه يف مرتل قره يل قرب بوابة اليامسني من  جدًا
ه يف شاهدكما أعجب جدًا مبا  ،زخارف الفن البنائي

بيت يوسف صادر من املصنوعات اخلشبّية املزّوقة يف 
حلب : مث قارن بني حلب والقاهرة قائًال ،سقوفه

 فنًا وحسَن ،تفضل القاهرة كما يفضل احلي امليت
تاز طريقًا ضّيقَا يف وهو جي –قال أن  إىل ،أخالق
  . حقًا حلب ملكة الشرق! آه : –حلب 

وبيت صادر هذا من أفسح وأضخم : أقول
وكان  ،وهو يف حارة احلصرم ،دور حلب القدمية

كما كان  ،فوق ليوانه رفراف مثني جدًا اشتراه األملان
سقف يعّد آية يف الفن : فيها منذ القريب طاوان أي

  . العجمي املذّهب الغريب
: غادر حلبأن  بعد) )رامبليز((وقال 

  . حلب لندن الصغرية
األمر أن  ))يوڤدار((وجاء يف مذكرات 

اخلارق العادة هم امتياز احللبيني ومسّوهم على سائر 
وأم أحسنهم  ،شعوب املماليك العثمانّية كلها

هم متّسكًا لينهم جانبًا وأشّدأقّلهم شّرًا وأطباعًا و
 ،شعوب هذا امللك العظيم مبكارم األخالق من مجيع

مث أطنب يف تصّون نسائهم وعدم السماح للذكور 
وأم  ،يتصلون ن حىت من بلغ السابعة منهم

موظفي ن إ حىت ،يصونون احلرمي من كّل تبّذل
ولو حكم  ،أذى ةميّسوهن بأيأن  احلكومة خيشون

لى إحداهن باحلبس ما مل خترج هي بطوعها وتسّلم ع
  .احلرمي من احلرمةن إ حقًا: )مث قال( ،نفسها
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هذا كان معتمد D،ARVIEUX  يوڤودار
وقبلها كان يف  ،١٦٨٣قنصل فرنسا يف حلب سنة 

وأّلف فيها مذكراته يف سّتة  ،تلف البالد العثمانيةخم
  . وطبعت يف باريس ،جملدات

طويًال يف حي الكّتاب  ))المارتني((وسكن 
ووصف يف قصيدة له فتاة حلبّية تدخن  ،من حلب

عرا شعرًا عيسى املعلوف  ،يلتها قرب الربكةگنر
  .ونشرا جملة الضياء ،صديقنا

 MAEKBETHحلب يف  ))شكسبري((وذكر 
  .يف الفصل األّول واملشهد الثالث

أيضًا يف  ))شكسبري((كما ذكرها 
OTHELLO يف الفصل اخلامس واملشهد الثاين .  

  :مصادر حلب
  . انظر ثبت مصادر املوسوعة

 . لبولس اروتني ))أهم حوادث حلب((كتاب 
 . إلبراهيم مغلطاي ))تاريخ سالطني مصر والشام وحلب((

 . للرباط ))حلب ومنطقتها((كتاب 

هذه  ،ويزاد عليها مقاالت يف االت
 : أرقامها

 ٢٦و س ٣٠١ص ٢٤وس ٣٨٤ص ٢٠و س ٥٨٤ص ٩جملة احلديث س
 . ٥٠٧ص

 ١٩و س ١٤٤ص ١٠و س ٦٢ص ٢و س ٤٣١ص ١س: جملة الضاد
 ٢٨و س ٣٠١ص ٢٥و س ٦٠ص ٢٣و س ٦٠ص ٢٠و س ٣٠٥ص
 ٣٢و س ٤٣١و ص ٥١٢ص ٣١و س ٣٩٤ص ٢٩و س ٣٦٩ص
 . ٣٧٣ص

و  ٥٨و  ٥٣و  ٥١و  ٥٠و  ٣٧ص  ٢العدد األّول و س : جملة العمران
٦٥ . 

ص  ٢٣و س  ٢٨٤و  ١٩٧ص٢٢و س  ١٠٢ص  ١٥س : جملة الكلمة
و  ٤١١و  ١٢٦و  ١٧ص  ٢٥و س  ٤٩٣و  ٤٧ص  ٢٤ و س ٣٤
و س  ٢٠٣ص  ٢٨و س  ٣٦١و  ١٨٢ص  ٢٦و س  ٤٢٣و  ٤١٦
 . ٢٠٠ص  ٣٥و س  ٢٧١و  ٢٠٥و  ٢٠٠ص  ٣٤و س  ٥١٥ص  ٢٩

ص  ٧و س  ٥ص  ٦و س  ٧١ص  ٤س : جملة امع العلمي العريب
 . ٣٠٩ص  ١٢و س  ٢٩٩

و  ٦٥١و  ٦٤١و  ٢٩٩ص  ١٥و س  ٨٣٣ص  ٦س : جملة املشرق
 ٢٣و س  ٤٣ص  ٢١و س  ١٤٣ص  ١٦س  ٨٦٦و  ٨٥٩و  ٦٥٤
  .٣٤٦و  ٩٨ص 

  

و سكاا ومساحتها ـأما ما يتعّلق بنح
فاملرجع الكلمة نفسها يف  ...وجغرافيتها وريفها و
  .مفردات املوسوعة
 . انظر مكتباا يف مكتبة

ا إ :وقال ،ذكرها ياقوت: حلب الساجور
أبو عبيدة بن اجلّراح بعد  أتاهاوقد  ،يف نواحي حلب

  . فتح حلب
من : يف املعّرة: ]من قرى حلب [ : حلبان

كما  ،)نبت دائم اخلضرة( :البْبِلاِحل: نٓالٓبَح: رامّيةاأل
  .٨٢ص  :حلب: يرى األب شلحت

أطلقوها على القطع اللحمّية : بالبةَلاَحل
مل جند  ،تكون يف شحم الكالوي على شكل احلمص

 ))باللب((و –انظرها  – يولعلها حنت من إحلۤل ،هلا أصًال
 . حلم الكال بالداخل: أي

ي ذو نبت بّر: لبةاُحل: من العربية :ةإحللۤب
  .يستعملونه يف الطبابة القدمية أصفر كانوا حّب

  .٤٠٨ص  ١٠س  :انظر املقتطف

لو يعلم الناس : يف حديث خالد بن معدان
 . ما يف احللبة الشتروها ولو بوزا ذهبًا

كان اسم األرض اليت قام عليها  :ةبْۤلاَحل
خيل جتتمع : ةَبْلاَحل: من العربية ،ةاجلميلي حّي

  .مكان سباقها :وجمازًا ،للسباق
ويف أرض احللبة هذه كان قصر سيف 

كما  ،حماطًا بنهر قويقبن محدان بني البساتني  الدولة
  .كان حوله قصور عدة تزخر بتحف الشرق

 . اجلميلّية :انظر

كان خطيب جامع  ،إبراهيم: يبَلاَحل
ملتقى ((وهو مؤّلف  ،ستانبولإالسلطان فاتح يف 

 . م ١٥٤٩مات سنة  ،يف الفقه احلنفي ))األحبر
اسم كتاب يف النحو أليب علي  :بّياتَلاَحل

ومثله  ،ئل عنها يف حلبأي املسائل اليت ُس ،الفارسي
 . ))الشريازّيات((كتابه 

  ندفه: ج القطَنَلَح: عربية :جَلــــَح
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: والصنعة ،فهو حّالج ،ص احلب منهحىت خّل
  .الجةاْحل: وهم قالوا ،ةالَجاِحل

مثلها : ويف الكلدانية ،حَلْج. ويف السريانّية
 . )گافًا اجليم تلفظو(

 ،حلحل عليه التعب: ] يقولون[  :لٔحْلٔح
 . نزل فيه): العربية(بنوا على فعفع من حّل فيه 

ملا خسل قنبازو : ]يقولون [  :لٔحْلٔح
بنوا على فعفع من حّل  ،اجلديد حلحل ونزع اخلسيل

  .ذاب): العربية( الشيُء
قبل ما ياكل حلحل : ]يقولون [  :لٔحْلٔح

  .فّك: ّلبنوا على فعفع من َح ،اروزّن
  .حللح زنارو :حيرفوها إىلأن  ويغلب

 . انظرها
ة ة برّيدويّب: ونُزَلاَحل: من العربية :نزٓوَلاَحل

  .ELIX: عن اليونانية ،رخوة تكون يف صدف
  .اوَنُزٓلْح: وبالكلدانية ،ونٓاُزٓلْح: وبالسريانية

 منها ما ،وأنواع احللزون تعد باأللوف
ويعيش حنو  ،يؤكل مسلوقًا وأهل حلب ال يأكلونه

عشرين سنة حيمل الواحد منه األعضاء الذكرية 
  .واألنثوية

واحللزون على صغره جيّر ما يفوق وزنه 
  .مخسني مّرة

 ،القوقع: ومصر والسواحل تسميه
  .والواحدة القوقعة

اخلط احللزوين : ومن مصطلح اهلندسة
ميتد فيحدث  أو شكل منحن خط :والشكل احللزوين
  .دوائر فوق بعضها

 . ج حلزوينَرَد: ]يقولون و[ 
حتريف  ،س شعروحَل: ]يقولون [ : حلس

  :رِضواجلراد اَخل الصوَف س الدوُدِحــــــَل
  
  
  

  .نتفه: ت الصوَفَلحتريف َحأو  ،أكله :رعاه
  .احنلس: بنوا منها للمطاوعة
 . سلب: صَلْح: ويدانيها يف السريانية

فالن  .سس دۤلحۤل: لسانٓو: ]يقولون [ 
 . أحلس أملس
العهد بني : فْلاِحل: من العربية :فإحلْل

تفاق املعاقدة على التعاضد والتساعد واال ،القوم
  .والصداقة

 . األحالف: واجلمع
أطلقوها يف الرقة على رغيف  :فإحلْل

 ،ى بالنار فيشوىّميلقى على احلجر احمل ءالبيضاالذرة 
 ،املالزمة): العربية(لعلهم مسوه باحللف من احملالفة 
 . يشوىأن  ألنه يظل مالزمًا للحجر احملّمى إىل

  .قسمأ: عربية: فَلَح
  .احنلف :بنوا منها للمطاوعة
ومل يرد يف  ،انلَفاَحل: وقالوا يف مصدره

  .العربية
ليس يف اللغة  :ف نقولَلومبناسبة اَحل

وهذا  ،م وال على السباليابانية كلمة تدل على القَس
  .قيُلجمد ُخ
  .فّال، احلاحللفان :انظر

: وقد يكتبون لوحة تعلق يف متاجرهم فيها
 ). )حلفت ميينًا عن الّدين((

حلفت فيك  مايا: قال لو]: من أمثاهلم [ 
  .كدياَلبياما قصقصت : قال لو! باطل 

 . ّدابگكل حّالف 
  ]:من كمام [ 

حبلف وابين أنا . ال حتلفي حملوف عليكي
بشع الرجال أبشع اللحم حلم القاق وأ. بزحلف

  .السقاق يف طّرتالنسا الب وأبشعالبحلف بالطالق 
  
  
  



٢٤٤ 
 

  ]:من هنهونام [ 
  مرباكي سرير العّز !جاويدبنت األ

  اكيين حّيك كما النسِرالورد حّب                  
  و يلقاكيّنأحلف عريسك برّبو 

 ما احالكي  !اهللا: وملا شافك صرخ                  
 ،حيلفأن  طلب منه :حّلفه: عربية: حّلف

  .جعله حيلف
 . حتليف :واستمدت التركية

  :] من تعبريام احلديثة[ 
 . السمسار احملّلف ،الترمجان احملّلف

احللفاء نبت أطرافه حمددة : عربية :ااحللَف
 ه،ايينبت يف مغايض امل ،وصسعف النخل واخلأا ك

ليافه أويتخذ من  ،حبال والقففر واألُصتعمل منه اُحل
 . حّب طعام للبقرأوورقها  ،الورق

–بياكل احللفا واخللفا ]: من كنايام [ 

 . ) يأيت على كل شيءأنه  يريدون(  –احللفا  :انظر
هالشغلة بّدا ]: من أمثاهلم [  :نحلفٓو

وحلفون  ،مل ترد إال يف هذا املثل. رة حلفونمدّب
 ،يهودي يضرب املثل بذكائه ودهائه وحسن تصرفه

من امرأته مشورته فكانت ترشده إىل  وكان يستمّد
 . أجدى تصرفاته
جمرى الطعام والشراب يف : عربية :قْلاَحل

  .ءاملري
 :وقالوا أيضًا ،وهم سكنوا ،لوقواجلمع اُحل

 . لوقةاْحل
تقف املي يف : ] من دعائهم على فالن[ 

 . الدم من حلقو يبّق .حلقو
 نااخل لسدب هاملرا ما: ] يامامن كن[ 

: أي(يدو حللقو إال من هالرّج). تكثر الكالم(حللقا 
 ). ما يرحبه يصرفه

ينا مّية اخلسيل إذا كّب: ]من كتاب اللّباد [ 
 . مواتناابالليل بترتل يف حلوق 

أزال  :رأسهأو  حلق وجهه: عربية: قٔلٔح
  .الشعر عنه

  .ليقاحمللوق واَحل: واسم املفعول
  .وهم سكنوا ،القةاِحل: واملصدر

  .احنلق: بنوا منها للمطاوعةو
حلق اللحى والشاربني كان شائعًا لدى 

سكندر لئال يكون مث أجراه اإل ،قدامى املصريني
  .للعدو ممسك

  .اللحية: ١٨٧ص  ٣٥ج : انظر اهلالل
  :٨٨  ص ٢ج  )) وثائق تارخيّية عن حلب ((يف 

حنّرض : ١٨٥٥كتب املطران يوسف مطر سنة 
من مباشرة احلالقة ) كذا(مجهوركم املبارك بالتجنب 

 . يوم األحد
نت ٕأ ك بّلإذا حلق جاَر]: من أمثاهلم [ 

لفظ ب أيضًا ويسود هذا املثل. (أنتمابعد جارك إالٕ 
يدانيه يف العراق ومصر ولبنان ومصر والسودان 

 .لناساعازة اس وال حالقة بالف .)وفلسطني واملغرب
 . ىكون باألّول ولو حبلق اللَح

ا حنلق نك بدإذا مبوَس]: من كمام [ 
 . توصل لركبتنا اخّلي شعرتنا

 .ّلعم حبلق من غري َب]: من استعارام [ 
 ). سّرحه: يريدون(جريك شعرو ق ألواحل

 :حلق لو عالناشف]: من كنايام [ 
 :أي(شواريب ق لدب حبگإذا طلع كالمي . )آمله(

 ). الأكون من الرجال بل من النساء
أطلقوها على احللية بشكل دائرة : قأحلٔل

مث أطلقوها على كل حلية  ،تعلق يف شحميت األذن
  .لألذن

  .القْح: واجلمع عندهم
 . ))حلق طارات((: ومصر تقول للمستدير

نا اعتين باحللق ّخبشت ّمس]: من كمام [ 
أنا متين باحللق خرمت عّش: ويف الكويت(داين 

 ). ياِنَدْو
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أطلقوها على اللحمتني اللتني : قأحلٔل
 . ق النساءتتدليان من رقبة املاعز على التشبيه حبَل

 حّلَق: عربية ،من مفردات الثاقفني :قلّٔٔح
  .ارتفع يف طريانه واستدار: الطائُر

 . حتليق: واستمدت التركية
حّلق على امسو يف الدفتر ]: من كالمهم [ 

 ). أحاطه بدائرة لينتبه إليه: يريدون(
: لقةقالقة من اْحللبنوا ح :ةتوۤنقالقة زۤئلٔح
 . دائرة القوم

نون حلقة يكّو: ] من أهازيج األوالد[ 
  :ويصيحون

  بابا جاب يل ليمونة             ةـقالقة زيتونلح
  اقةّرجت عميت الّسأ             ةـبالطاق  يتاحّط
  )اـواه(نا ـطمس             ا وراحتـسرقت

  شا اهللا متوت الكّنةن ا               متر حّنا) هواها(
 . يۤو: نطلع عراس العنرب ونصيح

كل : قة العربيةْلحتريف اَحل: قةَلاَحل
  .دائرم: قة القومْلَح ،مااستدار

  .قاتَلاَحل: واجلمع
  .قةحْل: التركيةواستمدت 

واستمدت الرومانية من التركية احللقة 
  .ALCAو  HALCA: فقالت

  .HALKA: ومثلها القرواطّية فقالت
: ومثلها اليونانّية احلديثة فقالت

KHALKAS . 
 . دنقة األَلوَح ،قة البابَلَح: ]يقولون [ 
 . قة الدرسَلوَح ،رقة الذْكَلَح: ]يقولون [ 
  ...قةَلحبييب أبو اَحلجاين ا]: أغانيهم  من[ 
 أسودال تشوف باب   ]:من كمام [ 

 . اتو شي بنكت الدبرقاتو صفر ياما جّوَلوَح
قة باب َلالبنت متل َح]: من تشبيهام [ 

 . ية بدّقااا واجلالراية بدّق: السقاق

عم بتشوي  إذا كنيت: ]من كتاب اللّباد [ 
لت حلمة و أجت لعندك وحدة حبلى وعزمتّيا وما أك

 . قة باب اسقاقا بالزيتَلالزم تروحي وتدهين َح
أطلقوها على ضرب من . حلقة احملبوب

 . أزهار البيوت
  .قْلاَحل: لقوماُحل: من العربية: قومإحلْل

  .احلالقيم: واجلمع
راحة  :قوهلم وال يستعملون احللقوم إال يف

حلوى تتخذ من السّكر املعّقد كثريًا  :احللقوم
وتسميتها  ،وبعض القلوبات شاوالَن واملصطكي

كأا بطراوا وحالوا تريح  ،بالراحة حتبب هلا
  .احللقوم

 . الراحة :انظر

 . رخاوة يف قوائم الدابة: عربية :لَلاَحل
 . الًالجعله َح: حّلل الشيَء: عربية :حّلل
م ل وال حبّرفالن الحبّل: ]يقولون [ 

 . ). ال يتقّيد بأوامر الدين ونواهيه: يريدون(
اللي حّلل املرا حّرما ]: من أمثاهلم [ 

 الشرع اإلسالمي الذي حّلل الزواج أباح: يريدون(
 ). حتّرم املرأة على زوجها بالطالقأن 

حللنا البول والغائط : ]يقولون [ : حّلل
ومن قبل كل  ،ثبت وجود املرضأوالتحليل  ،والدم

 من حّل الشيَء األتراكبىن  ،التحاليل طلعت فانصٓو
 ،على فّعل ومصدره التفعيل – انظرها –) ربيةالع(

التحاليل : ومجعوا هذا املصدر على التفاعيل فقالوا
ها إىل التحليل ووجتاوز ،الكيماويةأو  الكيموية
  . واألديب وحنومهااينالنفس

 . ٤٥٧ص ١٤س  :انظر جملة امع العلمي العريب

 ،م عاجلاهلالزم حنَل: ]يقولون [  :مۤلٕح
ملك طبعه وغضبه وصفح : مم حيَلَلَح: من العربية

  ،حلماء: واجلمع ،فهو حليم ،ترـــــــوس
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  .وهم رّدوا وقصروا
 . وهم رّدوا ،مْلاِحل: ومصدره

 . هللاأا حلم شغلة بّد: ]يقولون [ 
 . خدين ببحر حلمك]: من استعارام [ 
و ّنأحلم وشاف مبنامو : ]يقولون [  :مۤلٕح

م َلَح: من العربية ،وكل مدة حبلم هاحللم بذاتو ،زّوجت
  .رأى يف منامه رؤيا: م يف نومهحيَل

ر عن حوادث األحالم تعّبأن  رىوكان ُي
رى العلم أا نزوات الالشعور يواليوم  ،ستقع

  .املكبوت تنعكس بشكل رمزي
  . ٦٥١ ص ٨٨ وس  ١٧ ص  ٤ وس ٣١٣ ص ٣ س: انظر املقتطف

  .ْمَلْح: ويف السريانية
  .مَلْح :ويف العربية

 . حلم: ويف ملحمات أوگاريت
اللي بقلب أم حسني ]: من أمثاهلم  [
 . لبالليبتحلم فيه 

: الثدي ةمَلَح: من العربية: ةإحللۤم
 . منها احلليب ّصَمالشاخصة يف وسطه ُي

ي وهم ى األتراك ذكورهم حبلِمّمس: يلِمٕح
 . هموجار

أطلقوها على الوعاء النحاسي الكبري  :ةاحللّۤ
 ،يطبخون فيه طعام األعراسأو  يسلقون فيه احلنطة

ون فيه لمعس ويسون فيه امللّبت يلّبوصغري احلّال
  .ءنااإل: تٓاْلَح: من السريانية ،الراحة

ة ّلأما اَحل ،القدر: ةّلِحاُمل: : ويف العربية
 ،الطعامّبيل كبري من القصب جيعل فيه فِز: العربية
  .دوزيالصاغايت وذكره  هنقل

: قال –على عاداته  –الرائد أن  على
  .وعاء كبري يطبخ فيه: ّلةاَحل

  
  
  
  

  :الزيين احلمصي معارضاتومن 
  يح الغطاقد ِز ّلةأم من سنا اَحل ...

  م اخلاروف فيها وسّدوافإذا ُه                    
  :ومنها

  من اجلزِر من صّب للصّب حمشّيًا
 ؟  ِرُدت والُقّالوطاف فيه على احل                
هيك وهيك يف ]: من سبام [  :ةلّۤاَحل

لئال جيهروا  ،حتريف اللحية حتريفًا مقصودًا ،لتوَح
 موال تقال إال يف السباب املتقّد –كعادم  –بالعداء 

 . فقط
من  ،بعرفو حّلة ونسب: ]يقولون [  :ةإحللّۤ

عرف أ: يريدون ،الثوب اجلديد: ةّلاُحل: العربية
ال يستعملوا  ،لهــأصأو  حاضره املائل وماضيه
 . إال يف التركيب املتقدم

ما يف طعمه : وْلاُحل: من العربية :إحللو
وقد يستعملونه  ،اجلميل ،اللذيذ ،الطّيب ،حالوة

  .ضمقابل املّر ومقابل احلاِم
الكاشف باحللو إما  محروّمسوا اللون األ

ألنه لون احللو املسمى باملعلل أو  ،الستحسام إّياه
  .كاشفًا أمحريكون 

 .،وهم رّدوا وأمالوا ،ةلَواُحل: واملؤنث
  .وهم رّدوا ،لواتاُحل: واجلمع

  ،يٓاْلوَح ٓالي وٓحِلْح: ويف السريانّية
  .اَيْلَحو َالي وٓحِلْح: ويف الكلدانية

 . يتِلْحَت: املصريةه يَوويف هلجة ِس
سان حلو ر ْلكََّبليش ما َأ]: من كمام [ 
يأكل أن  حدهم يهوديًاأجرب أأن  أصله(وأكل طّيب 
 ،ّكركرا َبٕب: أكل قال له ليكيدهأن  وبعد ،من طبيخه

 ) ر لسان حلو وأكل طّيببّكليش ما َأ: فأجاب
اكل بّت: ي زيت حلوالغِن]: من أمثاهلم [ 

  .وو وبنشعل مّنمّن
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 ًاماجلب احللو داْي]:  من حكمهم[ 
 . تاالبياكل حلوتا بصرب عمّر. مرتوح

قنطار : متل اخلرنوب]:  من تشبيهام [
 . م حلورۤهخشب عٕد

و كل من خمطتو عتّم]: من كمام [ 
 . حلوة

. حلوة بس نفهمها ةاحليا]: من أغانيهم  [
 ي اِنّچفراق احللو ب        عاملاين املاين املاين : غريها

فالن ريقو حلو ]: من استعارام [ 
 ). كالمه حلو: يريدون(

 لالعطاء لدّال: لواناُحل: من العربية: إحللوان
واشتقاقها  .كاهنأو  ،مستخدم حلاجة عرضتأو 

  .من احلالوة
: ن شيء مفقودـوينادي املنادي ع

يامن  ،ت واللهفاتنااين األمرّدياْم ،اللياوليدات اَحل
رحة العصر ر من امبۤار ولد زغّيد زغّيَلنا َوى ْلَقَل

واحللوان جميدي  ،مانتوأاهللا  و يرّدواللي يرّد ،ضايع
 . واألجر والثواب عند اهللا ،حالل زالل
أطلقوه على املشتغل باحلالوة  :يْنوۤاإحلْل

أو  صانع احللواء: لوايناَحل: من العربية ،الطحينّية
أو  ةوۤنۤالاْحل: وهم جيمعون احللواين على ،بائعها
  .ةنيّۤوۤااحلْل

  .انظر قاموس الصناعات الشامّية
 . جي احللوجني واحللو ه: انظر

ين صوۤا من صّف موكّل]: من كمام [ 
 . يِنحلوۤا أنا: قال

: متل بالط احللواين]: من تشبيهام [ 
 . وما بّرت بّصْب

 ،وطُلصان َحْح: ]يقولون [ : لوطاَحل
ط َلمن َح عولبنوا على َف ،عنيدأنه  :يريدون

  .غضب): العربية(
  

ول ّعبنوا على َف ،ثهمناإمن أمساء  :ومّلَح
: وصفوا ا وقالوا وإذا ،)العربية(للتلطيف من حليمة

  .ىسَلَك :أي ،ال تقوم: وم أرادواّلأخوي َح رْتْم
وهي  ،العلوم أموم حّل: ويف أمثال الكويت

إذن فمؤّدى أم  ،قروّية ال عمل هلا إال إشاعة األخبار
 . الومهّية: العلوم

أطلقوه : ومجنب حّل: ]يقولون [  :ومّلَح
لعّلهم  ،من لبنان والالذقّية جيلب على ضرب منه جّيد

من هذه : يريدون ،مة الثديَلول من َحبنوه على فّع
مة إىل فم اآلكل ال دخيل فيه وال غش ومل َلاَحل

  .يسحب خريه
  .احلالوم: ))املنت(( وّمساه يف

  .مصر تسمّيه جنب حّلومن إ :وقال دوزي
كلمة قبطّية مبعىن  ))حالوم((أن  واحلقيقة

 أنناجنب حلوم ال نعرف  :وعندما نقول ،اجلنب
وم يف معىن حّلأن  رفعألننا ال ن ،جنب جنب: نقول
 . اجلنب: القبطّية

 ،ةة حملوۤنأكلت فجۤل: ]يقولون [  :نٔوحْل
ملحقة ) العربية( ن من حال الشيُءَلْعبنوا على َف

 . انظرها. امللحق السرياين :))نه((ـب
أطلقوها على احللواين كأا : جنئوْلاَحل

التركّية ) )جي(( بعدها ،بعد نسبة كأمرييكاين نسبة
  .أداة النسبة

  .احللوجنّية :واجلمع
  .احللواين واحللوه جي :انظر

  .وزيادة النون هنا كزيادا يف عربنجي
وثائق تارخيّية (( :عن ))ّخباشيومّية نعوم ((يف 

وقفوا عند احللوجني وابتاعوا كل  :٢٥ص ٣ج ))عن حلب
 ). كذا( ىمنهم سّقاطة بقالَو
  :ياتَوْلاَحل: من العربّية: إحللوّيات
  .طعام عمل باحللو

  .ىَوْلَح: واستمّدت التركّية
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: واستمدا الربتغالية من العربية فقالت
ALFELOA.  

: من التركية فقالتواستمدا الرومانية 
ALVA.  

  .HALLVA: ومثلها األلبانّية فقالت
: ومثلها اليونانّية احلديثة فقالت

KHALVAS.  
 ،الزالبية ،احلريرة ،العفيسة: وأشهر حلويام

لقم  ،اللقم ،يبةَرالْغ ،املعمول ،الكرابيج ،قراص بعجوةاال
 ،الكنافة ،اهلريسة ،القطايف ،كاملشّب ،اللوزينج ،القاضي
 ،بقجة العروس ،سوار الست ،صابيع زينبأ ،البقالوة

 ،غزل البنات ،ةاملامونّي ،كول واشكور ،الشعيبّيات
  .انظرها .العرموش بفستق

  مصطلحات احللويات: ٢٤٧ص  ٢ج  ٧اّلد : انظر جملة اللسان العريب
  .املربياتو

ذكريايت عن بالد ألف ((وجاء يف كتاب 
 ١٦٥٥الفرنسي املطبوع يف ليون سنة  ))ليلة وليلة

مث  ...:ي قرب البياضة مبا مؤداهِبْسيصف مائدة اَحل
املعمولة  ...يأيت دور احللويات والفطائر واملهلبيات و

 ،يفوح منها رائحة ماء الزهر ،بغريهأو  بالعسل
  ...ويغمرها اللوز واجلوز والصنوبر والفستق

 ،ث احللومؤن: لوةاُحل: من العربية: ةۤوإحلْل
  : لَثواستعملوها مبعىن احلالوة كاَمل

اللي داق حلوتا بّدو يصرب ]: من أمثاهلم [ 
  .تاعلى مّر

األترك وهم  استمدوه من: جي َهاحللو
أداة : ))جي((بعدها ) العربية: (ىَواحلْل استمدوه من
  .النسبة التركّية

 . احللواين واحللوجني: انظر

وية َلاملدرسة اَحلنسبة إىل : يِوَلالشيخ اَحل
له حنو  ،من شيوخ حلب: حبلب احملّرفة عن هيالنة

 . ه ١١٩٥ومات سنة  ،مصنفًا ٢٠
  اسم: وّيةَلاَحل: من العربية: ةويَّۤلـــاَحل

أصلها كنيسة  ،مدرسة أمام باب اجلامع الكبري الغريب
وال يزال يف مدخلها  ،بيزنطّية مسّيت باسم هيالنة

  .القرن الرابعبنيت يف  ،جرن املعمودّية
: ٧٦ص ))الفن اإلسالمي((وجاء يف كتاب 

حلب مثال احملراب من  يف ويف مدرسة حالوية
م  ١٢٤٥اخلشب متأّخر نسبّيًا إذ يرجع إىل سنة 

وهو زاخر بزخرفة احلشوات اليت تشري إىل طراز آت 
  .هو الطراز اململوكي

  .٥٩انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة ص 
 . ٢١٦ص  ٢ج : ور الذهب

الءة حتريف اُحل: ىإحلۤل: ىۤلى والٕكإحلۤل
 ،قشرة اجللد يقشرها الدّباغ مما يلي اللحم: العربية

  .ةوْلوهم أطلقوها على املواد الشحمّية  تتصل بالُك
كان : )العربية(حال حيلو : حتريف: يِلٕح

 . لوًاُح
  ]:أغانيهم  من[ 

  ! ْوبيس َنيا ْوبيس بيس َن
  .وَلْحتدّلوعة وعّمالٕ                      
 ،))عم حبال((: عندهم ))حال((مضارع 

 . ))ْوَن(( لكنهم هنا محلوها على روّي
حّدث بشيء : راجح بن إمساعيل :يلِّاِحل

مات  ،من شعره يف حلب وحّران وغريمها
  .هـ٦٢٧س

أطلقوه على ضرب من النبات  :لّياناْحل
 ،مل جند له أصًال ،الطفيلّيات املعدودة من الربّي املّر

 . األضدادوه على ّمس
 . ما يقتل األرض إال احللّيان: ]يقولون [ 
سائل : فعيل مبعىن مفعول: عربية :ليباَحل

ت نااث احليوناإوضروع  أثداءبيض تفرزه أكثيف 
  .أوالدها إلرضاعاللبونة 

ومنه يستخرجون اللنب واجلنب والزبدة 
  .والسمن والقشدة واللبأة والقريشة

  



٢٤٩ 
 

 . وقد جتّرده أوربا من املاء وتبيعه مسحوقًا
ب حلٓو: أو ،حليب: ] ينادي باعته[ 

  .تنويع يف اللفظ ))بلٓوَح((: وقوله ،حليب
  .احلّالب كالذي حيلب: وبائعه

 ومجعا ،بةاحلّال: ومجع احلّالب عندهم
  .التصحيح

ويف  ،لبٓاب وَحَلْح: ويف السريانية
  .الَبب وَحَلْح: الكلدانية

  .حلب: ويف ملحمات أوگاريت
  .بَلۤح :ويف العربية

 . حليب: ويف هلجة مالطة
 .كل من بيعمل حبليبو]: من كالمهم [ 

حّل أ). أصله: يريدون ،عاطل أو(فالن حليبو طّيب 
من حليب ) أندر :أو(عز أ .من حليب أّمو لتّمو

أسنان األطفال حني : (أسنان احلليب  .العصفور
أيام : وردي: أي (ييب خاروف حل .) رضاعهم

 ).  الورد مل يذق غري حليب أمه
أجتنا أيام نّستنا احلليب ]: من كنايام [ 
 . و بتّمولّسع حليب أّم .اللي رضعناه
 . ط احلليبَرَف]: من استعارام [ 
رز وحليب  :رز حبليب]: من مآكلهم [ 
 . وقد تعّطر مباء الزهر ،وسكر تطبخ
حبليب كلما برد الرز ]: من أمثاهلم [ 

: ليش عم بتنفخ عاللنب ؟ قال لو :قال لو .بطيب
 . كواين احلليب

لسانو  البحترق: ومن أمثال األكراد
 . ماحلليب بنفخ عالرايب

 : واحد قال ألمو العجوز]: من نوادرهم [ 
  طعميكي رز حبليبأزك إال ْوبتريدي أَج! يا مو -
 . آكل رز حبليب سناناعندي أنا  ،تقرب عيوين-

خلصنا من بقرة أبو زيد ]: من كمام [ 
أبو زيد كان ميزج حليب بقرته باملاء  (وحليبا 
 ).  جرفها السيلأن  مث حدث ،ويبيعه

متل نقطة زيت ]: من تشبيهام [ 
  .) فاسدأنه  :يريدون (عاحلليب 

ومن نقائض الزيين احلمصي يف صدر 
  :اجليج

  وطاووق ميازجه حليب
 حاليل أكله يف يوم صائف                       

إذا ارتعبت املرضعة ]: من اعتقادهم [ 
  .بنقطع حليبا
 . ٢١٦ص  ٥٥س : انظر املقتطف

أطلقوه على العرق ألنه : عليب السبۤاَح
ع يشّجأنه  مث ،لدى مزجه باملاء يكون لونه كاحلليب

 . شاربه
من  ،يف إعزاز ]من قرى حلب [ : ةلئصَح

: أرملة يف كما يرى األب ،األشداء: حليصۤا: رامّيةاأل
 ١٨٧ص ٣٨س: املشرق

 ،حالفالصديق اُمل: عربية: ليفاَحل
 . وهم رّدوا وقصروا ،لفاءاُحل: واجلمع

: عر حليق وحلية حليقَش: عربية: ليقاَحل
 . حلية حليقة :يقولون وهم ،حملوق

: ومسوا ذكورهم .لمذو اِحل: عربية: احلليم
  .عبد احلليم

 . محۤل :انظر

 ،مؤنث احلليم: ةاحلليَم: من العربية: ةحليۤم
  .ثهمناإوبه مسوا 

 . ومحّل: انظر

لعادتا  ْهرجعت حليۤم]: من أمثاهلم [ 
لعادتا  هرجعت رمي: يقولون والنصارى( ْهالقدۤمي
 ). ه القدمي

تصغري : شب حليوة: ]يقولون [  :ةئوۤلاْحل
 . كالبنت احللوة: حلوة على تقدير
  وإذا بّدك حتّم]: أمثاهلم من [ : ّمـــٔح
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: سّخنه: املاَء ،أمحاه :حّم التنوَر: عربّية ،ال ترد بتّمو
 يستعملوا جمازًاهم و .ىّمأصابته اُحل: ّم الّرجُلُح

  .مبعىن أغضبه
 . غضب: ّماحن: وبنوا منها للمطاوعة

بيت  :يقولون – انظرها –امحا : ٕأو :ماْح
  .ناامماي وبنت ْحماي وابن ْحْح

 . اَمْح: ويف الكلدانّية ،محٓا: السريانّية ويف
أجت كّنة مالعراق شات ]: من أمثاهلم [ 

 . ماهابيت ْح
من الّناس  ى الشيَءَمَح: عربّية: ىَمٔح

  .نصره: ميًاماية وَحِح
  .مايةاِحل: واالسم

  .ىاحنَم: وبنوا منها
  .يحاِم: واستمّدت الفارسّية

: يريد !امّماَحل ياحامي: ] يقول املتنّدر[ 
  .ىَمي اِحليا حاِم
 . احلمى :انظر

اهللا  .حاميها حراميها]: من كمام [ 
 . حيمي الكرم مالناطور

كما يلفظه غري  ،اسم املدينة السورّية :مأح
 ،وياحلْم: يف النسبة إليها يقولونوكما  ،نيالّثاقف

  .ويَماَحلومحاة : وعربيهما
  .تٓمَح: وامسها باآلرامّية

 ١٩حىت أواخر القرن وكان األثريون 
ثارها آذلك ألن أقدم  ،يعتقدون أا من بناء احلثيني

حىت اكتشفت آثار  ...*نأشأا يف هذا ش ،حثية
غزاة  - توا حلبأكما  - احلثيني أتوهاأن  دّلت على
  .بقيادة حاتوسيل يف القرن العشرين ق م ،فاحتني

  .))أماتو((وذكرا اآلثار احلثية بلفظ 
 ،تو هذه هي محاة نفسهاأماأن  وال شك
  .ومحاة لفظ عموري

  فراغ يف األصل -  *

وحنن على ضوء دراسة جذرها الثنائي 
احلرارة كحمى التنور  ))حم((مدلول أن  السامي نرى

ومن احلرارة استعملت يف احلرارة  ،امى واحلّمواحلّم
كالصديق  ،ين يف اللذع والقوة والعزمـأع ،املعنوية
واحلمار مبعىن  ،وكاحلمد مبعىن الشكر العظيم ،احلميم

  .ومثله احلمام ،القوي الشهوة
فحماة اسم عموري مبعىن البأس  إذن

  .واملناعة
ولعل تاءها تاء املبالغة يف هذه القوة ال تاء 

  .التأنيث
ن حىت يومنا موئل العزة ووال غرو فاحلموي
  .والنخوة واحلفاظ والبطولة

 .احلموي: انظر

: مامتل ميخاجنّية َح]: ممن تشبيها [
  .هباحلساب والبفضل بشربو اطوْلٔغناقص وْب ابزينو

سور محاه برا : وعكسًا مما يقرأ طردًا
  .حمروس

  .ةرضات بني محص ومحاايف محص املع انظر
 أمحدالشيخ  ))ةتاريخ محا((وألف أخريًا يف 

 . الصابوين
ى َماحلكيم َح: ]يقولون [  :ىَمٔح

منعه : ها يضّره وعّممحاه ما يضّر: عربية: املرضان
 . إياه

ى حَمما ُي: ىَماِحل: من العربية :إحلمَى
  .ويدافع عنه

وقد  .ىي إحلَميا حاِم: ]يقولون [ 
 . !امي احلّميا حاِم: يتندرون فيحرفوا إىل

: يريدون .امى احلّمّمح: ]يقولون [  :ىّمٔح
اشتد : يت الناُرِمل من َحبنوا على فّع: جعلها حامية

 . ىحتّم: فقالوا وبنوا مطاوعها .غضب: عليه .هاحّر
ى العسكر ّمح]: من استعارام [ 

 . عاهلجوم
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ارتفاع درجة : ىّماُحل: من العربية :ىإحلّم
  .حرارة جسم ملرض إىل ما فوق درجتها الطبيعية

  .واوهم رّد ،ياتّمواجلمع اُحل
  .ْمَح :ويف العربية

ى ّمح ،ىّمح: ] من دعائهم على فالن[ 
 ،ى تشلوطوّمح ،ى تشويهّمح ،هوجوَلى ْتّمح ،حترقو

  .انةيه عاجلّبى توّدّمح ،ى تلعبجوّمح
فالنة متل أو  فالن]: من تشبيهام [ 

  .ى احملرقةاحلّم
  .ةّمحأو  ىهادا ّمح: وينعتون البغيض بقوهلم

ى فالن بتداخل يف احلّم: ]يقولون و[ 
  .احملرقة

وزنطاري ى ّمح]: أغانيهم  من[ 
  .لليبغضونا

  .ياتضرب من احلّم: ى مالطةّمٕح
أطلقها البدو على البادية ال ماء  :اداحلَم
 دهِمَحأو  دهَمعال من َحبنوا على َف ،نفيها وال سَك

 ،مسوها هكذا على التفاؤل ،وجده حممودًا: هأو أمحد
أي نتفاءل  ،مفازة: ى العرب هذه الباديةكما ّمس

 .جيتازها بسالمأن  وندعو لسالكها
) العربية(الة من احلمدبنوا على فّع :ةاۤدّمح

مسوا به أو ))مةعّال((كما يف  ،والتاء لتأكيد املبالغة
  .ذكورهم

  ]:أغانيهم  من[ 
 ادة ال زّوسافر َب !         ادةادة ياّمحّمح
فخذ من قبيلة التركي يقيم يف : يماِدَح
 .جسر الشغور
اق احليوان الّنّه: ماراِحل: من العربية: ماراْحل

األصغر من البغل  ،املعد للركوب والتحميل
  .منه األهلي والوحشي ،واحلصان

  
  
  

  .احلمري: واجلمع
ومل يقولوا  ،نواوهم سّك ،مارةواملؤنث اِحل

  .األتان
  .نواوهم سّك ،ماراتاِحل: واجلمع
: وا احلماروّمس ،مركب: اه األتراكوّمس

  .يچمركب
 وجعلوه مصدرًا ،ةـاحلمرۤن: وقالوا

  .صناعيًا
 ،اجلحش: اريسموا احلّمأن  ويغلب

  .به صغري احلماريريدون ال
  .اجلحش: انظر

 ،رٓآموَح رٓآمْح: وامسه بالسريانية
  .رآمرا وَحٓمْح: وبالكلدانّية

  .رمٓوَح :ويف العربية
يق : ةقت محر: ويف ملحمات أوگاريت

  .محاره
  .IMARU أو    IMERU ويف األثورّية

  .EMRU: ويف األثورّية البابلّية
  .مارْح: ويف جنويب جزيرة العرب واحلبشة

  .وأنواع احلمري كثرية
  .٢٣٤ص ١٩س: انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة، واملقتطف

  .٩٣ص ١٠ج: انظر اية األرب للنويري
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

  .أجهل من محار]: من كالمهم [ 
ا بّية وأكلّوت الزۤالخۤصٕر]: من كمام [ 

 .خياف احلمري ىاللي شاف الفيل ما بَق .مرياَحل
 .)أي من حظهم( ابن سعد الّرّكـتقاتلوا احلمري م

بيعوا  .بَرة بنقل الٕقي بقتل محار العرب بتكّفل هّوالل
ة صار لك محارة بعد اجلوع والقّل .احلمارة وجوزوين

حىت احلمار ) أو قانيه(كل شي بشبه شاريه  .وبغلة
  .نت شاريهأاللي 

لو كان العياط ببين بيوت كان للحمري 
  فالن .لوللو جۤال احلمار عّضعر ما قۤد .صورــق
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ماتت احلمارة وانقطعت  .ي احلمارعن عليقوبلهِّ 
ق البيت ضّي .وشسكتنالو دخل حبمارو عاحل .يارةالْز

 .لوزغر اجلۤالر احلمار كۤب .واحلمار رّفاس
ال تربط احلمار جنب ]: من أمثاهلم [ 

محار  .بياكل لو عليقو يارفيقو يا بعلمو الشهنقة 
فالن تعّلم البيطرة حبمري  .لفخۤالف وال غزال ْمموۤا

محار العني  .ياريتين أمري ولو عاحلمري .األكراد
و يسوق ومنو بقى بّد نته أمريأو أمريأنا  .عطشان
البطالع احلمار عاملادنة  .كون محارب غاراملا ب .؟احلمري

  .الو مّنرتب
بار لو للْكأّو :متل اخليار]: من تشبيهام [ 

ات كلما نادوا ار الزّيمحمتل  .خرو للحمارآو
رح لقاه بْفن إ :ع محارمحاتومتل املضّي .فصاحبو بوقّۤ

  .رحوان ما القاه بْف
 حدهم رفيقًاأإذا ركب ]: من أهازجيهم [ 

  .بارك محارك تعيش وتركبوْم: له هزج سائرهم
أن  حدهم طلب من جحاأأن  وحيكون

  .هو يف الطاحون :عتذر وقالاف ،يعريه محاره
  .وهنا ق احلمار

  ؟و هادّشأ: قال الرجل
 ق احلمار؟ ين وبتصّددّبگبت-

 ،كان مركوب املترفني: ضااحلمارة البۤي
ىن اعَتألا ))الصليبّية(( يسموا ،أدركنا عهدهم

 ،بتربيتها منذ عهد الصليبيني أهايل جزيرة قربص
ويلبسوا أفخر السروج الصوفية البيضاء املزينة 
 ،خبيوط صوف سوداء احملالة بالشراشيب السوداء

  .ومثلها مذكرها ،قاعدا أقماع صغرية من الفضة
واحد حليب را عاحلج ]: من نوادرهم [ 

  وعزمو وعّرف على واحد من املغرب وحّبـــوت
  
  
  

ويف املغرب ( عةتعّشى املغريب مسّق ،حللب وأجا معو
) ما بيعرفوا يفرموا اللحم ناعم وما عندن مسقعات

ه طالع من بيت احلليب شاف محارتو البيضا وهّو
  :شا وقال الَوْشمربوطة بالباب َو
  .يت لكي عشاكيِلال تواخذيين ْك

يعيش اآلن يف صحارى : احلمار الوحشي
  .وأفريقية وجباهلماآسية 

أن  فهمبومنه  ،و مشهور باملرحـوه
  .اإلنسان أفقده مرحه بتدجينه إياه

 ؟ّجن أوًالوال يعرف العلم أي احليوانني ُد
  .احلصان أم احلمار

استخدم املصريون القدامى ه ـأن على
  .قرنًاأربعني واألثوريون احلمري قبل امليالد ب

 ، ٣٢٦ص ٩ج: انظر اية األرب للنويري

اليت يضرب لوا : يريدون: ةاريَّۤماحلنطة اَحل
  .ةالبياضيّۤ: يقابلها ،إىل احلمرة

 ،احملاربة ،املنع ،ةالشّد: عربية: ماساَحل
  .وهم يستعملوا مبعىن عاطفة التفوق والغلبة

  .ةمحاَس: واستمدت الفارسية
ة العربية من احلماَس ،احلماسة: يقولون وقد

  .مبعىن احلماس نفسه
: على جيمعون احلمصّي :ةۤنماْصاَحل

  ،نةاحلماْص
ي جبلي عشب بّر: ضإحلميّۤأو  :ضۤاإحلّم

منه  ،ورقه كاهلندباء ،ربيعي ينبت يف مسايل املاء
: والواحدة ،اضّماُحل: من العربية ،احلامض ومنه املر

  .اضةّماُحل
  .ويستعملونه يف السلطة
أنه  ويعتقدون ،ماتوتشتهيه النساء املوّح

  .ىءكثرته يقّيأن  على ،الكبدينفع 
  .ورد ذكره يف آثار الفراعنة

  قّل: قِممصدر َح: عربية :ماقةاَحل
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  .فسدأو  رأيه
  .محاقت: واستمدت التركية

من شغله محل األشياء : عربية: الّماَحل
  .انظرها ،الالعّت: ويسمونه أيضًا ،ونقلها

  .الشّيال: ونه يف مصرويسّم
  .الّمح: واستمدت التركية
 :من التركية فقالت ،واستمدا الرومانّية

HAMAL.  
: فقالت ،واستمدا القرواطّية من التركية

AMAL.  
: فقالت ،واستمدا األلبانية من التركية

HAMALL.  
 :فقالت ،واستمدا البلغارية من التركية

KHAMALIN.  
 ،واستمدا اليونانية احلديثة من التركية

  .KHAMALIS :فقالت
  .ةيالصناعات الشام انظر قاموس

 ،ْسمْرٔ ٓوكّب: يقول العب الطاولة خلصمه
  .كاَتطشامرك تنقل ْقگالني خان الجنق محّۤأ

  .االك وّمحبنعل دقَن]: من سبام [ 
  .الن حط احلّمهٓو]: من استعارام [ 
حرفة : مالةاِحل ،من العربية :ةۤلمۤااْحل

  .احلّمال
ي منه الّرب ،ضرب من الطري: عربية: ماماَحل
  .اليمام :والنويري يسميه ،ومنه الداجن
  .٢٦٨ص  ١٠ج : انظر اية األرب

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

ها من أمساء تراها يف حماّل نوللدواج
  .موسوعتنا هذه

  .وانظر املوسوعة يف علوم الطبيعة
  .مايتمۤااْحل: والذي يعتين ا يسمونه

وال تقبل  ،واحلمامايت مرذول عندهم
  .شهادته

امي روللحماماتية قهوة يف قسطل احل
  .م الطيورجيتمعون فيها ويتفاوضون يف عاَل

احلمام : يقولون :] ومن عثرات أقالمهم[ 
على : محام الزاجل: صوابه ،وهو خطأ ،لالزاِج

  .اإلضافة ال على الّنعت
  ١٠ص  ١ج  ))وثائق تارخيية عن حلب(( :يف

 ١٦٢٩فيليب إىل الشرق سنة  نقًال عن رحلة األب
وكان احلمام الزاجل ينبئ جتار حلب : ٥٧٠ص 

  .حتمله من بضائع كانت بقدوم قوافلهم ومبا
 ،ومحام الزاجل يطري مسافة ألف كيلومتر

انقطاع ثالث عشرة ساعة  نويستطيع الطريان دو
  .بسرعة كيلو متر واحد يف الدقيقة

إال إذا  ،ميًال يف الساعة ٨٦وقيل يقطع 
  .تعب فتنقص

 منه أطلقت: ٩١وروت املقتطف س 
من بلدة آراس مشايل  ١٩٣١آب  ١٥محامة يف 

 - الصينّية يف اهلند فرنسا لتعود إىل بلدا ساجيون
فوصلت احلمامة إىل  –ميل  ٧٢٠٠واملسافة بينهما 

  .١٩٣١سبتمرب سنة  ٩ساجيون يف 
مجع : ٥٠٠ص  ١١ويف املقتطف س 

ن مؤلفات الذين كتبوا يف احلمام ليزي مكتبة مگنإ
 أمساء مؤلفيها وجدو مؤلفاا ولدى مراجعة ،وطبائعه

 ٢١و  ،أملانيون ٤٥و ،نكليزإمن املؤلفني  ٥٨ أن
 ٣التينيون و  ٣و  ،يونگفلمن ٣و ، فرنسيون

  .سبانّيًاإيطاليون و واحدًا عربيًا وواحدًا إ
  .٦٥٣ص  ٣٣و س  ٢٠ص  ٢٠س : انظر املقتطف

  .٨٩٥ص  ١٨س : الرسالةوجملة 
  .٧٦ص  ٧س  ٣٦٨ص  ٤س : وجملة الضياء

 ١٧٢٣سنة  :٩٨ص  ٢ج  )) ر الذهب (( :ويف
استخدم التجار احلمام الزاجل لنقل األخبار بني 

  .حلب واإلسكندرونة
سنة  ٨٣ص  ١ج  ))وثائق تارخيية عن حلب(( :ويف

وكانوا يستعملون يف ذلك العهد احلمام  :١٧٨٣
  الزاجل
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: األخبار بني بغداد وحلب واإلسكندرونة لنقل
ض واألفراخ إحدى ييأخذون من العش الذي فيه الب

األنثى وينقلوا معهم أو  الذكر: احلمامتني املفرختني
أن : يريدونيف أسفارهم إىل املوضع الذي كانوا 

فريبطون بأسفل رجلها ورقة مكتوب  ،تعود منه
ائر بلمحة عليها اخلرب الالزم إذاعته ويطلقون الط

  .البصر إىل عشه
أول من استخدم احلمام  :وباملناسبة نقول

الزاجل يف محل الرسائل العرب يف القرن الثاين 
أول : ))تاريخ خليل الظاهري((جاء يف : للهجرة

ولبثت العادة  ،ماعرف استخدامها يف مدينة املوصل
حني أمرت : ا جارية إىل أواخر القرن احلادي عشر

  .انّية بإبطاهلااحلكومة العثم
  .مامهون حّط اَحل]: من استعارام [ 
  ]:أغانيهم  من[ 
 مّني  !ماممن يشتريك يا َح        ي مام بّنجوز اَحل

  :غريها
 محامك نصراين                    محامي مسلم

  :الزيين احلمصي معارضاتمن 
  ع ال بفرخ محاموبه متّت

  .)م اخلروفـالضمري يعود على حل(
  .يغتسل فيه البيت احلاّر: عربية: احلّمام

 ،وحلب تؤنثها ،وتأنيثه أكثر من تذكريه
  .والشام تذكرها

وهم جيمعوا  ،اماتاحلّم: ومجعها العريب
  .منيمۤاعلى اْحل

فريدون  ،ميّمۤاإحل: ون صاحبهاـويسم
  .ومييلون

  .انظر قاموس الصناعات الشامية
  .٤١٥ص  ١ج  :واية األرب للنويري

ويف  ،محيمتٓا: واحلّمام يف السريانية
  .الكلدانية محيمتا

احلّمام : يون ّمحام بالدناپويسمي األور
  .وهي مستمدة من احلّمام الرومانّية ،التركية

  :وّمحام بالدنا حيوي على ما يلي
 ،وفيه ترتع الثياب وتلبس: اينالّرب -ً ١

  .يتوسط صحنه حوضأن  ويغلب
فيه  ،ّماموهو مدخل احل: الوسطاين -ً ٢

  .يغتسلون ودرجة حرارته معتدلة
فيه  ،وهو أقصى احلّمام: اجلّواين -ً ٣

  .وقد يتغسلون ،يعرقون ويتكّيسون ويتصّبنون
والقسم الثاين والثالث يشتمل كل منهما 

مث يشتمل كل  ،غالبًا على ليوانني يف كل منهما جرن
  .أجرانمنهما على أربع خلوات بأربع 

املدخل تكون غالبًا عند  وخلوة الوسطاين
  .بالشفرةأو  باملوسأو  إلزالة الشعر بالدوا

وبعضها  ،وبعض احلّمامات للرجال دومًا
  .قبل الظهر للنساء وبعده للرجال

ويف  ،مياحلّمۤا: وصاحب احلّمام يسمونه
  .احلّماجمي: فاس يسمونه

يريدون  ،فالن ّمحاجمي: يقولون ويف حلب
  .يسقط الغسلأن  حباجة إىلأنه 

  .ةدۤلْنٔقاْمل: سم احلّمام يف لغة القجموا
  .ّمحام، وكذا الفارسّية: واستمدت التركية

ن التركّية احلّمام ـواستمدت األلبانّية م
  .HAMAM : فقالت

 احلمام واستمدت القرواطّية من التركّية
  .HAMAM: فقالت

 ،واستمدا اليونانّية احلديثة من التركّية
  .KHAMAMI  :فقالت

 :الفرنسية من العربية فقالتواستمدا 
HAMMAM.  

مطران حلب سنة : ويف منشور جرمانوس حّوا
إىل احلّمام والكنيسة بالذهب واللولو  َنبوال يذْه: ١٨٠٧

ومشارب ال يصري مواكل ...مطلقًار ــوشكوك الزه
للحمام  نًااصبي يأخذن معهن وال النسا... وعزائم باحلّمام
  )).الغّرة((املنشور كامًال يف  انظر، ننيسالسبع  أكثر من السّن
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ويف رسالة كهنة الروم الكاثوليك حبلب 
خروج النساء بالذهب واللولو إىل : ١٨٢٥سنة 

إذا وجدت العروسة خمطوبة باحلّمام ...احلّمام بّطال
حد من بيت امحاها فال يعطي هلا ذهبات وال أووجد 

وإذا النفسا  ،ذا الشأن يؤتى بأكل وشرب للحّمام
غمرات  ،هناك دخلت احلّمام فال يصري هلا عزامي

العرايس باحلّمام بطال حتت ثقل خمالفة  )تغطيس(
  .الوصّية والقانون املفروض

  )).النوبة((انظر الرسالة كاملة يف 

عدد احلّمامات : ١٠٧٢ص  ٣١س : اهلاللويف 
يف عهد املأمون بلغ مخسًا وستني  وما إليها يف بغداد

ويف السنة والصفحة املتقدمتني مقال يف  .ألف ّمحام
  .تاريخ احلّمامات
رومانية أثرية يف قرطاجة  امًازرنا ّمح :نقول

لف مستحم أ٤٠حسب زعم الدليل اىل - تتسع
  .)كذا( وحدها

: يردن( أياديكنلنا قّب: ويقول النساء غالبًا
  .)امكنا يف احلّم

  .ام اهلناّمح: نبوَجي
  .ام نعيم الدنيااحلّم]: من كالمهم [ 

امو سخنه فالن ّمح]: من كنايام [ 
: اماتامي يسمي احلّمواحلّم .وجزضانو مالن
ألنه ملزم مبداراة الناس وحتمل  ،مساطب الذّل

يريدون أنه  ،اجميفالن اليوم ّمح: يقولونو .أثقاهلم
فالن  .ّمحامفالن الزمو . مضطر إىل االستحمام شرعًا

 منهم ذهابًا ،يركض: أي(ام كالب عم بساوي ّمح
  .)ركض الكالب انتزاع الغبار واحلشراتأن 

ة يف راح مثل البوۤل]: من تشبيهام [ 
  .كل فردة شكل: اممتل قباقيب احلّم .اماحلّم

 .واحد) لعقب( واحد )عقب(من : اممتل ميزر احلّم
 .امكيانة باحلّمبمتل احلردانة بالعرس وال

  ي ال تعدِّ ام يف الشتۤااحلّم]: من أمثاهلم [  
  

الكويسة  .ك وداباعلى بابا ويف الصيف اجعال داَب
  .اماكويسة من فيقة مناما والبشعة بشعة من طلعة ّمح

 .قرع عربأامي فتح ومحّۤ]: من كمام [ 
  .منيجاري احلمۤانني بترو ْمبجۤامصاري اْمل

  .اماحلّمحساب ما نزلنا ع صرلو حنسب للصرا
 .احلمامني كال مسكونة]: من اعتقادهم [ 
 .ك عليه اجلرنام بتضّحام وما الزمو ّمحالربو عاحلّم

طلعوا اجلان  اوبزمان ،ام اللبابيدي اللي خربا اجلانّمح
اللي بتحكي  .ا بالزلطعالنسوان والنسوان طلعت مّن

 الوالدا اللي بتحكي .ع ابناام بتضّيحكاية باحلّم
ت إذا عّد .امع لباسا يف احلّمحكاية بالنهار بتضّي
اللي  .ال جوزاام خبطفوا اجلان ٕإالعروس قدام باب ّمح

والد امن شان جيي للمرا  .ام خبسلوه اجلانبنام باحلّم
التوب اجلديد  .امالزم تربك شوي يف خزانة احلّم

ام رن احلّمجبالبشخ  .هرا قوامام بْنالبلتبس يف احلّم
 .ّموطاس َغ ّمام السبت طاس َهّمح .صوع قميبضّي

وا فيا ام من دون ما ختسلو بتعّباللي بتربك عبالط احلّم
  .اجلان

ور الكيايل املعتقد فيه كان للشيخ قّدو هذا
له يدخلها  هي ،ام الويساينخلوة يف بيت النار من ّمح

أو  سواء كان فيها الذكور ،مىت شاء ارًا وليًال
ني وجوههن والنساء ال ميانعن بل ال يغّط ،ثنااأل
 ،امامي منه وهو يف احلّموذات يوم ضجر احلّم ،منه

جيلب له بقجته من داره قرب أن  فأمره من خلوته
ور فمضى وقرع الباب فخرج له الشيخ قّد ،اماحلّم

ده ـنفسه وناوله البقجة مث مضى إىل احلمام فوج
  .)كذا يعتقدون(نفسه فيها 

  :يهزج األوالد]: م من أهازجيه[ 
  .اممرتو باحلّم ونام طلّق عبد الرمحن شّخ
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: ام وقالرا بدوي عاحلّم]: من نوادرهم [ 
  .ع من حيطانونية بتة سخۤنشانو ميّۤ أعظمي ما رّب

را واحد سرياين ]: من نوادرهم و[ 
 ،ام ونسي قبيعتو عراسو وصب مي سخنةعاحلّم

 ،تلسعو لسعوا وعلى جسمو عمتشافا عراسو ماعم ب
 على جشمٓا هٓام دآلۤشَل ٓاحشب: (وقال بالسرياين

 ،سبحان اسم اإلله: أي) ريرٓاَق ٓاشعلى رٓا نٓاييحَش
  .وعلى الرأس بارد ،اخنسعلى اجلسم 

ام دخل جمنون حلّم]: من نوادرهم و[ 
ن كّل ا،اتونزل ضرب بامليزر عروس الناس جّو

 ،لو شو اخلرب؟ حكواأ: ى واحد قد وقتوعّد ،ازموا
طلع  ،خذ ميزر ودخل عانون ونزل فيه كسيأ

  ...ونام جمنون جمنجمنون باحلّم: انون عم بصيح
و ّنأارين ام قسطل احلّجوحدث يف ّمح
 واّال ،ام وما بقي حداطلعوا الزباين كلن ماحلّم

 ،دخل ليشوف ،يسمع صوت قرقعة يف بيت النار
عم شاف طاسة الصابون الكبرية مقلوبة على قفاها و

ا وحكى خاف وطلع لّرب ،امد وحدا عبالط احلّمگترب
ن خايفني للناس والناس عم بسمعوا صوتا وكّل

وكل واحد حيكي لو حكاية  ،اماجلان اللي عم مبشّو
ة ومسع حايۤل أخولوقت ما عّدى واحد  ،عن اجلان

قيموا هيك بال جان بال بطيخ : قال لن ،اخلرب
هادا بّدو يكون جّواتا دخل جردون ومن  ،مبسمر

  .ورا لعندا وطلع كالمو مظبوط ،تقلو قلبا ومت فّيا
 ١٩٦٠عدد ّمحامات حلب سنة : إحصاء
  .هو سبعون ّمحامًا

  .٢٨٧ – ٢٦٦ص : انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة

 ،ذكر منها ّمحام السلطان وّمحام اجلديدة
  .وستأيت سائرها يف حماّلها

بعض أمساء ّمحامات الشام أن  وصادف
  :كان أمساؤها كأمساء ّمحامات حلب منها

  

 سنيۤاوّمحام النّح ومحام نور الدين ّمحام القاضي
ام ـــوّمحام السلطان وّمح ومحام اجلوهري

  .القواس وّمحام الدهب
يريدون اصطالح حديث : ّمحام الشمس

  .به تعريض اجلسم ألشعة الشمس تطهريًا له
  .٣٠٥ص  ١١٩س : املقتطفانظر جملة 

  .١٩.ص  ٩: الد: وجملة الكتاب

ذكرها الغزي  ،قرب القلعة: ّمحام اللبابيدي
  .١٣ة ص ــوسوفاجه يف كتاب اآلثار اإلسالمي

  .انظر احلّمام يف هذه املوسوعة

  .ّمحام الناصري: وامسها القدمي
فتألب عليه  دخلها حارسأنه  ويزعمون
وملا باسته قلعت حلم خده  ،ةاجلان وزوجوه جاني

  .ومنذ ذلك اليوم أغلقت
وبزمانو طلعت فّيا اجلان عالنسوان وازموا 

  .مّنا بالزلط
  .قبلها ّمحام اللبابيدي: انظر: ّمحام الناصري
: انظر كتاب اآلثار لسوفاجة: اسنيّمحام النّح

  .١٤٠ص

ص : انظر كتاب اآلثار لسوفاجه: ساينّمحام الوۤا
١٧٦.  

: يريدون ،نسبة تركية إىل احلّمام: احلّماجمي
  .من توجب عليه الشريعة االغتسال

  .احلّماجمّية :وجيمعوا
يعنون ا : ةاحلماَم: من العربية :ةماۤماَحل

فراس  أيبومحامة  ،اليمام والفاخت: العربيةبمايسمى 
يأوي إىل  ،وهي طائر مييل لونه إىل احلمرة ،منها

  .البيوت ويرسل تغريدًا حنونًا
انظر  .انظرها .ستيتّيةأو  توتّيةْس: وهم يسموا

  .٧٧ص  ١٠ج : اية األرب للنويري

وحيّرمون صيدها ذهابًا منهم أا مسلمة 
ا عششت على غار أو ،ن تغريدها تسبيحأموحدة و

  ن حفيف أجنحتهاأو ،حراء يوم هجرة النيب
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زد على أا تدخل بيوتنا  ،املالئكةنشيد حنان 
ميس بيضها أو  من ميسهاأن  فال غرو ،وحتتمي بنا

  .يصاب بالعمى
اللي بقدر ببوس : وحملبتهم ا يقول األوالد

 .عكسو بصري محامة
  ]:أغانيهم  من[ 

  !ي يا محامةطريي وعّل
 ي عالمة وجييب يل من حّب                        

  ...حج حممد يويويا : ] من شديام[ 
  .يويو  ةبتنقر قضاۤم            ة يويوندي محاۤمَع

  :]من مناغاة أمهام [ 
 ة راسك راس احلماۤم ه           ۤمك يا مۤيي راۤسهّز

أن  ويومهون األوالد]: من اعتقادهم [ 
: مايعمله الولد األوالدهناك محامة حتكي ألهل 

  .واحلمامة شافتك وحكت يل ،احلمامة قالت يل
  .مامة طارتاحلهديك ]: من أمثاهلم و[ 

بستاين فاق شاف : ] من حكايام[ 
بستاين لحدا دخل : قال حلالو ،كلةۤامسكبة الفول مّت

بّدو يكون احلمامة اللي كل يوم بتغين  ،مايف
بّدو يكون اخلاروف أو  ،عالشجرة فوق كوخي
للي بزيق اجلحش اأو  املربوط بأسفل الشجرة

  .اخلاروف
  .وكّلن أنكروا ،ن وسألنكّللجابن 

ي كل واحد حيلف ميني وبعدا يغط بّدأنا -
  .الربكةهيف 

أنا كو كو كو كو : وقالت ،احلمامة أجت
ن ا كوكو كو كو بنقر قضامة كوكوكوكو ،احلمامة

  .بّينما َأ أغّط كوكوكوكو ،كنت اكلتو
  .ت وطلعتوغّط

أنا ماع ماع : وأجا اخلاروف وقال
كنت ن ا ع ماعما ،ماع ماع باكل عاليف ،اخلرايف

  .بّينما َأ ماع ماع أغّط ،كلتوأ
  

  .وطلع وغّط
أنا هاق هاق : وأجا اجلحش وقال

ن ا هاق هاق ،هاق هاق باكل حشاشي ،اجلحاشي
  .بّينما َأ أغّط ،هاق هاق ،كنت اكلتو

  .ّينوما َب وغّط
  .انظر فوات املوسوعة: ةاحلماۤم
  .محا :انظر :محاة
 و،محاتو بتحّب: ]يقولون [ : ماةَح

 أّم: محاة الرجل: من العربية ،واحلماي تبعو ،ومحايتو
  .زوجها أّم: ومحاة املرأة ،امرأته
  .محاي ومحاية :انظر

  .هَتْمَح :ويف العربية
: حد قالواأكلون وحضر أوإذا كانوا ي

: للخفاجي ))ليلغشفاء ال((يف  ،ك بتحّبكمحاَت
من صادف  هيقول، هو من أمثال العامة ))محايت حتبين((

  :قال ابن نباته موّريًا ،خاطرهنعمة مل تكن على 
  نموِط على خِري َة           مايف َح كلما عجُت
  ينــفحمايت حتّب           ى والنَد أجد األكَل

ومسوا املثقب الذي يستعمله طبيب 
  .ةلسان احلماۤي: األسنان

كل وال تاكلو خيّم األ]: من كمام [ 
  .توامراما قدر على محاتو قتل  .مايتَح

: ةمكتوب عباب اجلنّۤ]: من أمثاهلم [ 
ك ماَتَح: قالوا جلحا .ةت كنّۤعمرا محاية ما حّب

 ة السبّتيا كّن .ت عقالي عدۤمكّن: ك قال لنبتحّب
ما كنيت كّنة ؟ : قالوا للحماية .ما تصريي محاية

  .كنت ونسيت: قالت
ة ا الكّنبكي بۤكبعم ]: من تشبيهام [ 

  .على موت محاتا
  :ويعقدون الدبكة على الزمة

  عاحلماية والكّنة                 يا ناس امسعوا الغّنة
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احلماية والثاين  مث يتبارى اثنان ميثل األّول
 ،وكل منهما يتلو بيتني يف هجاء دور الثاين ،الكّنة

  .وبني كل بيتني الالزمة للعموم
  :منها
  شي بيعجبين يما فيك !       ي ويا مرت ابينـمحات

 ين ــولسانك البغلب         غري خطاطك واحلمرا 
سألوا واحد زعالن من ]: من نوادرهم [ 

  منو أسعد إنسان جتّوز؟: محاتو
  آدم-
  ليش-
  .ألنو ما كان ألو محاية-
ط خبزاتو حتت حالب]: من اعتقادام [ 

  .وباطاتو ما بتموت محات
إذا سحرت الكّنة : ]من كتاب اللّباد [ 

حلماتا مابنفك هالسحر إال إذا ختّسلت احلماية يف 
  .طالقلۤي

ك وألم كم أدن ألم]: من ألغازهم [ 
ألن أمك هي  ،أذنان ( أخوك وحلماية مرت أخوك؟

أم أخيك نفسها وهي أيضًا محاة امرأة أخيك نفسها 
  .)أيضًا

  .احلماة :انظر :ماياَحل
  .احلماة :انظر :ةماۤياَحل
االسم من : مايةاِحل: من العربّية :ةۤيمۤااْحل
  .انظرها ،محى الشيَء

  .تٓآمْح: ويف الّسريانّية
  .الوصاية :انظر :ةماۤياِحل
مذهب اقتصادي حديث : ماية الّتجارةِح

يرمي إىل محاية البضائع الوطنّية بتقييد عمليات 
  .االسترياد وبفرض رسوم مجركّية

  .آلساحتريف حب : بالسْماَحل
  .آلسا: انظر

   مححم الفرُس: ةــعربّي :مٔحْمٔح

إذا رأى ، أو رّدد صوته يف طلب العلف: والربذوُن
  .من يأنس به

تكّلم بصوت : مههم: ويدانيها يف العربّية
  .خفي يسمع وال يفهم

واذا شاهدوا من يأكل وحده من 
  .مم دمۤدي محۤحۤإ: قالوا له :أصحام

فظها ألا مامن مسلم إال حي :دْماَحلسورة 
  .تالوا ركن يف الّصالة

: احلمُد: ]يهزجون[وّملا يتعّلمها األوالد 
  ...أش لك عندو
بأيش  ))احلمد((إذا نسيت ]: من أمثاهلم [ 

  .بتصّلي
 ))احلمد((إذا نسينا : ومن أمثال الكويت

  .منصّلي بأيه؟
 ،أثىن عليه: هَدِمَح: من العربية :دَمَح

  .الّذم ضّد :مدواَحل
  .احنمد: بنوا منها للمطاوعة

  .دۤمۤح :ويف العربية
هللا  محدًاأو  احلمد هللا: يكثرون من قوهلم

  .لدى شبعهم ولدى كثري من املناسبات
راح مشقوف منتوف ]: من كمام [ 

ما بتقوم ماللعب إال  .وأجا واحلمد هللا على السالمة
  .كرٓووشۤا مدٓوحۤا

: متل شرب الّدّخان]: تشبيهام من [ 
  .هّلسم اهللا وال آخرو احلمد ْلاالأولو ب

من قّلة اللحم ]: من كمام : [ د اهللاْمَح
  .))محد اهللا(( ّمسوا املعالق
  .من أمساء ذكور بدوهم وريفييهم :دَمَح
تركيب  ( الها محدچ]: من كالمهم [ 

د ـــد يريَمَح .) بدوي مبعىن نال املصيبة
 ،ب التراموايچير ،لةٕصياكل مع الّرز ْب: يتنظنظ

  .طشگويتعلل عند بديعة 
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فخذ من أبو شعبان يقيم يف  :دَمَح
  .وفخذ منهم أيضًا يقيم يف الّرقة ،األحص

 ،ابن عم سيف الّدولة: أبو فراس: داينْماَحل
  .ه ٣٥٧مات س ،أمري وقائد وشاعر

  .انظر كتب الّتراجم

  :سيف الدولة: داينْماَحل
  .انظر سيف الّدولة وكتب الّتراجم

آخر أمري محداين : ناصر الّدولة: داينْماَحل
  .ه٤٦٥مات س ،يف حلب

  .انظر كتب الّتراجم
من ساللة احلمداين : ةفرس محدانيّۤ

  .أحد أرسان اخليل األصيلة: يِرْمالُس
ن أمساء ذكور بعض األحياء ـم: ةقَّٔدَمَح

بعدها قاف مشددة  ،العربّية ))دَمَح((من  ،املتطّرفة
  .وك وّحموكأمحدوهاء تذييل قرباطي تشبه 

  .ىو منّقوُلة ُلدّقَمَح: ]يقولون [ 
 ،اسم أحد جمانني حلب الفائتني :هنَّۤدْمَح

منو مات ؟  :لأفيس ،هللا الفاحتة :يصيح حوله األوالد
  منو مات ؟

  فالن-
  ).لعقيب(: فيضع يده على مؤخرته ويقول-
 ،محده: أي ،من أمساء ذكورهم :دٓوْمح

  .محد اهللا: أي
ملن يغضب ألقل  ] لونويق [ :ةيۤنقّن دٓوْمح

قهوايت يف باب املقام : ينةال تصري متل محدو قّن: بادرة
مبطلوبني  يأيتأن  ال سيما إذا طلب منه ،عصيب املزاج

  .وقد يغادر قهوته ،ورمبا طرد زبائنه ،بوقت
  .من أمساء ذكورهم :ديْمَح
  .من أمساء ذكورهم :ةديَّۤمَح
  
  
  
  

انظر كتاب اآلثار اإلسالمية : رْماُحل األراضي
  .١٥٩ص  :لطلس

 محربنوا من اللون األ :رهّمح: عربية: رمحّٔ
  .أمحرجعل لونه  :له مبعىنعلى فّع

  .حتّمرت املرا بعد ما تبودرت :بنوا منها
و بالكالم اللي ّچّمحرلو و]: من كنايام [ 
  .) أخجله :أي (قال لو ياه 

مؤنث  :وتقصر: احلمراء: عربية: احلمرا
  .محراأل

حليب من فسط حلب ولفتو : ]يقولون [ 
بس صرماية محرا ومعنكف شواربو على ب ۤالَنإال َدٕ

يف ظهرية : يريدون( راح بضهرية احلمرا  .جنب
  ).ة الصيف اليت يشبه حّرها حّر اجلمر

  .جلهنم احلمرا]: من سبام [ 
. ة محرابعد الكربا جّب]: كمام من [ 

  .متل خرقة النفسا تسقيط يف دقنو احلمرا الصفرا
  ]:أغانيهم  من[ 

  !محرا يا سالم ابيض           م على عماْمعلى عميّۤ
  .عينو محرا عليك]: من استعارام [ 

أي (  صوفتو محرا ]:من كنايام [ 
  ). يسترعي االنتباه
ا على ضرب من كانوا أطلقوه :احلمرا

ويعّد من  ،محرالنقد العثماين يتخذ من النحاس األ
  .ضروب النقد قيمًة حّطأ

ة النحاۤس :ويسمون القطعة الواحدة منه
  .أيضًا

سعدان : وإذا رأى األوالد القرد صاحوا
  .)عقبو محرا(

املا معو محرا ما بسوى ]: من كمام [ 
  .محرا

  ]:من أمثاهلم [ 
  .هينتك يا نفسس وال حبمرا كرْف



٢٦٠ 
 

عالقة املفالن متل ]: من تشبيهام [ 
  .مي صفرا غري احلمرا ما بّرت

سبب أن  يعتقدون]: من اعتقادهم [ 
أمه مسحت له مقعده خبرقة أن  ار مقعد السعدانمحرا
  .جني فصارت مقعده محراءعال

: من اصطالح العيب الكعاب :جْرَماَحل
ج ْرَماَحل: ]يقولون [ . الكعب املصبوغ باحلمرة

  .بلعب عاملرج
بنوها كمصدر صناعي من  :ةۤنٔراحلْم

  .انظرها .السريانية ))نه((بعدها  ،احلمار
حّمر ُت محرأطلقوها على الصبغ األ: ةٔرإحلْم

  .به املرأة وجهها بعد ما تبودره
يقيم يف الباب  ،فخذ من البومخيس :روْماَحل

  .خيمة ٥٠ يعّد
فقيه  ،احلليب: زة بن علي بن زهرةْمَح

  .٥٨٥مات س  ،وحنوي
  ة بكحۤرت، أو كة ۤبمحۤزأو  :كة َبَزْمَح

من أحياء [  :–كما يقول العريقون يف العامّية  –
مسيت  ،يمحديقع بني بانقوسا وجب األ: ] حلب

الذي كان يعرف قدميًا  سجداملجمدد  باسم محزة بك
  .٤٤٨ص  ٢ج  :ر الذهب :كما يف –جان  مبسجد

أثار  ،أغضبه ،هّيجه: ّمحسه: عربية: ّمحس
  .محاسته

  .نوا أّولهوهم سّك ،حّمسَت: مطاوعها
  .سحمَُّت: واستمدت التركية

ومساها  ،مدينة بني حلب ودمشق: مصٕح
  .EMISA: اإلغريق

 :وهم جيمعونه على ،مصياحل: والنسبة إليه
  .ةۤناحلماْص

تأذونا يا ماليكة محص ال ْب: ]يقولون [ 
  .نأذيكنوال ْم

  

 ،فيهم ااذيبأن  وأشاع عنهم اجلاحظ
  .وسرت حىت يومنا

  .وبينهم وبني محاة مناقضات مشهورة
إىل حلب  وينيماحلوسرى من عبارات 

بضاعتك : أي (ي دبسك محِص: بعض عبارام منها
متل  .وهالدق يف الطاولة ما بلعبوه حبمص .)سيئة 
 ّدنأو .لصالة وبروح لشغلوعاه الناس ن محص بنّبمأّد

 ؟قال :ليش :محصي بوقت غري وقت األذان وسألوه
مرض املأّدن وما شافو  .املادنة جديدة وعم جنّربا

ال أن  أشهد: يهودي كان يقول واحد صوّيت غري
 .رسول اهللا ًاحممدأن  محص وتشهد له إال اهللاإ

 :سألوه ،مالسطوح قطع شخاختو محصي عم بشّخ
  :ليش ؟ قال

محصية عم بتخسل القّشة  .خباف جتّروين مّنا لتحت-
كمشت شوية  ،خدت املي الراسأيف العاصي 

  ....هههورش ٓهپ: حشيش وصارت تصيح
 : حماورة

  رتيست فالنةاعم بشوف األمالعادة -
 جرأالشام وبجر أك تشوفا ومنني بّد-

 لب حب
  .)يعين يف محص(النص   يفياريتين-
  .١٨ص  ٣٦س  :انظر جملة املشرق

  .٣٣ص  ٥٤س : واملقتطف
  .٢٢٨و  ٢١٨و  ٢٠٢ص : اآلثار اإلسالمّية لطلسكتاب و

و ّنأص بقليب شي حبٓم: ]يقولون [ : صٔمح
مل جند هلا  ،وما برّد اموليش األسدي بغلطوا قّد

رغب : ص السريانية مبعىنَفولعلها حتريف َح ،أصًال
   .العربية يف ومثلها حفص ،هىواشَت

فه جّف ،قاله: ّمحص احلبَّ: عربية: صمحّٔ
  .بالبخارأو  باهلواء الساخن
: قال األزهري: )) القول املقتضب ((يف 

  ،حّمصّب ُمَح: )) األطّباء ((كتاب  يف وقرأت
  صْمكأّنه مأخوذ من اَحل: قال ،املقلّو: يريد به

  



٢٦١ 
 

  .حسبه موّلدًاأو: قال ابن دريد ،حالترجُّ: وهو
وضعه : ّمس الدواَءويدانيها يف العربية َح

  .على النار قليًال
  .ّمحص القهوة: ويف هلجة حضرموت

): املكّسرات(وحيّمصون كل القلوبات 
كما  ،كالفستق والفستق بعبيد والبندق والّلوز

والقنبز والبطم وبزر  حيّمص القضيمايت القضامة
  .البطيخ والقرع واجلبس

وكما حيّمصون يف البيوت الربغل 
ل ـويتخذون منه طبيخ الربغل احملّمص وحمشي الربغ

لة آهم التحميص حتميص النب بأو ،صاحملّم
ت ناااخل من بيقر ))صمسوق اْحمل((وله  ،التحميص

ص يشترون من سوق احملم ،األجانباليت يسكنها 
  .ومل يبق له اليوم إال االسم ،النب احملّمص املدقوق

  .حتميص النب و احملّمص واحملمصة: ٥٢٧ص  ٤س : انظر جملة العصبة

: صمِّص واِحلمَّاِحل: ن العربيةـم: صإحلمّٓ
 األصليموطنه  ،مستدير يؤكل نبات قرين ذو حب

هم البالد اليت تزرعه اهلند أو ،الصغرى ةسيآالقوقاز و
  .واملكسيك ومصر ةسبانيإوالباكستان و

 ،صةمِّصة واِحلمَّاِحل: والواحدة يف العربية
  .واحلمصاي واحلمصاية ةَصإحلْم: يقولونوهم 

  .احلمصات واحلمصايات :واجلمع
احلّمص يف حلب  أنواع وأشهر

  .نسبة إىل قرية درعوز يف جبل مسعان ،الدرعوزي
  .مصٓاوۤح صٓاْمَح: واحلّمص يف السريانية

  .صاْمَح: ويف الكلدانية
  .موشوَح: ويف البابلّية

   .شمُّاحل: ويسمونه يف الكويت
   وأرادوا أزعجهمللولد إذا  ]يقولون و[ 

  
  
  

ص يعطيك ّمح :رو عند فالن وقول لو: إبعاده
  .يبقى عنده مّدةأن  املرادأن  فيفهم ،القعود

رخص ما يأتدمون به احلّمص أل ـولع
مث خيفق  ،يسلق احلّمص كثريًا مث يقشر ،والفول
مث يفرش يف  ،وغالبًا ملح الليمون ،احلمض إليهمضافًا 

فۤلة احلمرا صحن ويذر عليه الزيت والكمون والفۤالال
  .املدقوقة

رًا بالصني من احلّمص شرق تأثويتخذ ال
  .وال تراها يف الغرب إال يف اليونان ،القضامة

وتتخذ الشام وغريها من احلّمص املسّبحة 
  .والفّتة والقضامة

  .انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة
  .١٧ص  ١١ج : للنويري األربواية 
  .٥٠٩ص  ٢٤س : ادضوجملة ال

  .انظرها. صايناحلْم: ون بائعهويسّم
  .احلّمص يف الكيويستعملون 

دّسوين ال تنسوين ]: من كمام [ 
على هاحلّمص مايف عيد  .حسبوين ّمحصة الكي

جحا حيط ّمحصة كل يوم من رمضان أن  :أصله(
يوم يقرط  كم ابنو كلوكانٕ  ،ليعرف موعد العيد

  .ط ّمحصشايب وبقٓر .)لوشوي من هاحلّمص
يف جبل  ]من قرى حلب [  :ص خانمّٕٓح

وعليه  ،نساءها اشتهرت بالعهرأن  يزعمون ،مسعان
  .هاملرا من ّمحص خان: جاء قوهلم

شافت  أمي: قال لو]: من كمام [ 
 ،هللا كتب عليهاأ أمي: قال لو ،حبّمص خان أّمك
  .خدا على ّمحص خانأش أ أمكلكن 

  .قعد :انظر :ّمحص القعود
احلّمص  بائعأطلقوها على  :إحلمصاين

والتسمية  ،أمريكامريكاين املنسوب إىل األ القـإط
فاحلمصاين يبيع احلمص  وإال ،من باب التغليب
  ...والفول والفالفل
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  .احلمصانّية :ومجعوها على
 .احلمامصي: وفاس تسمي بائع احلّمص

  .انظر قاموس الصناعات الشامّية
قّل عليك الضاين عليك ن إ ]:من أمثاهلم [ 
  .باحلمصاين

  .قسطاكي احلمصي :انظر: احلمصي قسطاكي

 ،املادة اليت طعمها حامض: عربية :ضأحلْم
  .باب التسمية باملصدر نم

  .مضمحض و احلٓاامض واألاحل: انظر
كنت قرفان عليك ن إ ]:من أمثاهلم [ 

كنت زعالن عليك بالكيس  نواباحلمض والليمون 
  .)أي كيس التنت(والغليون 

  :رضات الزيين احلمصياومن مع
  هالُيبالسمن قد كان َقنا وبامُت

  كِروباللحم واحلمض استمدت بال ُن               
 ،ض محضًاض حيُمَمَح: من العربية :ضۤمٕح

 ،ضًاكان حاِم: ض محوضًةــوُمح ،ضض حيَمِموَح
  .ضض حبَمۤمٕح: يقولونوهم 

  .موضّيةاْحل: واملصدر الصناعي عندهم
  .محوضت ومحوضّيت: واستمدت التركّية

ويف  (نفسو حامضة ]: استعارام من [ 
 .) اليت تنفر من كل شيء: ضةالنفس احلِم: العربية

  .يف بيناتن محوضة
 ،ضًاجعله حاِم: ّمحضه: عربية :ضمحّٔ

  .صار حامضًا: ّمض الشيُءوَح
  .ّمحض الفيلم: ] من تعبريام احلديثة[ 

  .حتّمض: وبنوا منها للمطاوعة
ويف الكلدانية  ،صٔمْح: ويف السريانية

  .مثلها
بنوا الصفة من محض على  :احلمضان

  ،والعربية ال تقوله ،احلمضانة: واملؤنث ،فعالن
  

: يقولونوهم  ،ضةض واحلاِماحلاِم: بل تقول
 .احلمضان واحلامض
 ،اصطالح نبايت حديث :ضّياتأحلْم

ن مل إأطلقوها على الفصيلة اليت تنتمي إىل الليمون و
ال والليمون احللو والكّباد تكن حامضة كالربتق

  .واليوسفي
  .املواحل: ويسميها املصريون

  .٥٦٠ص  ٣٣س :انظر جملة امع العلمي العريب

لغة للعريقني يف العامّية يف احلنطة : ةٔطإحلْم
  .حلماطيا :وجيمعوا على – انظرها –

: يقولون: ] قالمهمأمن عثرات  [ :قأحلٔم
 .قُماُحلأو  مقاُحل: صوابه ،وهو خطأ ،قَماَحل

 .األمحق: ) العربية( ق ِمحتريف اَحل :قإحلۤم
قّلة : مقنسبه إىل اُحل: ّمحقه: عربية :قمّٔٔح

  .العقل
  .احنمق :انظر

 ومرتو ه محقانهّو: ]يقولون [  :قانأحلْم
على فعالن  )العربية(ق ِمبنوا الصفة من َح ،محقانة
هذه  يقولون وهم ،األمحق: والعربية تقول ،وفعالنة
  .من احلمقان أيضًا أكثر

: على ظهره ل الشيَءَمَح: عربية :لَمَح
بل  ،يقّيدون احلمل بالظهر وهم ال ،رفعه ،استقّله

وسهم ءكثريًا ما حيملون على ر أميلفت النظر 
  .السيما النساء

ولقن  ،رأسهاليزال الفّراش حيمل على 
وطرحات الفّران  ،ساالعجني حيمل إىل الفرن على الر

 ،وبقجة احلّمام وجرار املاء عند الريفّيات والبدوّيات
  .وخري شاهد عرض جهاز العروس
  .احنمل :وبنوا منها للمطاوعة

ال  ،أجهدها: ومحل نفسه على السري
  .يقيدوا بالسري

  



٢٦٣ 
 

وهم  ،به أغراه: األمرومحله على 
  .حّثه عليه يستعملوا أيضًا مبعىن
  .هكّر علي: ومحل عليه

حيمل : واستمد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
  .على االعتقاد
  .لتحِب: املرأةلت َموَح

: ويف الكلدانية ،ملتۤح: ويف السريانية
  .تمَلَح

: ]يقولون [  ،لْمصار عليها َح: والشجرُة
  .ملة من عيوناحۤا –ما شاء اهللا –جرة شهال

خيت عّني وخود أد خٓو: مثال الزّراعأمن 
اقلع : يريدون ،على لسان الغرسةيقولون  (ي محال مّن
  .) عوضك حبمل قويأ أناجبانيب و

  .حفظه :والقرآَن
  .رواه ونقله: والعلَم
: ]يقولون [  ،طاقه وصرب عليهأ: والشيَء

لّسا العجني : مـومنه قوهل ،ل وال غلوةۤمٕحفالن ما 
  .حبمل مي

أكّنه يف نفسه : على فالن قَدواِحل
  .غنهطضاو

  .عطاه ما يركبهأ: ومحله يف السفر
 :ويف الكلدانية ،لَمْح: ومحل يف السريانية

  .مثلها
بعتنا مع حامل : يف رسائلهم يقولون

  ...األحرف
غب مرور شهر : ] من تعبريام احلديثة[ 

  .األسهمحامل  ،... دفع حلاملهاأملزوم 
  .فالن دعوه حلمل السالح

ن حبمٓلغربة وكربة ما ]: من أمثاهلم [ 
 مالكْر .ميٓو شي كم بلزَمك دٓول سالَحامحۤا .احلّمال

قد ما بار ل ْشَماَجل .لويسلم مالنواطري حبمل قناطري
ك شقد بتحمل على هينَت: لَمقالوا للَج .حبمل قنطار

  درمهني: قال لن ،كومهَل

وشقد : قالوا لو ،ون منخوالت ومنّضفاتكّم
  .ّمحل واطالع اركاب: قال لن ؟بالزور

  .البّدو يلعب مع القط بّدو حيمل خراميشو
  .ل حالو وراحَمَح]: من استعارام [ 
 ألقى ،جعله حيمل: ّمحله: عربية :ّملٔح
  .كّلفه نقله: السالَم ،كّلفه محل شيء ،عليه احلمل

  .ولهأوهم سكنوا  ،حّملَت: ومطاوعه
  .ّمحلو مسؤوليات]: من كالمهم [ 
 .)كثرية: أي(هللا أّمحلو ديون 

لوين مايل ْملوين وَزْمح]: من كمام [ 
  .عالسفر طاقة
  .لنحمّۤل َتمنتّم نأمّۤ]:  من حكمهم[ 
فالن جحش حمّمل ]: من استعارام [ 

  .قروش
 ،من ولد األنثىما يف بطن : عربية :لْماَحل
  .مثر الشجر

  .لحَمما ُي: لْماِحل: من العربية :لإحلْم
  .وهم يصلون مهزته ،األمحال: واجلمع

ل وخود اكموش احلْم]: من أمثاهلم [ 
ي هللا ما خبلِّأ .ل والكلب بلهتَماحلمل عاَجل .باجو

وساد هذا املثل يف العراق ومصر  (محل عاألرض 
احلمل عالكوم  .إذا تقّسم احلمل بنشال .) وسورية
  .) عالروك: أو ( .خفيف

حرد الدب عالكرم زاد ]: من كمام [ 
فالن عمرو ماشار على محل حطب  .قنطارمحلو 

  .ووصل لبيت اصحابو
م السّل رۤإك]: من أمثاهلم [  :النَماَحل

  .لَممصدر َح: ) العربية( الن ْمحتريف اُحل ،النوَمَح
  فانَلعىن الَشــأطلقوها مب :احلمالن
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واهلدية  ،املبلغ يتربع به للعروسني :– انظرها –
  .للمريض

الكّرة يف : ملةاَحل: من العربية :ةمۤلاَحل
  .احلرب

 األكرادحتريف اسم حممد عند  :دٓوْنَمَح
  .كحمٓو

من محندو  ،ذكورهم أمساءمن  :شمحندٓو
 ))هۤس((لعّلها حتريف  ،مذّيلة بالشني ،املتقدمة
  .التصغري أداة: السريانية

  .عني املاء احلاّر: ّمةاَحل: من العربية :ةإحلمّۤ
  .األكراداسم حممد عند  حتريف :مٓوَح
  .من قبائل الغاب جبسر الشغور :موداَحل
بنوه  ،ذكورهم أمساءمن : ةّمحوۤدأو  :ّمحود

  ).العربية(فّعولة للتلطيف من محد أو  على فّعول
على وزن  محراألبنوا من اللون : احلّمور

  .فّعول للتلطيف
من  أحسنب كل الكۤال]: من كمام [ 

  .ّمحور
 أقرباءأطلقوها على الطعام يعمله : مولاْحل

  .إليهمألهل امليت وحيملونه  أصدقاؤهأو  امليت
 ،محولتو لرية أجرة: ]يقولون [  :ةموۤلاْحل
  .ملاِحل :واحدها ،األمحال: مولةاُحل: من العربية

أطلقوها على ترك طعام معّين  :ةۤوْماَحل
  .يفرضه الطبيب
أو  أطلقوها على وقود الفرن :ةۤوْماَحل

  .التنور
  
  
  
  
  
  

دام يقلى ويصب أطلقوها على اإل: ةۤوْماَحل
 .على الطبيخ
ماخلشبة للرقبة وماحلموة ]: من كنايام [ 

  .) فقري جدًا: أي (للكلوة 
  .الرقبة حيث شرح :انظر

 ،ىَممصدر َح: ّوُماُحل: من العربية :ةموّۤاْحل
  .والتاء للواحدة
  .داخام من محّوة احلّم]: من كالمهم [ 
 ،ا يف النسبة إىل محاةيقولو :ويْماَحل

  .ويَماَحل: وعربّيها
وي ولوزي ْمح: ] ينادي بياع الشكرباره[ 

  .شكر باره يا مشمش ،مشيا مْش
 ،السمن احلموي: واشتهرت محاة مبا يلي

 ،ف احلمويچرچال ،ج احلمويإخلْر ،ويْمر اَحلالكَم
ة چقم، يعة احلموّيةالقّب ،برنص احلّمام احلموي

 .يلة احلموّيةگاالر
ت محوي صابون ما تاجْر ]:من أمثاهلم [ 

   .ت ؟يش انكسْرأت من ما عاشْر
  ]:أغانيهم  من[ 

  على دلعونا ودّلع بأصولو
  نزولو أولويا مشمش محوي                   

  صولوأوحيرق احلموي وحيرق 
  وكل واحد حليب بيسوا مليونا                  
صاحب معجم البلدان  ،ياقوت :ويَماَحل

ان خب وأقامرحل إىل حلب  ،وغريمها األدباءومعجم 
  .ه ٦٢٦مات سنة أن  يف ظاهرها إىل

  .كتب التراجم :انظر
يًا ْميت النار َحِمَح: من العربية :يِمٕح

  .غضب: عليه ،حّرها اشتّد: ... ًا وّوُموُح
 ،واحلميان مياحلۤا: والصفة منه عندهم

  .واحلميانةمية وهي احلۤا
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  .ميان أيضًااَحل: ويف هلجة حضرموت
  .ْمَح :ويف العربية

  .ويف الكلدانية مثلها ،ْمَح: ويف السريانية
جا وفّصو أفالن ]: من استعارام [ 

  .مي وطاب اللزق فيهٕحورا تّن ،ميةالعصاية حۤا .محيان
تصغري احلمد  ،ذكورهم أمساءمن  :دمۤيْح

  .عندهم
ومسوا  ،احملمود: ميداَحل: عربية :ميدَح

 ،دميّۤوْح ،ذكورهم حبميد ومحيدو وبعبد احلميد
  .ةثهم محيۤدناإومسوا 

  .واحلميد من أمساء اهللا احلسىن
 ،عليه و ما حّسّنأربك محيد : ]يقولون [ 

  .ت قافلة وخّلصتو مالضبعو عّدّنأك محيد بور
طّفت  َهميدَم َهمحيد]: من أهازجيهم [ 

 ،عّضا وباسا ،شافا الوايل ورا الباب ،عالدوالب
  .وشّدا من راسا

يقع بني : ] من أحياء حلب [ :ةاحلميديّۤ
  .ة والنّيالالرمضانّي

   :٤٤٨  ص  ٢ ج   النهر: ّزي يفـقال الغ
 ،١٣٠٥يف حدود سنة ) احملّلة :أي (خططت 

ومسيت باسم احلميدّية نسبة إىل السلطان عبد احلميد 
  .خان الثاين العثماين

يف جبل : ]من قرى حلب [  :ةمۤرياْحل
كما  ،اخلمرية: مريٓاْح: راميةمن األ ،مسعان ويف املعّرة

 .٨٢و ص  ٦٢ص : حلب .شلحت يرى األب
  .اهلميس :انظر: ميساَحل
  .احلّماض: انظر: ضۤياحلّم

  
  
  
  

يف جبل : ]من قرى حلب [ : يماتاحلۤم
كما يرى  ،اماتاحلّم: ميمتٓاْح: راميةمن األ ،مسعان
  .١٨٧ص  ٣٨س : املشرق :أرملة يف األب

أطلقوها على من : مايتحمۤااْلأو  :يمايتاحلۤم
  .ة محام يف دارهحيوي كّش

  .وانظر احلمام  .انظر قاموس الصناعات الشامّية

االسم من : ميةاِحل: من العربية :ةۤيإحلْم
  .منعه مما يضّره: ى املريَضَمَح

 ،باءاإل ،ةَفاألَن: مّيةاَحل: من العربية :ةيِّۤماَحل
  .النخوة ،املروءة

  .تمحّي: واستمدت التركية
: عليه ، ،اشتاق: حّن إىل بلده: عربية :ّنٔح

  .احلنان :واملصدر ،فهو حنون ،قِفَش ،عطف ،ترّحم
 .ويف الكلدانية مثلها ،نَح: ويف السريانية

  .أحن :انظر
حّنوا  !يا خالة: ] من كالم الشحادين[ 

  .هللا خيّلي لك صاحب البيت ووليداتوأ ،علينا
 :يريدون :ّنتالغنم َح: ]يقولون و[ 

  .حبلت
  .ما حبن عالعود إال قشرو]: من أمثاهلم [  

حّن السري عالقبقاب ]: من كمام [ 
  .حّن املوس عالشفرة .والعدا صارت اصحاب

  .عطفه ولواه: ى الشيَءحَن: عربية: ىحَن
  .اَنْح :ويف الكلدانية نٓاْح: السريانيةويف 
:  - وتسهل مهزته - حّنأه: عربية :حّنا
  .ّناءخضّبه باِحل

  .احلّنا :انظر
ليش ما عم بتقّدم وبتاكل : ]يقولون [ 

  .كيَدإكّني حمّني 
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حمّنى بعيد : احلظ عليه قبلأملن  ]يقولون [ 
  .الضحايا

  ]:أغانيهم  من[ 
  يـحّنينا ـّا ميـّمي يـحّنين

  الحبك واسلم على ديين                      
  ةـــّقشفي حّنة مـحّنين

  ةـل منّقشـجكاره بك                      
حتريف  ،ذكور النصارى أمساءمن : حّنا

وحترف امسه كثريًا  ،اهللا حتّنن: ن العربية مبعىنيوحٓن
  .األمملدى 

  .انظر جوان، ويوحنا

الشيخ كامل دعي ]: من نوادرهم [ 
  :يس حّنا فقالرالغزي إىل عرس نصراين اسم الع

  ال يا رب بالعرسأ                 وحّناهم فحنّيه
  :فقال معرضًا حد الروانديةأ هذا ومسع

  .فواتلانظر ا
سأل رئيس احملكمة ]: من نوادرهم و[ 
وكان من ماردين وله صلة بعضو يف  ،أحد املترافعني

وحمله  أبيهسأله عن امسه واسم  ،احملكمة امسه حّنا
  .فيعَرحّنإ : وكان جييب عن كل سؤال ،وغريها

نبات جيفف ورقه : ّناءاِحل: العربيةمن  :اإحلنّۤ
وامسه مستمد من  ،ويطحن بالعدسة وخيّضب به
  .كلمة فارسية تدل على شجريته

  .٦٧٠ص  ١١س : انظر املقتطف
  .٤٦ص  ٤س  :وجملة الضياء

  .علوم الطبيعة وكتاب املوسوعة يف

 األوراقوشجرة احلّناء معمرة متساقطة 
  .موطنها االصلي فارس ،وحيدة اجلنس والنوع

فريقية إا املصريون القدامى إىل ــونقله
واستعملوها يف  ،وال تزال تغرس يف مصر وأوروبا

ويف موميات مصر كثري  ،التحنيط والتجميل والتعطري
  .ا أظافرهمممن خضبت 
  
  

  .العربانيونوخّضب ا 
  .وجاراهم اليونان يف كل ما تقّدم

واخلضاب ا جيري حىت يومنا يف مجيع 
املتوسط حىت شعوب احمليط  األبيضشعوب البحر 

  .اهلندي
 اجلنائزّية أكاليلهمواختذ البطاملة والرومان 

  .من فروعها املزهرة
يقّطرونه  ،التمر حّنا: ويسمون زهره

  .العطرويستخرجون منه 
 حلب يذرون احلّنا يف أرض قرب واليوم يف

  .-كما يزعمون  - منعًا للدود الدفني
 ،ينٓاوِح نٓاۤح: واسم احلّناء بالسريانية

  .ينۤاا وِحَنۤح: وبالكلدانية
ن العربية ــاحلّناء م واستمدت الفرنسية

  .HENNE: فقالت
: فقالت من العربيةاإلنكليزية واستمدا 

HENNA.  
  .ناِق: واستمدا التركية من العربية
 ،من التركية واستمدا اليونانية احلديثة

  .متر حّنا واحملين دقنو :انظر.  KINA: فقالت

 : يف حلب نوعان اواحلنّۤ
 الرأسخيضب ا شعر : السودا -ً ١

  .واللحية والشارب ليغدو الشايب شاّبًا
 واألرجل األيديختّضب ا : احلمرا -ً ٢

  .للتزيني
وتعمل مع الزيت خيوطًا تركب يف رقائق 

تلف  ،))قشنال((وتسمى هنا  على تزاويق العجني
  .مورجل وتدعم باللفائف قبل النيدي واألعلى األ

وقد ترى كّفًا خمّضبة وفيها استدارات 
 الشمعأو  قبل احلّناء ثّبتوا ا العجني أمخالية سببها 

  .احلّنا املفقّشة :وهذه احلّنا يسموا ،العلكأو 
 أيديحتّنا فيها  ،وليلة احلّنا تسبق العرس

  .للعريس والعروس األقرباء األوالد
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 .كسفَلأي باب نَِّح وُر]: من كالمهم [ 
  .راَتَأا ور احلنَّۤكَن

ك ة على راۤسكانت احلنّۤن إ :]يقولون [ 
 .اخسليها وتعي
ي دنب ة حبنِّالعندو حنّۤ]: من أمثاهلم [ 

  .جحشو
شطة وبانت ت الَقسحۤل ]:من كمام [ 

  .ااحلنّۤ
  ]:أغانيهم  من[ 
  ة نقشت كفويفواحلّن          وشويف يا يا مو شويف
  :غريه

  دىا يا قطر الَنا ياحلّناحلّن
ب اهلواجّال! شباك حبييب يا عيين                

  !.عاحملّنا يا لفت: ]من نداء باعتهم [ 
اخلّيات متل احلّنا ل قتۤا]: من تشبيهام [ 

  .)ًاقريبيزول أثره : يريدون(ّيات بالَد
ي حّنتو بكفوِف]: من استعارام [ 

  .)ههنعلم كأ: يريدون(
مع البتحّنا يوم الوقفة جبۤا]: من اعتقادهم  [
  .يا بسنتواالكبري جبيه لق
يت باب سيدي دّق]: من ألغازهم [ 
  .)خضب اليد باحلّناء(يدي اطلعت احللقة ب

ماحدا بيقدر وبكفويف أنا بسو ۤالشي 
  .)خضب اليد باحلّناء(ياخدو مين 
خضب اليد (يدك إب أمحرخضر بالسوق أ

  .)باحلّناء
دواء : أي ،ويسموا الدوا :ضاا البۤياحلنّۤ

الكلس املنطفي ميزج : شعر العانة :الشعر إزالة
ومسيت باحلّنا على التشبيه جبامع الطلي يف  ،بالزرنيخ

  .ضا للون الكلس فيهايلبونعتت با ،كل
  
  
  .الرمحة ورقة القلب: عربية: ناناَحل

  .ومثلها يف الكلدانية ،نَنَح: ويف السريانية
  .نحنٓو :ويف العربية

كما يف احلجر  –حنانة : ويف القرطاجّنية
  .القرطاجين األثري املكتشف يف الربازيل

ن حين إىل الشيء ويعطف َم: عربية :احلّنان
  .ذو الرمحة ،عليه

تقال يف األوراد  ،ومن أمساء اهللا احلسىن
 ! ياحّنان يامّنان : غالبًا مقرونة مبّنان
: اصطالح بدوي للطعام التايل :يِننۤااْحل

القمردين،  يغلى السمن ويصب عليه منقوع وممروس
، أو ممروس التمر، أو التني اليابسأو منقوع وممروس 

  .ممروس احلالوة الطحينّية
 .موسًا باخلبز يف الشتاءناين مغيأكلون اْحل

من زعماء  ،سامي حممد :يإحلّناِو
طّوح حبكم حسين  ،االنقالبات العسكرّية يف سورية

تل ُق ،حليب املولد ،وطّوح به الشيشكلي ،الزعيم
  .١٩٥٠س

وز اجلبل يف محاة اسم عّج :وظُبَبْناَحل
 .احليلوان :انظر.  ومحص والشام

 ،عزازايف  ]من قرى حلب [ : حنربوش
حقري : يريدون ،فالن حنربوشي :ويقال ،قليلة اخلري

  .من قرية حقرية
مكان الولد : معىن حنربوشأن  ظين

يف األرمية،  ل مبعىن املكانلغة يف َح ))ْنَح((: الصغري
أداة : ))سو((حتريف : والواو والشنياالبن، : ))َبر((

  .التصغري
 .حب اآلس: احلمبالسأو  :احلنبالس

  .انظرها
له  ،رضي الدين حممد :احلليباحلنبلي 

  .م ١٥٦٣مات سنة  ،مؤلفات
 ،املصدر عندهم من حنتش :ةاحلنتۤش
  .انظرها .حنتشيستعملون منها اْمل
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فني تواحملن ،ال حتنتفا: ]يقولون [  :فَتْنَح
 نو احلنتفة ما بتكون إال عند اللي نفسألّن ،مابنطاقو
  .لغة هلم يف حرتف: زغرية

  .انظرها وحتارف
شدة : احلنتفة عند العامة: دوزيقال 

  .الضعيف احلرص على الشيِء
: رفائيل خنلة أا من السريانية ويرى األب

  .كسر: فۤتَح
: والعامة تقول: رضا أمحدوقال الشيخ 

 وأرى ،خذ من أطرافه وإذا قّللهأإذا  حنتف الشيَء
  .نتفة: للشيء القليل يقولونوهم  ،من النتفأنه 

من أنه  –تقّدم كما  – ومذهبنا حنن
  .وهذا من حتارف ،حرتف

 ،يف املعّرة :]من قرى حلب [  :نيوِتنُتَح
أرملة  كما يرى األب ،احلنطة: حنطتني: راميةمن األ

  .١٨٧ص  ٣٨املشرق س  :يف
  HINTO :عن اهلنغارية: من التركية: نتوراَحل

من  أا :١٧٥ص  ةـرفائيل خنل ويرى األب
  .ارية

  .احلناتري :ومجعوها على
فتح أن  وكان احلنتور سائدًا يف حلب منذ

مث كثرت  – انظرها –أي اخلندق  ،درب العربية
توّسخ أرض  خيل احلناتريأن  السيارات ولوحظ

البلدة فألغت استعماهلا وعوضت كل رخصتني منها 
  .برخصة سّيارة

ويسمى  ،يليومن أنواع احلناتري احلنتور الۤل
مغطى ويصلح أنه  مهمته ،العربية اجلركسّية: أيضًا
  .للسفر

 يتّللتيت واِحلريف اِحلـحت :ةاحلنتيۤت
 ))ذاناألُجن((ات يسمى بصمغ من نوع الن: )العربيتني(

يستعمل  ،كريه الرائحة ألنه حيوي على مواد كربيتية
وجيلب من إيران  ،يف الطبابة القدمية ملداواة القرعة

  .واألفغان

  .معّربأو  عريب: قال ابن سيده
 :وبالكلدانية ،لتيتٓاۤح: وامسه بالسريانية

  .التيَتۤح
  :يهزج األوالد لألقرع]: من أهازجيهم [ 

  ةـو زيت وكربيتبّد        أقرع أقرع حنتيتة
 و ـترقع يـبابوجت           كربية ما بتنفعو

إذا حطينا شوية حنتيتة  ]:من اعتقادهم  [
و مجيع بكيس زغري وعّلقناه يف رقبة إنسان بتبتعد عّن

  .األمراض
يريدون  ،فالن حنتيتة: ]يقولون [  :احلنتيتة

  .البخيل جدًا: HATE: من احلبشّية ،خبيلأنه 
 ،قّالاحل حنجر لٓو: ]يقولون [  :رنٔجْح

: أي ،رةنَجمن جهة اَحل أصله حلق طرف اللحية
ومنها  مث استعمل جمازًا يف حلق كل طرف ،احللقوم

  .طرف الزوالف
  .احللقوم: رةنَجاَحل: من العربية :رةْجإحلْن

  .رۤجنۤااْحل ،وهم قالوا ،رناِجاَحل :واجلمع
حنجرة هاملغّني طرّية وحنونة : ]يقولون [ 

  .وناعمة
 ،عم مبشي حنجلة: ]يقولون [  :ةجۤلْناَحل

  .ل تشبيهًا ملشيتهبنوها من طائر احلَج
  .حنكل :انظر

  :مل تسمع إال يف أغنيتهم :ةۤجْنٕح
  وسوق فرجنة        ومنجةحنجة 

  اتــيا بن        ةـورحية طيب
  :كوز يف اخليمةاوإال يف أغنية كر
  ـْهابني الطبنجوضّر      حننة أوالد حنجة ومنجة
 .عرضت: حاجٌة جْتَنَح: ويف العربية

  .إتباع :ومنجة
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القارورة : نجوراُحل: من العربية: نجوراَحل
  .لزجاجية الصغريةا

  .احلناجري :معجلوا
 ،حنحن قلب اجلوز: ]يقولون [ : نَحْنَح
  .عّفن ،ننتأ ،فسد: ننۤحَح: من السريانية

  .حّنن :انظر
 ،اسم أرض مشال حلب منحدرة: دراتْنَح

  .بنيت عليها قرية إليواء الالجئني الفلسطينيني
يف تعويذة املفكور : ]يقولون [ : قٓدحْن

دق حْن: طويلةيشهقوا شهقة أن  بعد ،احملسود: أي
ك وما صّلت عالنيب تطق بندق العني اللي شافَت

  .ومترق
أهي من شعوذات السحر  ،مل جند هلا أصًال

كالم يوحي ويوهم ؟ أم هي حتريف احلندوق  وصَف
يؤنس ا ذكر البندق  ،نبطي معّرب ،بقلة: ؟)العربية(

  .بعدها
 ،ندقوقاَح: ةــالسريانيواحلندوق يف 

  .احندقوَق: وبالكلدانية
  .الفوات :انظر: لَدْناَحل
فالن حندوقة : ]يقولون [ : نيندوقة ۤعَح

تظّل  ،مكابر وعنيد وقليل احلياء أنه: ريدوني، عني
: ندوقةاُحل: من العربية: عينه حتّدق يف مواقف اخلجل

  .حدقة العني
ندارة ندورة واِحلاُحل: ويدانيها يف العربية

إذا : اَرنَدعينه وُحهو على حندارة : يقال: ةَرنُدواُحل
ويقال ذلك إذا  ،ينظر إليه بغضًاأن  استثقله فال يقدر

  .عينيه صَبكان ُن
نوع من احليات الطوال : عربية :شَناَحل

  .السود
  .ناشْح :وهم قالوا ،أحناش: واجلمع

  .شَحَن :ويف العربية
  

فالن : فقالوا ،ةاحلنتۤش: شَنوبنوا من اَحل
  .وغري مرغوب فيه أنه أسود يريدون ،شحمنۤت

  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه
  .لغة عني احلنش :وانظر

احلنش أن  يزعمون]: من اعتقادهم  [
 وما بعيفو تيزّت أمحربس شي يلحق الزملة اللي ۤال

  .محرهالشي األ
 ،فالن حنشل: ]يقولون [ : لَشْناَحل

  .نه من حثالة الناسأيريدون حتقريه و
  :ولعلها مما يلي ،مل جند هلا أصًال

  .أا حنت من احلامي والنّشال -ً ١
  .ويف جند يستعملون احلنشل مبعىن اللص

: )العربية( ))لاحلنَش((أا من  - ً ٢
  .الضعيف

 مبعىن باخلاء املعجمة: ويدانيها اخلنثل
  .الّضعيف أيضًا
: )العربية( الشيَء ))لَشَح((أا من  -ً ٣
  .من كل شيء لْذالَر: لْشواَحل ،رذله وامتهنه
 ،السافل: السريانية ))شٓاْلَح((أا من  -ً ٤

  .لضعيفا ،يءالدِن
طّيبه : حّنط املّيت: ةـعربي: حّنط

حتشى به  ،وهو كل طيب مينع فساد اجلّثة ،باحلنوط
  .ى طويًالفتحفظه من البِل جّثة امليت بعد جتويفه

ّدم الذكر هو ـوتعريف التحنيط املتق
... أما اليوم فال يقال كل طيب مينع ،تعريف القدامى

مث قد ال حتشى  ،كل ماّدةأو  بل كل ما مينع ،اخل
  .مباّدة التحنيط جّثة امليت بل تتخلل أجزاءه

 ،نوبرع األمم يف التحنيط املصريأولعل 
وقد حيافظ  ،همووعصرنا هذا مل يبلغ يف التحنيط شأ
  .على طراوة اجلسد أما طول البقاء فال

  .طَنَح :ويف العربية
  .ط ومثلها يف الكلدانيةَنْح: ويف السريانية
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  .حتنيط: واستمدت التركّية
  .٦٨٦ص  ٤الد : انظر جملة العصور
  .٧٨٤ص  ٣س  :وجملة العصبة
  .٣٦٦ص  ٤و س  ٣٥٨ص  ٢س : وجملة الضياء

  .ّرالُب: نطةاِحل: عربية ،احلمطةأو  :حلنطةا
، احلنطاي واحلنطاية: يف مفردها يقولونو

  .احلنطايات :ومجعها
  .ي وإحلنطاتناِطاَحل: يف مجعهايقولون و

: ويف الكلدانية ،طتٓاۤح: ويف السريانية
  .اطَتۤح

  .حطه: ويف ملحمات أوگاريت
  .هطۤح :ويف العربية

: ن العربيةـاحلنطة م اإلسبانيةواستمدت 
  . AL CANDIA :فقالت

موطن احلنطة أن  وأمجع علماء اليوم على
  .سورية والعراق والشرق األوسطاألصلي هو 
  .قاع انتشرت يف األرضبومن هذه ال
احلنطة كنت مبذولة يف أن  ثبت التاريخأو

وأا كانت  ،مصر قبل املسيح بثالثة وثالثني قرنًا
 ،تزرع يف الصني قبل املسيح بسبعة وعشرين قرنًا

وأا كانت قوت اهلنود والتتر واآلشوريني واليونان 
  .يني والعرب والفرسوالرومان والعرب

ت حلب هي نااواحلنطة املستعملة يف خ
  :مايلي

 وتعّد ،وهي مدّورة وممتلئة: احلورانية -ً ١
  .من أجود أنواع احلنطة

  .وهي مستطيلة جدًا: لَمناب اَجل -ً ٢
وهي رفيعة ومستطيلة بآن : الشيحانّية -ً ٣

  .واحد
 ،ّصوهي من اَحل: البلدية الشرقية -ً ٤

  .وتعد من أطيب احلنطة طعمًا
صلبة  ،وهي من العمق: العمقية  -ً ٥

  .تستعمل جلّيد الربغل

ومتتاز  ،وهذه احلنطة يسموا السوادية
يف الكبب ن إ ا تعلك وبطيب طعمهاأبدباقيتها و

  .يف اخلبزن إو
 أيبكان املرحوم : حدثتين رابعة الكيالية

لحم ال وأحسناخلضر  أحسنسخي على بيتو يشتري 
 ،ما بنوبنا شي احلياة غري هاللقمة ،كلوا: ويقول

واحلقيقة  ،و نطبخ شي كوّيسّنأوكنا كلنا متحمسني 
امللوخّية : ما يف كل حلب لقمة منفنفة متل لقمتنا

صابيع واحلالوب واهللا بتتاكل األ ،بتتاكل إال عّناما
وبنخالتا رحيتو  حىت خبزنا ماحلنطة السوادّية ،معو
  .بدّنق

: وهي منسوبة إىل قندهار: القندهارّية -ً ٦
 ،جلبت إىل حلب بواسطة العراق ،األفغانمدينة يف 

  .حبها ناعم يصلح خلبز الصاج
ن مسيت بالفرعونية أل: الفرعونية -ً ٧

ومنها  ،فصيلتها وجدت حمّنطة يف قبور الفراعنة
  .البيضاء واحلمراء

  .وهي مستطيلة محراء ممتلئة: اإليطالية -ً ٨
  .وهي تكون مدّورة: فرنساويةال -ً ٩
  .١٥٤ص  ٤٢س : انظر املقتطف

  .١٣ص  ١١ج : واية األرب للنويري
  .٤٧ص : لّياتيجنوكتاب ال

حنطة وال : ويسألون القادم عن اخلرب
  .خريًا أم شرًا؟: شعري؟ يريدون

  .اللون األمسر: واللون احلنطي عندهم
زيوان حلب وال حنطة ]: من أمثاهلم [ 

املا بّدو يعري  .دي وال حنطة الصلييبَلزيوان َب .جلب
ماهي لي احلنطة ال .شر عليه حنطةنۤا: حبلو بقول

 .ك وبتتعب بشيالغّبر دقَنتكيال بتحتضر ال كإَل
  .احلنطة بتدور وبتدور وبترجع للطاحون

ت لوال تدبريي حنطيت أكۤل .احلنطة سوسا وال فلوسا
  .شعريي

  وخبزكخبزي حنطة ]: من كمام [ 
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كل حنطة مسوسة وإال كّيال  .هاخللطة حنطة وليش
  .عورأ

على فرد  واحد نّط اإذ]: من اعتقادهم  [
حبة حنطة وقرينا  أربعنيإذا جبنا  .ى احلنطةجر بتغَلٕأ

م َرام اَحلَموبعتناها َحل ))يس((عليه أربعني سورة 
  .رشيناها لياكلوها منبلغ مطلوبنا

صرماي حن : ]يقولون [  :لۤاگْع ّناَحل
مل جند هلا  ،ذات الوجه القصري: يريدون ،الگع

حتريف  أاونظن  ،مل جند صرماياتيًا يعرفها بل ،أصًال
كأن الصرماي إذا قصر وجهها البد هلا  ،حّلل العقال

لكّنها هذه مع  ،من حزام يشدها على الرجل لتثبت
وكان هذا  ،تثبتأن  قصر وجهها روعي يف قالبها

أي الرباط مع  ،يف عهده اختراعًا فسموها حبّل العقال
  ،لۤاعگمث حرفت إىل حن ،قصر وجهها

يقول اليهود خاصة وقد يقلدهم  : حّنف
 ،يطريه ،ميدحه: يريدون ،عم حبّنف لٓو: غريهم

  .من العربية ذا املعىن ،يتزّلف إليه
  .الظن بك أساءواليهودي إذا مدحته 

ن احلنفي ــحنت هلم م: عيَشْفَناَحل
  .اإلمامني: والشافعي

: البن فرحات ))املستوىف((وجاء يف كتاب 
 أيبىل إو ،يتشفعن: حنيفة أيبينسب إىل الشافعي مع 

  .يتفلَنَح: حنيفة مع املعتزلة
حنيفة  أيب اإلمامتباع مذهب أ: يِفَناَحل

  .اتهد
  .واحلنفّية األحناف: وجيمعوم

  .يحنِف: واستمدت التركية
  .احلنفّية ما بتدخل اجلنة: ]من توريام [ 
أو  يطلقوا على صنبور املاء :فّيةَناَحل

  .مفتاح جمرى السوائل
  
  

ث حنيفة للوضوء لئال يتلو وبأمام استّنه اإل
  .وهو اختراع عظيم النفع ،ماء احلوض

  .احلنفّيات: واجلمع
ق حنق عليه وعم حبٓن: ]يقولون [ : قحٔن

  .اغتاظ: ق منه وعليهق حيَنحِن: من العربية ،عليه
ل ك مشّكعم حيٓن: ]يقولون [ : كحَن

 ك الطعاَمَناستعاروها من َح ،يهذر: يريدون ،ملّون
  .إىل الكالم التافه ،مضغه): العربية(

  .نكو رخو وبشعْحَم: وبنوا منها قوهلم
  .حنك خبش التنك]: من كمام [ 
 األعلى: ن القسمنيــم كٌل: كَناَحل

  .من الفم واألسفل
  .ناكاالْح: يقولون وهم ،حناكاأل: واجلمع

ويف  ،كٓاو ۤح نكٓاۤح: ويف السريانية
  .اَكا وَحنَكۤح :الكلدانية

: سنان للفك السفليويسمون منبت األ
  .ألا تركبه – انظرها – جحش احلنك
هاألكلة  .حنك عم بطّق]: من كمام [ 

إال : أي(ك َنو إال َححّقخد أ .على احناكك ما بتلّق
 .)ن احلنك جزء من الرأس الذي يؤكلاجلزء أل

الكالم ال يقهر : يريدون(ك نك ما بكسر حَناَحل
  .)الكالم

طّيرلو  ضربو كّف]: من استعارام [ 
  .طلع بسقف حنكو شعر .جحش حنكو
قّوتا : متل الشقرقة]: من تشبيهام [ 

  .حبنكا
 ))كوَل((: مهدحأإذا قال ]: من سبام [ 

  .كَنكۤيَنك والسيف ينجر َحَنك ولكۤيوَل :أجابوه
ني بتّعب گمال الزنا]: من كنايام [ 
  .حناك الفقرا
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  .جتاربههذبته : كه الدهُرحّن: عربية :حّنك
 ،كت الداية الولدحّن: ]يقولون [ : كحّن

إىل فم املولود وضغطت  صبعهاإ أدخلت: يريدون
 إصبعهاوجتعل يف  ،بلعومهتوسع يعلى سقف حلقه ل

  .حنوهأو  من العسل ًائشي
حدفه عاللي : ] من دعائهم على فالن[ 

  .حّنكتك
جر جحش ٕأك بفالن حمّن]: من كنايام [ 

  .يرفس يف كالمه: يريدون
 ،فالن صاحب حنكة: ]يقولون [  :ةإحلنۤك

  .باألمورالسن والتجربة والبصر : ةنَكاُحل: من العربية
يطلقوا على صنبور املاء يف : ةكّٕۤناْحل

مثقوبة جيري املاء من ثقبها  مستديرةخشبة : اماحلّم
يدفعها للسد سيخ  ،الالقومة: يسد خبرقة يسموا

 ذو عقفة خرآحديدي وخيرجها لصب املاء سيخ 
ة هلذا الصنبور من ّكواستعاروا احلن ،املخرز كعقفة

  .منقاره): العربية(كة الغرابَنَح
والكلمة  ،د يهوديية عيد احلنّكع :ةكّٕۤناْحل

  .عربية
 ،ةۤلگعم مبشي حن: ]يقولون [  :لَگحْن
  .تثاقل يف مشيه وتباطأ): العربية(َلحتريف حنَك

  .حنجل: انظر

  .لگحتن: وبنوا منها للمطاوعة
: ومؤنثه ،ولگناَحل: وبنوا منها للصفة

  .ولةگاحلَن
املرأة الضخمة : لنِجاِحل: ويدانيها يف العربية

  .ةابة البذّيالصّخ
  .ضرب من املشي: كلةْواَحل: دانيهايكما 

  .لَجكلها من مشية اَحل أاوظين 
  
  
  

ة ل حّنگ ما تتحننيلب]: من كمام [ 
  .ةاجلّن بوابارت بتكون سّك
 ))قاضي عسكر((من  ّيشق :لگْٓٓنٕحّرٓوٕب

 ،قضى عمره يف السجن ،بحشاش مقامر جمرم سّال
زهر ((فوجدوا يف معدته : قتلأن  حوا جثته بعدشّر

  .يضرب املثل بشقاوته ،))طاولة
على  – انظرها –ل گبنوا من حن: ولگناَحل

  .وللفاتر اهلمة ءىللبطفنعول 
  .يلگاحلنا: واجلمع
  .والتگاحلن: واجلمع ،ولةگاحلن: واملؤنث

 ،نو حبنّۤ اهللا حبّن]: من حكمهم : [ ّننَح
ملعىن جعله  أشفقبنوا على فّعل للتعدية من حّن مبعىن 

  .وهذا البناء ضروري ،شفقُي
والقلوبات  ،حّنن اجلوز: ]يقولون [ : ّننَح

من  ،واجلنب حبّنن ،دن وبتدوّۤكّال إذا طّولت بتحنّۤ
 ،مِنَق ،خّم ،ننتأ ،فسد: ننۤحّنن وَحۤح: السريانية

  .نَفَع ،تِمَح
  .حنحن: انظر

متغّير الريح إذا : نيِنجوز َح:  العربيةيفو
  .صّوت: أي ،ّنه َحنقرَت

حّنن اجلوز واللوز مبعىن : ويف حضرموت
  .فسد

من العربية  ،النصارى ثإنامن أمساء  :ةنَّۤح
  .حّنناهللا َت: أي ،مبعىن حتّنن

لبني ما تتحرك حّنة ]: من كمام [ 
  .)لگأو لبني ما تتحن( اجلنة بوابابتكون سّكرت 
  .احلّنا: انظر: ةاحلنّۤ
– انظرها – من حّنا: من السريانية :ّنوشَح

أصلهما بالسريانية الواو  ،بعدها الواو والشني
  .التصغري أداة: والسني

  
  
  



٢٧٣ 
 

: يريدون ،عول من حنبنوا على َف :ونناَحل
  .الرقيق القلب: باحلنون

  .نونَح: يف العربية
  .ناحٓن: ويف الكلدانية ،نٓآنَح: ويف السريانية

  .حنون قلبو حنون وصوتو: ]يقولون [ 
صوتو احلنون بياخد ]: من كمام [ 

  .الوبا وجبيب الطاعون
: عربية ،من مفردات الثاقفني: احلنيف

 ثابتًا اإلسالممن كان صحيح امليل إىل  ،املستقيم
  .باإلسالماملتمسك  ،عليه

  .انَفإحل: يقولون وهم ،نفاءاُحل: واجلمع
 ،الشيخ حممد بن حممد خري الدين: احلنيفي

له خمتصر دالئل  ،يف املدرسة العثمانية أستاذنا
  .ه١٣٢٤مات س  ،وله كتاب يف التوحيد ،اإلعجاز

  ]:أغانيهم  من[  :ةَنيَِّناْحل
  ةَنيَِّنة ويا ْحَنيَِّنة ويا ْحَننيِّْح يا

  ى شهدوا لناَنهل اهلوى بنيل اُملأ               
  .تصغري احلنون: يريدون

: مصدر حّن): العربية( ةّنحتريف اِحل :ةإحلّنيّۤ
  .رق قلبه

قوم مالشمس : قال لو]: من كمام [ 
قوم وال الزمين أال بّدي : قال لو! ّيةيا مال الدّم

  .ةهاحلّنّي
 ،ضّمه ،مجعه: حوى الشيء: عربية: ىحٔو

  .ملكه ،أحرزه
  .وىاَحن: بنوا منها للمطاوعة

بيتو : يقولون: ] أقالمهممن عثرات [ 
 :صوابه ،خطأ ،ما تطلب نفسكحاوي على مجيع 

ما تطلب نفسك أو  ،حاوي مجيع ما تطلب نفسك
  .) بنفسه ىدفيعت ( مجيعه

  
  

 رواين ما ضّلَوْربيضَ أ]: من كمام [ 
  .ح إال حواينمنۤش

 ،م البشرأاسم : ّواءَح: من العربية: ّوأح
: عن العربية ،كما تقدم التوراة عن مزاعم ما حوهلا

  .مبعىن احلياة – الواو فاءوتلفظ  – ّوهَح
  .١٣ص  ١٣ـج: للنويري األربانظر اية 

من  ،اجلمل الصغري: يف هلجة البدو: واراْحل
  .ولد الناقة ساعة تضعه: واراُحل: العربية

 ،يف جبل مسعان ]من قرى حلب [ : حوار
األب كما يرى  ،البيضاء: رٓآوۤح: راميةاألمن 

  .٦١ص: حلب .شلحت
  .انظرها .حاور مصدر: احلوار
التراب : ىاَرّواُحل: من العربية: ّواراُحل

ّوار عندهم واُحل ،ّيضُب: ّور به أيكّل ما ُح ،األبيض
  .بيضأحجر طري  إمنا ليس ترابًا

ويف  ،ٓارووحٓو رٓآوُح: ويف السريانية
  .اَررا وحوٓوٓوُح: الكلدانية

مجع : أي ،همنَدوراين ِعمجع اُحل: نةواْراَحل
  .املنسوب إىل حوران
قرب باب : ] من حارام [ :ةۤناحلواْر

  .ماملقا
طائفة :  – ٢٣٤ص٣ـج) النهر( – قال الغزي

كانوا بالدولة اجلركسية ذوي بطش  األبطالتاد من ِع
ونعطي  نًاحنن نقتل فال: يقولونوكانوا  ...وسفك

  .من ذريتهمأو  كانوا قصابني ألم ،ديته معالقًا
 ،يف الباب ]من قرى حلب [ : حوارين

 كما يرى األب ،يضالِب: رينٓوۤح: راميةاألمن 
  .٧٤ص: حلب .شلحت

  ):العربية(واريّّمجع اَحل: وارينياَحل
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 ،أتباع املسيح يوبه مس ،اخلالص من كل عيب
  .الرسل: والنصارى تسميهم

: احلواريني من احلبشيةأن  ))نولدكه((ويرى 
  .الرسول: الياء بتخفيف: ))حواريا((

  .٤٣١ص٢١س: انظر جملة امع العريب

وقت  أجا: ]يقولون [  ،ةواۤشْحأو  :واشْح
جنيه : يريدون ،ة الزيتونحواْش، أو حواش القطن

 .عالةعال وْفبنو املصدر من حاش على ْف ،ومجعه
  .انظرها

ربيعية برية  أعشابأطلقوها على : شۤااحلّو
بالزيت والبصل ن ويطبخوا وجيمعها القروي

 .جَبْرداركة والَكة والَبالربّي اهلندبۤا: ومنها ،واخلّبازة
  .انظرها

زّج ُي، أن اصطالح جتاري حديث: ةواۤلاَحل
وكذا السند املتضمن  ،آخرالغرمي بدين على غرمي 

  .أخرىحتويل الدين من ذمة إىل ذمة 
املال إىل  إرساللة الربيدية فهي ااحلو أما

  .بواسطة الربيدإىل حمل أو  شخص
معي حوايل مخسني : ]يقولون [ : يواۤلَح

يتك حوايل واستّن ،سةوبييت حوايل الكّال ،ةلري
: من العربية ،وقفت حواليه أبوي أجاوملا  ،ساعتني

  .اجلهات احمليطة به: الشخصأو  الشيءي واَلَح
حول  األمواجاضطربت : ويف العربية

  .السفينة وحواهلا وحواليها
 ،يل شهراشفتك من حو: ]يقولون و[ 

  .من حنو الشهر: يريدون
 لٓواسم اهللا حٓو: ] ومن تعاويذهم[ 

  .وحواليه
مل جند  ،كارى مهددينيقوهلا الُس :برٓوحٓو

 ،األخ: مبعىن برٓا حٓاَأ: لعلها من السريانية ،أصًالهلا 
بأس السكارى : يف حالة من البأسأنا : يريد ،االبن

  .حدأبطش بكل أبل  أو ابنًا أخًاعرف معها أال 
  

: ٓاترُبلعلها من السريانية أيضًا من َحأو 
  .احلافل

عن  ،م من السمكُظما َع: عربية: احلوت
ومن اليونانية استمدت  CÉTOSأو  KITOS: اليونانية

كما استمدت منها الفرنسية  ،CETE: الالتينية فقالت
  .ا كل مسكة كبرية مرادًا CÉTACÉ: فقالت

  ...و احليتان: واجلمع
وهو  ،وله رئتان ،حيوان ثديي يلد واحلوت

طوله  يتراوح ،حيوان بقي على األرض أضخم
 ،صطاد لدهنهوُي ،طنًا ١٥٠ووزنه مترًا ٢٥و٢٠بني

يعيش  ،دهن الواحد منه حنو الثالثني طنًاوقدر 
  .احلوت من القرنني إىل الثالثة قرون

 الفًا٣٠من احليتان من  صطاد سنويًاوُي
وال يسمح بصيده إال بني كانون األّول  ،ألفًا ٤٠اىل

  .نيسان آخرحىت 
  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

البن  ))بدائع الزهور((يف ]: من اعتقادهم  [
بعد ذكر الثور الذي حيمل األرض هذا الثور ( إياس

الواقف على الياقوتة اخلضراء هذه الياقوتة القائمة 
بط اهللا هأوملا مل يكن للصخرة قرار ): على صخرة
من البحر السابع الذي حتت  عظيمًا تعاىل حوتًا

: وقيل ))موت(( اسم احلوت: ويقال ،العرش
فاستقرت تلك الصخرة على ظهر  ))هوتلب((

ينظر إىل ذلك أن  حدأال يقدر : وقيل .احلوت
ولو وضعت حبار الدنيا كلها  ،احلوت من بريق عينيه

  ...ردلةمنخريه لكانت كاخل إحدىيف 
إذا انكسف القمر : أيضًا] اعتقادهم من  [

تا حللب وتفّرج وتعا معي بوْق ،يكون قد بلعه احلوت
 ،ن واحلّالت والتنكاتَوــدق الطناجر واهل مساعاو

 ،وأحسن أحسنكان يف سالح ناري بكون  وإذا
  وليش تتأخر
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عة على حبيب ّوالكنايس؟ العامل كال مل جراسا
فوا بكل الزم خنّو ،األرض القمر اللي بلعو احلوت

ّشي أوهداك الوقت بتعرف معي  ،ماعندنا من قوة
  .قماشة البشر
  .٢٢٥ص١٠٨وس٢٩ص١٠٧س: انظر املقتطف

  .٥٣ص١ج١٢س: األديبوجملة 

فالن ببو حسن : ]يقولون [  :ترياحلٓو
لعلها  ،أصًالمل جند هلا  ،وحوتري وضربتو قبل كلمتو

  :يلي مما
): العربية(لي من حترهَعبنوا على فٓو -ً ١

  .إليهالنظر  حّدأ
 ))رْتَح((لي من وَعبنوا على ٓف -ً ٢

  .رتكّب: ))السريانية((
ك ك وحبوۤتحبوۤت: ]يقولون [ : كَتحٓو
مت؟ بنوا حوتكات ألۤيفهم هااَملأريد َب ،وجبيين الضهر

قارب اخلطو يف : العربية ))حتك((على فوعل من 
  .القطافرخ : كَتْوواَحل ،مشيه مسرعًا
ينادى ا  أمرأطلقوها اسم فعل  :هٔححٓو

ينادى ا اإلنسان اهلائج املعدود ، أو سستأنتلالبقر 
  .من فصيلة البقر

زجر : بالضم: ))وُح((: ويف القاموس
فقد استعاروها من  إذن ،ى اوَحوقد َح ،معزىلل

  :جروا عليها التحريفات التاليةأالعربية و
 قالوا يفبأن : التحريف اللفظي -ً ١

  .))حو(( نّوعوا لفظ: قلأو  حهحٓو: ))وُح((
بأن جعلوها : التحريف املعنوي -ً ٢
وال ضري فنربة الصوت  ،وأصلها للزجر ،لالستئناس

  .هي اليت تزرع االستئناس وغريه
 ابأن خاطبو: التحريف املعنوي الثاين -ً ٣

وما يف تكليف بني البقر  ،ىا البقر وأصلها للمعَز
  .املعزو

  
  

  :]من مناغاة أمهام [ : ووُحُح
  حوحو حوحو يا بردي

  ة حطب ما عنديقّش                       
  دورةـنّية غنعندي ْب

  بتضرب يل بالطنبورة                      
  طنرب طنرب طنربكي

  رّب السما ينصركي                     
ولعلها حنت من  ،ومل ترد يف غريها

: ))أو((ومن  ،لتدفأ األيديحرارة النفخ على : ))حاء((
  .انظرها .عندهم هالتأو أداة

اليازجي  إبراهيموضعها الشيخ  :وذّياُحل
أو  الطارد اخليل: عربية: واحلوذي ،على العربه جي

أطلقها على سائق  ال نعلم من ،الدواب على السري
  .العربة

  .احلوذّية: وجيمعوا على
اجللود ): العربية(ر َوحتريف اَحل :راحلٓو
 هذا مث دهنوا ،األصلهذا مدلوله يف  ،البيض الرقاق

فغدا مدلوله اجللد املصبوغ  محرباأل األبيضاجللد 
احللبيون فيطلقون احلور على اجللد  أما ،باحلمرة

تتخذ منه بطانة  ،الرقيق يباع يف سوق احلور محراأل
وأحلقوا ا بعدئذ بطانة  ،الصرامي ال وجهها

  .القندرات
شجر غري ): العربية(رَوحتريف اَحل: راحلٓو

  .كان يسقف به البيوت ،مثمر يستفاد من خشبه
قال : ] أقالمهممن عثرات [   :رؤّٔح

يستعملون التحوير مبعىن : اليازجي إبراهيمالشيخ 
ومل ترد هذه اللفظة يف  ...التنقيح والتعديل والتهذيب

 إمنا ،كتب اللغة مبعىن من هذه املعاين شيء من
  .التبييض ،التحوير يف اللغة
أطلقوها على الفروة الطويلة : ةرانيّۤاحلٓو

  .تتخذ من جلد اخلروف
  .الفرمانلية :انظر
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حلورانية على ضرب من ا كما أطلقوا
  .احلنطة: انظر  .احلنطة

  .وكالمها نسبة إىل حوران
من  ،يف املعرة ]من قرى حلب [  :رتهحٔو

: أرملة يف كما يري األب ،البيضاء: ورتٓاۤح: راميةاأل
  .١٨٧ص٣٨س: املشرق

مبعىن شجرة احلور  أاشلحت  ويرى األب
  .٨٢ص: حلب .والدلب

 ،قۤروحمٓو ،حورق: ]يقولون [  :قٔرحٓو
عل من حرق بنوا على فٓو ،قةٔرٓوْحوَم ،ةٔقحوْروْم

  .لشدة التشوق
احلور يف اللغات السامية مادة : ةاحلوريّۤ
ومسى العرب املرأة اليت عينها شديدة  ،معناها البياض

 ،البياض وشديدة سواد السواد باحلوريةبياض 
حوريات : ومنها ،احلور واحلوريات: ومجعوها على

وظين مسوا لبياض بشرن كما ختيلوها وهم  ،اجلنة
جسمهن أن  مأساطريهيف  ،وختيلوا أيضًا ،السمر

ليظهر خناع عظامهن من خالل سبعني  شفاف حىت
عذارى مل خيلقن من التراب  وأن ،رداء حريري
من الزعفران واملسك والعنرب  إمنا ،كاإلنسان
  .والكافور

  .ةحورّي: ثهمإناومسوا 
حري مبعىن : نيياريتگاالو أعالمومن 

  .احلورية
  .HOURI: عن العربية ويف الفرنسية
  .حوريت وحوريات :ويف التركية

  .KHOURIA: فقالت تمدا البلغاريةواس
 ثهمإناويسمون  ،HOURI: األرمنيةويف 

  .هـب
حوزقت معو قد : ]يقولون [ : قٔزحٓو
بنوا على  ،ومن قبل كانت حموزقة معو ،ماضّيق عليه

  ،شّد): العربية( زقعل من َحفٓو

: حرزقه: ويدانيها يف العربية .عصر ،ربط ،ضغط
  .حبسه ،ضّيق عليه

كل ما يدخل : زةْواَحل: من العربية: ةۤزاحلٓو
  .يف حّيزك وجيب عليك حفظه

  .انظرها .مصدر حاس عندهم: سهاحلٓو

  .غسل أرض احلوش: واحلوسة عندهم
، أو ماحبوس هاحلوسةأنا : ]يقولون و[ 
متعبة وفيها  أعماًالاليعمل يريدون أنه ( هاحلوسات

  .)األوساخ إزالة
: يريدون: (نو حوساتوبّي: ]يقولون و[ 

  .)التناسلية أعضاءه
البوسة نّص احلوسة ]: من أمثاهلم [ 

  .)املضاجعة إىل نصف الطريق أا: يريدون(
  .حوسة إالكل دوسة ٕو
شبه : شْوواَحل: يف القاموس: شاحلٓو

: وفناء الدار ،عراقية ،يريد حول الدار ،احلظرية
  .مصرية

  .HOUSE :اإلنكليزيةويف 
  .HOFأو  HAUS :األملانيةويف 

  .احلواش: ومجعوها على
امللك هللا الواحد : ل احلواش يناديودّال

فيا بيتني ومرّبع ومطبخ  ،ومحوش يف اجلّل ،القهار
  .لو فكر يراجعإاللي  ،وصحن حوش
باع احلوش وما باع  جحۤا: ]م أمثاهلمن [ 

وملا  ،يستردها إذا لزمأن  صنع هذا ليحق له( املزراب
صار يتردد إىل الدار بكثرة فأزعجهم فباعوه  أيسر
  .)إياها

حوش متل جرن ]: من تشبيهام [ 
  .الدهب

  وعليه ،ّمجعه: حّوشه: عربية :حّوش
  ...الكّرام حّوش العنب والتني و: ]يقولون [ 

 ،لقي ما كان ضائعٌا: وهم يستعملوا أيضًا ملعىن
  .وملعىن وجد الشيء
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 ،ويشةهدول اجلماعة حت: ]يقولون و[ 
  .قاالرتزا أسبابمجعهم : يريدون

حتويشة : ويسمون املال املدخر للكرب
  .العمر

لو كنت طبيب اهلوى ]: من كمام [ 
 طنجرة وحّوشت غطاها .كنت حّوشت لقرعيت دوا

البّدو ينشل املادنة  .)حصل على ما يالئمه: يريدون(
  .)أو كيس(حبّوش ال غطا 
عور أضّريب مندل ]: من كنايام [ 

  .ماحبّوش خبز بيتو
: صلة الطائرْوَح: من العربية :ةۤلٔصاحلٓو

وهي عضو من  ،ماهي مبرتلة املعدة من اإلنسان
  .اهلضم يف الطري أعضاء

  .صالت عندهماحلٓو: واجلمع
مبعىن  تمدا التركية واستعملتها جمازًاواس

  .ومثلها الفارسية ،القوة والتحمل والصرب
: ]يقولون ف[ وقد حيرفوا إىل حوصّلّية 

 ال يصربأنه  كاألتراك: يريدون ،فالن حوصّليتو ضيقة
  .غري حليمأو 

احلوراين  إبراهيموضعها الشيخ  :ةَلَصْواَحل
  .املتقدمة واستعارها من حوصلة الطائر ،للكبسول

   .انظرها ،لغة هلم يف احلوصلة :ةصلّياحلٓو
جمتمع : ضْواَحل: : من العربية: ضاحلٓو

  .املاء
  .واحليضان واألحواضاحلياض : واجلمع

 .حيرفون احلوض إىل احلاووظ واألتراك
  .انظرها

يف البحر األبيض  يقولون والثاقفون
 واإلضافة ،حوض البحر األبيض املتوسط: املتوسط
 .يطاتاحملهذا لصغره بالنسبة إىل  ، يقولونبيانّية

عزم  ،تعهده ،حفظه: حّوطه: عربية: طؤّٔح
 ،دار: وحول الشيء ،عمله: احلائَط ،عّوذه ،عليه

  .بىن حوهلا حائطًا: والساحَة

  .بآية الكرسي حّوطٓو: ]يقولون [ 
دّوار : يريدون: فالن حّواط: ]يقولون و[ 

  .ال عمل له :أي
احمليط بالشيء  اإلطار: عربية: وقاُحل
وهم أطلقوها على القدر احملدودبة  ،املستدير حوله

  .قاعدته
ن مابّين عقب يدوق لبۤي ّمَت: ]يقولون [ 

  .وقاُحل
من  ،أطلقوها على احللقة من الناس: ةؤقاُحل

  .اجلمع الكثري: قْواَحل من العربية
 أبوهاملا بكّبر احلوقة دقن : ]يقولون [ 

  .حمروقة
تعليق  إليهكان يوكل  :القرباطي كٓوحٓو

مث شّبهوا به كل حمضر  ،احلبل يف رقاب املشنوقني
  .سوء وطالع شؤم
إال  ّوَةوال ُق َلال حٓو: ]يقولون [ : لحٓو

: من العربية ،اهللا ٕلال حٓو: وجاهلهم يقول ،باهللا
  .القدرة ،القّوة: لْواَحل

ر وال ال حٓو: يقولونف ] يتندرونو[ 
  .سختيان إال يف الدباغة

: يريدون ،حال احلول: ]يقولون [ : لاحلٓو
السنة : لْواَحل: من العربية ،ومضت السنة ،دار العام

  .متضي وحتول ألا
شفنا يف دكان احلاج : ]يقولون [  :لاحلٓو
خافت منا بتريد تنهزم لكن حّبا  والداال ،قدور فارة

من  ،شفتاأنا ي واهللا إ ،نالوالدا جعال تدور حوٓل
 ،ما يطاف به من جوانبه: ل الشيءْوَح: العربية

  .ظرف مكان للجهات اليت حتيط بالشيء
  .حوايل: انظر
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  .اسم اهللا حولو وحواليه: ] من تعاويذهم[ 
نقله من موضع إىل : حّوله: عربية :ّولٔح

 ،اًالجعله ُحم: الشيَء ،انتقل: حّول فالن ،أزاله ،خرآ
  .غّيره

  .حتويل وحتويالت: واستمدت التركية
  .وهم سكنوا ،حتّول: ومطاوعه

: يريدون ،حّول عن حصانو: ]يقولون و[ 
  .نزل عنه

انزل عن : وأصله(ل حوّۤ: يقول الطاعم
حد أومثلها إذا مّر  ،)مركوبك وشاركين يف الطعام

: أي(ل حوّۤ: قرب دار صاحب له فإنه يقول له
  ).لنضيفك

  ]:أغانيهم  من[ 
 ن بات الليلة هۤي         حّول يا غّنام حّول

ك حّول كرهك جاَرإذا ]: من أمثاهلم [ 
  .باب دارك

أشّد : مة احلربْوَح: من العربية :ةۤماحلٓو
  .موضع فيها

هذه اجليم قاف وبعضهم  أصل: ةاحلّوۤجي
 ،وعليه بىن البدو وال سيما الشوايا ،احلّويقة :يقول

على فّعيلة  به أحاط :مبعىن :)العربية( به من حاق
األرض اليت حيدق ا املاء من : يريدون ،مبعىن املفعولة

واستعملت هذه بكثرة يف حّوجيات  ،طرافهاأكل 
  .الفرات

: من الكلدانية أاليب چويرى الدكتور 
  .وليس عندنا هذا صحيحًا ،الغيضة ،بةاالغ: تاگويَح

طائر من : )العربية(ة أَدحتريف اِحل: قةيْزۤواْحل
  .اجلوارح

  .احلويزقات: واجلمع
  
  
  

: ] مايتيت على رفيقه احلمۤااميدعو احلمۤا[ 
  .اهللا يبعتلك حويزقة

يستعملوا مبعىن  األتراككان : تاتوۤياْحل
ماحيمل احلياة من ذوي اخللّية الواحدة كامليكروب 

  .واحلوينة املنوية
  .تنااوهي تصغري احليو

يقيم يف  ،))لدةالِو((فخذ من : واتوۤياْحل
  .خيمة ٨٠يعّد  ،دلبإجبل مسعان و
  .نقيض امليت ،ذو احلياة: عربية: أحلّي

  .وهم يقصرون ،األحياء: واجلمع
  .احلّيات :واجلمع ،احلّية: واملؤنث
  .ويَياَحل :إليهوالنسبة 

  .حّي :ويف العربية
  .اَيَح: ويف الكلدانية ،يٓاَح: ويف السريانية

صورة  ،لغة حّية: ] من تعبريام احلديثة[ 
  .تعبري حّي ،حّية

حي يا: يقولون وعندما يهّمون بالقيام
  .بني قّيوم وقيام صلةأن  يظنون ،ياقّيوم

منو  ،احلي ما بستّنا حي]: من أمثاهلم [ 
  .اللي جنونو مثبوت؟ اللي بستّنا احلي ليموت

بتموت إال : قالوا جلحا .اهللا يعني كل حّي على بلواه
  .ماملّيت أفضلاحلي : بتعّرص ؟ قال لن

  .ي مالو قاتلاحل
البطن من بطون  ،لة القومَحَم: عربية :ّياَحل

  .العرب
  .بزّمار احلّي ما بطۤر]: من أمثاهلم [ 
  ]:من هنهونام [ 

  عريسنا الشب حننه اليوم يف حّيك
  ّيكي وكّل الناس يف َفيابرج عاِل                   
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  ّيكسألت رب الّسما خيّليك لَب
  مع طولة العمر ولألحباب مع خّيك                  

 ،اكات السريانكان امسه بّر: حي السريان
  .يقع مشايل حلب قرب اخلناقّية

احلشمة : ويقصر: احلياء: عربية :يااَحل
  .واخلجل

 .حيا: ةالفارسيواستمدت 
يريدون جمازًا  ،بّين حياها: ]يقولون و[ 

  .أعضائهامايستحى من ذكر امسه من 
  .طّق عرق احليا]: من استعارام [ 
احليا يف  .ي اخلنااحليا بأتِّ]:  من حكمهم[ 
  .احليا بقطع الرزق .ت الفقرالرجال بورّۤ

  .نَممتل حيا بنات األْر]: من تشبيهام [ 
  .١٣١ص ))حكاية أيب القاسم البغدادي((ويف 

  اغ احلياء خبّدهقد ظّل صّب
  ويوّرُدبًا يعصفر تارًة تِع                           

 ،حّياك اهللا: قال له: حياه حتّية: عربية :حّيا
سّلم  ،ككأطال اهللا عمرك وأبقاك وسّلمك ومّل: أي
  .عليه

 ،يب حّيا اهللا زملةِج: ]يقولون [  :حّيا اهللا
قبلها أما شئت فإين : يريدون ،وقول حّيا اهللا كلمة

  .وأدعو هلا باحلياة
 ،االحنيازعدم ، أو جيايبياد اإلاِحلأو  :ياداِحل

االمتناع عن االشتراك يف : يلْويف االصطالح الَد
  .تقدمي املعونة إلحدامهاأو  الرتاع بني دولتني

على ضرب من  أطلقوه: مسك حّيات
ويوصف مذاقه  ،مساك العاصي يكون طويًال ودقيقًاأ

  .بالدسامة
وأصلها : ياصةاِحل: من العربية :ياصةاْحل

  .حزام سرج الدابةسري طويل يشّد به : احلواصة
  .صٓآيْح: ويف السريانية

  
  

  .وهم سكنوا ،ياصاتاِحل: واجلمع
 ،ةّبحّيص الَد: وبنوا منها الفعل فقالوا

 .شّد حزام سرجها: يريدون
  .يف اعزاز ]من قرى حلب [ : حّيان

رين كّبامل: ن حوهلمــها مويلقب سكاَن
  .تواملكّبر لّف: والواحد ،اتنلّف

  .البدو يقيم يف اعزازبطن من : ّياناَحل
 ،يف جبل مسعان ]من قرى حلب [ : ناايْح

أرملة  كما يرى األب ،النسيب: نٓآيأْح: راميةاألمن 
  .١٨٧ص  ٣٨س  :املشرق :يف

يف جبل  ]من قرى حلب [ : ةّيانيَّۤح
كما يرى  ،نسباءاأل: نيۤآياْح: راميةاألمن  ،مسعان
 .١٨٧ص  ٣٨س  :املشرق :أرملة يف األب

 ّسقّوة اِحل ،نقيض املمات: عربية: ياةاَحل
  .والنمّو

كما يف احلجر  –حيا : ويف القرطاجنّية
  .املكتشف يف الربازيل األثري

  .هَيَح: ويف مالحم أوگاريت
: ويف الكلدانية وتٓاُيَح: ويف السريانية

  .اوَتُيَح
  .وتُيَح :ويف العربية

مسألة : يقولون :] أقالمهممن عثرات [ 
  .حيوية: والصواب ،خطأ ،حياتية

  .حيات: واستمدت التركية
وقالت يف  ،حيات: ةالفارسيواستمدا 

ماء احلياة ألنه ال ميوت : آب حيات أي: اخلضر
  .كمايرونه

  :٤٨ص  ١٠و عدد  ٤٣ ٨ص عدد  ٧س : األديبانظر جملة 
  :٤٩ص  ٥عدد  ١٤س ، وبدء احلياة على األرض
  .احلياة يف الكواكب

كرس  ،حياتوترجم ]: من كالمهم [ 
أو  الفكريةأو  األدبيةاحلياة  ،وقف حياتو حياتو،
  االنعزاليةأو  الثقافيةأو  العلميةأو  الرياضية
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أنا حبيايت هيك  ،ياتك ال تأّمن حلداَحب ،الزواجيةأو 
  .ماشفت

ب لو احلوش على حياة طوَّ: ]يقولون و[ 
  .عينو

حبياة  ،كحبياة رب ،هللاأحبياة ]: من أميام [ 
حبياة  ،أبوكحبياة  ،حبياة دينك ،حبياة حمّمد ،النيب

حبياة  ،حبياتك عاملسك ،حبياة شرفك ،الغوايل
  .البتحّبو

  .حياة: واستمدت التركية
اللي عكروا  أبوكوحياة ]: من كمام [ 

حبياتا مالّبسا جّبة وّملا ماتت بىن على  .هلارون وزقزقا
  .قربا قّبة

  ]:أغانيهم  من[ 
 بس نفهمها            احلياة حلوة

  :غريها
  وحياة خصريك ما وى غريك

 نومة يف حضينك يا ماما بتسوى مخسمية 
  ]:من هنهونام [ 

  يابو عريسنا يعلي اهللا راياتك
  وسبع نوبات طرب تضرب بسراياتك               

  وسبع سواقي دهب تسقي جنيناتك
 وحياتك ! وعّم: وسبع كناين بتحلف               
 ،ظرف مكان: حيُث: من العربية :يثۤح

  .فتدل على السبب عندهم ))من((ويدخلون عليها 
ملا كان : يقولون :] أقالمهممن عثرات [ 

: والصواب ،كذا وحيث كان كذا فقد حكم بكذا
و  ))ملا((وال يصح استعمال ) بباء السبب(كذا أن  مبا
  .هنا ))حيث((

  .مصدر صناعي صحيح: احليثّية
  .احليثّيات :واجلمع

العثمانيني استعملوا احليثّية  األتراكأن  على
من أو  احليثّية أربابفالن من : مبعىن الكرامة فقالوا

 :يقولونوعليه  ،يريدون الكرامات ،ذوي احليثّيات
  وفالن ماعنده ،عمل ميّس حبيثّييت

  .حيثّية
ىن ــواستعملوها أيضًا يف احملاكم مبع

: ا احلكم ألنه يقال يف قرار احملكمة عللياملواد اليت 
وأقّر املّدعي  ،وحيث كذا ،حيث قال املدعي كذا

  ...وحيث تبّين ،بكذا
  ]:التهكمّية  أغانيهم من[  :يداۤح

  احليدا احليدا احليداوي
  ك جابت كّر بدويّمأ                        

  كب جحشوبدوي رۤالوا
  يف خبشوهّب اهلوا                         

  يا ريب تبعج كرشو
  هزّمار) عقبو(ي الساِو                         

 اإلبلداء ولعلها من ُح ،مل تسمع يف غريها
  .العربية

 األصلويف : ذكورهم أعالممن  :يدرۤح
  .األسدمن أمساء 

فالن : يف غريب حلب ]يقولون [ : رياۤحل
  .البستان: رْياَحل: من العربية ،لك حري زيتونمب

 ،مصدر حار: ةَرْياَحل: من العربية: ةۤرياِحل
  .انظرها

  .حريت: واستمّدت الفارسّية والتركية
بنوا على فيعول من حسب ملن : سوبْياَحل

  .حسن احلسابُي
مصدر : ضْياَحل: من العربية: يضاۤحل

خرج منها دم يف وقت خمصوص على : املرأةحاضت 
  .وجه خمصوص

  .حاض :انظر

احمليط : اجلدار: احلائط: من العربية :يطاۤحل
  .طوهم يستعملونه أيضًا ملا مل ِحي ،مبكان

  .يطاناِحل: واجلمع
  .ياحيطان الّصاحلني: يف توّسالم يقولونو
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ا وصار نمتدنما شاء اهللا ]: من كمام [ 
اخلنفسة شافت بنتا  .الضو باخليط واملي باحليط

ّح الَد .اسم اهللا لولّية مضمومة باخليط :عاحليط قالت
حد أا إذا كان يقولو (ع بالبيت ـعاحليط والبوب
  .) بشع لكنه الزوجني غنّيًا

  .ش يل حبيطان بيتو ؟أ بَقى حبييب رآين ورأيتو
متل : أو(عقلو حيط ]: من استعارام [ 

  .فالن استوطا حيطو وعم بسّبو .)هاحليط
 .ن حيطو واقففال .اضروب هالطينة باحليط

: متل البّنا على حيط]: من تشبيهام [ 
  .هات حجر هات طني

احليط الواطي كل الناس ]: من حكمهم [ 
اهللا  أمَر: الحتط ابنك عاحليطان وتقول. بتركبو
احليط الواطي بنط  .كول الزيت بتهّد احليط .وكان

  .عليه الكلب
 .)قوّي( فالن جبّر حيط]: من كنايام [ 

: أو(يضرب راسو باحليط  )املا بعجبو :أو(البزعل 
فالن مبشي ماحليط  .)أربع حيطان ْيَه: أو ،ينطح

  .السترة ياريب :حيط وبقوللل
بتلّطى من حيط حليط  .احلايك ببين حيط من خيط

فالن حيط بصّدو  .يا ريب توّصلين للبيت: وبقول
  .) سكران: (وحيط برّدو 
إال : أو(إال آدان احليطانٕ ]: من أمثاهلم [  

ويسود هذا املثل أيضًا على لفظ يدانيه يف ) (أدنني
 .احليطان دفاتر اانني .)فلسطني والعراق ومصر

: احليط ؟ قال لن يف ليش بتدخل :قالوا للبسمار
 .رون مستور وحيطن ساألكابر عيٓب .الوراي مالّرّص

قال احليط  .ا جوزا حيطان اخلارج بتحّبااملرا البحّب
ل اللي عم آاس: ليش عم بتشقين ؟ قال لو: ازوقللخ
  .دقينب

جبانب  األوالديصطّف : ] من ألعامو[ 
طالع صرم أّمو : بعضهم متراّصني ويتدافعون صائحني

  .ماحليط

دخل ضيعجي على ّمحام ]: من نوادرهم [ 
ة سخنة بتنبع مّي ،شانو أعظمريب ما : مرة وقال أول

  .من حيطانو
خيط حرير على حيط ]: من معاظالم  [

  .خليل
  .اهليطلّية :انظر: ةيطليّۤاۤحل
مصدر حاف : فْياَحل: من العربية: يفاۤحل

وهم يستعملوا مبعىن  ،جار عليه وظلمه: عليه
  .احلسرة واألسف

ياحيف على  !هيا حيف علي: ]يقولون [ 
! ياحيف على أيامو ! ياحيف على صباها! شبابو

 .!ياحيف على تعبنا 
 !يا حيف عاللحمة يا فول]: أمثاهلم من [ 

هاجم  أن نكليز هذا املثل يوماستعمل اإل :قيل(
 .)مجال باشا وفشلوا أمحدالعثمانيون مصر بقيادة 

يا حسرة على جثث القتلى : يقولونيتهكمون ف
ياحيف عجسورك  .!)يا مصر: أي(يابالد الفول 

  .ياقويق
هالدرخوش متل ]: من تشبيهام [ 
 .حيف عالعشر قروش هالدرخوش يا
يف العيد  األوالديهزج : ]من أهازجيهم [ 

النقل تنقلهم  أدواتغريه من أو  ربحني يركبون الطن
 ،هم إىل حّي السبيل وتعيدهم بربغود صغريمن حي

  .!ياحيف عليك برغودي: ولدى العودة يهزجون
صارت الضيعة : ]يقولون [ : يفاۤحل

  .الناحية ،نباجلا: يفةاِحل: من العربية ،نيفۤيۤح
لكثري لبنوا على فيعول من حفظ  :يفوظاَحل

  .يف حسابه للقوي احليسوب: ومثلها ،احلفظ
مرضان وما عندو : ]يقولون [  :يلاۤحل

 ،القدرة: لْولغة هلم يف اَحل: لْياَحل: من العربية ،حيل
  .القّوة
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وتستعملها هلجة دير الزور بكثرة مبعىن قّوة 
  .حتّبو حبيل: الكثرة

  .الْيويف الكلدانية َح ،ٓالْيَح: السريانية ويف
وهو  ،يال ثالثيۤح: إثيوبية إمرباطورولقب 

  .قّوة الثالوث: مبعىن لفظ سامّي
 ،مالو حيل ،شّد حيلك]: من كالمهم [ 
  ...قام على حيلو
  .يقطع حيلو: ] من دعائهم على فالن[ 
عندي أربع : يف الريف ]يقولون [  :يلاِحل
كل  :)العربية(مجع احلائل  ،يلقطيع ِحلغنمات يف ا

ل وَّول واُحلاُحل: وجتمعها العربية على ،مل حتمل أنثى
  .يلاِحل :لكّنهم مجعوها على ،يال واحلوائلواِحل

من  ،دلبإيف  ]من قرى حلب [ : يالۤح
 كما يرى األب ،اخليل والعسكر: يٓالَح: راميةاأل

  .١٨٧ص  ٣٨س  :املشرق :أرملة يف

ه ۤلْيمن َح ))حيله((شلحت  ورمسها األب
  .٧٩ص  :حلب .قّوته: راميةاأل

يف جبل  ]من قرى حلب [ : يالنۤح
  .قّوتنا: نيَلۤح: راميةاألمن  ،مسعان

 نسبة إىل: ومنهم من يدعوها هيالن
  .٦٠حلب ص  .شلحت كما يرى األب ،هيالنة القديسة

  .١٨٩ص : لطلس اإلسالمية اآلثارانظر كتاب 

 ،يف جبل مسعان ]حلب من قرى [ : ةۤلحۤي
 كما يرى األب ،العسكر واخليل: حيٓال: راميةاألمن 

  .١٨٧ص  ٣٨س  :املشرق :أرملة يف

 .قّوته: هۤلْيمن َح اأشلحت  ويرى األب
  .٦١ص  :حلب

  ،احلذق: ةيَلاِحل: من العربية: ةيۤلاِحل
  
  
  
  

القدرة على دقة التصّرف يف  ،جودة النظر ،املهارة
املكر  لوهم يستعملوا أيضًا مبعىن سلوك سب ،األمور

  .والكذب
ما حيتال به لبلوغ : احليلة: ويف الرائد

  .األرب
  .يالتواِحل ،وهم رّدوا ،لَياِحل: واجلمع

 ،لجيَياِحل: لَيويسمون الذي يدّبر اِحل
  .لجّيةَياِحل: واجلمع

: يريدون ،رّيةصكم م حيلتٓو: ]يقولون و[ 
  .حوزته نتيجة تدبريه

وهي  ،ة حبيلةالكّب ،بومن ضروب الكَب
  .اليت ال هرب فيها

  .حيلت وحيله كار: واستمدت التركّية
احليلة  ن التركيةــم األلبانيةواستمدت 

  .HILE: فقالت
 .ت عليه احليلةسلۤك]: من كالمهم [ 

حيلتو  يفما .ه احليلة والفتيلةّيَه .دّبرلو حيلة شيطانّية
 .يساعدوهللا أما حيلتو حيلة  .شي

: أجاها جوز باحليلة قالت]: من أمثاهلم [ 
احلاجة  .اهللا وكان أمَرحيلة الغلبان  .لو قيلةإأقرع و

  .)أو العاجز(حيلة الضعيف دموعو  .ق احليلةٓتبتف
احليلة للرجال واملكر ]:  من حكمهم[ 

  .ىأوَلاملا عندو حيلة قطع راسو  .للنسوان
اجلبل يف الباب  راسم عجو: انيلَواۤحل
  ننيْصاحلْر: كما يسموا أيضًا ،ومنبج واعزاز

: والشام ومحص ويسمونه يف محاة – انظرها –
  .وظَبْباحلَن

  .ّدةاُمل: الوقت: عربية: نياِحل
  .األحايني: ومجع اجلمع ،واجلمع األحيان

  .نًااحني وأحيان وأحي: واستمدت التركية
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: أو(اصبري حلني جيي : ]يقولون و[ 
  .)حلينما

  .من حني حلني: يقولونو
زاحف ذو جسم : ةاحليَّ: من العربية :ةاحليّۤ

يتساقط جلده احلرشفي كل  ،األطرافعدمي  طولمم
ألنه يقطع كثريًا  –يف مانرى  –مسي باحلّية  ،عام

  .وتبقى احلياة فيه
واحلّية اسم شامل جلميع صنوف احليات 

  .والصل والثعبان واحلنش األفعىمن 
بعضها  ،صنف ألفمن  أكثر وأصنافها

 ،بل بعضها يؤكل ،الساّم الفّتاك وبعضها غري الّسام
  .ولع جنوبّيو الصني بأكلهاأوقد 

  .لبيع احليات متجرويف كانتون 
عشرة آالف  ًايوميواليابانّيون يأكلون 

  .حّية
وعندهم  ،واحلية يف العربية تذّكر وتؤّنث

  .تؤنث
 :ا أيضًا علىوهم جيمعو ،احلّيات: واجلمع

  .حيايا
ويف  ،ويتٓاَووْح يٓاْوۤح: وامسها يف السريانية

  .ايَتْوَوا وْحوَيۤح: الكلدانية
وجعلت رمز الطب ألن مسها يدخل يف 

  .األدويةعداد 
  .١٠٩٥و  ٢٧٣ص  ٤١س : انظر اهلالل
 ٢٣و س  ١٤٩ص  ٤و س  ٢٠١و ص  ١٧٠ص  ٣س : انظر املقتطف

   .٣٠٥و ص  ٦٢ص  ٦٨و س  ٣٨ص 
  .٩٤٢و ٥٠٠و ٣٤٢و ٢٤٥ص  ١س : وجملة العصبة
   .٧١٨ص  ١٠س : و جملة املشرق
   .١٣٣ص  ٣١و س  ٩٩ص  ٢٦س : وجملة الكلمة
و  ٣٩١و  ١٧ص  ٢٦س  و ٤٢٤و  ٣٤١ص  ٢١س : و جملة الضاد

و  ٣١١و  ٢٠٩و ١٣٣و ٤١ص  ٢٨و س  ٣٠١و  ٢١٩ص  ٢٧س 
  .٤٩٩و  ٤٢٣و  ٣٢٣ص  ٣١س 

  .احلية واألفعى: واحليوان للجاحظ يف فهرسه
   .١٣٣ص  ١٠ج : واية األرب للنويري

على : ]يقولون ف[ ويتالعبون يف اللفظ 
ن كرا رآساحلّيات عٕب باب جامع احلّيات بتشوف

نب لتحت وراسن َننب لتحت وعند املسا َدلفوق ودَن
  .لفوق

   .انظر مسك حّيات يف حّيات

هللا يعرف احلّية ألو ما ]: من أمثاهلم [  
البخاف  ،جرّيا بقلباوإ إيديا شي ما حطشي من أ

  .)أو من مسحاال(ماحلّية خباف من مسحال 
 .جنب العقرب ال تقرب وجنب احلّية افروش ونام

   .ب واحلياياربسعد اخلبايا بتطلع العقا
فالن متل احلّية حتت ]: من تشبيهام [ 

  .نالتْب
نو بطالع احلّية من لسۤا]: من كنايام [ 

  .ض راس احلّيةبقٓرفالن  .درخوشا
 .هوبالقفا حّي هخيّۤ بالوّج]: من كمام [ 

احلّية ما بربد خلقا حىت  .هبنت احلّية ما بتصري خّي
  .ّماتنفض َس

تكمشك حّية : ] من دعائهم على فالن[ 
  .بسبع روس
شوفة احلّية الصبح ]: من اعتقادهم  [

ويف املسا تقليعة  ،سارةوعند الضهر ْخ ،جتارة
  .قرن احلّية برّد عني احلسود .ماحلارة

  .حسد :انظر

ماكربت  قْداحلّية ْش: ]من خرافام [ 
تموت حىت جيوا املاليكة وياخدّوا ويزّتوا ورا بما

  .جبال قاف
واحلّية شقد ماقطعتا وجروحتا مابتموت 

ستّنى ليطلع النجم توهداك الوقت ب ،تتقطع راساإال 
  .وبتموت

بنت النيب رادت تستعري قصبة : ستنا فاطمة
قامت  ،من عند جارتا تتعّزل بيتا فّيا وجارتا ما عارتا

هللا مسخا وساواها أدعت عليها ستنا فاطمة وقام 
  .حّية

  :]من مواويلهم [ 
  همن سر موسى عصاتو أصبحت حيَّ
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  مّيتًا حّيا ماومن عزم عيسى يا
 حّيا  أما الرسول حني عرج رب السما            
  .يلة جمازًاگة األرچأطلقوها على قم :ةاحليّۤ
ضرب من الزحافات ترتاد  :ة مشسحيّۤ
  .رذوناخلرابات كاِحل
كل ذي : وانَياَحل: من العربية :واناحلۤي

  .نسان فصيلة منهواإل ،حياةأو  روح
: يقولون وهم ،تنااوَياَحل: واجلمع

  .ت واحلواويننااواحلۤي
: يقولون وهم ،واّينَياَحل: والنسبة إليه

  .ةيوۤناۤحل
 ،ويستعملون احليوان للسباب والتحقري

  .وأكثر البالد استعماًال هلا األتراك وال سيما عنتاب
: واألتراك تقول ،يا حيوان: يقولونو

  .واينْييواين وَحوعمل ۤح ،وانْيَح

ابين : كما يستعملوا يف معرض احلنان
  .الزغري احليوان مرضان
 كلمة احليوان اليونانية احلديثةواستمدت 
  .مبعىن الدابة KHAYVANI: من التركية فقالت

: واستمدا القرواطية من التركية فقالت
HAIVAN.  

ويف  ،يوتٓاَح: واحليوان يف السريانية
  .ايوَتَح: الكلدانية

  .وعلم احليوان من فروع التاريخ الطبيعي
  .٦١ص  ٣س  :انظر جملة العلوم

   .٦٢٣و  ٤٦٥و  ٣٢١ص  ٨س  :العلمي العريبجملة امع و
عدد  ٧و س  ٩٥ص  ١٢وعدد  ٥٥ص  ١٠عدد  ١٢س : وجملة األديب

   .٤٩ص  ١

 ط من رسنٓواحليوان بنرۤب]: من كمام [ 
   .نٓودم من لسۤاآوبين 

  .ضد مات ،عاش: يِيَح: من العربية :ييٕح
  .هَيَح :ويف العربية

  .اَيويف الكلدانية ْح ،يٓاْح: ويف السريانية
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  لخاءا 
  
  .خۤا: وهم يسموا ،اخلاء]: خ [ 

  .تهاويسترسلون يف خّخ
ا اجلمل مع الضرب على أعلى فينيخون 

  .رقبته
  .وهي من أحرف احللق الستة

ثخذ ((وهي من أحرف الروادف الست 
لكن  ،ولفظها متوفر يف مجيع اللغات السامية ))ضظغ

إمنا  ،ا يف العربية والسريانية ال حرف هلا خاصًا
وتنقط فتلفظ خاء وهو ما يسمى  تكتب كافًا

  .بالتركيخ
  .٦٠٠ل يعدل واخلاء يف حساب اجلّم

وهو السابع يف ترتيب احلروف اهلجائية 
 ))أجبد((ألنه روعي مجع مشل أشباه  ،املشرقي واملغريب

مث عدنا إىل جيم  ،ألف باء مث أشباهها تاء ثاء: فقيل
مث أشباهها  ،فكانت اجليم احلرف اخلامس ))أجبد((

  .وكانت احلاء السادس واخلاء السابع ،احلاء فاخلاء
الرابع يف ترتيب اخلليل وابن واخلاء احلرف 

واخلامس يف  ، اللفظ وخمرج احلرفنيسيده املراعي
ترتيب سيبويه املبين على ترتيب اخلليل املختلف عنه 

  .يف وجهة نظر املخرج
ن يف واء احلرف الرابع والعشرواخل

  .حرفًا ٢٢ألنه ثاين الروادف بعد  ،األجبدية
ومن مل يكمل خلق جهازه الصويت من 

   .حباف: يلفظ اخلاء حاء فيقول يف خبافاألطفال 
: مبعىن ،ك ؟ خايشلوَن: ]يقولون [ : ٔخا 

وياء ضمري  ،األخ: مبعىن ))اخ((فهي من  ،أخي
  .املتكلم
  . خاي: انظر

  :عربية: من مفردات الثاقفني: ٔخاب
  

انقطع  ،مل ينجح ،مل يظفر مبا طلب: خاب خييب
  .سرَخ ،مِرُح ،أمله

  .ةيۤباۤخل: وهم قالوا ،ةَبْياَخل: ومصدره
) باحلاء املهملة(ب ٓح: ويف السريانية

  .))حيبوتٓا((: ومصدره
 )باحلاء املهملة(ب ٓح: ويف الكلدانية

  .))ابوَتْيَح((: ومصدره
  .    بخيب وختّي: انظر

ل الغيبة وأجا طّو: فالن]: من كمام [ 
   .باخليبة

ت للك كشْف: ] من توسالت نسائهم[ 
وما أكثر متاثيل نساء (ن خايبات ترّدبات ال احلّال

   .)القدامى وأيديهن على أثدائهن
) العربية(بىن العثمانيون من اخلرب : ٔخأبر

 ،وهم جاروهم ،خمابرات: ومجعوها على ،خمابرت
  .خابر خمابرة :وقالوا

  .ختابر: وبنوا مطاوعها فقالوا
: خابره – كعادته–الرائد قال أن  على

   .بادله األخبار ،باحثه
قال الشيخ : ] من عثرات أقالمهم[ 

فاحته : خابره يف األمر أي: يقولونو: إبراهيم اليازجي
وإمنا املخابرة يف اللغة مبعىن  ،فيه وذاكره وفاوضه

يزارع الرجل ببعض ما خيرج من أن  وهي ،املزارعة
داوله يف األمر وتداوال : يقولون ويف معناه ،األرض
: لَوإذا أخذوه بالُد: َءتداولوا الشي: وإمنا يقال ،فيه

  .ةة وهذا مّرهذا مّر
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 روافد الفرات يصّب مر من أعظ: اخلابور
يف رأس العني وماردين  وميّر ))ميادين((فيه عند 
  .ونصيبني

   .باحلاء املهملة: بورٓح: وامسه بالسريانية
 بنوا على فاعول من خنب الطعاَم: اخلابون

وهم أطلقوا اخلابون على  ،أه للشدةبه وخّبغّي: وغريه
   .ماحصد من ضعيف وقليل الشعري

ة اجلّر: ئةية واخلاِباخلاِب: من العربية :ۤيةاخلاْب
  .الكبرية

وهم يسكنون  ،ي واخلابياتاخلواِب :واجلمع
  .باء اخلابيات

: وبالكلدانية ،بيتٓآح: وامسها بالسريانية
  .)كالمها باحلاء املهملة(ا بيَتٓح

  .ۤحبيت: وبالعربية
الضخمة أو  ةاجلّر: ّباُحل: دانيها بالعربيةُيو

  .الفارسية ))بْنُح((قيل معرب  ،اخلابيةأو  منها
يف أذين صوت بائع املخلل  وال يزال يرّن

يف الربيع وقد محل على محاره علبة ملخلل الشمندر 
هادا اللي  ،احلآمض احلآمض ئا: فت يصيحوأخرى لّل

أسقاك ) احلمرا(وإذا نفحته  ،محضو شقشق اخلوايب
 ،بطاس من جوز اهلند من ماء هذا ومن ماء ذاك أوًال
   .قطع لك بسكينة على راحته من املخلل مث

على خوايب : ] يخوينادي اليوم بائع البّط[ 
  !العسل يابطيخ
حصوة بتسند : قال لو]: من أمثاهلم [ 

   .ةبتسند خابية قنطارّي: قال لو ،ةجّر
يًا شرب ْنَه: قلنالو: ]من كمام [ 

   .يةاخلاْب
يسمي البدو وبعض الريف اللنب  :اخلاۤتر

  رَثاسم الفاعل من َخ: من العربية ،باخلاتر
  
  
  

  ؟ظ واشتدن وغُلثُخ: اللُنب
  . خثر واخلاثر: انظر

: عربية ،من مفردات الثاقفني: لخاَت
كما يرى األصمعي وابن  –وأصلها  ،خدعه: خاتله

املشي للصيد قليًال قليًال يف خفية لئال :  – األعرايب
   .ًايسمع حّس

ى ما حتّل: مم واخلاِتاخلاَت: من العربية :اخلاۤتم
حيفر فيه اسم من  قة ذات فّصوهو حْل ،به األصابع

  .وقد يهمل ،مجلة حبيبة إليه يتخذها شعارًاأو  يلبسه
  .ما كتب على اخلوامت: ١٥٣ص ١٧س: انظر جملة الكلمة

  .وهم أمالوا التاء ،مخلواِتا: واجلمع
  .خامت: واستمدت الفارسية

   .حوۤتم :ويف العربية
أجت الساكوي عليه متل : ]ويقولون [ 

   .اخلامت
: لعبة اخلامت: ] ومن ألعاب سهرام[ 

وتتمايل  ،القوم حلقة جالسون وميني هذا بيسرى ذاك
وينتقل  ))هات ،خود((األيدي مينة ويسرة على نغم 

يقبض على اليد أن  وعلى املراقب ،اخلامت بني األيدي
   .اليت حبوزا اخلامت

بلبق لكرمبو خوامت ]: من كمام [ 
   .بأصابيعو

فالن متل اخلامت ]: من تشبيهام [ 
  . )حيركه كما يشاء: أي ،أو بإيدي(بإصبعيت 

   .باب اخلامت :انظر: باب اخلاۤتم
خيطب أحدهم فتاة أن  بعد: خاۤتم إخلطۤبة

وهذه عادة أوروبية  ،ويقبالن يتبادالن خامت اخلطبة
مستمدة من قدامى املصريني الذين كانوا يلبسونه يف 

 متصًال فيها عرقًاأن  منهم بنصر اليد اليسرى اعتقادًا
  .بالقلب

  مثلثان متداخالن ينشأ من  :ليمانخاۤتم ْس
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  .وهو اآلن شعار إسرائيل ،تداخلهما ستة مثلثات
ويبدو أن مهندس ساعة حلب يهودي، ألنه 

نها خبامت سليمان، وعلى كل فكتب الزايرجات زّي
والتعاويذ واحلجب وغريها حتترم خامت سليمان وتتربك به 

  .إذا علق رمسه ينفع لقضاء احلاجات: وتقول
املسدود وحبر  سّد: ومن عزمية التفرقة
  .املمدود وخامت سليمان بن داود

غري  – ]من ألعاب السهرات[ :ّبٕعم الخاۤت
جيول من عند أحدهم اخلامت على :  – ))هات ،خود((

يده يف عب كل واحد منهم مث يسأل  القوم مدخًال
  أحدهم أين صار اخلامت خمبأ؟
أنا حببك وحبب البحبك : ولكن سؤاله يكون

عنده اخلامت، : حبب فالن، يريد: وأنته ملن بتحب، فيقول
  .لسعته املقرعةفإن عرف جلس مكانه و إال 

ي عات طاغ خامت جّن: يريدون: دخاۤتم ماۤر
ر هذا وهذا اخلامت من ملكه سّخ ،يقهر كل شيء

وذلك بأن يفركه  ،املارد العايت الطاغي خلدمته
: قائًال راكعًا ى فيحضر املارد فورًاويطلب ويتمّن

  ...ك بني إيديكعبَد ،لبيك
وقدمت لنا هذا اخلامت مع طاقية اإلخفاء 

  . ليلة وليلةألف 
   .٥٢٩ص ٤٠س: املقتطف انظر

: مة من كل شيءاخلاِت: من العربية: ۤمةاخلاْت
  .نقيض فاحتته ،آخره

: يقولونوقد يلحقوا التاء ف :اخلاتون
 ،السيدة: خاتون: من التركية عن الفارسية ،اخلاتونة
  .العظيمة

ر له ألا مؤنث وزيادم تاء التأنيث ال مّرب
  .معنوي كخامن
  .خاتون: الكرديةويف 

: كاتون: ويف السريانية عن الفارسية
  .السلطانة

  وا نساء امللوكــواإلسالم املولدون لقب

ومنهم اخلاتون زوجة صالح الدين  ،باخلواتني
وقبلهم كانت لقب عاهالت املغول  ،األيويب
  .مث سرى إىل ذوي الوجاهة ،وأمريام

هو  –خو: وكلمة اخلاتون ترسم يف الصينية
  ؟تن

: وقال إبراهيم عبد القادر املازين يف مقاله
 :٢٣ص٥٣ساملنشور يف اهلالل  ))اللغة العامية العراقية((
واللفظ يستعمل  ،ا السيدةـويعنون  ))اخلاتون((و 

  .للتهكم والسخرية حبسب املقامأو  للتوقري
قبيلة : ١ويف جملة امع العلمي العراقي س

 ،اقان توناللقب خ .م٥٢٠طنغوز وضعوا يف عام 
مرأة وذلك ال ،امللكة: مبعىن ))خاقان((وهو مؤنث 

لئك الربابرة حىت ساحرة عرفت كيف تغري ملك أو
  .تزوجها

أش جاب الزبيب ]: من كمام [ 
  .للزيتون وأش جاب العبدة للخاتون ؟

 هخاتوۤن ْيَه: واقتبسوا من املاردل أغنيتهم
: رثي أيا: أو(انديب ! يا أيتها السيدة: أي ،لٓورۤكي
  .)الفقيد

  .لغة للبدو يف اخلاتر :اخلاۤثر
  .وختر هاانظر

   .دحتريف اسم خدجية عند األكرا :خاجٓو
  .تركية مبعىن دفتر ضريبة الدواب: اخلاچور

و متل خاچور وّچ]: من تشبيهام [ 
 سودفيه اجلحش األ ،حممد مايف أمحد: الدواب

  .والكديش األقطش
العباءة اليت : أي ،ةحتريف اخلاكّي: ةاخلاچيّۤ

وتكون  – خاكي: انظر –لوا خاكي بلون التراب 
  .صيفية ورقيقة

كما هو لفظ  –خباءين منقوطني : خاخام
  .رباِحل: مبعىن حتريف حاخام العربية: األتراك 
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  .ومجعوها على اخلاخامني
  .حاخام :انظر

قرأ قراءة : خٓوخم مبعىن: وبنوا منها فعل
  .هاانظر .غري مفهومة

وحلاخامي حلب شهرة بني حاخامي يهود 
  .العامل
  .٢٦ص ))حلب((كتابنا  انظر

وراء  ]يهزجون[الد وكان سفهاء األو
  :احلاخام

  ة ــأبو لفة املربوم         ةــخاخام بومة بوم
   ا التاسوسةط فّيالخّي         من دقنك اعطيين شعر

يف : MODERN TRAVELLER جاء يف كتاب
ل حاخامو حلب النعال ــكان ينتع .م١٧القرن 

كانت عمائمهم  .م١٦٠٠وقبل سنة  ،البنفسجية
ويف عهدنا  ،ويكتبون العريب بأحرف عربية ،محراء

يتعمموا أن  ق للصدر األعظمُرمل َي) م١٨٢٤: أي(
  .زرقفأجربهم على األ محر،باأل

! ع غريي حاخامنفّۤ]: من كمام [ 
وهاب حمل الشيخ عبد ال إىلجاء حاخام أن  :أصله(

الصويف يف باب اجلنان وصار يكشف الغطا عن 
بكام ؟ وبعدا  ْيوَه: لأقامسيات اللنب ويلعط ويس

عطيين نص : طالع صحن من حتت جبتو وقال لو
   .)ع غريي حاخامنّف: جابهفأ ،أوقية

: متل اجلحش اخلاخام]: من تشبيهام [ 
ان متل اليهود بال قهوة بال دّخ .غشيم شيطان

   .خاخام
   .رئيس احلاخامني :باشي خاخام
   .خدعه: هخادَع: عربية: خادع
من يعمل : اخلادم: من العربية :اخلاۤدم

  .لآلخرين وخيدمهم
 ،خادم علم شريف: واستمدت التركية

  .ومثلها الفارسية ،خادم جامع

 ،واستمدت األلبانية من التركية اخلادم
  .HADUM: فقالت

واملؤنث  ،امّداَخل: يقولواأن  ويغلب
   .هاانظر .امةاخلّد

 منصور بن عبد: خاۤدم الشيخ رسالن
أقام مدة يف  ،الرمحن احلريري املتصوف األديب

   .٩٦٧مات س ،حلب
وهم  ،ضعف ،فتر: من العربية :خار

  .استعملوها يف فقد الوعي لدى ذكر أهل الطريق
  .تور مبعىن خار يف الذكر: ومحاة تستعمل

إذن فحمل خار على معىن خار الثور مبعىن 
ألم  ،ليق من محلها على معىن فتر وضعفأصاح 

قبل ، أو يفقدوا الوعي يصيحونأن  يف احلقيقة قبل
  .دجتظاهرهم بفقد الوعي يومهون أم يف حالة التو

ى تنني سكرانني عّد]: من نوادرهم [ 
 ،حنيبك وبيناتن مجاعة خايرين وملّقعلى ذكر حۤا

ق لك هداك اخلاير أش بتعطيين أفّي: الواحد للتاين قال
  و ؟د من ّمتح اللي عم بشخر وبطلع الزَبامللّق

  .ةي لك البّطبعّب: قال لو
ح مجبو وإجريه لصوب أجا لعندو وتشّط

و احة وّچودحش إام إجرو بني تنيات لّف ،راسو
  .وكبسا على عينو

ورفع راسو  ،آخ عيين: اللي خاير صاح
واهللا ألعمل : ص الذكر إال ماخبلصخبَل: وقال للزملة

  .!هيك وهيك يف أمك وأختك يا أخو الشرموطة 
وأصل  ،أطلقوها على بيت اخلالء :اخلاۤرج

  .اخلارج يف اللغة العربية ضد الداخل
   .اخلوۤارج: ومجعوها على

م يقول الالعب ملن يعّل: ]من توريام [ 
  .الكالم ماخلارج ممنوع: خصمه
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و خبارج فالن إذا فلّت]: كنايام من [ 
  .بطالع معيشتو
   .وۤارجيروح دهن ْخ]: من سبام [ 
ا جوزا حيطان اللي حبّب]: من أمثاهلم [ 
واحد يف املنرب : لَبحجرين من فرد َج .ااخلارج بتحّب

  .وواحد يف اخلارج
: عقلو متل باب اخلارج]: من تشبيهام [ 

ال بال مرا متل الرّج .ل خبلعو والطالع خبلعوخالدۤا
الكبري  .بيتو متل خارج العرس ).وسخ(ال اخلارج َب

تسقيط يف دقنو  .إذا اندلع متل باب اخلارج إذا اخنلع
ة متل صّف .)قصرية وخشنة(متل مكنسة اخلارج 

  .ةتقيلة ونّس: اخلارج
عقلو ما بصري باب ]: من كمام [ 

  .خارج
  : وكتب على جدار خارج

  تبيع وتشتري اذاــــم     رًاــمتفك يا قاعدًا
   )خري(ك قدَبوج فإن صاْح     ك يف اخلرل برّبعّج

مابنضرب الولد يف : ]من كتاب اللّباد [ 
رادت السمينة  إذا .و بلطشوه اجلاناخلارج ألّن

س حاال تضعف شوي الزم تدخل عاخلارج وتكّن
ل والزم ما تطّو ،باملكنسة يوم اجلمعة وقت التسميع

إذا دخلت العروس ليلة  ،ريــتضعف كتكتري متا 
عرسا عاخلارج ورقصت شوي وحدا برقص 

  .الالسعد
ع ي باخلارج بضّيالبغّن]: من اعتقادهم [ 

  .ل أنفوف أنفو يف اخلارج بعّمالبنّض .قدرو
ومثله  ،اصطالح حديث :السلك اخلارجي

  .وضعهما العثمانيون ،الوزارة اخلارجية
اخلريطة لغة للمحدثني يف : اخلارطة
   .هاانظر .للمصور اجلغرايف
اسم الفاعل : قاخلاِر: من العربية :اخلاۤرق

  :] ومن كالمهم احلديث[  ،من خرق
  

   .من تعبري األتراك وهو غالبًا ،شي خارق العادة
   .نات خارقاتتْت: ٕ]يقولون [ 

حلرير ااصطالح للمشتغلني خبيط  :اخلاۤرق
ب مث ْريتلوه الٕز ،رفع اخليوطأطلقوه على أ ،الطبيعي
   .اخلشن

احلرير على  عين اليت تلّفأافة ومهمة الكّو
الكوفيات أا تدخل احلرير يف الطيار فيدور على 

وخيط احلرير مير بني سبابتها وإامها فتلمس  ،حموره
له بإحدى الكوفيات الثالث اليت صثخنه فتقطعه وت

  .ينتمي إليها
روف املعروف حتريف اَخل :اخلاروف

 :وقيل ،لَماَحل ،ن إذا رعي وقويأولد الض): العربية(
كان أن  وبعد يصري كبشًاأن  الذكر من الغنم قبل

  .ًالَمَح
: وهم قالوا ،رفان و اخلرافاِخل: واجلمع

  .ۤواريفۤراف واْخلإخلرفان واْخل
، ويشبه اخلروف يف مدهم ألفها عمود

  .عامود: يقولون
فيها  يطبخأن  والطنجرة الكبرية اليت تصلح

  .الطنجرة اخلاروفية: اخلروف يسموا
: ] وينادون على اخلاروف املذبوح[ 

يف : أي ،ذبح أيام الورد: يريدون ،يي الورِدالورِد
  .الربيع

س هادا اللي عّف ]: كما ينادون عليه[ 
داس على األرض : ربيعيأنه  أيضًايريدون  ،عالكماية

  .ة فيهاأاليت اختبأت الكم
: ويف الكلدانية ،حورفٓا: ويف السريانية

  .)وكالمها باحلاء املهملة(ا حورَف
عدد ذحبيات اخلراف دون غريها : إحصاء

  .٥٤٣٥٩هو  ١٩٦٠سنة 
  .احلمل: احليوان للجاحظ يف فهرسه انظر

هات اليومة صوف وخود ]: من أمثاهلم [ 
   .واخلاروف بسعر أّم .غدۤا خاروف
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: يسمون السمني]: من استعارام [ 
حسب  – كخروف الفداء: يريدون(النيب خاروف 

   .)– الرواية الدينية
اخلاروف  د ما فّكحمّم]: من كمام [ 

مرو يرو أ ،واحد يعتمد على ذكا ابنو ودقتو: أصله(
عالبستان ويدبح اخلاروف اللي فيه وحيشيه ويطبخو 

واألب صار حيكي  ،الولد راح ،ي اجلماعةحىت يعّش
–تو حمطات متل قولوى حلكايحكۤاية طويلة وساَو

... ب عالبستانالولد قّر: ع عساعتو ـبعدما يطّل
 ...الولد سلخ اخلاروف ...الولد دبح اخلاروف

اخلروف  ...حشاه وما نسي حيط مع الرز اللوز
جاب ...ق استوىهّل...عليه عم بشّق ...عالنار
ووينك يا  ...حط الطنجرة فوق الطبق ...طبق
اندق الباب  وفعًال( ...ق بدق البابوهّل ...يابو

  .)ودخل الولد واخلاروف
غار من أبو الولد هادا واحد عندو ولد 

بعد مدة امسعوا  ،دوأجا بدو يقّل ،يكهللا ال يوّرألكن 
يل اخلاروف  بدك تدبح! حممد حممد : لو عم بنده

  ...اللي يف البستان و
ا ع فّيومسك األب الساعة وصار يطّل

وأخريًا لفظ أبوه  ...ق الولد وصل وهّل: ويتفلسف
اندق الباب ودخل  وفعًال(وهلق بدق الباب : كلمة

ق ماانفك معي حبل يابو هلّل: حممد وعم بقول
  .) ...اخلاروف

   .)فيهما حكايتان للخروف دور فيهما(التور، احلمامة : انظر

 ،طراق طنطراق]: من أهازجيهم [ 
و من شّد ،ق على باب الصقاقخاروف حمشي معّل

  .!ا يا عشاق وا عّنعضامو ترّضدانو بتهر 
  :ومن معارضات الزيين احلمصي

  املسكوب هخاروف جاء بدهن
  .حبذا اخلاروف يف نكهاته: ومنها
  .خاروفنا احملشي على األكباد: ومنها
  .اقبضوا وعلى اخلاروف بالكّف: ومنها

  .خاروف حمشي ُمحتَرم: ومنها
  رز دفني مأكُلْك أم حلم ِخرفان ؟: ومنها
  .م محى اخلرفانّمي: ومنها
  :منهاو

  َىـوها فصل الربيع إليك واف
  ه اخلاروف بالدهن الويفِّـب

  ة اخلاروف خذهاخصوصا لّي
  بكفك من صحون الشاكريِّ

  وخاروف إذا ما كان حمشي
  ْقه بساعدك القويَّمّزـــف

  ألقاه ؟أن  للخاروفآن  ما: ومنها
  :ومنها 

  بلعأخاروف حمشي         مامقصدي إال وحدي
  :ومنها

  مبحشي من اخلرفان         ي جسمي التلفانوداِو
  .خاروفنا يف فؤادي حبه ساكن: ومنها
  .م حمشي اخلرفانقّد: ومنها
  .واستوى اخلاروف بدري: ومنها
  :ومنها

  بادر اللذاِت قد آن األوان
  حيث جاء اليوم خرفان ِسمان         
  :ومنها

  بني قوم على اللحوم عكوف
  ت خرفاُم كالبدوِرقد تبّد           

  :ومنها
  دستهيف هللا خاروف أتى 

  يه ذو القرنني باأللقاِبكحي        
  :ومنها
  عن وجه القدور رفع األستاَر

  فورتها أضحت إذ رأى أدهاَن         
  ...حبذا خاروفنا املقلي ا

  هذا هو اخلاروف جاء مبكرًا: ومنها
  :ومنها
  ، وإن شئَت اختذواصنعه مطبوخًا

  فحاممن حلمه املشوي على األ            
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  نإو ومقليًا شئت حمشيًاأو 
  ع فهو برء سقامرمت املقّم             

  حلم اخلراف به الشفا لِضعاِف: ومنها
  وخاروفنا قد خّر ُيبِدي ضلوعه: ومنها
  َن من ُعنِق اخلواريف أيِدناومّك: ومنها

  لتقوى على فري الترائب والنحِر          
  ة قد زيح الغطاّلأم عن سنا اَحل: ومنها

  وااخلاروف فيها وسّد فإذا هُم             
  واقبض على اخلاروف من أضالعه

  تلطف يف رفع الغطاء عن القدِر: ومنها
  غالم جييد الطبخ يزهو على البدِر          
أي (دا فبان لنا اخلاروف فيها موّس: ومنها

  )دريف الِق
  يف دهنه َتسِريومن فوقه األمراُق 

  النا اخلاروف فوق الصدر حّي: ومنها
  ام اللذاِت هّينفهيا نغ                       

لست أسلو اخلاروف لو صرت : ومنها
  .رمسا

عن !  اللهم - وارَض: ومن خطبة مجعة له
  .ة والزعفراناخلرفان السمان املطبوخة بالدّق

 ،علي بن حممد صاحب التفسري: اخلازن
 مات يف حلب ،من قرية شبحة قرب حلب

   .ه٧٤١س
وِهم من ظن اخلازوق فاعول من : اخلازوق

ق أو قازيق من خزق، ألن الكلمة تركية األصل من قإز
حفر، ونّصت املعاجم التركية على أن قازق أو : قازمق

قازيق قضيب من حديد حمدد الرأس، أو وتد خشيب 
  :يستعمل لنحو ما يلي

  .به لربط الدابة -ً ١
  .لربط حبال اخليمة به -ً ٢
يستعمل حسب القانون العثماين  -ً ٣

 دخل يف مؤخرتهلتنفيذ عقوبة اإلعدام بارم بأن ُي
من أو  من كتفهأو  ويضغط حىت خيرج من فمه

  .رأسه

  .خوزق و ختوزق: وبنوا منه فعل
  .وخوازيق اجلنة مهاانظر

وكان اآلشوريون يقيمون اخلوازيق على 
ومنها  ،مث غدت للزينة ،نة إرهابًا للعدوأسوار املدي

ن مل تكن إجدار اجلامع الكبري فيها تأثر آشوري و
   .سورًا

دق وإذا  اناإذا كنت ميج]: من أمثاهلم [ 
بني السابق و املسبوق مايف  .كنت خازوق اصبور

قال احليط  .)مدة وجيزة: يريدون(ة خازوق غري دّق
ل اللي عم آاس: ليش عم بتشقين؟ قال لو: للخازوق

  .دقينب
ى ولو يتعّل فالن حبّب]: من كمام [ 
  .على خازوق
 .متل القاعد عاخلازوق]: من تشبيهام [ 
  .شم هالوردة: قول للبۤارك عاخلازوقبمتل اللي عم 
   .رلك خازوقعم بنّج]: من استعارام [ 

اخلضرا بتخيس كتري : ]يقولون [  :خاس
أصله من خاست : و بتدبل وبتتلفألّن اناَسَيوَخ

  .ح وتننتت ترِوبدأ: اجليفة
  .قّل: )العربية(خاص : ويدانيها
اسم الفاعل : راخلاِس: من العربية :راخلاۤس

   .ملن خسر معنويًا يستعملوا غالبًا ،من خسر
 ،يستعملها البدو مبعىن امللعقة :خاشوقة

: قاشيق: من التركية ،واشيق واخلاشوقاتواجلمع اَخل
  .امللعقة

أو (اب فالن ضّر]: كنايام من [ 
أو  حيب األكل: مأنه : يريدون: خاشوقة) يبضّر

  .طفيلي
  :ومن معارضات الزيين احلمصي

  تِردة الُبت كاملهّنّلُس خواشيُق
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  ويل خاشوقة إىل اللبنية: ومنها
  ...تنيجتيب الكّب                  

على  ،املنفرد ،العام ضّد: عربية :اخلاّص
  .يشددون الصادم ال أ

طحني خاص وخبز خاص : ]ويقولون [ 
  .خاص هخبز طحين: أي

انة ويرادف اخلاص يف اصطالح الطّح
  .هاانظر .ماۤجةالْك: انةوالفّر

: يقولون كما ،خاص اخلاص ]ويقولون [ 
  .عال العال

 ،اخلرجي :وضد اخلاص من اخلبز عندهم
  .اخلشكار :وعربيها

  .خاصكي :الفرس خاصة امللك ومسى
  .١٤٥ص٦جملة امع العلمي العريب س  انظر

  :ومن معارضات الزيين
  مع قباوات مالح             وكماج اخلاص يؤدم 

: عربية: من مفردات الثاقفني :خأصر
مشى إىل جنبه ويد كل منهما عند خصر : خاصره
  .صاحبه

 ،الشاكلة: رةاخلاِص: من العربية :ٔرةاخلاْص
  .كوِرما فوق اَل ،جنب اإلنسان

 وۤاصراْخل: يقولون وهم، رواِصاَخل :واجلمع
  .واصراَخلأو 

  .خاصرة: واستمدت الفارسية
  .طقت خواصرنا من الضحك: ]يقولون [ 

  .جادله ،نازعه: خاصمه: عربية: خأصم
يطلقوا على النسيج األبيض  :اخلأصة

واليوم تصنعه  ،املقصور كان جيلب من أوروبا
  .ه بياضًاوأشّد من أجود القطن وأنظفه ،معاملنا

يتخذ بطانة للقنابيز وبعض الثياب 
  .الداخلية

وكانت تتخذ منه السراويل والقمصان 
  ...واألكياس و

  .كما يكفن ا املوتى
  :ويف تسميتها باخلاصة املذاهب التالية

أما  ،ة الناسأا كانت ملبوس خاّص -ً ١
نسبة إىل : عامتهم فيلبس اخلام البلدي والدرعوزي

اشتهرت بنسجه وال  ،مشايل حلب ))دارة عزة((قرية 
  .دونلكنهم ال يشّد ،وعليه تشدد صادها ،تزال

الرقيق  ّزالَب: ةخاَص: أا من التركية -ً ٢
  .ـ كما يف الدراري الالمعات ـ

 ،وأصلهاْه خاَص: أا من الفارسية -ً ٣
  .افالنسيج اخلفيف الشّف: خاصا

  .أبو رويشة: والبدو يسمون اخلاصة
  .عنرب كيس: ذقية تسمي اخلاصةوالال
ة خاّص ،ةخالف العاّم: عربية :ةاخلاّص

ته قّو: ة النباتخاّص ،املقربون من رجال دولته: امللك
  .وهم أطلقوا النبات ،ليتهعوفا

  .اخلواّص: واجلمع
 ا خواّصهاملسألة مامّن: ]يقولون [ 

كل شي بتفقد  خواّص .)ال قوة وال نفع: يريدون(
  .بالقدم

وا مّش: مكان ال سيما ]ويقولون [ 
  .نيگمعامالت احلجاج خاصة الزنا

  .ة املتقدمةنسبة إىل اخلاّص: عربية :ةيّۤاخلاّص
  .اتّياخلاّص: واجلمع

   .خاصيت وخاصيات: واستمدت التركية
دخله ومشى : خاض املاَء: عربية :خاض

أفاض : يف احلديث ،اقتحمها: راتَمالَغ ،كهفيه وحّر
  .يهف

  .املخاضة :اخلوض يف املاءويسمى حمل 
امشي شهر وال ختوض ]: من أمثاهلم [  

  .ر
تالتة عربوا ر من شط ]: من ألغازهم [ 

  :لكن األّول: لشط وعربوه سوا مع بعضن
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شاف املي وما  :والتاين ،ا وعرباشاف املي وخاض فّي
والتالت ال شاف املي وال خاض  ،ا وعرباخاض فّي

أما الثاين  ،امرأة هي األّول: اجلواب: (ا ولكن عربافّي
   .)فجنني يف بطنها ،أما الثالث ،فولد على كتفها
واجهه  ،كامله: خاطبه :عربية :خأطب

   .حادثه ،بالكالم
عّرضها : خاطر بنفسه: عربية: خأطر

  .للخطر
   .خماطره يل: واستمدت التركية

ر اخلاِط: من العربية ،واخلاطرة: اخلاۤطر
  .اهلاجس ،تدبريأو  ل من أمرما خيطر بالبا: واخلاطرة

  .ر وهم مييلونواِطاَخل :واجلمع
رة ر وخاِطخاِط: واستمدت التركية

  .ومثلها الفارسية ،)واستعملوها للتذكار(
: واجلواب ،خاطرك: ] ومن كالم التوديع[
  .حدا ناطرك ما :والبغيض جييب ،مع السالمة

: يريدون ،أجا خلاطري: ]ويقولون [ 
  .)على ااز(خلاطريت ومفكريت 

  .)على ااز(فالن سريع اخلاطر : يقولونو
  .)على ااز(وقع يف خاطري : يقولونو

   .على الضيوف ))ارإخلّط((ويطلقون 
من  .شلون خاطرك]: من كالمهم و[ 
مايل أنا  .من شان خاطري .هللا والنيبأ شان خاطر

هللا أالتكسر خباطري  .ف خاطرككّل .عندك خاطر ؟
ب خود خباطر أجدادنا الغوايل وطّي .جيرب خاطرك
من بعد السؤال عن خاطركم الشريف  .لوخاطرو

بسأل عن  .ايتإكرامًا خلاطر عّم .ومزاجكم اللطيف
ما كانت عالبال  ةهالشغل .الدنيا باخلواطر .خاطرك

أنا  .ى خاطروراَع ،خد على خاطروأ .وال عاخلاطر
وفّضينا الشغلة بشكل يرضيك  .حتت سنجق خاطرك

  .)...ألجل خاطر: أي(ر اجيون خاط
  

ستور من خاطرو َد: قالوا ًاوإذا ذكروا ولّي
   .)ومسحوا بأيديهم على وجوههم(

واحد ملح وحدة ]: من نوادرهم [ 
 ياها،وبعت أهلو خيطبوا لٓو ،ٕعۤرف بيتاقا َتْحل ،كويسة

قاموا ملا أجوا  ،ارةعكوأهل هالبنت كانوا من بيت 
وانكتب الكۤتاب على  .تساهلوا معن ومت الشغل أهلو
لكن مين عيوش ؟ عيوش ما هي البنت احللوة  ،وشعّي

  .أكتر من ستينيةأو  عيوش مرا ستينية ،اللي شافا
وصار العرس يف بيت العروس ومايف 

وبعد  ،مني غري أهل العروس متل ما صار الشرطمعّز
ياهللا  :كم هنهونة وكم زلغوطة قالوا للعروس

خاطرك ياست  ،بالصفا ياست عيوش ،عالدخلة
كمان وأنا : دخل العريس وضرب عينو وقال !عيوش

   !.خاطرك يا ست عيوش
من شان خاطر الورد ]: من أمثاهلم [ 

  .يقعّلالبشرب 
: استمد األتراك من العربية: خاطريل

واستعملوها  ،القلب والنفس: ر مبعناها اازياخلاِط
 ،الضيف الكرمي ،املرعي اجلانب ،مبعىن الرفيع القدر

  .أداة النسبة يف التركية: ))يل((وأحلقوها كثريًا 
دون (واستمدت األلبانية من التركية خاطر 

 .HATER: فقالت )))يل((
  .راخلاِط: رةاخلاِط: من العربية: اخلاطرة

 .اخلاطر :انظر
  .نمل يأَم ،فزع ،رِذَح ،اّتقى: عربية :خاف

: ))افـخ((يف  يقولونوالنصارى 
  .))ٕوۤخف((

  :خاف يف اللهجة احللبيةوالصفة من 
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  .انةفاخلايفة واخلو :واملؤنث ،اخلايف واخلٓوفان
 ،الوخفان :والصفة منها عند النصارى

  .الوخفانة :واملؤنث
  .اخناف :وبنوا منه للمطاوعة

  .اخلوف واخلّويف :انظر
  .مرعوب ،ماهو خوفان: ]يقولون [ 
  .و اخلوف األكربافوا مّنخب ]ويقولون [ 
 .نكنيل بيخاف مالَزَباَجل]: أمثاهلم من [ 

ال ختاف ماآلغا خاف  .اللي كنا خناف مّنو وقعنا فيه
دغو البتْل .املشنوق بيخاف من جّرة احلبل .بومن كۤال

 .)من مسحاهلا :أي(احلّية بيخاف من مسحال 
 .وي بيخاف عحاللو و احلرامي بيخاف عمالوَنالَز

 ).البحر اهلادئ: يريدون(الرۤاقدة  الختاف إال ماملْي
البخاف من أكل القط  .لع لوبطالبخاف مالعقرب 
البخاف من العصافري ما بزرع  .الفار بتاكل أدانيه

 .نوالعيون وأفرق السن أزرقال ختاف إال من  .درة
أجا اخلّطاف نام بّرا  .السفرة بتخاف ماجلوعان

  .والختاف
ماخباف عاملال إال اللي ]: من حكمهم [ 

إذا قلت  .عالولد إال اللي رّباه جناه وال بيخاف
إذا حكم امليم عالقاف  .الختاف وإذا خفت ال تقول

: أي ،الكالم هنا على طريقة اجلفر(القٓوش وال ختاف 
هذه الكلمة  توساد ،إذا حكم الفم على القول فقل

وهو  (املا خباف اهللا خاف مّنو  .)يف العراق ومصر
 الدعاظامل ال تكون م .) من أمثال جند أيضًا

 .خافالْت
فالن متل الكلب خباف ]: من تشبيهام [ 

 .وخبّوف
 اف من خيالوفالن خب]: من كنايام [ 

 .)أو من ظّلو(
  ]:من أغانيهم [ 
  ورا الباب حس خترمش          خبيين  !دخلك يامو

  

 عّلم عالشباب البيت ْم          يا عيون أّمك الختايف
 ىقما َب اللي شاف الفيل]: من كمام [ 
ما ختاف إال من  .ال ختايف عقل مايف .خياف ماحلمري

 :للحصيين واقال .سةأبو الدقن املهشهشة واللّفة املكّب
  .خباف ينقروين :نل لانام مع اجليج ق

ن ـم ،من مفردات الثاقفني: اخلافقني
  .املشرق واملغرب: العربية

يف العهد : من مفردات الثاقفني :اخلاقان
امللك  :خاقان: من التركية عن الفارسّية ،العثماين
  .العظيم

  .وأصلها الفارسي حتريف قاغان
 اختصار مبعىن امللك ))انخ((وكلمة 

  .خاقان
دفتر خاقاين  :يقولون وكان األتراك

الدفتر امللكي : يريدون ،ومستندات خاقانية
  .والسندات امللكية
 ،يلون بدلتو خاِك: ]يقولون [  :اخلاكي

: يريدون(التراب  ،خاك: من التركية عن الفارسية
  .)والبين صفربني األ

  .كاكي :يقولون والفرنج
  .كاكي :وهلجة تطوان تقول

  .أخو األم: عربية :اخلال
  .وهم حيذفون اهلمزة ،أخوال :واجلمع

 :يف الكلدانية، وٓال وٓحٓالْح: ويف السريانية
  .)باحلاء املهملة( َالوَح َالْح

! مقابل يا عّمو !األكراد بياخالووينادي 
ذلك ألن مقام اخلال عند األكراد أرفع  ،عند العرب
  .من مقام العم
العرب ( هالولد طالع خلالو: ]ويقولون [ 

  .)لجرشرف من أسرة الأتتزوج من أسرة أن  لحتاو
امسك : هـانصرافيريدون ملن ] ويقولون [ 

: أيما على سجعها، : يريدون( اسم خالك؟ ؟
  ).كحاَلخفف َل، أو كحاَلف َلانصر
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 .ىّلاخلال املّخلى شرعًا مو]: من أمثاهلم [ 
ماعجبتكن إن : على لسان أربعينية الشتاء يقولون

بأخواهلا يريدون (خوايل اكن ْل حوايل ببعتا
كل من هو  :أجا كتاب من خالو قال .)السعودات

قيمة اخلال بابن  .الولد إذا بار تلتينو للخال .حبالو
 .ختوا

طبخنا عدس ونفخنا ]: من كمام [ 
قّشق البغل . ختواماخلال إال ابن  )ألعن(حتتو ما 

  .ماخلال إال ابن أختو )لعنأ(وكّنس حتتو ما 
حلصان خايل ا: لن قال منو أبوك؟ :للبغل اقالو

وسادت هذه التهكمة على لفظ يدانيها يف سورية (
 .)ولبنان ومصر وتونس والعراق

: يريدون( أهلني خبايل: ]من توريام [ 
 ) ...الفهم أوأو  اخلايل من العقل

 :يف العرس على السماط] من أغانيهم [ 
  وعالبيت يا خايل! خايل

  وعاملرتل العايل !خايل       
ع والليل َدَگ: ] من كالم أهل اليول [

  .كخاَل
قربة شاف املدخل واحد ]: من ألغازهم [ 

دشرين  :لوال ق ،ليش؟ سألو :واحد عم يبكي عقرب
 .)أبوه: أي(امليت خايل  تمر أخوحبايل 

أي بثرة  :شامة يف البدن :عربية :اخلال
 ،سوداء يف اجلسم ينبت حوهلا الشعر غالبًاأو  مسراء

  .وهم يطلقوا على شامة اخلّد يعتنون بشعرها تفتيًال
: يريدون ،فالن رّبى خال: ]ويقولون [ 

  .برمه كالشارب قدميًا
  .٥٣٣ ص ٢٨ س :اهلالل انظر

 . ٧٨ ص ٢ ج: واية األرب للنويري

اسم الفاعل من  :اخلالد :من العربية :خاۤلد
  .و به مسوا ذكورهم ،خلد

من العلماء يف  ،سعيد وحممد :اخلالديان
 .قصر سيف الدولة

احملض : صاخلاِل: من العربية :اخلاۤلص
  .مازال عنه شوبه ،الناصع من األلوان ،الصايف

أنه : يريدون: حسابو خالص :]يقولون [ 
  .انتهى وسدد
  .فالن جمنون خالص: ]ويقولون [ 

  .))خالص((ومسوا ذكورهم باسم 
 ،داخله ،مازجه ،عربية خالطه: خألط

 .عاشره
ضّد  ،عارضه :خالفه ،عربية: فخاَل

 .قّدم الواحدة وأّخر األخرى :بني رجليه ،وافقه
من ( :خاۤلف ٕتعٔرف]: من أمثاهلم [ 

وهو من أمثال  ،ذكره امليداين ،فعَرف ُتخاِل :العربية
 ).أّول من قاله احلطيئة ،خالف تذكر: جند أيضًا

  .شاور ألف وخالف ألف و ارجاع لشورك
اسم الفاعل من : قاخلاِل :من العربية: اخلاۤلق

عبد  :مسوا ذكورهم ،من األمساء احلسىن ،خلق
  .اخلالق

  .أخت األم :ةاخلاَل :من العربية: اخلاۤلة
  .اخلاالت :واجلمع

 الَتَح :ويف الكلدانية ،لتٓاَح :ويف السريانية
  .)كالمها باحلاء املهملة(

خالة على التحبب وعّدها بياوتنادى املرأة 
  .للرجال !مقابل ياعّمو ،أخت أمه

ويسمون امرأة األب باخلالة على محل 
ولو مل تكن حتمل  ،يعّدها أخت أمهأن  الولد
كتريين ممن متوت زوجتهم  مث ألن ،ها غالبًاتطفاع

  .يتزوجون أختها
 ،سكران صار ببيت خالتوال: ]ويقولون [ 

  يف احلبس الذي يشبه بيت امرأة األب: يريدون
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أصل بيت أن  وال صحيح ،كربًا ومهًا وغمًا ونكدًا
  .هُتَتْلَخ :أي ّتوْلخالتو بيت َخ

.  HALLAواستمدت األلبانية اخلالة فقالت
  !ياخالة :األبواب املاردلّيةوتقول شحادة 

 .شقفة خبزة ،اهللا حين علۤينا من ماَل
  :] من شديام[ 

  كرشك مالن خنالة             !اهللا يا خالةخالة َب
 !ياخالة أمحر )وسطك(            اهللا ياخالة وخالة َب

دّشر أّمو وأم أبو وحلق ]: من كمام [ 
 .هأبو تخالتو مر

  :] من اغنيام[ 
 هليش الزعل ياخاَل               ال ال وال ال وال ال 
: اسم الفاعل من خال: عربية: اخلاِلي

 ،مضي :الشيُء ،رحل ساكنوه: املكاُن ،رغَف :ُءنااإل
  .انفرد به :بالشيء

غري  :من التركية عن الفارسّية :اخلام
كاجللد  ،مامل تتناوله يد الصناعة ،غري الكامل ،املنّقى

الذي مل يدبغ واألملاس الذي مل يصقل واحلجر الذي 
 ويكثر ،مل يصبغأو  مل ينحت والنسيج الذي مل يقصر

  .يستعملوه يف النسيج األخريأن 
  .خام: ويف الكردية

  .خام: ويف السريانية الدارجة
  .خام :ويف القرباطية

  .معدن خام ]:يقولون [ 
بۤاس دكّۤة مشّغلة على ل]: من كمام [ 

  .خام
حيّرف الواغلون يف العامية الرخام : اخلام

من جوا خام ومن برا  :يف وصفهم الدار ))خام((إىل 
  .امسّخ
  .الرخام :انظر

العدد  :ساخلاِم :من العربية :اخلاۤمس
  .الترتييب الذي يقع بعد الرابع وقبل السادس

  .اخلامس: مخس: ويف ملحمات أوگاريت

من ال نباهة  ،لاخلاِم :من العربية :اخلاۤمل
  .الضعيف ،من ال شهرة لذكره ،له

 :هخاَم: من التركية عن الفارسّية :اخلاۤمة
  .القلم

 ،وكانت تذّيل اللوحات الكتابية خبامة
  .قلم كاتبها: يريدون

مل ينصحه  ،غدر به :خانه :عربية: خان
خانه  ،عن الضريبة نبا: هخانه سيُف ،حني ائتمنه

: خانته رجاله ،ن اللني إىل الشدةر حاله مغّي :الدهُر
  .مل يسعفه :خانه احلظ ،مل يقدر على املشي
ويقاس على السيف والرجل : نقول

  ...وحنومها كل ما يسعف كالسيارة واللسان و
  .لواهم أماو ،ةياَناِخل :واملصدر
  .وهم سهلوا اهلمزة ،اخلائن :والصفة
وهم  ،ةَناخلَو :مع، واجلاخلّوان :واملبالغة

  .أمالوا
مل ختّني إن : واستمدوا من الغرب قوهلم

  .ذاكريت
من أمّنك ال ختونو ولو ]: من حكمهم [ 

  .يا بركة شريكني ما خانوا .خّوان أنت كنت
 إن كك حصاَنلساَن]: من تشبيهام [ 
  .كخنتو خاَنوان  كصنتو صاَن

: من التركية عن الفارسية عن التترية: خان
  .هاانظر .امللك: خمتصر خاقان

  .األب :GANAKA: ويف السنسكريتّية
جنكيز خان  ،ولقب أّول ملوك التتر خبان

  .الدهمث أو
  .مث لقب خبان امللوك العثمانيون

لقبًا لرؤساء  ))خان((ويف إيران كانت 
ولرؤساء الدولة  ،العشائر البدوية والشرفاء وال تزال
  .يف عهد الشاه إمساعيل الصفوي
  ورمستها ))خان((واستمدت السريانية 
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ونقطت الكاف إشارة إىل  ))كان((لى طابعها ـع
  .بلفظها خان: تركيخها

 . ٥١١ص  ٣٤س : اهلالل انظر

مرتل : مولدة من الفارسية: عربية :اخلان
اخلانات، ومستودع : املسافرين وحمط القوافل، واجلمع

البضائع، واخلان كان يرتل فيه التجار ويرتلون فيه 
مبضائعهم وتأوي إليه دوا.  

فهو  ،ويف خان املدينة يعرضون أمتعتهم
وهو ملدينة جتارية كحلب شأنه  ،جيمع كل هذه املزايا

  .اانالذا اشتهرت حلب خب ،خطري
واخلان متسع مــن األرض حماط غالبًا 
بطابقني من البناء، كلها غرف للمسافرين التجار، 
يودعون دوام ذلك املتسع، وكذا بضائعهم إال مناذج 

  .يف غرفتهم يعرضوا للمشترينمنها 
ص  ١ج يف  ))جاك سواري يب تروسلون((قال 

ال تضاهي حلب : من قاموسه التجاري العام ١٠١٨
 بلدة يف جتارا، وخاناا اليت ال تقل عن األربعني خانًا

  .غاّصة دومًا باهلنود والفرس والترك واإلفرنج وغريهم
  .٣١عدد حلب ص  :جملة العمران انظر

  .معظم اإلفرنج يسكن اخلانوكان 
  .اإلفرنج يف حلب انظر

ومسي هذا الرتل باخلان ألنه يبنيه اخلان 
 ،كخان الصابون بناه قيتباي اجلركسي : امللكعينأ

بىن  :يگويف سرية امللك العادل نور الدين حممود زن
  .تانان القالع واألسوار واملدارس واخلــالكثري م

مّية منذ ت يف البالد اإلسالاناوظهرت اخل
  .عهد املماليك

ألا  ))بالقيسارية((كما مسيت بعده 
  .دون اخلان ، فهيمنسوبة إىل القياصرة

ت اناكانت أمهية اخل: قالت دعد حكيم
 ،عظيمة يف احلياة االقتصادية ويف طرق املواصالت

ولذلك كان هلا أمهية عظمى جعلت امللوك حيفلون 
  .ا ويهتمون ألمرها ويشيدون أبنيتها

 ،اخلاجني :وصاحبه ،خان:  التركيةويف
  .ةاخلاجنّي :وهم استمدوا اخلاجني ومجعوها على

  .يتانااخل :والشام تسمي اخلاجني
  .ةاخلانّي :ومسوا أجرة اخلان
عم :  يف القهوةعبنياللاويقول بعض 

وفيه  ،على شكلة القهوة: يريدون ،نلعب عاخلانّيةم
  .إملاع إىل أم دواب

  .٧٢ص  ٣الد : الشامية، وجملة العاديات قاموس الصناعات انظر
واستمدت السريانية اخلان مـن الفارسية 

ونقطت الكاف إشارة إىل )) كانٓا((ورمستها على طابعها 
  .بلفظها خاء: تركيخها

  .ومثلها الكلدانية بلفظ ألفها األلف العربية
  .واستمدا التركية من الفارسية
  .KHANأو  KAN ويف الفرنسية عن التركية

  .CANE أو KAN :عن التركية اإليطاليةويف 
اخلان : ن التركيةـواستمدت القرواطية م

  .HAN: فقالت
: فقالت: واستمدا الرومانية من التركية

HAN أيضًا.  
: واستمدا البلغارية من التركية فقالت

KHAN.  
 مـن التركية واستمدا اليونانية احلديثة

  .KHANI: فقالت
: واستمدا األلبانية من التركية فقالت

HAN.  
  .٢٨٨ص : اخلانات: كتاب اآلثار اإلسالمّية لسوفاجة انظر

وإذا كان للبضاعة سوق وخان كان السوق 
لبيع املفّرق واخلان لبيع اجلملة، كسوق احلبۤال وخان 

ونوجز قول . احلبۤال، وسوق الصابون وخان الصابون
كل مربع طول ضلعه وأكثره مبين على ش: دعد حكيم
مترًا، ومسك جداره يتراوح بني  ٦٠ - ١٠الواحد من 

  .املتر واملتر ونصف
وبداخله باحة مربعة أيضًا تشرف عليها 

  .أجنحة اخلان من الداخل
ويف منتصف الباحة يقام مسجد مربع أو 

  .مثمن، وله قبة مدورة عثمانية الطراز
  – ٧ويؤلف عادة من طابقني على ارتفاع 
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الطابق األرضي يتكون من غرف كل غرفة  ،أمتار ٨
والطابق  ،كبرية خلزن البضائع أخرى يلحق ا

العلوي فندق يؤدي إليها برواق حميط مشرف على 
  .الباحة

ألن  ،انــويرغب القناصل سكن اخل
زد عليه أمني بعيد عن خطر  ،القناصل هم جتار أيضًا

فهو حصني ببنائه وببابه  ،اللصوص والنهب والغارات
ثغروا فيه خوخة تسع شخصًا  ،ذي املتاريس واألقفال

د على ، زللدخول إليه واخلروج منه بعد قفله ليًال
  .ت حراسًااناالوايل خيصص للخأن  هذا

وأحصى  انًا،ني خـوأحصى الغزي أربع
  .يف حلب انًاخ ٦٨الطباخ 

فيه قسطل تشرب منه أو  وجانب اخلان
  .والدواب الناس

  .عامةوجبانبه غالبًا مراحيض 
ت فيها غالبًا تزاويق يعلوها وواجهة اخلانا

  .نكالر
أما خانات طرق القوافل . هذا يف خانات البلد

فمراعى فيها أا تبتعد عن بعضها مسرية مرحلة، 
  .واملرحلة حنو مسري مثاين ساعات، ومراعى فيها احلصانة

خاجني وأنت يوجلي أنا ]: من أمثاهلم [ 
 ).معروف وأنت ال مقّر لكذو مكان أنا : ويريدون(

ق اخلان غري ناقيت ما ضّي .عز الزيت خبان الزيت
  .أنا؟و

قحبة وكرۤا اخلان ]: من كمام [ 
  .عليها؟

  :ويف حكاية أيب القاسم البغدادي
  .يا ليلة اخلان إذا اخلان وكف

شوارب فالن متل ]: من تشبيهام [ 
  .مركگدرۤابيس خان ال
فالن بطالع جحشتو ]: من كنايام [ 

جر أيربح : أي، بطالع جحشتو: وخيتصرون(ماخلان 
  .)بيتوا يف اخلان

  ]:من شعرهم [ 
  كوخّلي الرّز عن باَل هاضۤرب شنيۤن

  لك ادفأك لكن اخلان البيت بيَت                   
جند  وساد العجز مثًال على لفظ يدانيه يف(

  ).مصر والعراقو
  :ت حلباناأمساء خليك إو

  .خانات حلب لدعد انظر :خان األعوج
أي  ،أوچ خان :أصل لفظها: خان أوچان

  .وهو يشملها ،ت الثالثةانااخل
 . ١٢٤خانات حلب لدعد وكتب اآلثار اإلسالمّية لسوفاجه ص  انظر

  .نات حلب لدعداخ انظر :خان باقي چاويش

  .نات حلب لدعداخ انظر :خان الربغل
  .وفيه كان دير اليسوعيني :البنادقةخان 

كتاب اإلفرنج يف  انظرو .البندوق :انظرو. خانات حلب لدعد انظر
 . حلب

  .خانات حلب لدعد انظر :خان التٓتن
  .خانات حلب لدعد انظر :جي همخان التك

  .خانات حلب لدعد انظر خان اجلاكي
 .خانات حلب لدعد انظر :خان اجلورة
 .خانات حلب لدعد انظر :خان الچليب

  .خانات حلب لدعد انظر :ىخان احلاج موَس
كان مقر  :خان احلبۤالأو : خان احلّبۤالني
  .الوكالة التجارية الفرنسية

  .وكتاب اإلفرنج يف حلب خانات حلب لدعد انظر
 .خانات حلب لدعد انظر :خان احلرير

كتاب اآلثار اإلسالمّية  انظر :خان خاۤير ۤبك
 . وخانات حلب لدعد ١٢٣لسوفاجه ص

  .خانات حلب لدعد انظر :خان داركوره

وكتاب اآلثار  خانات حلب لدعد انظر :جَرخان الَد
  .١٣٤اإلسالمّية لسوفاجه ص
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خان يف بندرة اليهود يباع فيه : خان الدق
  .ناعم الفحم

  .خانات حلب لدعد انظر :لك خان الدوه

  .خانات حلب لدعد انظر :الزيتخان 

يف  ]من قرى حلب [ : خان الَسبيل
  .١٣٧١خان بناه منجك س  افيه ،دلبإ

تسمى اآلن  ]: من حارام [ :خان الَسبيل
كان فيها خان ترتله  ،-  انظرها – حارة الباشا

  .ويف اخلان سبيل ماؤه من األمطار ،القوافل
  .خانات حلب لدعد انظر :خان السّيد

  .خانات حلب لدعد انظر :الشيبۤاينخان 

  .خانات حلب لدعد انظر :خان الشيخ إبراهيم

يف  ]من قرى حلب [  :خان شيخون
يرقى  ASHANIEأو  شخاينأامسها القدمي  ،املعرة

  .م .عهدها إىل القرن الثاين ق
وكتاب ، خانات حلب لدعد انظر :خان الصابون

 .١٢٥اآلثار اإلسالمّية لسوفاجه ص 

  .خانات حلب لدعد انظر :الصويفخان 

  .خانات حلب لدعد انظر :خان صٓوال

قال األب توتل يف حاشية  :خان الطاف
  .خان الطافأو  خان مطاف :منظومة الشيخ وفا

نات ا، وخ٧٣ص  ٢ج ، ور الذهب ٢١٦ص  ٣ج : إعالم النبالء انظر
 . ٢١١حلب لدعد، وكتاب اآلثار اإلسالمّية لسوفاجة ص

يف جبل  ]من قرى حلب  [: مانوخان ط
فيها أنقاض خانني يرجع عهدمها إىل القرن  ،مسعان
  .م ١٦و  ١٣

 .خانات حلب لدعد انظر :خان العبسي
يف جبل  ]من قرى حلب [  :خان العسل

فيها خان التزم تعمريه عمر املرعشي  ،مسعان
  .م ١٥٦٣س

  
  
  
  

 .خانات حلب لدعد انظر :خان العلبّية
  .خانات حلب لدعد انظر :خان الفاخورة
وكتاب ، خانات حلب لدعد انظر :خان الفّرايني

 .١٥٥اآلثار اإلسالمّية لسوفاجه ص 

 .خانات حلب لدعد انظر :خان فلكروس
وكتاب . خانات حلب لدعد انظر :خان القاضي

 .١٥٠اآلثار اإلسالمّية لسوفاجه ص 

بيك بن خسرو ت حتريف قور :خان قرطبة
  .باشا
  .خانات حلب لدعدو، ١٢٨ص  ةاإلسالمّية لسوفاجكتاب اآلثار انظر 

 .وفيه كان دير الكبوشيني :خان القصابّية
خانات حلب  انظر ،١٢١انظر كتاب اآلثار اإلسالمّية لسوفاجة ص 

  .وكتاب اإلفرنج يف حلب .لدعد
 .خانات حلب لدعد انظر خان الكّتان
انظر كتاب اآلثار اإلسالمّية لسوفاجة  :مركگخان ال

  .حلب لدعد خاناتو ،١٣٥ص 
 .خانات حلب لدعد انظر :خان املركوبلي
 .خانات حلب لدعد انظر: خان امليّسر

 .خانات حلب لدعد انظر :خان النّحاسني
وكتاب اآلثار  .خانات حلب لدعد انظر :خان النقر

 . ١٨٠اإلسالمّية لسوفاجة ص 

انظر كتاب اآلثار اإلسالمّية لسوفاجة ص : خان الوزير
  .خانات حلب لدعد انظر ،١٣٤

 ))الفن اإلسالمي((جاء يف كتاب 
ما يزال ...خان الوزير الفخم يف حلب :١١٢ص

  .على صورة مملوكية دقيقة ذا تفاصيل أّخاذة
، حممد أمني بن عبد العزيز احلليب :اخلاجني

 ، وكان عاملال إىل مصر وأسس مكتبته الشهريةانتق
  .ه١٣٥٨مات س  ،كتابًا ٣٧٨نشر  ،باملخطوطات
من التركية عن  ،داناخلاَنأو  :داناخلاْن

  ذو ،النسيب ،األصيل: دانخاَن :الفارسية
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: ))هخاَن((أصله من  (د الكرمي احملِت ،البيت الشريف
ذو  أي ،ملحق للظرف املكاين: ))دان(( البيت و

   .) البيت ايد
اجلنوبية  من قرى حلب: خانشيخون

   .اديهي قرية أيب اهلدى الصّي ،الكبرية
يف جبل  ]من قرى حلب [ : خانطومان

 إىلكانت أّول حمط للمسافر  ،ر ا قويقمي ،مسعان
أحد : تومانأو  وطومان ،أصلها خان طومان ،محاة

ومعىن  ،وهو الذي بىن هذا اخلان ،ملوك املماليك
  .الدينار يف الفارسية: تومان

والسالك إليها من حلب جيتاز عدة 
  .خانطومانبات مرتفعات يسموا قّال

: ب خانطومانمتل كۤال]: من تشبيهام [ 
تشرب لكنها : يريدون ،هوا) وبفلتوا( وا مّيبلّق

بات عليه وچ متل قّال –نعوذ باهللا  –فالن  .جائعة
   .خانطومان

ت عليك ي ماعوّۤكّن]: من كنايام [ 
   .)نك مل تغادر حلبأيبدو : أي(كالب خانطومان 
): العربية(من خنقه  َلبنوا على فاَع :خأنق

واستعملوها مبعىن قاتله  ،على حلقه حىت ميوت شّد
  .على ياقة ثوبه أي ،ناقهعلى ِخ وشّد

   .انظرمها .ناقةخانقوا واْخلْت: وبنوا منها
  ]:من أمثاهلم [ 
 خانقك بروك قدامي أل        فارقك ال حبّبك والَب
من املوّلد املعّرب عن  ،اهگاخلاْنأو  :قاهاخلاْن

على بيت الزّهاد  أطلقوها ،اهگخانه : الفارسية
  .ر النصارىيفهو يشبه د ،ومأوى املتصّوفة

حدثت اخلانقاهات يف اإلسالم يف حدود 
  .ه ٤٠٠سنة 

 - وأّول خانقاه بين يف الرملة يف فلسطني
  .ـ ))النفحات((ما يف ك
  .اخلانقاهات: ١٥٢التذكرة التيمورية ص  انظر

  
  

  خانقاه الفرافرة،: ٨٨وكتاب اآلثار اإلسالمّية لسوفاجه ص
  .ظمعخانقاه امللك امل: ٢٥٥خانقاه البالط، وص: ٢٥١وص

: م عن الفارسيةخاِن: من التركية: اخلآنم
  .يف التركية نيثأداة التَأ: وامليم ،الشريف: خان

  .ٔهإنْم: وتلفظ اليوم غالبًا
 ،من ألقاب ملكات املغول ))خامن((وكانت 

مث  ،شراف فرؤساء العشائرنساء األ إىل نمث جتاوز
  .د احترامهااير امرأةت كل عّم
  .٥١١ص ٣٤س: اهلالل انظر

 . صرة اخلامن، وشكرية خامن، وعايشة خامن، وخامن بوضي: انظر

  .صرة اخلامن :انظر: خامن بوضي
: ه عن الفارسيةخاَن: من التركية :اخلاۤنة

وهم جاروا األتراك ) حيفر: ))نَخ((أصلها من (املرتل 
  :يف استعماالا التالية

موضع سكىن صاحب سجل : اخلانة -ً ١
  .األحوال املدينة

خانة : فيقال(  العمود: خانة احلساب -ً ٢
  .) ...اآلحاد وخانة العشرات وخانة املئات و

قّدم أو  رّجع: يف لعبة الطاولة يقولون - ً ٣
ومنها آخر خانة مسوها خانة  ،كترأو أ حجرك خانة

  .املرتلة: يريدون ،الدوا
رّكز  ،توانارّتب خ]: ومن كالمهم [ 

فلتت  ،ربط اخلانة ،أخد اخلانة ،عّبى اخلانة ،تواناخ
  .ناتواخ
  .ششخن :انظر

  .امة والشطرنجدت الاناومثلها خ
مقطع الصوت يف املوسيقا اخنفاضًا  -ً ٤
  .وارتفاعًا

كما وردت ملحقًا لكثري من  -ً ٥
 ،دّباغخانه ،يطقخانه: الكلمات مبعىن املكان

  .كارخانه ،بطركخانه ،حاخاخمانه
صبح ((وورد ذكر األجزاخانه يف 

  .))األعشى
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ولبسيت !  اناكربيت يا ن]: من كمام [ 
  .هخاَن إىله ونسييت طّر احلفا من خاَن اناكّت

 ،حليب دّباحالالوي يهودي : ويخانة الۤال
ولعبنا كثريًا معه وكان  ،كان جييد لعب الطاولة

إن  سيما الرابعة عشرة ال ةيربط اخلانأن  يفضل
  .خلوة الدوا إىلكانت تنفذ 

داء يعسر معه : ناقحتريف اُخل: اخلانوق
 ،DIPHTERIE: وامسه العلمي ،الرئة إىلنفوذ اهلواء 

باحلاء ( وَقآحن: وبالكلدانية ،نوقٓآح: وامسه بالسريانية
  .)املهملة

يدو يف إٔحّط : ]يقولون [  :اخلانوق
 ،ناقبنوا من خنق على فاعول مبعىن اِخل ،خانوقو

  .اخلوانيق: ومجعوها على
متصوف : قاسم بن صالح الدين :ياخلاِن

  .ه١١٠٩مات س ،حليب
متصوف من : حممد بن عبد اهللا: اخلاين
  .ه ١٢٧٩مات س ،خان شيخون
لو خاو متل إهالقماش : ]يقولون [ : أخلاو
 ،بَغالَز: من التركية عن الفارسية ،خاو الطنفسة

: ومنها مسيت اخلولية يف التركية ،لَماَخل ،ر الناعمَبالَو
  .لوخاْو

خاو السجاد الصيين أعلى من أن  ويالحظ
  .خاو السجاد العجمي
صار له  :)العربية(خاه آحتريف  :خأوى

  .صديقًاأو  أخًا
  .املخاواة عندهم املخاواة بالرضاعومن 

 ،عندهم املخاواة بالدم أيضًاومن املخاواة 
جيرح شخصان كل منهما يده مث يلحس أن  ذلك

  .كل منهما دم صاحبه
كان  إذا (فالن خماوي اجلان : ]يقولون [ 

  .مشارك اجلان: ومثله ،) يأيت بالعجائب
ك ّملا بكون زغري رّبيه ابَن]: من حكمهم [ 

  وسادت هذه احلكمة على(بكرب خاويه وّملا 

لفظ يدانيها يف سورية ولبنان والعراق وفلسطني 
 .)ةومصر وليبي

: من التركية ،ٔضةأخلٔوْرأو : اخلإورٔضة
 ،ماماُهل ،البطل ،الشهم ،الشريف: هَدواْرَخ

  .مبعىن الكرمي ويستعملوا غالبًا
: يريدون ،عم خبۤاۤوز: ]يقولون [ : خأوز

ولعلها حتريف  ،أصًالمل جند هلا  ،يعدليظلم وال 
م ـوه ،عاقبه عليه: خذه على ذنبه وبذنبها

، حلق به احلاكم ذنبًا مل يكن اقترفهأ: يستعملوا مبعىن
  .بّرأ خصمه من ذنب اقترفهأو 

: واالسم ،املخاوزة: وجعلوا مصدرها
  .وازاَخل

مركبة من  ،!يا خاي: ]يقولون [ : ٔخاي
أما  ،تالها الياء فقط إذا ))األخ((لغة هلم يف  :))خا((

  .الياء فياء ضمري املتكلم
):  وتسهل اهلمزة (خّبأه : عربية :خّبا

  .ستره
  .ماهو خمّبي دقنو: ]يقولون [ 
ال تفرحي بليلة عرسك ]: من كمام [ 
  .ياما خمّبا لك
ك األبيض ي درَمهخبِّ]: من حكمهم [ 
  .سودليومك األ

 - ! يا دمعيت - خّبيتك]: من أمثاهلم [ 
ه من ما خّبأِت: أي(ما خّبييت ! يا عني  .ليوم شديت

  .)ع اذرفيه فاآلن موقف البكاءـالدم
 ..الفحمات... أو خّبي اجلمرات الكبار آلدار

 ويستعمل بلفظ قريب من هذا يف فلسطني والعراق(
 .الناس خمّباية بتيابا .مح ما بتخّبا بعدلالر .)لبنانو
ل والركوب َباحلب واَحل: بتتخّبا شيا ماأت َلْت

  .بتنفق ألف حمّفاية لتنفق وحدة خمّباية .لَمعاَجل
  .حّفى: انظر

  ]:من أغانيهم [ 
  خترمش ورا الباب !حس       خّبيين  !دخلك يامو
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 البيت معّلم عالشباب          ّمك ال ختايف ايا عيون 
  :]مثلهم اآليت[يف  إالمل يستعملوها : اخلّبار

الزيتون يف آدار بيعرفوا اخلّبار ويف نيسان 
  .بيعرفوا كل إنسان

  .العربية مل تستعملها مساعًاو
  .بائعهأو  صانع اخلبز :عربية: اخلّباز

 . خبز :انظر
ك للخّباز ولو عطي خبَز]: من أمثاهلم [ 

  .) ولو سرقو نّصو: الكويت أمثالويف  (كلو كّلو أ
خّباز  فالن وّچو متل]: من تشبيهام [ 

حدثين من يعرف  ،مقطب عابسأنه : يريدون(بيالن 
ى يف ثرأأصله بيالين فقري : ز بيالن هذا قالاخّب

وآخر عهدي به يلبس الكبود  ،ىلاحلرب العاملية األو
، ويتعمم باحلطاطة وشروال اجلوخ ويتزّنر بالشالة

 ،ذات الشراشيب على قبعة من الصوفالسودا 
هذه السلسلة  ،ساعتهى من رقبته سلسلة ويتدّل

فتح غطاءاها الفضية اليت تتصل بالساعة اليت ُي
عرف الوقت سّكرها  إذاحىت  ،بالضغط على النابض
وكل حركاته متئدة وفيها  ،ودفنها يف ثنايا شالته

  .)يلتهگحىت حركة مص دخان نر ،بعض الصلف
 ،ازصنعة اخلّب: بازةاِخل: من العربية :ۤاۤزةاخلْب
بز اخلبزمبعىن أجرة َخ يضًاأ اوهم يستعملو.  

وأنواع اخلبز يف الدنيا كثرية عرفت حلب 
  :منها

 ،الصمن الفرين ،البيتويتأو  املرقوق الفرين
 ،الكعك التّنوري ،املرقوق التّنوري ،الشبطّيات
 ،التوست ،ضروب الكعك ،الصاجي ،احلصاوي

  .وخبز السكر
ّباز ى واُخلّباَزاُخل: ن العربيةـم: إخلّبۤاۤزى

نوع من امللوخية  ،بقلة برّية: ّبازةّبيزة واُخلواُخل
  ،أوراقها مستديرة عريضة جمنحة مسننة

  

 ،تؤكل نيئة ومطبوخة ،يف طعمها لزوجة ولعابية
  .ى ا الزكام وغريه قدميًاداَووُي

وأنواعها كثرية حنو العشرين منتشرة يف 
  .األرضمجيع 
  .٤٤٦ص ٢١س: جملة الضاد انظر

ّبازى من العربية اُخل اإلسبانيةواستمدت 
  .AL HOBEZA: فقالت

ي بشوف اخلّبازى لإل: ]من كتاب اللّباد [ 
  .مبنامو بكون بّدو يتجوز

 اد والعشگد منرگمنر]: من أمثاهلم [ 
  .ىخّباز

: التهكمي مبناسبة اجلوع] من شعرهم [ 
  اخلّبازى بتشكي وبتقول

  خّلوا يل عرق يطول ما            
  عشا وسحورساووين 

 !خواين اوا ماجلوع يا كّل                       
صاغوا على فّعال من خبص  :اخلّباص

ويستعملوا للخلط اازي ولسوء  ،خلط): العربية(
  .التصّرف

  .ىبءما ُخ: مجع اخلبيئة: عربية :اخلبايا
  .ياما يف الزوايا خبايا]: من أمثاهلم [ 

 .الفلك القدميحد السعود يف أ :سعد اخلبايا
من كواكب : سعد األخبية: من العربية -السعد: انظر-

  .منازل القمر عندهم
بتفتلوا  :بسعد اخلبايا]: من أمثاهلم [ 

  .ع العقارب واحليايالبسعد اخلبايا بتط .الصبايا
ة بسعد اخلبايا تروك العباَي: ويف الكردية

  .)تالقتل احلّي أي(ة وشيل العصاَي
بث اُخل إىلاملنسوب : بثّيحتريف اُخل :يإخلبِت

وهم يستعملوا ملن خبثه  ،ضّد الطيب): العربية(
  .املكر اخلفّي

): العربية(ة بَتاَخل إىلمنسوب أنه  وال نرى
  .وهي من الشتائم ،فما يف التواضع شتيمة ،التواضع
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مصدر : املكر: بثاُخل: من العربية :ثإخلْب
  .ثُبَخ

بث املتقدمة على اُخل ))نه((زادوا : أخلْبَثۤنة
  .ًاصناعي ًامصدر: ةيلتكون كاخلبث

  .نه: انظر
  .علمه من جتربة: خرب الشيَء: عربية :ٔخٔبر
تسأل  اسأل جمّرب وال]: من حكمهم [ 

وتسود هذه احلكمة على لفظ يدانيها (خمابر حكيم 
والعراق  ومصر والسودان يف املغرب واجلزائر

وقبلها  ة،والكويت وليبيوسورية ولبنان وفلسطني 
  .)كان سائدًا يف األندلس يف املائة الثامنة للهجرة

ينقل من احلديث  ما ،أَبالَن: عربية: اخلٔبر
  .ويتحدث به

  .األخبار :واجلمع
ومثلها  ،خرب وأخبار: واستمدت التركية

  .الفارسية
خرب من التركية : واستمدت القرواطية

  .HABER: فقالت
  .HABERومنها األلبانية فقالت 

  .KHABARI: ومثلها اليونانية احلديثة فقالت
  .اخنرب وختّبر: وبنوا منها

  .يف نته خرب ماأحبّبك وأنا : ]ويقولون [ 
فالن ما عندو شرف وقطاع : ]ويقولون [ 

  .اخلرب
: يريدون(فالن أجا خربو : ]ويقولون [ 

  .)مات
يف هادا ال اللي بذكروّٓن : ]ويقولون [ 

  .احلكايات مالبخال وال من جاب خربن
  .ّشو خرب ؟ قاضي عربأ]: من كمام [ 

ى العَم: قالوا لألعور]: من أمثاهلم [ 
  .ندي نص اخلربَع: صعب قال لن
  

فالن متل جحش ]: من تشبيهام [ 
  .ّشو اخلربأبدور بدور وما بيعۤرف : الطاحون

 ،راح يف خرب كان ]يقولون [  :خرب كاَن
كان : قلت إذانك أوذلك  ،مضى وانقضى: يريدون

غناه ليس ماثًال أن  نك تشعر بعبارتكإعلّي غنيًا ف
  .اآلن إمنا كان ومضى واندثر

هي  والذي يدّثر خربها بأكفان املاضي
ن أصل معناها ومعىن كل كاف أل ،كان نفسها
  .ونون االستتار
علمه أ: وبالشيء خّبره الشيَء: عربية: رخّب

  .نبأه بهأ ،إياه
  .ختبري حالل: ليقول الدّال

العلم عن : ةَرباِخل: من العربية :إخلۤربة
 .التجربة

جاب أهل  .ندو خربةَع]: من كالمهم [ 
  .فالن عدمي اخلربة .اخلربة

مالشي : و ٕمن خربيتُم]: من أمثاهلم [ 
  .ى على قرعيتاللي عدَّ

املصدر : ةاخلربيَّ: من العربية :أخلربيّۤة
  .الصناعي للخرب

أجت القوجلّية خربّية أّنو بّدو : ]يقولون [ 
  .ب حلارتناجيي تنت مهّر
: واالسم ،عمله: خبز اخلبَز: عربية :زخَب

  .اخلبۤاۤزة: يقولون وهم ،بازةاِخل
: واجلمع عندهم ،ازاخلّب: وصانعه وبائعه

  .ازاتازة واخلّبّبۤازين واَخلإخلّب
  .قاموس الصناعات الشامية انظر
  .ازاخلّب: انظر

  :إحصاء عام
  .كغ من اخلبز٢٢٠ : يأكل الفرنسي سنويًا

كغ من ١٩٧: يأكل البلجيكي سنويًا
  .اخلبز
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  .كغ من اخلبز١٦٢: سنويًايأكل اإليطايل 
كغ من ١٥٣: نكليزي سنويًايأكل اإل

  .اخلبز
  .كغ من اخلبز٧٣: يأكل األملاين سنويًا

  .كغ من اخلبز٤١: يأكل الدامنركي سنويًا
ومعدل أكل السوري الوسط من اخلبز 

  .كغ ٣٦٥ سنويًا أي ،كيلو واحد يوميًا
   .اخنبز اخلبز: وبنوا من خبز

خۤابزو أنا فالن ]: من استعارام و[  
   .وعۤاجنو

العجني املشوي : بزاُخل: من العربية :إخلبز
  .بالنار

  .إخلبۤزة: يقولون وهم ،ةبَزاُخل :والواحدة
: ومجع اخلبزة ،األخباز :ومجع اخلبز عندهم

  .اخلبزات
  .باحلاء املهملة: حبز: واخلبز يف هلجة مالطة
 الكلدانيةويف  ،حلمٓا: واخلبز يف السريانية

  .احلَم
  .ۤلۤحم :ويف العربية

  .حلم: وگاريتأويف ملحمات 
 ،أصل ۤبيت ۤلۤحم يف فلسطني ))بيت حلم((و

  .مبعىن بيت القوت
  .معجمية األب مرمرجي انظر
  . اخلبز: ٢٠ص  ١٢٣العدد : جملة العريب اليت تصدر يف الكويت انظر

ذكر اخلبز  إذاك ّچاملتم ]:كامچمن مت[ 
 :ن فرصة للقسم بهوحتّي ،اهللا ال جيعلو شهۤوة: قال

اللي  ، وحق هالنعمةوحق هالنعمة ،وحق هالزاد
  .علت عن سبع مصاحف

  .يف بيناتنا خبز وملح: ]ويقولون [ 
  
  
  
  
  

  .اخلبز وامللح ١٨٥ص٥س: الضادجملة  انظر
عم بياكل خبزة  :ويقول العب الطاولة

مما فوق احلجر احملبوس  يربح حجرًا: يريد ،وجبنة
  .قِرآخر مما ُح وحجرًا

هللا أليش  :دون مبن يكثر األميان بقوهلموينّد
  !.خبزة وجبنة

خدمتكي  :بلهجة املاردّل ] ويتندرون[ 
  .سبيل اهللايف  )نومتكي) (بلقمتكي: أو( خببزتكي

ة وال خبز وبصل وحرّي]: من أمثاهلم [ 
البياكل خبز السلطان بضرب  .ةجيج وعسل وجربّي

ن ۤا سخّۤبالشّت ردت خبز معلمك يقّل إذا ،بسيفو
رة اخلبزة املقّم .خبز وماء أكل العلماء .وبالصيف بّل

 .نن ما هو هّياخلبز اللّي .رةالصبية املشّم إالما بتاكال 
ض اخلبز احلاف بعّر ،واخلبز احلاف ّد الطبيخ بسّد

ويف ( وأكلوكّلعطي خبزك للخباز ولو  .كتافاال
د على اللي معّو .)وولو سرقو نّص: أمثال الكويت

هاخلبز من  .اروزّن ّزك ك كلما شاَفخبزاَت
 .ك ال تعطيك بّيي خّيحط خبزك بالچنِط .هالعجني

بالبيت خبزتو و اللي أّم .اخلبز خمبوز واملي يف الكوز
   .مدهونة بزيت

ادة يد الشّحإاخلبزة ب]: من كمام [  
خبزي درة وخبۤزك درة وليش  ).سعادةأو ( عجبية
 .خبزي حنطة وخبزك حنطة ليش هاخللطة؟ .القنربة؟

يوم الغيمانة بتفرح الكسالنة  .ن ٔخبزوكل من دّخُم
ورة تاكل قّفبكريانة ْبا الدنيا لّس: ام وبتقولنبتنام بت

بعزم وخبزتو بال إدام  .اين جوعانةلّس :خبز وبتقول
   .ةاشتروا ملوخّيوندن خبز ما َع .اجلريان

يب مندل أعور ضّر]: من كنايام [ 
 .فار احلبس ما بشوف خبز بيتو .ش خبز بيتوماحبّو

  وفالن بّد .يدوإكل اخلبز من القطة بتا
  
  



- ٣٠٧ - 
 

مالو خبزة  .طعمي خبزتهالشغلة ما ب .ت خبز كتريَف
   .اعّن

 :متل خبز الشعري]: من تشبيهام [ 
   .مأكول مذموم
ال حتط خبزك جبيب ]: من حكمهم [ 

   .يةتاكلو باملّنوغريك 
ما تقدم يف اخلبز هنا من  انظر]: من اعتقادهم [ 

  .متجكام

فإذا وقع شيء منه  ،سواخلبز عندهم مقّد
يف األرض أسرعوا ورفعوه وباسوه كاملصحف 

ويف  ،كلوهأمث نفخوه و ،مووضعوه على رؤوسه
  .ةالشارع رفعوه على دّك

تة بتولول ولقمة اخلبز املزت ]:ويقولون [ 
  .ا يوم القيامةعللي زّت

باطو االلي بيشيل اخلبز حتت : يقولون كما
  .ما بتموت محاتو

  :حنباس املطراومن هتافام يف 
  ا خبيزحننه زغار مّن  هللا الغيثاهللا الغيث ياايا

وقع اخلبز على  إذا أنه]:  ويعتقدون[ 
  .األرض داسه الشيطان نكاية بابن ادم

القي اللي بياكل خبز حمروق ب] ويقولون [ 
  .لقاية يف السوق

طار من لقن العجني  إذا: ] ويعتقدون[ 
و ياكل من خبز هالعجني شقفة عجينة فمعناه بّد

  .ارٕخّط
إيديه ل وإذا مسك الولد اخلبز وما خّس

  .ولول اخلبزب
كل قرنة من قراين خمتسل ويضعون يف 

  .أهلو بالليل يعضت وما يرجع املّيميٓتن شقفة خبزة َت
  :يهزج األّوالد]: من أهازجيهم [ 
؟ خبزة وجبنة  مبۤارحةايتو أش تعّش !ْه يا مجال البوبع

  .مۤاحلة

ك بتدخلو أبيض نامي وأبوك أّم]: من ألغازهم [ 
  .)اخلبز(: قامي أمحربيطالعو 

  :ومن معارضات الزيين
  ....صنع يل خببزك ثردةاف شئَتأو 

   .قلوا بيضًا ،طووا خبزًا ،شووا ًاحلم :هاومن
كانوا عندما يعيدون ]: من عادام و [

يقفون أمام كل من معارفهم  اخلبز من الفرن خمبوزًا
  .)ثقاالت. (ل كول مالرحيةتفّض :قائلني له

  . ٤٢٧ص ١٠٦وس ٢٠٣و٥٧ص ١٥:املقتطف انظر

  .الزوبعة :انظر: اخلبز بزٓوبعة
   .الفالفلة :انظر :اخلبز بفۤلافۤلة
 :وتسمى األقراص فقط :يِزخبز إخلَن

يطلقها النصارى على أقراص تتخذ من السميذ 
توضع يف قالب خشيب فيحدث  ،والسمن واحمللب
يأكلوا  ،ات تزيينية مث ختبز يف الفرنءعلى ظهرها نتو

يف عيد املرافع ويف األعراس مع الديك اهلندي 
  .املنسول

   .ي علم على شخص جمهولواخلِرت
يطلقوا على الطبقة : خبز السلطان

مسوها  ،ادية حتت قشرة الربتقالة الظاهريةّبكالبيضاء ال
أن  يف أكلها وعدم طرحها بدافع خبز السلطان ترغيبًا

   .احلليب مقتصد
على األشجار  ينمو طفيليًافطر : خبز القاق

  .بشكل قرص
وشرحه  ،داود ومساه خبز الغراب هكرذ

املوسوعة يف ((ته وّمس ،أقراص امللك: وقيل ،سلةبالَك
   .رة األرضْمَت :))علوم الطبيعة

 خلطك الشيَء: صْباَخل: عربية :خٔبص
  .معنويًاأو  ناك بالشيء ماديًا

 :وبنوا ،اخنبص: وبنوا منها للمطاوعة
  .للمبالغة اصاخلّب

 أناصاتو وي خبص حْببِلالَق: ]يقولون [ 
  .اّيّتي أَربّد
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 ،برغل خمبوص ورز خمبوص: ]ويقولون [ 
  .طرّيأنه : يريدون

  .صاملخّب :وجويسمون األبوغّن
): باحلاء املهملة( ٔبصة ْحويف السريانّي

  .خلط: صَبوَش ،ضغط ،داس
   .مثلها: الكلدانيةويف 
  .خبصمبالغة يف : عربية: صخبّٔ

   .ص عندهمختّب :ومطاوعه
 ،ضربه شديدًا: خبطه خبطًا: عربية :خٔبط
 عنه ضربًا الورَق حتَّ: الشجَر ،وطئه شديدًا

سار فيه على غري : والليَل ،هدّق: والباَب ،بالعصّي
ف يتصّر: خبط خبط عشواء أيَي: يقولونو ،هدى

  .يف األمور على غري بصرية
وكنا نشرب من  ،خبط املي: ]يقولون [ 

أن  وظين اء،ر املعّك: يريدون ،مي القناية خمبوطة
والوطء من  ،العكر نتيجة طبيعية لوطء الدواب املاء

  .اع عنه هذمعناه األصلي تفّر
  .اخنبط للمطاوعة :وبنوا منها

: )باحلاء املهملة( طٔبْح: ويف السريانية
  .ضرب

 خبْط هحۤكينا لك كلمة وأنت: ]يقولون [ 
  .ٓو ياهالل وصلت رحت زْقَل

ال حول وال ((يف  يقولونف: ] ويتندرون[ 
   .الحو الحو خبطو: ))باهللا إالقوة 

يت عاملرضان شّق]: من استعارام [ 
   .وْيشفتو خمبوط ْش
  .ط للمبالغةَبل من َخبنوا على فّع :طخبّٔ
   .جريهإيديه وإط بعم خببّۤ: ]يقولون [ 
ط لّبط وان باط وان شّبْش]: من أمثاهلم [ 

   .رحية الصيف فيه
  
  

أفسد  :والشيطاُن اُءخبله الّد: ةعربّي :ٔخَبل
  .نه فهو خمبوله وجّنعقَل

   .اخنبل: وبنوا منها للمطاوعة
 ،لخبَّفاق مالنوم ْم: ]يقولون [ : لٔخبَّ

   .مبالغة يف خبله :لهخّب: عربية
 ،ة للمجهول من خبأصيغة هلم مبنّي :يٕخِب

   .ممن قۤسي َلخِب منَل مو ]:حكمتهم[وردت يف 
اء كما حباْل ))حبييب((يلفظون : خبييب

   .رًايلفظها األجانب تنّد
 ،الرديء: اخلبيث: من العربية :أخلبيث

  .بضد الطّي ،املكروه
ا إخلبَث: يقولون ثاء وهمَباُخل :واجلمع

  .واألخباث
  .األخبث :واسم التفضيل

خيرب تقول يف أن  وروى األصمعي
   .يتاخلبََ :اخلبيث

خرب من ُي ،بارِّ ،رخِباُمل: عربية :أخلبري
  .العامل عن الشيء حبقيقته ،بعلمه

  .راءَباُخل :واجلمع
 ،اخلبري يف احملاكم: ] احلديتةمن تعبريام [ 
   .جلنة اخلربا

 :أيفعيل مبعىن املفعول : عربية :أخلبيز 
   .اخلبز :أي ،املخبوز

   .اخلبازى :انظر :ۤيۤزةإخلّب
وهي  ،احللوى املخبوصة: عربية :اخلبئصة

وتطبخ يف حلب من  ،يف العربية أخص من اخلبيص
 ،والسكر يبمع احلل امن النشأو  الدبس عم االنش

  .واألوىل يضاف إليها اجلوز
ويف  ،بيصٓاْح: وامسها يف السريانية

  .ابيَصْح: الكلدانية
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والنصارى يأكلون اخلبيصة يف عيد رأس 
   .السنة

  .أبو خبيط :انظر: أبو خبيط

خامتته : تام الشيءِخ :من العربية: تاماْخل
  .وايته

   .واستمدا التركية
  . .خنت :انظر .عربية: تاناِخل
تركه خاثرًا : خثَّر الُزبَد: من العربية :رتّٔٔخ

غليظًا، ومل يذبه، وهم يستعملوا لّلنب فقط : أي
  .جعله خاترًا: خّتر احلليب، يريدون: فيقولون

  .اخلاتر: انظر

لغة هلم يف  :ر فالنخّت: ]يقولون [ : رٔختّٔ
  .صار ختيار :ختري
   .ختري وختيار :انظر

  .فلةغخدعه عن : ختله: عربية: لٔخَت
  .اخنتل :بنوا منها للمطاوعة

 ،خدعه: ختره: ل يف العربيةتويداين خ
  .غدر به

باحلاء ( :))حاتول((تسمي القط : والعربية
  .الغادر :أي) ملهملةا

وضع  :وعليه ختم الشيَء: عربية :ٔخَتم
 ،هقراه كّل: الكتاَب ،فرغ منه: العمَل ،معليه اخلاَت

أمته له : له باخلري اُهللا ،غريهأو  سده بالطني: َءنااإل
  .جعله ال يفهم: على قلبه ،وأحسن عاقبته
م على تخ، أو ختم جرحه: ]ويقولون [ 

  .فساد
 ،مكتوب مسوكر وخمتوم: ]ويقولون [ 

  .اكونة مرصصة وخمتومةڤو
  .خنتما :بنوا منها للمطاوعة

اخلتم والطبع يف اللغة  :سحقإ أبووقال 
  .واحد

  
  

ع هو الكتاب ِبوأّول كتاب عريب ُط
  ...م يفِتُخ :جاء يف مطلعه ،ساملقّد

  ...بع واملطبعةوسادت اآلن كلمة ُط
  .طبع :انظر

الولد ختم : ولداللة ختم على االنتهاء قالوا
  .شيۤدةلٓو ْن يومّنا نساِوملصحف ا

  .النشيدة :انظر
شفت لزوم أتعلم شوّية : ] من لوحام[ 

ويف البيت  ،فرنساوي ملا دخلوا الفرنساويني لبالدنا
 ،عم بتسمعين ، وأّميصقل الدرسأكنت أعيد و

  .؟))مََّع((ما وصلت جلزو  :وبعد كم شهر قالت يل
  .ختم :)باحلاء املهملة(حتم  :ويف العربية

 :)باحلاء املهملة(م َتَح: ويف السريانية
  .طبع: الكلدانيةومثلها يف 

أطلقوها على ما خيتم به الكتب من  :مإخلْت
  .غريهأو  معدن

 ،صبعًا حللقة تلبس يف األوكان يتخذ فص
  .وهذه تكون من األحجار الكرمية غالبًا

 ،وشاع اليوم اختاذ أختام الكاوتشوك
  .وبعضها يتغري فيها تاريخ الطبع
 :الكلدانيةويف  ،مٓاْتٓح: واخلتم يف السريانية

  ).باحلاء املهملة كالمها(ا َمحْت
لبسه وأ ،مَتمبالغة يف َخ: عربية: مٔخّت

  .ماخلاَت
 ...نمو مظبطة بّدخّت: ]يقولون [ 
صديقي الكرمي  ىما بنس: ] من لوحام[ 
 :مسكني سليم خرب من طيب قلبو ،سليم شويكة

جا لعندو واحد ماحلارة حمتال وكتب مظبطة للبلدية أ
ّنو البلدية تعمل كهريز يف أّنو أهل احلارة بريدو أ

تفضل اختوم : وأجا لعند سليم وقال لو ،حارتن
  قراها وملا بّدو خيتم ،مضيأو
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 هي هاملطرح الفاضي لألكابر وأنتخّل: وميضي قال لو
قام احملتال قص  ،املسكني ساواهاو ،مضي حتتأ

ا حتتا كمبيالة بعشرين ألف دهبة وقبضا الكتابة وعّب
  .بعد احملاكمة

يقرأ  ألنهعلى املصحف  أطلقوها :إخلتۤمة
  .كله على شيخ حىت ختامه

وإذا دمههم  ،وحق اخلتمة]: من أميام [ 
  .دوق وال لقمةتوحق اخلتمة ما ب :طفيلي قالوا

ربعينية أ :أيضًاة عندهم اخلتمّيأو  واخلتمة
  .ألا ختم االحتفال به -  انظرها – امليت

: طمّيطمّي واِخلاَخل: من العربية :ةإخلتميّۤ
ورد  ،نبات من الفصيلة اخلبازّية أصله من الصني

يزرع لزهره  ،وأوراقه كبرية ،ذكره يف آثار الفراعنة
يغلى ويشرب  :املزّين والذي كان يستعمل للطبابة

ويقطر  ،لزكامأو ل لتليني املعدةأو  مع السكر للسعال
كما يستعملون دهن  ،مغلي زهره يف العني لتطهريها

  .اخلتمّية لوجع األذن
  .ةوردة اجلّن: ويسمي الريفيون اخلتمية

  .KETMIE: ة فقالتواستمدا الفرنسّي
  .اخلتمة :انظر: ةإخلتميّۤ
  .الشيخ :ختيارإ :من التركية :اخلتيار
: ))يب((من  ،ختيارإي ِب :التركي هاوأصل
 ))اختار((مصدر : ومن االختيار ،ارسيةفأداة النفي ال

 من هو يف سن ليس له فيها: يريدون ،انتقى: العربية
  .اختيار إىلمث اختصروها  ،خيتارأن 

 ليب إذ زعمچووهم صديقنا الدكتور داود 
الباقي واملاكث  :السريانية مبعىن ))ريٓاِتْك((أصلها أن 

ن الشيخ مسي بالباقي لبقائه بعد موت أك ،واملستمر
 ،رمبا كان أصلها االختيار - كما يقول -، أو لداته
م شيخهم هذا ليتقدمهم ويتكّل ن القوم خيتارونأل

  .عنهم
  .خّتر وختري :انظر

  

  .ختيار اجلن]: من سبام [ 
 .و قّتة وخيارّدختيار وب]: من كمام [ 

  .صختيار وبقرط ّمح
  ]:ة التهكمّي من أغانيهم[ 

  هاخلتيار -لو قيلة  يبعت
 هاخلتيار  - كون كبريةت                          

  هاخلتيار – يل وتسوق عالسوق را
  هاخلتيار – يل بتلبق يل بدلة باج :قال

  هاخلتيار - ملا لبستا زقزق يل
 اخلتيار ه - ملاشلحتا عقلو طار             

أو  بنوا الفعل من اخلتيار على ختري :ٔختٔير
  .هاانظر .رخّت

البٓربك على كرافيسو ] من اعتقادهم  [
  .خبتري قوام

 خجق قادوس مْي: ]يقولون [  :ٔخٔجق
مل  ،قعم مبشي وخبّج: يقولونو .ينمالسطوح عاملعّد

: جأاختو، ضربه :ولعلها من خجأه ،أصًالجند هلا 
 .املضطرب :أةَجواُخل ،فيها تبخترمشى مشية بطيئة 

  .خج انظر
 ،استحيا فهو خجالن: من العربية: ٕخۤجل

  .هي خجالنة: يقولون وهم ،وهي خجلى
  .خجالن :انظر

 اخلجالة: يقولون وهم ،لَجاَخل: واملصدر
  .أيضًا

أو ( كدّمَلأو  كاخجال لديَن: ]ويقولون [ 
  ).ك ودّمكديَن ىعل

  .خجل: واستمدت التركية
  .لَجَخ: واستمدته الفارسية

و البخجل من بنت عّم]: من أمثاهلم [ 
  .أوالد هماجبي
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 ة والجۤلشقفة ٕف]: من كمام [ 
  .ةهاخلجۤل

د ّرببهادا شي ما]: من استعارام [ 
  .خجل

  .جعله خيجل: لهخّج: عربية :لٔخّج
  .ختجيل: واستمدت التركية

  .ل للنارالبخّج ]:يقولون [ 
  .البخجل ما هو شب: ]آدام من [ 

 ،الصفة من خجل :عربية: اخلجالن
  .ةاخلجالۤن: يقولونوهم  ،ىجَلاخل :واملؤنث

: يسمون اخلجالن: ويف مشال املغرب
  .احلشمان

مل جند هلا  ،ومشي چخ ]يقولون [ : ٔخّچ
مشى مشية بطيئة ): العربية( أولعلها من ختاج ،أصًال

  .فيها تبختر
  .خجق: انظر

ات أنته لو خّچإفالن ]: يقولون [ 
  .ت معوخچّۤ .مابتعرفا

 فالن مۤاشي وعم خبّد: ]يقولون [  :ٔخّد
حفر فيها : فيهاأو  األرَض خّد: من العربية ،خّد

  .أخدودًا
  .من جانيب الوجه كّل: عربية :أخلّد

  .دود وهم سكنوااُخل :واجلمع
ويسمون اجلانب الذي مل يشتعل من تنباك 

 أمحر وخّد لسا: ]فيقولون [  ))اخلد((يلة گراس األر
  .هالراس

التعبري يريدون  ،كدَنأك خدَّ: ]ويقولون [ 
  .عن قرب ما بني الشيئني

ع يخ وطّلكول البّط]: من أمثاهلم [ 
الدۤين سواد  .عزنودك وكول اجلبس وطلع عخدودك

  .ا جدوداا خدودا بنفقّوالبنت اللي ما بنفقّو .يناخلّد

ي و بعّبانقفٓو على خّد]: من كنايام [ 
يدو إن دّۤأامل .د عاللطمعوَّو ْمفالن خّد .فنجان دم
  .كك كنت شاۤمة على خّدملا كنت قّد .وعلى خّد

مسوها (كراسي اخلدود ]: من استعارام [ 
  .)منهم أا تستوي عليها الشفاه كذلك تصورًا
دموع الفاجرات ]: من كمام [ 

 .عاخلدود حاضرات
يا من على : التهكمية] اويلهم من مو[ 
  .ك طرق الكراسي صاركرسي خّد

  ]:من هنهونام [ 
  ت طبول الفرح من دخليت عالداردّق

  ح وفاحت رحية األزهاروالورد فّت                    
  يقدح نار والوج دورة قمر واخلّد

  ارتو ما حيمل الزّنواخلصر من دّق                    
  :ومنها
  شكيها لشرع اهللاأعيونك السود 
  وخدودك احلمر خيزي العني وماشا اهللا               

  هكل الزهور بزهرو يف كل سنة مّر
  هردوم حمّم -!يا روحي -خدودك إال               

  .٧٤ص ٢ج: اية األرب للنويري انظر
ياخدۤا : يقولونيقلدون األكراد ف: ٕخدۤا

  .يا رب األكراد ،يا اهللا: أي ،هكرماۤجن
  .اهللا: خٔدا: ويف الفارسية

  .داعكثري اِخلال: عربية :اعأخلّد
  .الكثري اخلدامة :عربية :امأخلّد

 . ي وخادمچي وخذمتچخدم وخدمت :انظر
حاس وبنت الناس الْن]: من أمثاهلم [ 

  .امني ببالشخّد
   يتمشنليش  :قال ال]: من كمام [ 
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طويلة  .امة األكابرخّد: لو؟ قالت ) ساقك(ي وبتهّز
 .امة قصريةخّد

للمرأة  مّدر ُيسِت: دراِخل :من العربية :رإخلْد
  .يستعملها بدو اليوم ،يف ناحية البيت
: اجلسم كلهأو  ر العضَوخّد: عربية :ردَّٔخ

  .رًاِدجعله َخ
  .ختدير: واستمدت التركية

  .مخشه: دشًادشه َخَخ :عربية :شخَد
  .مخشه: شهدك :ويدانيها يف العربية
  .اخندش: بنوا منها للمطاوعة

  .االسم من خدش: عربية :شْداَخل
  .نواوهم سّك ،دوشاُخل :واجلمع
ل على فّع -  انظرها – من خدشبنوا  :شٔخدَّ

  .للمبالغة
: شخّد: -  كعادته – الرائد قالأن  على

  .شَدَخ
: دعةوُخ عًاْدخدعه َخ: عربية :عٔخَد

حلق به أما خيفيه وظهر له خالف أ ،ختله ،هغّش
 ،داع واخلديعةاِخل: سمواال ،املكروه من حيث اليعلم

  .وهم سهلوا مهزته ،اخلدائع: واجلمع
  .عتْدُخ: واستمدت التركية

أو  ك بالنيبعَتخّد: ]يقولون [  :عٔخدَّ 
  .عحتريف خّض: باهللا حتكي دٓوغري

  .عصله ختّضأو ،عختّد: ومطاوعه عندهم
  .رضي عوما ختّد قد: ]يقولون [ 
فهو  ،عمل له: دمةخدمه ِخ: عربية :مٔخَد

 وهم ،مةَدم واَخلَدام واَخلّداُخل: عــواجلم ،خادم
  .ةۤمَدم واَخلَدام واَخلّدإخل: واجلمع ،فهو خادم: يقولون

  
  
  
  

 ،تني سنةفالن خدم تۤال: ]ويقولون [ 
مات َدلو َخإ: يقولونا ـكم ،كان موظفًا: يريدون
  .كبرية لبالدوأو  كترية

 ،ديوان املتنيب خمدوم كتري: نوويقول الثاقف
  .ق عليهوعّل شرح كثريًا: يريدون

  .خذمت: واستمدت التركية
  .خدمت: واستمدت الفارسية

ن التركية ــواستمدت اليونانية احلديثة م
  .KHOUSMETI: اخلدمة فقالت

  .HUZMET: ومثلها الرومانية فقالت
  .HYZMET: ومثلها األلبانية فقالت

خدمة العلم : اصطالح العسكريةومن 
  .ومدة خدمة العلم

يف  ،بدنا خدمة حترز: ] من جمامالم[ 
  .شي خدمة غريا

: استمدوا من العربية]: من حكمهم [ 
  .همد القوم خادُمسّي

خدمٓو خدمة العبد ]:  من تشبيهام[ 
 .لسيدو

) العربية(م َدل من َخعلى فّعبنوا  :مٔخدَّ
  .جعله خيدم: ملعىن

 ،من التركية ،يچاخلذمتأو  :يچاخلدمت
خذمت  إىلمت وحرفوها استمدوا من العربية خْد

أداة النسبة : ))يچ((حلقوا ا أو ،غدون مسّو
عوامهم أن  على ،وأطلقوها على اخلادم ،التركية
بالذال  إالا يقولوأما اخلواص فال  ،يچخدمت يقول

  .املعجمة
  .يةچية واخلذمتچاخلدمت :ومجعوها على

ول بنوا على فّع: ثهمإنامن أمساء  :وجٔخّد
فعيلة مبعىن : واخلدجية ،من خدجية العربية للتلطيف

ألقته وقد استبان : هاولَد جت املرأُةفاعلة من خَد
  .هلُقَخ
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من مفردات مطارحات : يي وجِدٕخدِّ
  .لعاب السهرةأ

 ،ةجيّيأكل بيضة خّد: ]يقولون [  :ةجييّۤاخلدّۤ
هلا غشاء  امنإ ،حسب فطرا ،ال قشر هلا: يريدون
  .النقصان): العربية(داج من اِخل ،رقيق

ي عن يِوَدُخ: من التركية :ۤديوياْخل
 ،امللك :تلفظ واوها فاء مبعىن ،ۤديْوِخ: الفارسية
  .الوزير ،األمري

بفتح : ))دائرة املعارف اإلسالمية((ويف 
  .اخلاء وكسرها

: ٤٦٩ويف جملة الضياء السنة السابعة ص
فتحرفت  ،بفتح اخلاء وكسر الدال: يوِدأصلها َخ

وأكثرهم يزيد يف  ،رلفظ املصّغ إىللسنة العامة أعلى 
من وجود الواو متطرفة بعد ياء  خرها ياء استيحاشًاآ

  .ساكنة
منصب : ةّيديِوي واِخلديِواِخل :))الرائد((ويف 

  .اهللا يف الفارسية: داوهو مشتق من َخ ،ديوياِخل
 لوگويف األن ،GOD: اإلنكليزيةواهللا يف 

ويف  ،GOTT: ويف األملانية ،GUDH: سكسونية
  .GUD: الدامنركية

وأحدثت احلكومة العثمانية هذا اللقب 
لعزيز مصر إمساعيل باشا بن إبراهيم باشا يف النصف 

  .للهجرة ١٣الثاين من القرن 
 إمساعيل باشا حرص علىأن  وسبب هذا

 يففعرض  ،لقب باشارفع من أيقترن امسه بلقب أن 
لكن  ،يلقب بالعزيزأن  املفاوضات التمهيدية اخلاصة

عبد ((: الكلمة يف اسم السلطان نفسه هوجود هذ
مث لزمت  ،))خديوي((حت اختيار لقب رّج ))زالعزي

  .من بعده حىت امللك فؤاد
  .لقب اخلديو: ١٩١ص ٩الد : جملة الكتاب انظر

 نًاذالوَخ ًالْذخذله َخ: عربية :ٔخذل
  .ى عن مساعدتهخّلَت ،صرتهترك ُن: ناذالوِخ

  

  .اخنذل: تهاملطاوع بنواو
  .يچاخلدمت: انظر: إخلذمتجي

 ،أسفل إىل سقط من علّو :عربية :ٔخّر
: على وجهه ،ت يف احنداره من علوصّو: احلجُر
: الرجُل ،هجم من مكان غري معروف: عليه ،وقع
  .مات

  .مةجالن تخّر: ]يقولون [ 
الفضاء مشغول بكثري أن  اليوم يرىعلم 

وقد تغلب على  ،من النيازك تدور حول األرض
جبرم اهلواء  فيهوي حمتكًا األرضبعضها جاذبية 

  .فيشتعل
: يريدون ،ة زيتخّر]: ومن كالمهم [ 

  .ة القليلة منهالصّب
: اليت ال معىن هلا] من معاظالم [ 

  حتشردت ِنيَلعَط الَقيف ٍرَشْعَدوُم
  طِلْعرَبكالَق خرَّإلعابتاه َف            

: البلد ))بِرَخ((مصدر : عربية: راباَخل
  .أطلقوا املصدر وأرادوا الصفة ،ذهب عمرانه

  .األخربة :ومجعوه على
  .خراب: واستمدت التركية

: واستمدت األلبانية من التركية فقالت
HARAB :املكان القفر.  

خراب  دار الظاملني]: من حكمهم [ 
وذكره األبشيهي يف  ،أيضًاوهو من حكم جند (
  ).))املستطرف((

  .ال شراب خرابالدنيا َب]: من أمثاهلم [ 
  الزند زند أخو فاته]: من كمام [ 

احلاق البوم  .ا القلب خرابأّم) فاطمة بالكردية(: 
  .ك عاخلراببدّل

  .بَرال للمبالغة من َخّعَف: عربية :ابّرأخل
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 .باب اللَعفالن خّر: ]يقولون [ 
: -  انظرها – يزمتل الطلّۤ]: من تشبيهام [ 

  .اب اللعبخّر
ابة ة خّرفسفسة املخّد]: من سبام [ 
  .رةالبيوت العاْم
 ،فخذ من بين زيد يقيم يف الباب :راباخل

  .خيمة ٤٠يعد 
قرب چقور : ] من حارام [ :خراخبان

  .الفحم واحلطبت لبيع اناخ ةفيها ثالث ،قسطل
  .هاانظر. أحلقوا تاء الواحدة باخلراب :اخلراۤبة

  .باتااخلر: واجلمع
أن  يرىأنه  ثين بعض فقهاء إيرانوكان حّد

 ،يشرب اخلمر يف اخلرابات: يريد ،خرابايت)) اماخلّي((
  .يف املدن أن تباع إذ حمظور

بيت : خرابات: ويف املعجم الفارسي
 .السكر و الدعارة

قرب : ] من حارام [ :آغا خرابة ياسني
كان  ،وياسني آغا من آغاوات األكراد ،الشيخ يربق

  .منذ القرن الواحد يسكن هنا فسمي احلي بامسه
 ضّد: )العربية(اخلراب  إىلنسبة  :اخلرابۤية

  .العمران
ن جرن وفرن والد بّداال]: من أمثاهلم [ 

سقي ومأكل  إىلحيتاجون : يريدون( وخرابية
  .)طومتغّو

: عربية ،من مفردات الثاقفني :ٔخلراجا
  .اجلزية

  .سٓاْكَم: ويف السريانية
اكل يب :متل اليهودي ]:من تشبيهام [ 

  .خراج قتل وحبّط
بطن من بين سعيد يقيم شرقي  :اخلراج
  .ومنه من يقيم يف جرابلس ،الباب وغربيه

كل ما خيرج يف البدن : عربية :راجاُخل
 :واجلمع ،ة وهم مييلونراَجاُخل: والواحدة ،لالدّمك
  .راجاتاُخل

خشبة : ذروفي اُخلهو: عربية :ارةاخلّر
 ،خبيط تدور عليه مستديرة مفرضة الوسط تشّد

  .تعلو وي ّمث: أي ختّر ،يلعب ا الصبيان
وجاء عهد ساد اللعب ا والتفنن فيه لدى 

  .اليٓويٓو: وأمسوها ،الغرب
: اخلشبال من خرط ّعَف: عربية :اطاخلّر

  .اه باملخرطةسّو
وكانت  ،ةواليوم جلبت املخارط اآللّي

  .ومعظمها يف سوق احلدادين ،اليدوية
  .ةقاموس الصناعات الشامّي :انظر

اط وقلب خلّرا خرطٓو]: من كمام [ 
 .مات

ال من خرط مبعىن فّع: عربية: اطاخلّر
 .كذب

على امللحفة النسوانية  أطلقوها :اطةاخلّر
: )العربية(الة من خرط ّعَف ،ذات القطعة الواحدة

  .أدخل
من  ))رافةُخ((أن  ذكر ابن الكليب :رافةاْخل

 إىلمث رجع  ،هينة اختطفته اجلنمن ُجأو  ذرةبين ُع
 منها ث بأحاديث مما رأى يعجبفكان حيّد ،قومه
  .بوه وجرى على ألسن الناسفكّذ ،الناس

كانت اخلرافات اهلندية أساس  ورمبا: نقول
  .اخلرافات بني الشعوب وأقدمها

  .٩٩ص  ٢٦س : جملة الكلمة انظر
 . ١٦٨ص : ))الفاخر ((كتاب انظرو

عال للحاجز بني حيني بنوا على ْف: راقاْخل
ح باجتياز ِمق ملا ُسِرُخ: ومكخراق اجلّل ،خيرق

وكذا تقال  ،بعد عهد اختراع املدفع أي ،األسوار
  .لكل ثغرة يف بيت
  .راقاتاْخل: واجلمع
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على الثغرة حيدثوا يف  أطلقوها :امأخلّر
  .ثقب ،ثلم: )العربية(بنوها من خرم  ،جمرى القناة

  .اماتاخلّر: واجلمع
على احلجر الناتئ يف  أطلقوها :اۤمةاخلّر

أن  مهمته ،مثقوب: أيوهذا احلجر خمروم  ،اجلدار
  .ربط فيه الدوابُت

  .اماتاخلّر: واجلمع
وضعها جممع مصر لآللة اليت خترم  :ةاَماخلّر

  .تثقبه ليجعل يف اإلضبارة: الورق أي
  .اخلّرامات: واجلمع
  .هاهدَم: خرب الداَر: عربية :ٔخٔرب

باحلاء (ٔرب ۤرب وْحْح: ويف السريانية
  .)املهملة

  .اخنرب: وبنوا منها للمطاوعة
 ،وخرب عيلتو ،خرب حالو: ]يقولون [ 
وخرب  ،بالدو برضو ،وخرب مسعتو ،وخرب بيتو

  .الدنيا
 ،خيرب بيتو: ] من دعائهم على فالنو[ 

 ،ناهوخيرب َف ،وخيرب ذوقو ،وخيرب كويشتو
  .وخيرب ديارو ويطفي نارو

: أو(اهلوا خرب شعرو : ]من توريام [ 
 .)خرا بشعرو

ا هو كارك خبرب املالكار ]: من أمثاهلم [ 
ي كلب حبرس رّبواكل فارك يي قط برّب .ديارك

 .سراركادم خبرب ديارك وبفضح آي بين دارك رّب
  .ك جبيب لك بيضة خبرب دياركح عداَري فّاللّفالْت

ر واخروب زور وزّو]: من كمام [ 
  .قوام – بإذن اهللا -  سر بتفّلوعّم

  خرابًا  ب البيُتِرَخ: من العربية: ٕخۤرب
  
  
  
  

  
  .ب املتقدمَرفهو الزم َخ ،رِمَع ضّد: بًاْروَخ

: يقولونوهم  ،باخلِر :والصفة منه
  .اخلربانة: واملؤنث ،اخلربان

للتعبري عن حدوث أمر بعد  ]يقولون [ 
  .صرةبعد خراب الَب: نكبة

يف تعليقه على (قال الدكتور مراد كامل 
ط َبكانت َن): ٢٨لزيدان ص  ))الفلسفة اللغوية((

... بني بالد العرب والغربى هم الصلة صَرالبتراء وُب
حد أزداد نفوذ ي أن وملا كان أهل روما خيشون

هم على املشرق ط سلطاَنيبسط النَبأن  غريهم وخافوا
ر عليه ه أرسل إمرباطور روما جيشًا حملاربتهم أّمكّل

 ١٠٦فخرب مملكة النبط سنة  ،كورنيليوس بلما
وال نزال نقول يف  ،صرىميالدية تعرف خبراب ُب

  .))بعد خراب البصرة((: خطأ تعبرينا
ة معجم أمثال املوصل العامّيأن  على

ثورة العبيد يف  إىلللمثل قصة تعود : قال ،١٢٩ص١ج
  .)ومل يشرحها( .البصرة

أن  :يريدون ،خربت مالطة: ]ويقولون [ 
مالطة أن  ومعىن اجلوع آت من ،ث جائعاملتحّد

سجل تارخيها أا حاصرها الرومان حىت كادت 
فخراب مالطة يوحي مبا  ،مث خربوها ،جوعًامتوت 

  .لذي يكنون عنها رافقه من اجلوع
 :أيضًايريدون  ،خربت مصر: ]ويقولون [ 

ومعىن اجلوع آت من قصة  ،ث جائعاملتحّدأن 
مبا  أيضًافخراب مصر يوحي ، يوسف يف التوراة

  .اجلوع الذي يكنون عنه نرافقه م
  .رما خربت ما تعَم إذا]: من حكمهم [ 

  .ب بيتوع عقصر امللك خبَربطّلاللي 
ر عمارة كل من بعّم]: من اعتقادهم  [

 .يوم الدخلة الزم يدبح دبيحة وإال بتخرب
  .هدمه: ب البيتخّر: عربية :بٔخرّٔ
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  .ختريب وختريبات: واستمدت التركية
 ،بنوا الصفة من خرب على فعالن :اخلربان

  .بةِراَخلب و ِراَخل: وعربيها ،اخلربانة: واملؤنث
ا هالكنيسة اخلربانة بّد]: من كمام [ 

ليش  .اسم كبري عضيعة خربانة .القسيس األعمىه
  . ؟لضۤيعة خربانة هأنته جۤاي

مسوه  ،أطلقوها على املثقب البلدي :رٕبرإخل
  .هحبكاية صوت
: العمَلأو  ش الكتاَبخرَب: عربية :شَبٔخْر

  .أفسده
مل : العمَلخرشب : ويدانيها يف العربية

  .حيكمه
 ،الوضيع: ))خار((: من الفارسية :يتٕبشٔرأخل

وهم أطلقوها  الَنَسب، األصل، :))شتُب((و ،الذليل
  .على صاحب املهنة احلقرية

  .ةّيتٕبشاخلٔٔٔر: ومجعوها على
: بهالزملة ما هو مرّت: ]يقولون [  :طٔبرٔخ

ل أمورو ــشعرو خمربط وحكيو خمربط وك
: يريدون ،حصيلة خربطة عقلو وهاخلربطات ،خمربطة

تبعثر األشياء وعدم تنظيمها وخلطها مع غريها على 
  :ولعلها مما يلي ،أصًالمل جند هلا  ،وجه اإلفساد
: حنت من خرب وبطش بالشيء - ً ١
هلجة مشال ((كتاب  وهو مذهب ،عنفالأخذه ب
  .١٠٧ ص ،))املغرب

بنوا منها  :العربية ))خبط((حتريف  -ً ٢
  .على فرعل

  .خبط :انظر
أبدلوا المها : العربية ))خلط((حتريف  -ً ٣

  .لَبْعفوزا َف ،راء مث أقحموا الباء
: )العربية( الشيَء ))خربق((حتريف  -ً ٤

  .فسدهأ
  

تقليدًا للمصرية  ،خلبط إىلوقد حيرفوا 
  .وكذا خلبط ،الدارجة

حترف : خلبط: ))اجلمانة((ويف كتاب 
  .خلبط

  .خربط: جة مشال املغربويف هل
  .ختربط: وبنت هلجة حلب منها للمطاوعة

ا خربط الكنجفة فالن كلم: ]ويقولون [ 
  .بنٓشل اجلوكر

موضع : بةِرربة واَخلاِخل: من العربية :إخلرۤبة
  .اخلراب

: قالوا وهم :واخلرائب بَراِخل :واجلمع
  .ب واخلرايبإخلَر

مسكني خربو هادا : ]يقولون [  :بٓوٕخْر
معتوه وبليد وقليل أنه  :يريدون ،يدو شغلةإمابطلع ب
: من التركية عن الفارسية ،وعدمي الفطنة ،احليلة

هذا : يريدون ،البحث: ))وپ((و  ،احلمار: ))رُخ((
  .كاحلمارأنه  الشخص تبني بعد البحث عنه وجتربته

كما  ،وتستعملها الكردية واألرمنية
  .تستعملها التركية للمعاين املتقدمة

  .ٔواتٔبإخلْر: وجتمعها هلجة حلب على
: ))ۤربْح((: من السريانية :بوۤشةْرأخل

على  أطلقوها ،أداة التصغري: ))سو(( و ،راباَخل
مايعدل وزن  إىلحرفوا لفظها أن  املسكني احلقري بعد
  .فعلولة السائد عندهم

  .واخلرابيشاخلربوشات : ومجعوها على
احلربوش : وحضرموت تسمي البيت احلقري

  .)باحلاء املهملة(
اخليمة : ))خربشته(( ويدانيها يف الفارسية

  .احلقرية
حط كالم أبوك : ]يقولون [  :تإخلْر

  .هاانظر .)رسُخ أو(ك ت يف أدَنخْر
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 ،ثقب األذن: تْرت واَخلْراُخل: من العربية
  .ق يف هذا الثقبقة تعّلواحلْل

 وهم ،روتاألخرات واُخل: جلمعوا
  .روتةاْخلأو  روتخرات واْخلاال: يقولون

: استمدها األتراك من العربية :جأخلْر
ىن ــصرف الدراهم ومبع :واستعملوها مبعىن

وهم استمدوها  - هاانظر – اخلرجية: ومنها ،الراتب
  .عن العربية ْهرَجَخ: ويف الفارسية ،من التركية

  .خرج وخرجراه: انظر

وانقطع  ،وكيل خرج: ]ويقولون  [
  .خرجو

العسكري فالن متل ]: من تشبيهام [ 
  .ملقطوع خرجوا

شوف هالعجوز : ]يقولون [  :ٔخْرج
ۤدى حط عقلك براسك  ،فةشبا؟ واهللا مكّلأ ،كخرَج

ها األتراك من العربية مبعىن استمّد ،لك ياها لنخطب
كفء مايعادل مبلغها واستعملوها مبعىن الأو  الضريبة

  .وهم استمدوها من التركية
 .فيه ضهر ج ينشّداد ماخْرَه: ]يقولون [ 

و وتضحك عليه ج حتّطخْر، أو ةهادا خرج فرۤش
  .وبس

 إالمابطلع من خرجك ]: من كمام [ 
ما خرجو  .والدوايك بخرج واحد يوّص .حيدر أبو

عقلو خرج  .تاتمانك خرج هالّل .صخيفق ّمح
  .تصدير

أبوك مات : قالوا جلحا]: من أمثاهلم [ 
بكيت عليه بۤكا  أناو : قال لن ،ف لك شيوما خّل

  .خرج حليتو
 ،لو خرجإكبود : ]يقولون [  :رجإخل
جعله ضروبًا  ج العمَلخّر: يج العربيةرحتريف التخ

  .ها بعضًاخيالف بعُض انًاوألو
  :األتراك يف مايلي اوهم جارو

  .ده ولو مل يسمعاستعمال مصدر جمّر -ً ١

 :استعماله يف احلبك التزييين مطلقًا -ً ٢
  .الأو  دت ألوانهتعّد

واخلرج يزينون به أكمام السراويل وأكمام 
  .الكبابيد وياقاا وحنوها

ألن صلتها  ،واشتهرت محاة بأعمال اخلرج
  .بالبادية والريف أشّد

  .ادونويقوم بأعمال اخلرج العّق
ذ إليه من وسط سوق نَفادين ُيوسوق العّق

  .ارين شرقًاالعّط
مطران : ))امنشور جرمانوس حّو((يف 

ق بغري قصب وال ج ضّيْرواَخل: ١٨٠٧حلب سنة 
  .برق وال حسيين أبدًا سيما على الذيال

  )).ةالغّر((املنشور كامًال يف  انظر
: خرج من موضعه خروجًا: عربية :جخٔٔٔر

  .برز لقتاله: عليه ،أخرجه: به ،دخل ضّد ،برز
 .خروج :الفارسيةواستمدت 

الخترج عن : ] من تعبريام احلديثة[ 
  .خرج القطار عن اخلط ،املوضوع

اتو وصار خرج مصرّي: ]يقولون [ : جخٔٔٔر
 ضّد :جماز استعمله األتراك من خرج الالزمة ،نّييتّد
 :واستعملوها متعدية على تأويل خرج ا أي ،دخل

صرفها : إمنا تقول ،والعربية ال تقول ذلك ،أخرجها
  .وأنفقها

  .اخلروج واخلرجراه :انظر
: ل شذوذًا فقالواوبنوا مطاوعها على تفّع

  .جعم بتخّر
ي أخٓرج من لو بّد]: من كمام [ 

  .ك عريسيكيسي ما ساويَت
وعاء ذو : جْراُخل: من العربية :إخلْرج

 ْهوَرُخ: عن الفارسية ،ابةلني يوضع على ظهر الّدْدِع
  .احلقيبة ،اجلراب: رجنيوُخ

  .روجراج وْخْخ :وهم جيمعونه على
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ويف  ،كورجٓاأو  كرجٓا: ةويف السريانّي
  .)ا كافًامتلفظ جيمه(ا كورَجأو  اكرَج :الكلدانية

  .جوْرج وُخْرُخ: ويف التركية عن الفارسية
ج ْرُخ: ن الفارسيةــويف الكردية ع

  .كِجْروُخ
ن ــج مْركلمة اُخل اإلسبانيةواستمدت 

  .ALFORJAS: التالعربية فَق
 ،من العربية أيضًاواستمدا الربتغالية 

  .ALFORGE: فقالت
أن  وبعد(يف اخلرج  ٕحّط: ]يقولون [ 

يريدون ) التنكةيف  حّط(: يقولون ر التنك صارواتوّف
  .ال تأبه لألمر: أي ،ما وعاء املهمالت

بعرف أش أنا  ،التراجعين: ]ويقولون [ 
 إىلأدرى مبا ضممت أمره أنا : يريدون ،معي باخلرج

  .معلومايت
 .اجوزتني باخلرج بقرقعو]: من أمثاهلم [ 
ج عْرأعرج إل اناركبنا ور]: من كمام [ 

مد  انابناه وررّك: وقد خيتصرون(يدو عاخلرج إ مّد
: أي(و باخلرج وحبب الغنج فالن نّص .)يدو عاخلرجإ

  .)تراه يعبث مستوىل على كثري من مقدراته ومع هذا
ل خرج فالن ما بدخّۤ]: من استعارام [ 

  .لبيتو اهلمّ 
نقيس عليه أن  أوال جيوز :وسألين طالب
د َكورة الَنة الزعل وقّفقّف: فنقول يف خرج اهلم

  ؟ ..ارة الغضب واية اادالت وسّحوسّف
خصيب  كومن مثل ،بلى جيوز ويستحسن: قلت

 .اخليال؟
جعله : مكانهجه من خّر: عربية :جٔخرّٔ

يف  الولَد ،أوجهًاأو  ن هلا وجهًابّي: املسألَة ،خيرج منه
  .يجّريج وَخّروهو ِخ ،جمه فتخّربه وعّلدّر :األدب

  

 :اتوجٓو مصرّيخّر: ]يقولون [ وهم 
ول معىن أوهي محًال على  ،جعله يصرفها :يريدون
  .عربية تعّد

  .ختريج وخترجيات: واستمدت التركية
واحد نۤاصب حالو أديب : ] من لوحام[ 

ظ حفّي((والبيعرفو بيعرفو  ،وأديب كبري يف حلب
وشغلتو احلقيقية سلته جي  ،دابرّد ))كليشيهات

وشلون  ،ام نكبتو يف أديب ضيف زار حلبواألّي
اهللا ينعل الشيطان اليوم : و يساويأديبنا احلليب بّد

 يصرف وصار الضيف ،نسيت جزداين يف البيت
جٓو ْرَخوْي، فتح شاهيتو على طارا هللاأوأديبنا  ،يصرف

سينما وهي شكلة قهوة  ةة وهي روحه چنق هيطلّيهّي
ة صابون ى ملا اشترى شوّيحّت ،وهي عشا يف السبيل

  .وأعطاه أربعة ،امسح بلوحني: ب قال لومطّي
 ْهَجخْر: من التركية عن الفارسية :ٔخرجراه

  .فنفقة الطريق يعطاها املوّظ: راه
نفقات : العلمي العريبوضع هلا امع 

  .وسادت األوىل ،الترحيلة، أو السفر
طحني خرجي : ]يقولون [  :جيأخلْر
خيص مبعىن العادي والّر: ةتركّي ،وخبز خرجي

 ،ويرادفه اخلشكار ،وماتستعمله الطبقة الفقرية
  .الطحني اخلاص واخلبز اخلاص: ويقابلها

بنوا  ،من خرج الدراهم عندهم :ةأخلرجيّۤ
: عينأ ،املصدر الصناعي واستعملوه استعمال املصدر

  .ة للصرف واإلنفاقالنقود املعّد
خرجيت جيبو كل يوم قد : ]ويقولون [ 

  .خرجيت سنتك كّال
ات ات وخرجّياخلرجّي: ومجعوها على

  .اجليب
ة كيس اخلرجّي :ويسمون كيس املصاري

  .أيضًا
  



- ٣١٩ - 
 

كنت : بل من لوحيت: ] من لوحام[ 
هللا أولكن  ،بطنعشنيأة يت اليومّيوكانت خرجّيصغريًا 

وليش ؟  ،ط عليهن واحد يف املدرسة ياخدن مينسّل
يكان ؟ ال تسأل عن منطق ابن  ،فقر مين ؟ الأ

وبعد  ،ه كان يأخذها حبق الصحبةلعّل ،العشرة
وله تأثري  ،ماكربت عرفتو من أغىن أسرات حلب

  .ياءكبري يف استجالب القلوب بالّر
وصلت الروح : ]يقولون [  :أخلرٔخارة

مسوها لدى الرتع  ،قصبة الرئة: يريدون ،للخرخارة
  .حبكاية اختناق اهلواء فيها

بنوا الفعل من صوت اخلرخارة  :ٔخرٔخْر
 .مةاملتقّد

  .خرده خاش :انظر :ٔخاشٔخرَد
ولد خمردش لاه وّج: ]يقولون [  :شَدٔخْر
شه بنوا على فرعل من خدَّ ،و بتقاتلدائمًا ألّن

  .قهمّز: )العربية(
، و خمردعخّط: ]يقولون [  :عٔخرَد
مل جند هلا  ،فساد النظام: يريدون ،خمردعة وهاخليطان

  :ولعلها مما يلي أصًال
ق وتفّر مادّق ))هرِدُخ((: من الفارسية -ً ١

بنوا منها الفعل ملا هو متداخل ومتباين  ،من املتاع
  .وغري واضح
  .ها حنت من خرب ودعبلأّن -ً ٢

  .ختردع: وبنوا املطاوع منها على تفعلل
ازم احلرامي : ]يقولون [ : قٔخٔرٔد

 ،دخل فيها مندفعًا: يريدون ،احلارات يفوخردق 
ة حتشى به األسلحة النارّي ))اخلرٓدق((بنوا الفعل من 

ل وعهد استعماهلا عهد جمد السالح الناري أّو ًا،قدمي
  .همرأ

: هرِدٕخ: من التركية عن الفارسية :ٓدقإخلْر
  الصغري من القطع املعدنية :أصل معناه

  

مث استعمل لدى اختراع السالح الناري يف  ،وغريها
  .غريالرصاص الّص حّب

  .دقة واخلردقاي واخلردقايةْرإخل :والواحدة
 .اخلردقات واخلردقايات :واجلمع

هاخلردق مابقتل ]: من استعارام [ 
يثري : يريدون(أجا يضرب لو خردقة  .هاخلرتير
  .)الفتنة

يف حّر أسودنبات له حب صغري  :اَخلردل
  .عربية ذكرت يف القرآن: ًاليستعمل مقّب

الي خردلة وخرَد :دهمــوالواحدة عن
  .وخردالية

  .اخلردالت واخلرداليات: واجلمع
 :الكلدانيةويف  ،دٓالْرَخ: ويف السريانية

  .)همافي باحلاء املهملة(دال ْرَخ
  .)باحلاء املهملة(ۤدل ْرَح :ويف العربية
  .KHALDAPHANU: ةكدّيويف األ

 :)راس مشرا: (أوغاريتويف نصوص 
  .رَدْنَخ

: واستمدت امسه التركية من العربية فقالت
  .دالْرل وَخَدْرَخ

: واستمدته األلبانية من التركية فقالت
HARDALL.  

  .ARDALIIA: ة فقالتومثلها القرواطّي
  .KHARDAL: ة فقالتالبلغارّيومثلها 

  .لم ومقّبويتخذ من اخلردل معجون مهّض
األبيض : أشهر أنواع اخلردل ثالثة

  .يواخلردل الّرب سودواأل
  .خردل املائدة: ٧٠٢ص  ١٢س : املقتطف انظر

ل وال للخردل ال للَخ]: من كمام [ 
  .)ال ينفع لشيء: يريدون(

  .ةضاخلر: انظر: إخلرٔده
  اوّمَت: ]يقولون [ : ه ٔخاشَدٔخْر
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قاماتن  وخبنۤاجرن ْب يطعنوه باموآسن وسكۤاكينن
: يريدون ،ه خاشَدجسمٓو ٔخْر ااتن حىت ساووّيبشْرب
القطع : ))هرِدُخ((: من التركية عن الفارسية ،قاملَز

  .النشارة ،الكناسة ،النفاية: ))خاش(( و ،الصغرية
ثقبه : زًاخْر فَّز اُخلَرَخ: عربية :خٔٔرز

  .باملخرز
  .اخنرز :وبنوا منها للمطاوعة

  .غرز وغرس: ويداين مفادها يف العربية
ك من كل لماينظم يف الس: عربية :زاخلٔٔٔر

  .ي باخلرز ألنه ثقبّمس ،مثقوب حّب
اخلرزة واخلرزاي  :والواحدة عندهم

  .واخلرزاية
  .اخلرزات واخلرزايات: واجلمع

  .ٓجكرْنخرز ْب: ومن ضروب اخلرز
  .هاانظر

واخلرزة الزرقا يعتقدون أا تدرأ العني 
  .د احلاسدين وتبطل القرينةَسومتنع َح

هذه  :االعتقاد هذا نشأ يف حلبأن  يوظّن
مث الرابضة على  ،املدينة املترامية يف سنخ التاريخ

ق وبني رالتخوم بني بالد اآلريني ذوي العيون الز
فتخذ  ،ون السودـني ذوي العيـبالد السامي

م انتصروا أيون اخلرزة الزرقاء بثقبها شعار السام
وأم قلعوا أعينهم الزرق  ،على خصومهم اآلريني
  .وأم اختذوا منها قالدة

  ]:من هنهونام [ 
  واسم اهللا عليكي! اهللا 

  والسعد كٓو أقبل ليكي                   
  ة مع خرزة زرقاوشّب

 يوا العني عن عينيكيرّد                    
: عوفالَر: اــهعربّي :زة اجلبٔخْر
  تركخرة ُتص: والراعوفة واألرعوفة ،والراعوف

  

وهم ثقبوها فأشبهت  ،يعند البئر ليقوم عليها املستِق
  .اخلرزة ومسوها خرزة اجلب

  ،زات اجلبَرَخ: واجلمع
اللي بقعد على خرزة ]: من اعتقادهم  [

بقعد على خرزة اجلب  اللي .اجلب بتجيه مة
  .شيخ اجلب بسحبٓو

ي أعشق وأمتعشق بّد]: من متچكام [ 
  .وأضرب احلب خبرزة اجلب

شان العني  الزم من]: من كمام [ 
  .ق برقبتو خرزة اجلبنعّل

: زةَراَخل: وإذا مل تضف قالوا :زة الضهرٔخْر
قناة  :أيضًاو تسمى  ،قارهَف: ز الظهرَرَخ: من العربية

  .قارم الَفظوهي اليت تن ،الظهر
  .زات الضهرَرَخ: واجلمع

ت وحۤدة حلۤوة طقطۤقت عدّۤ: ]يقولون [ 
  .خرزات ضهري خرزة خرزة

العربية املثلثة (ص اخلْر: حتريف :ساۤخلْر
ى حتّل الذهب أو الفضة حلقة تكون غالبًا من): اخلاء

  .ا األذن
: الكلدانيةويف  ،كورصٓا: ويف السريانية

  .اخلرت: انظر ،اكورَص
 .كالمي بأدنك خرس حّط: ]يقولون [ 

انعقد : سًاَرس َخخِر: من العربية :ٕخۤرس
  .مل يسمع له صوت ،ه عن الكالملساُن

اخلرساء : واملؤنث ،األخرس :والصفة منه
الصفة على  أيضًاوهم يستعملون  ،وهم يقصرون
  .فعالن وفعالنة

  .األخرس واخلرسان :انظر

  .ونوهم يرّد ،رسانس واُخلْراُخل: واجلمع
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 ،)باحلاء املهملة(ۤرش ْح: ويف السريانية
  .الكلدانيةومثلها يف 

العادة اليومة كنۤتك ]: من كالمهم [ 
  .خرسانة وكل يوم بتصرعنا

تقال (اخراس : ] من زجر الكالم[ 
  .)اسكت: قر مبعىنللمحت

ال إسك ما حدا خبّر: ]يقولون [  :سٔخرَّ
بنوا على  ،يسكتك: يريدون ،عرف ماضيكيبلي ال
س املتقدمة الالزمة وجعلوها بالتضعيف ِرل من َخفّع

 .والعربية تعديها باهلمزة ال بالتضعيف ،متعدية
حارة : كانوا حبارتنا: ] من لوحام[ 

وصرنا نعرف  ،كروارين يْسعّتربعة مخسة ْمأ وماجلّل
نت حننه الزغار قبل تالتة وستني سنة موعد جّي

ن شوفن جۤايني حيط عم بصدّٓ ،عاحلارة قبل املغرب
: وچّر ،ي أعمل وأتركودٓوه وبّد ،نوحيط عم بردّٓ

  .وا خناجرن وشربياتن عاحليطانبچّر
 ،ةــوالد ينقطعوا مالرعبوالنسوان واال

ق اللي كان يف وراحوا أهل احلارة وشكوا أمرن للقلّٓ
ا ولّس ،والقوميسري بعت بوليس واحد ،محدو أبوة تّل
صاروا  قاق واّالهر مليح البوليس من عوجة الّسظما

واللي زت  ،صاروا كالب سودهالسكرانني األ
  .شربيتو واللي قلب خنجرو واللي ازم

رن وا أثناء سْككانوا ما يعّد: ونسيت أقول
  .ام بيت واحد ختيار حمترم يف احلارةقّد

 )لعربيةا(س ِربنوا الصفة من َخ :رساناَخل
عالوة على األخرس  ،ةوهي اخلرساۤن ،على فعالن
  .واخلرسا

الذي طرأ عليه : اخلرسانأن  والفرق بينهما
  .أما األخرس فخرسه فطري ،ماأسكته

  
  
  

: من التركية عن الفارسية :ستانٕراْخل
ملحق : ))ستان((و ،الالئق ،ناملستحَس: ))ورُخ((

الوعاء الذي جتعل فيه : واملؤدى ،للظرف املكاين
  .ٓونٔرتْكَس أيضًا ويسمون اخلرستان ،األلبسة اجلميلة

  .هاانظر

تكملة املعاجم ((وذكر دوزي خرستان يف 
  .))العربية

غرائب ((وقال األب رفائيل خنلة يف 
كانت  يف الفارسية القدمية: ١٤٠ص )) اللهجة

KHORESTAN حفظ فيها لى خزانة ُيــدل عت
  .الطعام

إذن فقد كانت خزانة املستحسن من 
  .الطعام وغدت خزانة املستحسن من األلبسة

  .تاناخرست :ومجعوها على
: عن العربية: احلرامي: من التركية :زٕسْرٕخ

من الخري : أيأداة السلب  :))سز((و  ،اخلري :))خري((
  .فيه

  .اليوم استعماهلا وقّل
  .خدشه ،خرشه: عربية :ٔخٔرش
  .مبالغة يف خرشه: عربية :شٔخرّٔ
  ات األرضي شوكيــنب :رشوفاُخل

  )).ائدالّر((كما يف -
  .األرضي شوكي :انظر

اخلرشوف من العربية اإلسبانية واستمدت 
 .KACACHOFA: فقالت

يف اصطالح : اخلرضايةأو  :إخلرضاي
من  ،الفتات منه ،تكسرية التحشيش: احلشاشني
  .القطع الصغرية: هرِدُخ: الفارسية

: هخرِد: من الفارسية ،اخلردهأو  :إخلرٔضه
مسوا ا أن  وهم اصطلحوا على ،القطع الصغرية
كاألمواس  ،ية ذات القطع الصغريپالبضائع األور

  .القداحات وحنوها واألقفال والقداحات وحجر
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  .اخلرضوات :ومجعوها على
 ،اخلرده جيأو  اخلرضه جي :ومسوا بائعها

  .ةاخلرده جّيأو  ةاخلرضه جّي: واجلمع
  .ةقاموس الصناعات الشامّي انظر

اطني ورا كانوا اخلّر: ]يقولون [  :ٔخٔرط
 ،أركيلة وهيك شي من خشباجلامع خيرطوا قلوب 

صاروا  انناألنو نسو ،ق خيرطوا كمان جزرصاروا هّل
 ،اه باملخرطةسّو: خرط العوَد: عربية! مدلالت يابو

  .وثقب داخلهتسوية ظاهره ل وهم يستعملوا
  .ومثلها خراطة املعادن اآللية

  .وهم سكنوا ،راطةاِخل: والصنعة
  .طةاملخَرأو  اطةاخلّر: واآللة

  .اطّرَخلا: واملشتغل باخلراطة
  .اط يف حلبوبيت اخلّر

: الكلدانيةويف  .ٔرطْح: وخرط يف السريانية
  .)باحلاء املهملة وكالمها(مثلها 

اط خلّراخرطو ي أش كّن]: من كمام [ 
  .وقلب مات

 ،خرطو صواب: ]يقولون [  :ٔخٔرط
): باحلاء املهملة(راط ْح: من السريانية ،ّفوخرطو َك

  .لطم ،ضرب
 ،وخرطو قتۤلة ،خرطو موس: ]ويقولون [ 

  .متل ساق اجلزمة وخرطو زق وقلبو
اخرط م : ] ةمن أمثاهلم التهكمّي[ 

بني ة يف جتهيز محاة حدثت مشاّدأن  أصله(ياعثمان 
الب فأمر املدير عثمان طالوطنيني واالشتراكيني من ال

  .)يضرم قائًال ما صار مثًالأن  احلوراين
: عم خبرط وبزّت: ]يقولون [  :ٔخٔرط

  .ابالكّذ: اطواخلّر ،كذب: خرط: عربية
  .كذب: هرط: ويدانيها يف العربية

  : م قول دوزيتقّد اوليس بصحيح بعد م

مأخوذًا  ،مبعىن الكذب الكثريوالعامة تستعمل اخلرط 
من خرط القرع وحنوها عندهم وهو تقطيعه قطعًا 

  .رطةِخ: منها ولون للواحدةقي ،كبرية
ص قد ماأكل ولّو: ]يقولون [  :ٔخٔرط
  .أسهله: خرطه الدواُء: عربية ،خرطت بطنو
خرط الصرماي : ]يقولون [  :ٔخٔرط

 ،وخرط القمباز ،ة برقبتووخرطوا لو اللّف ،بأجرو
  .أدخَل: خرط: عربية

 ،خرط املصاري بالسرطانة: ]ويقولون [ 
  .وخرط حالو يف النهر

  .اهمّش: بطنه ط الدواُءخّر: عربية :طٔخرّٔ
 .اخلرطوش التالية :انظر :ٔخرطش
عن  ،توجْرَخ: من التركية :طوشأخلْر

أطلقها األتراك على اللفافة  ،الورق: القرطاس: العربية
مث اختذوا اللفافة  ،الرصاصأو  فيها البارود واخلردق

  .من النحاس وحشوا ا السالح الناري
اخلرطوشة واخلرطوشاي : والواحدة عندهم

  .واخلرطوشاية
اخلراطيش واخلرطوشات : واجلمع

  .تياواخلرطوشا
خرطش الرصاصة يف : وبنوا منها الفعل

أدخلها يف منفذها من : يريدون ،كيف الَتأو  املارتني
  .ألقمها ،بيت النار

أو  CARTOCCIO: اإليطاليةمن : أخلرطوش
CARTUCCIA :يابة يف اصطالح الدوتر اليومّيـدف.  

  .احلرفوش :انظر
أنفه : رطوم الفيلُخ: من العربية :أخلرطوم

  .الطويل
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  .اخلراطيم: واجلمع
: الكلدانيةويف  ،رطومٓاَح: ويف السريانية

وقد تبدل الطاء سينًا  باحلاء املهملة كالمها(ا طوَمْرَح
  .)فيهما

  .)باحلاء املهملة(طوم ْرَح :ويف العربية
اط حديثًا اختذ منه وملا اخترع املّط

املاء وترشه مما يشبه  ولوحظ أا تعّب ،بيبنااأل
  .فسمي هذا األنبوب باخلرطوم ،خرطوم الفيل

باسم  TROMPE ))ةبالطرم((وقبله مسيت 
  .اخلرطوم

ت اناأقوى عضو يف أعضاء احليو ولعّل
  .ة كلها هو خرطوم الفيلالربّي

أنفو متل خرطوم ]: من كمام [ 
  .إلطفائيةا

فسد : فًاَرف َخِرَخ: من العربية :ٕخۤرف
  .رَبعقله من الِك

أكل حلم : ]يقولون ف [ فواويلّط
  .خاروف

 ،فةِرواَخلف ِراَخل: والصفة منه يف العربية
  .اخلرفان واخلرفانة: قالوا وهم

 ،فَراَخل إىلنسبه : فهخّر: عربية :فٔخّر
  .للمبالغة يف خرف أيضًاوهم يستعملوا 
عشا الفقري : ]يقولون [  :فۤاشإخلْر

 ،أصًالمل جند هلا  ،فه الطعامات: يريدون ،خرفاش
: )العربية(فالن  ))خرفج((ل من عۤالولعلهم بنوا على ٕف

ة مأقول بنوها على كل ،ن غذاؤه يف سعة ونعمةُسَح
مدلوهلا عكس املدلول املراد ذهابًا منهم ومن 

كما  - ىهذا الطعام التافه نعمة جّلأن  تواضعهم
  .-يبدر منهم شكر اهللا على أيسر النعم 

ف على فعالن ِربنوا الصفة من َخ :أخلرفان
  .فةِرف واَخلِراَخل: وعربيها ،وفعالنة

  .خرف :انظر

يم يقيم يف بادية بطن من نۤع :فانأخلْر
  .حلب

يف لعب ورق  ]يقولون [  :أخلْرفوشة
الورقة التافهة : يريدون ،لو خرفوشةزت ْل: ةالشّد

: ٓفتٓاوْرُك: من السريانية ،اليت ال شأن للعب فيها
  .أردؤه: أي ،املتاع ثّيْرُخ

  .رفوشاتاَخل: واجلمع
 ،قهمّز: قًاْرَخ خرق الثوَب: عربية: ٔخٔرق

 ،أقصاهابلغ قطعها حىت : َةاملفاَز ،طعنه: بالرمح نًافال
فتح فيه : ويف البناء البناَء ،ضهاجتاوزها وقّو: العادَة
  .جعل فيه فرجة ،نافذة

خرق  ،أمر خارق العادة]: من كالمهم [ 
  .فالن النظام والقانون

 ،قَرمصدر َخ: قْراَخل: من العربية :قإخلْر
  .وهم يستعملوا استعمال األمساء

  ]:من شعرهم [ 
  :- وقوال فنون - اإلبۤرة قالت

  - !يا جمنون  - لوال خرقي                       
 خرقك أنته اش كان بكون ؟                
ۤقت املي مالعباية خّر: ]يقولون [ : قرّٔٔخ

و كبسة إي واهللا يا خّي ،ود عالقمباز عالقميصعالكّب
  ).العربية(ل للمبالغة يف خرق بنوا على فّع ،مطر تقيۤلة

من  ةالقطع: رقةاِخل: ةمن العربي :إخلْرقة
  .النسيج املمزق

: أيضًاوقالوا  ،واوهم رّد ،قَراِخل: واجلمع
  .اخلرقات

  .))قةاخلْل((ومصر تقول 
  .١١ص )) هز القحوف(( انظر

وكان يف حلب فقراء جيمعون اخلرق من 
  وكانوا جيعلون منها األكياس يشتريها  ،القمامات
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أما الواهي منها  ،منهم العطارون والسمانون
  .فيشتريها الصرماياتية يتخذون منها حشوة للصرامي

تسقيط بدقنو هالشقرا ]: من كمام [ 
 .وصفرا مالشخاخ ّممحرا مالَد: فسامتل خرقة الَن

  .أنفاا خرقة ا يا ريت خّفي ما أجت بعتت يل خّفسّت
) مقعدا(رة متل املكْب]: من تشبيهام [ 

 .)يف جند أيضًاويستعمل هذا التشبيه (ق باخلَر
و و خلقة ونّصبين آدم نّص]: من أمثاهلم [ 

  .خرقة
ما بصري املرا ختسل : ]من كتاب اللّباد [ 

والدا وقت التسميع باملادنة يوم اخرق أو  ٕخٔرقا
  .ا أش بساووبزعلوا املاليكة ويعلم اهللا ،اجلمعة

 ،ثقبه ،ثلمه: م الشيَءَرَخ: عربية :ٔخٔرم
  .عدل عنه: عن الطريق ،فصمه

مثلها : الكلدانيةٔرم ويف ْك: ويف السريانية
  ).بالكاف(

  .خرم بوعدو: ]يقولون [ 
م ْرُخ ،الثقب: مْراُخل: من العربية :مإخلْر

  .ثقبها: اإلبرة
من خرم اإلبرة تطل : ويعجبين مثل اليابان

  .على السماء
يقول احلشاشون وجياريهم : ٕخۤرم

: ما صار يل وقت أشحط يل شحطة دخنة: املدخنون
 إىلة شعرت حباجة ملّح: يريدون ،ت كتريخرْم

 ،الثقب): العربية(بنوا الفعل من اخلرم  ،التدخني
ن الثقب أل ،وكانوا على فن يف هذا البناء هلذا املدلول

التدخني وحنوه إمنا هو الشعور  إىلش والتعّط ،فراغ
: فقالوا ،ثلمته د الدم والدماغ على سّدبفراغ تعّو

الفراغ فيهما أو  حدث عنده هذا الثقب: أيم خِر
  .فهو مضطر لتالفيه

  ةرۤماَخل: وجعلوا مصدره
  
  

 .اخلرمانة: وهي ،اخلرمان :وصفته
  .مَرمبالغة يف َخ: عربية :مٔخرّٔ

 . امةواخلّر انظرها

  .هاانظر .الصفة من ٕخۤرم :أخلرمان
بعدها  ،رمان املتقدمةمن اَخل :اخلرماجني

أطلقوها على : أداة النسبة يف التركية): )جي((
مفروض فيه  ،فين يف إدارة حصر الدخانلاملوظف ا

يكون ذا أن  هذين إىلعدا دراسة التبغ والتخمري وما 
ق جهاز ة تذّوة رهيفة يف طعوم الدخان يف حاّسحاّس

وعلى هذا يتقاضى  ،إياه وال سيما األنفالتنفس 
  .راتبًا ضخمًا

، السوري تتجاوز أنواعه العشرة نوالدخا
  .قريب من اجليد حّد إىلومراعى فيه التفنن 
بنوا على فرعل من مخش : ٔخرمش

مبعىن  ،بنوا على فعمل من خرش، أو خدش): العربية(
  .أيضًاخدش 

اإلفساد  :اخلربشة واخلرمشة: يف اللسان
  .والتشويش

ال تدوس على دنب القطة ]: من أمثاهلم [ 
و حيمل و يلعب مع القط بّدالبّد .بتخرمشك
  .خراميشو

ش يو متل خرامخّط: ]يقولون [ : ٔخرمش
اخلربشة واخلرفشة : قال يف خمتار الصحاح: اجليج

معىن إفساد : يريد .واخلرمشة كلها مبعىن واحد
  .خدشه): العربية( شهي أا من ّمخوظّن ،الشيء

متل حبال : ]يقولون [ : هٔضٔخٔرٔمْن
يراد باحلبل  ،تنني راحيني وتنني جايني: خرمنضة
فالصائر  ،كل شيء صار يف شيء: العريب امدلوهل

فقد أعياين أمرها  ))خرمنضة((وأما  ،حبل للمصري فيه
يف سوق الزهر دكاين من بيت أن  اهتديتأن  إىل

  :ومضينا وسألناه عن سبب اسم أسرته ،خرمنضة
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ي القدمي جّدأن  كل ماأعلم ،ال أدري-
  .كان من اإلجنكارية
وحاولت عقد الصلة بني أنا عدت 

من أن  رتوتذّك ))خرمنضه((اإلنكشارية وبني 
وهو  ))ييد((وتلفظ  ))ييطا((ألقاب اإلنكشارية رتبة 

فما أيسر  ))خرمن((أما  ،حسن هذا ،ضابط األورته
رسية االتركية عن الف ))خرمان((كلمة  إىلما رددا 
اجلباية يف العهد أن  وكنت أعرف ،مبعىن البيدر

 ،قل خلزانة الدولةأو  اإلنكشاري جباية للسلطان
 – فرضها استبدادهم وجباية ثانية لصندوقهم اخلاص

إذن فقد كان ميضي الضابط  - إجنكاري :انظر
البيدر  إىلميضي  ))ييطا((اإلنكشاري صاحب رتبة 
اإلنكشارية أن  وحبكم ،جلباية حصة اإلنكشارية

أن  نظاميون جدًا كانوا اليسمحون لذوي البيادر
يقابالن  إمنا اثنان ،يقابلوهم دفعة واحدة وبغري نظام

وإذا انتهى أمرمها جاء  ،ويدفعان ما يترتب عليهما
وبقي هذا  ،ييينظم هذا السري جنود الطا ،غريمها

تنني : متل حبال خرمانده: التعبري منذ ذلك الزمان
املثل يف عهدهم أن  مع فارق ،راحيني وتنني جايني

مث ملا دالت دولتهم غدا ال  ،يوحي احترام النظام
  .يوحي هذا االحترام

من له ): العربية(ى حتريف اخلنَث :يِترْناْخل
  .أيضًاواألنثى  لعضو الرج

 . اخلرنكعي التالية :انظر :أخلٔرندعي
لقب حتقري يطلقه اليهود من  :عيگأخلٔرْن

  – الفوات انظر –) العربية(كلمة اخلاء والراء وااللف 
  .احلقري :افًا مبعىنگالعربية تلفظ جيمها  ))عَجۤن((ومن 
  .نكع :انظر

 إىلفوا ري اليهود اليهود فيحّرـد غويقّل
 .دعيْناخلَر

  وبّراَخل: من العربية :رنوباَخل
  

وذكره داود  ،ةالفتح لغّيأو  وال يفتح ،رنوبواُخل
  .وقد حتذف النون: اخلاء وقال بضّم

وارتفاعه حنو العشرة من  ،ر حنو القرنوهو شجر يعّم
محله قرون منبسطة مسراء  ،ينبت يف اجلبال ،األمتار

لذا  ،ةثخينة فيها نسبة كبرية من املواد السكرّي
يعرف بدبس  ًا جيدًايتخذون منه شرابًا ورّب

ة وأوراقه مشعّي ،كما يتخذون منه اخلمر ،اخلرنوب
 أمحروخشبه  ،ة اللون تستعمل يف الدباغةحناسّي
موطنه األصلي حوض البحر األبيض املتوسط  ،صلب

  .الصغرى ةال سيما آسي
خبز يوحنا، ألنه كان : ويسميه النصارى
  .يأكله يف الربية حسب الرواية

  .صرينيعرفه قدماء امل
  .خرنوب: أصل الكلمة فارسية: قيل

َحروَبا : الكلدانيةَحروبٓا، ويف : ويف السريانية
  ).باحلاء املهملة(

  ).باحلاء املهملة(َحروب : ويف العربية
  .KHARUBU: ويف األكدية

خّروب : واستمدا التركيــة فقالت
  .وخرنوب

: واستمدا الفرنسية من العربية فقالت
CAROUBE.  

: واستمدا اإلنكليزية من العربية فقالت
CAROBE.  

: تغالية من العربية فقالتربواستمدا ال
ALFARROBA.  

ة احلديثة مــن التركية واستمدا اليونانّي
  .KHAROUPI: فقالت

: ))لسان العرب((يف ]: من اعتقادهم  [
 ،ى سليمان كل يوم شجرةكان ينبت يف مصّل

شجرة كذا أنبت يف أرض : ما أنت ؟ فتقول :فيسأهلا
  ...دواء من داء كذا أنا ،كذا

: أي(حىت إذا كان يف آخر ذلك نبتت الينبوتة 
  ،وبة وسكتتاخلّر أنا: قالت)...اخلرنوبة
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اهللا قد أذن يف خراب أن  اآلن أعلم: وقال سليمان
  .هذا املسجد وذهاب هذا امللك

احدة و :ومنه القرياط ،قرياط: ةيف القبطّيو
واختذت حباته واحدة الوزن ألا ال  ،الوزن قدميًا

فوزنوا به األشياء  ،خيتلف بعضها عن بعض وزنًا
وال  ،هب واملسك والزعفران واألدويةاخلفيفة كالّذ

 .يزال سوق العطارين حبلب يستعمل القرياط
شعرو خرنويب : يف األلوان ]يقولون [ 

  .ةوشواربو خرنوبّي
  .١٣٢ص  ١١ ج: ويرياية األرب للن انظر

ه اخلرنوب يا مقومعًا شعَر]: من شعرهم [ 
 .كوزبطربوش 

 . ماريدو ماريدو اخلرنويب]: ومن أغانيهم [ 
نوب طلبت من رعجوة اخل]: من أمثاهلم [ 

 . ا بيت لوحدارّب
 قنطار: متل اخلرنوب]: من تشبيهام [ 

  .خشب عدرهم حلو
  .١٨٠ص  ٨س : جملة املشرق انظر

 . ٣٤٧ص  ٢٥س : وجملة الضاد

و من كيس خّر]: من كمام [  :ٓوٕخّر
و لقب كردي معتوه كان يف وال عاش كل خبيل، خّر

دوه و ألنه كان كلما هّدب خبّرلّق ))ليْطَباملْع((
لعضوي : ي ٕمْن، يريدٕخرِّ: بالچاويش الدركي أجاب

: ))خّر((و ،رةفالم امللك مقّد ،الآبه له :أي ،التناسلي
عضو التناسل يف الرجل، والياء ضمري : يف الكردية

ضمري املتكلم : ))ٕمْن((بده أّك ،املتكلم العربية
  .ةبالكردّي

 ،ميزحوا معهأن  وشاء صحبه يف املعبطلي
أن ام على نفقتهم، وبعد فدعوه أن يغتسل معهم يف احلّم

بيت النار استولوا على مافيها  إىلنزع ثيابه ودخل 
من نقود واختذوا من النقود شواء للغداء تناولوه بعد 

و وال من كيس خّر: االستحمام مع من دعوه قائلني
  .)بإبدال ياء املتكلم بواو الغائب(عاش كل خبيل 

 يقوم نبت: عَوْراِخل: العربية من :إخلْرۤوع
 دهن ذو ،العصافري بيض كأنه ًاحب حيمل ساق على
زيت : يعصر فيسمى ،السمسم اهلندي: يسمى كثري

وهو أفضل زيت حملرك  ،يتخذ مسهًال ،اخلروع
كما يدخل  ،تاناويدخل يف تركيب الده ،الطائرات

  .ويف بعض ضروب احلرب ،يف الصابون والبالستيك
  .وموطنه األصلي اهلند قرب املياه
  .ةوورد ذكره يف اآلثار الفرعونّي

  .٥٥٣ص  ١٨س : املقتطف انظر
ل من خرق عَوبنوا على َف: ٔخْرَوق

  .هاانظر: )العربية(
اب هادا زملة زّر: ]يقولون [  :وقاْخلُر

ء ذو خروق فال حيفظ أنه إنا :قخبرويريدون  ،خروق
  .يكذب وال يكتم سرًا وال يؤمتن على عمل ،مافيه
  .الفوات: انظر

اللنب يراب : يف اصطالح البدو :إخلرياط
  .باملاء القليل
  .ماملعلَّ ،باملدرَّ: عربية: يجّرواِخل :يجّراَخل

 CARTE  وضعها األتراك لكلمة :اخلريطة
  .اليونانية مبعىن الورق KHARTISة عن الفرنسّي

. اخلارطة إىلوبعض املعاصرين حرفها 
  .هاانظر

  .اخلارتة: مستها .٥١٢ص  ١١س واملقتطف 
  .راملصّو: اها ابن خلدون يف مقدمتهوّمس

  .صورة األرض: ابن حوقلومساها 
 :مساها عبد اللطيف البغدادي يف رحلتهو

  .رسم األرض ورسم املعمور
  .٤٢ص  ٢٨و س  ٢٢٣ص  ٢٥س: املقتطف انظر

 . ٩٣ص  ٢٧عدد : وجملة الكتاب العريب

وين يف حبار وما فيا ]: من ألغازهم [ 
  .)يف اخلرائط( :مي؟

  
  

  اخلليف إىلحيرفوها أن  ويغلب :اخلريف
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 ،أحد فصول السنة األربعة: عربية .-  هاانظر -  
  .يقع بني الصيف والشتاء

: أيخترف الثمار مسي باخلريف ألنه فيه ُت
  .ىتقطف وجتَن

الشمال  فيه يستوي الليل والنهار وّب
وتنقص املياه ويسقط ورق الشجر واجر بعض 

  .الطيور للمناطق الدافئة
والعربية  ،اخلريفي عندهم :والنسبة إليه

منت ((كما يف  - ريفيف واِخلْريف واَخلَراَخل: تقول
  .- ))اللغة

  .احلرير: عربية :ّزاَخل
  .قهره: خزاه: عربية :ىَزَخ

  .خزي :انظر
  .اخنزى: بنوا منها للمطاوعة

 حلي الشيطان وصااخِز: ]يقولون [ 
  .مرتك

  .كبۤناخيزي العني عن : ]ويقولون [ 
من عشائر سهل الغاب جبسر  :اَخلزاْعۤلة

  .الشغور
قة من ْلَح: زامةاِخل: من العربية :زاماْخل

وهم  ،ا الزمام عر جتعل يف وترة أنف البعري يشّدالَش
ة تضمها املرأة الفضّيأو  ةالقطعة الذهبّي إىلاستعاروها 

البدوية يف مؤخر جانب أنفها اليسار املثقوب 
  .تحليلل

  .ثقب: خزم: ويف العربية
زهر عطري : ىزاَماُخل: من العربية :زاۤمىاْخل
مسيت باخلزامة لشبه ثقوب يف وسط  ،متعدد األلوان

  .العرب أطيب الزهر رائحة ويعدّه ،الزهر
 .ALFAZEMA: واستمدا الربتغالية فقالت

ال لتسمية مكان خزن بنوا على فّع :اناخلّز
  .خارهاملاء واّد

  .تانااخلّز :ومجعوا على

زرته  ،قرب حلب ))الطبقة((ان ومنه خّز
  .مرتني

: من العربية -  انظرها  الغزانةأو  :زۤاۤنةاْخل
 ،تانازن واِخلزاِئاَخل: واجلمع ،مكان اخلزن: ةزاَناِخل

  .نزۤانات وإخلْزاخلزاين واْخل: وهم قالوا
  .AL ACENA: واستمدا اإلسبانية فقالت

  .خزانة وخزينة: واستمدت الفارسية
زيتا َح: الكلدانيةويف . زيتٓاۤح: ويف السريانية

  .)باحلاء املهملة كالمها(
  .العربية اخلزانة للمكتبة اخلاصة واستعملت

ۤاۤنة وصار لك ربيت يادّبْك]: من كمام [ 
  .ة وخزۤاۤنةقّب

يف املرأة حيدث  يقولون]: من كنايام [ 
  .اۤيت خزۤانة دّمٕفْض: رتيف أثناء الوالدةالمعها 

حدا حط صرمايتو  إذا]: م من اعتقاده [
خبزانة وكانت هاخلزانة بسكنا ويل بتطري الصرماي 

  .ع عليها صاحبا وما بشوفاوبطّل
 .اخلزانة مفتوحة حرام تضّل: ]ويقولون [ 

هللا يفضحو أاللي فضحين : اخلزانة املفتوحة بتقول
  .هللا يستروأواللي سترين 

أطلقوها على مرجل احلمام  :امخزۤانة احلّم
  .حيث له مدخل من بيت النار

 يصفون للمرأة العاقر: ]من كتاب اللّباد [ 
  .ام مرات فإا ستلدجتلس يف خزانة احلّمأن 

األحاديث الباطلة : عربية :التَبْعَزاُخل
األمور اليت  ،ماأضحك من اهلزل واملزح ،املستظرفة
 .ال أصل هلا

ل من الطني وشوي ِمما ُع: عربية :فَزاَخل
  .ارًا فّخريصيبالنار حىت 

  .افاخلّز: وصانعه وبائعه
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فاي َزاخلزفة و اَخل: ومفرد اخلزف عندهم
  .فايةَزواَخل

  .فاياتَزفات واَخلَزاَخل: واجلمع
: الكلدانيةويف  ،ۤحصفٓا: يف السريانية

  .)وبالصاد باحلاء املهملة وكالمها( صفَاَح
وحيتاج  ،أنواعهواخلزف الصيين من أرقى 

  .درجة حرارة عالية إىليف صنعه 
 ةإيطالي إىلوانتقلت صناعة اخلزف الصيين 

  .اشتهرت به البندقية وفلورنساو ،١٥يف القرن 
  .٢٣٠و  ١٧٧و ٠ ١٥و  ١٢٩ص  ٢س : املقتطف انظر

  .٥٢٢ص  ٤س : وجملة العصبة

  .طعنه: خزقه: عربية :خزق
  .ل من خزقه للبالغةبنوا على فّع :قخّز
 ،ق الورقخّزوق تيابو خّز: ]ويقولون [ 
 .قمبعىن مّز فيستعملوا

: السرَّ ،خرهاّد: خزن املاَل: عربية :َخَزن
 .كتمه

  .سر خمزون: ]يقولون [ 
 .مبالغة يف خزن: عربية :نخّز

املال : اخلزنة واخلزينة: عربيةال من :اخلزۤنة
  .املخزون

  .واستعملوها جمازًا ملكان املال املخزون
  .اخلزنات: واجلمع

  .خزنة وخزنه دار: واستمدت التركية
 ،واستمدا اليونانية احلديثة من التركية

  .KHASNES: فقالت
: واستمدا الرومانية من التركية فقالت

HAZNA.  
  .HAZNA: واستمدا القرواطية فقالت

مسى االتراك خازن الدولة  :خزنه دار
امللحق  :))دار((ا بعده ،باخلزنه دار من اخلزنة املتقدمة

  .الفارسي مبعىن مالك الشيء وصاحبه
  .وبيت اخلزنه دار يف حلب

أطلقوها على قطعة من  :عة اخلزنةمشّم
ع مطلي مبادة تسرع يف نضوج الدمامل النسيج املشّم

مسيت باسم بيت اخلزنة  ،بعد لصق قطعة منها عليها
  .يعملوا يف حلب

 ذّل: )العربية(ي ِزَخ: من العربية :يٕخِز
  .قهره: وخزاه ،وهان
  .خزى واختزى :انظر

 يخِزل: يريدون ،خيزي العني: ]يقولون [ 
  .اهللا عني احلسود

  ]:من هنهونام [ 
  عيوَنك السود أشكيها لشرع اهللا

  وخدودك احلمر خيزي العۤين وما شا اهللا              
  كل الزهور تزهر كل سنة مّره

 ه دوم حممّر -ياروحي  –إال خدوَدك               
املال : اخلزينة كاخلزنة: من العربية :زيۤنةاخل

مكان  ،وجمازًا ،فهي فعيلة مبعىن املفعول ،املخزون
  .املال

اخلزاين : اخلزائن، وهم قالوا: واجلمع
  .واْخلزۤينات

  .اخلزنة :انظر
َكِزينه، ولعلها مستمدة : واخلزينة يف الفارسية

  .من العربية
  .خزينة وخزائن: التركيةواستمدا 

: واستمدا األلبانية من التركية فقالت
HAZEN.  

وخزاين  ،عندٓو خزاين مال: ]يقولون [ 
  .قارون
  .قارون :انظر

سوسة خّس خساسة وُخ: عربية :ّٔخس
  .رُذل، نقص يف الوزن أو القدر: وِخّسًة

  .هاانظر .اخلسيس :والصفة منه

حىت تصل  ينّط .- هاانظر – حشيش أبوكان 
قدماه ظهره ويضرب على الدف قائًال يف مدحه 

  :مستعطيًا
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  ك عاجلۤيبةيَدإللي  مّد
  ي عۤيبةخساسة وال ْه ْيال ِه                     

عشب حويل أو  بقلة معروفة: عربية :أخلّس
  .ذو أرومة حوهلا األوراق

اي ة واخلّساخلّس: مـوالواحدة عنده
  .ايةواخلّس

  .واخلساياتات اخلّس: واجلمع
  .اهلند الشرقية: موطنه األصلي
ويف  ،سٓا وحصٓاَح: ويف السريانية

  .)باحلاء املهملة(ا َصا وَحَسَح: الكلدانية
وقد تسميه  ،يثٓاّسَح: يةنوقد تسميه السريا

  .ايَشّسَح: الكلدانية
عن  KHASSU: شوريةالبابلية واأل ويف

  .خياسأو  خياص: السومرية
ن أرومته ـيقطع موالبابلية تسمي كل ما 

  .اءمبعىن القطع كاجلزر والقّث ،باخلّس
  .٢٢ص  ٦٤٨عدد  ١٢جملة الثقافة س  انظر

يف مقابر قدامى  وجدت بذور اخلّسو
  .املصريني

ويف األقصر جند حتت رجلي إله اخلصب 
  .والتناسل أكوام اخلس

ورسم املصريون القدامى إله التناسل ممسكًا 
وطب  ،الشهوة اخلس يقويأن  باخلس داللة على

وبتوفر  ،اخلس يقوي العصب والبصرأن  اليوم يقّر
أكل من  ىءوخمط ،فيه يداوى به العقم ))ه((فيتامنني لا

  .العض وطرح الورق
وكان اجلنود الرومانيون جيففون أوراق اخلس 

  .مث يدخنوا
واستمدت الربتغالية اخلس مــن العربية 

  .AL FACE: فقالت
  .ومكبوسًا وسلطةويؤكل اخلس نيئًا 

والنصارى يف حلب يأكلونه يف رأس السنة 
  .وغريهم يأكله مع اجلنب، مع اللنب

  .هاواشتهرت حارم خبّس

 :آخر مومسه ويف حلب يسمون اخلس يف
ألنه أدرك األرضي شوكي ويكون  ،اخلس الشوكي

  .كبريًا
على خس  ]: وينادي عليه بياعه[ 

  .الشوكي يا كبار
على : ي بياعهوقبل اخلس الشوكي يناد

ي يف عامل اخلس خّس: يريدون( !غنم املٓور ياكبار
: واملور ،زكاها وأطيبهاأ :كغنم املور يف عامل الغنم

الغنم احلمر اليت جتلب من  :أي محرة مبعىن األكردّي
  ).ضول ال الغنم البيض الضعيفةنااأل

: ، أوشريكني على خسة: كما ينادي بياعه
  .خسة ىكل عشرة عل

  .نيمةب َغالطّي: ينادي بياعهوكما 
خمدة يا : ويف محاة ينادون على اخلس

  !.انرّي
ب من أخس حليب أطَي: ]من توريام [ 
  ).خيطفون اهلمزة(خيار الشام 

يبليك متل : ] من دعائهم على فالن[ 
 . اوأجريك يف اهلو )الوسخ(راسك يف  :مابلي اخلس

ب اخلسيس جْل اخلّس]: من أمثاهلم [ 
ملا جبي التوت بقول  ،)ما جيلبه لبيته أأسو: أي(

أجا : ونعلم امرأة حتب اخلس قيل هلا( .للخس موت
  ).ةجتيه حمۤو: التوت فقالت
  .ل حّسكول خس وقّل: ]من جناسهم [ 
ار راح واحد لعند حّف]: من نوادرهم [ 

ختومة وكان بياخد على حفر حرف كل اسم 
  فر يل امسيحا: وقال لو ،قرشني

  ؟امسك-
  خس-
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اد حيط النقطة فوق اخلاء روملا حفر و(
  .)ا بآخر السنيحّط: قال
  .٦٨٦س  ٢٣س : املقتطف انظر

   .٥٧ص  ١٨س : وجملة الضاد
. طرده :لَبالَك أخس: من العربية :ٔخسا
  .د وانزجر وذّلُعَب :َخِسىء الكلُب

: يصرفوا مع ضمري املخاطب والغائب
 أو(ۤيت وخسا وٕخْس و خسۤيتو خسۤيت وخسۤييت

  .)اخسو أو(وٕخسيوا ) ۤستْخ
) ختسا أو(ٕتخس : وتصريف مضارعها

) ختسا أو(وختس ) خيسا أو(ي وختسوا وخيس وختِس
  .وخيسوا

وخسا  ،خيس عليك]: من سبام و[ 
  .باطك

   .خسر: انظر :سارةاْخل
املرأة اليت : الةالغّس: من العربية :اۤلةاخلّس

أما  ،جرأجتلب للقيام بعمل الغسيل يف البيوت لقاء 
  .لاملخسّۤ: من يغسل املوتى فيسمونه

   .االتاخلّس: واجلمع
آلة تغسل : الةالغّس: من العربية :اۤلةاخلّس

  .يسموها بلفظها العريبأن  ويكثر ،الثياب
   .االتاخلّس: واجلمع
  .الكسترا: انظر :اخلسترا
: هَتْسَخ: من التركية عن الفارسية :هأخلسَت

  .املريض
وكانت كثرية  ،وقل استعماهلا اآلن

  .االستعمال يف العهد العثماين
من  ،انهخسَتاَخل: وتكتب :اَخلسته خانه

دار : أي ،الفارسية: ))خانه((و ،املتقدمة ))خسته((
  .املستشفى ،املرضى

عدد املستشفيات يف حلب سنة : إحصاء
   .مستشفى ٢٤هو  ١٩٦٠

رًا ْسَخ ر املاَلِسَخ: من العربية :ٕخۤسر
  : ...سارة ووَخ انًاسروُخسارًا وَخ سرًاوُخ
  .كَلَه ،ضّل: فالن ،ضد رحبه ،عهضّي

ر خساۤي: وجيمعون اخلسارة على
  .وخسارات

  .هاانظر ،اخلسران: والصفة منه عندهم

 ،رِسَخ): باحلاء املهملة(ر َسَح :ويف العربية
  .نقص

ومثلها يف الكلدانية  ،رَسْح: ويف السريانية
  .رخِس): باحلاء املهملة(

  .خسارت: التركيةواستمدت 
 التركية نـم واستمدت اليونانية احلديثة

   .KHACOURA: اخلسارة فقالت
ر و كّتاملا بتخسر مّن]: من حكمهم [  

  .)التعبري عريب(ى باخلسارة ط أوَلاملفّر .ومّن
كلو أالولد لبسو خسارة و]: من أمثاهلم [ 

   .)يقوى باألكل فيستفيد أهله من قوته: أي(جتارة 
  .جعله خيسر: رهخّس: عربية :رٔخسّٔ
 ر عدّوالصديق البخسّۤ]: من حكمهم [ 

  .مبني
بنوا الصفة من خسر على  :سرانأخل

اخلاسر : وصفتها العربية ،اخلسرانة: وهي ،فعالن
   .واخلاسرة

ۤفه عليه هاخلسع ْت]: من سبام [  :إخلۤسع
خسيعة ((مل يرد يف العربية إال  ،نيخسع اخلسِعهاأل
   .همخسِّمبعىن أ)) خسعهمأ((و ))القوم

ام عو قّدْسَخمالو حق ْي: ]يقولون [  :عٔخسّٔ
ل من بنوا على فّع ،رهحيّق: يريدون ،بيت امحاه

  .املتقدمة ))اخلسع((
   .ع للمطاوعةختّس: وبنوا منه
: سوفًاُخ ف املكاُنَسَخ: ةـعربي :َخَسف

  :القمُر ،هب يف األرض وغرقذ
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ذهبت : العُني ،سقط :السقُف ،ذهب ضوءه
  .له ما يكرهه وّمحأذّل :نًافال ، ،وغارت

من نوره  زوال شيء: وخسوف القمر
  .بينه وبني الشمس األرضط لتوّس

  .خفس: ويدانيها يف العربية
  . الضرب على النحاس يف اخلسوف: ٦٢٣ص  ٤س : جملة الضياء انظر

و خسكارك أّش: ]يقولون [  :ارٔكْسإخل
: يريدون ،خسكارواليوم ؟ الزم كل واحد يشتغل 
: من التركية ،نة لهالعمل امللزم به واحلصة املعّي

 ،اليابس: ))خوشك((: سكار عن الفارسيةُخ
  .الطحني: ))آرد((و

  .كارشاخل: انظر
حصيلة : اخلسكار: اصطالح التجار ويف

  .س املال البسيطرأ
خسكار غداي نص ]: من كالمهم [ 

ص كل عامل الزم خيّل .اوقية حلمة ورغيفني
  .خسكارو

ال ختسكر معو : دلبإهل أيقول  :رٔخْسٔك
: خسكرة: من الكردية ،هادا ما حبمل خسكرة

  .املزاح
 ،ۤسلٓسل وٕخبٕخب: ومضارعه عندهم :خَسل

: سًال الشيَءل غسًال وُغل يغِسَسَغ: : من العربية
  .ره باملاء وأزال وسخهطّه

  .ل واختسلّسخنا: ومطاوعه عندهم
 . وغسل واملختسل وختسل واخلسيل انظرمها

 ،فالن خسل: يقولون ]:من كنايام [ 
أنه  :يريدون ،خسل: والبطيخ ما بقى يرتل عالسوق

 ،وسخ وزال بالغسلأنه  إىلملاع اإل: وأصله ،مضى
: اع وغدت ملعىن املضي والزوالملمث نسي هذا اإل

خسل : يقولون وعليه ،يلولإخسل القرع من نص 
واليأس  ،يئس منها: يريدون ،هالشغلةيدو من إ

  .هحصيلة فوات الشيء ومضّي

يدتني إيد وإيد بتخسل إ]: من أمثاهلم [ 
منو بدوسو  مابتعرف كاشطوف بيَت .خبسلوا وچ

  .واخسول وچك ما بتعرف منو ببوسو
خسلنا فنۤاجني  إذا: ]من كتاب اللّباد [ 
 إذا .ار يف البيت ما منعود منشوفنالقهوة واخلّط

 ،ارو يزور البيت خّطا بكون بّدة وّچلت القّطخّس
املرا خسلت التياب يوم الوقفة بتزحلقوا مجۤال  إذا

د َحأاملرا اللي بتخسل أربعني  .احلجاج يف عرفات
خرق أو  املرا خسلت خرقا إذا .نگزنتورا بعضا بت

  .ل املاليكةمعوا بتزّعَساوالدا يوم اجلمعة وقت الْب
بالغ  :)العربية( الشيَءل ّسحتريف َغ :لخّس

  .يف غسله
  .خسلو؟أش يل امليت أ]: من كمام [ 
والعرق  ،لو دلةخّس]: من جمازام [ 

  .لوّسَخ
ل عاجلرن ختّس !أيوه]: من كنايام [ 

  .)مَعاستأثر بالِن: أي(وحدك 
س ولو فاق بيض كوّياأل]: من أمثاهلم [ 

  .)دوم: أو( ل كل يوممالنوم واالمسر بشع ولو ختّس
لت القطة وچا خّس إذا]: من اعتقادهم  [
لوه ام خبّسالبنام باحلّم .ارخّط عالبيت جييو بكون بّد
  .اجلان

حجب : خسوف القمر: عربية :اُخلسوف
 .بينهما األرضنور الشمس عنه باعتراض 

 ،الرذيل ،التافه ،الدّين: عربية :أخلسيس
  .البخيل: ا: يريدونوهم 

  .اخلسيسني واخلسيسات: واجلمع
  .مال اخلسيس برو فطيس]: من أمثاهلم [ 

  فعيل : )العربية(حتريف الغسيل  :أخلسيل
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واستعملوا اخلسيل جمازًا يف  ،مبعىن مفعول من غسل
  .خلسل كما استعملوه مصدرًا ،ة للغسلالثياب املعّد
  .اطات اخلسيللّق :]يقولون [ 
اجلمعة اخلسيل يوم : ] من كتب اللباد[ 

ة ودين ووجع اخلسيل يوم التنني شّد. ش املاليكةبطّر
كب لقن ناللي مابكون بلقن خسيال سخرة ب .يدينإ

غابت الشمس واملرا عم تنشر غسيال  إذا .خسيال
كانت املرا عم تنشر  إذا .و يطلقابكون جوزا بّد

اللي  .ا بسجا مطر بكون جوزا ما حبّبخسيال وأ
بتجي ستنا بلقيس  ّمتول أف لقن خسيال بعد بتنّش

سخنة بلقن خلسيل وما كان  ينا مْيكّت إذا .وبتعاونا
 ملراارادت  إذا .فيه خسيل حباسبنا اللقن يوم القيامة

  .بيض الزم تلحس بطن شقرقةأيطلع خسيال 
  .يوم اخلسيل اركاب وسري]: من أمثاهلم [ 

ماعليه شي بطلع ]: من جمازام [ 
لقن اخلسيل  .)ل ضرره يف حلوق كيقولون(باخلسيل 

  .)متعةمتسامح جيمع خمتلف األ: يريدون(شۤرة ٕعابن 
 ،الضيف البيت خّش: ]يقولون [  :ٔخّش

  .دخل فيه: يف املكان خّش: عربية
ال يف دّخ: ليل هو خمّش ))ساساأل((ويف 

  .ظلمته
  .دخل: خّش: مريوطبدو  ويف هلجة

ه واملوّج ،اجلرس خّش: ]يقولون [  :ّشٔخ
بنوا  ،يًاه الزمًا ومتعّدــيستعملون ،اجلرس خّش
): العربية( لّياُحلأو  من خشخش السالُح عَّعلى َف

: ةويف التركّي ،ع له صوت عند اصطكاكهـِمُس
و حيك أاليابس يلطم أو  حكاية صوت القرع :خّش

  .بشيء آخر
 ،ت املصاري جبيبوخّش: ]يقولون [ 
  .وخشخشت

  .خشخش وخشخوشة :انظر
  
  

  .بائع اخلشب ،ةعربّي :ابأخلّش
  .وهم مييلون ،ةاَباخلّش: واجلمع

  .اب يف حلبوبيت اخلّش
: من التركية عن الفارسية :شافاْخل

أي  ،املاء: ))آب((و ،اللذيذ ،بالطّي ،داجلّي: ))خٓوش((
أطلقوه على منقوع الفواكه  ،املاء اللذيذ املستطاب

 ني والكرز والقمردينواخلرنوب والّت بيباجلافة كالز
كما أطلقوه على عصري مامل جيفف  ،وجمفف املشمش

  .عرض على النار إذاكالربتقال والرمان ال سيما 
  .ويعطرون اخلشاف مباء الزهر

  .خالف النعومة: شانةاَخل: عربية :اۤنةَشاْخل
األحسن ناكل الطحني : ]يقولون [ 

  .شانتوْخب
ظ من عيدان الشجر ُلما َغ: عربية :بأخلَش

  .اليابس
ايب َشۤبة واَخلَشاَخل: مـعنده واحده

  .ةبايَشواَخل
  .باياتَشبات واَخلَشاَخل: واجلمع

 .املوسوعة يف علوم الطبيعة انظر
ردت مرتك متوت  إذا]: من أمثاهلم [ 

  .ا تشعل خشب التوتخلّي
تعبري : (ينا اخلشباتفّك]: من كمام [ 

وفيه كانت  ،منقول من أحد فصول خيمة كراكوز
: يقولونرون فويتنّد ،كتاخلشبات مرهونة وجبهد ُف

بقينا : يريدون(السرۤاج  ْياخلشبة وَه ْيَه .)اتبشاخل
  .)كما كنادون تغيري

و شي خشٓبٕمفالن ]: من كنايام [ 
: يريدون(ة اخلشۤبة طۤاّق .)مات: أي ،جنازتهيريدون (

  .)ئةحاله سّي: أي ،بيته واٍهأن 
  ة ـماخلشبة للرقب ،خشبنت حمروقةفالن ماللي 
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ري ليس عنده ــأنه فق: يريدون(وة للكلوة موماحل
مث مىت  ،ثوب واحد يرتعه من املشجب ويلبسه إال

اذ ليس طعام  ،هذا األكل قّدم داماإل ةمحو صّب
  .)الكلوة إىلحيرفون األكلة  ،غريه

ال : متل خشب الدلب]: من تشبيهام [ 
قنطار خشب على : اخلرنوبمتل  ،بشتعل وال بلّب

  .درهم حلو
ميشي خشبو ]: من دعائهم على فالن [ 

  .)ميوت: أي ،تابوته: أي(
خشبة احلبس حبست : ] المظمن معا[ 

  .بةَشبات وَخَشمخس َخ
ال رّح إىلوينسبون : ] من تصحيفام[ 
فرأيت  ،دخلت مسجدًا أصلي اجلمعة: زار مصر قوله

ة ينة وقّفمعهم خشبة وسّكني كلهم مستصحبني املصّل
شيخهم  إىلفسألتهم عن أمرهم فأخذوين  ،وفارًا

 ،مجلة فيه إىلفأخرج يل كتابًا وفتحه وأشار بإصبعه 
ال جتوز صالة : عن حيىي بن حيثى عن النيب: أناقرأا 

أماهو  ،ة ووقارعّفعكينة وة وَسيخبش إالاجلمعة 
عن : هه شيخ جبانبوهنا رّد) يتخبعن حتيت بن : فقرأها

 إالال جتوز صالة اجلمعة : عن النيب) حتيت بن خبشي
  .ة وفارينة وقّفخبشبة وسّك
صار : ب الشيُءخّش: ةعربّي :بٔخّش

  .كاخلشب
: يريدون(ب يف الذكر خّش: ]ويقولون [ 

أخذه احلال وغاب عن صوابه وانعقد لسانه وغدا 
  .)خشبة ملقاة على األرض ال حراك ا

  .بختّش: فقالوا ،لوبنوا مطاوعه على تفّع
ذو : أي ،ببيت خمّش]: من كالمهم [ 

  .خشب
بيتو خشب : ]يقولون [  :خشب خۤشيبان

خذ من اخلشب فقط ال مّتأنه  :يريدون ،خشيبان
  .قصب قصيبان: ومثله ،حجر وال معدن

  )).حديدان((حكاية انظر

عن  ،قشَتاَخل: من العربية :كَتأخلْش
 الثوب حتت يفقطعة مزيدة : جةَتْشَخ: ةالفارسّي

  .بطاإل
  .اخلشاتك :ومجعوها على
نبات : عربية عن الفارسية :أخلشخاش

 ،ستخرج منه األفيونُي ،حيمل شبه أكواز بيض
يباع عند  ،ويستعملون اخلشخاش لتنومي األطفال

  .ارينالعّط
 ةموطنه األصلي مشال سورية وآسي

ف حيث كان يزرع فيها قبل ثالثة آال: الصغرى
  .وورد ذكره يف آثار الفراعنة ،سنة

اخلشخاشة واخلشخاشاي  :دةــوالواح
  .واخلشخاشاية

 .اخلشخاشات واخلشخاشايات: واجلمع
  .املوسوعة يف علوم الطبيعة انظر

  .٢٢٧ ص ١٢١ وس ٢٢٧ ص ١٢٠وس ١٨٩ ص ١٨ س: املقتطف

أطلقوها على جمموعة مدافن  :أخلشخاۤشة
  .خاصة يف مكان خاص

): العربية( ش الشيَءخخشوبنوها من 
  .دخل وغاب: وخشخش فيه ،أدخله

  .اخلشخاشات :واجلمع
: فالن متل اخلشخاۤشة]: من كمام [ 

هذا يف من فقد شخصيته  يقولون ( الۤشة ما بترّد
  .) فغدا يقبل كل ما يعرض عليه

أو  خشخش السالُح: عربية: ٔخشٔخش
  .مع له صوت عند اصطكاكهُس: يّلاُحل

  :]أشعارهم من [ 
  ها؟يحمبوبيت يف السما كيف الوصول ل: قال لو
 جريها إد عگخشخش هلا بالذهب بتر: قال لو

أطلقوها على الوعاء التنكي  :اخلشخوۤشة
 ،فتصوت ك للطفليف داخله حصى حتّر ،نغالبًا امللّو

  يلهى ا ،وقد يكون هلا مزمار



- ٣٣٤ - 
 

عفوعة للتلطيف من خشخش فبنوها على  ،األطفال
  .املتقدمة

: من الفارسية ،اخلسكارأو  :اخلشكار
  .الطحني :))آرد(( اليابس و ،اخلشن: ))كْشُخ((

 اخلشكار للطحني اخلرجي نوهم يستعملو
الطحني : يقابله ،والراسو بعّبأو  اخلبز اخلرجيأو 

  .اخلاص واخلبز اخلاص
  .وقد جيعلون الشني سينًا مهملة

 :ةويف الكلدانّي ،كوشكٓارٓا: ةويف السريانّي
  .اراكوشَك

: ))كْشُخ((: ةمن الفارسّي :إخلشكاۤنة
أطلقوها على  ،))آنه((بعدها امللحق  ،اجلاف ،اليابس

جمفف األمعاء تشحن لتعمل منها أوتار اآلالت 
  .العازفة

 ،األنف: اخلشم واخليشوم: ةعربّي :أخلْشم
كما  ،ال البدو وبعض الريفإوال يستعمل اخلشم 

  .استعملوه مبعىن النتوء يف األرض
  .شوم واخلشوۤمةاْخل: ومجعوه على

باحلاء ( حرسومٓا السريانية: ويدانيها
  .املنقار ،اخلرطوم): املهملة

شانة َخ ن الشيُءخُش: من العربية: ٕخۤشن
  .مِعخالف َن:  ...شونة ووُخ

الصفة من : نِشاَخل: من العربية :نۤشإخل
  .اعمضد الّن ،نةاخلْش: واملؤنث ،مةخشن املتقّد

: نوا فقالواوهم سّك ،شاناِخل: واجلمع
  .ناتنني واخلْششان واخلْشاألْخ

و وكان رّد ،كالمو خشن: ]يقولون [ 
وأجالو يف  ،وبرچاية خشنة ،وعضمتو خشنة ،خشن

  .لعب الطاولة زهر خشن
معاشرة األخشان شرك ]: من حكمهم [ 

  .باهللا

اصطالح يف صناعة احلرير  :إخلۤشن
وترتيب  ،أطلقوه على اخليط األخشن ،الطبيعي

  .ۤرب مث اخلاۤرقاخلشن مث الٕز: خشونته عندهم
  .جعله خشنًا: نهخّش: عربية :نٔخّش
خيشاه  ي الشيَءخِش: من العربية :يٕخِش

  .قاهخافه واّت:  ...خشية و
  .واخنشى مّن: وبنوا منها للمطاوعة

له فّض: بالشيء ًافالن خّص: ةعربّي :خّص
  .اختاره: لنفسه والشيَء ،به فردهبه وأ

 نص هادا عدو خّص: ]ويقولون [ 
خصين بعدائه ونص على هذا العداء بأن : يريدون(

  .)أبداه
أنته أش : قال أحدهم إذا]: من سبام [ 

  .كيقطع نّص: ك؟ أجابه خصمهخبّص
البيت من : ّصاُخل: من العربية :إخلّص

ويطلقه بدو حلب على أصغر بيوت  ،قصبأو  شجر
  .الشعر

 سّل: خصاه خيصيه خصيًا: ةعربّي :ٔخٔصى
  .خصيته

وهم  ،صّيْخواَمل صّياَخل: والصفة منه
  .وارّد

  .اخنصى للمطاوعة: وبنوا منها
يت ـال ينسل لفقد اهلرمونات ال واملخصي
وكذلك يتوقف منو الشعر السيما  ،تفرزها اخلصيتان

  .كما تزول من املخصي رجولة الصوت ،يف الوجه
شوريني وكان اخلصي شائعًا لدى األ

 ،ها اليونان من مصروالبابليني واملصريني واستمّد
ألن الرقيق املخصي  ،ها الرومان من اليونانواستمّد

  .أغلى مثنًا من سواه
  .احليوان للجاحظ يف فهرسه انظر
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كثرة ): العربية( صبحتريف اِخل :اباخلْص
  .ضد اجلدب ،اخلريوالعشب والنمو 

) العربية( صبحتريف اِخل :أخلصب
  .املتقدمة

  .ۤبةأرض ٕخْص: يقولون ولدى التأنيث
  .ط اإلنسانوْس: ةعربّي :رأخلْص

  .نواصور وهم سّكاُخل: واجلمع
: ةويف الكلدانّي ،رصٓاَح: ةويف السريانّي

  .)كالمها باحلاء املهملة(ارَصَح
ع على طوال ال تطّل]: من كمام  [

وقد  ،وسخة: أي( ع حتت ٕحصراولوحة خصرا طّل
ة خصرا هّزأو  ة خصراال يعجبك طوال ودّق: يقال
  .)ع حتت خصراطّل

  ]:من أغانيهم [ 
  ٓودارج خصرو بشالّي                ٓو آمان آمان علّي

  :وغريه
  ما َبهوى غريكوحياة خصريك 

 ة بتسوى خسممّي! يامامانومة يف حضينك  
  ]:من هنهونام [ 

  ك عالدارت طبول الفرح من دخلَتدّق
  ح وفاحت رحية األزهاروالورد فّت                     

  يقدح نار والوچ دورة قمر واخلّد
 تو ما حيمل الزنار واخلصر من رّق                    

  :] ومن أشعار البدو[ 
  يگرصين يا شوۤيگالت

  )بالقيظ: أي( يِضگحل بالرص الّنگ         
  لر خصر غزّياخلْص

  شر البيِضگوالنهود           
 ،ه بكثرةخّص: صهّصخ: ةعربّي: صٔخصّٔ

  .مهضد عّم ،أفرده بشيء مما ال تشاركه اجلملة فيه
  
  
  

  .ختصيص وختصيصات: ةركّيت الّتواستمّد
ال خصصة والَبالرمحة ْم]: من أمثاهلم [ 

  .عاّم
: صلةصلة واَخلاُخل: من العربية :ةإخلصۤل

وهم  ،فصله وقطعه: من خصل الشيَء ،العنقود
  .يطلقون اخلصلة على اجلزء من العنقود

  .واوهم رّد ،صالتل واُخلَصاُخل: واجلمع
 الشعر اتمع: صلةاَخل: من العربية :إخلصلة

  .وهم أطلقوها على القطعة منه ،القطعة منهأو 
ة فضيلة ّلاَخل: صلةاَخل: من العربية :ةصۤلإخل

  .وغلب على الفضيلة ،رذيلةأو  كانت
  .واوهم رّد ،صالتصال واِخلاِخل: واجلمع

قال الشيخ : ] من عثرات أقالمهم[ 
هذه اخلصلة من أحسن : يقولونو: إبراهيم اليازجي

كل : وهي ،وإمنا اخلصائل مجع خصيلة ،لئاخلصا
: صلةوالصواب يف مجع اِخل ،بة فيها حلم غليظَصَع

  .وهو القياس ،بالكسر: خصال
  .نازعخاصم واُملاُمل: عربية :ماخلْص

: يقولون وهم ،صوم واألخصاماُخل: واجلمع
الشيخ إبراهيم أن  على ،صوم واألخصام كالعربيةاْخل

: يريدون ،هؤالء أخصامي: يقولونو: اليازجي قال
ل الصحيح العني ال جيمع ْعوَف ،مجع اخلصم بالفتح

 ،ت ليس هذا منهاألفاظًا شّذ إالعلى أفعال 
  .والصواب مجعه على خصوم

 :عليه رشيد شرتوين يف جملة املشرق ورّد
األخصام مجع : قال ))تاج العروس(( أن :٧٩٧ ص ٢س
و  خْرَفَك: ممجع خْص، أو أكتافو  فككِت: مِصَخ
  .شهادكشهيد وأ: مجع خصيم، أو فراخأ

  
  
  

وم ــخصم وخص: ةواستمدت التركّي
  .وأخصام
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ة ن التركّيـة اخلصم مت األلبانّيواستمّد
  .HASM: فقالت

 إذااهللا يكون خصمي  :]من أميام [ 
  .بۤدگب

  ]:من أغانيهم [ 
  واهللا شامۤة أمونة عالليمونۤة

 هللا أن على شانك ظلموين خصٓم                   
 ،من مصطلح التجارة والصريفة :مأخلْص

 حتريف احلسم ،ا إجراء ترتيل مئوييريدون 
  .طعالَق: )العربية(

  .واستعملت يف هذا املعىن يف العهد األيويب
الربتقال اليوم خصمو : ]يقولون [  :مأخلْص

قطع يريدون  ،القطع): العربية( من احلسم ،دعشإب
  .املساومة

أو ( هالشغلة: ]يقولون [  :ٔخٔصم
: الشيَء َمَسَح: من العربية ،ا خنصمامّن )هالدعوى
  .أصله قطعه من

  .اخنصم: وبنوا منها للمطاوعة
دع : يريدون(ةاخصوم سۤري: ]يقولون [ 

  .)ذكرها
نواة : يريدون(زرااخصوم َب: ]ويقولون [ 
 .)األمر وأصله
بنوا املصدر من خصبت األرض  :صوۤبةاْخل

صب ومسع اِخل ،ومل يسمع هذا املصدر ،عولةعلى الُف
  .يف العربية

ه ـيقابل ،االنفراد: ةعربّي :صوصاُخل
  .واالحنصار يقابله اإلطالق ،العموم

 ،خصوصًاو ،على اخلصوص: ويقال
  .واخلصوصي

وص ــعلى اخلص: ةت التركّيواستمّد
) على اخلصوص: أي( وخصوصًا وباخصوص

  .وخصوصي

سم اال: ةـصوماُخل: من العربية: صوۤمةاْخل
  .جادله ،نازعه: من خاصمه

 ،ونةال خْصَب: ]يقولون [ : ٔوۤنةأخلْص
  .يبنوها من خِص ،زجره عن أعمال املخنثنييريدون 

  .هاانظر

  .اتصوَناَخل: واجلمع
): العربية( صيةفون اُخلقد حيّر :أخلصۤوة

يف  يقولونو ،اجللدتان تضمان البيضتني ،بيضة الذكر
  .اخلصوات: ويف مجعها ،اخلصوتني: مثناها
  .ةياخلص: انظر

ه شّببحدا : قال لو]: من كمام [ 
  .لةْصالعروق مّت: قال لو ،خصواتو لعيونو
  .فعولمفعيل مبعىن : ةعربّي: أخلصّي

  .اخلصي: انظر
  .صباملكان اِخل: ةعربّي: اخلصيب
  ،اقفنيمن مفردات الّث: يصًاخّص
                               :يقولون :] من عثرات أقالمهم[ 
أو  خصوصًا: وصوابه ،خطأ ،يصًا لتناكتب خّص

  .يل يف هذا احلرفومل يسمع وزن فّع ،خاصة
من أعضاء : صيةاُخل: من العربية: ۤيةإخلْص

صيتان صيان وُخان وِخـصيومها ُخ ،ناسلالّت
  .صيتانوِخ

وهم قالوا  ،ياتْصى واُخلَصاُخل: واجلمع
  .اخلصيات فقط
وا احلليب من عم خبّض: ]يقولون [ : ٔخّض
 خضخض املاَء :ن العربيةـم ،و زبدةشان يطالعوا مّن

  .كهحّر: وحنوه
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 ،مرضان أنا كو ختضينال : ]ويقولون [ 
  .فسايناألنفعال الّن: اخلض: يف القاموس

ي و بلِكرو خّض: لللدّال ]ويقولون [ 
  .حريك املتقدمنوهي جماز من ال ،ويبدفع أكتر ْش

  .اخنّض: بنوا منها للمطاوعة
  .فالن عقلو خبّض]: من استعارام [ 

 ضارّياُخل: من العربية :اْخلضۤاري
 أصفر ،عصفور أكرب من الدوري قليًال: ريّيَضواُخل

  .لَياألْخ: ويسمى أيضًا ،اللون ويف جناحيه خضرة
: ةعربّي ،اقفنيمن مفردات الّث :ٔخٔضب

وهم  ،اخلضاب: واالسم ،نهلّو: عرخضب الّش
   .نواسّك
  .٢٩ص ٢ج: اية األرب انظر

: وحنوه املاَء خضخض: ةعربّي :خضخض
  .كهحّر

مزعوج من خضخضة : ]يقولون [ 
  .السيارة

ضر اِخل: م العريبــواالس :رْضإخل
صاحل كان يف عهد أو  نيب: ر مبعىن األخضرِضواَخل

ن أوصاف مارجرجس آتقابل أوصافه يف القر ،موسى
  .عند النصارى

حي بأنه  واإلسالم والنصارى يعتقدان
ذلك ألنه شرب ماء  ،ًا حىت قيام الساعةويبقى حّي

  .رِضآب ِخ: ةاحلياة اليت تسميها الفارسّي
، وللخضر مقامات يف خمتلف بلدان العامل
: منها يف اهلند يعتقد فيه اإلسالم واهلندوس ويسمونه

روح تسكن أنه  ويصورونه ويعتقدون ،خوجه خضر
منها مقام  ،ويركب ظهر مسكة ،اآلبار وجماري املياه
نها مقام آخر له يف مدخل وم ،اخلضر يف باب النصر

  .القلعة حيرسها كما حيرس باب النصر
  .نقيب األولياءبأنه  والصوفيون ينعتونه

  
  

اشتعل نوران يف  إذاأنه  :] يعتقدونو[ 
  .بيت حضر اخلضر

بني املغرب  ملابتعّتم العني ادوإذا شفت شّح
بيعيش ما لليواملرا ا .اخلضر هوالعشا بكون هادا هّو

  .تشحد ال ولد ماخلضرال اوالد الزم 
: له يقولون تشردقيوعندما يسعل الولد و

  .)أجندك اخلضر: أي(خضر 
 ))بدائع الزهور((وترى قصة اخلضر يف 

  .ياسإالبن 
  .دائرة املعارف للبستاين انظرو

  .ودائرة املعارف اإلسالمية

                                                                                                          :٩٠ويف منظومة الشيخ وفا الرفاعي ص 
  مقام اخلضِر...

  إلياس بباب النصِر: وقيل              
  ]:من هنهونام [ 
  ورـك نياعريسنا بوّچ

  ناطورإَلك  واخلضر                    
  تدورشقد ماردت يف الدنيا 

 متل عروستك ممكن تشوف؟                     
  .جعل لونه أخضر: رهخّض: عربية :رٔخضّٔ
مؤنث : اخلضراء وتقصر: عربية :راأخلْض

  .خضراأل
 .األخضر :انظر

كماية خضرا وبامة خضرا ]: ويقولون [ 
س وال طازج، غري امليّب: يريدون... ولوبية خضرا و
 . املكبوس بامللح

جبنة خضرا ولو كبست بامللح : ويقولون
  .خ على النارألا مل تسّي

إيدو خضرا، ونفسو ]: ومن استعارام [ 
  .خضرا

  ]:وينشدون يف أذكارهم [ 
  عاخلضرا وعاخلضرا           يا َبَدوي جيب اليسَرى 

من بعدي ماتنبت ]: من أمثاهلم [ 
  .  احلشيشة اخلضرا
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: من مصطلح العيب الكعاب :أخلٔضرج
  .الكعب املصبوغ باألخضر

اللون : ضرةاُخل: ةمن العربّي :اۤخلْضٔرة
ر واخلضار َضوجيمعوا على إخل ،البقل ،األخضر

  .واخلضروات
ويف مشال املغرب جيمعون اخلضرة على 

  .ضوراُخل
  اخلضر: ١٥٥ص ٢ج ٧الد : ة اللسان العريبجمّل انظر

  .والبقول والفواكه

  :معارضات الزيين احلمصي من
  وكذا اخلضار مجيعها فلحومها   
كمحشي القرع مث البامي ) من الكبش: أي( منه

  ...حيث اخلضار بأنواع هلا اختلفت: ومنها
  :ومنها

  وصرت أرمق شذرًا للمحاشي كذا
  اللحم واألرزاز واخلضر إىلطورًا                     

  :ومنها
 يف اخلضار الطاهرات              قصدي وسؤايلإن 

م واحد زهرا لغريو قّد إذا: ]من آدام [ 
واهللا  يٕإ: بياخدا وبشما وبصلي عالنيب وبقول لو

  .كرة بعمَرْضٕخ
يا رب  عرب وخضرْه]: من كمام [ 

  .القدرْه
يطلقوا على بائع اخلضرة، وقد  :إخلَضري

  .اخلضرجي: يقلدون غري احللبيني فيقولون
  .الصناعاتقاموس  انظر

  .ةاخلضرّي: واجلمع
 ،من أهم أسواق حلب :ةيّۤسوق اخلضر

كان قبل توفر أسباب النقل احلديثة يبيع حمصول و
  .بلبساتني ح

تطأمن : خضع خضوعًا: عربية :خضع
  .وانقاد وذّل

  .اخنضع: وبنوا منها للمطاوعة
  .خضوع: واستمدت التركية

  .ره خاضعًاصّي: عهخّض: ةعربّي :عخّض
 ،كتب: ًا بالقلمخّط خّط: عربية :خّط

رسم : على الشيء ،اختذها وأعلم عليها: لنفسه َةَطاِخل
  .عالمةأو  خطًا عليه

مايصل  :من مصطلح اهلندسة: عربية :أخلّط
ومن أنواعه املستقيم  ،وهو ال عرض له ،بني نقطتني

  .واملنكسر واملنحين
  .اخلطوط: واجلمع

  .خط وخطوط: ةركّيواستمدت الّت
اخلط من التركية  واستمدت الرومانية

  .HAT: فقالت
مااخنفض من األرض اليت : عربية :أخلّط

  .فلحت
  .الساقية: انظر

  .وهم سكنوا ،طوطاُخل: واجلمع
األعوج مالتور  هاخلّط]: من كمام [ 

  .الكبري
  .الكتابة: عربية :أخلّط

  .نواوهم سّك ،طوطاُخل: واجلمع
اخلط وأبدعوا يف  وكان األتراك يعتنون يف

 ،سن اخلطحدرس : ومسوا درس اخلط ،اخلط العريب
وفيها  ))حسن حسين(( وعاش يف حلب آخر مبدعيهم

  .مات معدمًا
  .ومقربة الوفائي فيها خطوط مجيلة

  .اطاخلّط: انظر
خوش : ويسمي الفرس حسن اخلط بقوهلم

  .خط
  ٩٤٠ص ٢٦س : جملة املشرق انظر

  .١٢٩ص ٩ج ٣الد : ة سومروجمّل
  .٣٩٨ص ٢٠س: واهلالل

 . ٣ص  ٩واية األرب للنويري ج 

خط : من مصطلح اجلغرافية :ستواخط اال
  .ومهي يقسم األرض نصفني مشايل وجنويب



- ٣٣٩ - 
 

وتبعد عنه  .حلب تقع يف الشمايل منهو
  .بست وثالثني درجة
خطان : اخلط احلديديأو  :خط احلديد

ويف املدن  ،حديديان متوازيان تسري عليهما القطر
يكون غري أن  مراعى يف خط الترام ،حافالت الترام

  .ئ لكي ال يعيق السريتنا
  .خرج القطار عن اخلط: ]ويقولون [ 

خط الشام : ويف حلب خطان عريضان
واخلط األول قامت  ،وخط بغداد ويتصالن ببعضهما

  .ةوالثاين شركة أملانّي ،ةبه شركة فرنسّي
  .واآلن كالمها مؤمم

  .٢٥خ اآللة والتصنيع وتطوراا صتاري انظر
أما خط الترام يف حلب فكان ذا فروع 

  :ثالثة
  .ة الشام حىت السراياخط حمّط -ً ١
  .خط الرمضانية -ً ٢
  .خط باب أنطاكية -ً ٣

  .مث ألغي اخلطان األخريان
  .ألغيت اخلطوط كلها وأخريًا

وقامت مبد خط الترام يف حلب شركة 
  .فرنسيونمسامهة معظم محلة أسهمها 

  .ضهر اخلط: انظر :ضهر اخلطٔ
  .أطلقوها على غضوا :الكّف خّط

  .خطوط الكف: واجلمع
خطوط الكف يستدل منها على أن  ويعتقد

  .ومث كتب فيها ،معامل النفس
اصطالح عسكري للمواضع  :خط النار

  .األمامية من جهة القتال
  .خطوط النار: واجلمع
: يقولون وهم ،خطا خيطو: ةعربّي: ٔخطا

  .فتح ما بني قدميه ومشى: يعم خبِط
  .اخنطى للمطاوعة: وبنوا منها
  : - وتسهل مهزته - اخلطأ: عربية :أخلطا

  .ضد الصواب
 األخطاء : واجلمع

يف مجع  يقولون :] من عثرات األقالم[ 
 أما ،األخطاء :صوابه ،خطأاخلطيئات وهو اخلطأ 

  .الذنب: اخلطيئات فجمع اخلطيئة
  .حدث خطأ مطبعي: ] يقولون[ 
  :]من أشعارهم [ 

  يا قارىء العلم بني اجلاهلني خطا
  .)عملك خطأ: أي(

 ،اه على عملوخّط: ]يقولون [  :أخّط
 ،أخطأت: قال له - ه وتسهل مهزت - أهخّط: عربية
  .اخلطأ إىلنسبة 

مايكلم : طاباِخل :من العربية :طاباْخل
وهم استعملوها أيضًا يف إلقاء  ،هبه صاحَب الرجُل

  .مقال على اجلمهور
كأمنا مفرده  ،طاباتوجيمعوا على اْخل

  .ملحق بتاء الواحدة
  .خطب: انظر

أطلقوها على من خيطب الفتاة  :ابأخلّط
  .للزواج

  .ۤابني واخلطاباتإخلّط: واجلمع عندهم
 .خيطب أهل العريسأن  ]:من عادام  [

  .اجلازة وخطب :انظر
 ايوحدة ما عم جب إذا: ]من كتاب اللّباد  [

ر يف احلارات يوم اجلمعة وقت ابني الزم تطرۤطخّط
 إذا .، أو الزم تبّيت أرمل يف جامع البخيتانداأل

  .ا خطابنيّيجبداست البنت فوق املكنسة 
يقفون : والدلعاب األأ: ] لعامأمن [ 

هل أوالثاين  هل الفىتأ لاألوني متقابلني ميثل صّف
ويف  ،ه وخبطى واحدةكّل لاألوفيتقدم الصف  ،الفتاة

  :الشطر الثاين بتراجعوا ويصيحون
  !ارة ار العّمياعّم             حكن باخلري يصّب-
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وخبطى  أيضًاني ــفيجيب الصف الثاين متقدم
  :ويصيحون ،ويتراجعون يف الشطر الثاين ،واحدة

  ! ارةار العّمّمعيا              ويصبحكن باخلري -
  :وهكذا

  ! ياعمار العمارة            جينا خنطب بنتكن -
  هبالف ومّي إال               هما منعطيكن هّي-
  ةار الصينّيدّو               ملاز أ  حبلق     إال
  ر ابوابامنكّس               منروح على دارا -

  ةعروستنا هّي ْيَه                  ارا والشمع دّو
  ةعروستنا هّيهي      

فتاة الصغرية املاثلة الوخيطف  لاألومث يهجم الصف 
  .جنب الصف الثاين وبتشتغل الزالغيط

  .يقيم مبنبج) )اّنبوَباأل((فخذ من  :اباخلّط
  .طابةاِخل: من العربية :طاۤبةاْخل

  .خطب انظر
  .طابتِخ: لتركيةاواستمدت 

وال  ،على الضيوف أطلقوها :ارإخلّط
 ))خاطريل(( :مسعوا من االتراك ،يستعملون هلا مفردًا
عزاء على ار األوبنوا منها للزّو ،مبعىن ذي املقام اخلطري

  .ومل جيمعوا منه مفردَاال فّع
زقزقت العصافري يف  إذا]: من اعتقادهم  [

خسلت  إذا .ة خطارجبّي احلوش بكون عم ببشروا
طار من لقن  إذا .ا بكون بدو جيي خطارچة والقّط

و ياكل من خبزو العجني شقفة عجني بكون بّد
خسلنا فناجني القهوة قبل مايروحوا  إذا .خطار

  .اخلطار ما منعود منشوفن
طالء : )العربية(حتريف اخلطوط  :اْخلطاط

  .هاب به املراة حاجبختض
  .ويتخذ من دخان حب العفص

  .ختطط :ومطاوعه ،طخّط :وبنوا منها فعل
  منو حۤاسس عخطاط ]:  من كمام[ 

  
  

  .حق خطاط ومحرا ابتكسبو السمرلا .مرت األعمى
 - انظرها -  ال من خّطفّع: عربية :اطاخلّط

ومن مشاهري  ،أطلقها األتراك على من جييد اخلط
مؤرخ  ))ابن العدمي(( اطني القدامى يف حلباخلّط
  .وخطه ماثل يف حمراب احللوية، حلب

الكبري الكوفية آية وتعد كتابة مئذنة اجلامع 
وهي  ،فريدة يف اخلط الكويف ال يضاهيها خط كويف

  .آية الكرسي
طائر : ةاف العربّيّطحتريف اُخل :افأخلّط

طويل اجلناحني قصري  أسود ،يشبه السنونو أسود
  .ةعصفور اجلّن: ىويسّم ،الرجلني

  .بفتح اخلاء ))املنجد(( اهوّمس
  .اخلطاطيف :واجلمع

  .الثمانني منتشرة يف العاملوأنواعه تبلغ 
  .املوسوعة يف علوم الطبيعة انظر

  .٢٣٨ص١٠ج: واية األرب للنويري
 . واحليوان للجاحظ يف فهرسه

ا وال اف نام بّرأجا اخلّط]: من أمثاهلم [ 
  .ختاف

خطب الناس وعلى الناس : عربية: ٔخٔطب
 ،ئًاقرأ عليهم شي: طابةاِخل: واالسم ،طابةطبة وَخُخ

  .وعظ
  .هاانظر. اخلطيب: والصفة منه

  .١٥٦ص: ةالتذكرة التيمورّي انظر
  .اخنطب: بنوا منها للمطاوعة

أو  دعاها: خطب الفتاَة: ةعربّي :ٔخٔطب
  .طلبها للزواج

  .اخلطيبة: وهي ،اخلطيب: فهو عندهم
  .اخنطبت البنت: بنوا منها للمطاوعة

 . خامت اخلطبة: يف خامت انظرو
ر ما خطب هّيقبل ]: من كمام [ 

  .فالن را ليخطبا جتوزا .طباحل
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داست البنت  إذا: ]من كتاب اللّباد [ 
  .ابنيا خّطفوق املكنسة جبّي

  .اخلطاب: انظر
و عم خبطب وّد: ] من تعبريام احلديثة[ 

  .)استمدوه من الغرب(
مطران حلب : ايف منشور جرمانوس حّو

 وال ،اخلطبة التتعوق أكتر من سنة: ١٨٠٧سنة 
  ...تكن العالمة غري مدورتني منديل وذهب

  .الرجال مع الكاهن يف اخلطبة أبدًا اوال ميضو
  )).ةغّر((املنشور كامًال يف  انظر
 .اخلطوبة: انظر

مصدر : طبةاُخل: ةمن العربّي :إخلطۤبة
  .ما خيطب به من الكالم: خطب

خطبة : سالميةومن اخلطب الدينية اإل
  .اجلمعة وخطبة العيدين

 .ماسواها فمناسباا ال حتصرأما 
الح يف : خطر له األمُر: عربية: ٔخٔطر

ذكره بعد : بباله وعلى باله ويف باله األمُر ،فكره
  .وقع يف ومهه ،نسيان

  .كةَلشراف على َهاإل: ةعربّي :أخلٔطر
  .األخطار: واجلمع
  .خطر: ت التركية والفارسيةواستمّد

 ،للخطرالتعرض : ] من تعبريام احلديثة[ 
  .خطر املوت ،ينذر باخلطر ،شارة اخلطرإ

مرضو خطر ومرضتو : ]يقولون [  :إخلۤطر
: واملؤنث ،لۤعر على ٕفَطبنوا الصفة من اَخل ،رةخْط
  .ةَلْعٕف

رين أعمل خّط ىبقٕا: ]يقولون [ : رٔخطّٔ
بباله  بنوا من خطر األمُر ،رينذّك: يريدون ،الالزم
  .ل للتعديةمة على فّعاملتقّد

  .ةاملّر: عربية :رةأخلْط
  .رات وهم يسكنونَطاَخل: واجلمع

  

وخطرة ، وهاخلطرة اعفي عّن ]يقولون [ 
  .اجلاية جازيه

جعل : وغريه الثوَب ،رسّط: ةعربّي: طٔخطّٔ
: طوَطاُخل ،جعل هلا حدودًا: البالَد ،فيه خطوطًا

  .رمسها
  .ختطيط وختطيطات: ت التركيةواستمّد
: واللغة اجليدة .خطفه: عربية: ٔخٔطف

 والربُق ،أخذه بسرعة ،استلبه ،اجتذبه: فًاْطفه َخخِط
  .استرقه: السمَع والشيطاُن ،ذهب به: البصَر

  .)باحلاء املهملة( حطف: ةويف السريانّي
: ةعربي: لونو خمطوف: ]ويقولون [ 

كأن يف : انفعالأو  ره من مرضغيُّتف اللون خْط
  .اخلطف معىن استالب اللون الطبيعي

. نسان من أي عامل يطرأولغري اإل: ونقول
  ،الطبخة محضا خمطوف: ]ويقولون [ 

  .قليلأنه : يريدون ،والشراب حلوٓو خمطوف
 ق وخطفقاجا مالسأ]: من كمام [ 

  .لو قاق
 .متل الربق اخلاطف هأجا]: من تشبيهام [ 

فالن خبطف اللقمة ]: من كنايام [ 
  .مالتّم

من  حْلقةطفل يتوسط : ] من ألعامو[ 
تدور  ،ميثل الشوحة ولد وخارج احللقة ،األطفال

  :احللقة وحتاول الشوحة خطف الولد صائحة وجمابة
  افةشوحة خّط أنا-
  وأمو بلّم أنا-
  ...وباكلو وبشرب دّم-

 ،منقار الطائر ،نسانأنف اإل: عربية :أخلطم
  .وكذا السباع ،مقدم أنف الدواب وفمها
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خطم علينا : يقول الريفيون والبدو :ٔخٔطم
 - دون تشديد - خطم: عربية ،)مخّط: أو( فارس
قاطعًا  :أي ،استقبله جازعًا): أي طرفه(الرمل  أنَف
  .ضًااه عْرأّي

ومنه قول العامة : رضا أمحدوقال الشيخ 
  :خطم له الطريق وعليه الطريق: يف جبل عامل

  .سلك الطريق األقربأو  ضًاقطعه عْر إذا
: يريدون ،طريق أخطم: ]ويقولون [ 
  .أقصر وأدىن

  .األخطم انظر
  .مختّط: لوبنوا مطاوعه على تفّع

األمر واحلال : ةّطاُخل: من العربية :ةإخلطّۤ
  .والطريقة

 .واوهم رّد ،ططاُخل: واجلمع
قال : ] من عثرات أقالمهم [ :اْخلطوۤبة

حضرنا خطوبة : يقولونو: براهيم اليازجيإالشيخ 
ومل ترد اخلطوبة  ،مصدر خطب املرأة: يعنون ،فالن

 ،منا هي من ألفاظ العامةإو ،ء من اللغةييف ش
  .طبة بالكسراِخل: والصواب

مصدر : طورةاُخل: من العربية :اْخلطورة
وهم يستعملوا ملعىن  ،ةبعد دّق جلَّ: ر األمُرخُط
  .التلف إىلاألمر املفضي : اخلطر

من  ،نيمن مفردات الثاقف :خطوط الطول
ومهية على سطح األرض  خطوط: ةمصطلح اجلغرافي
  .متتد بني القطبني

من  ،من مفردات الثاقفني :خطوط العرض
ة تبتديء من خط ومهّي خطوط: ةمصطلح اجلغرافي

  .مشاًال وجنوبًا ستواء وتعارض خطوط الطولاال
  وقد – طوةاُخل: من العربية :اخلطۤوة

وهم جيمعوا  ،ما بني القدمني عند الشيء :- تفتح
  .واتاخلْط: على

  .الفشخة: ويرادفها عندهم
 . أهل اخلطوة: انظر

البمشي لك خطوة امشي ]: من أمثاهلم [ 
قال  ،ةك باجلّنخطوَت! شيخي  :قال لو .لو خطوتني

  .عيني شي يقّطبّد: لو
م وبتأّل هاحليوان حبّس: ]يقولون [  :ّياْخلٔط

: بتستحق الشفقة هأختك زغرية خطّيو ،عذبوطي ْتْخ
تصغري خاطىء ): العربية( حتريف خويطىء وخويطئة

  .وخاطئة
ومل  ،طْيْخ: نسانإواذا قال أحدهم يف 

  يٓوَحيلّط: يكن يستحق الشفقة أجاب السامع
  .)لدغته حية: أي(

: ويف الكلدانية ،طيتٓاْح: ةويف السريانّي
يشفق  هبه الشر خبطيتش): باحلاء املهملة(ا طيَتْح

 .عليها
: عربية: من مفردات الثاقفني :َخلطيَئةا

  .بالذْن
: ، وهم يقولوناخلطيئات واخلطايا: واجلمع

  .)كالعربية(اْخلطّيات واَخلطايا 
: ويف الكلدانية ،طيتٓاْح: ةويف السريانّي

  .)باحلاء املهملة( اطيَتْح
طلع لو : يقولون :] من عثرات أقالمهم[ 

: صوابه ،بعالمةماليتو أربع خطيئات وكل خطأ إيف 
 .وكل خطأ بعالمة ،مالئه أربعة أخطاءإيف  أخطأ

  .من خيطب أمام اجلمهور: عربية :اخلطيب
وهم ، وتقصر مهزته، اخلطباء: واجلمع

  .يقصروا
: من خيطب امرأة، أي: عربية: اخلطيب

اخلطيبة : يسمون املخطوبةيدعوها للزواج، وهم 
  .واملخطوبة

  ]:من أغانيهم [ 
  ظلمتيين! يامو              ها ّمالبنت تقول ال

  ليش ما عطيتيين              ل خطيب األجاأّو
 دينو على ديين            وتاين خطيب األجا 
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ة عاملريض متل الشّق]: من تشبيهام [ 
أسلوب كالم يتحدث  لكٍل: يريدون(زيارة اخلطيب 

  .)به
ويل خطابة  أمحد،هاشم بن  :اخلطيب

  .ه٥٧٧مات س ،وله مؤلفات ،حلب
من ارتفعت  ،من مفردات الثاقفني :اخلطري

 .النبيل ،الرفيع ،الشريف ،مرتلته
 ،االختالس: طيفةاَخل: ةمن العربّي :اْخلطيۤفة

  .ساملختَل
 أناكانت ماتت أخيت و: ] من لوحام[ 
 ،كبوَسْنة َسوّيْش: ويت لال حسنة عروحااشاب وس

: ديأنان السنبوسك لباب اجلامع وصرت نا لْقوشْل
لكن  ،سنبوسكات عروح أخيت ْتَلالربيد ياخد لو ْت

هالتحتيم وهالنظام منو بفهمو؟ لقن السنبوسك صار 
  .خطيفة ومليح سلمنا عاللقن

: ةطيَئاَخل: من العربية: ةّيَطاْخلأو  :ةيّٕۤطاْخل
  .بالذْن

: ويف الكلدانية ،حطيتٓا: ةويف السريانّي
  .)باحلاء املهملة( اطيَتْح

انصاب فالن خبطية ظلمو : ]يقولون [ 
ة ي ورا هاألبو اللّفيت ال تصلِّـتك برقبخطْي ،ملرتو

  .الكبرية
ابتهم وا سّببّل ،ك برقبيتَتْيَطْخ: وإذا قالوا

  .وها على رقبتهم متثيًال للكالموأمّر ،بريقهم
:  ...ة وّفِخ الشيُء خّف: ةعربّي :ٔخّف

 ،أسرع: يف سريه ،نقص: املطُر ،ضد ثقل ،طاش
  .ارحتلوا مسرعني: القوُم

  .اخلفيف: والصفة منه
  .فوخّف: هاانظر

خفة  ،خفة الروح ،ةخّف]: من كالمهم [ 
  .محلو وغلي متنو خف اللي أخذ احلرامي. احلركة

  

فالن متل القرع ]: من تشبيهام [ 
  .ما كرب خبفلك: الشتوي

ة جيعل خفّۤاللي يف عقلو ]: من أمثاهلم [ 
  .ةفّۤبينو وبني املي َد
مايلبس : ّفاُخل :من العربية :إخلّف

  .بالرجل
 :وهم قالوا ،فافاألخفاف واِخل: واجلمع

  .فافاْخل
 ))ّفاُخل((وضع امع العلمي العريب 

  .للبوتني
ي ماأجت بعتت يل سّت]: من كمام [ 

ي بدال ما متشي وّز ،ا خرقة أنفاا يا ريت خّفخّف
ضحكتك متل  ،كعي فردة خّفكتفك روحي رّق
 متل اخلف الضحكان: ، أواسضحكة راس الرّو

  .)املخروق :أي(
فالن مصمود ومقرتع ]: من تشبيهام [ 
  .بدكان االسكۤاف متل اخلّف هعالكرويت

أطلقوها : من اصطالح احلياكة :إخلّف
جمازًا على مداس احلائك حيث يضغط بقدمه ميينًا 

وهكذا بعد  ،مث يسارًا ،فيرتل السدى املتعلق به
  .ثر كل دوسةإوك كامل حدف

 ضّد :- ويقصر – اخلفاء: عربية :أخلفا
  .الظهور

 اَفْح: ويف الكلدانية ،فٓاْح: ةويف السريانّي
  .)كالمها باحلاء املهملة(

  .خفي: انظر
  .ستره ،أخفاه: ى الشيَءخّف: عربية: ىٔخّف
طائر من : اشّفاُخل: ةمن العربّي :اشأخلّف
 ،وليس بني الطري من هو ثديي غريه ،ذوات األثداء
 ،جناحاه أغشية ال ريش فيها وال شعر ،يشبه الفأر
  يصرخ ،استان جدًاأذناه حّس
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وينام نشب قائمتيه يي صدى زعيقه، فيجد طريقه بتلّق
  .ى، يكثر يف املناطق احلارةمدّل

ى الوطواط وطري الليل ألنه ال يسّم: قال داود يف تذكرته
  .هاانظر .فيه إالخيرج 
  .١٦ص  ٥٨٣عدد  ١٢س: جملة الثقافة انظر

  .٢٨٣ص  ١٠ج: واية األرب للنويري
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

ت َفَخ: ةمن العربّي ،ٕخۤفتأو  :َخَفت
  .ضعف :ومن اجلوع وحنوه ،وسكن ضعف: الصوُت

  .وبنوا منه الصفة على فعالن
  .اخلفتان :انظر

  .اخنفت: بنوا منها للمطاوعة
هالكيس مفخوت ]: يقولون [  :َخَفت

أنه مثقوب، حتريف : وهالصرماية مفخوتة، يريدون
  .ثقبه): العربية(فخت السقَف 

  .اخنفت: بنوا منها للمطاوعة
  .فخت وانفخت: ويف الشام
 - انظرها –بنوا الصفة من خفت  :اخلفتان

اخلافت : وعربيها .خفتانة: واملؤنث ،على فعالن
  .واخلافتة

أظنه مشتقًا من : )) ي شريّدإ ((قال 
: يريد( نام وسكت: ومعناه) ةالفارسّي( ))خفتيدن((

  .)بفعل خفت معّرأن 
اهللا خيفر : ةيقول العريقون يف العامّي :ٔخٔفر

  .فيبدلون الغني خاء: لك وأستخفر اهللا
احلراسة، : من مفردات الثاقفني، عربية :أخلٔفر

  .خفر السواحل: وتطلق جمازًا على اَحلَرس، ومنها
  .اخلفري: انظر

هدمه، وهم : َخَفس البناَء: عربية :سٔخَف
خفس السطوح خفست : يستعملوا الزمة أيضًا

  .األرض
  .اخنفس: بنوا منها للمطاوعةو

  .خسف: العربيةويدانيها يف 

خفض  ،ضد رفعه: خفضه: ةعربّي :خفض
 ولدى جيتهم الكسرة ،نههّو: األمَر ،أالنه: هصوَت

: ونلقويو ،ب :ضبۤا ٕبَخ إ،: ألۤيف أ ٔخض: يقولون
  .ۤبن: بۤا ٕبخضتني ،نۤإ: ألۤيف ٕأخضتني

وإذا جى األوالد هاتني الكسرتني قالوا 
  .الشيخ مرتني) تفّل: (متندرين

 ،وضعه: هحّط: ضهخّف: عربية: ضٔخفّٔ
  .لهقّل: السعَر ،أخفاه ،هغّض: الصوَت

ضد  ،أزال ثقله: ف عنهخّف: ةعربّي :فٔخّف
  .دهشّد ضّد: احلرَف ،لهثّق

  .ختفيف وختفيفات: ت التركيةواستمّد
خفف  ،ف لبسوخّف]: من كالمهم [ 

يف السفر  ،املصاريفأو  ختفيف النفقات ،أكلو
  .خيففون صالتن

ف البستنجي مليح خبّف]: من اعتقادهم  [
  .عليه عذاب القرب

  .وف دّمخّف: ]ويقولون [ 
يريدون  ،ك واسم خالكاَمس: ]ويقولون [ 

  .كحاَلف َلخّف: ا املعهودةهكمالت
ل ّقتف بتدٓرج خّف]: من حكمهم [ 

  .جريهإب ف راسو بتّعالبخّف ،بتعٓرج
الربكة  اللي بزورنا حبّل]: من كمام [ 

  .بكةف َلواملا بزورنا خبّف
  انًا،قَفَخ خفق القلُب: عربية :ٔخٔفق

  .اضطرب: الربُقأو  الرايُةأو 
وعم خبفق  ،عم خبفق البيض: ]ويقولون [ 

: خفقه بالسيف: ويف العربية ، فُيعّدوا،صاحلّم
  .واستعماهلا يف ماتقدم جماز ،ضربه ضربًا خفيفًا
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يرى الشيخ  ،وقك خمفأش َب: ]ويقولون [ 
وحنن  ،انون: املخفوق: رضا أا من العربية أمحد

  .نرى أا من معىن االضطراب املتقدم
  .اخنفق: بنوا منها للمطاوعة

ما بطلع  :فالن نكبة]: من كنايام [ 
  .صيدو خيفق ّمحإب

ق بأرض عم خبّف: ]يقولون [  :قٔخفّٔ
على بنوا : ق من حوش حلوشوأخوه عم خبّف ،احلوش

وهم  ،صوتت: ت النعُلَقَفل للمبالغة يف َخفّع
  .ى وساريستملوا جمازًا مبعىن مَش

  .للمطاوعة قختّف :بنوا منهاو 
أكثر : بالعني املهملة) العربية(ويدانيها عفق 

  .الذهاب وايء من غري حاجة
خفاء  ي الشيُءِفَخ: من العربية: ٕخِفي

  .وخفي فهو خاف ،مل يظهر ،استتر: فيةفية وُخوِخ
  .اخلفيان :انظر

  .ىاخنَف: بنوا منها للمطاوعةو 
قل الشيخ إبراهيم : ] من عثرات أقالمهم[ 

ون فيعّد :األمر كذاأن  ال خيفاك: يقولونو: اليازجي
كما  –الخيفى عليك : والصواب ،الفعل بنفسه

ومنه يف  – ))املصباح((و ))األساس((ح به يف صّر
اهللا ال خيفى عليه شيء يف  نإ((: ))آل عمران((سورة 
  .))وال يف السماء األرض

من لقوم  عهذا الوهم وقأن  ومن الغريب
يف  ))نفح الطيب((كقول صاحب  ،ابأكابر الكّت
  ):من الطبعة املصرية ٣٧٤صفحة (الد الثاين 

وقوله يف الد  ،))وال خيفاك حسن هذه العبارة((
التزم يف هذه أنه  وال خيفاك((: )٤٤٧صفحة (الرابع 

  .))القطعة ماال يلزم
  .ىاخنَف: بنوا منها للمطاوعةو

  .خبأ: ويدانيها يف العربية
  ويف  ،فٓا وكفٓاْح: وخفي يف السريانية

  

  ).باحلاء املهملةكالمها (، اا وكَفحَف :الكلدانية
 ،ى هاحليلة علّيما بتخَف]: من كالمهم [ 

  .مابتخفى عليه خافية
  .احلرب اخلفي: ] من تعبريام احلديثة[ 
ا ر وفّيجَها ُمالصالة فّي]: من أمثاهلم [ 

  .خمفي
 ،بنوا الصفة من خفي على فعالن :اخلفيان

 اِهْيخفيان واملسألة م األمر ماهْو: عالنةواملؤنث َف
  .خفيانة

: عربية ،من مفردات الثاقفني :اخلفري
  .احلارس

  .رقصوقد ُي ،اخلفراء :واجلمع
  .اخلفر :انظر

ضد  ،السريع يف عمله: عربية :اخلفيف
  .الثقيل

  .فاف وهم يسكنوناِخل :واجلمع
اتو دّم ،فالن خفيف الدم: ]يقولون [ 

ومحلو  ،روحلخفيف ا ،خفيف الظل ،فافْخ
وأكلو  ،شتغل عاخلفيفبو ،وضهرو خفيف ،خفيف
وعقلو  ،وشوفو خفيف ،ومسعو خفيف ،خفيف
  .وذمتو خفيفة ،خفيف

 ك خفيفاَمس]: من كمام [ 
  .ياعبداللطيف
 ،فالن خفيف عالقلب: ]من توريام [ 

  .ثقيل: أي: عالعكس: يريدون
: ينادون وراء النشتري]: من كنايام [ 
  .يدو خفيفةإالٓو بشٓبط أوَع

احلمل عالكوم خفيف ]: من أمثاهلم [ 
  ).عالروك: أو(

 ،معو احلساب خّل: ]يقولون [  :خّل
حتريف ، شعرايةت معو والكاتب اللي قبلو ما خّل

  .أجحف به): العربية( بالشيء أخّل
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ض من عصري العنب ُمما َح: عربية :ّلاَخل
  .وحنوه

  ).باحلاء املهملة( حل: وامسه يف هلجة مالطة
ال َح: الكلدانيةويف  ،ٓالَح: ويف السريانية

  .)باحلاء املهملة وكالمها(
  .٤٧٥ص  ٢٢س : جملة الضاد انظر

) تعطي: أو(ا ك حتّطبّد: ] يهددونو[ 
 .)تلطيف الوسخ( وأنفك باخلّل
قال  ،و وفيهمّن دود اخلّل]: من أمثاهلم [ 

  .ل ببالشاخلأشو أحلى مالعسل ؟ قال لو : لو
 يب واخلّليلت قلالبقلة بّق]: من كمام [ 

  .ل وال للخردلال للَخ ،ّيَلزاد ْع
فالن عم حبكي : يقولون ]:من كنايام [ 
أنه  :يريدون ،وأمري املؤمننيج َروالَد عن اخلّل

  .الانسجام يف كالمه وال وحدة يف موضوعه
الصديق : ّلواُخل ّلاِخل: من العربية :إخلّل

  .الودود
  :]من مواويلهم [ 

  ...و انضىن حالوعلى خّل زيّي ما حّد
خال : عربية ،من مفردات الثاقفني :َخَلى

انفرد يف : الرجُل ،رحل ساكنوه ،غِرَف: ًاخلّو املكاُن
  .اطمأن: هباُل ،انفرد: بنفسه ،انفرد به: به ،مكان

أو  خلى احلوش: وهم يستعملوا متعدية
  .انالدّك

  .ى وعم خبليعم خبَل: ومضارعه عندهم
  .اخنلى :بنوا منها للمطاوعةو

  .اخللّو: انظر
 ،يب خيليــالن البحّب: ]ويقولون [ 

  .يهرب: يريدون
لى ما َخببيت السبع : ]: من أمثاهلم [ 

  .مالعضام
  كانت الضربة: ]يقولون [  :ىَلَخ

: عربية):  اخلى عّن :أو (ى ال خَل ،نازلة عراسو لكن
  .فارق

  .بالياء :ومضارعه عندهم
 ،ى لو الطريقخَل: ]يقولون [  :َخَلى
  .جعله خاليًا): العربية(ى له الطريق حتريف أخَل

  .ومضارعه عندهم بالياء
  .ىاخنَل :بنوا منها للمطاوعةو

فيستعملوا  ،ى لو اجلوخَل: ]ويقولون [ 
  .الزمة

املكان :  - ويقصر – الءاَخل: عربية :أخلال
الواسع اخلايل  الفضاء: أي( األرضراز من الَب ،اخلايل

  .)من الشجر
 صلهأو ،كنوا ا عن املستراح :بيت اخلالء

  .البدو يبعدون يف املكان اخلايلأن 
: همكاَن ،تركه: األمَرى خّل: عربية :ىخّل
تركهما : بينهما ،أطلقه: هسبيَل ،مضى لسبيله

  .جمتمعني
يك وخّل ،يك هونخّل]: من كالمهم [ 

 ،يناه بعيدخّل ،ه يف الشمسوخّال ،ك معناوخلّي، اعّن
  .ي بالك معيخلِّ

ينا خّل ،هللاأا على ّيخّل: ]ويقولون [ 
فالن  ،يين وحايلخّل ،بَبا متطر ٕكّيخّل ،نكسبك
ى ماخّل ،)من التعدي والشتائم: أي(ى ى وال بّقماخّل

  .ىستر مغّط
انصرف  ،يينخّل: حدهم آلخرأوإذا قال 

  .فيه حرية التصرف إىلاملعىن 
يك وقف خيّل: يينخّل :وجياب من يقول

وقد  ،ةابّييك وقف للعّزخيّل: جياب، أو للمقطوعني
  .وا فيك املتجوزينويتسّل: يزيدون

: يريدون ،ي عليهفالن ما خبّل: ]ويقولون [ 
  .ال يدع سبيًال للوم

ي رمحة مو وال خبّلال برَح: ]ويقولون [ 
  .)ييصورون ما يدور يف فكر املعتد(اهللا ترتل عليه 
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ي عالقلب ما خبّل: ] وينادي بياع اخليار[ 
  .نار يا خيار

 ييك وخيّلاهللا خيّل: ] ومن دعائهم لفالن[ 
 ،ي يل ياكاهللا خيّل ،وحّبلك البت يوخيّل ،لك اوالدك

 .احللو چي يل هالووخيّل ،ي يل قامتكوخيّل
ي قاتليين وخلِّ !يا جاريت]: من أمثاهلم [ 

 ،اي عينيها بّرة وبتخّلوت الضّرمبت .للصلح مطرح
 األّولكانون  .ي الكلب عالباب نابحسعد الدابح خبّل

 إالشي  اوأهل أول ماخّل .السجر أمرد ىاألجرد خّل
 :قال لو .ي املشوي تيعرق واملعالق تيحرقخلِّ .هقالو

ي اهللا يلعن البخّل: الناس قال لو اهللا يلعن البسّب
  .والناس تسّب

ي الكلمة يف قليب خلََّب]: من حكمهم [ 
ي محل اهللا ما خبلِّ .جترحين وال حبكيا لغريي يفضحين

وقد ( ي العسل جبرارو حىت جتي اسعاروخلِّ .عاألرض
 .ر جبرارويسّك هيأجت اسعارو خّل وان ما: )يزيدون

ي خلِّ .ي العايل عايل وال الواطي واطياهللا ما خبلِّ
  .كك بعّبي حّبخّل .الشقا ملن بقى
  ]:من أغانيهم [ 
  طعميتك لوز وسكر            ري يا زغّينسيت تعِب
 ا علّي   ك تكرب خّال            ر املعّت    يلكن حّظ

مقروح شاف بدوي ]: من كمام [ 
وكي بيت الرّب ،وبروح هيالتمر مطروح شلون خبّل

بتموتوا  غدۤا: شقالوا للجحۤا ،وكيماراحوا وخّل
مبوسك  إذا ،ي جلدنا علينااهللا خيّل: وبكفنوكن قالوا

  .ا توصل لركبتناّيا حنلق شعرتنا خّلمّن
ه يشوف النيب خّال]: من كنايام [ 

 ،مبارك) بقفا(ى مسعود خّل ،كردي واملاليكة اعجام
  ).هزمهما: يريد ،مسعود ومبارك عبدان(

ك دنبو حبّر: متل التعلب]: من تشبيهام [ 
ي يل هالطول متل قرن خيّل ،ي اجليج يناموما خبّل
  .الفول

 ،ليزيتون خالْخ: ]يقولون [  :يِلالْخاَخل
ولعله مسي على تشبيه حباته حببات  ،أصًالمل جند له 
اجلمع  إىلوهم ينسبون  واستدارة،حجمًا : اخللخال
  .اخلالخيلي: مل يقولوا على أم ،بكثرة
  .الزيتون :انظر

جنا : صَلمصدر َخ: عربية :الصاَخل
  .هىتناو

 ،ما عدنا نقَبل ،خالص: يقول املصريون
  .االنتهاء: يريدون

يدو حتت راسو إالبحط ]: من أمثاهلم [ 
  .)ابيالقّي: أو(بيعرف خالصو 
: الصةالصة و اِخلاُخل: عربية :الصةاُخل

يف  ، واستعملوه كثريًاطلقأمث  ،ماخلص من السمن
  .كما استعملوه يف موجز البحث ،زبدة القول جمازًا
  .الصاتاُخل :واجلمع
حد أمراحيض يف البياضة وقفها  :ةأخلالصّي

ولشهرا أطلقت  ،ت بهأسرة اخلالصي قدميًا فسمّي
  .على كل جمموعة مراحيض

  .اتاخلالصّي :واجلمع
: يف كالمه ال من خلطّعَف: ةيعرب :طاخلّال

  .هاانظر .ابالكّذ: اطحتريف اخلّر، أو فسدأ ،ىهَذ
 ،انقاد هلواه: عُلَخ: مصدر: عربية :اخلالعة

  .كّت
: الفاِخل: من العربية ،الفاِخلأو  :الفاْخل

  .املوافقة ضّد ،ةاملضاّد ،املخالفة
  .خالف :واستمدت الفارسية

 ،قبل خالف مطاليبوبما: ]ويقولون [ 
  .غريها: يريدون

خالف عادتو اليوم شافوه : ]ويقولون [ 
  .مو وتبّسن سّنبّي

ة ما عنديش حالف واحَد: ويف هلجة مالطة
  .)))واحدة((وبتأنيث  باحلاء املهملة(
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يكون أن  :ةالَفاِخل: من العربية :الۤفةاِخل
  .ك خليفة رسول اهللاملِل

وكذا  ،خالفت: التركيةواستمدت 
  .األوردية

قال ابن بطوطة يف رحلته وقد أعجب 
  .حلب هي من املدن اليت تصلح للخالفةإن  :حبلب

 – انظرها –ال من خلق فّع: عربية: قاخلّال
  .ومن أمساء اهللا احلسىن

: شوف املعالق وقول]: من حكمهم [ 
  .قسبحان اخلّال
: النرجساع ينادي بّي: ] من نداء الباعة[ 

  .قو عظيمخّال ،ياموأكوس اما ،حلى زمانواما
: مجع اخلليل: نّالاُخل: من العربية :نإخلّال

  .الصديق
  ]:من شعرهم [ 

  زاد مايل فكل الناس خالينإن 
  مايل فكل الناس دمشاين قّلان و                 
هادا خطيب : من مفردات الثاقفني :ٔخلب
 ،هلَبأصاب ِخ: بهخلبه خيِل: من العربية ،خيلب القلوب

  .وسلبه إياه وفتنه ،قلبه: أي
خلت لو يف شي : ]يقولون [  :تٔخَل

  .ن غفلةعخدعة ): العربية(حتريف ختله  ،ةخلۤت
كل  ،ّنالِك: )العربية(تل حتريف اِخل :أخللۤتة
لسر  هع فييتسّم: أو(فيه ) خيدع أي(موضع خيتتل 

  .املخبأأو  وهم استعملوها يف العوجة ،)قوم
اضطربت : هجت عيُنخَل: عربية :جَلَخ
  .وحتركت

  .اخنلج :بنوا منها للمطاوعة
لية تلبسها النساء يف ُح: عربية :اخللخال

  أو  تكون من الفضة ،أرجلهن كالسوار يف اليد
  
  

 ،ت عاليًا لدى املشيذات أجراس تصّو ،الذهب غالبًا
  ).))برهان قاطع((كما يف ( .خالْلَخ: عن الفارسية

وهم قلما  ،لاخلالخيل واخلالِخ: واجلمع
  .يستعملون الثاين
وتكون  ،لبسون احلمام الداجن اخلالخيلوُي

من أو  قرن اجلاموسأو  على شكل كوز من العظم
أجراس أو  تدخل يف ساقه فوق دائرة حناسية ،الباغة
  .صغرية

  .ويف بعض مزاهر مشايخ الطرق اخلالخيل
  .خلخال: ويف التركية
  .خلخال: ويف الكردية

بلبق للشوحة مرجوحة ]: من كمام [ 
  .وألبو برۤيص خالخيل

ويطلقون اخللخال على ]: من جمازام [ 
 .جلموضعه من الِر

ا تصري بّد: ))اجلفر((عن ]: من اعتقادهم  [
 –موقعة كبرية يف آخر الزمان عند سبيل ديل حممود 

كمالتها يف (ا للخلخال يصل الدم فّيو بّد – انظرها
  .)سبيل ديل حممود
س دّر ،نصر اهللا بن حممد :ياخللخاِل

  .ه ٩٦٢مات س  ،له مؤلفات ،ة يف حلببالعصرونّي
 ،لخلخل املخّل: ]يقولون [ : ٔخْلٔخل

بنوا على فعفع من  ،صار حامضًا كاخلل: يريدون
  .هاانظر .)العربية( اخلّل

  .عمايا أبو: انظر :دإخلْل
  .دام: د خلودًاَلَخ: عربية :دٔخَل

  .خلود وخلودي: واستمدت التركية
  .جعله خالدًا: دهخّل: عربية :دٔخّل

  .ختليد: واستمدت التركية
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ومن شعارات العثمانيني نقشهم على 
  .د اهللا ملكهخّل: نقودهم

: لداُخل: لدة اُخلجّن: من العربية :دإخلْل
  .الدوام والبقاء

 اسم الواحدة: لسةاَخل: من العربية :إخللۤسة
سلبه مبخاتلة : )العربية( املرة من خلس الشيَءأو 

  .وبسرعة
مثلها  الكلدانيةويف  ،صحَل: ويف السريانية

  .)سلب :وبالصاد مبعىن باحلاء املهملة وكالمها(
: صَلَخ: من العربية ،ٕخۤلصأو  :ٔخٔلص
جنا : من اهلالك ،صفا: رمن الكَد املاُء ،صار خالصًا

وهم يستعملوا باملعىن  ،وصل: املكان إىل ،وسلم
 ،خلص النهار: كقوهلم، األخري وما على حفافيه

  .وخلص الشغل
 ورّد ،ه بعض النقاد إىل خطأ استعماهلا ذا املعىنونّب

واعتزال الشيء  ،اعتزله: الشيء معناه بأن خلص من
  .نتيجة الفراغ منه

 ،مات(: خلص زيتو ]: من استعارام [ 
  .)سراجأنه  رعل التصّو

ما بقيت ) خالص: أو(خلص : ]يقولون [ 
 وأخد كل وا الشركةوالشريكني فّك ،ن حلدايَّۤدَأ

  .واحد بإيدو ورقة خالص
  .الرسالة خالصة أجرة الربيد: ]ويقولون [ 

خيلص لوقت ما]: ن حكمهم ـم[ 
ى الدنيا عل .)الرزق: (ماخبلص من عند اهللا الرسق

. ال تشكر ارك تيخلص ،صاملا بنبع خبَل .خلوص
 .العمر خبلص والشغل ما خبلص

خلص العيد وفرحاتو ]: من أمثاهلم [ 
خلص العيد وقلقو وأجا ): أو(وأجا الشيخ وقتالتو 

الدار دارنا  .خلص طحينا إذااهللا يعينا  .الشيخ وفلقو
  .والقمر جارنا وان خلص ليلنا منوصلو بنهارنا

  

بعد ما خلص السوق ]: كمام من [ 
يقرف عمر  .ر يقطع حلمتووزمحتو نزل املعّت

وك ّمس .خيلصوا من قليلني الطعمة ىتخالبستطعموا 
زيد  أبوخلصنا من بقرة  .ر خلص رمضانمسّح

ت ضّل .)كان يغش حليبها فجرفها السيل(وحليبا 
  .ل انونة ختلصت الصابونةخّسْت

اه صّف: الشيَء ،اهّجن: صهخّل: عربية :صٔخلّٔ
بتنظيم خيوط  أيضًاوهم يستعملوا  ،زه عن غريهومّي
كما يستعملوا يف  ،ة وإزالة تعقدها وتشابكهاالشّل

  .يوكالمها استعمال فّن ،الفصل بني املتخاصمني
خّلص ذمتو، خّلص  ]:من كالمهم [ 

تتخلصو  ))كّلز((حّقو مّنو، جتّوز وحدة من 
  .مالعسكرية

ما بنوب املخّلص غري أكل ]: من أمثاهلم [ 
  .الضربات وشقشقة التياب

أجا ليخّلص أخوه ]: من كمام [ 
  .كفخوه، قحبة ومعرصة مابدن خملصة

من  ،عم خبلط: ومضارعه عندهم :ٔخٔلط
ه إليه ضّم: طًا الشيء بالشيءط خْلخِلط َيَلَخ: العربية

  .ومزجه به
 ،فالن عم خبلط: ]يقولون [ وهم 

أنه  على ،ىَذَه: طخّل: وعربيها ،يهذي: يريدون
جيوز تفسريها مبعىن ميزج الرأي الفاسد بالرأي 

  .الصواب
  .اخنلط: بنوا منها للمطاوعةو

َحَلط : الكلدانيةويف  ،ۤلطَح: ويف السريانية
  .)باحلاء املهملة كالمها(

 !ك يا ربعبُد خلَط]: من كمام [ 
  .خبزي حنطة وخبزك حنطة وليش هاخللطة

  .خلط الشيطنة باجلدبنة .خلط شعبان برمضان فالن 
 .ط واخللطةاختلط وختّل: انظر
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: يف كالمه ط املريُضخّل: عربية: طٔخلّٔ
  .مبالغة يف خلط املتقدمة ،أفسده: يف الشيء ،ىَذَه

  .ختليط: واستمدت التركية
ه فالن بشَب: ]يقولون [ : ٔطقْلٔمق ٔطْلٔخ

ولعلها حنت من  ،أصًالمل جند هلا  ،طقلخلطق م وخال
أبدلت العني قافًا إبدال سوء  ّمث ))طبعًا((و ))خلقًة((

خلطع : وعلى هذا فأصله ،تباعإأما ملطق ف ،السمع
  .ملطع

 ،العشرة: لطةاِخل: من العربية: إخللٔطة
  .الشركة: لطةواُخل

: القائَد ،نزعه: خلع الشيَء: عربية: عٔخَل
 ،ألقاه عن نفسه): احلياء أي( ذاَرالِع ،أزاله عن رتبته
: لعواَخل ،قهاطّل: هامرأَت ،أعطاه إياها: عليه خلعة

  .انتقال املفصل من موضعه
ي سّن ،امللك املخلوع]: من كالمهم [ 

  .خلعوا الباب ،وعخُلَم
: يريدون ،خلوعفالن َم: ]ويقولون [ 

  .مرتوع عقله ،مهبول
ع رتت: أي(: عم متشي وختلع: ]ويقولون [ 

  .)خطاها
باب اخلارج  لعقل مت]: من تشبيهام [ 

  .خبلعو هخبلعو واجلاي هالراي
الثوب الذي : لعةاِخل: من العربية :إخللعة
 زةة مطّرغالبًا جّب وكانت اخللعة ،نحةيعطيه امللك ِم

جبة من الفرو مع عمامة وطيلسان وسيف وبدرة أو 
  .مال

مطران : ))امنشور جرمانوس حّو((يف 
وال تطالع العروس خلعات غري : ١٨٠٧حلب سنة 
  .للعريس فقط

  )).الغرة((املنشور كامًال يف  انظر
  : من ١٨٤٦اش سنة وم ّخبة نّعويف يومّي

  
  

م ابن نعّو :١٠٤ص  ٣ ج)) ة عن حلبوثائق تارخيّي((
ة ركب فرس ورماه ـربيللى وطلع عرقتنجي صّل

اهللا  ،رب بدقيقة عشرةـد املغـوعفسه وتويف بع
وطلع بال  ،م عندي القراءةواملذكور تعّل ،يرمحه
  .خلعة

  .امّدنقيض ُق ،الوراء: عربية: فأخلْل
  .لفايناَخل: والنسبة إليه

: الرجَل ،كان خليفته: خلفه: عربية: فٔخَل
 اُهللا ،مكانهأو  هَفَلصار َخ: اهأب ،بقي بعده وقام مقامه

  .ضعّو: عليكأو  لك
يقبض اع حني يقول البّي: ]من آدام [ 
وهذه الصيغة وردت  ،خلف اهللا عليك: مثن سلعته

 ،لعلوان تارخيية يف وثيقة ))أخلف اهللا عليك((بشكل 
جملة امع نشرا  ،يف أواخر القرن التاسع اهلجري

  .٣٣٣ص ٣٢س :العلمي العريب
البدل  ،الذرية ،الولد: عربية :فأخلَل

له  أخًا لفخيومسوا الولد  ،من خيلف غريه ،والعوض
  .فَلَخ: مات

الذي  :فَلناَخ: واستمدت الفارسية
  .ومثلها التركية ،الجيري على سنة سلفه
كنت ترى منذ نصف قرن  :ٔخَلف الطويل

وكان  ،كان بدينًا وطويًال ،ل يف األسواقرجًال يتجّو
 ،ن الذعروزعايتلثم ويبني حتت لثامه عينان قويتان ت

متينة تزيده  ويف ميينه املفتولة هراوة ذات عقد صلبة
حد منه مرة كلمة أوفوق كل هذا مامسع  ،رهبة
خلف الطويل املقطوع اللسان الفقري ، إنه واحدة
ويكتفي ببعض  ،ينام يف أسطحة الدكاكني ،اجليب

  .الطعام الذي يقدم إليه وهو ال يسأل
، تركه وراءه: ف الشيَءخّل: عربية: فٔخّل

  .جعله خليفته أّخره،
  .ف ما ماتخّلمن ]: من أمثاهلم [ 
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 .فت شوكةوردة خّل]: من كمام [ 
: قالوا جلحا .باهأجنس من أف جرو طلع كلب خّل

بكيت  أناو: قال لن ،يف لك ِشمات وما خّلأبوك 
 .عليه بكا خرج حليتو

ك وال تعتاز ف لعدّوخّل]: من حكمهم [ 
 .لزديقك

لفا حبياكل اخل]: من كنايام [  :أخللفا
لفة حتريف اِخل :، اخللفا– اخللف انظر –واخللفا 

  .ما ينبته الصيف من عشب: )العربية(
 ))اخللف(( إىلنسبة : اينلۤفإخلأو  :أخللفاين

  .الوراء ،)العربية(
 .اخللف: انظر

زك ْوَجأي بّد: مي تقول يلأكانت  :إخللۤفة
أو  مايبقى: لفةاِخل: من العربية ،تكْفشوف خْلأ

  .مايتبع
ريد أو ،أطلق املصدر ،الناس: عربية :قأخلْل
  .اسم املفعول

: ، يقولونواستمدا التركية مبعىن الشعب
  .بيت الشعب: خلق أوي

: لبانية من التركية فقالتواستمدا األ
HALLK.  

ما صارت معي هالصرماي : ]يقولون [ 
متل صرماية احملترمني  :أي(عطيين غريا متل اخللق 

 .)منهم
ك تصري خلق ؟ مت بّدأۤي: ]ويقولون [ 

  .ك تصري خلق ؟مابّد
و سّر سبحانو حّط: ]: من أمثاهلم [ 

ايت كل اخللق ي وخّيمن بعد أّم .ضعف خلقوأب
 ،كلب القاضي مات كل اخللق طلعت وراه .ريانج

  .مات ماحدا طلع وراه وملا القاضي
  .قالم احلقألسنة اخللق أ]: من حكمهم [ 
  : قًاْلَن َخخلق اُهللا الكو: عربية: ٔخٔلق

 الكالَم ،اخترعه: الكذَب ،مَدبدعه من الَعوأوجده أ
  .افتعله وصنعه: واحلديَث

: ومبالغته ،مالواأوهم  ،اخلالق: والصفة منه
  .قاخلّال

ي رّب اهادوورو كل الناس تّط: ]يقولون [ 
  .كما خلقتين

وحق اللي خلقك ]: من أميام [ 
  .ركوصّو

: يريدون(اهللا خلق اخللق ]: من كنايام [ 
  .)مهلينأيام فأبستة 

ختني ما خلق أاهللا خلق ]: من أمثاهلم [ 
س س الكوّيس مو اللي خلقو ريب كوّيالكوّي ،خبتني

هللا أن مين گهللا خلقو أزنأأكوس مين  .و قليباللي حّب
  .د وبلحقوگرزقو أشطر مين بر

غري  هللاأليش ما خلق ]: من كمام [ 
  .بل راساعسبحان اللي خلقا ود .عبد اهللا

  ]:من أغانيهم [ 
  ت شاليشا عالياهللا ويا اهللاقّص

 هللا أومتل شاليشا ما خلق                           
 ،وقو مّنطلع خْل: ]يقولون [  :إخللْق

السجية : قُلق واُخلْلاُخل: من العربية ،غضب: يريدون
وهم أرادوا من السجايا  ،والعادة والسليقة والطبع

 إىلفيها إملاع ، أو والعادات عادة الرتق والغضب
  ).)عجوال اإلنسانق ِلوُخ((: اآلية
  .األخالق واخللقاين وخلقن :انظر

 دبّر ،د خلقوَرَب ،خلقو وسيع: ]يقولون [ 
  .خلقو ّشَف ،خلقو لو

ة ما بربد خلقا حىت احلّي: ]: من أمثاهلم [ 
  .اتنفض مسَّ

خلص العيد وقلقو ]: من أمثاهلم [  :قَلاَخل
): العربية(ق َلحتريف اَخل ،خلقووكل من رجع َل

  .البايل
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: واملضارع: ق العربيةِلحتريف ُخ: ٕخۤلق
  .هاانظر .خلق: جمهول ،خبلق

 ،قۤلق ٕعۤلن ٕخكل ٕم]: من حكمهم [ 
  .ى يصربواللي ابتَل: )وقد يزيدون(

فالن خلق ومعلقة ]: من كنايام [ 
  .)ورفاه عاش يف عّز(و الدهب بتّم

ق املتقدمة مبعىن ْلإخل إىلنسبة هلم  :إخللقاين
  .الغضوب: أي ،الغضب

  .اخللق: انظر
االسم : من مفردات الثاقفني :ةخلقدوَن

الذي أطلقه جغرافيو العرب على الشاطئ اجلنويب من 
مساها العرب  ،سوسْرهم مدنه َطأو ،الصغرى ةسيآ
  .))سوسَرَط((

: KADE KEUYعلى ))خلقدونية((مث أطلقت 
  .قاضي كوي
ق املتقدمة مبعىن بنوا الفعل من اخلْل: نٔقْلٔخ

  سريانيةلة النسبة يف اادأ ))نه((حلقوها وأ ،الغضب
خلقنو : مث تصرفوا فيها ،فصارت اخللقنة - انظرها- 

  .ن واملتخلۤقنخلَقو واْملوختلقن مّن
 اخللقنةفالن داميًا ]: من استعارام [ 

  .راكبتو
اهليئة  ،طرةالِف :لقةاِخل: من العربية :ٔقةإخلْل

  .الطبيعية
قلب  ،رو عن خلقيت]: من ألفاظ الزجر  [

  .ما شاء اهللا على هاخللقة الظريفة ،خلقتو
و و خلقة ونّصدم نّصآبين : ]من أمثاهلم [ 

  .)ثياب: أي( ،خرقة
  :سألوا واحد مزعرب]: من نوادرهم [ 

 ،ا جتيب صيب ؟ العادة جابت بنتفالنة بّدمو قلت 
  .ر اخللقةبني الطلقة والطلقة بتتغّي: قال لن

  
  

يطلقوا يف الريف على اجلرة  :قنيأخلْل
ميألها  ،سفلعلى الواسعة األقة األالنحاسية الضّي

من  ،على رؤوسهن رويات ماء وحيملنها بفّنقال
كما يف دائرة –عن اليونانية  ،رْدالِق ،آقْلۤح: السريانية

  .-املعارف للبستاين
شارة دون اإل -كعادته– ))الرائد((ويقول 

املرجل الكبري ): كذا بالكسر( لقنياِخل: اا معربة إىل
  .حنوهأو  من النحاس يصنع فيه الدبس

  .اخلالقني واخللقينات :واجلمع
  ]:من أغانيهم [ 

  هالشايلة اخللقني           ينوردت على معّر
 ك ميه من صحن خّد       عطشان وباهللا اسقيين 

وهم  ،مرن يف األالوَه: عربية :لأخلَل
 .يف عدم االنتظام أيضًايستعملوا 
حتريف  ،من أمساء ذكور األكراد :ٓوّلٕخ

 .العربية ))خليل((
  .هاانظر ،عربية مصدر خال :لّواُخل

يريدون ا  ،لّواْخل: يقولونا فويسكنو
املبلغ الذي يأخذه مستأجر دار لقاء تنازله لغريه عن 

  .حق استمرار اإلجيار
 عول من خلع الشيَءبنوا على َف :ٔخْلٔوع

  .)العربية(
  .خلع :انظر

  .خلوعْت: على تفعول بنوا منها للمطاوعةو
كان التابوت  إذا]: من كمام [ 

  .يت تفاِسخلوع بكون املّيْم
عول من اخللق احلميدة بنوا على َف :أخللوق

تراك هم الذين بنوها ولعل األ ،ومل تسمع يف العربية
  .عولعلى َف

مكان : اخللوة: من العربية :أخللۤوة
  .االختالء
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  .خلوه وخلوت :واستمدت الفارسية
  .نواوهم سّك ،اخللوات :واجلمع

عراس ليلة اتصال وليلة اخللوة يف األ
  .العريس بعروسته
  .بيت العبادة :ة عند الدروزواخللو

خدا ، أو أام خلوةخد احلّمأ: ]ويقولون [ 
  .استأجرها حلسابه ليلة: يريدون ،من بابا

ليلة باخللوة قضى  قضى]: من كمام [ 
  .عمرو بالكبوة
الغرفة : اميف اصطالح احلّم :أخللۤوة

بل من يدخلها يسبل مئزره على  ،الداخلية الباب هلا
  .وفيها جرن ،مدخلها

ام القريبة حدى خلوات احلّمإ :خلۤوة الدوا
يراد به حملول  ،هن فيها املستحم بالدوايّد ،الظاهر إىل

  .زالة الشعر الوسطاينإمهمته  ،الكلس ميزج بالزرنيخ
نفد صربي ووصلت : قوهلم ] من ااز[ 

  .االستئصال والبتر: يريدون ،معي احلالة خلانة الدوا
العيب الطاولة احملبوسة أن  :ًاأيضومن ااز 

حبس حجر واحد فيها  يسمون القرنة حيث يعّد
ألن فيها  ،أيضًاخلوة الدوا  :يسموا ،خسارة كربى

  .البت والبتر واالستئصال
أو  مشايخ الطرق: أي :خلوة املشايخ

 ًايوم ٤٠ية مدة وزاأو  مريديهم يف مسجد صغري
م وحيّت ،تكون من رجب وشعبانأن  يستحب فيها

  :فيها مراعاة ما يلي
  .ى بالكالميتصل بأحد حّت أّال -ً ١
يقيم صلواته وتالوة القرآن أن  -ً ٢

  .ورادواأل
  .يام اخللوةأيصوم كل أن  -ً ٣
  .ال يفطر على اللحمأن  -ً ٤
  .ل ثيابه مدة اخللوةيبّد أّال  -ً ٥
يقلم أو  يقص شعرهأو  حيلق أّال  -ً ٦

  .أظافره

  .باملختلي ويتربكون بهوحيتفل الناس 
يب كثريين أصدقاء أوعرفت من اختلى من 

  .وزرم يف اية اخللوة
: عربية ،من اصطالح اجلغرافية :اخلليج

  .قسم من املاء يذهب يف الرب
  .واوهم رّد ...لجان واُخل: واجلمع
 – انظرها –فعيل من خلط : عربية :أخلليط
  .مبعىن املفعول
طحينه أن  :رادواأخبز خليط : ذا قالواإو

  .خملوط من دقيق احلنطة والشعري
 – انظرها – فعيل من خلع: عربية :أخلليع
أطلقته العربية على املتهتك واملستهتر  ،مبعىن الفاعل

  .بالشرب واللهو والقمار
  .وهم مجعوه مجعًا ساملًا ،لعاءاُخل: واجلمع
حد فصول أ: حتريف اخلريف :أخلليف

  .السنة
  .اخلليفي: ليهإوالنسبة 
من خيلف  :اخلليفة: من العربية :اخلليۤفة

  .غريه
من خلف النيب من : ويف اصطالح املسلمني

وهي غري  ،مراء وكانت له السيادة على املسلمنياأل
  .وراثية

  .والشيعة حيصرون اخلالفة يف ساللة النيب
وانتهت ، بكر أبوول من مسي باخلالفة أو

  .اخلالفة بانتهاء احلكم العثماين
  .رويقَص ،فاءَلاُخل :واجلمع

  .١ص  ٦ ج: اية االرب للنويري انظر
ويف مساط العرس ينادون العريس خبليفة 

  .أبيه
: الكلدانيةويف  .ليفتٓاَح: السريانية يفو

  .)من خيلف غريه: باحلاء املهملة كالمها(ا ليفَتَح
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فعيلة : عربية ،من مفردات الثاقفني :اخلليقة
  .هاانظر .مبعىن املفعولة من خلق

  .قصة اخلليقة: ١٥ص  ١ ج ٥الد : جملة سومر انظر

وقصة اخلليقة الواردة يف التوراة استمدها 
  .اليهود من األمم يف جوارهم

  .الصايف املودة ،الصديق: عربية :اخلليل
مسي باخلليل لتشابه اخلالل أنه  ونرى

  .نْيوالطباع يف متعاشَر
 ،على إبراهيم أطلقوهوصف  :اخلليل

أو  خليل اهللا: يقولونوقد  ،يا بركة اخلليل: يقولونف
 خذ اهللا إبراهيَمواّت((: متاشيًا مع اآلية ،خليل الرمحن

  .))خليال
  .))ال((ومسوا به كالعرب ذكورهم دون 

  .ٓوٕخّل إىلكراد فه األوحّر
  .إبراهيم: انظر

يقيم يف  ،فخذ من بين زيد :ۤليالتاْخل
  .،الباب وجبل مسعان

نسبة جلمع  ،حتريف اخليااليت :لياليتاْخل
 ))خيال الظل(( إىلأعين نسبة  ،اخليال مجعًا مؤنثًا ساملًا
 ،سمى الكركوزايتويف الشام ُي ،كما اصطلحوا عليها
دوار خيال الظل أيقوم بعرض  من واخللياليت عندهم
صواا وراء أحيرك قطعها ويقلد  ،على نور السراج
  .خيمة كراكوز: املسماة وما إليها الشاشة البيضاء

 ،ويتمثل خيال الظل بقطع من اجللد امللون
متثل فصوًال عندهم  ،متثل كل قطعة شخصًا له دوره

  :شخاصهاأهم أ ،حمدودة
 ))وزگقره ((احملرفة عن : كراكوز -ً ١

  .العني السوداء :مبعىن ،التركية
  .كراكوز وهو جنّي: عيواظ -ً ٢

 . عيواظ: انظر

  .هاانظر: لّلدامل -ً ٣

  .هاانظر: مانَرَط -ً ٤

  .هاانظر: مريۤطْق -ً ٥

  .هاانظر: قشقٓو -ً ٦

  .هاانظر :ةقرين الساحرّمش -ً ٧

  .هاانظر :اجلليلة الساحرة -ً ٨

خيال أن  :))سالميةدائرة املعارف اإل((ويف 
  .الظل مستمد من الصني

من عرفت من الصينيني عن أنا وسألت 
: قولأ. تزال حىت يومناال : جابأصحة ذلك ف

 إىلومنها  ،مصر إىلا انتقلت من الصني أوالسائد 
  .سوريةتركية فالبلقان و
  .بل من اهلند ال من الصني: وقيل

وذكر يف ملحق لسان العرب احتمال أنه من 
  .اليونان عدا ما تقدم
بل من جاوه ال من اهلند وال من : وقيل

األتراك  إىلاملغول ومن املغول  إىلالصني، ومن جاوه 
حلب فسائر بالد العرب فالبلقان  إىلالعثمانيني، ومنهم 

يف  ))وقب پطو((حىت رومانية، وال يزال يف معرض 
ب من أشخاص خيال عإستانبول صندوق بنحو املتر املك

الظل بينها كثري من األشخاص اليعرفها غريهم الــم 
  .اختصروا

الظل مل يعرفه  خيالأن  ومما تقدم يفهم
  .اليونان القدامى وال الرومان

وقيل استمده االتراك من البنادقة يف القرن 
  .م ١٢

  .م ١٢وقيل دخل تركية يف القرن 
 ،يرانإ إىلومن االتراك العثمانيني سرى 

خيال الظل  إىلوجند يف الشعر الفارسي حملات تشري 
  .))لوانل چك((الذي يسمونه 

  .ازبلعبت تراك اخللياليتومسى األ
اليوم  إىل يرانيون ميثلونهوال يزال اإل

السينما قضت عليه يف كل أن  ليه برغبة معإويقبلون 
حلب أن  على ،البالد اليت كانت متثله حىت حلب

  .صه يف بلديتهااشخأاحتفظت ببعض 
شاركهم كل أ كنت صحيب الذينأن  على

  رحفلة التنّك: قامة حفلتنا التقليديةإسنة يف 
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يف تناول طعام وشراب يف بعض القرى اليت  واالشتراك
صحيب هؤالء طلبوا مين آخر حفلة : جتاور حلب، أقول

أن تتخللها املسليات، فاقترحت أن أجلب هلم آخر 
  .تيت بهأخلياليت بقي منهم، ووافقوا و

مقال  ٦٥ص  ٦٤العدد : ويف جملة العريب
لظل كان من مالهي القصر أيام اخيال : لفؤاد مجيل مآله

  .فاطمينيال
مام اإل إىلينسب بيتني  ))سلك الدرر((ويف 

  :الشافعي
  كرب عربةأرأيت خيال الظل 

  ملن هو يف علم احلقيقة راقي                         
  فتنقضي شباح متّرأشخوص و

  ك باقيى مجيعًا واحملرِّفَنوَت                        
أن  ه٩٢٣ياس يف حوادث سنة إذكر ابن 

ليمًا العثماين ملا قدم مصر شهد خيال السلطان َس
 إىلميضي به أن  به وطلب من صاحبه الظل وسّر
  .ومكث فيها ثالث سنني ،اآلستانة

ويف القرن احلادي عشر سافر من أصحاب 
اآلستانة الرئيس داود املناوي  إىلخيال الظل يف مصر 

والشيخ سعود ليشتركا يف حفالت االبتهاج بزفاف ابنة 
  .األول السلطان أمحد

أشخاص خيال الظل أن  ومثة من يزعم
حد سالطني بين أكانوا حقيقيني وكانوا من ندماء 

وبعد أشهر  ،وذات يوم غضب عليهم وقتلهم ،عثمان
 ،وزيره إحضارهم جملسه وإال قتله أمراشتاق إليهم ف

يعمد أن  ))وحيلُز((فأشار على الوزير حكيم امسه 
ن يعرضها ناطقة أجلود متثل مالحمهم وأزياءهم و إىل

  .متحركة ممثلة أدوارها السالفة وراء شاشة منارة
البن  ))مثرات األوراق((كتاب أن  على
خيال الظل كان يف عهد امللك أن  إىلحجة يشري 

  .الناصر صالح الدين
البن دانيال  ))طيف اخليال((وكتاب 

أن  إىليشري ه  ٧١٠الطبيب املوصلي املتوىف سنة 
  .أصل خيال الظل عريب

ثالثة  ))رلنجرأ((ونشر املستشرق األملاين 
  . ١٩١٠أجزاء منه سنة 

فوات ((وذكر خيال الظل صاحب 
  .وابن إياس واملقريزي واألبشيهي ))الوفيات

دمون إ((وسجل املستشرق الفرنسي 
: يف جملة ١٩٣٨-١٩٣٧ام سنة فصل احلّم ))ساسيه

RULLETIN D’ETUDES ORIENTALES. 
  .٢٠ص  ٤العدد  :جملة الكتاب العريب انظر

  .مصر إلبراهيم محاده، ط: ))خيال الظل((وكتاب 
   شنب، نشرته وزارة أبولعادل )) كراكوز((وكتاب 

  .املعارف السورية
  .٣٥٧و  ٣٣٢ص )): يف األدب العريب والتركي((وكتاب 

  .يال الظلخ: امليسرة ةواملوسوعة العربي

يسمي أن  اصطلح ديوان الشرطة :أخلليۤلة
ًا فقط ال يترتب عليه ترتبط ارتباطًا ودّياملومس 
  .)العربية(مؤنث اخلليل : ))اخلليلة((: مسؤولية

احللبيني يسموا بالكلمة أن  والسائد
 .))ۤرسْتاۤمل((بالكلمة الفرنسية أو  ))الصاحۤبة(( :العربية
  .انظرمها

  .اخلليالت :ومجع اخلليلة
على الصفحتني من  أطلقوها :ةأخلليليّۤ

على شكل دائرتني وسطهما مقعر  صفرالنحاس األ
قطر كل دائرة حنو العشرين من  ،ووراءمها ممسكان

 أي ،يوقع عليهما يف حلقة الذكر ،السنتيمترات
دوات التوقيع من طبل وطبالت أتشتركان مع 

ذن صنج كبري يشبه صنج املوسيقا إفهي  ،ومزاهر
  .النحاسية

الذكر الكبري أن  عتقادهممسوها باخلليلية ال
 ،الذي يكون فيه هذان الصنجان حيضر فيه اخلليل

  .براهيمإالنيب : أي
ة وحتط لبني ما تقيم لّي]: من كمام [ 

ال ْل ّقَدْنٕب )سيقان(فالن عندو  .ة بتدق اخلليليةلّي
  .ة يف السمايلّيخِل

  :ة النحلخلّي: من العربية :ةأخلليّۤ
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 من كوزأو  )كبري دّن: أي(راقود ما يعسل فيه من 
  .من اخلشبأو  من الطني

  .واخلليات اخلاليا :واجلمع
  .انظرها. يسموها الكوارةأن  ويغلب

طالق ااز املرسل إوأطلقوا حديثًا اخللية 
اخللية الشيوعية : رباب املذاهب فقالواأعلى جمتمع 

  .واخللية الرجعية
: من مصطلحات العلوم الطبيعية :ةأخلليّۤ

  .اجلزء الفرد اهري يتركب منه احليوان والنبات
  .هاانظر .أيضًا ))رةْيَجاُحل((ويسموا 

 ،أطلقوا اخللية على النباتيةأن  وغلب
  .جرية على احليوانيةواُحل

  .اخلاليا واخلليات: ةومجع اخللّي
  .فسد: اللنب ،أننت: اللحُم خّم: عربية :خّم

ة م ّمخۤمشۤاأنا : ةومصدره عندهم اخلمّۤ
  .كالت هاملنشحأ

  .مۤماخلۤا :سم فاعله عندهماو
  .اخنّم: فقالوا ،على انفعل هبنوا مطاوعو

املتقدمة من  فعل خّمأن  وزعم بعضهم
ما جيتمع يف اجلرح : أي ،ةالفارسية مبعىن اِملدَّ)) خّم((

  .ومل يثبت هذا الزعم ،من القيح
مثلها يف ، وم مبعىن أننتَح: ويف السريانية

  .)باحلاء املهملة كالمها( الكلدانية
وقبل اختراع الربادات كنا نضع طعامنا يف 

 إىلوبط به  ،ء يف قادوس اجلبناء ونضع اإلإنا
  .صيفًا لئال خيّم ،ماقبل املاء

  .وال تاكلو محايت خّمْي]: من كمام [ 
لو ونّز، خبارراح خيم األ: ]يقولون [  :خّم

رض للزراعة أوقبل ما تشتري  ،وّمت يف الكالم ليخّم
حتريف : ياها للك خيمش واحد ابن صنعة الزم حتّو

: ّنالَق: ))التاج((ويف  ،تتبعها: )العربية( خباَراأل قّن
  .د بالبصرالتفّق

  

ا َمْح الكلدانيةويف  ،مٓاْح: ويف السريانية
  .نظر ،رأى ،عتطّل: مبعىن) كالمهايف  باحلاء املهملة(

: هذه من السريانية ))ّمَخ((أن  ونفضل
 ورائدنا أبدًا الصواب ،العربية ))ّنَق((ويدانيها 
  .االذي نبتعد عنه ويبتعد عّن الالتعصب

ي به ما تغّط: ماراِخل: من العربية :اْخلمار
  .الستر عمومًا ،املرأة رأسها

وهم ، رُمر واُخلْمواُخل ةمخراأل: واجلمع
 .رْمإخل: يقولون

  .صانع اخلمر وبائعه: عربية :ارأخلّم
  .ارجياخلّم: يقولواأن  ويغلب
  .ةارجّياخلّم :واجلمع

ويف سورية التعطى الرخصة لبيع 
  .مسلم إىلاملشروبات الروحية 

وال تؤجر األوقاف اإلسالمية حانوتًا لبيع 
  .املشروبات الروحية
حمل أو  حمل بيع اخلمر: عربية :ارةاخلّم

  .شربه
  .اراتاخلّم: واجلمع

  .يتكتاب الديارات للشابش انظر
ارة حلب قبل القرن خارج وكانت ّمخ

وكانت اخلمارات هذه  ،السور وقرب احلميدية
  .البغاء هوقرا يف الكسَم ،مطاردة

: مامةاُخل: من العربية: امةَماْخلأو  :اْخلمام
  .وهم استعملوها لسقط املتاع ولكل تافه ،ناسةالُك

  .ماخيمواَخل ماماتاْخل: ومجعوها على
قرب السبع حبرات سوق  األرضومسوا 
ًا بسطات كبسطات ط فيه يومّياخلماخيم ألنه تبّس

  .حد وسوق اجليجسوق اجلمعة وسوق األ
  .مامةاْخل: ومن ال حيب طعام البامة يسميها

مام مالعصر ال اْخلأّك]: من كمام [ 
  .بنام
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: كلاأل مبعىن خّم ]يقولون [  :ٔخمٔخم
 – انظرها – بنوا على فعفع من خّم ،مخخم: ننتأ

  .مبعناها
عم خبمخم يف : ]يقولون [  :ٔخمٔخم

شراب إ: ة العربيةّنبنوا على فعفع من اُخل: حكيو
  .بدلوا النون ميمًاأمث  ،احلرف صوت اخليشوم

  .خوخم: انظر
  .ومخماخل: وبنوا منها

: ممِخمخخمالمق وِخ: واستمدت التركية
  .نفهأمن يتكلم من 

بنوا الصفة من مخخم املتقدمة  :أخلمخوم
  .مخاخيم واخلمخومني :ىومجعوها عل ،على فعفول

  .اخلمخومة: واملؤنث
  .اخلمخومات: واجلمع
دت ِموَخ دت الناُرَمَخ: عربية :دٔخَم

: ىّماُحل ،هاطفأ مجُرها ومل ُيُبسكن َهل: مودًادًا وُخْمَخ
  .ي عليه وماتغِمُأ: املريُض ،ورااسكن َف

  .اخنمد: بنوا منها للمطاوعةو
عصري : اخلمر واخلمرة: عربية :أخلْمر

ولو مل  ،كل مسكر من الشراب ،اختمر إذاالعنب 
  .لتخمرال فيه جراثيم مكن تعي

  .نواوهم سّك ،موراُخل: واجلمع
ا َرْمَح: الكلدانيةويف  ،رٓاْمَح: ويف السريانية

  .)كالمهايف  باحلاء املهملة(
  .مخر: أوگاريتويف ملحمات 

  .رواخلمر يف العربية مؤنثة وقد تذّك
  .عرفت اخلمر منذ فجر التاريخ

  .حافلة بأوانيها صريةثار املواآل
ويف حفائر البابليني وصفة طبية تارخيها قبل 

فيها ملريضه  امليالد بألفني ومثامنائة سنة يصف الطبيب
  .شرب نوع من اخلمر يشبه البرية

  .سالميةوحّرمت اخلمر الشريعة اإل

 ٩ص  ٢ ج)): رخيية عن حلباوثائق ت((ويف 

  .أمر مبنع اخلمر :١٨٣١سنة 
  ))العرس((صورة االمر كامًال يف  انظر

 . ٧٦ص  ٤ جاية االرب للنويري  انظرو

ر ْمما شا اهللا وچا َخ]: من استعارام [ 
  .)يريدون محرة الوجنات على بياض اخلدود( :ولۤبا

 ،رخُمجعله َي: العجَنير ّمخ: عربية :رٔخمّٔ
ر خّموكل ُم ،اهغّط: ر الشيَءّمخ ،جعل فيه اخلمري

  .اهغّط: ر وجهه باخلمارّمخ: اهومن ،ىمغّط
  .ختمري: واستمدت التركية

 ،اللون اخلمري: ]يقولون [  :ريأخلْم
وهو لون  ،السواد إىلالضارب  محراأل: بهيريدون 

  .أصفرعض النبيذ بن كان إو ،النبيذ الغالب
  .ة عندهماخلمرّي: ومؤنث اخلمري

وشالة مخرية  ،حطاطة مخرية: ]يقولون [ 
  .ا خط مخريوهالصاية فّي ،اجة مخريةوسّد

  .اخلمسة: انظر :مساَخل
: سُمس واُخلْماُخل: من العربية :إخلمس
  .جزاءأاجلزء من مخسة 
  .مخاساأل :واجلمع

مخاس أعم بضرب ]: من أمثاهلم [  
  .سداسأب

  )).سدس((والتعليق يف شرحه  انظر
جعله ذا : س الشيَءّمخ: عربية :سٔخّم

  .ركانأمخسة 
تضيف ثالثة أن  والتخميس عند الناظمني

  .شطري كل بيت إىلشطر أ
حتريف : اخلمسطعشرأو  :أخلمسطعش

  .)العربية العدد املركب يف(مخسة عشر 
  .ةاخلمسطعشّي: ليهإة بسوالن
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 :))مستاشَح((: ويف هلجة جزيرة مالطة
  .)باحلاء املهملة(

ومثلها يف  ،رَسْعَشْمَح: ويف السريانية
  .الكلدانية

ال تلفظ (مائة مُسَخ: من العربية :اَخلْمسميّۤة
  .)ةسمَيْمذا سهلت مهزا قلت َخإو ،لفهاأ

 :الكلدانيةويف  ،مٓاْشۤمَح: ويف السريانية
  ،اَمْشۤمَح

  .ةلف مخسمّياأل نّص]: من أمثاهلم [ 
العدد ما بني : ةاخلمَس: من العربية :ۤسةأخلْم

  .ربعة والستةاأل
ومخسا  ،مخسة ومخسطعش: ]يقولون [ 

 ،ومخس ماليني ،ومخس تاالف ،ةومخسمّي ،وعشرين
  .ومخس مليارات

 ،كَتْسْموَخ ،ٕستناْموَخ ،يتٕمْسَخ: ويقولون
ٓتن ٕمْسستا وَخوْمخ و،سٓتوْمخ ،ٓكنٕسْتوْمخ ،ۤتكْسْموَخ

  .)ٕسٓتنْمَخ أو(
ومخسة  ،مس كالبَخ: يقولون كما

مخسة تلزمها التاء لدى أن  ومن هذا يعلم .كالب
  .مضمر إىل اإلضافة

مظهر فتكون جمردة  إىلضافة ما لدى اإلأ
  .مذيلة اأو  عن التاء

فقط  ))اخلمس تاالف((ويف العدد تلزم 
ومثلها  ،لع من ذيل العدد لتتصل بصدر املعدودقوتن

  .عشرة إىلاألعداد من ثالثة 
أن  اخلمساوي على توهم: والنسبة إليه

  .التاء ألف
: عشرةال إىلومثلها األعداد من ثالثة 

  .عشراوي ،تالتاوي
باحلاء (ة ۤمّشَح: واخلمسة يف العربية

  .)املهملة
  

ويف  ،اوحومٓش ،شٓاْمَح: ويف السريانية
يف  باحلاء املهملة(ا ا وحومَشمَشَح :الكلدانية
  .)كليهما

باحلاء (محشو : البابلية شوريةيف األو
  .)املهملة

: ب واحلبشةرويف هلجات جنويب جزيرة الع
  .سْمَخ

ش بأظافر اخلمسة من فعل ّمخأن  وظين
  .يده

يف جنويب أمريكا  ))كاناتام((هذا وقبائل 
  ،))كل اليد((: فظ معناهليعربون عن اخلمسة ب

  .للستة وهكذا األخرىواحد من اليد : يقولونمث 
جيعل  ةفريقيإنغال يف وبعض قبائل الس

  .العقد مخسة
مخسة بعني : يقولون ]:من اعتقادهم  [
  :)العدو أو(بعينني الشيطان ، أو الشيطان

  .حسد :انظر
: أي(ابروك عاخلمسة ]: من كمام [ 

عجبك  إن ،وامهس لك مهسْة ،)على حلقة املقعد
  .سْةحلالنغم خدلك 
عم بياكل باخلمسة ]: من كنايام [ 

  .)بشره: أي( والكف
: أي: (الكعكة خبمسة]: من أمثاهلم [ 

  .)الشيء متعارف عليه :، أيخبمس مصريات
شفيت وحدة عم  إذا ،]من كتاب اللباد [ 

: مخسة: لع عليكي وعلى غواكي قويل ال بقلبكبتّط
  .)لتدرئي عينها(

مخس : اخلمسون: عربية :أخلْمسني
  .عشرات

  .)املهملةباحلاء (شيم ۤمَح :ويف العربية
  .)باحلاء املهملة(شني ْمَح: ويف السريانية

مخسني أجري ينشلوا وال ]: من أمثاهلم [ 
  .ريك حياسبْش



- ٣٥٩ - 
 

د ـهو عيد العنصرة عن :عيد اخلمسني
  .يقع بعد صلب املسيح خبمسني يومًا ،النصارى

على زجاجة العرق  أطلقوها :ةاخلمسينيّۤ
  .درمهًا منه ٥٠تستوعب 

  .اخلمسينيات: واجلمع
تون قدميًا اصطلح املوّق :ة الشتۤامخسينّي

أربعينية الشتاء : قسمني إىلتقسيم ثالثة أشهر الشتاء 
  .وهم قصروا وأمالوا ،ومخسينية الشتاء

  .ة يف بداية شباطوتبتدئ اخلمسينّي
  أربعة سعودات إىلوقسموا اخلمسينية 

عشر يومًا ونصف  اكل سعد منها اثن – السعد :انظر –
  .اليوم

آب وتنتهي  ١تبتدئ يف  :ة الصيفمخسينّي
  .أيلول ١٩يف 

مشًا ش الوجه َخَمَخ: عربية :ٔخمش
  .خدشه: وشًاومخ

  .اخنمش: هابنوا ملطاوعو
  .خرمش :انظر

أكثر فيه  ،شهَممبالغة يف َخ: عربية: شٔخّم
 .اخلموش

يقطع : ] من دعائهم على فالن[  :لأخلَم
الثمر ينضج يف : لَماَخل: عربية ،)مخلتو :أو(لو َمَخ

يدعو عليه وال دعاء أنه  يوهم(يقطع أن  البيت بعد
  .)عليه

  .هاانظر .ن التاليةلغة هلم يف ّمخ :لٔخّم
على قشرة الضلع ينتزعها  أطلقوها :أخلمۤلة

 احملشي ًا حيشى حشوةالقصاب لتكون وعاء حلمّي
  .الثوب: عربية ،فيكون كالقباوة
قال فيه : ن الشيَءّمخ: عربية :نٔخّم
  قال ابن ،رهقّد ،نهّمث ،باحلدس والظّن

  
  

 الظن،: الفارسية ))هماِنُگ((حسبه مولدًا من أ: دريد
  .االحتمال ،الشبهة ،الشك

  .نّمخ: ل مبعىنّمخ: ويف هلجة حلب
  .نّمخ: م مبعىنّمخ: ويف هلجة مريوط
  .ختمني: واستمدت التركية
لبانية التخمني من التركية واستمدت األ

  .TAHMIN: فقالت
أجوا املخمنني تيخمنوا ]: من كالمهم [ 

  .احلوش
 أو(ن وقع ال ختّم إذار هاملعّت: ]يقولون [ 

  .يف حدا ببزق عليه) لال ختّم
 إالكل شي بالتخمني ]: من أمثاهلم [ 
 كك الزغري خبمنوك وابَنمرَت .ملاز بالتتمنيالدهب واأل

  .على كل شي قدير
ن الرعنا بتخّم السّت]: من كمام [ 

  .يواِركل الناس َج) لبتخّم أو(
ل َمبنوا على فعول من َخ :اخلمول

  .سقطت نباهته فهو خامل: )العربية(
  .اخلمولة: واملؤنث عندهم

اخلمري : من العربية: واخلمۤيرة :أخلمري
مااختمر من  ،ما جيعل يف العجني ليختمر: واخلمرية
  .العجني

مخري : نطلق العجني فنقولأن  وصواب
برية وما نضج من لة واوالسوس والقهوة املّر ،اللنب

  .التوت الشامي
  .ويطلقون اخلمرية جمازًا على رأس املال

  .اخلماير: واجلمع
محريا  الكلدانيةويف  ،محريٓا: ويف السريانية

  .)باحلاء املهملة كالمها(
  .ورمخ: واستمدت التركية

  .مخور :واستمدت األرمنية من التركية
م أول استعمال مخرية لوال يعرف الع

  .العجني
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 إالوكل احللويات املعجنة ال مخرية هلا 
  .القطايف واملشبك واللقم والكرابيج املقلية

: ١٢ ))اخلروج((وورد ذكرها يف سفر 
تعزلون  لاألواليوم  ،يام تأكلون فطريًاأسبعة : ١٥

  .اخلمري
  .األرضالتلج مخرية : ]ويقولون [ 
ع اخلمري والفطري طاَل]: من كنايام [ 

وصل القط  ).سلبه القدمي واحلديث: يريدون(
  .مريةللَخ

ديدة انتقلوا حلوش ْج إذا]: من عادام  [
  .املصحف واخلمرية إالول غرض بنقلوه أ

حدا عار مخريتو  إذا: ]من كتاب اللباد [ 
  .بتنقطع رزقتوبالليل 

برية فالن عم بتاجر بالْك]: من كمام [ 
  .وما عندو مخرية

  .٣٧ص  ٤١س : املقتطف انظر
 . ٢٨٠ص  ١٤س : وجملة الضاد

اليوم اخلامس من : عربية :أخلميس
  .سبوعاأل

  .مخيس: أيضًاوجزيرة مالطة تقول 
والدروز يعدون يوم اخلميس مقدسًا 

واجلمعة حد عند النصارى كالسبت عند اليهود واأل
  .سالمعند اإل

  .نية عند السنّيوصوم االثنني واخلميس سّن
السبت : والديهزج األ]: من أهازجيهم [ 

 ،التالتا نارة ،التنني خشبتني ،وتحد نّبوت واألسّب
  .اجلمعة استرحنا ،اخلميس فرحنا ،ربعا شرارةاأل

ل يوم اخلميس البفّص: ]من كتاب اللّباد [ 
  .)ميوت: أي(ل وما بقيس بفّص
  .البومخيس واخلميسية: انظر

أول : من اصطالح النصارى :مخيس البۤيض
وكانوا خيرجون فيه ويف  ،مخيس بعد أحد الفصح

الرتهة يف البساتني اليت  إىلربعا الزوبعة الذي قبله أ
  .قرب الدباغة

كلون أي: كما حتتفل خبميس البيض محاة
ويتطاقشون  ،فيه البيض امللون بلون قشر البصل غالبًا

  .بالبيض
أطلقه النصارى على  :مخيس اجلسد

  .اخلميس الثاين بعد أحد العنصرة
تيمور باشا يف  أمحدقال  :مخيس الرز

مخيس الرز حبلب هو الذي مسي : ١٦٧التذكرة ص 
  .مبصر خبميس العدس

 )). املنتخب الدر(( انظر

  .عيد نصراين يقع يف نيسان :مخيس مرمي
مخيس ((سالم عيدًا وامسوه واختذه األ

  .))املشايخ
حفالت دينية يقوم ا  :مخيس املشايخ

مشايخ الطرق يف محص ومحاة يف تاريخ مخيس مرمي 
  .نفسه

ميضي األوالد فيشحدون الزهر من بيوت 
عطونا : حارام، طائفني على األبواب بابًا بابًا صائحني

 زهوركن حىت النيب يزوركن سبع اشكال ومتّن اشكال
) لفاطمة بنت عمران: وقد يقولون(ملرمي بنت عمران 

وا وصلوا عالرسول، هادا زهورك ور، ّمشتقرا لكن البّخ
اك الرسول بتعطونا عشّب! فاحت عطورك يامرمي! يامرمي

  .خنلع الباب والناجور إّالزهور، و 
تونه حتت السماء وبعد مجعهم الزهور يبّي

مث يستيقظون قبل  ،يرش باملاء والعبيترانأن  بعد
 ،الزهر أجفام شروق الشمس ويدهنون مباء هذا

  .اعتقادًا منهم أم لن يرمدوا طوال هذه السنة
فاعي وفيها وال تكتب حجابات لسع األ

  .يف هذا اليوم إالخامت سليمان 
أطلقوها على مبلغ من النقود  :ةاخلميسيّۤ

 إىلتلميذ اخلوجة ، أو شيخو إىليدفعه تلميذ الشيخ 
  .خوجتو أجرة التعليم

 ،بطنعشنيأو أ بطنعشأة وكانت اخلميسّي
أو  ويف القرى قد يعوضون املبلغ بشيء من اللنب

  .احلبوبأو  البيض
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مخيسياتك بيضات : دانَنمثال قرية َعأمن 
  .)مغرياتك تافهة: يريدون(

 ،خرج صوته من خياشيمهأ: عربية :ٔخّن
 بتخّن طلعت احلجرة ماملقالع عم: ]يقولون [ وهم 

  .حكوا ا صوت مضيها يف اهلواءَف ،ّنٔخ
دخل واحد على عرس ]: من نوادرهم [ 

عرسكن : وقال ،دبك وال رقص ال غنا وال ،ساكت
  .رّنوال ْب خّنال ْب

ة قدور ال خّن أبومقالع ]: من كنايام [ 
ابة له من حرير تصوت لدى ال شّر: يريدون(ة وال وّن

  .)قذف احلجر
 . الفحش يف الكالم :عربية :اأخلَن
  .ناي اَخلّتَأاحليا ْب]: من حكمهم [ 

يف جبل  ]:من قرى حلب [ : ٔخٔناۤصر
ني املماليك ــسكنها سالط ،مسعان شرقيها

  .وفيها آثار ،ذكرها ياقوت ،املتأخرون من اجلركس
هرت يف القرن الثالث امليالدي مدينة ظ

مث حرفها العرب  ))سارتونآنا((: أو ))سارتهآنا((باسم 
   .رخناِص إىل

 ،عشرية صغرية تقيم يف منبج: اخلنافرة
  .خرى من بين سعيد تقيم يف جوار حلبأو
   .خنافس حلب: انظر

  .العنق: ناقاِخل: من العربية: اقاخلْن
   .وانيقعلى َخ :وجيمعوا

كو بعفس على خوانيقك ]: من سبام [ 
   .أه

بالسوق صار خناقة : ]يقولون [  :اخلنأقة
  .بنوها من فعل خانق. ما انشافت وال انقشعت

  .هاانظر

  .واجلمع اخلناقات
   .خانق: انظر

  

ة يف اجلهة الشمالية مغارة حوارّي :ةاقيّۤاخلّن
قرب حي  ين وراء اخلط احلديدتقع اآل ،من املدينة
  .السريان

ن كثريين دخلوها ة ألــمسيت اخلناقّي
  .واختنقوا فيها

دخلها مجاعة ومعهم طبل أن  :ويزعمون
لكنهم  ،حياءأم أيقرعونه ليشعروا من بظاهرها 

 حدأومل جيسر  ،ضاعوا فيها واختنقوا وسكت الطبل
  .ينقذهمأن 

مغارات حي املغاير أن  ويرى بعضهم
 ،ليهاإ ذفنالقلعة تأن  خرونآكما يرى  ،ليهاإتفضي 

وال  ،مل تقم حىت يومنا دراسات منظمةأنه  والصحيح
  .سع ؟يف العمر مّتأ ،حتقيق ذلكأنا ستطيع أأأدري 

  :] من دعائهم على فالن[  :اخلْنان
يف مجلة  - :يريدون ،)نان عجميوْخ: أي(نان وْخ
نان واُخل ،نانصابك مرض اُخلأ:  - ةـدعائي

  .نفداء يأخذ األ :)العربية(
الكالم أن  إىلمياءة إ: ))عجمي(( :وقوهلم

   .نفالفارسي خيرج من األ
: من العربية: واخلنتۤاي ،ىَتواخلْن :إخلنۤتة

  .نوثة معًامن له عضو الرجولة وعضو األ: ىنَثاُخل
  .ياخلناِت: يقولون وهم ثى،ناواجلمع اَخل

  .هاانظر .رَكى عندهم الَشويرادف اخلنَث

كان يغلب عليه الرجولة إن  :قال الفقهاء
  .ةأفامر إالرجًال و  عّد

 ،حكام املرياثأنوثته تبىن أوعلى رجولته و
   .نوثة وهكذاالغالب عليه األأن  عّدإن  امرأةوتغسله 

 السكني: نجرجر واِخلاخلَن: عربية: اخلنجر
وهم يطلقونه على السالح  ،السكني العظيمةأو 
: ))ونُخ((: عن الفارسية ،بيض احملدودب نصلهاأل

  أو ))رگ((أو  ))ارگ((و  ،الدم
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على مالك الشيء  داة تلحق األمساء للداللةأ :))كار((
  .وفاعله

  .وهم أمالوا ،راخلناِج :واجلمع
  .رَچْنَخ: ويف التركية عن الفارسية

  .نجارَخ: ويف الكردية عن الفارسية 
  .رَچنَخ: ويف األرمنية عن التركية

  .رَجْنَخ: عن التركية: ويف السريانية الدارجة         
: فقالت ،القرواطية من التركية هواستمدت

HANDJAR.  
: البلغارية من التركية فقالت هواستمدت

KHANDJAR.  
: األلبانية من التركية فقالت هواستمدت

HAXHAR.  
: اليونانية احلديثـة فقالت هواستمدت

KHANDZARI.  
 :اإلسبانية من العربية، فقالت هواستمدت

ALFANGE  .  
: الربتغالية من العربية فقالت هواستمدت

ALFANGE أيضًا.  
: الفرنسية من العربية فقالت هواستمدت

KANDGAR.  
واليمانيون يتمنطقون باخلنجر حىت غدا 

  .شعارهم
   .خنجرين أبوفالن : ]يقولون [ 
  .فالن عضامو خناجر]: من تشبيهام [ 
  :)العربية( بنوا على فعفع من خّن :ٔخنٔخْن

  .خياشيمه إىلمل يبني كالمه كأنه يرجع  – انظرها–
هالوتر مالعود عم  ]:من استعارام [ 

  .نخبنۤخ
احلفري حول أسوار املدينة، أو : عربية :أخلْنٔدق

 :احلفري عمومًا، احلفري حول القالع، عن الفارسية
  .كَدْنأو َك ))هِدْنَك((

  .قنَدَخ: ويف التركية عن العربية
  .قنَدَخ: ويف الكردية عن العربية

  .خندق: ويف السريانية الدارجة
: رواطية من التركية فقالتالُق هواستمدت

HENDEK.  
: لبانية من التركية فقالتاأل هواستمدت

HENDEK.  
 ،اليونانية احلديثة من التركية هواستمدت

  .KHANDAKI: فقالت
غزوة : وقالت ،والعربية عربته قدميًا

  .اخلندق
 ،م ١٧يف القرن  وكان خندق القلعة عميقًا

  .انًاوكان بست
ا من ّوطّماخلنادق ]: من كمام [ 

مضى العهد القدمي : يريدون ،)تانطمّۤأو (، زمان
وحنن يف عهد اخترع  ،سوار وحصار املدنعهد األ

  .ر املفاهيمفيه املدفع فغّي
اخلندق، متتد من باب : أو :جادة اخلندق

النصر حىت قرب السلى وردي، وأصل هذه اجلادة خندق 
حـول سور املدينة ينخفض عن مستواه الراهن بنحو 
مخسة أمتار، وكان هذا اخلندق بستانًا فيه أشجار الرمان 
والقراصية، وكان بستان اخلندق مضرب مثل بوفرة محله 

ه يما مبا ميّدان، السوجودته، ذلك ألن منخفضه كان رّي
  .الكهريز حول البلد

ة، اقّيوكان هذا البستان ملكًا للموسر حممد ّمس
  .لرية عثمانية ذهبية ٥٠٠ة مببلغ مساقّي يباعه ألخيه عل ّمث

ة الذي اجلميلّي حّيأن  والحظ علي بذكائه
 ،راضيه مرابح وفريةأعلى مالكي  افتتح آنذاك دّر

 إنشاء ليقّر ))عثمان باشا((لو رشا الوايل أن  رفقّد
  .جادة يف اخلندق لكان رحبه عظيمًا

وما كان أيسر هذا، فعثمان باشا استحسن 
وال تنس : هذا املشروع ومهس يف أذن علي مساقية

  .لف لرية جلييبأ
م ك على الباشا بعد مدة وقّدقبل املّالأو

لتكن كلمتك نافذة ياموالي : قائًالكيس املال 
  ي لعسرلرية لكّنلف أالكيس  فقد ضّم ،الباشا
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حايل جعلتها لريات فرنسية، أطال اهللا عمر موالي 
  .الباشا

  .فتح اجلادة البأس، وأقّر :قال
وبوشر بردم اخلندق من تراب تلة هي أول 

كانوا يسموا التلة  ،وموقعها مكان النافعية ،))التلل((
  .السودا

قرب باب النصر حيث  إىلووصل الردم 
اوضه على بيعها فأىب ألا فف ،بناء قهوة آلل الچليب

  .فاقترح عليه بيعها بيع استبدال فأىب ،وقف
 ،عثمان باشا إىلة فرفع أمره علي مساقّي

فخربوا  ،فأرسل فورًا ثلة من اجلنود ومعهم العمال
ماصار القسم الذي يدخل يف خمطط اجلادة، وبقي منها 

معصرة زيت باا خلف جادة اخلندق من جهة باب 
  .النصر

عدة خانات  فبىن الردم جاء دور البناء،وبعد 
وبعض الدكاكني على جانيب جادة اخلندق، وملا مات 

  .باع ورثته كل ماورثوه ومتم البناء املبتاعون
ألن  ))درب العربية((ومسيت اجلادة بـ

تسري عليها احلناتري اليت وصلت حلب أن  الغاية منها
  .اريا حديثًاگمن هن

 ٢٣ص  ٢ ج)): بر الذه((الغزي يف أن  على

عزمت احلكومة على أن جتعل جادة  ١٣١١يف سنة : قال
اخلندق جادة عامة، فقطعت منه مجيع األشجار وأزالت 

ت املنخفضات من أرضه، ومنذ ذلك الوقت املوانع وطّم
حىت أصبحت املسافة املمتدة منه ... بدأ الناس يبنون فيه

باب القناة من أعمر جادات  إىلمـن عند السهروردي 
  .حلب

إعالم ((ونرى بعض التفصيل يف ما جاء يف 
لصديقنا الشيخ  ٤٨٨و  ٤٨٧و  ٤٨٢ص  ٣ ج)): النبالء

يف عدد  ))الفرات((قالت : قال ،راغب الطباخ
: ١٣١١سنة  ...منالثاين ربيع  ٩املؤرخ يف  ١٢٣٢

من آثار عثمان نوري باشا اهتمامه بردم اخلندق 
لعطوي واختاذه جادة، وتعريضه جسر املعروف با

  .ذراعني من كل طرف الناعورة مقدار

 ،وال زال الردم متتابعًا فيه من عدة جهات
 ،ردمه ففيها ّمت ،١٣١٥سنة  إىل ...من تلك السنة

  .باب الفرج إىلوذلك من أمام تربة اجلبيلة 
واشترت البلدية دورًا يف حملة العوينة من 

 إىلالباب الثاين لدار احلكومة املعروف بباب السجن 
وخربت تلك الدور فاتصلت اجلادة من  ،باب النصر

ج ساحة باب الفَر إىلباب النصر  إىلدار احلكومة 
 ،باب النصر إىلومن حملة بانقوسا  ،حمطة الشام إىل

  .الشهباء فصارت هذه اجلادة أعظم جادة يف
بوشر ببناء اجلسر العظيم  ١٣١٦ويف سنة 

رف عليه مقدار ثالثة ُص ،الذي يف أواخر اجلادة
   .آالف لرية عثمانية
خرتر : بنوا الفعل من اخلرتير فقالوا :ٔخْنزر

ة صار كاخلرتير قّو: يريدون ،روخمۤرت ،خرترة
  .وضراوة

   .اخلرتير التالية :انظر
، صلب: يريدون ،حلم خمرتر: ]يقولون [ 

  . ينضج بالطبخأو مل
   .يفو ماأخرتر مّن: وبنوا منه اسم التفضيل

وان َيَح: رتيراِخل: من العربية: اخلرتير
منه الربي ومنه  ،مشقوق الظلف قصري األرجل

شره  ،قوته األعشاب واجلذور واحلبوب ،الداجن
  .اإلنسانوالربي منه خطر جدًا على  ،يفترس احليات
  .اليهودية واإلسالميةم أكله وحتّر

وكان قدماء املصريني يغتسلون ويغسلون 
  .وهمّس إذاثيام 

  .اخلنازير :واجلمع
  .٢٩٥ص  ٩ ج: اية األرب للنويري انظر

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

الشرس الضاري  اإلنسانوينعتون باخلرتير 
  .القوي الوسخ

وملا كنا يف املدرسة العثمانية شكا طالب 
  إىل
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  .الشيخ طه سبين: أستاذنا وقال: بشري الغزي الشيخ
  أش قال لك-
 رتير َخ :قال يل-
 :يريد(فليس يف العربية َخرتير  ،التزعل-

  .)بكسر اخلاءأنه 
ويف  ،زورٓازيرٓا وْحْح: ويف السريانية

  .)باحلاء املهملة كالمها(ا زوَرا وْحزيَرْح: الكلدانية
  .زيرَح :ويف العربية

  .ومسٓرُخ: ويف اآلشورية
  .ۤسرُخ: ويف اآلشورية البابلية

ويف احلبشية وهلجات جنويب جزيرة 
  .خرتير: العرب

رتير فالن متل اَخل]: من تشبيهام [ 
  .)عن اخلرتير ازدادت ضراوتهُط إذا(س ّواملٔق
الذي يأكل الذرة : أي(فالن متل خرتير الدرة .

 ،ليمانفالن متل خرتير ْس) البيضاء ويكون قويًا
 ،تاتهُع مثل :يريدون(ليمان وهالعيلة متل خنازير ْس

ألن مشاهدا يف  ،وإال فسليمان ماحوى خنازير
  .)شرع التوراة حرام

  .كسبرتير َمشعرة ماْخل]: من كمام [ 
هاخلرٓدق مابقتل  .– انظرها –و هالديۤسة هاخلرتير بّد
هادا خرتير أهل  .هادا خرتير جبرتير .هاخلرتير
  .)النصارى: أي(الثالوث 

يف ديك أن  يعتقدون]: من اعتقادهم  [
  .اهلند شعرة ماخلرتير
قروح : )العربية(حتريف اخلنازير  :ةاخلرتيريّۤ

ن مسيت باخلنازير أل ،صلبة حتدث يف غدد الرقبة
  .اخلنازير حيدث هلا هذه اخلراجات

  .ينَرالعقد الَد: وامسها الطيب
: الكلدانيةويف  ،زيرتٓاْح: ويف السريانية

  .اَتزيْرْح

 ،س وسكتَنَخ: ]يقولون [  :ٔخَنس
 ،ىتنّح ،رتأّخ ،ىاستخَف ،انقبض: سخَن: عربية
  .رجع

 ،خنصر چاكيتو: ]يقولون [  :ٔصرٔخْن
  بنوا من اخلصر ،چاكيتات خمنصرة إالبلبس وما
جعل وسط الشيء : يريدون ،لَعْنعلى َف – انظرها –

  .ضيقًا
 ،تنبكچينا ماخبنۤصر: ]يقولون [ : ٔصرٔخْن

صبع اخلنصر عن التنباك إنا رفع هباخلنصرة : يريدون
فيستفيد  ،الذي يفركه باملاء ليرتل شيء منه يف املاء

  .هو منه
ف معلمو تنبكچي ضّي]: من نوادرهم [ 

من شافو ؟ شافو  ،ه عم بفركو خنصروهّو ،سَفَن
  :معلمو

 ولك ليش هيك ؟ -
  .يدو متعلۤمةإ! يا معلمي -

صغرى : )العربية(ر نِصحتريف اِخل :اۤخلْنٓصر
  .والرجل أصابع اليد

  .مالواوهم َأ راخلناِص :واجلمع
 :الكلدانيةۤحصرٓا ويف : ويف السريانية

  .)ودون نون باحلاء املهملة(ا حصَر
حدهم خنصره أ تقاطعوا مّد إذاواألوالد 

إعالن : فيها ويقتلعها أيضًاخنصره  خرفينشب اآل
  .انفصام الصلة
 ذّل: ليهإخنع خنوعًا له و: عربية :عٔخَن

  .وخضع
  .اخننع: بنوا منها للمطاوعةو

  .اخلنوع: هَعَنۤخَه :ويف العربية
 ،وخنفرت ةمنت اليوۤم: ]يقولون [ : ٔفرٔخْن
  .عهنفخ منخره ووّس: )العربية(حتريف فنخر 

  س ُفْناُخل: ن العربيةــم :إخلْنٓفس
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ة دويبَّ :نفساءةواُخل ،ساءنُفس واُخلَفْنس واُخلنِفواِخل
  .كريهة الرائحة ،علصغر من اُجلأسوداء 

  .س وهم أمالوااخلناِف :واجلمع
  .احليوان للجاحظ يف فهرسه انظر

فسة شافت بنتا اخلْن]: من كمام [ 
  .ة ومضمومة خبيطاهللا لولّي اسَم: عاحليط قالت

  .جراإت اخلنفسة ّدي خيلو َمقام السلطان حيِد
كان أنه  زعموا: شارنِفاِحلأو  :شارُفْناُخل

فكان  ،حاطة بالعلمعي اإليف العهد العباسي رجل يّد
هه نمر عليه نفر عرفوا كآفت ،كل ماُيسأل عن جييب
 ،ا حرفًا ما من حروف املباينليكتب كل مّن: وقالوا

  .ولنجمع هذه األحرف ككلمة نسأله عن معناها
ذه األحرف ــكان جمموع هأن  واتفق

  .ليه يسألونه عن معناهاإومضوا  ،خنفشار
و نبات يكثر يف ـه: أجاب على الفور

مستدير  ،دقيق الورق ،سبط الساق ،مشارق اليمن
ذكره ابن البيطار  ،احلمرة إىليضرب بياضه  ،الزهر
 ،رطب يف األوىل ،حار يف الدرجة الثالثةإنه  :فقال

وذكره داود البصري ووصفه عالجًا خلفقان القلب 
  :وعليه قال شاعرهم ،يف إدرار اللنبنه جمرب أو

  كم فؤاديوقد جذبت حمبُت
  نفشاُراِخل كما جذب احلليَب                  
  .يورد ذكره يف احلديثان  مث حاول

  .وا عليه السبيلفسّد
على  شّد ،هناَقعصر ُخ: خنقه: عربية :ٔخٔنق

  .ناقه حىت ميوتُخ
 غّص ،خنقته الدمعة: ومن االستعارة

  .بالبكاء
  .)باحلاء املهملة(ق َنَح :ويف العربية

باحلاء : (قَنَح :انيةكلدالويف السريانية و
  .)املهملة

ق ْنَخ: واستمدوا من الغرب قوهلم
  .احلريات

  .اخننق: ومطاوعه العريب
عشر نسوان ماخنقوا ]: من كمام [ 

  .ينعل الطٓوق اللي خبٓنق صاحبٓو .فارة
مطرح ق الدم خّن: ]يقولون [  :قٔخنّٔ

ثر أيشبه  أمحرع الدم وترك أثرًا جتّم: يريدون ،الضربة
  .ل هلذا املعىنّعبنوا على َف: اخلنق

ۤرت الغنم خنَك: ]يقولون [ : رنَكَخ
 امؤخرة غريه إىلوسها ءت ردّس: يريدون ،مالشٓوب
 ،مولدة: خنكر ))منت اللغة((ويف  ،الشمس لتتقي حّر

مث توسع فيها  ،مرامبعىن الز ))يناكرِخ(( اشتقوها من
وهو  ،الضارب على نوع من آالت اللهو إىل

  .آلالين يف لغة عامة املصرينيااملعروف مبصر ب
ع ا استعملت مع توّسأوالراجح : )مث قال(

 ،العامة مبصر إىلع حىت وصلت يف معناها وتنّو
  .عراس والوالئميف األ باخلدمة القيام إىلفنقلوها 

لعلها مسيت : وميف اجلّل :ام اخلنكريلمح
  .تانايعمل يف اخلأنه  باسم صاحبها الذي كاره

إخراج  ،اخلنني: ةّناُخل: من العربية :ةأخلنّۤ
  .الصوت من اخلياشيم

  .، واخلنانخّن: انظر
 ة أشّدواخلّن ،ةّنالَغ: ويدانيها يف العربية

  .منها
: يريدون ،بيتو خنيق: ]يقولون [  :أخلنيق

 ،سباب الصحةأمل يستوف  ألنهيضيق جمرى التنفس 
  .هاانظر .بنوا على فعيل مبعىن الفاعل من خنق

الذي يشرح : حۤرالٕش: اخلنيق عندهم وضّد
  .الصدر

األمر عندهم للمؤنث من فعل  :هۤخ
  .تأخذ ملحقًا اء السكتأن  ))أخد((

  
  
  



- ٣٦٦ - 
 

واألخري  ،هوۤخ ،ۤىوخ ،خدي: يقولون
 .أصله ما قبله حذفت إمالته اللتقاء الساكنني

  .ي خۤهٕخِد]: من كمام [ 
  .اخد وخو وخه :انظر

 ))أخد((األمر عندهم للمذكر من فعل  :خٓه
 ،وخٓو ،خٓود: يقولون. يأخذ ملحقًا اء السكتأن 
خري أصله ماقبله حذفت واوه اللتقاء واأل ،وخٓه

  .الساكنني
  .أخد وخه: انظر

 . خه اليت قبلها: انظر :خٓو
 ،الكم هالكّمخوى : ]يقولون [  :ٔخٔوى

وهالفردة القبقابة خۤوت  ،ىع ماخيِوــقد بشوْش
  ).العربية(ى حتريف آَخ ،ْيمع َه
 . وخاوى انظرها

 ))!وياخّي((: قال بغيض إذا]: من سبام [ 
ي تؤاِخ: يريدون( ))يي وتعِوخِوتبقى ٕت((: أجابوه

يكون : أي: ))كوي ّخمِخي((: أجابوه، أو )الكالب
  .فارغًاأو  ك خاليًاّخم

تكتب  ،من التركية عن الفارسية :أخلٔواَجْه
صاحب  ،مبعىن السيد ،))خاجه((لفظ تو ،))خواجه((

كبري  ،التاجر ،احلكيم ،األستاذ ،كبري األسرة ،الشأن
  .لقب احترام لغري املسلم أطلقوهاوهم  ،التجار

هو من ألقاب أكابر  ))صبح األعشى((ويف 
وهو لفظ  ،التجار األعاجم من الفرس وغريهم

  .دالسّي: فارسي معناه
  .اخلواجات: واجلمع عندهم

السبب يف إطالقها أن  وتزعم جملة العرفان
غالبية املسيحيني واليهود أن  على غري املسلم هو

  .ليسوا بأميني
مبعىن السيد : اخلواجه: ويف املغرب األقصى

  .لغري املسلم
  
  
  

  .خواجا ))الرائد((ورمسها يف 
يف  يقولون ومنذ عهد املماليك نرى أم

  .واجكياخل: اخلواجا إىلالنسبة 
  .ويف حلب بيت اخلواجكي

: ةينادي بياع الدراقۤن]: من نداء باعتهم [ 
  .مواَز هادي اللي زرعا اخلواجَه

اهللا ينعل هالزمان اللي ]: من كمام [ 
طول عمرك حايك صايات  ،هس اخلواجة أالَجلّب
  .الجة اهللا يلعن هالزمان اللي ساوى متلك خواجهأ

  .خاوز: انظر :اخلواز
على القرع  أطلقوهلقب  :ةخوۤازيق اجلنّۤ

  .احملشي
 :GLOSSAIRE DATINOISمن  ١٨٦٠ويف ص         

ي ى احملِشيسمون الكوَس أم ومن لغة العميان حبمص
  .خوازيق اجلنة: باألرز واللحم

ا كل هاملداواة مامّن: ]يقولون [  :ٔخٔواص
 ،هلاملرض كّال ْيدوية ما ِهو هاألــّنخواص أل

قوته : خاصة النبات: ةمجع اخلاّص: اخلواّص: عربية
  .عليتهاوف

 إذامايف خواص نعمل شي : ]يقولون [ 
  .ماختاوينا

لزقة من : من اصطالح الصرماياتية :الةاخلّو
 ،عليها رماي ليشّدالسنديان يدخلوا يف قالب الص

  .االتاخلّو: واجلمع
: وانواِخل ،واناُخل: من العربية :أخلٔوان

: عن الفارسية ،السفرة ،مايوضع عليه الطعام ليؤكل
ه كما يلفظون خواَج ،خان: وتلفظ ،وانَخ
 ،املائدة ،السفرة: ومعناها بالفارسية ،))خاجه((

كما  ،الطاولة يؤكل عليها يفوهم يستعملوا  ،الطبق
يستعملوا يف الطاولة يف غرفة املئونة توضع عليها 

  .اجلرار والقطارميز
  .))اخلائن((مبالغة يف : عربية: انأخلّو
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نك ال ختونو ولو ّممن َأ]: من حكمهم [ 
 .انكنت أنت خّو

 ،يدو خبوانيقوإحط : ]يقولون [  :أخلٔوانيق
  .موضع اخلنق: مجعوا فيه اخلانوق

 .انظرها

 ه،زوقد ماعّج هخوتو: ]يقولون [ : ٔخٔوت
  .ٓوۤيمت ما صار أخٔوت كّبإو  ،مانك شۤايفٓو خمووت

  .األخٔوت :انظر
  .اخنوت: و بنوا منها للمطاوعة

ك َتأخوحببك وحبب أنا ]: من كمام [ 
  .كورب السما خيوَت
  .هاانظر .تخومؤنث األ: اخلٓوتا
  :يطلقوا على معنيني :اخلٓوجة

  .م القرآنالشيخة تعّل -ً ١
 :وجمازًا ،رئيسة جوقة الغناء والطرب -ً ٢

  .جوقة الغناء والطرب كلها
الشيخ : هقوَج: واخلوجة من التركية

  .دةد والسّيالسّي: هخٓوِج: والشيخة عن الفارسية
ومثلهم  ،سالمإوبيت القوجة يف حلب 

  .بيت اخلوجة
  .وخوجات الغناء والطرب غالبهن يهوديات         

 ،حفالن البيض املسلوقوعشاؤهن يف 
اليهود أن  واحلقيقة ،لتليني احلنجرةأنه  يزعمن

ن طبيخ غري اليهودي ألن حلمهم خاص ماليأكلون 
  .اللنبأو  وال يشركون اللحم احلليب

  :أهازيج األوالد]: من أهازجيهم [ 
  قنا مصاحفناوعّل                  يا خوجتنا انصرفنا

  !خوجتنا  اهللا اهللا]: من كمام [ 
  .ك بان من طاقتناسّر

م أيبدو  ،نآم القرالشيخة تعّل: يريدون(
  .)شاهدوها تغازل

  
  

  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم [ 
 رجا َفمفتاح الَسيا               جيت عرجا عرجاخو

  :كما يهزجون
  مسى املسا عليناأ                يا خوجيت اصرفينا

  ينـا رسول اهللا لۤق     وملا طلعنا لــربا          
  اهللا إالال إله                  عم بقرا كالم اهللا
 د رسول اهللا حمّم                  
مثر شجر من : خْواَخل: من العربية :اخلٓوخ

  .مواطنه األصلية سورية
  .اخلٓؤخة واخلوخاي واخلوخاية: والواحدة
  .اخلوخات واخلوخايات: واجلمع

  .بالد فارس وموطن اخلوخ األصلي
ويف احلروب الصليبية انتقل اخلوخ من 

  .اپأور إىلسورية 
أما  ،مصر تطلق اخلوخ على الدراقنو

  .الدراقن فتسميه الربقوق
 إىلوده اخلوخ الكفراليت نسبة ـجأو

ويتلوه خوخ  ،يف جبل األربعني يف أرحيا ))ةرالَتَفَك((
  .عني البقرة

  .حٓاْوحٓا وَحَح: وامسه يف السريانية
تني املهمل ينباحلاء(ا َحْوا وَحَحَح: الكلدانيةويف 
  .)فيهما

  .KHAKHKA: ويف البابلية
  .KOKH: حمريةويف األ

على : وينادي بياعه: ] من نداء الباعة[ 
  !القصبة ياخوخ قّش

 ! بغبارو ياخوخ : كما ينادي عليه
من كتر مابكي صارت ]: من تشبيهام [ 

  .عيونو متل اخلوخ
  :الزيينومن معارضات 

  واخليار أيضًاواخلوخ والعناب 
  .٤٨٣ص  ٨٨س  :املقتطف انظر

  .٣٩٤ص  ١٨س : وجملة الضاد
 .١٣٨ص  ١١ ج: واية األرب للنويري
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  _ انظرها_  من خاخام لفعالبنوا  :خٓؤخم       

يتكلم : يريدون ،وعم خبوخم خومخة ،خوخم: فقالوا
بكالم غري مفهوم ومثري : على طريقة اخلاخام

  .للضحك عندهم
  .))دأخ((أمر هلم من  :خٓود

: خرط طق حننة باركني واّال: ]يقولون [ 
وعليكن  ،سالم ،ونديااصطيف الر أبودخل 
 ّچنكلة وخود ضحك لوأوخود  ّرگوخود  ،السالم
  .الصبح

عاحلصري خود األصيل ولو ]: من أمثاهلم [ 
  .)يظنون أم يسجعون(

  .خود هات، وأخد، وخو، وخه، و خي، و خه: انظر
  ]:من أغانيهم [ 
 هات  :م بتقولكل العاَل      خود :قولبمايف واحد 

بيضة احلديد : وذةاُخل: من العربية :اُخلوۤدة
 وتكون مستديرة ،ارب قدميًا يف رأسه لتقيهيلبسها احمل

عن  ،ومن أقسى الفوالذ ،بيضوية الشكلأو 
  .التاج ،رغَفاِمل: خود: الفارسية

وهم مجعوها  ،ذ واخلوذاتَواُخل: واجلمع
  .اخلودات: على

ا حوَد: الكلدانيةويف  ،حودٓا: ويف السريانية
  .)كالمها باحلاء املهملة(

لعاب أمن [ اسم لعبة هلم  :خٓود هات
جيلسون يف حلقة وميسك كل واحد : ] سهرام
وتكون يسراه  ،عضد يسرى من على ميينهبيمناه 

 وتروح األيدي وجتيء على  ،يسارهبمن  اممسك
 إىلحيث تصل ميني كل واحد  ))خود هات((نغم 

أن  إىلواخلامت بني القوم يدور  ،يسرى من جبانبه
 ،انر الصّوَجمتل َح النمكّلو : يكتفوا فيصيحون

 ى ياعفريتوتعا بَق ،وترفع األيدي مضمومة األصابع
إن  وبفتحا قوام ،ا اخلامتيد اللي فّير عاإلالسهرة وأّش

 أبوا اخلامت خبلص دور العفريت وجبي مكانو كان فّي
  .اخلامت

 ،رت من جوعيخّو: ]يقولون [  :رٔخؤّ
: ويدانيها يف العربية .ضعف وارختى: رخّو: عربية

  .هصت بطُنَمَخ: ىوََّخ
  ]:من شعرهم [ 

  هودي وعندي ُشمن جوِع خورُت
  وبطين قرقعت وصوتا كالرعود                     
  :] من عثرات أقالمهم [ :أخلٔورٔان

فيجعلوا مبعىن الضعف كأا  ،رانَواَخل: يقولون
 ،وهو خطأ ،مبعىن فتر وضعف ))خار((مصدر 
  .مصدر خار: رَواَخل: صوابه

استمدوه  ،من أعالم ذكورهم :خٓورشيد
الشمس ومبعىن  :من التركية عن الفارسية مبعىن

  .الروح
وايل حلب بعد رجب  :خورشيد باشا

  .هانظر. باشا
  .اخلاورضه: انظر :ٔضةأخلٔوْر
عن  ،كاهن النصارى: عربية :ورياُخل

 ،ر القريةمدّب: مبعىن KHOREPISKOPOS: اليونانية
  .رعية صغريةراعيه 

  .اخلوارنة :وجيمعوا على
  .ىعَشووردت يف شعر األ
ويف  ،وٓريٓاُك: اليونانيةويف السريانية عن 

  .اوٓرَيُك: الكلدانية
القاضي  فالن حبكي قّد]: من كمام [ 

ك َموري وَســابن اخل ،املعزول واخلوري احملروم
  .ي مابنمسكواي والعصفور الدوِرالبوِر

 ]رمن متل خوري األ: ]  ممن تشبيها
  .ۤنا تيبلعا وحدٓوه يف الّدبكّر

  .هاانظر .اسم املصدر من خاوز :أخلٔوز
  _انظرها_  بنوا الفعل من اخلازوق :خٓؤزق
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 ،د جمرمــخيوزقوا واح ْنبّد: ] فقالوا[ 
اعني بّي: واستعملوها جمازًا مبعىن غدره ونكبه

  .األجانبهاألنتيكات خبوزقوا 
خوزق ك اْملفالن بضّح]: من كنايام [ 

  .)تصاحب نوادر ونَك: أي(
 ا،قشطوا بعضن وأجو: ]يقولون [  :خٓوش

  .ن بسخنجرين ماأجا حمّٓ أبوخوش 
طلع َب ))اهللا اكرب((: ميت ما قالإ: ]ويقولون [ 

من التركية  ،اك شي عشر دقايقخوش بستّن ،مالبيت
وهم يستعملوا مبعىن  ،بطّي ،نَسَح: عن الفارسية

  .وعلى كٍل ،ومن جهة أخرى ،وبل ،لكن
دا ـلالستدراك عويف التركية والكردية 

ومصر تستعملها ، دحسن وجّي: املعىن األصليعن 
  .كحلب

: وقال إبراهيم عبد القادر املازين يف مقاله
ص  ٣س : نشور يف اهلاللامل: ))اللغة العامية العراقية((

 ))خوش((ومن الكلمات الكثرية االستعمال  :٢٣
أو  خوش حفلة: فتقول ...دجّي أو نَسَح: مبعىن

  ...أوخوش رجل 
هالتنني خوش : ]يقولون [  :خٓوش بٓوش

من خوش  ،ناتن تكليفيمايف ب ،بوش من زمان
 ،املعاشرة احلسنة: أي ،نَسارسية املتقدمة مبعىن اَحلفال

اخلالية : أي ،يالتركية مبعىن اخلاِل ))بوش((ومن 
  .صحبتهم من الطمع واالستثمار

و يشتري كان بّد: ]يقولون [  :شخّو
يدانيها  ،فهخّو: اهحتريف خّش، امّنشو هالشرية خّو

 ،آمل) باحلاء املهملة(ش ۤحَأ: الكلدانيةيف السريانية و 
  .أحزن

 .وش مّنختوَّ: وبنوا منها للمطاوعة
خاضه، : خّوض املاَء :عربية :ضخؤّ
يستعملونه الزمًا و متعديًا بنفسه ومتعديًا  دخله، وهم

  ،ض وقطع النهرخّو: ))يف((ـ ب
  

  .ض يف امليوخّو ،وقطعوا النهرضو معو خّو
 .مصدر خاف: وفاَخل: عربية: اخلٓوف

  .هاانظر
اخلوف بقطع اجلوف ]: من أمثاهلم [ 

  .)القلب: يريدون(
  ]:من أغانيهم [ 

  سأل عليكالتوال خويف من أمك ل
  ض عليكواغمّۤ  - !ياعيين - ك بعيوينالحّط       

  .جعله خياف: فهخّو: عربية: فٔخؤّ
 .ختويف: التركيةواستمدت 

سنا وّنْيجبنا األقرع ]: من كمام [ 
  .فناكشف عن راسو وخّو

 :فالن متل الكلب]: من تشبيهام [ 
  .فخباف وخبّو

 ،على فعالن من خاف بنوا الصفة :فاناخلٓو
  .خوفانة: واملؤنث

  .خاف :انظر
وا عّب ّرگّرگّرگّرٕگقدما : ]يقولون [ : ٔخٔول

مل جند  ،جعلوه زائغًا ال يعي: يريدون ،راسو خولوه
التهمة  هوّج): العربية(ل عليه ولعلها من خّي ،أصًالهلا 

وضع لولدها خياًال ليفزع منه : ل للناقةوخّي ،ليه إ
  .لناقةلل ومثلها أخَي ،الذئب فال يقربه

  .اخنول: وبنوا منها للمطاوعة
: ومطاوعها ،خمولو: كما بنوا منها

  .هاانظر .ولمْخْت
م َداَخل: ىنعاسم مجع مب: عربية :أخلٔول

  .مَشتباع واَحلوالعبيد واأل
له خّو: عربية ،من مفردات الثاقفني :لٔخؤّ

  .كه إياهمّل ،أعطاه إياه متفضًال: الشيَء
  ،ل فالنخّو: ]يقولون [  :لٔخؤّ
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  .هاانظر ،بنوا الفعل من اخلال ،أشبه خاله: يريدون

كان ذا : لخِووُأل فالن أخَو: ويف العربية
وهذا املعىن غري ماأرادوه  ،لخَول وَمخِوأخوال فهو ُم

  .ليف خّو
ن ي كّلأوالد عّم]: من كالمهم [ 

  .لةخْول والبنت ْمالصيب خمّو ،لنيْوَخْم
  .لواخّو إذازينة البنني ]: من أمثاهلم [ 

 ))خاو((: من التركية عن الفارسية :ةاخلٓوليّۤ
: مبعىن: التركية ))لو((أو  ))يل(( ،غبالَز ،الوبر الناعم

ستنبول تلطف إو .املنشفة ذات الوبر: يريدون ،ذات
  .هاولو: لفظ اخلاء وجتعله هاء فتقول

  .اخليانة إىلنسبه : نهخّو: عربية :نٔخؤّ
 يف قصة امللك الظاهر بيربس :أخلٔوند

 ،د ومنازل السالمْنطاعة أخلٔو: لدى مبايعته يقولون
أو  ))خاَوْند((أو  ))ندَخوا(( أو ))دوْنَخ((: من الفارسية

  .النعمة وّيل ،األمري ،دالسّي: ))ُخداَوْند((
وبعض  ،لقب أمراء التتر ))دْنَوَخ((وكان 

واستعملت لقب خوند  ،ملوك الطوائف غري العرب
  .سورية بعد عهد تيمورلنك

صار : مصدر آخاه: ةحتريف األخّو :ةإخلوّۤ
  .صديقًاأو  له أخًا

األخوة جمازًا يف  سبب ة مبعىنووردت اخلّو
  .رماينگصرح به ال ،احلديث

  .ة اللي بيناتناوحق اخلّو]: من أميام [ 
: يف اصطالح البدو ومن جياريهم :ةإخلوّۤ
النقود يفرضه ذوو النفوذ على من أو  مبلغ من املال

  فهي، يدخل ومحولته منطقة نفوذهم لقاء محايتهم
ضريبة إجبارية مسيت باسم عاطفي  -يف احلقيقة  -

  .هو ماتقدم
  كهيك خوَي: ]يقولون [  :اخلٓوي

  

من  ،خوش خوينا كلنا من فرد بيدر ،ي متلكيوخو
 ،الطبع: ))وُخ((أو  ))وْيُخ((: التركية عن الفارسية

  .املزاج ،العادة
  .خد خويوأهلق : ]يقولون [ 
 ))خاف((ل من عّيبنوا على َف :يفأخلّو

 )العربية(ة يف اخلائف ـللمبالغ: )العربية(
  .يفنياخلّو: واجلمع ،العامية احللبية ))فانواخلْو((

  .يفاتاخلّو: واجلمع ،يفةومؤنثه اخلّو
  .ى عيالويف رّباخلّو]: من أمثاهلم [ 
 ،ويل قضاء حلب أمحد،حممد بن  :ييِّاُخلَو
  .ه ٦٩٣مات س  ،له مؤلفات

  .خه :انظر :ۤخي
خ مصغر األ: خّيحتريف اُأل :أخلّي

  .هاانظر ).العربية(

  .اتاخلّي :ومجعها ،ةاخلّي: واملؤنث
  .مل يسمع مجع اخلّي

ما أ ،وويا خّي ،ييا خي ويا خّي: يقولونو
  .فقليل هاماسو

: ويف لبنان يصرفوا مع كل الضمائر
 ،ووخّي ،كنو خّي ،كوخيّۤ ،كوخّي ،ناوخّي ،يخّي
  .نوخّي ،اوخّي

ايت كل ي وخّيّمأمن بعد ]: من أمثاهلم [ 
ك ك بّينطي خّيچك بالبَزخحط  ،اخللق جريان

  .ةة لدّية وال دّية خلّياهللا ال يعيز خّي ،عطيالَت
ا ات متل احلّنقتال اخلّي]: من تشبيهام [ 

  .)يزول أثره قريبًا: يريدون(ات بالدّي
 .ةة مابتصري خّيعمر احلّي]: من كمام [ 

  .ةة وبالقفا حّيخّي چفالنة بالوأو  فالن
  .ةة مابتصري خّيبنت احلّي

  ]:من هنهونام [ 
  كب حننه اليوم يف حّيشعريسنا ال

 ك برج عايل وكل الناس يف فّييا                  
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وليس بعريب : ياراِخل: عربيةلمن ا :اراْخلٔي
: اربل عن الفارسية خِي ي،كما قال اجلوهري والفنار

 زرع ة،سيآو ةفريقيإموطنه األصلي  ،اءمثر كالقّث
  .الف السننيآمنذ  فيهما

  .يارايةياراي واْخليارة واْخلاْخل: واحدته
  .اخليارات واخليارايات :واجلمع

  .ذكره ابن البطار
عن  ،يارِخ: وامسه يف التركية والكردية

  .الفارسية
  .سلطة لق: وإستنبول تسمي اخليار

  .ٓبستان: وديار بكر تسميه
اخليار نّيئًا ومفرومًا باللنب والرايب،  ويؤكل

ولة، ًال، ويضاف للتّبوسلطة مع البندورة وغريها، وخمّل
ر على املغّني أن يأكل اخليار وهو بطيء اهلضم، وحيّظ
  .واملخلالت واحلريفات

  .١٣٩ص  ١٣س : جملة الضاد انظر
  .٣٨ص  ١١ ج: واية األرب للنويري
بأم  ))املغاير((أهل  ))الكالسة(( ر أهُلويعّي

  .ياراخلوه أكلوا الكوسا مع اخلبز وظّن
  :نواعه نوعانأشهر أحلب  واخليار يف

وهو الرفيع كاألقالم  ،اخليار القالمي -ً ١
  .يكون غضًا
وهو ماعلى سطحه  ،حلردوينااخليار  -ً ٢

ه قاس وبزره ألن لّب ،ويصلح هذا للمخلل ،نتوءات
  .ناعم

 ٣٩ص  ١ ج)) وثائق تارخيية عن حلب((ويف 

قنصل فرنسة يف : يوڤوصف لوران دار :١٦٨٣سنة 
وكذلك اخليار فطعمه كالتفاح، يأكله الناس ... : حلب
  .وكل هذا وافر يف األسواق متداين األسعار... بقشرته

ي بطّف: اعهيوينادي ب: ] من نداء الباعة[ 
ي ماخبّل ،خيارنا بارد والليلة شوب !الشوبة ياخيار
امي عالقۤل !اجلرتو فاضية ياخيار !خيارياعالقلب نار 

 ،خيارياش تازة َق! و يا خيارصابيع البّبأعلى ! ياخيار
  ...!ربيع القلب ياخيار! على مال النريب ياخيار

العزيزية بياع  عت بنتْمس]: من نوادرهم [ 
على  ،و ياخيارصابيع البّبأعلى : ياخليار عم بناِد

  :حردوينر گعت واال خيار مدنطّلنادت لو، ... صاأ
 و ؟ صابيع البّبأ: هادا اللي عم بتنادي عليه-
) تبع( على: دي عليهأناأش بتريدي -

 اجلحش ياخيار؟ 
ة خيار يالوزّي: ] ابيةوينادي بياع العّق[ 

  .خيار
ة اخلسة وّز: ] اع اخلسوينادي بّي[ 

  .ات الكباروالعض خيار ياخّس
أهل الشام ينادون على أن  ويزعم احللبيون

و يبليه حبّل ،وجاري جنيب بّل ،يتومابّلأنا : اخليار
  .!اخياري

: مكتوب على ورق اخليار]: من أمثاهلم [ 
  .البسهر بالليل بنام بالنهار

اخليار : شيا التقرباأت َلْت]: من كمام [ 
  .راألبيض واجلحش األخضر والكردي املغّب

  .راملغّب: شرحه يف انظر
لو للكبار أّو: متل اخليار: ] بيهامشمن ت[ 

  .خره للحمارآو
حليب أحسن من  خّسَأ: ]من توريام [ 

: فتسمع ))أخّس((خيطفون مهزة (خيار الشام 
  .)))خّس((

ت بتلت ياخيارا ّتَلْت]: من معاظالم  [
خياراية برياالية  :كل خياراية برياالية ،تيارياال
خياراية برياالية  ،خياراية برياالية لغداي ،وريلفْط

  .لعشاي
  :رضات الزيينامن مع

  واخليار أيضًااب واخلوخ والعّن
  )كذا(عت من كوسج وِّوحماشي ُن: ومنها

  .)؟(مث با  ،وخيار ،مث قرع                      
مثر : رخيار شنَب: من العربية :رَبْنيار َشْخ

  نيستعمل يف الطب كملّي ،شجر اخلرنوب



- ٣٧٢ - 
 

 ))يارِخ((: عن الفارسية ،ان الدميَجلطيف ومسكن َهل
، قةاحلْل، طارمبعىن اإل ))رَبْنچ((و )م الكالم عنهوتقّد(

  .الدائرة
ويف  ،هنَبَشخيار  ))الدراري الالمعات((ويف 

  .امووهو حتريف الع: ))برهان قاطع((
  .رنَبخيار الَش: ٥٨٩ص  ٨٧س : ومسته املقتطف    

والعربية  ،وبعضهم يسميه اخلرنوب اهلندي
  .))برهان قاطع((كما يف  ،القثاء اهلندي: أيضًامسته 
  .١٠٢٧ص  ٢٦س : املقتطف انظر

  .من صنعته خياطة الثياب: عربية :اطأخلّي
  .)باحلاء املهملة(ط َيَح :ويف العربية

ا ٓيَطَح: الكلدانيةٓيطٓا ويف َح :ويف السريانية
  .)كالمها باحلاء املهملة(

باحلاء (اط ّيَح: ويف هلجة جزيرة مالطة
  .)املهملة

ويف العراق  ،اخلياطني: اطومجع اخلّي
  .جيمعون اخلياط على اخلياييط
: ومجعها ،اطةاخلّي: ومؤنث اخلياط

  .اخلياطات
اط وخّي ،اط رجايلخّي: اطون قسمانواخلّي

  .نسواين
قدمي خييط القنابيز : وخياط الرجايل قسمان

  .وحديث خييط البدالت الفرجنية ،وحنوها
  .قاموس الصناعات الشامية انظر

 . سالم ونصارىإاط يف حلب اخلّيوبيت 
عام  احلديثنيعدد اخلياطني : ] إحصاء[ 

خياطًا وخياطة  ١٥٠بينهم  ،٧٠٠م هو ١٩٦٠
ال ويلحق كل خياط ثالثة عّم ،للخياطة النسائية

  .تقريبًا
: اخلياط من العربية اإلسبانيةواستمدت 

  .ALFAYATE: فقالت
 ،واستمدت الربتغالية اخلياط من العربية

  .ALFAIATE: فقالت

 ،و مفتوقاط وكّمخّي]: من كمام [ 
  .اطبياخدو اخلّي جي اجلوخهالبوفرو 

عمرو شوفري مابياخد ]: من أمثاهلم [ 
ته أمراألنه يأيت من عمله تعبًا فقد يرى (اطة خّي

  .)مهتمة يف خياطة بدلة عرس مستعجلة
! اط ي ياخّيعّم]: من معاظالم  [

ك ك ومقّصبرَتإاطك وريين شاطك وشنشــِع
بريت إبكرا جبي شاطي وشنشاطي و ك،ومقراض

وك شاطو ــبعطي ألخ ،ومقصي ومقراضي
ن لٓكوماببقى  ،و ومقراضوبرتو ومقّصإشنشاطو وو

برة والمقص إالشاط والشنشاط وال عندي
  .والمقراض

 ،كل مايرى كالظّل: عربية :أخليال
  .الوهم ،الظنّ  ،الطيف

  .اخلياالت :وجيمعونه على
خيال : ورديةة واألــواستمدت التركي

  .وخياالت وخيايل
 ،هادا خباف من خيالو]: من كنايام [ 

  .وجمنون بتقاتل مع حالو ومع خيالو
امي وما بستحي خّد]: من ألغازهم [ 

و قتلة بنهزم راه ألطّقود گوبر ،اميمبشي قّد انًاأحي
  .)اخليال( :مين

  ]:من هنهونام و[ 
  ياغنِّ أنا وينعيونك السود خّل

  ميأيب وأوين وعيونك السود نّس                      
  وكنت نامي بأحلى النوم متهين

  يّنّنأجا خيالك على عيين وَج                       
: تعبري حديث مستمد من الغرب :أخلَيال

 املشترك من صور قوة حتفظ مايدركه احلّس
  .احملسوسات بعد غييوبة املادة

 شعري غري يناملعاين بشكل فر وتصّو
  .واقعي

  .األخيلة: واجلمع
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  .اخللياليت: انظر: خيال الظّل
صاحب اخليل  ،الفارس: عربية :الاخلّي

  .وفارسها
  .وهم أمالوا ،ةاَلاخلّي :واجلمع

فرس (: ال الغربا فالن خّي: ]يقولون [ 
  .)هلياقيس بن زهري العبسي اجل

واملرا من  االس من خّيَرالَف]: من أمثاهلم [ 
  .الةنا بالسرب خّيأْل .االرّج

ماشا  –نا هالسنة ْعْرَز]: من كنايام [ 
  .)مرتفع وخصب :أي(ال بضيع فيه اخلّي –اهللا 

 ء اهللاشاان  :] من دعائهم على فالن[ 
د گد وبرگوبر د وراهگبروهّوه  اليصري الرغيف خّي

  .لحقووماي
وضعها جممع دار العلوم مبصر على  :ةاَلّياَخل

  . تستعململو ،السينما
  .له طلبهمل يُن: بهخّي: عربية :بٔخّي
ب وخّي ،ملوب أوخّي ،بوخّي: ]يقولون [ 

  .ولو ظّن
واحة على : رَبْيَخ: من العربية :خۤئبر

كانت موطنًا ليهود بين  ،الطريق بني املدينة ودمشق
ب عليها روض ٦٢٨غزاها النيب سنة  ،النضريوقريظة 
خرج سكاا اليهود منها عمر بن أمث  ،اإلتاوة

  .اخلطاب
أنه  ريدوني(فالن خيربي : ]يقولون [ 
  .)كاليهود مكرًا
  .فالن متل يهود خيرب]: من تشبيهام [ 
مل : مصدر خاب: ةَبْياَخل: من العربية :ۤخيۤبة
  .مل ينجح ،يظفر مبا طلب
جا أل الغيبة وطّو]: من كمام [ 

  .باخليبة
 ،توْييأخ، أو ياخيت: ]يقولون [  :خۤيت

  .ملناداةار األخت مصّغ

ما فيه النفع : رْياَخل: من العربية :اخلۤير
  .الشر ضّد ،والصالح
  .ريْير وَخخْي: واستمدت التركية        
  .KHAYRI: واستمدا اليونانية احلديثة فقالت        
  .HAIR: واستمدا األلبانية فقالت        

: ]فيقولون [ ويسألون عن اسم شخص 
  .االسم باخلري: أو و امسك باخلري؟أّش

. واهللا حمضر خري - فالن]: من كالمهم [ 
  .مشروع خريي افتاح ّمتك على خري،

: أو ر اهللا خريككّت: ] ملن أنعميقولون [ 
  .ر خريككّتي

ومسا اخلري  ،صباح اخلري: ] ومن حتيام [
  .)والسريانية تقوله ،ضهر اخلري: يقولون وال(

تصبحوا على : صباحًاومن حتية الوداع 
  .من أهلو أنتوو :اوجوا ،خري

  :ضحكوا قالوا إذا]: من دعائهم [ 
: اليومه متل: وإذا قالوا .اهللا يعطينا خري هالضحك

  .اهللا يعطينا خريو: ا بقوهلمهأردفو
عم بتعطيين من بابا أش ]: من كمام [ 

أنلين  !بابا : عطاء أب البنه يقول له: يريدون(خريك 
ى هاد: قال لو ؟صباح اخلري يا أقرع: قال لو .)خريك

 .ا خري ما كان رماها الطريلو كان فّي .مفتاح الشر
كان لو .ناب اخليلعر خري ماطلع عْدلو كان يف الَش
 .و خرياح نفسو مامّنمّد .ادلصيافاتو مايف البوم خري 

  .يانو بعِمو خري دّخفالن مامّن
 .اخلري عقدوم الواردين]: من أمثاهلم [ 
ولدك  إن كان. ربغيّۤ ر والشّراخلري خبيّۤ .اخلري بتمامو
 .ةكل الناس خري وبرك .و حتت سبع اقفالخبري حّط

خري الدقون قبضة  .مابتعرف خريو تتجرب غريو
 .)أيضًاوهو من أمثال جند (انقضت على خري  .تكون

  .زيادة اخلري خري
   .لوساويت خري كّم إذا]: من حكمهم [ 



- ٣٧٤ - 
 

ما دام  .الدال عاخلري كفاعلٓو .اختاره اهللامااخلري يف 
 .ريد اخلري جلارك تلقاه بديارك .نته خبريأجارك خبري 

تفاءلوا باخلري جتدوه  .ر مابتلقىشخري التعمل 
  .)مستمد من العربية(

  .)أيضًاوهو من حكم جند (ر تركو أخۤير املافۤيه خۤي
اشة إذا طلعت لك عّط]: من اعتقادهم  [

حا باخلري املسا تصّب دا باخلري وعنالزم عبكرا متسّي
إذا حدا حكى منامو لرفيقو ورفيقو ما قال  .تتروح
  .هللا بنقلب منامو لشر شا خري ان: لو

اسم تفضيل مبعىن : اخلري: من العربية :اخلۤير
  .اَألخَير

االمتثال خري  .خريا بغريا]: أمثاهلم من [ 
املا فيه خري تركو  .)مستمد من العربية(دب من األ
  .خري

 يستعملها األتراك أداة نفي مبعىن: ريۤخ
هم وأصلها العريب نوها موهم استمّد ،تفاؤًال ))ال((
  .الشر ضّد

وقد  ،رٔخاْي إىلوقد حيرفها األتراك 
  .رٔهاْي: هاـيلفظون

: ره يف األمر وبني األمرينخّي: عربية :رٔخئّ
  .خيتارأن  ليهإفّوض 

 رو خريوحْيإذا ردت ْت]: من أمثاهلم [ 
وساد هذا املثل على لفظ يدانيه يف العراق والسودان (

وكان شائعًا بني عامة  ،ومصر وفلسطني ولبنان
  .)ندلسيني يف املائة الثامنة للهجرةاأل

ماهو  رسّيْم اإلنسان]: من حكمهم [ 
وسادت هذه احلكمة يف فلسطني وسورية (ر خّيْم

  .)ولبنان والعراق
  .من أمساء ذكورهم :خري الدين
  .من أمساء ذكورهم :خري اهللا
   ر والشّراخلري خبّي]: من أمثاهلم [  :رٔخئّ

  

جيعله ذا : وأرادوا ا ،ل من اخلريبنوها على فّع ،ربغّي
  .خري

 ،الكثري اخلري: راخليِّ: من العربية :راخليّۤ
  .الكرمي

  .ةٔرْياَخل: وهم قالوا ،رةاخليِّ: واملؤنث
ر من كيس فالن خّي]: من كمام [ 

  .غريو
من  ،رية اهللاعلى ِخ: ]يقولون [  :ةۤرياِخل

  .لهفّض: مصدر خار الشيَء: ريةاِخل: العربية
مااختاره اهللا  اخلرية يف]: من حكمهم [ 

  .)امليداينذكره و ،أيضًاوهو من حكم جند (
من اخلري  ،من أمساء ذكورهم :يِرْيَخ

  .خري اهللاأو  خري الدين: أي ،بعدها ياء النسبة
كان نائبًا عن  ،له خان بامسه :خريي ۤبك

وملا جاء السلطان السليم  ،قانصوه الغوري يف حلب
 :لكن السلطان احتقره ومساه ،ليفتح خان مواله

 ،بىن قربه أمام باب املقام ومل يدفن فيه ،خاين بك
  .ألنه مات يف مصر
مة ألمساء مؤنث خريي املتقّد :ةخۤيريّۤ

  .ثهمإنا
 ،خريية كان يف شهود: ]يقولون [  :ةخۤيريّۤ

: وجيد جدًا جيد :يريدون ،نتووقوي خريية ما دّي
  .مصدر صناعي من اخلري العربية

شجر : رانُزْياَخل: من العربية :اخلۤيزرٔان
 ،سريع النمّو ،أملس العيدان ،هندي لدن األغصان

  .عن الفارسية
  .قضيب الواحد منه اخليزرانةالويسمون 

  .تانااخليزر: واجلمع
  .نرهزا: ويف التركية عن الفارسية
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، إمنا وال ينبت اخليزران يف بالد العرب
  .طريق القوافل جتلبه من اهلند عرفوه عن

والكراسي ه الباكورات ــويصنعون من
  .والطاوالت والقفف و حنوها

 .املوسوعة يف علوم الطبيعة انظر

ق أطراف آلة يصقل ا املزّر :اۤخليزرٔان
مرارها على ث خطوطًا تزيينية يف إالنوافذ فتحد
  .قنيزّروهي من اصطالح امل ،الزريقة الطرية
: والشيَء ،نهلّي ،لهذّل: سهخّي: ةعربّي :سٔخّي

وهم  ،بلغ شدة الذل واألذى: وفالٌن ،نقصه
 .صنقص ونّق :يستعملوا الزمة ومتعدية مبعىن

نسيج خشن : شْياَخل: من العربية :اۤخليش
وهم  ،ان وأردئهشاقة الكّتمن ُم ،خيوطه غالظ

ب ويعملون منه األكياس وخمايل يتخذونه من القّن
  .يشِخ: عن الفارسية ،الدواب وحنوها

اخليشة واخليشاي : مـوالواحدة عنده
  .واخليشاية

  .اخليشات واخليشايات: ومجعها
  .))حفالذخائر والّت((وورد ذكرها يف 

  .هاانظر .ويرادف اخليش اجلنفاص

وسوق اجلنفاص بني سوق احلبال وخان 
  .احلبال

أطلقوه  ،واسنيمن اصطالح الّس :اۤخليش
اجللدي يضع فيه السواس نقوده ويعلقه  سعلى الكي

  .زامهحب
السواسني عن سبب التسمية فلم سألت 

مث  ،مةكان من اخليش املتقّدأنه  يبدو ،أنل جوابًا
  .جعلوه جلديًا

  .لكالِس: يطاَخل: من العربية :اۤخليط
وهم  ...اخليطان واخليوط و: واجلمع

  .فأبقوه على لفظه األّولما أ ،ول الثاينسكنوا أ
  

: الكلدانيةويف  ،حوطٓا: ويف السريانية
  .)باحلاء املهملة كالمها(ا حوَط

  .)باحلاء املهملة(حوط  :ويف العربية
صارت وننا ما شا اهللا متّد: ]يقولون [ 

  .نا باخليطتنا باحليط وضْومّي
وكل من ّطماخليط و شّد]: من أمثاهلم [ 
خيط كيس النقود  شّد: يريدون(و عليه شي حبّط
اخليط من على بعيد واألقرع  شّد .)امةالذي عليه زّم

  .اخليط املتلوت ما بنقطع .يدگد رگبر
اخلنفسة شافت بنتا ]: من كمام [ 
  .ة ومضمومة خبيطاسم اهللا لولّي: عاحليط قالت

يلعب : يريدون( .ألف وعد خبيط. ِميْت ميني خبيط
ميت  .ألف عصفور خبيط .)ا كما يلعب باملسبحة

و يبين حيط من خيط بّد .)ألف أو(شرط خبيط 
)و عصفور وخيطوبّد .)النولا يف صانع يقولو.  

  :يهزجون لألقرعو]: من أهازجيهم [ 
  .دالضرس الوسطاين دّو! د اخليط يا معوِّ شّد

فالن ملا شاف الشغلة ]: من كنايام [ 
حمتاًال أن  وأصله ،هرب: يريدون( ،ع اخليطيصة ّمشۤال

 ،عطيين مصاري ألشتري عدة االحتيال :قال للملك
 ،فأعطاه ،سأحتال عليك نك تعرف أين حمتالأومع 

ك رأسه للملك فأخرج من جيبه خيطًا طويًال ومّس
  .)ابتعد وهربأن  إىلعه ويرجع وصار يشّم

بني الذكي والغيب خيط ]: من حكمهم [ 
  .رفيع

خيط حرير على حيط ]: من معاظالم  [
  .خليل

: خاطه: غريهو ط الثوَبخّي: عربية :طٔخئّ
  .بعض بواسطة خيوط إىلبعض أجزاء الثوب  ضّم

ويف  ،ٓحطأو  طَيَح: ويف السريانية
  .)باحلاء املهملة وكالمها( :طط وَحَيَح: الكلدانية
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آدم وحواء خاطا : ))سفر التكوين((يف 
  .ألنفسهما مآزر بعد خروجهما من اجلنة

  .طختّي :و بنوا مطاوعها
طا اخلياط خّيشغلتك ماْب: ]يقولون [ 

  .)فتقها كبري: يريدون(
عتاز سلة وال َبط ْمبخّيْب]: من كمام [ 

ة و بغري هاملسّلو ُرُر .)يظنون أم يسجعون(ة صّنْمَل
  .طخّي

اللهم  - أجتو رصاصة]: من استعارام [ 
  .وتطخّي –عافينا 

 ،أينا شي مبشي عراسو]: من ألغازهم [ 
  .)خيط اخلياطة( :وكلما مشي بقصر دنبو

  .خاف :انظر :فانْياَخل
  .مجاعة األفراس: لْياَخل: من العربية :اۤخليل

  .نواوهم سّك ،اخليول: واجلمع
  .سوس: ويف اللغات السامية

  .ساس: انظر
  .لجرلوتتخذ اخليل للركوب والسباق و

  .٤٢٨ص  ٦و س  ١٤٤ص  ٥س : جملة الضياء انظر
  ٤٨٩ص  ١٦س : واملقتطف

  .١ص  ١٠ جو  ٣٤٣ص  ٩ ج: واية األرب للنويري
  .يف فهرسه واحليوان للجاحظ

من  ١٦وللخيول العربية أنساب يعدون 
 ، ))ةٕحجّۤ((وورقة نسبها تسمى  ،أمهاا وآبائها

  .ميهرها شيوخ القبائل
 ،وسالالت اخليل العربية األصيلة كثرية

وأم  ،والصقالويات ،ۤحيالت العجوزالْك: هاأخّص
 ،نقياتَعواَمل ،اتبّيْعواْل ،والشۤوحيات ،عرقوب

  .واحللف ،واهلدابيات
   ماضيأيبإليليا  ))السمري((يف جملة  وجاء

ا متحدرة من پل اخليول يف أورـوأفض :٥٩٠ص  ٢س 
نكلترا يف أوائل إ إىلاجلواد العريب الذي كان جلب 
  القرن الثامن عشر يف عهد امللكة

كان يف  ))داريل((وقد جاء به رجل امسه ، ))ةحّن((
  .مدينة حلب

  .احلصان :انظر
عم ! يامرا  :قال ال]: كمام من [ 
ال نام نام يا رّج: قالت لو ،قرقعة اخليل بسمع حّس

وا عالكالب ة اخليل شّدمن قّل .مانك من رجال الليل
 .ماطلع عدناب اخليل لو كان بالشعر خري .سروج

ي قام السلطان حيِد .فالن كان على سروج خيلو
  .جراإت اخلنفسة خيلو مّد

  .االاخليل خبّي]: من أمثاهلم [ 
 ١٢٧ص  ١ ج)): ة عن حلبوثائق تارخيّي((يف 

جاء حلب الطبيب البيطري : مامؤداه ١٢٨و 
واشترى خيًال عربية للويس  ١٨١٩اإلفرنسي سنة 
  .شهد سباقًا للخيل يف السبيلأن  الثامن عشر بعد

كان الغوغاء يف عهد : ] من شديام[
ز مربط ر دولتك باريخّب! مارتيل: االنتداب يصرخون

  .خيلنا
  :] من شعرهم التهكمي[ 

  ة بني خيل قرقعتوإذا احملّس
  قوُرعوعنفص امل ت السليُمَبَث               

 اپاستمدوا من أور]: من اعتقادهم  [
بتجلب  تعليق نضوة اخليل عالعمارةأن  اعتقادهم

أيضًا  ويعتقدون ،ا قدميپوهذا االعتقاد يف أور ،اخلري
  .األرواح الشريرة ويبطل السحرتعليقها يدرأ أن 

 ،لوَيع فيه َخماطّل قد :]يقولون [ : َيلٔخ
ع بالصيب مانك حاجة ٔبٔقى تطّل: ى واحد وصاحوعدَّ

ضروب  هجعله يطلق خليال: يريدون ،شايف خيلتو
 ).العربية(بنوها من اخليال  ،ى نظرتهتصور مؤدَّ

  .هاانظر

: واسم املفعول ،ۤلةْياَخل: ومصدره عندهم
  .املخيول

  .لَياَخن: وبنوا منها للمطاوعة
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 ،ه إليه التهمةوّج: ل عليهخّي: عربية :لٔخّي
  .ل حماسنهوهم يستعملوا مبعىن تأّم

  .لالتخيُّ: وبنوا منها للمطاوعة
  .ختييل: واستمدت التركية

  .هاانظر: مصدر َخَيل :ۤلةْياَخل
 ،أقام فيها ،نصب اخليمة: عربية: مٔخّي

مكان : مخيَّواُمل ،صارت كاخليمة: مت الكرمةخّي
  .التخييم

  .يق اجلبلموا ِزافة خّيالكّش: ]يقولون [ 
  ]:من أغانيهم [ 
 م عليناوالورد خمّيه  وحبييب يف جنيَن أنا

كل بيت ليس : ةَمْياَخل: من العربية :اۤخليۤمة
  .ما يقوم مقامهاأو  حجارةمن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مات وهم ْيواَخل ،وام وهم رّدَياِخل: واجلمع
  .يام وهم سكنواواِخل ،أمالوا

  .ميَياِخلأو  اماخلّي: وصانعها وبائعها
  .ام واخليمي يف حلبوبيت اخلّي

: ة من احلبشيةاخليمة مستمّدإن  قيل
HAIMAT.  

  .مخت: ويف ملحمات أوگاريت
أو  أبو خيمة الزرقا: ويلقبون اهللا بقوهلم

  .صاحب اخليمة الزرقا
  .قاموس الصناعات الشامية انظر

  .اخللياليت انظرو 
نته عراسك أأش ]: من استعارام [ 

تظللك من لذع : يريدون(عليك خيمة ، أو خيمة
  .                      )املصاب العام وضرباته

 
 
 
 

 



 

٧ 
 

  دالال
ة اليت أحد األحرف الست: الدال :] د [

  .منها كلمة عربية زعموا وامهني أا الختلو
، النطعية باألحرفوتسمى هي والتاء والطاء          

اجللدة امللتزقة بعظم باطن : طعألن خمرجها من الِن
وهناك موضع  ،الغار األعلى فيه آثار كالتحزيز 

  .اللسان يف اَحلَنك
واألطفال الذين مل يكتمل جهازهم الصويت 

ر َجفيقولون يف جحش وَح ،يلفظون اجليم داًال
  .دحش وحدر ومرد: ومرج

ويف الكلدانية  ،ت ٓدۤل: وامسها بالسريانية
  .مثلها

ىن ــومع ،ت داۤل: وامسها بالكنعانية
  .وترمسها مثلثًا ،دالت الباب 

ولفت نظر املدققني من الغربيني أن أحرف 
لى يف رمسها ـوما يليها معناها يتج ))أجبد((
تشبه   – انظرها –دم ـا تقـفاأللف كم: ختزايلاال

لى مذهب ـوتشبه السفينة ع ،لى مذهب ـالثور ع
 ،تشبه البيت – انظرها –دم ـوالباء كما تق ،آخر

أما  ،تشبه عنق اجلمل – انظرها –واجليم كما تقدم 
  .الدال فال يشبه رمسها مثلثا الباب

لكن فطينًا منهم اهتدى إىل أا تشبه باب 
د وعلى هذا فالبحث جيري على رَش ،اخليمة املثلث 

  .العلم
واختصرت العربية هذه األضالع الثالثة 

أو قل  ،بعد أن حذفت وتر املثلث ،فجعلتها ضلعني
  .رمستها زاوية قائمة أو حادة

) ء(على أن املصطلح اهلندسي يرمسها هكذا 
   اخلط املنكسر هذا أعين شكل مهزة فرسم مثًال

ا ـشكله َمَسا َرـكأمن ، ، جيم دال بۤا: وقال 
  ىـة وخشي أن تفهم مبعنـي الزاويـالطبيعي أعن

تفهم أا مبعىن الدال فوصل  بضلعها  وأّال ،الزاوية
وكان عمله  ،العلوي ضلعًا خمالفًا الجتاه ما اتصل به

هذا أن خالف الرسم الطبيعي ورسم بشكل حرف 
  .فتحاشى أن يرتطم يف ساقية فوقع يف النهر ،آخر

ستمدها اية اليت پوكان للحروف األورو
الغرب من اليونانية أن أبقت الشكل املثلث الذي 

ولكنها راعت تناسب طول  ،ستمدته من الكنعانيةا
  .Dاحلروف فعدلت املثلث إىل شكل 

 ،اتمسوه ذل مبصر ومسى اليونان مكان الدلتا
  .أنه مثلث: أعين ،ألن شكله كشكل الذلتا

والدال العربية هي احلرف الرابع يف ترتيب 
  .راميةستمدوها من األااألجبدية كما 

احلرف  شباه فهيأما يف ترتيب مجع األ
حلروف املشرقي واملغريب، وكانت ايف ترتيب  الثامن
ألن مجع األشباه استدعى أن يقال ألف باء  الثامن

مث عادوا  ،٤فصار اموع  ،تاء ثاء : يتلوها شبهاها
 ،حاء خاء: جيم يتلوها شبهاها افقالو ))أجبد((إىل 

 ،مث كانت الدال احلرف الثامن ،٧فصار اموع 
  .حلرف التاسعوشبهها الذال ا

والدال احلرف اخلامس عشر يف ترتيب 
ليل واحملكم اللذين بنيا مجع احلروف على حسب اخل

  .النطق الطبيعي مع اختالف وجهة النظر بينهما
ل اجلاري على ترتيب أجبد وحساب اجلّم

  .جيعلها تعدل األربعة ألا رابع حرف
وهلجة حلب قضت على الذال ولفظتها 

ديب وهادا : ذا وذابهب وفقالت يف ذئ ،داًال
 ،ألغت العض عليها: أو لفظتها زايًا أعين ،وداب
  .ب والزكيْنالَز: ب و الذكيْنيف الَذ: فقالت
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وحنن يف موسوعتنا نبقي رمسها ذاًال لئال 
نعبث يف الرسم القدمي ونشري إىل أن كل ذال منقوطة 

  .تلفظ زايًا
ومعربو العرب القدامى واحملدثون عربوا 

 ،ي وإيرلندا والسويدبلد دِهل: بالدال فقالوا  Dمافيه
سببه  ،بالضاد: موضة : فقالوا  MODEماخال كلمة 

أم تأثروا بالتركية اليت راعت قرب لفظها من 
  .الضاد

وحرف الدال تقحمه السريانية بني املضاف 
 ،فسفرٓادَيْوۤس: فتقول يف كتاب يوسف ،واملضاف إليه

  .شأا شأن الفرنسية
  .العربية فشأا يف اإلجياز شأن راٍق وبديعأما 

وبقي يف هلجة مشال املغرب العربية الراهنة 
 ،حرف الدال يقحم بني املضاف واملضاف إليه

 –ذلك من آثار األرامية  ،دار دحممد: فيقولون
اليت منها مع العربية والرببرية والفرنسية  –كماتقدم 

  .تكونت هلجتهم الراهنة
  :فنورد جيها القدمينعود إىل حلب 
  .دال نصبة َد: َد نصب َد أي
  دال رفعة ُد: ُد رفع ُد أي
  .دال خفضة ِد: ِد خض ِد أي

  :مث
  .دال نصبتني دًا: دًا د صبتني دًا أي

  .دال رفعتني ٌد:  يُد رفعتني ٌد أ
  .دال خفضتني ٍد: ِد خفضتني ٍد أي

  :مث
  ْد دال جزم

  :مث
  .دال شدة نصبة د د
  رفعة ددال شدة  د
  دال شدة رفعة د د

 ،ذا: من العربية ،اسم إشارة :دا
 ))ها(( ـالتستعملها وحدها هلجة حلب بل مسبوقة ب

  .دا: ومصر تقول ،هادا: فيقال
 ،هادا للمذكر املفرد : وتصرف كما يلي

  . يدا وِد: ر ـويف مص ،ردـؤنث املفـوهادي للم
) هأو هداۤك(هداك : وتصرف مع الكاف

  .للمؤنث املفرد) هأو هديۤك(وهديك  ،املفردللمذكر 
 ،هدٓويل ،هدٓول: وتصرف مع الم البعد

، ويف كلها مبعىن أولئك ،)هأو هدٓوليۤك(هدٓوليك 
  .لدٓو:مصر 

  .عربية العّلة أو املرض  :الداء
 ،رائيِو. مزمن ،داء حاد]: يقولون[

  ...وبائي
سوا كل النسوان : قول الْب]: من كمام[
  .مالو دوا يباله بداء

: رةالداِئ :من العربية ،رةْياأو الد :رةالداِئ
: ويف اصطالح اهلندسة ،قةاحلْل ،ماأحاط بالشي

حميط : سطح مستو حييط به خط مستدير يسمى
  .وأبعاد احمليط من مركز الدائرة واحدة ،الدائرة

واخلط املستقيم الذي يقسم الدائرة قسمني 
  .قطر الدائرة :على املركز يسمى همبرور نييمتساو

  .وهم أمالوا ،رالدواِئ: ومجعها
: ويف الكلدانية ،ُدوٓرتٓا: ويف السريانية

  .وَرتَاُد
دارت على الظاملني ]: من استعارام[

  ).طاحونة اهلالك: يريدون(الدائرة 
  

اصطالح عثماين مستمد لفظه من  :الدائرة
أطلقوه على احملل احلكومي الذي يقوم بعمل  ،العربية

  .ها امع العلمي العريبوأقّر ،من أعمال احلكومة
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وهم  ،الدوائر أو الدواير: ومجعوها على
  .أمالوا

  
الدوائر : دوا من الغرب قوهلمـواستم

  .العليا
  

 ،دائرة املعارف ،دائرة املالية  :ومن الدوائر
  .دائرة العدلية ،دائرة األوقاف
 ،تمدت البلغارية من التركية دائرةواس

  .DAIREH: وقالت
اصطالح عثماين للموسوعة  :دائرة املعارف

  .واألنسيكلوبيدية
م الداِئ: من العربية  ،مأو الداۤي :مالداۤئ

  .))دام((سم الفاعل من ا :ل مهزتهوتسّه
  .والدائم من أمساء اهللا احلسىن

 ،ظرف الزمان الذي الينقطع: ودائمًا
  .ويكثر أن يقولوا دائمًا وأبدًا

  .ميامي الدٓوم ودٓوم الداد]: ويقولون[
م يف النقطة الدامية بتعّل]: من حكمهم[

شباب دامي وقمر دامي : تلت أشيا ما بتصري. احلجر
  .وربيع دامي

ذاب الثلج أو السمن : من العربية :داب
 ،مجد ضّد ،ال بعد مجود ـس: ذوبًا وَذَوبانًا 

  .لُزَه: هسُمِج
  .بدّو:انظر

  .ٓدب: ويف السريانية
 ،ودابت ثروتو ،ت النارداۤب]: ويقولون[

  .وداب قليب عليه
بدوب التلج وببان  غدۤا]: من أمثاهلم[

  .املرج
إذا دابت شحمة عيين َهْي ]: من متلقام[

  .م لك َهْيبقّد

ت وأجاه مال املا ُوۤر]: من تشبيهام[
  .ودابو ملح كأّن –يا لطيف  –و وكّل ،نصّرب

  .ليبگعلى حيب داب ]: من أغانيهم[
  :غريها

  حبييب غاب وأنا قليب داب
  وصار لو زمان مابعت يل جواب                     

من : ط دابو ودايباۤطۤح]: يقولون[ :الداب
: يف العمل ))دأَب((مصدرا : ْأب َأب والَدالَد: العربية 

  . عليه ستمّرا ،تعب  ، جّد
التقرب بابا  ام يف الشتۤااحلّم]: من أمثاهلم[

  .ك وداباويف الصيف اجعال داَب
من  ،اصطالح فلكي وتوقييت :سعد الدابح

: والذابح ،أول السعود األربعة: سعد الذابح: العربية
كوكبان من منازل القمر بينهما حسب رؤية العني 

  .ويف حنر أحدمها جنم صغري كأنه يذحبه ،حنو الذراع 
ي الكلب ّلخبسعد الدابح ]: من أمثاهلم[

  ).لشدة برده: أي(عالباب نابح 
 –! وياخّي –ة الشّد]: يقولون[ :رالداۤب
أيام حسي الزعيم انقطع دابر الرشوة : بتعمل عمال

: اهللا دابرهم جّذ: من العربية  ،... وي والتعّد
أي كل من خيلفهم  ،همَتقطع بقّي ،استأصلهم 

  .ويدبرهم
قرية يف اعزاز على : قداِب: من العربية :قداۤب
وهو  ،اشتهرت باملرج الذي جياورها ،شاطئ قويق
ان كان يعسكر فيه األمويون إّب ،سهل معشب

  .حروم مع الروم
ويف  ،ويف دابق قرب ينسب إىل النيب داود

ويف  ،امللك ودفن فيها دابق مات سليمان بن عبد
زيز بوصية مسجد دابق عقدت البيعة لعمر بن عبد الع

  .من سليمان بن عبد امللك
دارت معركة فاصلة بني  ه ٩٢٢ويف سنة 

 هول العثماين والسلطان قانصواألسليم السلطان 
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) ١٥٠(بـوكان اجليش العثماين يقدر  ،الغوري 
جيش قانصوه الذي خانه خاير بك  فقهر ،ألفًا

  .واستوىل عليها مث على سورية مث على مصر
: مبعىن َدبوقٓا: من األرامية ))دابق((وكلمة 

: ا يرى األب أرملة يفـكم ،لـوصع واُملاِبـالت
  .١٨٧ص  ٣٨س : املشرق

  
  .الالصق: ويرى األب شلحت أا من دبقٓا          

  .٨٧ص : حلب
صار لو ساعتني عم ]: يقولون[ :لداَب

زغرية وهي ماعجبين  ْيكبرية وَه ْيعلى َه: بدابلين
بنوا على فاَعَل من الَدبلة :  ...لونا وهي مابتصري و 

  .داء يف اجلوف ،الداهية): العربية(
  .تدابل: بنوا منها للمطاوعة

  .لل والتداۤبساۤب]: من حكمهم[
  .سابل :انظر

ن من احليوان الداِج: من العربية :نالداۤج
  .ما يألف البشر: والطري

  .وهم أمالوا ،نالدواِج: واجلمع
  .الداحوس: انظر :سالداۤح

 ))دير الزور((من مفردات  :الداحورة
احللبيني من تأثر م مبعىن احلارة  من يستعملها
  .انظرها. ))َدَحر((بنوها من  ،الصغرية

 ،ة لداحورتناۤلماتدخل الطبۤي]: من كالمهم[
  .طبلة رمضان :يريدون

: الداحوس والداحس: عربية :الداحوس
ويف  ،صبع اليد أو القدمإالتهاب صديدي يف 

قرحة أو بثرة تظهر بني الظفر و اللحم :  ))القاموس((
  .فينقلع منها الظفر
 :وهم يقولون ،األصابع مدحوسة: يقال

  .دوحس :انظر. ةمدٓوحۤس
 ،أداره: هخ الوجع رأَسدّو: يف العربية :داخ
ل املزيد ّعفهم بنوا من َف ،))داخ(( هوال ذكر رد

وجعلوا مصدره  ،ل ارد الالزمَعاملتعدي على َف
  .وخةخان والَدالَدَو

خان مبعىن َوضرموت يستعملون الَدحويف 
  ).وار يف البحرالُد: ( داموار واُهلالُد

 ،وخةويف مشال املغرب يستعملون الَد
  .وَخلكنهم يكتبوا الَض

 ،خةداْيهاحلجرة : ويقول العبو الطاولة
  .مل توضع يف حملها متامًا فهي بني بني: يريدون

: مداخلة داخله العجُب: عربية :دأخل
  .هعارض: داخله يف أموره ،دخل فيه

  .عربية ،داخلَت: ومطاوعها
: ونـيقول]: من عثرات أقالمهم[

: صوابه ،خطأ ،مداخلتك مع فالن ماهي الزمة
  ...مداخلتك يف أمور فالن

األجانب معناه أن البالد مداخلة : ويقولون
َدخُّل َت: صوابه ،خطأ عند بعضهم ،غري حرة
  ...األجانب

: داخل كل شي: من العربية :لالداۤخ
  .ضد اخلارج ،باطنه

املصدر : ة الداخلّي: من العربية :ةالداخلّي
  .الصناعي من دخل

وزارة الداخلية ووزير :ووضع العثمانيون 
ملن يشرف على أعمال داخل البالد من  ،الداخلية 

  ...أمن وعدل و
درًا ـواملتزوجون يسمون زوجتهم تن

  .كأمنا بيتهم سلطنة ))وزير الداخلية((
أنا مّطلع على داخلية ]: من كالمهم[

  .سهالتاجر اللي فّل
ويف  ،اجلّد: حتريف َدَده الفارسية :دادا

رئيس الدراويش يعقد العمة : اصطالح املولوية
  .اخلضراء على الكاله

  .وبيت الدادا يف حلب
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  .الدادات و الداَدوات: ومجعوها على
 ،من مفردات األطفال مبعىن األخ :دادا

  .األخ ،الصاحب ،الرفيق: حتريف داداش الفارسية
: دَيۤد: وحيتمل أن تكون من السريانية

  .أحب
  ،ًاـال أيضـدات األطفرـمن مف :دادا

: من العربية ،مونه على املشييقولوا له حني يعّل
  .العدو عدا أشّد: ودأدأ فالن ،حّركه: دأدأه

  .ه لغة هلم يف داداوداۤد
  .شي داده دادهمبالزعري عم ]: يقولون[

شي مبعم : ويقولون يف لعب الطاولة
  .حبجاره داده داده

مشي : والتأتاءةالتأتاء : يدانيها بالعربية 
  .الصيب الصغري

  .ىأمَش: تاتا: ويف املصرية القدمية
  ]:من أغانيهم[

  ودادا ياماشا اهللا            هللا   اياوهللا ادادا يا
  ]:من مناغاة أمهام[
  هطقان شا اهللا متشي ال          ـهة مّطـدادا شّط

  يـان شا اهللا ابين ميش       دادا خاروف حمشي   
من  ،يف منبج ] من قرى حلب[ :دادات

كما يرى  –احلبيبات أو العّمات : ٓدْدتٓا: األرامية
  .٧٤ص: حلب. األب شلحت

يف جسر ] من قرى حلب[ :دادخني
روا أو ُهالذين َط: ددكني : من األرامية  ،الشغور 
  .٨٥ص: حلب. كما يرى األب شلحت –األطهار 
  .انظرها. لغة هلم يف دادا ملشي األطفال :هداۤد         

أو  ،أو داداه  ،دادا : من الفارسية  :دآدو
  .خادمة األطفال: دادي

  .الدادات: واجلمع

من  ،يف إدلب]: من قرى حلب[ :داديخ
كما يرى األب أرملة  – ِكمَُّع: َدْدكي: األرامية 

  .١٨٧ص  ٣٨س: املشرق : يف
: رانًاَووَدرًا ْويدور َد داَر: عربية  :ٔدار

 ءبالشي ،بتقّل:  الدهُر ،حترك وعاد إىل حيث كان 
  .نزلت: دارت الدوائر عليه ،طاف به: وعليه وحوله

  .اردان:وبنوا منها للمطاوعة
  
بتشوف  فني مادرت والتفّت]: يقولون[

  .ةالدنيا يف الربيع كويۤس
، داروشرطنا احلجر : ويقول العبو الطاولة

  .وجب أن حيركمىت أمسك احلجر : يريدون 
أو (ق ـدٓور مادارٓو خل]: من كالمهم[

  ).وـداريتـو أو مـاداراتـادراتٓو أو مـم  دٓور
دار ضهرو . عمرو أربعطعش وداير باخلمسطعش

 شلون مادرتا ولفّتا فرْد. هاملسألة مادارت يل. ومشي
فرد : يي خض ِشأو ديرا والفتا بتشوفا ِش( شي
  .دير بالك عليه). شي

 هـدير بولك علي]: تورياممن [
  .)فال يسمع أهي بولك أم بالك ))بولك ((وخيطفون (

احلنطة بتدور وبتدور ]: من أمثاهلم[
إذا كان جوزي معي بدير الفلك . وبترجع للطاحون

عليك بالطرق و لودارت والبنت ولو . بأصبعي
إذا كنت . حرة كوين وبني العسكر دوري. بارت

  . أمري شراب ودير
لفلك عم بدور اطول ما]: هممن حكم[

ك شلون ما عدمَت! اينيالۤس. الدنيا بطلوع ونزول
  .املوت كاس داير عاجلميع. مادرتك بتندار

اإلنسان إذا : وتعجبين احلكمة الغربية
  .ارتوى بدير ضهرو للمنهل

البومة دارت دارت ]: من كمام[
طلعت   دق الطبل باحلارْة. ماالقت أحسن من فراخا
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ة من ى لوخمّدامللك دار الرب والبحر مالَق. رةكل الدّوا
  .حلم

  .تيلةعم بدور عليك بْف] : من كنايام[
  ]:من هنهونام[
  ور ـك ناطواخلضر إَل     ورـك نـياعريسنا بوّچ

  متل عروستك مابتزور   شقدمادرت يف الدنياتدور 
املرتل  ،املوضع حيل به القوم: عربية :الدار

  .املسكون
  .ر على التأويلوقد تذّك ،مؤنثة

وهم يسكنون  ،يارور والِدالُد: واجلمع
  .الدال يف الديار

: ويف الكلدانية ،وٓدرتٓا ٓدرۤا: ويف السريانية
  .ساحة بيت غري مسقوفة: وٓدْرَتآدرۤا

دخل واحد بملا ]: من حكايام لألطفال[
 ،عرــم بصيح وجبعلى البستان بسمع التور ع

  .هالتوربقول  ماسألتوين أش عم
  :التور ياأطفال أناسألتو وهووشوشين وقال

  .يامن يشتري هالدار: عم بصيح
  .ور أفنديتى صاير دّالل يا َقَب-
 .إي نعم -

فهمو بسمع اجلحش صوت التور وبوملا 
  بكام بكام بكام؟: بصيح هو

ومنو يسمع اجلحش ؟ بتسمعو القطة 
  .ألف ألف: يعين ،بف بف: وبتقول

  .باع باع: البازار وبقولق طّببواخلاروف 
قب قبيض : هداك الوقت بقول الديك

  ).يعين قبضوا املبلغ(ب قبيض بق
خيرب ديارو ]: من دعائهم على فالن[
  .ويطفي نارو
  .خّرابة الدور العامرة]: من سبام[
  
. املا عندو دار كل يوم ألو جار] من حكمهم[

وساد (اجلار قبل الدار . الكار ماهو كارك خبرب ديارك

هذا املثل على لفظ يدانيه يف العراق واجلزائر والسودان 
 اب لباب الدارّدگاحلاق ال) . ومصر وسورية ولبنان

وهو من أمثال  ،ألنك إذا جادلته قبل النهاية جادلك(
. ن جاركس دارك آۤمدرۤب). لفظ يدانيةتطوان أيضًا على 

ال تلّفي الفالح على . ل باب داركك جارك حّوإذا كرَه
 البطلع من دارو بقّل. دارك جبيب لك بيضة خبرب ديارك

  ).وهو من حكم جند أيضًا( دار الظاملني خراب. مقدارو
  
مفلسان ال حيبسان ودار  ]:من أمثاهلم[
الدار . بقرك عالدار  ار طالۤعديف آ. تباعالسكن ال

. دارنا والقمر جارنا وان خلص ليلنا منوصلو بنهارنا
طيعة الدار الوسيعة واملرة اْمل: لو العمرتالتة بطّو

البنت إذا سلمت مالعار بتجيب . والفرس السريعة
  .العدو للدار
ني عباب دارنا گى الزنعّد]: من كمام[
كلب ي ي قط بياكل فارك ورّبربِّ. كّبر مقدارنا

رب دارك وبفضح ي بين آدم خبحبرس دارك رّب
. ااع بىن لو دار أجا املفلس وسكن فّيالطّم. سراركا

تفشكلت بباب : راح بالغبار وأجا بالبدار وقال
  .الدار

  ]:من هنهونام[
  ت طبول الفرح من دخلتك عالداردّق

  ح وفاحت رحية األزهاروالورد فّت                    
  ارـدح نـيق واخلّدوالوچ دورة قمر 
  ارـتو ما حيمل الزنواخلصر من رّق                   

أطلقوها على املؤسسة تضم  :دار األيتام
فتؤويهم  ،األوالد الذين مات أبوهم وهم فقراء

  .وتعلمهم وتطعمهم
أطلقوها على املستشفى تلد  :دار التوليد

  .فيه النساء حتت إشراف األطباء وعناية خاصة
لقب أطلقه  ،أو در سعادت :ةدار السعاۤد
ستنبول ألا عاصمة اخلالفة إالعثمانيون على 

  .العثمانية
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ى املؤسسة تضم أطلقوها عل :ةۤزَجدار الَع
  .يهم وتطعمهم وتداويهموؤالشيوخ والعجزة وت

اصطالح عثماين للدراسة  :دار العلوم
  .اجلامعية يف العلوم العالية
اصطالح عثماين للدراسة  :دار الفنون

  .اجلامعية يف فن الرسم والنحت وما إليهما
  .أطلقوها على املكتبات :دار الكتب

أسستها  ،ويف حلب دار الكتب الوطنية 
  .البلدية مث تسلمتها منها وزارة الثقافة

م منها دت القّي فجّريتوكنت وهبتها خزان
وأبقت ما دون ذلك مما  ،هاتته رأسًا إىل خزانوضّم
  .ل خزانيتالميّث

  .ًال يف هذا الصددوتح مسؤاوحىت يومنا مل أف          
فلتكن هذه أيضًا يف عداد مصائبك ياصاحيب 

  .الصبور
وهناك مكتبة أخرى لألوقاف مجعت فيها 

وفيها  ،خزانة األمحدية والرضائية واملولوية واجلامع الكبري
  .آالف ةو الثالثعدد كتبها حن ،مةخمطوطات قّي

اصطالح عثماين للمدرسة  :دار املعلمات
عدا عن  ،املسلكية جتهز الطالبة لتكون معلمة 

  .الربنامج الثانوي وقد تكون دارًا عليا
أنشئت دار املعلمات ودار املعلمني يف 

  .١٧فرنسة وأملانية يف أواخر القرن 
اصطالح عثماين للمدرسة  :دار املعلمني

جتهزهم مبا جتهز به دار  ،املسلكية للطالب الذكور
  .انظرها .املعلمات

من  ،يف حارم]: من قرى حلب[ :دارا
: املشرق : كما يرى األب أرملة يف –الدار : ْدرٓا: األرامية

  .١٨٧ص  ٣٨س
ويرى األب شلحت أا مبعىن الصراع 

  .٧٢ص: حلب  .والقتال
عاشره خبلق  ،الينه: داراه: عربية  :ىٔردا

  .خاتله ،الطفه ،نَسَح

. البعيش باملداراة مبوت سقيم]: من حكمهم[
الغريب داريه وان مرض . وم بلحس مّناللي بداري الَس

 مانزال البداري. ي واكراه وداري حب وداِر. داويه
  .بعيش بأمان
  .وينيبداريك بع]: من استعارام[
بداريه متل العني عم ]: من تشبيهام[

  .الرمدانة
من  ،يف منبج ] قرى حلب[من  :دارات

: كما يرى األب أرملة يف  –الدور : ٓدرتۤا: األرامية
  .١٨٧ص  ٣٨ص :املشرق

 ،املعتاد: ج ِراالد: من العربية :جالداۤر
  .املألوف

  .جةْرااللغة الد ،رج االسعر الد]: يقولون[
قاعات ياصطالح موسيقي لإل :جالداۤر 

  .اخلفيفة
شجر هندي كالرمان : عربية  :الدارصيين
 ))دار((: عن الفارسية ،))القرفة((يسمون مدقوقه  

والياء أداة املضاف إليه يف  ،الصني: ))چيين(( شجر و
  .الفارسية

اصطالح حبري حديث للسفينة  :عةالداْر
وضعت بلفظ . احلربية امللبسة بالفوالذ للوقاية

 ،نواوهم سّك ،عات الداِر: واجلمع  ،عة الداِر
  .وسادت هذه الكلمة

من  ،يف حارم] من قرى حلب[ :دارقيتا
كما يرى األب أرملة  –اق الدّر: دور قيتٓا: األرامية 

  .١٨٧ص ٣٨س :الشرق: يف 
  .قةْلاَحل: عربية : الدأرة

  .دار : انظر
غصن : ْدروخٓا: من السريانية :وخالداُر

ون قشرته حيّز ،شجرة أو شجرية يكون غضًا
مث يدخلونه يف شقف دون  ،صبعنيإاخلارجية بعرض 
 ،فينبت له شروش داخل الشقف ،أن ينفصل عن أمه
  .مث يفصل ويغرس
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  الدواريخ :وجيمعونه على
  .وال يستعملوا ،العكيس: وعريب الداروخ
  . خ ودٓورخدّر: وبنوا منه فعل

 ،وطئه برجله : داس الشيَء: عربية  :داس 
  .درسه: الزرع

  .انظرها .انداس: ومطاوعها العريب 
  .ومثلها يف الكلدانية ،ٓدش : ويف السريانية 

احلقوق : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .مدوسة: صوابه ،خطأ  ،مداسة

  .دوس ودواسة: انظر
ة التدوس على دنب القّط]: من أمثاهلم[
دسنا . دوسة القاضي مابتآدي. مابتخرمشك

  .األيادي املا بتنباساألراضي املا بتنداس وبسنا 
شطوف بيتك مابتعرف ا. بو ترى عجبوَندوس على َد

. ومنو بدوسو وخسول وچك مابتعرف منو ببوس
إال  سةكل دٓو. ار دوسق بوسا والبتقّصالساعة البتسّب

  .سةحٓو
داس  .اس الليلفالن دّو]: من كنايام[

انة من كترة الدّق. مالك إجر تدوس. على كراعيبو
 ودٓوس ق دّقفالن أكال يف القّل. مالك إجر تدوس

 را لعندو بنّص). دق باأليدي ودوس باألرجل: أي (
اح ضرب السّب: من الدق عندهم (  ودوس الليل دّق

  ).أي سباحة ومشيًا ،املاء بيده ليعوم
 ،أنته بنعمة التدوسا]: ستعارامامن [

  .البدوس عالقانون ماحبترم بالدو
حجر البدوس فوق ]: من اعتقادام[

  .الطاحون بقصر
إذا داست البنت فوق ]: من كتاب اللباد[
  .بنيۤاا خّطاملكنسة جبّي
  ]: من شعرهم[

  اللي معو مال كل الناس بتسوسو
  واملامعو مال كل الناس بتدوسو                      

  .ياطدوس وأنا أخوك بالْع]: من كمام[
  ]:من هنهونام[

  روسدوس على ! دوس يا عريسنا
 حتت إجريك دهب مكدوس                       
  ومن دخلتك عالسراي
  ألف حمبوس –واهللا  – بتفّك                       
لغة للعريقني يف األمّية يف  :الداسوس

  .انظرها .))اجلاسوس ((
  .سيسالدوۤا: ومجعوها على

  .انظرها. رَشاسم الفاعل هلم من َد :رۤشالدا
م الناس الداشر بعّلاملال ]: من أمثاهلم[

  .عاحلرام
  ]:من أغانيهم[
  الداشر مالو زيواين                ا املاين ماين ياّمي

  .دشر: انظر :الداشور
 ))معر متصرين((من مفردات  :الداشورة

  .بنوها من دشر وأطلقوها على البناء املهجور
كانت بالداشورة وصار ال ]: اهلممن أمث[

  .ة ومطمورةقّف
بنوا  ،بداعيك يف احملاكم]: يقولون[ :داعي

اسم ملا تدعيه ): العربية(ى ل من الدعَوعلى فاَع
  .ومصدر دعا
بداعيك يوم اهللا عند ]: من كالمهم[

  .أحكم احلاكمني
: داعبه: الثاقفني تامن مفرد :داعب

  .مازحه ،العبه
  .من يدعو الناس إىل مبدأ: العربية :الداعي
 ،رتاويگداعيك زملة ز]: يقولون[ :الداعي

تعبري تركي مستمد لفظه من العربية مبعىن من يدعو 
  .لك باخلري

 ،ممايف داعي تتظّل]: يقولون[ :الداعي
  .السبب:الداعي والداعية :عربية

  .الدواعي: واجلمع 
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التركية عن  ))داغ((من  :داغة حلب
 ،الكي باحلديد احلامي ،اللذعة ،ةقراحل: الفارسية
ة السنة أو أطلقوها على حّب ،اجلرح ،العالمة ،السمة
  .ة حلبحّب

حلب منني جيتا ومالك ]: من أمثاهلمو[
  .داغة

ن أشأا ش ،ملحق عريب للواحدة: والتاء
  .وعني البيضا – انظرها –حبة حلب أو حبة السنة 

عن الفارسية   DAGHELويف األرمنية فعل 
مبعىن كوى الدواب بامليسم  ،ى اجلرح بالكيمبعىن داَو

  .لتمييز بعضها عن بعض
حامى  ،زامحه: دافعه ودافع عنه : عربية  :عداَف

  .انتصر له ،عنه
هللا الذي ايا: أي (ع ع ماۤنداۤف]: من تعوذام[

  ).تدفع عنا األذى ومتنعه
ى على كرامة مايف دافع تتعدَّ]: ويقولون[

  .الناس
أدرك : ذاق الشيَء: من العربية  :ٔداق
  .قاساه: العذاَب ،طعمه بلسانه

وهم  ،ذاقواق واَملالذوق والَذ: واملصدر
  .قانَوالَد: قال أيضًا

  .ذاق انظر
  .انداق: وبنوا منها للمطاوعة

: ذوقـملن استرسل يف قلة ال] يقولون[
  .إي دوق بقى
: معربين عما قاسوه من ضىن] ويقولون[

  .ناتدوقا َه
دوق ـالب]: وينادي باعة املأكوالت[

  .بيعرف
وحق : وهم يأكلون قالوا وإذا دمههم طفيلّي

  .اخلتمة مابتدوق وال لقمة

ي ية ما بيعرف أّشغرۤااملا داق امل]: من أمثاهلم[
ل حىت أدوق َمتكون رقبيت رقبة َج! ياريب. يةاحلكۤا

  .كلميت وأحكيها
  .انظرها. ))دقر((بنوا على فاعول من  :الداقور

بور بلحقنا لو رحنا عالْق]: من أمثاهلم[
  .الداقور

 ،زويعّج اداك عليه حد]: يقولون[ :داك
مل جند  ،كةك ومالدۤيوويش مّن ،لگداك ال: ويقولون
: من الديك ))داك((ولعلهم بنوا فعل  ،هلا أصًال

: أال ترى أن العربية تقول ،الشديد يف خصومته
وهم استعملوا  ،اخلصومة والشر: كةوكة و الُدوالَد

  .داك مبعىن نصب الشيء للعداء
  .انداك: وبنوا منها للمطاوعة 

]:  يقولون [ ،شگأو دا :داَكش
عطيتو مسبحة من عندي :  )شتوگأو دا( و ـداكشت

  .املبادلة: دكشمك: من التركية ،يلةگأر وعطاين بّز
بيعو ديقي اخلاص الَبفالن ْز]: يقولون[

  .ش عليهگبداوال
سم من فعل اال: يشگأو الدا :الداكيش

  .املتقدمة ))داكش((
منو  :وكان يكثر يف العسكرية أن يقال

 ،احلارس الذي يبادلك احلراسة: داكيشك؟ أي
  .داكيشي فالن: وجييب

ن ـم ،ردات الثاقفنيـمن مف :الداّلة
صديقك أو على من  على به دّلما ُت: ةالداّل: العربية

  .اجلرأةشبه : ةوالداّل ،لك عنده مرتلة
  .تالداّال: واجلمع 
قائد ((معي يف مواكب الباشا  مّر :الدااليت

 ،جنود الباشا وفرسانه: وجاء شرحها ،))الداالتية
  .يل باشيَد: ورأسهم 

  .ديل: انظر
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عن  ،شجرة الكرم: دةموّل :ةالدالۤي
وهم أطلقوها على شجرة احلصرم  ،ٓدليتٓا: السريانية

  .شتنصب يف الدور وتعّر
  .لياتدوايل والدۤا :علىومجعوها 

تها ومسوا من صنعتة نصب الدوايل ومعاجل
  .ارالزّب: يف الشام 

  
  .وبيت الدااليت يف حلب إسالم ونصارى

  .َيالداْل: والدالية يف هلجة تطوان
  .اإدالَي: والدالية يف هلجة مالطة

املتفرع : يف التركية  ))داللي((ومعىن 
  .بواملتشّع

استمدا من لغة  ،DOLI :والدالية يف األرمنية
ة ـشعب قدمي كان يسكن آسي: أوراتو أو أورارتو 

: ةـتينيالكتـب باحلروف اليو ،الصغرى
OURARTOU   أوURARTU.  

ت الدالية يف بيوت لورمبا ظل: قال الغزي 
وقد يبلغ محلها من  ،حلب مسافة عشرين ذراعًا يف مثلها

 ،احلليبنطارين بالوزن ق –ة إذا كانت سباعّي –احلصرم 
  .والسباعية هي اليت حتمل يف كل عام سبع مرات متوالية

  .٢٤٥ص ٢٤ص: جملة امع العلمي العريب انظر

  ]:من جناسهم[
  سود يا حرب الدوايلالك عيوَن   

  ونومة فراشك دوايل عليل                          
 واستمّر بقي وثبت وامتّد: عربية  :دام
  .وطال زمانه

وهم  ،...م وْووام والَدالَد: ومصدره
  .مٓواستعملوها بتحريف الثاين إىل الد

أمر من : دم : اريت گويف ملحمات أو
  .بَقا: دام مبعىن

املصدرية الظرفية فتقول  ))ما((وتدخل عليها 
الناس : وتقول هلجة حلب ،خملصًا ك مادمَتحّبُأ: العربية
  .تهگنمدة دوام زن: ني أي گني ما دام زگترموا الزنحب

من  ))مادام((وكثري من الدارسني يظنون أن 
وهي  ،مافتئ ،ماانفك ،مابرح ،مازال: ستمرار أفعال اال

ستمرار حرف نفي يف أفعال اال ))ما((إمنا  ،ليست منها
 ،فكان مؤدى نفي النفي اإلثبات ،تنفي فعًال معناه النفي

  .وهو االستمرار
ملاذا : يقولون]: من عثرات أقالمهم[

: صوابه ،خطأ: لحماملاضيًا تغتسل مازلت م
  ...مادمت

: ويقولون: وقال الشيخ إبراهيم اليازجي
فيزيدون  ،يعنون الدائمة ،هذا من املصاحل الدائمية
  .وهو غريب ،عليه ياء النسبة لغري معىن

دومًا ودائمًا ودواملي : واستمدت التركية
  .ودوامسز

  .انظرها .أدام: ومتعدي دام
 مادامتة ّدـعمرا ش]: من حكمهم[

 ،بل تطلب فاعًال ،هنا من النواسخ ))مادام((ليست (
ك ديَدفاظ عتيقك ْجْح): وكذا يف احلكمتني التاليتني

إذا ردت  .القيوم مابدوم غري وجه احلّي. مابدوم
أنته خبري مادام . بو كل يومصاحَبك يدوم حاس

 ْيطويلة والِه ْيالِه مادمنا عاحلصريْة .جارك خبري
  .حالاحلال من اُملدوام . قصريْة

  
لو حمبة العرس تدوم كانت ]: من أمثاهلم[

  .ية مابتدوم وان دامت مابتدفِّۤرالعيۤا. بتقومما القيامة
  ]:من أغانيهم[

  ك دومك دومك دٓوم يايامودٓوۤم  
  احللوة تشبع نٓوموخّلي                          

  
  :غريها

  عالدٓوم  –!  عيين –عالدٓوم   
  ! ميت أهال وسهال يايٓوِم                         

  .السيدة: DAME: من الفرنسية: ٔدام
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 :والدام يف ورق الشدة يسموا أيضًا
  .البنت

  .الدامات: واجلمع
  . MAويكثر أن تتوج بـ

  .مادام: انظر
  .أو الدامه :الٔدأما

  .الضامة :انظر
  

  .صهر امللك: تركية  :دالٔدأما
رؤساء مجهورية سورية يف أحد : دوالداما

  .الفرنسي هدالع
 ،رـود دامـكّب]:  يقولون [ :رالداۤم

 ،شغل الذهببى ذا جوخ فاخر وموّش: يريدون
اسون على مايلبسه القّو ،وأكمامه طوال ومشوقة

اليستعملون الدامر إال يف الكبود  ،وبعض أمراء البدو
ويف محص ومحاة  ،بةهذا وإال يف الصدرية املقّص

ذي األكمام : ود القطشالكّب: يقابله. وبالد العلويني
  .القصرية

ولعل الدال من  ))دامر(( ـومل جند أصًال ل
أو لعلها من ). العربية( ))آمر((بعدها  ،ودذيل كّب

: ويف الفرنسية  ،مبعىن العجيب) السريانية( مريٓاَد
ADMIRABLE.  

: من التركية عن اإليطالية  :الدامسقٓو
DAMASCO  أي أصله شغل الشام ،مبعىن الدمشقي، 

 ،أطلقوه على النسيج سداه حرير وحلمته قصب
  .يستعمل ألثاث املقاعد وحنوها

  .امأو دا :الٔداَمة
  .ضامة: انظر

بتعرف هادا ملا كان :  ] يقولون [ :ةالداۤم
اشترى  ،ثروتو أجت يف أيام احلرب التانية ،فقري

ت ى ورۤحبَنى وقلب وَتَنوقلب وَت ،لوكم دامة غزل
مل جند . ر وصار معو املالينير شغلو وكّبوكّب ،معو

 ،اجلزء:  ))هتاَن((ولعلها من العامية التركية  ،هلا أصًال
 ))هداَن((: عن التركية العالية ،ةاحلّب ،الواحد من كل

ة شّل: الدامة: صطالحاالويف  ،عن الفارسية ذا املعىن
  .ربطة غزل: وجمموع عدة شلل يسمى ،غزل

  
  .األذن: ))ٕإٔدن((لغة هلم يف  :الدان

  .أدن: انظر
  .الدانات: ومجعها

: مـومنه مثله ،ودان: ويف الكويت 
  .مت أنا وداينمتين باحللق خّرعّش

شت أنا عتين باحللق ّخبّمَس]: ومثل حلب[
  .داين

ال بعشق من عينو واملرا الرّج]: من أمثاهلم[
  .بتعشق من دانا
يف ]  من قرى حلب [ ،أو الدانه :الدانا

وأخرى يف املعرة  ،دانا الشمالية: تسمى ،جبل مسعان
ويف حارم  ،تانكالمها أثرّي ،دانا اجلنوبية: وتسمى 

 ،رـالغصن الكبي: َدنتٓا: من األرامية. الدانا: أيضًا
  .٧٤ص: حلب .كما يرى األب شلحت –ساق الشجر 

ى واَنيارايح على الدانا التْت]: من كمام[
عن محل  التتواَن: يريدون(غفانا رك ي عباَبعّب

  ).طعامك فأهلها خبالء
تزيني :  DANTELLE: من الفرنسية :ّالدانۤت

  .برة أو عمل الظريفةحواشي النسيج بشغل اإل
وم ـوالي ،ارةبرة والسّنكان يصنع باإل

ألف  ١٥وبعض آالته يتناول أكثر من  ،يصنع باآللة
  .خيط دفعة واحدة

يف أواخر  ةونشأت هذه الصناعة يف إيطالي
  .١٥القرن 

  .الدانا:  انظر :هالداَن
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 ،من أمساء ذكور اليهود والنصارى :دانيال
رن ـي دانيال الذي عاش يف القـسم النبامسوا ب
  مـديقد الـمن أسفار العه ،ادس قبل امليالدـالس

العربية ل وكلمة دانيۤا ،سفر دانيال يصف حياته
  .حاكمي اهللا: معناها

  .لٓدنيۤا: مسه بالسريانيةاو
  .DANIEL: ويف الفرنسية واإلنكليزية

  .ده: انظر :ٔداْه
  

 مه األمُرِهمه وَدَهحتريف َد :داَهم 
  .هيغِش): العربية(

مدامهة : يقولون ]: من عثرات أقالمهم[
 ،خطأ مبين على أن فعله داهم مدامهة ،احلوادث

  .دمهًادمهه : الصوابو
 ،خادعه: داهنه مداهنة: عربية :نداَه

  .صانعه ،أظهر له خالف مايضمر ،ختله
  .جي مداهنت ومداهنه: واستمدت التركية

من يتصرف يف أموره : عربية :يالداِه
  .بدهاء وحبذق وجبودة رأي أو مبكر

  .هاةالُد: واجلمع
األمر  ،املصيبة: ةَيالداِه: من العربية :ةالداهۤي

  .يومبالغة الداِه ،العظيم
وهم قالومها  ،ياتالدواهي والداِه: واجلمع

  .بتسكني هاء الداهيات
  .مهاداهية َد]: يقولون[
دواهي ي حتت السواِه]: من أمثاهلم[

  ).ذاهًال هو داٍه رب من تراه ساهيًا: يريدون(
  .الدنيا دواهي والدواهي]: من جناسهم[

عاجله : داوى املريَض: عربية :داوى
  .بالدواء

الغريب داريه وان مرض ]: من أمثاهلم[
  .ي التداوييداِوِس. داويه

  .يفالن جبرح وبداِو]: من كنايام[
  ]:من أغانيهم[

  ي حكيم يداويينوبدَّ      ة ـا مرضانـأن!  يامواي
  شوفة حبييب بتكفيين      دوا احلكيم ما بينفع شي 

: فالن مراتو داور يف هلجة البدو :دأور
  .ضاجعها

چم ري حاـهجر األم]: حكاياممن [
وذات يوم  ،ري مچحمـزوجة إلو وهي أخت األم

  رتوـم ونام مع مـد مچحــم عنـنزل حاچ
و ملا قامت صارت متشي بني ـومرت ،اديـه

أي األمري ( أبو خليل! ياعرب: البيوت وتصيح
تقول هذا حىت إذا حبلت ال ينكر ( داورين) حاچم

  ).عليها أحد
بنوه من الدار مبعىن سكن  ))داور((وفعل 

 ،ضاجعين يف الدار: وعلى ااز ،معي يف دار واحدة 
الزوجة بني عدة  دور أي ،ور أو بنوه من الَد

  .زوجات
أنه من  وال ،ظن أنه مقلوب راوديننوال

  .أدارين
ولة امد: يقولون]: من عثرات أقالمهم[ :دأول

 ))ولهاد((أما  ،مبادلة احلديث :صوابه ،خطأ ،احلديث
كان هلذا مرة وأخرى : أي  ،لَوأخذه بالُد: فمعناها
  .لغريه

  .واظب عليه: داوم على الشيء : عربية :دأوم
  .مزبون مداۤو]: يقولون[

 ،النصارى واليهود ذكور من أمساء :داود
 ١٠العربي النيب وامللك يف القرن  داود مسوا باسم

وامسه عربي مبعىن  ،يعزى إليه كثري من املزامري .م.ق
  .بوباحمل
  .٥٤ص ١٤ج: ريينوللاية األرب  انظر

املسدود وحبر  سّد: من عزمية التفرقة
  .املمدود وخامت سليمان بن داود

  .نسبة إىل داود املتقدم :الداوودي
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  .سلخ داودي]: يقولون[
  .سلخ داودي: انظر

يومهون أن مثة  ،الٕورد الداودي]: ويقولون[
 ودونوردًا يتلى صباحًا إحدى وثالثني مرة دون زيادة 

وهو جمرب من تاله كان يومه ، ويتلى على الريق ،نقص
ك الحيسن وصيغة الورد تركية ألنه موكل به مَل ،سعيدًا

نه أولورسه : وهذه صيغته ،من اللغات إال التركية
  ...سيكيمه

يعنون به . الصوت الداودي]: ويقولون[
  .ري الغليظَوْهاَجل

لقب منحته السلطنة العثمانية لوالة  :الداي
يقابل لقب الباي  ،اخلال: ومعناه بالتركية ،اجلزائر

  .لوالة تونس
ذا اللقب باحتالل الفرنسيني ـوأمهل ه

  .١٨٣٠اجلزائر سنة 
اسم فاعل من : الدائر : من العربية  :رالداۤي

  .انظرها. داَر
وداير مدارات  ،داير القلعة]: يقولون[

  . وعمرو أربطعش وداير باخلمسطعش ،البلد
وكان لليهود يف حلب موظفون يتولون 
نصب شريط معدين بني ثغرات سور حلب اليت 

 ،ختراق السور وهدم كثري من أجزائهاأحدثها 
يعملون ذلك ألنه حرام عندهم أن يسكنوا بلدًا غري 

من  موهذا الشريط املعدين رمز تكملة املهدَّ ،رمسّو
  .السور حىت يكون داير البلد سور

 – انظرها –رة العربية حتريف الداِئ :ٔرةالداْي
  .ومبعىن املؤسسة احلكومية

اصطالح موسيقي هلم أطلقوها  :الداْئرة
  .وضعها األتراك ،على الدف

: تركية فقالتالواستمدا القوقازية من 
  .هَدَهٔر

: ن التركية فقالتـواستمدا الصربية م
  .هَدْئر

  .أيضًا هَدئر: واستمدا األلبانية فقالت
: واستمدا األوردية من التركية فقالت

  .دارا
ك من أش بّد]: يقولون[ :الدايقلو

: ةـمن التركي ،وعيفك من هالدايقلو ،هالدايقلو
أداة  :))لو((بعدها  – انظرها –ق ضيِّ: دايقلو عن العربية

  .املأزق: يريدون بالدايقلو ،التركية يفالنسبة 
  
  .انظرها. لغة هلم يف دائم :مداۤي
ي مسًا على طائر بّرأطلقوه ا :مي كرمياالد

رف وله طوق ج بُعمتّو ،حبجم اليمامة أبيض أو أمحر
مسوه بامسه هذا على توهم أنه يصيح  ،أسود يف رقبته
  . دامي كرمي

  .الالقّو :ويسمونه أيضًا
  .سكندرونإنطاكية وأيكثر يف ضواحي 

ه إذا وجد يف بيت منع ـأن]: يعتقدونو[
  .واحلجل مينعها مثله ،القرينة

ال يف العهد العثماين كان احلّم :نيداْيماۤس
 ،فلال ميّس: تركية مبعىن: دامياسني: ةيصيح حمذرًا املاّر

  .اليدحم
ورمبا مل يبق كثري ممن يعرفوا يف حلب 

  .اليوم
: الفارسيةه عن داَي: من التركية  :ةالداۤي

  .دةاملولِّ
 ،القابلة: وضع هلا أمحد فارس شدياق 

  .واستعملت
  .الدايات: واجلمع

  .وبيت الداية يف حلب
  .قاموس الصناعات الشامية انظر

فالن متل ابن الداية ]: من تشبيهام[
متل الداية مابتضحك إال  .)عزم وُيكَرُي: يريدون (

  ).حني تولده: أي(للصيب 
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و مامّن: ن الدايةـفالن اب]: من أمثاهلم[
  ).النساء ال تتخبأ أمامه: أي( بايةْخ

 ،والويلالصوت باْل ّبَد] : يقولون[ :َدّب
  .ىَرَس: دّب: عربية

مشى :دبًا ودبيبًا  بََّد: عربية  :َدّب
 ،أو على اليدين والرجلني معًا كالطفل ،كاحلية
 ،سرى: ى يف الثوب وغريهَليف اجلسم أو الِب السقُم
  .على هيئته ومل يسرعى مَش

  .ويف الكلدانية مثلها ،َدب : ويف السريانية
 ،دب فيه املرض ،فيه العطب دّب]: يقولون[

  .فيه اخلرف يدّب بّلش
الطفل بأن يفتحوا راحة : ويداعبون األطفال

ختطوان وجيعلوا من سبابتهم ووسطى أصابعهم قدمني 
: طىيف هذه اُخل ه قائلنيـمن راحة الطفل حىت رقبت

اسم الطفل حسب (ار لوال حممد فال بة دّببۤيْد ٕدّب
) ويعيدوا( ...دب دبيبة و ،أكلنا الفار) مايكون

 ا رقبة محىت إذا وصلت خطى اإلصبعني دغدغوا
  .فيضحك ويضحك ، كركركر كر: الطفل قائلني

 دب دبيبة دب دبيْب: ويف محاة يقولون 
  .نا الديْبلكلوال حممد أ
أقدامك وما  تدّب أنته]: من توريام[

أنت الدب : يلفظوا( نفرح فيك هادا شي بصري؟ 
  ...)أقدامك و

املاء يف  سعد السعود دّب]: من أمثاهلم[
مطرح  اإلجر بتدّب. ي كل مربودالعود ودِف
  .مابتحب

  ]:من شعرهم[
  اباتالنمل دّب اماتوا العقارب وصارو

  ج وركاباتْركمان أبو بريص صار لوَس
 ،و على ضهرودّب]: يقولون[ :َدّب

 ،حكاية صوت الضرب: ضربه بقبضة يده: يريدون
 ،الركض ،الرفس ،اللبط: مكپَد: أو من التركية 

  .الدفع

  .اندّب: وبنوا منها للمطاوعة
حيوان ضار موطنه : ّبالُد: من العربية :الٕدّب

ومنه األبيض القطيب ومنه األمسر  ،نصف الكرة الشمالية
يصطاد لفرائه  ،ميشي على أمخصيه ،ابات أوروباغ يف

يتسلق األشجار ويأكل الثمار  ،السميك األشعث
كما يأكل احلشرات واألمساك  ،واجلذور والعسل

  .فواجلَي
: وهم يقولون ،ة َبَباألدباب و الِد: واجلمع 
  .باالدباب و الدَب

  .وهم أمالوا ،ةالدّب: واملؤنث
  ودائرة املعارف للبستاين ،املوسوعة يف علوم الطبيعة انظر

  ٢٨٣ص  ٩واية األرب للنويري ج
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

  .َبادۤا: ويف الكلدانية ،بٓادۤا: ويف السريانية
  .بۤد: ويف العربية

  .الغيب ،ونعتوا بالدب احلقري
 تده بعض احلركاوبعض املرتزقة يعّو

  .كالقرد ويرتزق به
  .ويلقبون اهلريسة كنافة الدب

  .ولوكان  نيب ،يكردي دّب]: يقولون[
التافه من : يريدون  ،قرد ودب : ويقولون 

  .كل شيء
لعلها : أقول  ،دب بعلبكي: ويقولون

ايل ماقيل له من من اليب): العربية(ي ِكعَبَبف الَديحتر
  .الشر

ركبت  يت اجلّبطّف]: من معاظالم[
  ).تعاد( حلست الزبدة مالطاقة الدّب

: متل حب الدب البنو]: من تشبيهام[
  .لو أدنو أجا تيبوسو عّض

ب َهيعطي الَدباهللا ]: من كمام[
فالن هرب . عمرك شفت دب برقص مساح. بللدَب

حرد الدب عالكرم زاد محلو . مالدب ووقع يف اجلب
  .علكة الدب قنطار. قنطار
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قام الدب لريٓقص : وإذا رقص ثقيل هزجوا
  .سبع تنٓفس لو قتل

باع جلد الدب قبل : ريبغالويرددون املثل 
  .ما يصطادو
لكثرته يف  ،الدب الروسي ]: ويقولون[

  .روسية
  .ي يؤكل مثرهنبات بّر :ب الٕدّبٕعۤن

كانت قهوة صيفية أمام الربيد  :قهوة الدّب
  .احلايل

وكان يتردد إليها أحد أصحابنا امسه عبد 
  .قهوة عبد اجلبار :وكنا منزح معه فنسميها ،اجلبار

  .مشى رويدًا :ىَبَد: عربية :َدَبى
ما ي األكل بالشعرّية َتيامرا حّط]: يقولون[
  .بيبةْد شي يديب عليه

صار معوكم مصرية وَدَبى ]: ويقولون[
  .ضوهوا عليه حىت نّفه ّمترعليه اوالد ْعكا

  .ى عليهاندَب: وبنوا منها للمطاوعة
 .رةأطلقها احلموين على احملّم :ةالَدّباۤب

  .انظرها
  .ةّقالدَّ: أطلقوا عليها كما 
وضعها يعقوب صّروف للسيارة  :ةالدّباۤب

املصفحة الزاحفة احلربية ترمي قذائف الرشاشات أو 
وعجالا تدور على سالسل  ،القذائف املدفعية
  .تتخطى ا الوعر

ظهرت الدبابة اإلنكليزية أول مرة يف 
  .١٩١٦معركة السوم عام 

  .الدبابات يف اجليش اإلسالمي: ١٦٢٦ص ١٧س: جملة الرسالة  انظر

  .صانع الدبس وبائعه: عربية  :اسالَدّب
  .اس يف حلبوبيت الدّب

اس على ـعّب ّطالن َحـف]: من أمثاهلم[
 ).نـسّلط بعض الناس على آخري: يريدون(اس دّب

  ). أو بّياع الدبس(الدّبانة بتعرف دقن الدباس 
  .قاموس الصاعات الشامية انظر

أطلقوها على حشرة محراء تفتك  :الدّباش
 – انظرها –ي أي اجلبس مسوا باسم الدبِش ،بالصيفي

  .ألا تفتك به أكثر
 ،ش الزرعشت األرض ودّبدّب: وبنوا منها 

  .اشطغى ا الدّب: يريدون 
 ،حشرة –كما نقلنا عن الزراع –والدّباش 

إا : تقول  ))املوسوعة يف علوم الطبيعة  ((لكن  
  .حيوان

عباية : يقولون يف معرمتصرين  :ةيّۤشّباالَد
خذة من الصوف اخلام ومل تامل: يريدون  ،دباشية 

سقط ): العربية(ش ْبلعلها من الَد ،يصقل نسيجه
  .املتاع

مايدبغ به : باغ الِد: من العربية  :باغالْد
  .باغةبغة والِدبغ والِداجللد كالِد

  .الدباغ: ويسمون قشر الرمان
قاتلك اهللا جبلود ]: فالنمن دعائهم على [

يوهم أنه يدعو عليه بأن يقاتله اهللا  (ال دباغ هلا 
  ). والدعاء ،جبنود

  .من يزاول الدباغة: عربية  :اغالَدّب
  .دبغ: انظر

  .اغ يف حلبوبيت الدّب
  .قاموس الصناعات الشامية انظر

 اَدَبَج: ويف الكلدانية  ،َدٓبجٓا: ويف السريانية
  ).افگواجليم فيهما (

. مصدر دبغ: باغة الِد: من العربية :باغةالْد
  .انظرها

موضع : اِملدبغة وعربية كاَملدبغة  :اغةالَدّب
  .بغالَد
  .دبغ: انظر

الحٓور وال سختيان إال ]: ويقول املتندر[
  .الحول والقوة إال باهللا: فيوهم أنه يقول  ،بالدّباغة

اغة البتعتاز اهللا يلعن الدّب]: من كمام[
  .الكالب) لوسخ(
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  .٣٧١و ٢٩٣و ٢١٠و ١٣٧و  ٥٩ص ١٩س: املقتطف انظر

 .اغة العتيقةالَدّب: يريدون :عتيقةالاغة دّب
يقع بني قسطل احلّجارين ]: من أحيائهم[

  .والَعَدسات
 ق الشيُءعال من دِببنوا على ْف :الْدباق

  وأطلقوها على الثغرة  ،ق بهـلص) : العربية(بالشيء 
  
حيث فرش  ،وحجر آخرث بني حجر البناء دحت

  .س أو بطني اإلمسنت يربط بني احلجرينّلبطني مك
  .باقاتْد: باق علىوجيمعون الْد
  .لصق: قْدَب: ويف السريانية

إيدك عالدباق الترو  حّطال ْت]: يقولون[
  .ةتقرصك دبيب
  ] :أغنيتهم[وردت يف  :كيۤاالٕدّب

  مٔانااكي دخيل اكي يادّبدّب
  يل زمان راع واكي صأنا موّل                        
  .انظرها. ك َبال من َدبنوا على ٕفّع

مجع ) : العربية( انحتريف الذّب :نۤاّبالٕد
  .ةنۤۤاالدّب: صل وقالوا للواحدةمث نسوا هذا اَأل ،بابالُذ

 ويزعمون أنه مسي بالذباب ألنه كلما ذّب
  .آب

  .ٓبَباۤد: ويف الكلدانية  ،ٓببٓاۤد: ويف السريانية
  . ZÉBUB: ويف العربية

  .DÉBÉD: العرب واحلبشة جزيرة ويف هلجات        
  .SUMBUو  ZUMBU: ويف األشورية

  .وأنواع الذباب كثرية تبلغ حنو التسعني ألفًا         
بيضة يف ) ١٥٠(اه ثوذباب املنازل تضع أن

ويبلغ ماتنسله مدى حياا حنو األلف  ،املرة الواحدة 
  .ذبابة

  .يهرب من الزيتوالذباب 
  .١٥٣ص ٤١س: املقتطف انظر

  .٢٩٨ص ١٠ج: واية األرب للنويري
  .الذباب: واحليوان للجاحظ يف فهرسه 

وقد يزيد  ،ٕكّش]: يقولون[ولدى طرده 
  .ت مرتكك حلۤقشفت أّم: بعضهم 

ان شهوة ستنا بلقيس الدّب]: من اعتقادهم[
  .يهاا تيسّلطلبتو من رّب
  
  
ى من ة أنا حبۤلاَنيادّب كّش]: من كمام[

ان ة ودّبم عرَّۤخَو. انياويل العندو دبس مالدّب. موالنا
  .ان ماهو ٕنّس لكن بقّلب النفسالدّب. رمحۤا

  .انخلق كتري متل الدّب]: من تشبيهام[
ان بيعرف دقن بياع الدّب]: من أمثاهلم[
  .الدبس

 انعندكن دّب: يقولون]: من توريام[
  ).دببةيريدون اثنني من ال(

ع عليه ما ٕطۤلوفالن راح ]: من كنايام[
 قتل واختفى أثره ومل يدل: يريدون(ان األزرق الدّب

العمل : يريدون( انفالن عم بكّش دّب). شيءعليه 
  ).له

  .دبن ولطاشة الدبان انظر
يطلقوا على الذبابة الشقراء  :نة الكلبةۤادّب

  .تقع على الكالب وغريها كثريًا
: انة الكلبةفالن متل دّب]: تشبيهاممن [

  .ا من هون بتجي من هونبتكّش
  .الزرنوح: انظر :ٕسّمةنة اْملۤاالدّب
القسم اخلشيب : من التركية :كالٕدبۤچ

  .السفلي من املارتينة وحنوها
  .ضربو العسكري بالدبچك]: يقولون[
 ،قطع حلقومه: ذحبه: من العربية :حَبَد

  .حنره
  .جهده: العطشذحبه : ومن ااز
  .اندبح للمطاوعة: وبنوا منها
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) باحلاء املهملة( ح وطبْحَبَد: ويف السريانية 
  .ويف الكلدانية مثلها

  .حَبَز: ويف العربية
طبخ الغنم أف : ويف ملحمات أوگاريت

  .ذبح البقر والغنم: حني أي 
  
  

  .يالحظ الصلة بني طبخ ودبح
  .الدبيح والدبيحة :انظر

  .ح اليوم أو الساعةدْبهالغنمة ]: يقولون[
يين وبينك ادحبين وبني ب]: من أمثاهلم[

  .ينالناس الجترح
 اللـحو حهادا دْب]: من كنايام[

  ).بهعّذ: يريدون( زةحو بقزۤاَبَد). أنه جمرم: يريدون (
ي ملا جبي ماحلج احلّج]: من عادام[

ر عمارة الزم البعّم. بدحبوا لٓو دبيحة وبفشخ من فوقا
  .دبيحةيدبح ال 
  :١٩٦٠ذبيحات مسلخ حلب سنة : إحصاء         

  .غنم ٢٤٩١٥٧
  .ماعز ٢٦٢٩٨
  .خروف ٥٤٣٥٩
  .جدي ٥٨٢١
  .بقر ١١٩٤
  .مجل ٦٧١٩
  .جاموس     ٧
  .بالغ يف الذبح: حذّب: من العربية :حَدّب

على األرض  دبدب احلافُر: عربية :َدْبَدب
: هدبدَب :عن الفارسية ،بّلج ،صّوت: الصلبة
  .مراعى فيها حكاية الصوت ،الصوت

 ،دبدب وجاين الدّب]: من أهازجيهم[
يهزجون ا يف لعبة سكة (والدب راعي الغزالين 

  .انظرها. )القرد

أطلقها سكان منطقة الفرات على  :بةبدۤاالّد
البيت يكون من حفري مسقوف بالطرفاء فوقها 

  .يضرب لريبص فوق الطرفاء: أي ،بَدالتراب ُي
 ،العقب : ر والُدُبرالُدْب: من العربية :الٕدْبر

  .لُبنقيض الُق ،ستاال ،املؤخرة
  .االدبار: وهم يقولون ،األدبار: واجلمع

  
التشوف باب أسود  ]: من كمام[

  .قاتو صفر ياما جّواتو شي بنكت الدبروحَل
دبريز : يسأل ولد آخر ]: من توريام[

  ونص ونص دبريز؟
  .)ي زيندبِر( =  دبريزين  -
 ،وا فيه اوالد عكارةُرَبَد]: يقولون[ :رَبَد
  .ذهب به: ر بالشيء َدَب: من العربية 
تفكر فيه ونظر يف : ر األمَردّب: عربية :رَدبّٔ

بنوا الفعل  ،احتال وسعى فيه: على هالكه ،عاقبته
 ،نظر يف عاقبة األمر ومغبته: أي  ،املؤخرة: من الدبر

  .منه التدبريو ،وما سوى هذا املعىن حممول عليه 
تدبري وتدابري : ت التركية واستمد

  .رلكومدبَّ
 ،راملدبِّ: ٓرنٓاْبَدر وْمَبَد: ويف السريانية

: ويف الكلدانية  ،التدبري: َدبٓرنوتٓاودوٓبرٓا وْم ،الرئيس
  .َدبٓرنوَتاا وْمٓرتا ودوٓبَرَدْبر وْمَبَد

 ،ر املصاريدّب ،ر الشغلةدّب]: من كالمهم[
ر ة بدّبهّو ،كبدبرا رّب ،دةرلو مصَيدّب ،رلو عذردّب
  .ر راسكدّب ،را مبعرفتكدّب ،ناترزق

لوال  ،ر بكرارب بكرا بدّب]: من حكمهم[
 ،املعيشة التدبري نّص ،ت شعرييتدبريي حنطيت أكۤل

  .نام عاحلصري واتركا لصاحب التدبري
  

ف املتندر يف لعب الطاولة قد حيّر :ٔطهٕدْبرۤي
  .))دبريطه((إىل  – انظرها – ))دوباره((
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عسل التمر : سْبالِد: من العربية :سالٕدْب

  .وحنوه
  
  .عسل العنب: لوهلا يف حلبدوم

  .الدبس و العسل: شۤبۤد:ويف العربية
  

ويف  ،العسل : بشٓاۤد: ويف السريانية 
  .بَشاۤد: الكلدانية

أي معقود  ،مشسي وناري : وهو نوعان
  .والشمسي أفكه  ،على حرارة هاتني

الدبس عندهم الدبس العنتايب وأطيب 
  .املتحجر ولونه كاشف: املرمري أي

  .ويف الرقة يتخذون من اجلبس دبسًا
 رّب: يريدون  ،دبس افرجني]: ويقولون[

  .البندورة يعقد مع امللح
 رّب: يريدون ،اندبس رّم]: ويقولون[

  .ر حامض الرمان يعقد مع شيء من السّك
يف ويتحدثون كثريًا عن غرام البدو والر

  :منها ،بالدبس
ان تأمل بسّمبشافوا بدوي واقف وعم 

ج ّحأَد: أش بيچ؟ أجاب: سألوه  ،امو علبة دبسقّد
  .ٕلمة أش كتر يصٓبرالْز

قا اشترى قروي تنكة دبس وعّل: ومنها 
م النقط ّكحو امن عقب اماخبش خبشبة السقف بعد

وكل شوي وشوي  ،و ونامرتل منا على ّمتتالبّدا 
و ومبد لسانو ومبصمصا وبقول على ّمت نقطة بترتل ال

  .يف بالدنيا أسعد مين: حلالو 
ان بيعرف دقن بياع الدّب]: من أمثاهلم[
ماحدا بقول عن  ،انياويل العندو دبس مالدّب. الدبس

يا كترة اصحايب ملا كان كرمي دبس  .دبسو حامض
  .وياقلة صحايب ملا صار كرمي يبس

فالن عم بغمس من ]: من استعارام[
  ).حيلم أحالمًا لذيذة: يريدون (ز لّۤدبس ك

البدوي نزل عاملدينة ماجاب ]: من كمام[
د والدبس جنب َمشلون بنام َح. غري دبس وطحينة

) ولعق لو لعقة(ب دبسك طّي! ياعّمي: قال لو. راسو؟ 
فالن باع الدبس واشترى . ك من حنس عّم: قال لو
  ).أي مل يعمل شيئًا ،اسم الدبس التركي( بكماز

يق خبلط اللنب بالبيض والدبس فالن قد ماهو ذّو
ال ألن الدبس (دبسك محصي . بالدبس رمان
بل ألنه  ،بل منه احلجري اجليد ،ءىاحلمصي سّي

  ).منسوب إىل محص يتهكم عليه احلمويون
 ،راقفالن دبساتو ْم]: من كنايام[
مريقًا ه ـالفقري جيعل دبس(اك ـمدبساتو ْس: وعكسها

  ).ًالـه لدى الغمس قليـل اللقمة منـلتحم
ألن  ،بضاعتك سيئة: يريدون! ( دبسك محصي ياخاي

  ).ئمحص دبسها سّي
  ]:من مناغاة أمهام[

  ْهدبس ومسنة باجلّر           حج اهللا يا حجيج اهللا   
  ابّر تطلع  والبيسة           و   ـّوالبب أنا   لـباك

 ،بدويات أمهاتتنتني ]: من نوادرهم[
: ىصاحت األوَل ،وكل واحدة عندا ابنا فهلوي الدنيا

  منني بساووا الدبس؟ ! ف َليا َخ
  ! مالبندورة ياما-

 ،ت أمو عاملوجودين واملوجوداتوطلّع
  يف هيك ذكا؟ ،شفتوا بعينكن: ولسان حاال

ا؟ غارت منا سلفتا وصاحت منو غار مّن
  بساووا الدبس؟ -!يا جرعب  –منني : البنا

  ! ياما ،مالبصل-
من : و ترقص من فرحا وتقول قامت أّم

  .موماحد علَّ ،واهللا  ،)من قلبه عرفها: أي (مريو ْض
يل لعند واحد أجا واحد أّك]: من نوادرهم[

  عين دبس؟بشقد بتشّب: وسألو ،انّمس
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يه يشبع برطل واحسبا خّل: قال السمان ببالو
: والتفت وجاوبو ،و برغود زغريوالرطل حّق ،برطلني

  .بربغود كبري
 ،واشتغل اللحس واللحس واللحس ،اتفقوا
 اشرب لك شوية مي: قال لو  ،ا ماشبعشافو السمان لّس

  )ي معدتو بامليبعّب: قال بفكرو(
ى ربع تتعّب إالالعفو أنا عاديت ما بشرب -

حط  ،ب ياعمو وتسكب يل كمانالتتعّذ ،معديت
  .الدبسي وادلوق اللي القمع على ّمت

  .خود برغودك وافروق مساي-
أطلقوها على عصري  :دبس االفرجني

  .ندورة يغلى ويضاف إليه امللح ليحفظه طويًالبال
إذا أزعجهم ولد أرسلوه إىل  :دبس امسكو
عطوين دبس : لن ول رو ق: أحد أقاربه وقالوا له

 هكوا الولد نفسسأم :يريدون ذا التعبري ،مسكو
  .تزول عصبيته ريثمالبعض الوقت عندكم 

:  ))مسكواس بد((وبعضهم جيعل حمل 
  .انظرها. ))ص العقودّمح((

أطلقوها على عصري الرمان  :اندبس الرّم
  .احلامض يغلى ويضاف إليه شيء من السكر ليعقد

 ،دبس ولنب]: من طعامهم[ :دبس ولنب
لي ّحم: ونهسّميميزجون اللنب بالدبس وخيفقونه و: أي 
  .انظرها. دقنو

مسًا على ضرب من اأطلقوه  :ولنب دبس
لون ريشه أبيض يتخلله هنات بلون  ،ةمحام الكّش
  .الدبس

اشتدت : س العنُبدّب: عربية :سَدّب
  .هحالوُت

 ،س عنبٓوفالن عم بدبّۤ]: يقولون[ :سَدّب
س من اسم بنوا فعل دّب ،جيعله دبسًا: يريدون 
  .الدبس

مسع يف سلتة دّبس وما ]: يقولون[ :سَدّب
بنوها  ،صار كالدبس يلصق: يريدون  ،ميشي ىبق

  .من الدبس
أطلقوها على احلجارة اخلام تدخل  :الَدْبش
ولعلها من الُدباش  ،مل جند هلا أصًال ،يف أساس البناء

  .راف من السيلاُجل): العربية(
  .LIBAGE: ويف الفرنسية

أطلقها سكان منطقة الفرات على  :شيالٕدْب
  .سَباَجل
  .اجلبس :انظر

  .الدبشّية: والواحدة عندهم
  .الدبشّيات: واجلمع
من  ،يف منبج ]: من قرى حلب[ :ةالدبشّي

كما  ،ومنه العسل ،قرية النحل: بشيٓتاۤد: األرامية 
  .٧٥ص: حلب . يرى األب شلحت 

باغًة باغًا وِدغًا وِدغ دْبَبَد: عربية :غَبَد
به من شعر وزوائد حلمية عاجله بإزالة ما: اجللَد

  .نهمث لّي ،وننتورطوبة 
  .اندبغ: ومطاوعه العريب

  .انظرها. باغةالِد: والصنعة
  .انظرها. اغالدّب: والعامل فيها 

  .٢٤٨و٢٢٣و٢٠٣ص١س: املقتطف انظر
اغات عاجلت دّب :٩٤٩ص ٣٠سويف املشرق 

جلدًا من  ٢٤٣٥) ١٩٣٢تريد سنة (حلب مدة سنة 
 ٣٧٦٥٠من جلود البقر و  ٣٨٣٥جلود اجلاموس و 

  .من جلود اإلبل ٤٥١من جلود الغنم واملاعز و 
كلمة دبح ترى أن هذه األرقام  انظر: نقول

الزيادة آتية من  ولعّل ،مبالغ فيها ال سيما اجلاموس 
اغات حلب كانت تدبغ جلود ذبيحاا وجلود أن دّب

  .ذبيحات ماحواليها
غراء ... : ق و ْبالِد: من العربية  :الدَبق

أخضر اللون ينشر على قضبان توضع يف األشجار 
 ،فينخدع الطري ا وجيثم عليها فتلتصق به ويصاد 



 

٢٦ 
 

وهم أطلقوا الدبق على هذا وعلى كل مادة حلوة 
  .تعلق اجلسم

 .أكثر مايكون على البلوط:  ))التاج((ويف 
فتائل  إذا طبخ مع العسل والدبس و السبستان ومّد

  .ع على األشجار علقت به الطيورمستطيلة ووض
  .الصمغ ،قَبالَد: ق ۤبۤد: ويف العربية

  .َدبقا: ويف الكلدانية ،بقٓاۤد: ويف السريانية
َدَبقّية : وبنوا منها املصدر الصناعي فقالوا

  .ذهنو عجبتين
  
متل العصفور الواقف ]: من تشبيهام[

  .بقيم إيد وحبط إيد: قَبعلى َد
 .٢٥١ص ١٠ج: للنويرياية األرب  انظر

: ق تدبيقًاقًا ودّبَدِبق به دَب: من العربية :قَدّب
  .لصق به ومل يفارقه

ة ـويف الكلداني ،قْدَب: ويف السريانية
  .مثلها

  .لصق: َدبق: من العربية :قٕدۤب
: ةـويف الكلداني ،قۤبْد: ويف السريانية 

  .َبقْد
ل صفة مشبهة من بنوها على ٕفۤع :قالٕدۤب

  .قلِز): العربية(دبق 
فالن فكرو ]:  يقولون مدحًا أو مكًاو [

  ).عقب النحل(متل : وقد يزيدون( دبق
دبك لفتو وشروالو ]: يقولون[ :كَبَد

وقمبازو وصرمايتو وطلع عالربية قوام ينتع لو كم 
  .لبس بسرعة: يريدون  ،قدح

  .اندبك للمطاوعة: وبنوا منها 
  :ولعلها مما يلي،مل جند هلا أصًال

طرحوا زوائدها  ،من لبس الدنباكية  -ً ١
  .مث استعملوها يف اللبس السريع مطلقًا

  .انظرها. كَبمن نسيج الٕد -ً ٢

د ميّۤدبكوا يف عرس ْح]: يقولون[ :َدَبك
أطلقوا الدبكة على الرقص  ،وكانت الدبكة منظومة

اجلماعي يقوم على نقل اخلطى اجلماعي املنظم جيئة 
  .رض ضربًا إيقاعيًاوذهابًا يصحبه ضرب األ

  .يكةالدّب: وبنوا منه 
  .الدباكي: انظر

تسمي  – ٢٩٧ص ١س –احللبية  الشعلة وجملة
  .اجللوة: الدبكة

  .ولكل قطر يف بالدنا دبكته
  :ولعلها مما يلي ،مل جند لَدَبك أصًال 

ى َشَم): العربية( ))بََّد((أا من  -ً ١
  .دب ذا املعىن: انظر .ةكاحلّي

 ،اسم املرة:))ةالدّب((وعليه أصل الدبكة 
  .أبدلت باؤها الثانية كافًا إبداًال اعتباطيًا

ويؤنس ذا املذهب أن مشي احلية زحف 
والدبكة زحف فيه بعض الرجعة لالندفاع خبطوة إىل 

  .قةاألمام ضمن حْل
حكاية ): العربية( ))ةّبالَد ((أا من  -ً ٢

  .صوت الضربة
  .املعىندب ذا : انظر

  .وعليه الدبكة كما تقدم يف املذهب األول
ويؤنس ذا املذهب أن أهم مايلفت النظر 
ويثري اإلعجاب يف هذه الرقصة اجلماعية ضربة الرجل 

مث الرجعة  ،يتلوه ارتفاع القامة ،املنظمة يف األرض 
  .لالندفاع خبطوة إىل األمام ضمن حلقة

مشى ): العربية( ))ىَبَد((أا من  - ٣
  .رويدًا

  .دىب: انظر
حمذوفة األلف  ))ىَبَد((وعليه أصل دبك 

  .)ومبثل هذا الدىب( ،بعدها كاف التشبيه ،اعتباطًا
ويؤنس مبذهبنا هذا أن الدبكة مسري منتظم 

م للعني موسيقا قدَّيف كل نأمة منه ُي ،رتيل وئيد 
  .احلركات
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  .لبس: العامية ))دبك((أا من  -ً ٤
  .دبك ذا املعىن: انظر

ويؤنس ذا املذهب أن سكان اجلبال حول 
حلب عندما يدبكون يلبسون اجلزمة السوقاء للقيام بعمل 

ولدى الدبك  ،الدبكة اخلاصة تسمى جزمة الدبكة 
  .يضربون بأكفهم على أعلى ساقها

الفارسية مبعىن الكّر  ))ٔداب((أا من  -ً ٥
  .أداة التصغري: الفارسية  ))ِكه((بعدها  ،والفّر 

  .وكل هذه املعاين تتجلى يف الدبكة
 ةمث اندفاع ةففي الدبكة كما تقدم رجع 

 رـوأعقب هذا بأداة التصغي ،مها مبقام الكّر والفّر
 ،لينبه إىل أن هذا الكّر والفّر ليسا مما مها يف احلرب

ر عن الرجعة واالندفاعة وحصرمها يف الوئيدة لغري فعّب
  .نتباه البالغةا لفظ وجيز يثري احلرب يف
. الصوت : الفارسية ))دبدبة((أا من  -ً ٦

  .الدبدبة: انظر
 –يتجلى فيها  –يف احلقيقة  –والدبكة 

ه جيري على اتيقاعإصوت الزاحف ب –كما تقدم 
موسيقا األذن  نذإفهي  ،هدى صوت الغناء املرافق

  .وموسيقا العني
): العربية(يف خطوه  ))َدْربك((أا من  -ً ٧

قي  ))كربد((و ))درك((كما يف مادة  –قارب اخلطو 
  .))التاج((

  .دربك :انظر
إذا  –العامة تقول : قال الشيخ أمحد رضا

والريب عندي أا من  ،كدّب:  -قارب اخلطو 
وهي رقص فيه  ،ومنها الدبكة عندهم  ،))دربك((

  .خطو متقارب
  :والدبكات احللبية أشهرها

  .الولدةدبكة -١
  .دبكة القبا-٢
  .دبكة الشيخاين-٣
  .دبكة القوسر-٤

  .دبقة الطق أزيل-٥
  .دبكة الدملى احلليب-٦
  .الدبكة العربية-٧
  .اويةّالدبكة العز-٨
  .الدبكة الصباحية-٩

  .١٧٥لعدنان ذريل ص ))املوسيقا يف سورية((كتاب  انظر
ك ب العّنصا غك تعطّيّبد]: همدمن دي[

هذه : ِهدوسته العنيفة يف دبِك: يريدون(وعليك دبكة علٓو 
  ).الدوسة اليت غدت مضرب املثل

  ]:من هنهونام[
  ي اهللا راياَتكيابو عريسنا يعّل

  والسعد يرقص ويدبك يف سراياتك                 
  نيناتكوسبع سواقي دهب تسقي ْج

  كحياَتو! وعّم: وسبع كناين بتحلف                
اهلاون : َبك و ديَبكِد: من التركية :كالٕدَب

َبج والُنُجر اَملْه: ويسميه البدو ،ّناخلشيب يطحن فيه الُب
 ،النكتة) : العربية(قر وكالمها حتريف الِن ،أو الُنگُر

  .وهم أطلقوا  ،أي احلفرة الصغرية يف ظهر النواة
ويالحظ أم لدى طحن النب يف الدبك 

  .ينظمون الضربات على إيقاع موسيقي
وذوقهم كان سليمًا إذ أن قهوم املرة 

ولنعم مايرشفوا  ،صة حديثًا مث مطحونة حديثًاحمّم
  .ةُمّر

 ، ليزي أسودگنسيج قطين إن :ٕدَبك
 ، لـهما استعممل وـغته ال حتول مهما غسبوص

 ، الـيتخذ منه البدو والريفيون سراويل للرج
املدن ويتخذ من رقيقه طالب املدارس االبتدائية يف 

سائد يف كل  ،DEBAK: وامسه اإلنكليزي ،ةصدرّي
والنعلم ملاذا يكتبون عليه بالعربية  ،أوروبا وغريها

  .))دو بيت((
  .انظرها. فاصون: وغليظ الدَبك يسمى 

) : العربية(حتريف دربك يف عدوه  :كَدّب
 ))درك((كما يف مادة  –وأسرع وقارب اخلطو ّ جد
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وهم يستعملوا أيضًا  ، ))التاج((من  ))كربد((و 
  .ضرب األرض برجله قويًا: أي ،مبالغة يف َدَبك

  .دبك: انظر :ةالدبۤك
وأنا  ،ل قليبَبدبلين وَد]: يقولون[ :َدَبل

له َبَد: من العربية ،مدبول فيه دبلة مو شلون ماكان
دهته : بوللته الَددَب ،ضربه ضربًا متتابعًا: بالعصا

وداء يف  ،الطاعون: والَدْبل ،كلىالدواهي أو ثكلته الَث
  .فيه اجلوف من فساد

  .اندبل: ومطاوعه
  .والدبلة انظرها

  
من  ،ودوبلو ،دبل املبلغ]: يقولون[ :َدَبل

  .ضاعف ،ركّر: DOUBLER: الفرنسية
  .اندبل: وقالوا يف املطاوعة

  .ودوبل وتدوبل انظرها
ًال وذبوًال ْبُبل َذل وَذَبَذ: من العربية  :لٕدۤب

ه أو لساُن ،ىماؤه وذهبت نضارته و ذَو قّل :النباُت
  .جّف: شفته

 ،الذابل والذابلة: والصفة منه يف العربية
الدبالن : كما يقولون ،لةالدابل و الداْب: وهم يقولون
  .و الدبالنة

ن يف وأش َبك دبالن؟ يريد]: يقولونو[
  . ل النعاس جمازًاَبالَد

يضعون مفروم الكوسا ]: ومن عادام[
والباجنان يف الشمس قبل قليه ليدبل فال يأكل زيتًا 

  .كثريًا
  .اـل ورحيتا فّيالوردة بتدَب]: من أمثاهلم[
  .لبنوا على فّعل للتعدية من ٕدۤب :لَدّب
فيها : يريدون ،عيونو مدّبلة]: يقولون[

وهي صفة مستحسنة قدميًا كأا  ،فتور أو نعاس
  .تؤذن بالسلم واالطمئنان والوداعة

 ،بنوا الصفة من دبل على فعالن :النالَدب
  .))لةداْب((و  ))دابل((عالوة على  ،واملؤنث فعالنة

  .كةالدمّل :انظر :ةۤكَبّلالّد
: املتقدمة هأطلقوها مصدرًا لَدَبل :ةالَدبۤل

  .ضربه
  .دبل واندبل: انظر

على  ةقاعد دبل ،أجاه دبلة]: من كالمهم[
رة ـمدبول فيه دبلة كبي ،ى الدبلة على قلبورّب ،قلبو
  ). مةأو ْمَشحورة أو سودا أو مسّخ( 

  .لومپالد :انظر :الدبلٓوم
  .لوماسيپالد :انظر :الدبلوماسي

  
 ،اجلرة تتخذ من التراب األبيض :يزالَدْبِل
  .ةحنت من الدّب

  .ة والقطرميزالدبّي: انظر
ن مبعىن حلقه ان دّببنوا من الدّب :ندّب

  .ن والتدبنيبّۤاْملَد: وقالوا ،انالدّب
يقولون لالعب الطاولة ]: من استعارام[

صرت : ت؟ يريدونك دبّنأش َب: الذي يرمي الچفايت
كالدابة حلقها الذباب فصارت ترفس أو تضرب 

  .وهي استعارة دقيقة ،والچفتة جوز عندهم ،وازْج
من ! يا َدَبنك]: من سبام[ :الَدَبنك

: نبه لكَلك أو ُدك وُدْنَبَتْنَب: الفارسية  عن التركية
يريدون يف  ،وهي آلة اإليقاع يف املوسيقى ،الدرَبّكة

  .السباب أن أسفله خمروق
غلبت على  ،)العربية(ة حتريف الداّب :ةالَدبّۤ

  .حمل عليه مذكرًا كان أو مؤنثًاركب أو ُيما ُي
وهم ال يضاعفون ، الدواّب: ومجعها

  .األخري
! يارايه لسوق الدواب]: من كمام[

رتل أنا عّنا قرود السود ة الَبالدّب. ق يف دقنك جرسعۤل
و عن التنب والشعري حبسنة هللا رّدأفالن . تركبا

  .الدواب
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روحي أهللا !  يا دبيت: قال ال]: من أمثاهلم[
عّتق . معي أهللا معي إن كان صاحيب: لو معك قالت

  .كك وجدد أجَريدبَت
أّولن  :فالن متل الدواب]: من تشبيهام[

  .للعداب وآخرن للكالب
ار ذات أطلقوها على مطرقة احلّج :ؤرةالدّب

 ،مل جند هلا أصًال ،ح مربعرأس مدبب وآخر مسّط
 ،كسره: العربية ))هَربَت((ولة من وظين أم بنوا على فّع

  .وأبدلوا تاءها داًال
  .كسر: ويف السريانية َتَبر

  
  

  .وراتالدّب :ومجعوها على
ى ا احلجارة آلة تسوَّ: الدّبورة: ويف املنجد

  .الصاقورة: وفصيحها ،عند حنتها 
: وزپوز أو طوپتو: من الفارسية  :وسالَدّب

والطرف  ،نأحد طرفيها مسّن ،عةهراوة قصرية أو مقّم
كانت من أسلحة الطعن  ،الثاين كرة مهمتها الثقل

  .اخلفيفة
وملا اخترع القضيب املعدين الصغري  الرفيع 

ن واآلخر كرة باإلبرة دون خرم وأحد طرفيه مسّنالشبيه 
  .وس أيضًا على التشبيه بذاكمسوا هذا الدّب

  .بابيسالَد: واجلمع 
  .دائرة املعارف للبستاين انظر

اإلبرة : تعريبها ،هلي إيّنپتو: ومساه األتراك
  .ذات الطابة

اُخلالل : ووضع امع العلمي العريب له
  .زامةواُخل

: وس الشعررضا لدّبووضع الشيخ أمخد 
  .قاصالِع

على ضرب منه  *))وس األماندّب((وهم أطلقوا 
ن يف ثنية من الطرف الثاين كي يدخل طرفه املسّن ملتٍو

  .ما غرز فيه الخيمش وكي يثبت يف

نكلترا سنة إوصناعة الدبابيس هذه ابتدأت يف 
ت نوكا ،وصنعت أول مرة من العظم أو العاج. م١٣٧٠

  .غالية الثمن
مخشو مخشة زغرية قد راس ]: يقولون[
  .الدبوس
  .ل الدبوس وأبوه حمبوسَكَش]: من كمام[        

ى إذا ردنا نعرف احلبۤل]: من كتاب اللباد[
إبرة إال : ا جتيب بنت إال صيب منسأل طفلبّد

إذا تأخر حدا عن موعد جيتو لبيتو الزم  .دبوس؟
حتتك : س املكنسة ونچك فيا دبابيس ونقولننّك

إن كنت  ،عود وفوقك عود ما جييك صرب و ال قعود
  .دوكْگَرْيشي موك وان كنت مۤاْوَقرك ْيبۤا

_________________  
  .دبوس جنكل: ويسمونه*

 ،وعرفت فتاة فرنسية أحبت تلميذًا يل
سألتها  ،بة بالدبوس وأرتين صورته الفوتوغرافية مثّق

نعتقد أنه إذا مل حيب أحد : قالت ،عن سبب التثقيب
: آخر عليه أن يأيت بصورته ويثقبها كما ترى قائًال

  ملاذا الحتبين؟
وام اَهل): العربية(بيب حتريف الَد :ةبيۤبالْد

وأحلقوها ،وهم أطلقوا  ،الصغرية اليت تلعب يف املاء
  .تاء التصغري كما يف النملة والقملة

أو تب يف ورقة البْك]: من اعتقادام[
ني سالمي على نوح يف العاِمل: البقول تالت مرات 

  .مابتقرصو دبيبة
يل من دبح ملن يكثر بنوا على فّع :يحالدَّّب

  .الذبح
ومجعوها على الدّبيحة عدا اجلمعني 

  .الساملني
لة يفع: بيحة العربية حتريف الَذ :بئحةالْد
  .مبعىن مفعولة 
بيحة ْدكانت النصيحة ب]: من أمثاهلم[

  .النصيحة فضيحةصارت 
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  .ذبح: انظر
يل للمبالغة يف الصفة ّعبنوا على َف :يكالَدبَّ

  .ك يف الدبكة ودَب ،لبسه: ك الثوَبَبمن َد
إناء للزيت : ةالَدّب: من العربية :ةيّۤالدّب

وهم استعملوها  ،طة من الزجاج خاصة الَب ،وغريه
لإلبريق من النحاس أو التنك الرقيق الرقبة احملكم 

  .الغطاء يضع فيه رجال القوافل الزيت وحنوه
  .اتّيالدّب: ومجعوه على

  .الدبليز: انظر
عن  DIMPLOME: من الفرنسية :لٓومپالد

  .اإلجازة ،الشهادة العالية: DIPLOMA: اليونانية
  

ومل  ، ))ذافةاِحل((وضع هلا بعضهم شهادة 
  .تستعمل

: DIPLOMATEمن الفرنسية  :لوماسيپالد
من تعهد إليه دولته مبنصب التمثيل السياسي يف دولة 

  .أخرى
 ،لوماسيةپالد]: ريام احلديثةبومن تع[
  .يةسلوماپالبعثة الد ،لوماسيپالسلك الد

وإذا ساءت العالقة بني دولتني قطعت 
وقد يكون هذ القطع  ،لوماسية معهاپعالقتها الد
  .إيذانًا باحلرب
: DEPOSITOمن اإليطالية  :وزيتٓوپالد

  .الضمان ،الوديعة ،الرهن
  .اعاخلّد: ةعربي :الّجالَد

  .الطجان: انظر
: من العربية ،من مفردات الثاقفني :لالدَج

  .الكذب والتمويه: لْجالَد
ل بنوا على فّع: من مفردات الثاقفني :لَدّج

  .كذب ومّوه) : العربية(ل َجمن َد
ويف الكلدانية  ،كذب :لَجْد: ويف السريانية

  ).افًاگكالمها تلفظ جيمه (مثلها 

ن دّج: عربية ،من مفردات الثاقفني :نَدّج
  .جعله داجنًا يألف اإلنسان: احليوان الوحشي

ن اإلنسان ومن أزمنة ماقبل التاريخ دّج
والبقر كثريًا من احليوانات كاخليل واحلمري واإلبل 

واجلواميس والضأن واملاعز واخلنازير والكالب 
والسنانري والفيلة والطري والبط و الدجاج واإلوز 

  .وغريها
  .ةنوع من محام الكّش :يالٕدجِّ
: عربية ،و على ضهرودّح]: يقولون[ :َّدح

وضعه على  ،دفعه بعنف: أي ،ه يف قفاهّعَد: ّحهَد
وهم يستعملوا مبعىن  ،ه حىت لزق ااألرض مث دّس

  .وضربه على ظهره خاصة ،ضربه
  .اندّح: وبنوا منها للمطاوعة

  
وطحاه  ،بسطه: هطّح: ويدانيها يف العربية

  .بسطه ومّده: يطحوه ويطحيه
  .َّدح ،دفع: َدَحه: ويف العربية 

حتريف  ،من مفردات األطفال :ّالَدح
 ،ح للصبيان يعللون بهالنقش يلّو): العربية(الداح 

  .الدنيا داحة: يقول العرب
يقولون لألوالد : ))القول املقتضب((ويف 

  .هو الشيء املليح: ))ارد((قال يف  ،َدْح: الصغار
ٓو ح ودّحَد: يف حلب  ))َدح((ولغات 

  .ويۤةّحوَد
الل ـگوكان األوالد يلعبون بالعجو وال

يريدون ا كسارات األواين  ،مجع دح: وحوالدْح
  .الصينية

باحليط والبٓوٓبع يف  الَدّح]: كماممن [
وسائط تزيني البيت موفرة لكن : يريدون(البيت 

  ).يظنون أم يسجعون وال يسجعون ،املرأة بشعة
من ماكان ح َلاملوت دََ]: من أمثاهلم[

  .صّحْبما
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فالن : ال يستعملوا إال يف قوهلم :َدحا
يف : وهو عريب حمرف ،مابيعرف أش دحاها

قال  ،مايدري ماطحاها: ١٩صللمفصل  ))الفاخر((
قال اهللا  ،األرض: يعنون ،هاَمدَّ: طحاها: األصمعي

  .﴾وما طحاها واألرِض﴿: وجل عّز
  :٧صيب قاسم البغدادي أويف حكاية 
  .ماطحاها –وحقك  –وما يدري 

  
جه حتريف حّد ،من مفردات البدو :جَدّح

 د النظر بعدشّد ،النظر إليه ّ أحد): العربية(ببصره 
  .وهم أطلقوا ،روع وفزعة وبدوا

  
د النظر حّد: ق إليهحّد: ويدانيها يف العربية

  .إليه
  .نظر: قدّح: ويف هلجة املوصل

رًا ـَصالذي مجع ِق: ةـعربي :الَدحداح
والقصري واملستدير  – ))املخصص((كما يف  – وخبًال

  .))املنت((كما يف  –امللملم 
 ،يطلقوا على الطريق املنحدر :ةۤلالٕدحدۤي
  :ولعلها مما يلي
 لبنوا على الفعفيلة من الدْح -ً ١

  .هّوة تكون يف األرض ويف أسافل األودية): العربية(
): العربية(بنوا على فعليلة من دحدر  -ً ٢

  .دحرج
 ،طريق منحدر يف باب النريب :ةۤلالدحدۤي

  .وآخر يف بلغة اجللّوم
دفعه بعنف  ،طرده: دحره: عربية :دحر

  .وأبعده
  .اندحر: وبنوا منها للمطاوعة

فوها حّر ،رميو التاليةحتريف دّح :ريشٓوَدّح
  .لئال تكون صريح الدعاء عليه

صريح  :))يفضح حرميو((حتريف  :رميٓوَدّح
  .الدعاء عليه

قاتله ((ـستعظام كا مبعىن االوقد يستعملو
رمين الفرنج أش عم ّحَد]: يقولون[ ،)العربية( ))اهللا
  . ! ؟ ترعواخب

 ))رميودّح((لغة يف  ))رميودّع((: ويقولون
  .لألطفال

 ،ودحش املصاري بعّب]: يقولون[ :َدٔحش
ماهو معزوم عالعرس ودحش حالو بني : ويقولون

): بالسني املهملة: العربية(حتريف دحس : منياملعّز
  .أدخله: يف الوعاء س الثوَبَحَد

  .اندحش: للمطاوعةوبنوا منها 
  

دحش واندحش : ويف هلجة حضرموت
  .كلهجة حلب

  .حشاه: س الوعاءَعَد: ويدانيها يف العربية
وياما يف حلب ناس بدحشوا حالن يف 

  .العزامي وبدحشوا حالن بني األدبا
 ،دحكل الربميل]: يقولون[ :َدحكل

ولعلها حتريف  ،مل جند هلا أصًال . دحرجه: يريدون
وهم  ،وطئها باألرجل): ربيةالع(دهكل األرض 

 ))تدهكر((أو لعلها من  ،استعملوها مبعىن دحرج
ومل يسمع لتدهكر  ،مبعىن تدحرج يف مشيه) العربية(

  .وهم بنوه بعد أن حرفوا ،جمرد يف العربية
  .تدحكل: وبنوا مطاوعها فقالوا

من  ،ودحم عليه ،دمحو]: يقولون[ :َدٔحم
  .دفعه بقوة: دمحه : العربية 

  .يمالدّح: منها للمبالغة وبنوا
  .اندحم للمطاوعة: وبنوا منها

  .ممابلَز ْمالشيخ املا بدَح]: من أمثاهلم[
وعلى دستور هذا املثل جاء دمحهم يف 

  .ركوب الباصات ويف خمتلف  ما يستدعي الدور
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  .ل للمبالغة يف دحمبنوا على فّع :مَدحّٔ
  .انظرها. طفال يف الدّحأللغة ل :الدَّّحٓو
  .انظرها.لغة ثانية لألطفال يف الدّح :ةٓوۤيالدّح

 ،حيلوا فيه َدنْز]: يقولون[ :الَدحي
البسط، وهم  :يْحالَد: من العربية ،الضرب: يريدون
مصدر : ّحأصلها الَد ا جمازًا يف الضرب، أوهاستعملو

  .منشورة ضربه بالكّف): العربية(ه دّح
  

ويدحون رزم النسيج وحنوه مبخباط 
  .ليصغر حجمهاويشدون حباهلا 

  
 ،حيفالن فهمان َد]: من استعارام[

مملوء فهمًا ومضغوط على فهمه ): متهكمني(يريدون 
  .على حنو دحي الرزم

  
:  ٢٨٧ص ٢ج ))التاج((جاء يف : حيمَد

وكان  ،قبيلة كانت حبلب فيها العدل واألمانة: دحيم
  .نه ابن دحيمأك: يضرب ا املثل حبلب فيقال

دون  –خان الُد: من العربية :انالٕدّخ
 مايتصاعد من النار إذا مل يتّم:  -د وقد تشّد ،تشديد

ناتج غازي منظور الحتراق غري : أو قل ،تعاهلاشا
  .كامل

  .وهلجة مشال املغرب تشديدها
  .ضًاوهلجة حضرموت تشديدها أي

  .خنيۤاخْد: وجيمعون الدخان على
  .خنة عندهم جمرى الدخانواَملد

  .املداخن: ومجعها
واستعمل الدخان يف احلروب ستارًا منذ 

  .١٧أواخر القرن
ه ـانو فيكل عود ودّخ]: من أمثاهلم[

  ). – على لفظ يدانية –وهو من أمثال جند أيضًا (
  .ان يعمي والبرد يضيندّخ

ك انك عمانا وأكَلدّخ]: من كمام[
و شي مامّن: أو( يانو بعِمو خري ودّخمامّن .ماأجانا
  ).بعميانو ودّخ

وأطلقوها على التبغ والتنباك منذ  :انالدّخ
دخوهلما إىل هذه البالد بأن مسوها باعتبار ما يؤوالن 

  .إليه على ااز املرسل
  .ا الدخانواألتراك هم الذين أمسومه

استعمال : وقرأت الفتة يف ميافارقني تقول
  .دخانيات ممنوع است

ن التركية دخان ـواستمدت الرومانية م
  .DOHAN: فقالت

بفتح (ان وبدو مريوط يسمون التبغ َدّخ
  ).تشديد اخلاءو الدال

: واجلمع ،ياجنالدّخ: ومسوا يف حلب بائعه
  .ةاجنّيالدّخ
  .دخن: انظر
  .الدخان يف الشعر: ٣٦٣ص ١٩س: جملة الرسالة انظر

ان متل القهوة بال دّخ]: من تشبيهام[
القهوة بال ). اللحاف: تركية(: ال يورغانالفرشة َب

: انمتل شرب الدّخ. ان متل اليهود بال خاخامدّخ
  .آخرو احلمد اهللا سم اهللا والالو بالأّو

  .انظرها. لغة يف الذخر :رالٕدْخ
لك أنته بيناتنا؟ أش دخ]: يقولون[ :لْخالَد

فهي  ، ))دخل((ل مصدر ـْخخيطئون فيظنون أن الَد
  . ضد اخلروج: عندهم مبعىن الدخول

ل الديوك بني ْخأش َد]: من كمام[
  .امللوك

]: يقولون[ ،ك ودخلٓكنودخۤل :كَدْخَل
حتريف دخيلك : دخلك اعفيين من هاملسألة

من  ))دخلك((واستمدوا . الضيف والرتيل): العربية(
هلجة الشام واستعملوها مبعىن أرجوك متصرفة مع 

  .كاف اخلطاب
  ]:من أغانيهم[
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  يينخّب -! يامو –دخلك      
  خترمش ورا الباب حّس                    

  ك ال ختايفـياعيون أم      
  ابـم عالشبالبيت معّل                    

ما دخل عليك من صنعتك : عربية :لالَدْخ
  .وهو خالف اَخلرج ،وحنوه

 ،ضريبة الدخل]: ومن تعبريهم احلديث[
  .القوميخل الَد

  .أدخله: به ،خرج ضّد: عربية :َدٔخل
عمرو عشرة ودخل ]: من كالمهم[
. دخل العسكرية. التدخل بيين وبينو. باإلدعش

دخل يف املزايدة . دخل يف الفحص. دخل يف الدعوى
دخل . حدا بدخل هيك دخالت؟. أو املناقصة

أش . مابتدخل هالشغلة بذهنو. دخل بفكرو. بعقلو
  .دخل أش خرج؟

  ما دخل الدنيا عفالن لّس]: جمازاممن [
كأن الزواج أمر  ،مل يتزوج: يريدون(

  ).طبيعي من دستور احلياة الدنيا
ادخول بني سيفني وال ]: من حكمهم[

البدخل بني احلرير والشال . تدخل بني شيخني
ان ال تدخل بني الظّن. مابنوبو غري تعب البال

  .انوالتاكل زاد املّن
. ةقّسام مادخل اجلّن عمرو]: من كمام[

  .سكتنالو دخل حبمارو
فالن بدخل مع الست بطلع ]: من أمثاهلم[
البلد . ب وادخولر واطالع وصّلعنۤص. مع اجلارية

ليش : للبسمار اقالو. اللي بتدخال كول من بصال
ياداخل . الوراي مالرّص: احليط؟ قال لن يف بتدخل

كة حط الدست على الْرب. ملصر متلك ألوف
البدخل بني البصلة وقشرتا . عليه شركة ندخلمو

البدخل بني القشرة والتومة  ،تامابنوبو غري صّن
  .شؤومةامل امابنوبو غري رحيت

م هاملرا دخلت تترّح]: من كنايام[
مل : يريدون(  بالتركي دخل علّي. مطلعت بتتوّح

فالن ما بدخل لسانو ). أفهم من موضوعه شيئًا
  .مسني مابدخل مالباب. حللقو

  . انك؟هالشغلة دخلت بقّب]:من استعارام[
  .جعله يدخل: لهدّخ: عربية :لَدخّٔ

ل تدّخ ي بيتك حجار والعّب]: مثاهلمأمن [
  .عليك جار
و أبيض ــلأمك بتدّخ]: من ألغازهم[

أمك ). اخلبز: (م ــنامي وأبوك بطالعو أمحر قاي
  ).الدرباس(و لو كّلمابتنام إال تدّخ

يريدون أول ليلة زواج إذ  :ةليلة الدخۤل
  .خيتلي الزوج بزوجته

يف وثيقة تارخيية لعلوان يف أواخر القرن 
ي العريب ـالتاسع اهلجري نشرا جملة امع العلم

ا يف ّرـستقاإذا ) انـــالعريس: ( ٣٣٦ص ٣٢س
ات البيت تطلع النساء األجانب عليهما من الكّو

فإن مل يسمع  ،وجلسن يرقنب أحواهلما إىل الصبح
  .كن عزمهماهلما صوت طرقن الباب عليهما وحّر

  .اجلازة: انظر
ي نبات بّر:ن ْخالُد: من العربية :نالٕدْخ

: يسمى أيضًا ،ه صغري أملس كالسمسمحّب ،وبستاين
  .اجلاَوْرس

ة الٕدخۤن: وهم يقولون ،ةخَنالُد :الواحدة
  .والدخناي والدخناية

   .املوسوعة يف علوم الطبيعة انظر
  ).باحلاء املهملة: (نَحۤد: ويف العربية

: ويف الكلدانية ،دوحنٓا: ويف السريانية
  ).كالمها باحلاء املهملة(دوحَنا 

ها خرج دخاُن: نت الناُردّخ: عربية :نَدّخ
فيستعملوا  ،ن البيتّخَد: وهم يقولون ،وارتفع

  .أيضًا متعدية
  .خاندال: انظر
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  .نتْدّخ: وبنوا مطاوعها فقالوا
 ،نّخَدوحلم ْم ،ن علينادّخ]: ويقولون[

  ).بدخان الذريرة هبطّي(: نو بالدريرة ودّخ
  .ن خبزمن دّخ موكّل]: من كمام[

ن حني دخل التبغ واستعملوا دّخ :نَدّخ
 ،والتنباك ملعىن أشعلهما وأدخل دخاما رئته

  .ن احلقيقي هو جهاز التنفسومفعول دّخ
يستعمل واألستاذ مصطفى جواد العراقي 

  .تعاطى دخانه: يريد ،خن التبغاّد: نمكان دّخ
  .تدخني: واستمدت التركية

غ اهلولنديون ـوأكثر األمم تدخينًا للتب
ان ـراك فاألمريكيون فاألملـون فاألتـفالبلچيكي

  .فالفرنسيون فاإلسبان فاإليتاليون فاإلنكليز
  .تدخن النركيلة التبغ والتنباك والغليون والنركيلة وفيها األمم اليت: انظر

والتدخني يف آسية قدمي قبل اكتشاف 
  .أمريكا لكنه كان تدخني احلشيش

وعرفت سورية التدخني بعد أن عرفت شرب 
ويف حلب  ،كتشاف أمريكااأي بعيد  ،القهوة بقليل

  .١٠١٢سنة
ن التبغ كما ويف نواحي جبال مهاليا قبيلة تدّخ

 ،التبغ بأعوادهحيتفرون يف الثلج حفرة وجيعلون فيها : يلي
مث يوقدون النار فوقه والناس يلتفون حول املوقد 

  .ويستنشقون دخانه الربود
  ]: من شعرهم[

  وإذا شياطني اهلموم تكاثرت
  ن هلا سيكارة فتطريدّخ                          

  ٦٥٣ص ٨٤وس ٢٠٤ص ٦٣وس ١٦٣ص ٥٥س: املقتطف انظر
  .٣١٢ص١١٧وس

  ٢٤ص٦٦٤عدد١٣س: وجملة الثقافة
  .١٢٤ص٩س: وجملة الشرق

  ٤٦٥و٣٠٦ص٦س: وكجلة الضياء
  .٧١ص ٣٤عدد : وجملة الكتاب العريب

ي ملعون مالو هادا دّخ]: يقولون[ :الٕدّخي
يريدون  ،ّيةّخوأوبنت كال د ،ّيةّخومرتو متلو د ،قرار

: ي من العربية عن األراميةوأصل دّخ ،أم ماكرون

يريدون  ،لقب طائفة من اليهود مبعىن الطهر والنقاء
  .أم خملصون ليهوديتهم

  .الدخيا التالية: انظر
اليهود اليأكلون إال الدخيا من  :الدخيا

أرامية دخلت : والدخيا كلمة ترجومية أي ،اللحم
ي ومثلها دّخ ،الطاهر والنقي والزكي: ومعناها ،العربية
  . وكالمها يرمسان بالكاف املركخة لتلفظا باخلاء ،املتقدمة

سبب أن ذحبيات املسلخ واآلن عرفت 
  .يشرف عليها اليهود

ومعىن طهارة الذبيحة أن تكون خالية من 
فتباع  ))دخيا((فإذا كانت دخيا دمغوها بدمغة  ،الكسر

  .أغلى من غريها املهملة من الدمغة
: قال هريودوتس: وهذا اقتباس من مصر

كان يكلف الكهنة املصريون كاهنًا منهم يتوىل 
فإذا كانت سليمة ربطوا  ،يحةالكشف الطيب عن الذب
  .قرنيها حببل من ليف

الداخل : الدخيل بني القوم: عربية :الَدخيل
والضيف  ،للمذكر واملؤنث ،يف نسبهم وليس منهم

  .والرتيل
  .الٕدخال: وهم يقولون ،خالءالُد: واجلمع

ك دخيۤل ،كدخيَل: ويصرفوا مع الكاف
شأن التقاليد : أنا نازل يف محاك: يريدون  ،دخيلكن
  . من دخل محانا وجبت محايته: العربية

  .انظرها. دخلك الشامية: ومثلها
ويف العهد التركي كانت تزين البيوت 
واحملال التجارية بلوحة كتبت خبط خطاط جميد فيها 

  .)) دخيلك يارسول اهللاغريق حبر عصيامن ((
  .اخلطيب يكتبها يوكان شيخي الشيخ عل

قال : قناعإأداة  ))دخيلك((وقد يستعملون 
لت گمات أبونا وأنا ح: يل أحد أوالد احلاج مراد

على ضيعة واحدة براسا زيادة عن حصصنا 
ليش؟ ألنو أنا أكرب أوالد املرحوم وأنا  ،املتساوية
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كل واحد  اق ملا كربوأي هّل ،ربينت وتعبت عليهن
  .دخيلك أنا عايل عليهن؟ ،شكل بيتعنطز علّي

 ،رلو احلارس بالددكصّف]: يقولون[ :الٕدٓدك
ة ألن ددكات حّطة يف اْملاملقصجّي: ويقولون

  .ارةالصّف: دودوك: من التركية: ةصوصّيْخ
  .على الددكات: ومجعوه

وساد  ،نوقل استعمال الكلمة التركية اآل
  .انظرها. ارةحملها الصّف

تقول األم  ،من مفردات األطفال :ةَددّۤ
من  ،دع وإال أضربك: تريد ،ةَدّدّ ٕهم: لطفلها
  .الضرب باألصابع من اللعب: الَدّد: العربية

  
اجتمع  يف : ُنـًا اللبدّر َدّر: عربية :َدّر

 ،فاض: ُعـوالدم ،رىـالضرع وكثر وج
  تودّر. ةّرَدـال: مـواالس. الـس: قْرـوالِع

  
  .كثر إتاؤه: راجاَخل وَدّر ،أجرته كثريًا: بلبنها الناقُة

  .ت عرتتك احلباإذا دّر]: من أمثاهلم[
 تدّربأو (لو ل ضيعتو بتدّر]: من استعارام[

  .ومعيشت) عليه
حتريف  ،األكلالبهار ع ّرَد]: يقولون[ :َدّر

  .هنثره ورّش): العربية( ه ذّر
 ،ّرى فيه الَداخلبز تعّب]: يقولون[ :الَدّر

  .صغار النمل): العربية( ّرحتريف الَذ
  .الذر: احليوان للجاحظ يف فهرسه: انظر

ماعظم : مجع الُدّرة: الُدّر: من العربية :الٕدّر
  .ونوهم يرّد ،الُدَرر: وجيمع أيضًا على ،من اللؤلؤ

  .يلونو دّر]: ويقولون[
  .والدرية انظرها

: وبالشيء َءى الشيَرَد: عربية :رىَد
  .علمه

  .انظرها. يٕدِر: اويغلب أن يقولو
  .رايةالِد: ومصدرها عندهم 

  .الدرة: انظر :الٕدرا
  

أجت القوجلية وكبسوا ]: يقولون[ :َدّرى
يف َعَون دّرّون  البّد ،البيت وشافوا فيه التنت

. بنوا على فّعل للتعدية من َدَرى الشيء: بالگيزيل
  .انظرها

: من العربية ،َدرَّى بيدرو]: يقولون[ :ىَدّر
  .نقاه بواسطة اهلواء: ذّرى اَحلّب

  .التدراي: وجعلوا مصدرة
  .ْدَرا: ويف الكلدانية ،رٓاْد: ويف السريانية

  
ى هلون؟ ماحدا َدّر]: يقولون[ :ىَدّر

  .طرق فجأة: أ الرجل عليناَرحتريف َد
  .دردر: انظر

  
الدرب  من البنوا على فّع :ابالَدّر

  .ملعىن السالك الدرب) العربية(
  .ايةالدّر :ومجعوها على

  .الدربزون :انظر :الدرابزون
كانت أبواب الدكاكني من اخلشب  :ةباالٕدّر
قسم علوي يسحب حببل جيري على : وكانت قسمني

وقسم سفلي يثىن مبفصالت يف  ،بكرة مثبتة يف اجلدار
  .وسطه فيكون منه دكة

ابة ألا جيري الدّرومسوا القسم العلوي 
ون واجهتها ــمث تك ،حبلها يف درب البكرة

ق فيها أباليج السكر معرضًا على درب السوق يعّل
ج جيلب من إستنبول واإلسفنج وأقراص الكّال

  .وحنوها
فيه العلب الصغرية  والقسم السفلي تصّف

  .فيها البهار والفلفل والنب والسكر وحنوها
املعدين بقرار اب واستبدل القسمان بالسّح
  .من الس البلدي منعًا من احلريق
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: ونـويقول: ))القول املقتضب((ويف 
وله  ،وهو كناية عن أحد ألواح الدكان ))ابةُدّر((

  .))دارَّ((كذا نقله صاحب : أصل يف اللغة
أو ( دور ماداراتو ]: يقولون[ :تارَد

  .لغة فيها): مدراتو
  .دار: انظر

طائر شبيه : اجالُدّر: من العربية :اجالٕدّر
 ،قصري املنقار ،أرقط بسواد وبياض ،باحلجل وأكرب منه

  .يطلق على الذكر واألنثى
  .اجةالُدّر: وواحدته
: وهم يقولون ،اجاتّرالدراريج والُد: واجلمع
  .اجاتالٕدّروالدراريج كالعربية 

  .طوراج: وامسه يف التركية 
  .وما أكثر صياديه

وضع امع العلمي العريب  :ةاۤجالَدّر
  ن املسمى ـب ذي الدوالبيـعلى املرك ))اجةّرالَد((
  

  .بيسكليت: BICYCLETTEباللغات األوروبية 
  .انظرها

ستمدها من املصطلح اويبدو أن امع 
  .فقد ذكرها علي سيدي يف قاموسه ورمسها ،التركي

  .اجاتالدّر: واجلمع
وضعها الشيخ إبراهيم اليازجي : وقيل

  .ونسبها امع لنفسه شأنه يف كثري
اجة لعجلة صغرية ذات وقبلها قالوا الدّر

  . أربع دواليب يدرج عليها الصيب أول مشيه
 اقتراح يف تسمية: ٣٦٣ ص١٣ س: جملة امع العلمي العريب  انظر

  )) حاضر اللغة العربية ((كتاب  انظر. أجزائها

  .١٢٨ ص: لألفغاين
 ))والتصنيع وتطورااتاريخ اآللة ((وجاء يف 

 ،١٩٠٢أول دراجة شوهدت يف حلب عام : ١٠٥ص
 ،وكان يركبها أحد أوالد املوظفني يف احلكومة العثمانية

جلب . ١٩٠٤ويف عام  ،وذلك يف شارع حملة احلميدية
امليكانيكي املعروف طوجبيان حلانوته دراجة حيث بدأ 

ان وك... تعليم أوالد املوظفني واألغنياء على ركواب
  .عربية الشيطان: سمواياألهايل يف ذلك العهد 

و  ٧٤٧و  ٦٨٨و  ٥٥٧و  ٥٥٥ص ١٩س:املقتطف انظر
  .١١٣٩ص٢٦وس٩٥٤و٧٩٣و٧٦٣

وجدت آثار الدراجة يف آثار : منه يقول ٨٤ص٥٦ويف س
  .مصر وبابل ومبباي

  .٩٠٧ص١٥س: جملة املشرق انظرو
عدد الدراجات العادية يف حلب : إحصاء

  ).٧٤١١: (هو ١٩٦٠سنة 
وضعها امع العلمي  :ةة الناريّۤاۤجالدّر

: ةـاألوروبي MOTOCYCLETTEالعريب لكلمة 
  .انظرها. الدراجة النارية

  .الدراجات النارية: واجلمع
  .الةاجة واجلّواألّج: لييووضع هلا العال

  .وقد ترفق بعربة جانبية
 ))تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا ((ويف 

  ا الوايل ـدة منهـب واحـن جلـأول م: ١٠٥ص
  

  .١٩١٣التركي نزهت بك لولده أكرم سنة 
عدد الدراجات النارية يف حلب : إحصاء

  .٤٥٣هو  ١٩٦٠سنة 
من ): العربية(راع حتريف الِذ :الْدراع
  .سنتيم ٦٩طول احلليب منه  ،املقاييس القدمية 

وكان  ،رعنا األرضد: ويبنون منه الفعل
  .والعربية تبنيه أيضًا. عنيۤاأبوك حاضر درعا مع الدّر
  .اويف الكلدانية ْدٓرَع ،ْدٓرعٓا: ويف السريانية

واملصريون القدامى استعملوا الدراع يف 
ومثلهم البابليون  ،مقاييسهم منذ األسرة الرابعة

  .واآلشوريون والفرس
  .وجعلوا أجزاء الدراع اإلصبعة

و شرب بدنا ك مّناللي بّد]: من كمام[
دراع شاش ودقن ببالش بتصري أكرب . و دراعمّن
  .اشغّش
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س أربعني س الكلب بنّجَفَن]: من أمثاهلم[
  .ميدراع هاْش

هٓون دراع  حلب مٔاْي: ومن أمثال الالذقية
  .ٔماْوهٓون

ة مشقوقة ُجّب: اعةّرالُد: من العربية :اعةالدّر
  .ماملقّد

  .واوهم رّد ،اعاترّّالُد: واجلمع
  .اعةالدّر: وحضرموت تقول

: ويف الكلدانية ،ُدورعٓا: السريانيةويف 
  .ثوب داخلي من الصوف: ادورَع

  .))تحفالذخائر وال((اعة يفوورد ذكر الُدّر
: اقّرن والُداِقّرالُد: من العربية :نۤةاْقالٕدّر

  .DHORAKINONعن اليونانية  ،ضرب من اخلوخ
  

  .اقوأنكر مصطفى الشهايب أن يقال الدّر
  .اقالدّروابن البيطار ذكرها بلفظ 

  
املوسوعة يف ((كما أوردها ذا اللفظ يف 

  .))علوم الطبيعة
 ،دد الراءـوقد تش ،راقنُد: ))التاج((ويف 

  .قيل من السريانية وقيل من الرومية
واألرجح  ،وموطن الدراقن األصلي الشرق

ن منتشرة يف مجيع وهي اآل ،وقيل فارس ،الصني
  .الدنيا

اقناي الدّر: والواحدة من الدراقنة عندهم
  .اقنايةأو الدّر

  .اقناياتاقنات والدّرالدّر: واجلمع
: ويف الكلدانية ،دورقينٓا: ويف السريانية

  .ادورقيَن
  .ة وازمزرعا اخلواَج]: وينادي بياعها[

  :ومن معارضات الزيين
  ...دراقن      ٍز كذا واجلوز مث اللوز مع كَر  

  .١١٦ص ٧س: املقتطف انظر

  .٢٢٨ص ١٥س: وجملة الضاد
 ال من أدرك الشيَءبنوا على فّع :اكالدرّّ

ال من على أن العربية تبين على فّع ،علمه): العربية(
  .وهذا مزيد ،الثالثي ارد

 ،ييقولون يف مجع الدركوِش :ةۤشالدراْك
  .الدراكشة: ))دركوش((أي املنسوب إىل قرية 

  .دركوش: انظر
ن ـع DRAMA: من اإليتالية :الدراما

  .املأساة ،التمثيلية احملزنة: اليونانية
  .٢٨ص٣عدد٨س: جملة العلوم انظر

: عن الفارسية ،الطريق: عربية :بالَدْر
  .باب السكة الواسع: َدْرَبْند

  .نواو هم سّك... روب والُد: واجلمع
: ويف الكلدانية ،بٓاْروَدْربٓا وُد: ويف السريانية

  .َدْرَبا وُدورَبا
  .مهاانظر. يباب والدّرالدّر: الدربوبنوا من           

  .٥٤ص ١٤وس ٤٤٦ص ١٣س: جملة امع العلمي العريب انظر

 ،ريقو وراحأخد درب ْط]: من كالمهم[
  ...اهللا بدربك جبلي معكَب

و األعمى أش بّد: قال لو]: من أمثاهلم[
بدو جوز : أو( دربو و شي يطّسبّد: قال لو 

. املي أخضردرب . روب عالطاحونكل الْد). عيون
ياما ضّيع . ب وال حسرة بالقلبْرشوفتو بالَد

  ! لَبالكردي درب اَجل
وت الفالح مب: ))معرمتصرين((ومن أمثال 
  ).أن يفلح ماجاور أرضه: أي( وعينو بفالحة الدرب

شوف أى وماهللا أعَماإن شا]: من أميام[
  .ذبگدريب إن كنت عم ب

خدين ! ييا عّم: قال لو]: من كمام[
درب الكلب . الدرب بسعين وبسعك: قال لو معك
  .ابعالقّص

  .كرم على درب]: من تشبيهام[
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جري إأكل الدرب من ]: من كنايام[
  .شقفة

 درب الصّد]: من دعائهم على فالن[
  .مارّد

  ]:من هنهونام[
   فيكنيتحببعدد نبات األراضي ْم
  بعدد جنوم السما عيين تراعيكن                      

  أساميكننومي وأناديكن ْبْب أفيق
  يكني يوّدعلى دروب السالم رّب                    

حاكيتو وعالدرب ماين ْم]: من أغانيهم[
  .ينتبّال

كلمة اقطاع راسا بتصري ]: من ألغازهم[
 ،ا بتصري حيوان ضاري برقصوهاقطاع نّص ،إله

  ).درب( :با بتصري شي للزينةَناقطاع َد
 ،ةأطلقوها على جنوم اّر :ةاۤندرب التّب

بيل ْش(( :مسها يف السريانيةوامسها هذا تعريب حريف ال
  .))بنٓاۤت

: ))املوسوعة يف علوم الطبيعة((ومساها يف 
بياض يرى يف السماء يتكون : وقال ،شرج السماء

فصارت  ،س نور بعضها بعضًاَممن ألوف النجوم َط
  .كأا سحاب أبيض

أطلقوها على جادة اخلندق  :ةرب العربّيَد
ألن هذه اجلادة أنشئت عريضة لسري  ،- اخلندق: انظر –

وكانت فاحتة الطرق الغربية يف حلب ألا  ،العجالت
وقبلها كانت الطرق  ،بةزيادة عن عرضها كانت حمّد
  .رةيف حلب كلها ضيقة ومقّع

: وفيه وعليه به الشيَءدّر: عربية :بَدّر
  .ده إياهعّو

  .نواوهم سّك ،بدّرَت: العريبومطاوعها 
  .وتستعملها حضرموت

  .تدريب: واستمدت التركية

 ))التدريب((وأطلق امع العلمي العريب 
 ،))املناورة((أو  ))التمرين((: على مايسمونه اليوم

قيام اجلند بشبه معركة حرب مصطنعة : وهي
  .ختبار معلومام العسكريةاللتعليمهم و 

  .الدرباية: انظر :َدرَبى
الباب  :))رَد((: من الفارسية :سالٕدربۤا

: نسَتَبْرَد: ويف الفارسية ،السّد ،اإلغالق:  ))ٔباز((و
  .القفل

أطلقوها على احلديدة تعترض خلف الباب 
  .فتحيفال 

  .بيسرۤاالْد: ومجعوها على
  .وبنوا منها فعل دربس الباب دربسة

  .س تدرٓبسرَبَدْت: ومطاوعه
  .٤٤٧ص١٣س: جملة امع العلمي العريب انظر

زالج رتاج واِملس واِملتَراَمل: وعريب الدرباس
  .جاروالِش

أزجل الباب وال : وقرى غريب حلب تقول
  .يقولون دربسو

ل لو الناس بالناس والقط حّص]: من كمام[
). فيتم التسجيع ))الناس((ماأمالوها لتوازن (درباس 

  .شيلوين ألدربس الباب
: يقولون يف لعبة البوكر]: استعاراممن [

صار : يريدون(احلاج عبدو دخل يف املرابح ودربس 
  ).اليشترك يف صفقات اللعب خشية اخلسارة

بيس شواربو متل درۤا]: من تشبيهام[
  ).غليظة: أي(مرك گخان ال

أو (ك دربس بابك آمن جاَر]: من أمثاهلم[
  ...).ر بابكسّك

: يريدون(س ۤافالن درب]: من استعارام[
  ).خبيل

لو ك مابتنام إال لتدّخأّم]: من ألغازهم[
  ).الدرباس(و نّص
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م الكردي النحو تعّل]: من نوادرهم[
و مسع من العرب إدخال نون التوكيد وعرف أّن

ورا لضيعتو  ))ِكعُدسََ ّنداَم(( شذوذًا على املاضي
 ،من أنو وصل يف النحو للقعروقنفش حالو وراد يفّه

  :وسأل زملتو
  ؟باب الدار دربسّنت! طوصم -
 !. آغا ، بسّنت -

رو  ،ل جوعانَماَجل]: يقولون[ :ةۤيبۤاالٕدْر
يف فمه عددًا من  ألِق: يريدون ،ي لو كم دربايةدرِب

ى َبْرَد: من العربية ،ة لتلقيمه إياهااللقمات املعّد
  .ألقاه: باًةْرَد الشيَء

زين راَبزين والَدَبْرالَد: من العربية :زونالَدٔرْب
قوائم مصفوفة مثبتة من اخلشب أو : زونراَبوالَد

تقي من  ،املعدن أو احلجر حتاط بالسالمل واألسطحة
  .السقوط

َفق كجعفر يسمى َجٓل: ويف القاموس
  .زينراَبَد: بالفارسية

الباب : ))ْرَد((الفارسية من  ))دراَبزين((و
  .الدّف ،باخلَش: ))زينَب((و

  .الدربوز: ويسمى يف املغرب األقصى
جممع  ))زينراَبَد ((: وأثبتها بلفظها الفارسي

  .مصر
على : أي ،وصحح جممع دار العلوم إبقاءها

  .لفظها الفارسي هذا
  .زون من اإلسبانيوليةْبَرويرى بعضهم أن الَد

ويذهب الدكتور أمحد عيسى إىل أا من 
  .TRAPEZION: اليونانية

وحبثنا عن معىن لفظها باليونانية فكان 
زون ْبَرويبدو أن سياج الَد ،ع املنحرفاملرّب :املعىن

  .ه هذا الشكل اهلندسيكان زّي
وعي أن يسويرى األب رفائيل خنلة ال

  . TRABZAN: الكلمة من التركية
  .رابزونِط: ويف املعاجم التركية

رابزون حتريف ِط ))رابزونَط((ولعل مدينة 
 ،ألا حصن تقي ماوراءها ،التركية مبعىن السياج جمازًا

يف العهد اليوناين تسمى  كانت حضها أن املدينة هذهدوي
  .TRABIZONDبلفظ 

 ))النهر((الغزي يف  ))طرابزون((واستعمل 
  .مبعىن السياج ١٠٤ص ١ج

  .٤٥٣و٤٤٨ص١٣س: جملة امع العلمي العريب انظر
إذا رمى الزهر العب طاولة ]: من تندرهم[

جيب لنا : الطاولة صاح خصمهونزل مرات خارج 
  .بزونَرطاولة ٕإال َد

  .انظرها. بنوا الفعل من الدرباس :َدْرَبس
عيدة دربست ت ْسبعد ماحبۤل]: من كمام[

وقد  ،ترسته بقضيب من النخل: يريدون(ريدة بابا ْجب
بعد ماحبلت دربست : خيتصرون هذا املثل فيقولون

  ).الباب
دفشو من عالدرج ]: يقولون[ :َدْرَبك

  .ونزل دربكة: أو ،ودربكو
 ،ٕدْرٓبكالْت: واملصدر ،تدربك: ومطاوعها

  .جمبعىن التدحُر
  : املذاهب التالية ))دربك((ويف أصل 

رمبا كانت الكلمة : قال حممد دياب -ً ١
اَهلْرج : أي ،بالفارسية ))كَدْرَبَدْرِل((مأخوذة من 

  .واهلمجية
يظن أن : ضًادياب أيوقال حممد  -ً ٢

  .صوته: أي ،مأخوذة من َدرداب الطبل ))الدربكة((
من : قال حممد علي الدسوقي -ً ٣

  .ت دبيبًامت ولدها ودّبئر: َدْرَبَجت الناقُة
الدربكة يف مادة  ))املنجد((ذكر  -ً ٤

 من مث سرد مايف املعاجم ،وهذا الذكر خطأ ))درك((
  .أن معناها االختالط والزحام

من  ))دربكة((إىل أن  ))املنت((ذهب يف  -ً ٥
وهو مذهيب أنا قبل أن يطبع  ،ألقاه): العربية(درباه 

  .معناها تدحرج ))أتدرب((يؤنس به أن  ،))املنت((



 

٤٠ 
 

  .٧: قويل  )) دبك ((يف  انظر
: ةة والَدَرُبّكالِدْرَبّك: من العربية  :ةالٕدْرَبكّۤ

ذات خصر وفتحة  ،من آالت القرع  يف املوسيقا
أو  ،كأو ُتنَب ،أو دونباك ،تابوراك: عن الفارسية ،قعر
  .ِلكَبُدن

  .اتالدربّك: وجيمعوا على
  .ةالطبۤل: وتسمى عند اآلالتية
وللكوبة ذكر  ،ةوَبالُك: وتسمى يف العربية
  .يف كتب الفقه حتليًال وحترميًا

الطبل : الَكَبر: وتسمى يف العربية أيضًا
  ).دخيلة(

 ،ودار بوقة ،َدْنَبك: وامسها يف التركية
  .بلكْموْد ،كَلْبوتوْم ،تومباقو

ٓا ّكَبْدْركٓا وَأٓدْبأْر: وامسها يف السريانية
  .ٓبكٓاْدوأْر

وامسها يف الكلدانية بفتح آخر أمسائها يف 
  .السريانية
  .ربوجالُد: وهلجة الشمال يف املغرب تسميها         

  ا هيـبصنعهواشتهر القرباط يف حلب 
كما اشتهرت  ،والطبل والدف واملزهر والطبالت
  .دربكات إدلب ألن فخارياا شهرية

كانت العادة يف أعراس محص أن يكون 
ثين عشر دربكة جوقة جتلس اوكل  ،دربكة ٢٤فيها 

يتساجلون يف القرع عليها بعد طرح  ،أمام األخرى
  .شيء من الشعر العامي مرة هلذه وأخرى لتلك

فجاء  ،أن شكا أهل احلي هذاوصادف 
  أنته أش بتشتغل؟: ض وسأل املفّو

  عواد-
  اتركوه-
  نته؟أو-
  قانوجني-
  اتركوه-
  نته؟أو-

  دربكايت-
  .اّيهادا كلما بردت حبّم ،امسكوه-
ة و متل الدربّكوّج]: من تشبيهام[
  .ةة متل قفا الدربّكّكويل على هالّر. املخروقة

  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم[
  عمي سافر على مكة    ةـدربّك ة يابّكدر

  حطيتا بالصينية  شامية جاب يل كعكة
  اداحلّد د ـواملفتاح عن    الصينية ماال مفتاح

  اجليجةوالبيضة بقلب     بدو بيضة اد واحلّد
  واحلنطة بقلب الطاحون    حنطة ا واجليجة بّد

  ب احليةـة بقلـواملّي    ةو مّيوالطاحون بّد
  !طقي مويت يابنية       

 ،ٓدوربني: من التركية ،بنيأو الدْر :يلِبالٕدْر
 ،الرؤية:  ))نديَد(( البعيد و: ))دور((: عن الفارسية

  .النظر
  .الدربيالت والدربينات: ومجعوها على

مناها عّد وشكل تعّل]: يقولون[ :جْرالَد
  .خالف التهجي: الَدْرج يف القراءة: عربية : جْروَد

وتشكيل  حفظ املصحف عّد]: يقولون[
  .ودرج وجتويد
: أو الصيبُّ درج الشيُخ: عربية :َدٔرج

طواه : َبتاأو الك الثوَب ،جَري الَدرِق: الرجُل ،مشى
: ومن ااز ،أدخله: يف كفنه أو قربه وامليَت ،هولّف
  .انقرضوا وماتوا: ج القوُمَرَد

  .انظرها. اندرج: ومطاوعها العريب
  ]:من أغانيهم[

  ج خصرٓو بشالّيٓوۤردۤا      ٓو أٔمان اهللا علّي
  . ل بتعرجف بتدرج تّقخفّۤ]: من أمثاهلم[

ايب التنباك غدوا شّر: ويقول البدو
  .اجي السيكارةوالكيف عند دّر ،ظمنطوط

ما يتخطى عليه من  ،السّلم: عربية :الَدرج
  .األدىن إىل األعلى وبالعكس
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  .ويسهلون مهزته ،األدراج: واجلمع
  جاتَرالَد :واجلمع ،الدرجة: والواحدة

َدْرَجا : ويف الكلدانية ،َدْرجٓا: ويف السريانية
  ).افًاگكالمها تلفظ جيمه (

  ).افًاگتلفظ جيمها (ه َجۤرَمْد: ويف العربية
  .جَرص الَدٕقْر]: يقولون[

ظل : وليس من أساليب العربية أن قالوا 
أو أحبها إىل درجة  ،يعمل إىل درجة أنه مرض

  .اجلنون
  
 ّلفالن حبكي عن اَخل]: كناياممن [

الوحدة يف : يريدون( ج وأمري املؤمننيَروالَد
لك سهرة فالن ل شفت: ويقولون أيضًا). مواضيعه

الانسجام بني : يريدون(خل ودرج وأمري املؤمنني 
  .ي مالو َدَرجلج مالعايل الَرعم بطلب الَف). ناسها

  
  أطلقتها الكتاتيب سابقًا على  :ةَدٔرج اخلتۤم

  
خبط  امللف من الورق املبطن كتبت عليه قصائد نبوية

كل واحدة بني  ،تنشر طائفة منها ،نكبري ومزّي
. ))النشيدة((ولدين احتفاًال خبتم ولد القرآن املسماة 

  .انظرها
سفيط توضع : جْرالُد: من العربية :جالٕدْر

  .فيه األشياء
  .ضع فيه طيبها وأدوات زينتهاوأصله للمرأة ت

ار يف اخلزانات أو استعملوا الدرج للجّروهم 
  .الطاوالت

على كل  رَجم جممع مصر فأطلق الُدوعّم
  .وعاء ثابت يوضع فيه أي شيء

 وكان ذوق العامة أدق إذ استعمله كما
وامع قيده  ،اب من درجار والسّحم للجّرتقّد

  .بالثابت
  .األدراج: واجلمع

 ،جًاَرجعل له َد: ج البناَءدّر: عربية :جَدّر
ده عّو: جه الشيَءدّر ،أدناه منه بالتدريج: إىل كذا

وهم يستعملوا أيضًا لتسيري شيء  ،إياه درجة درجة
  .سريًا متئدًا

  .ًايتدريج وتدرجي: واستمدت التركية
نوا وهم سّك ،جدّرَت: يف العربية هومطاوع

  .أوله
 ىۤدج غزالك عالنَّٕدرّۤ]: من أمثاهلم[

فاصحب مجيلك احلبيب طاب الزمان : يريدون(
  ).عاومتّت

 ،املرقاة: ُةَجالدَر: من العربية :ةالَدرۤج
  .املرتبة ،الطبقة  ،املرتلة

 اَدْرَج: ويف الكلدانية ،جٓاْرَد: ويف السريانية
  ).افًاگكالمها تلفظ جيمه (

الولد صام درجات املادنة ]: ويقولون[
حىت الظهر، فأومهوه أنه يصوم تدرجييًا، : يريدون(

  ).وذكر املادنة إحياء
. تكركرين حتت الدرجة]: من كمام[

  .قميصك اليوم شغل كركرين حتت الدرجة
  .الدرج: انظر

ي علِّْي: يقولون للبغيض]: من توريام[
  )يشنق فيه ( : جَردرجاتو بباب الَف
من  ،من مفردات الثاقفني :ةالدرۤج

الوحدة من خطوط الطول : مصطلحات اجلغرافية
  .٣٦: جة حلبرد: والعرض

الوحدة من املسافة : والدرجة يف احلرارة
  .احلرارية بني جتمد املاء وغليانه
 ًاجزء ٣٦٠اجلزء من : والدرجة يف اهلندسة

ويرمز هلا حبلقة صغرية توضع  ،من أجزاء حميط الدائرة
دائرة هذا من واألرجح أن تقسيم ال ،فوق الرقم

  .وضع البابليني
  .ةجّيأو الدْر :جيالٕدْر

  .دورجي: انظر



 

٤٢ 
 

من  ،درخٓو الدوا]: يقولون[ :َدٔرخ
  .أزال العزم والنشاط: ْدٔرخ: السريانية

  .اندرخ: وبنوا منها للمطاوعة
: يريدون ،خ السجرةدّر]: يقولون[ :خَدرّٔ

  .انظرها. بنوا الفعل من الداروخ ،نصب داروخًا فيها
  .اليتنات ۤدۤختدرَّ: لوبنوا مطاوعها على تفّع

  
: بنوا الفعل من الدرخوش فقالوا :َدرٔخش

فيستعملوا  ،ملا خاف درخش ودرخش أبنو معو
  .أالزمة ومتعدية مبعىن اختبأ وخّب
  .تدرخش: فعللوبنوا مطاوعها على ْت

  
: يريدون(ونو مدرٔخش لبنط]: ويقولون[
  ).فيه ثقوب

  
  .أطلقوها على الثقب الصغري :الَدْرخوش

  
  الدراخيش :ومجعوها على

  .درخشدرخش وْت: وبنوا منها كما تقدم
  : ولعلها مما يلي ،ومل جند لدرخوش أصًال

 ،النافذة ،الباب: ))َدْر((من الفارسية  -ً ١
  .اللطيف أو الصغري :))خوش(( والثغرة، 

 ،النور ،الضياء: شُدُرْخ: من الفارسية -ً ٢
وهذا املذهب من الزم املذهب  ،اععالش ،اللمعان
  .ألن الثغرة تفضي إىل الضوء ،األول

الطريق : كوسٓاْرۤد: من السريانية -ً ٣
  ).وتركخ كافه فتلفظ خاء( الصغري

سعا درخوشا الفارة ماُو]: من كمام[
. صفورالدرخوش مايف َع. سحبت مكنسة وراها

  !!. أعمى وبتناوق مالدرخوش

. فارتني مابسعوا بدرخوش]: من أمثاهلم[
القحبة إذا تابت . ي كل الدراخيشا جبي اهلواء بعبَّّمل

  .بتتناوق من الدراخيش
ة من نو بطالع احلّيلسۤا]: من كنايام[
الختاف عليه عفريت مبٓلط من درخوش . درخوشا

  .سالبۤا
هالطرطورة متل معلقة ]: من تشبيهام[

  .من درخوش لدرخوش: الّنب
 ،الوجع ،ماألَل: لتركية الفارسيةمن ا :الَدْرد

  .الغّم ،درالَك ،األذى ،التعب ،العذاب ،املرض
اإلنسان ملن بشكي دردو؟ مو ]: يقولون[

  .ن؟ّبي حبللِّ
شجر عظيم ذو زهر أصفر وورق  :الَدْردار

عربية عن الفارسية : ىفَلشائك ومثر كقرون الِد
  .عظيم الشجر: شجر الشجر أي: عىنمب

  
: يقال له بالعربية:  ))برهان قاطع((يف 

  .يتولد فيه كثريًا ألن البّق ،))شجر البّق((
  

  .َدرَدر: ويف العربية
  .DADANU: ويف البابلية

 يفو ،َدٓدرٓا وَدرٓدرٓا : ويف السريانية
  .َدَرَرا وَدرَدَرا: الكلدانية

صار لك زمان ]: يقولون[ :ٔدْرٔدر
: يريدون ،يعيش من يراك ،بناوت لصمادردْر
  :ولعلها مما يلي ،مل جند هلا أصًال ،ماأتيت

 السراج ّربنوها على فعفع من َد -ً ١
دردرت استعارة بأن جعله : فقوهلم ،أضاء): العربية(

  .نور بعثمشسًا أو م
) ةـالعربي(ل من الدار لَفبنوها على َف -ً ٢

ومجيل عندي أن يبىن  ،أتيت الدار: مبعىن – انظرها –
  .من الدار فعل دردر
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  .انظرها. ى بنوها على فعفع من دّر -ً ٣
ن داميًا ن أنا حببّٓهالشبيّۤ]: يقولون[ :َدردش

 ،سوا ني راسن بلزق بعضن وعم بدردشواحاّط
: من التركية ،ن بصداقنتاهللا يهنّي ،ةّيودردشٓتن سّر

  .انظرها. ))دردر((وهي من  ،الشكوى: دردلشمك
 ،معت دردكةْس]: يقولون[ :ةالَدرَدۤك

ولعلها حتريف  ،مل جند هلا أصًال ،صوتًا: يريدون
  .بكةْرالَد
  .دربك: انظر

           
اإلنكليزية  من :الدردنٓوط

DREADNOUGHT :السفينة احلربية الثقيلة التسلح، 
من : وأصل معناها يف اإلنكليزية – انظرها –عة املدّر

 ،ومل يعد هلا بعد السالح اجلوي لزوم ،اليهاب
  .السيما وتكاليفها جسيمة

بنتها البحرية الربيطانية قبيل احلرب العاملية 
  .األوىل

  
خاطه خياطة : ز الثوَبَرَد: عربية :َدٔرز

  .زْرَد: عن الفارسية ،ةمتالّز
  

  .اندرز: وبنوا منها للمطاوعة
  .اخلياط: ترزي: ويف التركية

: TERZAN: ويف األرمنية عن الفارسية
  .اخلياط: TERZAGو  ،اخليط

ماكينات اخلياطة بتدرز ]: ويقولون[
  .ا نص ارالغرض بنص ساعة وكان بّد

: قيل ،روزالْد: وجيمعونه على  :زيالٕدْر
فرقة دينية من فرق اإلسالم : ةالدرزّي :صواب مجعه
زي صاحب الدعوة ْراهللا أبو حممد الَد أسسها عبد

للحاكم بأمر اهللا الفاطمي بعد مغادرته مصر سنة 
  .وإليه نسبت ،ه١٠١٢

ن الدرزية انفصلت عن والرأي السائد أ
  .فهي إذًا فرقة باطنية سرية ،اإلمساعيلية

قتصار على زوجة اال: ومن شريعتهم 
وجواز الوصية بكل املال لوارث أو لغري  ،واحدة
  .وارث

  .يسكنون مرتفعات جبل حوران
  .٥١٨ص١٠الد : جملة الكتاب  انظر

  .٤٤٩ص١١س: العريبوجملة امع العلمي 
  .٥٤٥ص ٢٨وس ١٦٠ص ٢٤س: وجملة املشرق

  .١٧١ص:  ))التذكرة التيمورية((و
  .وكتاب طائفة الدروز للدكتور حممد كامل حسني

  .وكتاب الدروز للزعيب
  .وكتاب الدروز لسليم أبو مساعيل

  .وكتاب أصل املوحدين الدروز ألمني حممد طليع
  .وكتاب الدروز للكاتبني بوردن

مايلقيه  ،سدَرة مما ُياحلّص: عربية :الَدْرس
  .التالية فهي مصدر درَس ،املعلم على املتعلم
 هومجعو ،وهم سكنوا ،روسالُد: واجلمع

  .ةالدورۤس: أيضًا على
أخذ درس من : واستمدوا من الغرب قوهلم

املسألة قيد : ستمدوااو ،ربتاع :يريدون ،هاحلادثة
  .الدرس

  .انظرها. س مصدر درس احلنطة وغريهاْروالَد         
  

  .روسدرس وُد: واستمدت التركية
سًا ْرأو العلم َد درس الكتاَب: عربية :َدٔرس

  .أقبل عليه يتعلمه: راسًةو ِد
  .اندرس للمطاوعة: وبنوا منها

درس احلنطة وغريها من : عربية :َدٔرس
سها بالنورج ليفصل احلب عن اد: احلبوب درسًا

  .التنب
  .اندرس للمطاوعة: منهاوبنوا 

كان البشر كبعض الشعوب البدائية يدرس 
  .بالعصا هاحلب بضرب سنابل
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جعله : والعلم سه الكتاَبدّر: عربية :سَدّر
  .هيدرس

  .تدريس: واستمدت التركية
قاسه ): العربية( حتريف ذرع الشيَء :عَدٔر
  .بالذراع

  .اندرع: وبنوا منها 
ويف الكلدانية  ،: ْدَرع: ويف السريانية

  .مثلها
ص من ـقمي: ع ْرالِد: من العربية :الٕدْرع

  ،يـس يف احلرب للتوّقـد كان يلبـزرد احلدي
  .وهم يذكرون ،مؤنث وقد تذكر
 ،وهم سكنوا... روع والُد: واجلمع

  .الدروعة: ومجعوها أيضًا على 
  .٢٤١ص ٦ج: اية الدرب للنويري انظر

نسبة هلم إىل : أو الدرعوزي :ينالٕدرعزۤا
ياكة اشتهرت حب ،يف جبل مسعان ))دارة عزة((قرية 

  .صكما اشتهرت بزراعة احلّم ،اخلام الدرعوزي
  .رفيلضال: انظر: فيلْرالَد
: من التركية: من اصطالح احلياكة :ٔرقةالَد

ممر : يريدون ،املشط): وتلفظ طائها ضادًا( قطارا
اخليوط يف جهاز ذي حواجز يرتفع وينخفض لدى 

  .حذف املكوك
دعائهم على [يقول الثاقفون يف  :كْرالَد

 ،م وبئس املصريهّنك األسفل من ْجْرللَد]: فالن
أقصى قعر  ،ق من أطباق جهنمَبالَط: كْرالَد: عربية
 .الشيء

ة ــوضعها احملدثون لكلم :ٔركالَد
: GIANDARMAلتركية عن اإليطالية ا ))رمةَدجاْن((

 ))كَرالَد((واستعملوا  ،اجلند املوكل إليهم حفظ األمن
خمالفي : ق أيالِحمبعىن اللحاق ملعىن ُم) العربية(

  .النظام
  .دركي: والواحد

 ،ودرككمركي هادا َد]: يقولون[ :ٔركالَد
وأصل معىن الدرك يف  ،هذا ماأنا كفء له: ويريدون
  .عةِبالَت: العربية

واملسألة  ،الوقت درك]: يقولون[ :كالٕدۤر
بنوا الصفة املشبهة على  ،وجرح أخوك درك ،دركة

  .بلغ منتهاه فيجب تالفيه: أي ل من أدرك اخلطُرۤعٕف
: األمَر دارَك: لدوزي ))تكملة املعاجم((يف 

  .بادر إليه قبل فواته
  .ةۤكة دْرالشرۤك]: من أمثاهلم[
والد كنا نطلع املا كنا ]: يقولون[ :كلْرَد
عضنا بل باب الفرج ونلعب وندرۤك بعدة ألول تّل

: يريدون ،دركالت ودركالت ،مودركلة وحدة
  .دحرج

  .تدركل: وبنوا منها مطاوعها
وتستعمل حضرموت دركل وتدركل مبعىن 

  .الدحرجة
  :ولعلها مما يلي ،مل جند هلا أصًال

لعبة : لةْكْرِد: ))شفاء الغليل((يف -ً ١
: ويدانيه قول اجلواليقي. من لغتهمللحبشة معرب 

ويدانيه . يةشبحوأحسبها  ،صبيانلللعبة : لةِكْرالِد
وهي ضرب من  ،لعبة للعجم: ))املنت((قوله يف 
  .أو هي حبشية ،الرقص

 ،سريعًا مّر: العربية ))قلْرَد((أا من  -ً ٢
  .تبختر ،رقص

 ))ركله((أا على وزن دفعل من  -ً ٣

وهو مذهب األب رفائيل خنلة السيوعي  ،)العربية(
  .رفسه برجله: مبعىن

كما  ))ركل((و  ))دفع((أا حنت من  -ً ٤ 
  .نرى حنن

يباله بالدركلة ]: من دعائهم على فالن[
  ).تالىف الدعاء عليه بالسوء(
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تصغري : يلةّلعلى وزن القّز :ةيۤلكلّۤالٕدْر
  .بنوها من دركلة للتدحرج على منحدر ،الدركلة

: ))ْرَد((: من التركية عن الفرسية :كنٔارٔدْر
يف هامش : أي ،ةاحلاّف ،اهلامش: ))كنار(( و ،يف

  .الكتاب أو الورقة أو املسألة
  .استعماهلا اليوم وقّل

يف جسر ]: من قرى حلب[ :دركوش
  .الشغور

: واجلمع ،الدركوشي: والنسبة إليها
  .شةالدراْك

كما يرى  –املهد : دركوشتٓا: من األرامية
  .٨٥ص:حلب. األب شلحت

: ))كۤرۤد((لعلها من األرامية : نقول حنن
الطرق : أي ،أداة التصغري: ))ستٓا((و  ،الطريق
  .نطاكيةأولعله الطريق بني حلب و ،الصغرية

تصغري  ))كيشدرۤي((وقرية : ونقول أيضًا
  .دركوش

ذكرت املدن انإذا ]: من كمام[
: الضيع يقولونألن سكان كل (  عنطزت دركوش

رايح : رايح عالضيعة إال سكان دركوش يقولون
  ).عالبلد

ك نفسها أطلقوها على لعبة املشّب :ةۤمالٕدْر
ان ضخمة ـا جتري بقضبـلكنه ، - انظرها –

مت ِرَد: ولعلها من العربية ،مل جند هلا أصًال ،وغليظة
  .استوت: الساُق

يل دلب على الزّبإأطلقها أهل  :مولْرالَد
 ،مل جند للكلمة أصًال ،جيمعون الزيتون فيه الصغري

بعدها  ،اإلخفاء والستر: السريانية ))مَرْد((ولعلها من 
الدال بصيغته على : الم التعدية حنتًا على وزن فعلول

  .لشيء وصغرهالطافة 
  .الدراميل :وجيمعوا على

  

ومرض  ،الوسخ: نَرالَد: عربية :الَدٔرن
  .يصيب الرئتني

  .األدران: واجلمع 
  

  .حالزرنو: انظر :ةحنوالدْر
منه  ،نبات): العربية(رة حتريف الُذ :الٕدٔرة
 ،ومنه الدرة احللبية ،ومنه الدرة الصفرا ،الدرة البيضا
أو : قال ))الطبيعة ماملوسوعة يف علو((ذكرها يف 
  .نبات عشيب زراعي علفي: رسحشيش الُف

الدرة انصرفت  واوإذا قال :ضاالدرة البۤي
 بيضاء حبوب شبه مستديرة: سواها دونإليها 

السفر ((ها أنا يف جماعة وأكلُت ،يأكلوا يف ااعات
  .ةويف غري ااعات يطعموا لطيور الكّش ،))برلك

  .داري: وامسها يف التركية
الدرة الشامية متييزًا هلا عن : ويسموا أيضًا

  .املصرية التالية
  .٢٩ص٦س: املقتطف انظر
  .٧٩ص: كتاب النجيليات انظرو

خبزي درة وخبزك درة ]: من كمام[
  .فري مابزرع درةاالبخاف مالعص. وليش هالقنربة

: يريدون( للو درة رّش]: من استعارام[
أغراه كما يغري احلمامايت الطري الغريب الداخل يف 

  ).للو درة تيرتل ويكمشوّ برش: كشتو
  

مل يعرفها العرب إال بعد  :الدرة الصفرا
محلت حبوا من أمريكا إىل  ،كتشاف أمريكاا
 حيث ومنها انتقلت إىل فرنسا ،شبيلية وزرعتإ

 ،للدواب ًاواستعملوها أوًال علف ))قمح اهلند((مسوها 
مث  ،أكلوا طريها نيئًافمث انتقلت إىل بالد اإلنكليز 

 ،لوقةسوأكلت مشوية وم ،عمت الدنيا القدمية
  .أوراقها علفًا وقدمت

أودرة  ،درة مصر: ويسميها أهل حلب
  .صرةأو درة َم ،مصري
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أو درة  ،درة شامي :ويف مصر يسموا
  .هندية

 ٤١وس ٨٥٢ص ٢٠وس ٧٧٧و ٤١١ص ١٦س: املقتطف انظر
  .٣٨ص ٨٦وس ١٧٣ص ٦٢وس ١٧٦ص

  .٥٧٤ص١٠س :وجملة املشرق
  .٢٢٦ص٢٤س: وجملة الضاد

وقد  ،ويأكلوا يف حلب غالبًا مشوية
وجلبت ماكينات  ،وقد يتخذوا بوشارًا ،يسلقوا
  .للبوشار

  .ويكثر يف منبج أن يكون اخلبز منها
وينادي من يشويها على الشقف وهو [

! صرة يامال مصريامال َم]: ح عليها باملروحةّوري
  .رحنا عبكرة جينا العصر

ال ختيار بسهم خيار رّج]: من ألغازهم[
صيحو يل بنات العشرة  طّقَبرايح  احلّق احلّق: هٕبنَد
  ).الدرة املصري(يل هالقشرة  اقيموي

عطيين دّرة ملح، ]: يقولون[ :ةالَدرّٔ
خود يل درة تنباك من عّمك وساوي يل :ويقولون
اجلزء من الشيء الوزن ):العربية(حتريف الَذّرة : نفس

  .له لصغره
السوط يضرب : ةّرالِد: من العربية :ةرّٔالٕد
  .به السلطان

  .واوهم رّد ،رَرالِد: واجلمع
ماعظم من : ةّرالُد: من العربية :ةالٕدرّٔ

  .ؤلؤلال
  .واوهم رّد ،ات ّررر الُدوالُد ّرالُد: واجلمع

أطلقوها على الببغاء اليت هي من  :ةالٕدرّٔ
  .النوع الصغري

إحدى هلجات : والكلمة من التيغرية
  .احلبشة

وذكرها داود  ،ومل تذكرها املعاجم العربية
  .يف تذكرته

  .اتالدّر:ومجعوها على 
  .احليوان للجاحظ يف فهرسه انظر

حشيشة : يدره أوِت: من التركية :تٓؤره أَد
طة من هلم صلة َلالَس يف كالبقدونس يستعملها

  .باألناضول
م ِهْرم والِدَهْرالِد: من العربية :مالٕدرۤه

ووحدة من النقد الفضي  ،ًاقدميمن األوزان ...: و
وأطلقوا مجعها على النقود  ،درهماليعدل وزنه 

  .عربت قدميًا ،ٔرمْد: رسيةاعن الف: عامة
 :واألصح أا عربت من اليونانية

DHRAKHMI  اوDRACHMA.  
  .الدراهم: ومجعوها على

  .نزّي: وبنوا منها فعل درهم مبعىن 
  ]:ومنها شعرهم[

  ومقدارالدراهم درمهتين ساوت يل قدر 
: اادوـــصاروا ين ،يا بكري!  بعد ماكنت ٔول

  .بكار حّج
 درهم الشّب]: من كالم أهل اليول[

  .قنطار
  .مرَهِد: واستمدت التركية من العربية

واستمدت البلغارية درهم من التركية 
  .مبعىن النقود مطلقًا DRAM: فقالت

ن اليونانية ـواستمدت األرمنية درهم م
  .TRAM: فقالت

  اـّهم حطاهم كاملراالدر]: حكمهممن [
ي خبِّ. و قنطار عقلدرهم مال بّد. على اجلرح بربا

  .ك األبيض ليومك األسودَمدرْه
ل شقد بتحۤم: قالوا للجمل]: من أمثاهلم[
ون درمهني كّم: ك ومهلك؟ قال لنعلى هينَت

: وشقد بالزور؟ قال لن: اقالو ،فاتمنخوالت منّض
  .ل واطالع ركابل محّۤمحّۤ

ك بأول درهم نزل يهني]: من اعتقادهم[
يريدون بأول مولود نزل رزقه من السماء ( باخلرج

  ).كما يعتقدون –مع والدته 
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ارة جأطلقوها على احل :ةمهليّۤرة الداراحلج
  :اليت روعي يف حنتها

أا منحوتة من أطرافها األربعة  -ً ١
  .على جانبيها ا حتتها وماملتتساوى مع مافوقها و

ن حجر أا منحوتة من قفاها شأ -ً ٢
  .ة مع حبة قفاهاألا تتساوى بالطني والرّك ،النحيت

يبقى فأا منقورة نقرًا من واجهتها  -ً ٣
  .تضاريس قد تزينها
  .َمَثل منها ))باب احلديد((وسور 

 –يف مابلغنا  –وسبب تسميتها بالدرمهلية 
  .أن بيت الدرمهلي يف حلب اشتهروا بنحتها

أطلقوها على احلطاطة  :ةالدرمهليّۤاحلطاطة 
كانت توزن  الصايفاملتخذة من احلرير الطبيعي 

  .راهم وتباعدبال
القطع : DROPS: من اإلنكليزية :الدرٓوٓبس

السكرية املطعمة بشىت الطعوم وامللونة حسب 
  .طعومها

الدروبسة والدروبساي : والواحدة عندهم
  .والدروبساية

  .ياتالدروبسات والدروبسا: واجلمع
نحاس الة بر املاكيَنسّك]: وينادي بياعه[

  ).يبيعه بوزن النحاس :أي! (صفر يااوالداأل
ذر من ماُي: رورالَذ: من العربية :رورالْد

  .الدواء اليابس الناعم
  .الدرزي :انظر :روزالْد

 ،شٔودْرالعادة أبو نوري ْم]: قالوا[ :َدرٔوش
  .بنوا الفعل من الدرويش ،أميت تدروش؟

التواخذونا بيتنا ]: يقولون[ :شانالَدْرٔو
ويش اشغل دروشان، يريدون أنه منسوب إىل الدر

  .فهو فقري
  .الدرويش وتدروش: انظر

  

، بنوا من الدرويش مصدرًا :ةۤشٔورالَد
 ،وشْرَداْمل: كما بنوا اسم املفعول ،الفقر: يريدون ا

  .األدروش: واسم التفضيل
 الدروشة مابتحب القروشة]: من أمثاهلم[

وت االدعاء ومدح صرفع  يف الترغب: يريدون(
  .)النفس

: درــمص: رأةحتريف الَد :ةْرۤوالَد
استعملوها جمازًا  ،بعده تاء الواحدة ،رتاست ))درأ((

  .بإطالق املصدر وإرادة حمل حدوث املصدر
  .رواتالَد: ومجعوها على 

  .ر مالفروةالدروة أخۤي]: من أمثاهلم[
  
من : ومجعوها على الدراويش :رويشالَد

و  ،املدخل ،الباب ))رَد((: الفارسية عن التركية
  : خمتلف فيها على التأويالت التالية: ))يشِو((

فهو  ،ط اليت جتعل للفقراءُبلُرلاسم  -ً ١
  .))القول املقتضب((كما يف كتاب  –مالزم لباب اهللا 
الفقري املستعطي : أي ،الواقف املالزم -ً ٢

  .))دائرة املعارف للبستاين((كما يف  –أمام باب اهللا 
أي واقف  ،امّدمبعىن ُق ))ييش((أصلها  -ً ٣
  .باب اهللا: أمام الباب

  .٤٤٦ص١٣س: جملة امع العلمي العريب انظر

  
والدروشة  ،دروش: وبنوا منها فعل

  .شدرَواْملو
  .شش تدرٓودرٔوْت: كما بنوا مطاوعه

شارح القاموس رسالة : ديــوللزبي
  .))التفتيش يف معىن لفظ الدرويش((

يقة راملنخرط يف الط: والدرويش اصطالحًا
  .انظرها. املولوية

والطريقة املولوية طريقة دينية تعبدية أسسها 
دفني مدينة : ه١٢٧٣جالل الدين الرومي املتوىف سنة 

  ).الفارسي(ومؤلف كتاب املثنوي  ،قونية
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النظر إىل أن مؤلف الطريقة هذه ذو ت لفوي
  :منها ظاهرات عدة
أضخم وأفخم  ))املثنوي((: أن كتابه -ً ١

  .فريدًا يعّد ،تعبدي حوى ستني ألف بيت ديوان
تباع مذهبه بلبس أد ي وّحمأن الرو -ً ٢ 
  .وألبسهم الكاله الطويل ،الئممبسيط و

جعل ألتباعه رؤساء ذوي مراتب  -ً ٣
  .بعمة خضراء فوق الكاله يرأسهم الدادا يعتّم

جعل جلسة ذوي املراتب وسط  -ً ٤
جيلس فوقه  ،حلقة الذكر على بساط كبري خاص

 ،مث بساط آخر أفخم من األول وأصغر ،أدناهم رتبة
 امث بساط ثالث أفخم مم ،جيلس عليه من رتبته أكرب

  .قبله وأصغر جيلس عليه الدادا
جعل حركة الذكر الفتلة كرقص  -ً ٥

  .يل فيه اهليامديين جل
أدخل الناي والطنبور والطبل تعزف  -ً ٦

شرف وَب ،أروع األحلان الكالسيكية الشرقية
من حتف  امللحن على نغم الصبا يعّد ))انةخيمولو((

  .املوسيقا الكالسيكية العاملية
 ردا بىن يف كل مدينة من تركيـة -ً ٧

رحال السائحني  مأوى ومنام حمّط: ))خانةاملّال((
  .منهم

  ،له من تنظيم وإبداع وبعد فكل عمل البّد
وجالل الدين الرومي طاقة زهر املنظمني 

  .يف الشرق املبدعني
  .فقري: يريدون ،أنا درويش]: يقولون[

  .كتاب املوسيقا يف سورية لعدنان ذريل انظر
  .علي درويش: انظر :الشيخ علي درويش

رة ة املكّوأطلقوه على الكّب :ةدرويش الكّب
مسوها بدرويش الكبة ألا  ،واجلوز حتشى باحلم

  .مستطيلة استطالة كاله الدرويش
  .كبة دراويش: ومجعوها على

البطلع لو يف األكل ]: من أعتقادام[
 –كان شاب  إن –و يتجوز درويش كبة فاضي بّد

  .إن كان ختيار –و حيج وبكون بّد
ى َرَد: من العربية – انظرها –ى َروَد :يٕدِر

  .توصل إىل علمه: بالشيءو الشيَء
  .يانةيان ودْردْر: وبنوا الصفة منه على

  .ىاندَر: وبنوا مطاوعه
.ريْدٕم:  ))يماأدِر((يف ] ويقولون[  

  .يي دِرمن قِر موكّل]: من أمثاهلم[
متل اللي أسلم الضهر ]: من تشبيهام[

ال املسيح يشفع فيه وال حممد دري : ومات العصر
  .فيه

ب فقر َسمن صرف وما َح]: من حكمهم[
  .وما دري

و أّش: سأل املعلم طالبًا]: من نوادرهم[
  ؟سبانياإاسم عاصمة 
  .ادري ما-

  .ومسعها املعلم مدريد فانطلت عليه
األبيض : لون الدّرأطلقوها على  :يالٕدّر

  .الضارب إىل السمرة
  

  .انظرها. لغة هلم يف الترياق :الٕدرياق
  
  .دري. انظر :ريانالَد

يل ملن ّعب على َفْربنوا من الَد :يبالَدّر
  .سلك فيه

  .يبةالدّر :ومجعوها على
: ومجعها – انظرها –اب ومثلها الدّر

  .ابةالدّر
: رخيٓاْد: من السريانية ،أو الدرٔخية :الدرخيا
والفالحون أطلقوها على ممشى  ،الطريق يداس

  .النورج فوق احلب احملصود يدرسه
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مسحوق : ةريرالَذ: من العربية :ةريۤرالْد
الصندل اهلندي يضاف إليه مسحوق قش قشر 
  .الورد

ويدخل يف  ،ستحماميتطيب فيه لدى اال
وتسحقها  ،يبيعها العطار ،تركيب البيلون بورد

  .اغة العتيقةّبسات قرب الدَدالَع
  .٢٣٧ص١جـ: كتاب النباتات الطبية والعطرية انظر

ون فيها حجرًا يصّف]: لعبة هلم[ :ريسالْد
شيئني متغايرين فوق أسود وآخر أبيض أو أي 

  .خطوط مربعات متداخلة
  .))تكملته((ذكرها دوزي يف 

  .هَرَدْرِس: ر عن الفارسيةَدالُس: عربيها
  .))سدر((ريوزبادي رمسها يف والِف

  .قْرويسمى الَق: ونسيت أين قرأت
 ،التالتاوي و الطنعشري: والدريس نوعان
  .وكنت أتقن اللعب فيهما

: وقال األب يوسف تاين يف جملة املشرق
من ) ))ريسْد((لفطة (لعل هذه اللفطة  :٥٦٣ص٤س
...: ثالثة: أي TRIES: أو اليونانية TRES :التينيةال

ثالثة تربيعات داخلة يف بعضها جيمع بينها أربع 
  ...خطوط مستقيمة يف وسطها

 ،عبني بتسع حصىالال نم كل ويلعب
ومنه صنف آخر  ،ولذلك يعرف بدريس التسعة

  .يدعى دريس الثالثة
  .مث ذكر طريقة اللعب

والطنعشري يزيد فيه عن : أقول أنا
اخلطوط األربعة اليت يف وسطها خطوط أربعة أخر 
  .تعترض زوايا هذه املربعات الثالثة مائة بالنسبة إليها

 :٢٩٤ص١س: ةـوجاء يف جملة الشعلة احللبي

ن مالهي أن الدريس كان هو واملنقلة والطاولة م
  .القهوات القدمية

ويزيد عليها الشطرنج والداما : أقول أنا
  .انظرها. الطوب ودكووالدومينو 

فخذ من قبيلة التركي بربية  :الْدريس
  .حلب

ملن وقع يف البالء وال ] يقولون[ :عيالدرۤي
  .خلصكالدريعي ما ْب: منجاة له

وأصل هذا أن كرديًا من بيت الدريعي يف 
من : ص ابن أخته من املشنقةمنذ القرن خّل ))عفرين((

ح وذلك بأن ركب حصانه وتسّل ،ةقحبل املشن
وبضربة منه  ،ه وهجم حبصانهيطقان أرهف حّدِب

  .قطع احلبل وأردفه وراءه وطار به
عمود : ك التركيةحتريف ديَر :كرۤيالْد

  .اخليمة
 ،ي النهر درينهوِن]: يقولون[ :رينَد

وقل اآلن  ،العميق: تركية ،وبيعرف عريب درين
  .استعماهلا

  .نسبة إىل الدر ،ةمسوا إناثهم درّي :ةيّٕۤدّر
لو ل دّز: يقولون ،من مفردات البدو :َدّز

  .أرسل إليه: يريدون ،مسن
  .وهي من هلجة حضرموت أيضًا ذا املعىن

  .انذّز: وبنوا منها للمطاوعة
  :وهللها من ،مل جند هلا أصًال

استعملوها  ،دفعه): العربية(دزره  -ً ١
  .مبعىن دفع إليه

  .دفعه: ))دسره((ويدانيها بالعربية 
  .له َدّس -ًً ٢
ة أمري عرب فرض اخلّو]: من نوادرهم[

 تدّز: خوتك! ياخويا: ى على أرضوعلى حليب عّد
يل خلللي مالغنم مخسني راس وماألباعر عشرين وما

عشرة وماجلحاش تالتني وماحلنطة عشر شنابل 
  ...الشعريوم

دو عراسو إيملا مسع احلليب هاملقادير حط 
  .))!ظرطياو((: وصاح

  ؟))اظرطي((ين هادي ِش -
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  .ض ياچلوناحواۤم -
  .))اظرطي((وا لنا محلني زاد دّز -
 ]:من ألعام: [كور هأو الدست :ورگَدْزالَد

يلعبوا  ،لعبة إخفاء اخلامت حتت أحد فنجانني الصينية
 ،سرق:مبعىن  ))يُدزِد((من التركية : يف سهرام

  .رانْظ: مبعىن ))ورگ((
لوح الشغل : يف اصطالح الصرماياتية :هگْزالَد

من  ،يتخذ من شجر اجلوز قطعة مسيكة هلا قوائم ،والدق
اه من گاه ودستگْزَت: اه عن الفارسيةگَتْسَد: التركية

أطلقتها الفارسية على  ،املركز: ))اهگ(( اليد و: ))تْسَد((
 ،املنضدة اخلشبية السميكة تتخذ من جذع شجر اجلوز

يستعملها الصرمايايت واإلسكاف بأن  ،ذات ثالث قوائم
  ...و يعاجل عليها احلذاء ضربًا و لصقًا

  .رزومالُق: عربيها
  .اتگالدز: ومجعوها على

ة گهي الدز ،يف اصطالح املطابع :ةگزالَد
أطلقوها على البيوتات  ،الفارسيةاملتقدمة التركية عن 

الصغرية توضع فيها أحرف الطباعة على ترتيب 
  .خاص

ويف اصطالح النجارة أطلقوها على 
  .بيوتات آلة النجارة

ما تطلي : ونگوزُد: من التركية :ونگالَدز
  .به املرأة وجهها
: نيگني أو تيزگديز: من التركية :نيگزالَد
  .جلامها ،عنان الدابة

  .انظرها. لغة هلم يف الدوزينة :ةيۤنالَدّز
  ....ًا وّسَد الشيَء دّس: عربية :َدّس

أعمل : عليه ،أخفاهوأدخله فيه : حتت التراب وفيه
  .املكر فيه

  .بيعمل شغلو عالدس]: يقولون[
  ]:من كمام[
  ة الكيْصبوين ّمححْس     وين التنسوين دّس

 ،احلكيم نبضو دّس]: يقولون[ :َدّس
  .ه بيدهمّس ،ملسه): العربية(ه حتريف جّس
النبض وبيعطي  اهللا بدّس]: من استعارام[

  .الدوا
  .دسدس: انظر

 ،أخفى: ال من دّسفّع: عربية :اسالَدّس
 واستعملوها يف من يدّس ،أعمل املكر فيه ،أدخل

  .املكر واملكائد
: يريدون( اسالٕعرق دّس]: من أمثاهلم[
  ).يب له تأثريَساألصل الَن

: رسيةاَدسيت عن الف: من التركية :الٕدست
وهم استعملوها  ،اإلناء الكبري من الزجاج: سيتَت

كمية بللوعاء النحاسي الكبري ذي احللقتني يطبخ فيه 
  .كبرية

  .ةسوۤتسوت والْدالْد :ومجعوها على
وورد ذكر الدست باملعىن املتقدم يف العهد 

  .األيويب
كة حط الدست عالْرب]: من أمثاهلم[

. مابغلي الشركة دست. عليه شركةندخل وْم
  ).أو بالكفكري(و بالدست بطلع باملغرفة البتحّط

. صو باجنانةالدست ماناْق]: من كمام[
ت إال ـمابقرقع يف الدس. ش غطاهت وحّوـدس

  ).شـم الكراديـأو إال أوش(ش ـأوخم الكرادي
إيه يا نبينا : الغطا وصاح طقطق الدست وطار

  .املصطفى
  .شحوار الدست عليه ]:من سبام[
قد يستعمل األوالد ]: من استعارام[

ويقول  ،اجلواب يف املقرعة يضربون ا من خيطئ
اضروب هالولد مقرعة أو : رئيس اللعبة للجالد

: وقد يقول ،يريد حامية ،مقرعتني من حتت الدست
جزء : حتريف عقب الدست أي: من كعب الدست

من فوق : الدست املباشر النار، وعكس ماتقدم
  .الفاترة الدست، أي
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. و متل قفا الدستوّچ]: ممن تشبيها[
  ).أسود: أي (

وا إذا مات حدا حّط]: من عادام[
الدست بنص الوحوش مقلوبًا وتأيت النساء الواحدة 

مث تدهن ما  ،األخرى وتدهن كفيها بشحواره بعد
  .وجهها

من  ،من اصطالح املوسيقا :الدستان
اس اإلصبع دالعالمات اليت تدل على م: الفارسية

  .على أوتار عنق اآللة الوترية
  .ستاناتالدساتني والَد: ومجعوها على

 ،و وهادا مدستردستٓر]: يقولون[ :ٔترْسَد
  .انظرها. بنوا الفعل من دستور

: ه عن الفارسيةَتْسَد: من التركية :ةسۤتالَد
هم استعملوها و ،القبضة ،احلفنة ،احلزمة : هِتْسَد

  .انظرها. مبعىن الدوزينة
  .انظرها.وزگزدلغة هلم يف الَد :ورگسته الَد
عن ) العربية(ستور حتريف الُد :ستورالَد

  .الرخصة ،اإلجازة ،اإلذن: ستورَد: الفارسية
  .ستور بالفتحنع احلريري الَدمو

واستعملت الدستور ذا املعىن يف العهد 
  .األيويب

: يراعي اإلذن لهيف من ال ] يقولون[
  .ستور والحاظضورالَد

  
  دستور من: ًا قالواـوإذا ذكروا وليًا قطب

ومسحوا بيمناهم  ، !أجاويدخاطرو أو دستور يا
  .على صدورهم

أو من (ك دستور مّن]: من كالمهم[
  ).خاطرك

الية ة ۤغميّۤ اللي بتصّب]: من كتاب اللباد[
دستور يا حاضرين : عاألرض وما بتزمزمق وبتقول

  .ا اجلانلطشوَّب

  .ردسَتدستروا وهادا ْم: وبنوا منها فعل
ستورو ة َدامولد بال جامكّي]: من أمثاهلم[

  .معو
: عن الفارسية ،القاعدة : عربية :ستورالُد

 ،القوية: ))ورُأ((اليد و :  ))ستَد((من  ،القانون: ستورَد
أطلقت أول مرة  ،النظام الذي هو يد الشاه القوية: أي

  .على الصدر األعظم
دياق على القانون شووضعها أمحد فارس 

 ،واستعملت يف النظام األساسي للحكم ،التشريعي
  .حكومة دستورية: ومنه يقال

  .الدساتري: اجلمعو
: واستعملت التركية والفارسية واألوردية

  .ستور ودساتريُد
أجوا التحري ]: يقولون[ :َدْسَدس

بنوا على فعفع من  ،ودسدسوه ال يكون معو سالح
حتريف  ))دّس((ومن  ،مبعىن أدخل وأخفى ))دّس((
  .))جس((

من الفرنسية  ،أو الديسك :كالٕدْس
DISQUE  :أسطوانة الفونوغراف.  

  ات أو الديسكاتكسدال :ومجعوها على
يف اصطالح : أو التسكرة :سكرةالَد
من  ،السرير املتنقل حيمل عليه املرضى: املستشفيات

  .التركية عن الفارسية ذا املعىن
  .الدسكرات والتسكرات: ومجعوها على

  .سَنالَد ،هن دال: عربية :مَسالَد
  .نۤشۤد: ويف العربية

الصفة من  :مِسالَد: من العربية :مالٕدۤس
  .صار وسخًا): العربية(الشيء  َمِسد

  .مةالدْس: واملؤنث عندهم
من الفرنسية  ،أو ديسمرب :ربٔسْمۤد

DECEMBRE، عن الالتينية: DECEMBER  مبعىن
  .العاشر
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مسي بالعاشر ألنه كان عاشر شهور 
  .الرومان اليت تبدأ من آدار

ماأخفي : سيسةالَد: من العربية :ةالدسيۤس
  .من الشر واملكيدة واخلداع

  .سايسالَد :وهم قالوا ،سالدساِئ: واجلمع 
رو ْشمقابل َد ،وّشَد: دلبإيقولون يف  :دّش
  .دعه :يف احللبية مبعىن

  .دّشر: انظر

 رايح يبيالصبح جب: ر إدلبيقول مسّح
إين املسحر أملك الزمان وهاهو ذا : يريد(و بدّش

  .).الصبح أكاد أطلقه
ربو العمى ماْبدّش، ضۤا]: من سبايهم[ :دّش

حتريف : نظر: يستعملوا ملن حيتقرونه فقط مبعىن
  .ُغّشي بصره): العربية(داَش 

  .يساف :انظر:  انظرها. طّس: ويدانيها
براهيم أنيس أا من إرى الدكتور يو

  .سار: ))ّشَذ((
ليش ماعم : قالوا للجمل]: من كمام[
  .دليلي اجلحش: نل بتدش؟ قال
كتري اه دّش أخد دوا]: يقولون[ :اّشَد

أخرج من فمه ): العربية(حتريف جشأه : وطاب
خيرج من الفم مع الصوت نتيجة  الريح: شاءاُجل

  .الشبع الزائد
  .اّشَدْت: وبنوا مطاوعه

  
  :دونـيري ،رينـدّش]: ونـيقول[ :رّشَد

  
ويف أصلها  ،مل جند هلا أصًال ،اتركين ،دعين
  :حتماالت التاليةاال

: العربية( الشيَء ))َردَس((أا من  - ً ١
  .دفعه شديدًا): سني املهملة ودون تشديدلبا

باجليم : العربية( ))رهَشَج((أا من  -ً ٢
أخرجها : املواشي ،تركه: )أو بتشديد ودون تشديد

  .تباعد عنه: رهوجّش ،أفرغه: اإلناءر وجّش ،للرعي
: التركية مبعىن ))يديشاِر((أا من  -ً ٣

  .سوعييكما يرى األب رفائيل خنلة ال –اخلارج 
ويرى صديقي السيد جورج الصباغ  -ً ٤

  .))ستور يلد((أا من 
  .ردّشْت: وبنوا منها للمظاوعة

شاع بعهد الفرنسيني أم ]: من كالمهم[
  .روأبو خليل دّش: شاغبوا بقوهلم

  .أبو خليل: انظر
لت دّلا ْتأجوا خيطبّو]: من كمام[

ة احلرامّي هرواللي بدّش. لتّخَدا ْتو ودشرّوـراح
وحلق  هو وأم أبودشر أّم. احني الفالفّت هبياخدو
  .مرت أبوه: خالتو

رت األم ابنا إذا دّش]: من كتاب اللباد[
البيت مبوت إال إذا حطت حتت راسو يف وحدو 

  .رغيف خبز
ب الزلعطان يف إذا كّل]: من اعتقادام[

ادنة رو تيطلع اجلحش عاملجسم اإلنسان مابدّش
  .ويشهنق

ك وَشُد: من التركية عن الفارسية :كالٕدَش
  .ة جيلس عليهاحشّي: كوَشأو ُت

راق جتمعه عوال ،كاتالدَش :وجيمعوا على
  .الدواشك: على

ون يف ــوبعض الكتاب املعاصرين يقول
  .كوَشالَد: ك الدَش

  .يثرةاِمل: وضع له يف جممع مصر
  .ةّيِشاَحل: ووضع له جممع دار العلوم

ويف عرض جهاز العرس يعرض دشك 
  .مايةاَحل

فالن بربك عالدشك ]: من كمام[
  .وبضرب فشك
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تطلق  يف اصطالحهم امليكانيكي :الٕدشلي
  على شيئني
املرتعة ذات احلنكني البارزين املسننني  -ً ١

وهي  ،اء القالب وغريهمن الداخل يرتع ا احلّذ
  .ة القندرجيديَّّرَز

  .ر آخر مسننًايسّي نالدوالب املسّن -ً ٢
  .ذات األسنان: ديشلي: من التركية

  .يالدشاِل: ومجعوها على
الربغل  ةصوتو متل طاحون]: من كمام[
  .كةا مچّراللي دشالّي

ن عن َمْشُد: من التركية :انَمالٕدْش
  .ّدالِض ،اخلصم  ،والعّد: شنامُد: سيةرالفا

  .مانْژد: ويف الكردية
  .TISHNAMI: ويف األرمنية عن الفرسية

  .انظرها. نَمشوبنوا منها فعل َد
الدمشان أحسن من أخوك ]: يقولون[

  .أحيانًا
  .وال مؤنث هلا والمجع

  ]:من شعرهم[
  ينإن زاد مايل فكل الناس خّال

  كل الناس دمشاينفمايل  وان قّل         
املتقدمة  ))الدمشان((بنوا الفعل من  :نَمْشَد

ن الناس واللي بدۤمش ،كنةمشنو دمشنة مۤاَد]: فقالوا[
ن ـَمشدليش امل ،ي دمشن دمشنۤد ،ماهو عاقل

  .لك بسكت
  .الدمشنة للمصدر الصناعي: وبنوا منها
  .الدمشنات: واجلمع

  .نَمْشَدْت: وبنوا منها للمطاوعة
ن دّش: عربية : من مفردات الثاقفني :نَدّش

قبل  هى فيه وباركصّل: املعبَد ،لبسه ألول مرة: الثوَب
وهم أطلقوها على املباشرة األوىل  ،أن يصلي فيه أحد

  .لكل عمل

 ،ة املستشفىمنت احلكودّش]: يقولون[
  .والباخرة اجلديدة

حتفال بتدشني عمل اال]: من لوحام[
و حمافظ حلب وإذا عرفت أّن ،مهة األمةمقياس علّو 

خط الترام  ن بزمانو مّدمصطفى الشهايب دّشاألمري 
مائة  متديدات نأي دّش ،لدار احلكومة ))برية املسلخ((

وعشرين مترًا فقط عرفت مقدار علو مهة هاحملافظ 
  .و ميثل حلباللي بّد

أطلقوها على  ،ةأو الدشيۤش :شيشالْد
: الدشيش: ربيةع ،ريًاالربغل الذي مل يسلق فغدا َط

  .ه غليظًارّض: ن احلبمن دّشفعيل مبعىن مفعول 
ثلثها دشيش وثلثها تهم واملاردل جيعلون كّب

  .برغل
طلبه ليأكل  ،اهّمس ،ناداه: دعاه: عربية :عاَد

رجا : لفالن ،ابتهل إليه: اَهللا ،ساقه  :إىل كذا ،عنده
  .طلب له الشر: على فالن ،له اخلري

للحم ولشيت : اريتگويف ملحمات أو
 افاستعملو(لألكل والشرب دعوتكم : صحتكم

  ).ح مبعىن الدعوةاالصي
  .وهم قصروا ،الدعاء: ومصدره
  .بدعي: وهم يقولون ،يدعو: ومضارعه

  .الدعا ،الداعي ،الدعاكو ،الدعوة والدعاجي: انظر

  .دعاء وأدعيت: واستمدت التركية
من التركية  دعا: واستمدت القرواطية

  . DOVA: فقالت
كفهم أمام أوعندما يدعون رم يفتحون 

. وعندما يطلبون كف العذاب يقلبوا ،صدورهم
ويف حالة غضبهم يرفعوا إىل فوق رءوسهم 

  .ووجههم أبدًا على السماء
للي ظلمك ارو أدعي ع]: يقولون[

  ).أنا مل أظلمك: يريدون(
من  ماأفلح من ظلم وال]: من حكمهم[

  .دعت عليه احلرم
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دعي على ولدي وبدعي َب]: من أمثاهلم[
يد املا بتحسن عليها بوسا اإل. آمني: لي بقولالع

  .وأدعي عليها بالقطع
عا مصدر َد: عاءالُد: من العربية  :عاالدّٕ

  .املتقدمة
  .ةالدعۤو: وهم قالوا: ةالدعَو: الواحدةو

  .األدعية: وقالوا يف مجع الدعا
  .واتالدْع: وقالوا يف مجع الدعوة

ٔرق أو َف ،غ الدعاآمني فۤر]: ويقولون[
  .الدعا

بنا لى اإذا دعت األم ع]: اللبادمن كتاب [
  .بزازااوا دعوتا برّد

ظامل التكون مالدعا ]: من حكمهم[
  .الختاف

لو دعا الكالب بستجاب ]: من كمام[
  .اببالبلد قّص ماّمت

وظيفة كانت يف : وگأو الدعا :الٕدعاجي
مهمتها توجيه الدعوات  ،عهد سالطني بين عثمان

بالدعاوة والتجسس وضمنًا يقوم (  الصاحلة للسلطان
  ).ومنهم نافع باشا وغريه ،له

ر الفوتوغرافية األثرية َوصويف جمموعة ال
صورة  –اليت قد يبلغ عددها العشرين ألفًا  –عندي 

طائفة من ذوي املراتب العسكرية واقفني يف أعلى 
والدعاجي  ،درج السرايا القدمية وأكفهم مفتوحة

  .يدعو للسلطان
: عربية ،من مفردات الثاقفني :عأرةالَد

  .سوء اخللق ،الفساد  ،سقالِف
  .عاراتالَد: واجلمع
 ،-انظرها –لغة يف الدعاجي  :وگالٕدعا

  .قالناِط ،القائل ،الالفظ : فارسية مبعىن ))كو((و
عالة ِف): العربية(  عاوةحتريف الِد :ةعاۤيالِد

ستحسان هب أو إىل رأي باالمن دعا يدعو إىل مذ

سواء بالتحدث أو اخلطابة أو اإلذاعة  ،ستقباحباالأو 
  .أو الكتابة أو النشر

  .عاياتالِد :ومجعوها على
: يريدون ،دعبل العجني]: يقولون[ :لَبْعَد

 مل ،ره بعد أن مجع أجزاءه ليكون كتلة واحدةكّو
  :ولعلها مما يلي ،جند هلا أصًال
له كّت): العربية( ل الشيَءمن دّب -ً ١

  .ومجعه
رها كّب): العربية( ل اللقمةدّبمن  -ً ٢
  .وازدردها
كربها ): العربية(قم ُلال َلَبْهمن َد -ً ٣

  .ليسابق يف األكل
  .تلعهابا: وَدْهَبل اللقمة العظيمة

  .قطعه): العربية( من كعربه -ً ٤
  .كل جمتمع متكتل: ةَرعُبوالُك

املستديرة فيها : والكعربة من الكتف
  .كاخلرزة

: رة اليسريةْدالِف :ة من اللحمَرعُبوالُك
  .القطعة القليلة

  .دعبلْت: وبنوا من دعبل للمطاوعة
يقولون ملن الكلفة بينهم ]: ومن تندرهم[

  .لعَبدالعفو  اْمل: وبينه يعتذرون
كل والوز جل عَبدامل و كّلُم]: من أمثاهلم[

  .اول موزطاْمل
سبحان اللي خلقك ]: من كمام[

  .ل راسكودعَب
  ]:من أغانيهم[

  بتنام بالفرشة دعبلي          ك مرا يللي ماَل مسكني
علول للتلطيف من بنوا على َف :عبولالَد

  .ل الصغري أو اللطيفدعَبدعبل املتقدمة مبعىن اْمل
: واجلمع ،الدعبولة: ومؤنثة عندهم

  .واحدة الدعابيل :والدعبولة ،الدعبوالت والدعابيل
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 ،ودعبولة التلج ،دعبولة العجني]: يقولون[
  ...ودعبولة الطني ،ودعبولة اخلرق

أطلقها الريفيون  ،باخلاء ):احلرا(عبول َد
حنوه وعلى ضرب من الصراصر الصغرية جترف البعر 

  .رهاحإىل ج
): احلرا(فالن متل دعبول ]: من تشبيهام[

  .يبةعلى قلبو رحية الّط بغّم
ال يف ـمن مفردات األطف :رميٓودّع

  .انظرها. ))رميوّحَد((
وطئه : عسًا الشيَءس َدَعَد: عربية :َدٔعس
  .وداسه شديدًا

  .اندعس للمطاوعة: بنوا منها
 ،وطئها: دعث األرض: يدانيها بالعربية

  .ضرا
  .داس: دعس: اريتگويف ملحمات أو

 –هللا حيفظو أ –شوفرينا ]: يقولون[
  .بدعس

  .األبطنعش: من مفردات األطفال :َدعش
: وقد يلفظها ،دعش! بابا : يقول الطفل

  .دعس
يب حلب ذمن جما :الشيخ علي الَدعش

  .املعتقد فيهم عهد طفولتنا
 ،وكلما ألبسوه ثوبًا مزقه ،كان عاريًا غالبًا

لذا كان  ،والينتعل وال يستطيع السري إال بصعوبة
أعطين : يريد ،دعش: يركب محارًا ويستعطي قائًال

  .وال يلفظ غريها ،أبطنعش
  .الدعش: الفوات انظر

بزيت قربه  هنَّونعهد حنن أن النساء كن يّد
  .طراز قبور األولياء: م املسّن

مرأة موسرة امسها ونعهد أن الزمت قربه ا
وظلت طويًال تالزمه إىل أن ماتت  ،ةون الدراوّيأّم

  .على قربه

أن معظم الناس كانوا يعتقدون أن  هدونع
جنازته ملا مات طارت ونزلت يف مدفنه قرب 

  .))ابالكّت((
وحلسن حظي استطعت أن أتصل ملوسوعيت 

فحدثوين أن حلب مل تشهد جنازة  ،مبن شهد جنازته
تقدمها كل جماذيب حلب وبلغ عددهم  ،كجنازته
حيث  ))حتت القلعة((ومشى وراءها الناس من  ،األربعمائة

سراج الدين درويش الذي  حىت بلغنا قرب ،كان يسكن
 ))ارةالعّب((انة سر الناعورة وواجهتنا جّبكان قرب ج

  .ها األلوفءوورا
 لكن محلة النعش مجدت أقدامهم وأبت

رت محلتها إىل وسّي ،ارةأن تسري حنو العّب اجلنازة
  .مدفنها قرب جبانة الشيخ تعلب

واعترضنا ضابط عسكري برتبة بينباشي 
ممنوع دفنه يف مدفن غري جبانة : يريد ،سقَي: قولي

  .ارةالعّب
ر قدۤااوعسكرك و هتفضل أنت: فقلنا له

  .ي اجلنازةمّش
اجلنازة طارت ال واهللا ! لكن يا أستاذ

  .هادا اللي شفناه بعينينا وحننا طالعني وراه ،ماطارت
مارأي من ينسبون إىل البشر : أقول

هذا والشيخ علي دعش عندنا  ،املعجزات والكرامات
فما بالك يف من مضى عليهم سنون  ،من يعرفه
  وقرون؟

 ،شنتهأالن ُخ: دعك الثوَب: عربية  :ٔعكَد
  .غهمّر: الشيء يف التراب ،دلكه: اجللد ،نهلّي: اخلصَم

  .عجن: دعك : ويف السريانية
  .اندعك: وبنوا منها للمطاوعة

صحيت : ٔوْيعوك ْشدأنا م]: من جمازام[
  ).يريدون احنرافها(مدعوكة 

 ا والّمش: متل الوردة]: من تشبيهام[
  .تدعكا
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هالدعكة على كل ]: من أمثاهلم[
. وان ودعكةمستريح وكعكة وال عشر ٕتْل. هالكعكة

  .مشين والتدعكين
  .أسنده ،اهقّو ،أعانه: دعمه: عربية :َدٔعم

  .اندعم: اوعةبنوا منه للمط
ل للمبالغة من دعم بنوا على فّع :مَدّع

  .املتقدمة
  .مّعَدْت: بنوا منه للمطاوعة

راح دعمسة وعيونو ]: يقولون[ :دعمس
ل مولعلهم بنوها على فع ،مل جند هلا أصًال: مدعمسة
  .انظرها. من دعس

  .عاءّداالسم من اال: عربية :ٔوىْعالَد
الشكاية إىل : ومن اصطالح احلقوق

  .وضعها العثمانيون ،احملاكم
 ،ة من التركية الدعوىواستمدت القرواطّي

  .DAVA: فقالت 
 ،أقام الدعوى]: احلديثةومن تعبريام [
سر خ ،ربح الدعوى  ،ل الدعوىأّج ،رفع الدعوى
 ،الدعوى مرجرجة ،كنةالدعوى مۤا ،الدعوى

 ،ودعوى تزوير ،دعوى قدح وذم ،سقطت الدعوى
وبت احلاكم يف  ،دعوى جزائية ،دعوى حقوقية

  .الدعوى
  .حتريف الدعوى: الدعوة: انظر

  
: يقولون]: من عثرات أقالمهم[ :ةٔوتّيالدْع
  .ةورقة الدعو: صوابه ،خطأ: ةورقة الدعوتّي

  .واستعملت الدعوتية يف العهد األيويب
  

و أّن ةدعو]: ونــيقول[ :ةالدعۤو
  وـمأسّل
  
  

حتريف الدعوى السابقة بأن  ،مابشوفا ْيدقين َه
  .أبدلوا ألفها تاء
و دعوة املظلوم من ّمت]: يقولون[ :ةالدعۤو

: املرة من الدعاء: الدعوة: يةمن العرب .السما البواب
  .بتهال إىل اهللاال

  .واتالدْع: ومجعوها على 
ألف دعوة من إبليس ]: من كمام[

  ).يظنون أم يسجعون(ماخبشت قميص 
تني لت: قال لو ،شيخي خدين معك: قال لو

  ).خدين على احلج: أي(الدعوة إلك 
 ،أجتو دعوة عالعرس]: يقولون[ :عوةالَد
  .الطلب من أحد أن يأكل عندك: الدعوة: من العربية

  .الدعوات: ومجعوها على
  .دعوت: واستمدت الفارسية

 ،من الدعوى العربية املتقدمة :جي الدعؤه
  .عياملدَّ: أي ،أداة النسبة التركية:  ))جي((بعدها 

  .ةجّي الدعوه: ومجعوها على
جية  شتا دعوهبال]: من كمام[
  .لدين مجۤااّۤدوبالصيف ع
 ،دغاه الشيطان وساواها]: يقولون[ :ٔغىَد

  :مل جند هلا أصًال ولعلها مما يلي ،أغواه: يريدون
  
بنوا  ،الصوت: ي العربيةْغأا من الَد -ً ١

غوة والَد ،ى مبعىن صاتمنها فعلها املهمل دَغ
  .مهمل فعلها أيضًا ،الكلمة القبيحة: غية والَد

 ))أغوى((و  ))أضلَّ((أا حنت من  -ً ٢
 ،غىَدوها إىل فمث حر ،ىَغَض :فكانت) العربيتني(

  .يْغوجعلوا مصدرها الَد
  

  .اندغى: وبنوا منها للمطاوعة
  .ودغى بعقلو ،دغاه]: يقولون[
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كه حركة حّر: دغدغه: عربية :دغدغ
  .ينفعل ا

) افنيگتلفظ اجليمني (َدج َدْج: ويف العربية
  .ثار الشهوةأ ،كحّر

]: ونــيقول[ ،يوتلفظ الضغِر :ريالٕدْغ
وامشي من هون دغري بتصل  ،را لعندو دغري

أو  ،أو دوغرو ،دوغري: من التركية ،للمحطة
): وتلفظ الطائان ضادين(طوغري أو طوغرو 

  .املستقيم
  .يِردْغ :ويف املغرب األقصى

ي والبمِش ،هادا زملة دغري]: ويقولون[
  .دغري أهللا برزقو
امشي : ر الشوام احللبية بأم يقولونويعّي

  .كميَنإا اجنقم على دغري دغري وبعَد
من  ،ت العنيدغۤش]: يقولون[ :َدٔغش

أي : ةغَشش والُدَغدخل يف الَد ،شًاَغدغش َد: العربية
  .لمةالُظ: شِخَد: عن الفارسية : الظالم

  .الشجر الكثيف امللتف: عربية :لْغالَد
  .األدغال: واجلمع

  .وهم أمالوا ،ةَلْغالَد: والواحدة
  .التْغالَد: ومجعوها على

بنوا على  ،لجر مدغّۤالَس]: يقولون[ :لَدغّٔ
  .كثر نبته واشتبك): العربية( ل املكاُنل من دِغفّع

ل صاير متل شعرو مدغّۤ]: ومن جمازام[
  .الغول

ك من يطلقوا على ورقة املِل :غليالَد
تلفظ الطاء (طاغلي : من التركية ،أوراق الشدة

  .كما يسميه األتراك – اجلبلّي): ضادًا
  .يالدغاِل :ومجعوها على

 –اهللا  َمـعلي –ال هالرّج]: ويقولون[
  ،اجلبلّي: ن التركيةـم ،ي مالدغايلـدغل

قى املصاعب وملن هو راستعملت جمازًا ملن ي
  .كّنحُم

: من التركية: امةمن اصطالح الغّن :يالٕدغِل
 دّيالوَل: أي ،أداة النسبة: ))يِل((و  ،الولد: ))دوغ((

أطلقوها على اخلروف الذي عمره سنة  ،أو املولودي
  .أي املولود يف هذا العام ،واحدة

  .انظرها. ورگرگال :ويسمون الدغلي أيضًا
]: يقولون[ ،من مفردات الثاقفني :َدٔغم

جماز من  ،يه وأثر فيهلاستوىل ع: يريدون ،دغم فيه
  .هعّض: ضغمه العربية

  .اندغم: بنوا منها
  

وليس هذا  ،أطلقوها على اخلشب :الَدّف
 ،َدفٓا مبعىن اللوح: والكلمة من السريانية ،يف العربية

  .اخلشب كل لقوها علىطوهم أ
  .َدف: ويف العربية

  .فوفْدال :على ومجعوا الدّف
  .ايةاي والَدّفة والَدّفّفالَد: والواحدة عندهم
  .اياتات والدّفّفالَد: ومجعوها على

ي أطالع روحو من بّد]: املهدد لقويو[
  .جمازًا) من أضالعه: يريد(دفات صدرو 

  .رّجن: مبعىن  ))فَدّف((وبنوا منه الفعل 
  

من آالت القرع  :عربية ،والُدّف :الَدّف
: من الفارسية ،وج أو النء كانت بصواس ةاملوسيقي

  .فأو َد پَد
الفارسي مأخود  أن وعندي: ي شريقال إّد

  .اللوح: فٓا ومعناهَد: من األرامي
  

: فقالت ،واستمدته التركية من الفارسية
  .فَت
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: الُدّف :١٩٨ صة ـيف املوسوعة التيموري
  .ومعروف عند العامة بالطار ،من آالت الطرب

كما  ،الرّق: ويسمونه أيضًا: نقول حنن
  .رةالداْي: ونه ميس

 *َيّيُحف يف شعر جابر بن وجاء ذكر الَد
  .يف القرن السادس امليالدي

وكان طويس أول مغن عريب كبري يف 
. كما يف األغاين –ضرب على الدف املربع ياإلسالم 

  .١٧٠ص٤ج
شهدت سوقًا خاصًا لبيع و: ونقول حنن

  .منها املربع ،مراكش نةيمد يف الدفوف
ولعل السبب يف حترمي الدف املربع وإباحة 

كما -ن ـيرجع إىل أن طويسًا كان من املخنثياملستدير 
  .-يف املطرزي 

على أن صفوة أهل املدينة يف القرن األول 
كما ذكر الفضل بن  –اهلجري يؤثرون الدف املربع 

  .-مة َلَس
 :٨٨ص ٨جللمسعودي  ))مروج الذهب((ويف 

د يف ويترّد ،ك هو الذي ابتكر الدفن َملبأن ُتَبل 
أن الذي نقر عليه ألول مرة يف زفاف : حديث الناس

الد األول : ))أوليا چليب((كما يف  –سليمان لبلقيس 
  .٢٢٦ص٢ج

أن  ))بدائع الزهور((ويذكر ابن إياس يف 
اآللة اليت كان يعزف عليها اإلسرائيليون أمام : الدف

  .العجل الذهيب
  .ّفُت: واسم الدف يف العربية

 ٩٢٤اليهودي املتوىف عاموترجم سعديا 
  .بكلمة دف ))فُت((كلمة 

  .ADAPA: والدف يف اآلشورية
_________________________  

  :وذلك يف قوله من املفضلية الثانية واألربعني*
  هزمتدوي كدف القينة امل           وصدت عن املاء الرواء جلوفها   

وهو . جابر بن حينكامل ان امسه ال شرح يفصفي روقد ذكر العالمة امل
  :صديق امرئ القيس املعين بقوله

  كفاينأعلى حرج كالقر ختفق          فاما تريين يف رحالة جابر   

  كِفَد: ويف الكردية
  .DIF :ويف األلبانية عن التركية

  .أيضًا DIF: ويف هلجة البوسنة عن التركية
  .ADUFE: ويف اإلسبانية عن العربية
  .ADUFE: ويف الربتغالية عن العربية

واألوروبيون نقلوا عن عرب األندلس 
  .استعماله

  .برقص ّففالن من غري َد]: من كنايام[
ينا عن وعّد ّفكسرنا الَد]: من كمام[

  .ّفَدا جمنونة وعطّو...) . أو بعجنا الدف و(الغنا 
 ّفر يا َدگدن]: من أغاين األعراس قدميًا[

  ...).رّقأو ن(عالطارة 
: -وتسهل مهزته –فأ الَد: عربية  :الَدفا

  .شعر ا ،وجد احلرارة : ئِفمصدر َد
) العافية: يريدون (فا عفا الَد]: من أمثاهلم[
بفرو : يريدون ( فا جبلد الطليالَد. والربد جفا

  ).اخلروف
: -وتسهل مهزا-أه ّفَد: عربية :اَدّف

  .أسخنه
  .اّفَدْت: وهم يقولون ،أّفَدَت: مطاوعها العريب

ا وال ّيفروة بتدّفالفالنة ال]: من كمام[
  .اّيبتلّف مرت األّخ
  .يدّفيارة ماْبتوب الْع]: من أمثاهلم[

  .انظرها. مصدر دافع: عربية :فاعالِد
دفع به ما ُي: فاعالِد: صطالح احملاكماويف 

  .دعوى اخلصم عند املرافعة
: الوطينفاع الِد]: ومن تعبريام احلديثة[

إعداد املواطنني امللكيني للدفاع عن بلدهم بالتعاون 
  .مع القوات املسلحة

جمموع الصحف تضم إىل : عربية :الدفتر
  .دفتر: عن الفارسية ،بعضها

  .وهم أمالوا ،ردفاِتال: واجلمع 
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  .رَتَدف: ويف التركية عن الفارسية
ويف  ،ديفترٓا: ويف السريانية عن الفارسية

  .اديفتَر: الكلدانية
  .دفترٓا: انية عن الفارسيةويف الرّي

واستمدت القرواطية الدفتر من التركية 
   TEFTER: فقالت

من التركية  واستمدت البلغارية الدفتر
  .أيضًا TEFTER: فقالت

دفتر : منها ،وأنواع الدفاتر كثرية
ودفتر  ،ودفتر دوبيا ،اتشيّكالدفتر  ،السيكارة
 ،مودفتر خمّر ،بودفتر قّال ،ودفتر جيب ،الطالب

  ...و ،وودفتر كاّر ،ردفتر مسّط ،ودفتر أبيض 
لى الشركات ـويفرض القانون السوري ع

ن تنظم أال املعني املواحملال التجارية ذات الرأس 
  .دفاتر جتارية
 وللّ حط. و دفترهعقلي ما]: من كالمهم[

  .هالشغلة براس الدفتر
. احليطان دفاتر اانني]: من كمام[
  .ٔشقٔشقفالن دفترو ْم. ية ومعو دفترفالن مالنافّع

ي متوّل: من التركية عن الفارسية :الدفتردار
  .الدفتر

  .ويف حلب بيت الدفتردار
: من الفرنسية عن اليوناينة :ارييفۤتالۤد
DYPHTERIE : مرض معد يصيب األطفال دون

 ،حلنجرةا يف يلتهب فيه الغشاء املخاطي: العاشرة
  .ويرافقه احنطاط عام يف القوى

را سدة دّفهالبضاعة كۤا]: يقولون[ :رَدفّٔ
 ))هَردَف((ل من بنوا على فّع ،فهاصّر: يريدون ،اعّن

  .دفعه يف صدره: العربية
  

  .وكل شيء خبثت رائحته ،اللحُم: رِفوالَد
  .ردفّۤاْمل: ف املسروقاتومسوا من يصّر

  .انظرها
س هالقرادات هللا دَفأإذا ]: يقولون:[سَفَد

ولعلها  ،مل جند هلا أصًال ،ة بسترحيوا العاملاإلنسانّي
  :ممايلي

  ).العربيتني(ر أا من دفن وسّك -ً ١
  .انظرها. ))دفش((أا حتريف  -ً ٢

  .اندفس: وبنوا منها للمطاوعة
 ،بو عاألرضفشو وقَلَد]: يقولون[ :َدَفش
  .دفعه): العربية(حتريف فدشة وهي  ،مل جند هلا أصًال

من دفره : والنرى صحيحًا قول أمحد رضا
  .مبعناها أو من دفعه
  .املتقدم دفش باملعىن: غرب األقصىويف امل

  .دفش باملعىن املتقدم: ويف حضرموت
  .ركل ،رفس: َتَفش: ويف السريانية

  .اندفش: للمطاوعة اوبنت هلجة حلب منه
 ))دفش((فع ونرى أن األصل يف معىن الد

 ،هلواءاذلك ألن الدال للطرق والفاء للذهاب يف  ،الفدش
أال ترى أن اجلذر الثنائي للكلمة أعين  ،طرقه فمضى: أي

ئفة من الكلمات كلها تدل االدال والفاء تتصدران ط
  ...دفن ،دفق ،دفع ،َدَفر: على الدفع

النعرب عن الدفع بفدش  وَمل: وإذا قلت
يبدو أنك : مبعىن ذهب يف اهلواء ألنه طرق؟ قلت

ب مث عن ر بفدش عن املسبَّنعّب: قولت نتريد أ
وجوايب أن نفسية اللغات السامية ليست  ،السبب

تذكر السبب : طابعها ،العكس بليتراءى لك  اكم
  .بمث املسبَّ

 ))فس((كلمة فستق من مقطع : وإذا قلت
فتح شق تتعبري عن  :))فس(( و ،))طق((ومقطع 
فكان على  ،تعبري عن الضرب: ))تق((و ،الفستق 

بتقدمي السبب  :مذهبك جيب أن يسمى تقفس
  .بوتأخري املسبَّ
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ن ـال يا صاحيب قد يكون هذا م: قلت
. ليست سامية ))فستق((و  ،طابع غري اللغات السامية

  !.ٓوس البيض عالباجنان خّييقال ْت
  .ن ما حبمل دفشةفال]: من كنايام[
. ص ودفشفالن عينو بْع]: من كمام[

  .سيارة فالن سيستم دفش
واحد بيعرف تركي ]: من نوادرهم[

عم و يشتكي ومسكني ق ايدية بّدرا عقّل ،ترقيع
ام القوميسري قّد وفوش ،اية طنيجيو معّبۤاحوببكي و

: لگاس دأحد الّن) أنا: (نَب: وامسعوا عم حبكي
: وار) غرفتان: (أوضه يكيخان العلبية إَبن  ،)لسُت(
: يدمإي عّدن من ورا اجلامع ْمياهٓو َب ،)موجود(
: ين دفش إيتديل حطب َبٕحْم ،)كنت مارًا(
هم ) انظر: (باق ،يي على خلقّتشتِّطرَب ،)دفعين(

چنق حلمة ) حنيبهاد هنا دزاو(م َه ،إيتدي قمباز شّق
  .إيتدي كّب

  .ر أوالني سكۤتهايۤد: يسريمفأجابه القو
  
  .املتقدمة ))دفش((مبالغة هلم  يف  :شدّف
ش إذا ردت تعيش دّف]: من أمثاهلم[

  .ش السكران بقع حلالودّفالْت. تدفيش
  
قولوا  –ى واحد أهللا هَد]: من نوادرهم[

ي ويدعي مع يصّلورا عاجلۤا –هللا يهدينا جباه النيب ا
شوفو  ،القبلة و بعد ماكان مابيعرف وّجويتوب لرّب

و ل تسبيحاتو ووّچال بكّماليوم طالع ماجلامع وعّم
زحطت  ّالاي وِشه مۤاوهّو ،انإمينقط نور وبعم 

قام املسكني بالزور  ،مب: وٕإجرو وانطبش على وّچ
بسنانو  بكّز وكل خطوة عم ،أجرو جّر وعم جبّر
وقام  ،وى ماألوىلـزحط تانية أق ّالاو ،على شفتو

  وكل  ،ّوكل خطوة بٔآه ،وبعرج ،ى عاحليطترّكبعم 
  

ه هيك واال راحية تزحط أجرو هّوو ،ةطيفّيبلخطوة 
  .كمان

حاجة : هداك الوقت التفت لوراه وقال
  .اعيَدْبقى الَب... حيرق ،اش ٔبقى ٔيتدّف

ه اه وأبعده ورّدّحن: فعًادفعه َد: عربية:عدَف
: القوَل ،اهأّد: إليه الشيَء ،أدخله فيه: يف كذا ،وأزاله
  .محاه منه: عنه األذى ،وأبطله حبجةه رّد
  دافع والدفاع والدفيع ودفع: انظر

يدفع حلاملها ]: ومن عبارام احلديثة[
  .املبلغ

دفع مثن : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .غروره غاليًا

... غب مرور: ومن عبارة كمبيالتهم
  ...فع حلاملهادملزوم أ

  .اندفع: ومطاوعها العريب
فلوسو بنت السلطان  البدفع]: من أمثاهلم[

  .عروسو
اهللا  دفع: املصاب] من دعائهم لفالن[

  .كان أعظمما
وهم  ،مبالغة يف دفعه السابقة: عربية :عدّف

حق الغدا  ودفّع: استعملوها أيضًا مبعىن جعله يدفع
  .كك وانت عيَنبالزور عيَن

  .فعداملرة من ال: عربية :الَدفعة
 دفع لو دفعة من حّق]: من كالمهم[

ي دفعة خود هَْ. عطاه املصاري على دفعتني. ادالّرب
 زملة دفعة. هالدفعة قبلتا غري مرة مابصري. عاحلساب

  ).عاتْفدفعة مالَد: أو(
: يريدون ،ف البيتدّف]: يقولون[ :فَدّف

  .انظرها. ّفبنوها من الَد ،نصب فيه الدف
وكل  والدمُع دفق املاُء: عربية :َدٔفق

  .بشدة هصّب: واملاَء ،انصّب: مايراق
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خود ودفق : هللا قال لوَأْو]: من استعارام[
أهللا الحيرمنا . ،آمني اقولو!  ةيامجاع ،الرزق عليه
  .مالتوفيق

  .اندفق: العريب ومطاوعها
  .ويف الكلدانية مثلها ،فقْد: السريانية ويف
  .دفق مبالغة يف: عربية :قَدفّٔ

: وهم يقولون ،قَتَدّف: العريب ومطاوعها
  .قّفَدْت

نبات : ىفَلل والِدْفالِد: من العربية :ةالٕدفۤل
ومحله  ،له زهر أمحر كالورد ،له حيوانكال يأ مّر

 ،ينبت يف شواطئ األار ويف اخلرابات ،كاخلرنوب
  .دفنه: عن اليونانية ،هدفَل: عن التركية

  .اآلء: وعربيه
من شم الدفلة  رالبكّت]: من اعتقادام[

  .رشبْط
واراه يف : دفن امليت دفنًا: عربية :َدَفن

  .كتمه: هسرَّ ،التراب
: مامؤداه ٢٥٥ص١ج ))رـالنه((الغزي يف  قال

 ،حضروا له أحد حفظة القرآنأمىت احتضر املريض 
حىت ميوت  ))الرعد((انبه ويتلو غالبًا سورة جبفيجلس 

مث ينثر  ،فيغسل باملاء الفاتر مع األشنان والصابون
والنسوة تنوح  ،أ له قربويهّي ،والعبيثرانور فعليه الكا

  .والبدو يستأجرون نائحات ،وتلبس األسود
ضرب أحدهم صفحة قنطرة باب  ورمبا

وحيملونه  ،الدار بإناء خزيف كي اليلحق به غريه
ورمبا تقدمه من يؤذن أذان  ،ىمهللني حىت املصّل

  .اجلوق
  .اليهوددفن : ٢٦٦ وص ،دفن النصارى: ٢٦٢ ص١ ج: النهر انظرو

  .ويف الكلدانية مثلها ،ْدَفن: السريانية ويف
اجعل . كرامة امليت دفنو]: من أمثاهلم[

  .كصدرك مدفن سّر

ي سوا گالشيخ زن امو دفّن]: ومن كمام[
قاموا  ،شخصني يف سفر مات جحشن يف الطريق: أصله(

وا املدفون الشيخ ة وّمسوه وبنوا على قربو قّبحفروا وطّم
والتاين  لّميوواحد  ،ينوساووا عليه مزار للمعّد ،يگزن

  .يب أكالتن ولوازمن باملناوبةجببرو لضيعة 
  :يوم أجا اللي راح عالضيعة وقال لو ذات

  !لنشوف أش أهللا رزقنا اليوم هات
  واهللا مااسترزقنا-
  .هالشغل ما بصري ؟ شلون-
  ي عم حبكي الدغريگوحق الشيخ زن-
  .سوا يگا الشيخ زنو دفّنك ْموَل-
  ]:كميهمن شعرهم الت[

  دفنوينايف طنجرتا           - !آه ياعيوين – القشة
  بالتومات والليموين      ات   ـواحلفتاي واملرقات

  .انظرها. واحدة الدف :ةالَدفّۤ
بسمار  فة مايف واليف الّد]: من كمام[

و ي حّقحّط). هعقللال رابط وال ماسك : يريدون(
ل َعجب ْةعقلو خّف يف اللي. ةبالقّفة بتجي اللحمة عالدّف

  ).يركب السفن: أي( ْةدّف بينو وبني املْي
كٓو بطالع روحو ]: يقولون مهددين[ :ةالَدفّۤ

لعلها من  ،من أضالعه: يريدون ،روات صْدمن دّف
استعملوها جمازًا  ،اجلنب من كل شيء: ةّفالَد: العربية

  .مبعىن األضالع
 ،نتسّخ: الربدئ من ِفَد: من العربية :يٕدِف
  .شعر ا ،وجد احلرارة
 ةيهالبيت ديف وهاألوضة دْف]: ويقولون[

  .فيستعملوا صفة مشبهة ،ةفّيأو ْد
دب املاء يف : سعد السعود]: من أمثاهلم[
وز ب: ت أشيا مابتدفاَلْت. ي كل مربودالعود ودِف

 بتإذا ضّب .املرا) عدقم(ق والكلب وأصابيع احلّال
بت باكر خود وإذا ضّب ةمغارة دفّيية القي لك عّش

  .عصايتك وسافر
  .واألدىف االدف: انظر
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: واملؤنث ،فآنالَد: من العربية :الَدفيان
  .الدفيانة: وهم يقولون ،ىالدفَأ

على  – انظرها –بنوها من دفع  :يعالدّف
  .اسم الفاعل يف يل مبالغةفّع

  .يعنيوالدّف عةيالدّف: على  ومجعوه
عليه  ىمابنحك يعدّف هادا زملة]: يقولون[

  .شي
 ،صغر ،ضد غلظ: الشيُء دّق: عربية :ٔدّق

  .غمض
  .واوهم رّد ،ةالِدّق: ومصدره

كسره : ًاّقَد الشيَء دّق: عربية :ٔدّق
أو على الشيء أو  الشيَء ودّق ،قرعه: الباب ،هورّض

  .عه عليهوّق: بالشيء
  .سحق: دق: ويف السريانية

. فالن أكال دق ودوس]: من كالمهم[
  .لة يف قلعة حلبوا عْمكانوا يدّق

صدرو وضمن  فالن دّق]: من كنايام[
كلما دق الكوز باجلرة بساوي لنا هالعزا . املسألة

  .دق التوم باعكاسوبأزغر زغرينا ). هاحلفلة: أو(
 .البدق الباب بسمع اجلواب]: من أمثاهلم[

قال . ق والنقق والَدالَب: ي من بالوي احلقت بالِوَلْت
اسآل اللي : تشقين؟ قال لوب ليش عم: للبسماراحليط 

وإذا كنت خازوق  إذا كنت ميجانا دّق. عم بدقين
  ).مستمد من التركية( ه مْيوهّي املْي دّق. اصبور

  ]:من شعرهم[
  ولهّلاح بز الصخبو           و   لهّلاملهباش  بدّق

مو كل من دق بسمار ]: من كمام[
و وأنا أش أنته حّق. ودّقو فوق حّق. قال أنا جنار

وقت دق . ورّب هادا دق سنكري وإال خلقْة .و؟دّق
ل الصبايا كة وقت دق الكّب ،التوم كل الصبايا بتقوم

  .ابتتخّب
  :منها ،ملعاين أخر ))دّق((وهم استعملوا 

ع على آلة موسيقية َرف وَقَزمعىن َع -ً ١
  ..ة ومزهرمن عود وقانون وكمنجة ودايرة ودربّك

 ،ودقوا املرش ،دقوا البشرف]: يقولون[
  .ودقوا األسطوانة

قة عم مبشي على َد]: من كنايام[
 ).كأنه يرقص:  يريد ،من دقات الدربكة(ص ـون

  ،)عالوة على هضمه حقه ضربه: أي(و و دّقفوق حّق
: فالن متل أبو حبيب]: من تشبيهام[

حكى لنا أنه  ،اخلّل ةنعرفة يف قهوة بواب(ي بغّنبدق ما
ي ألن صوته اجلميل القدمي فقده حبيلة من اليغّن

وسخ (وا له يف العرق شيئًا من إذ دّس ،أخصامه
  ).ةفاقتصر على الدربّك ،)احلمام

ي وال التقول للمغين غّن]: ومن أمثاهلم[
  .ه مْيوهّي املْي دّق. اق دّقللدّق

ي والفارة غّنبأبو بريص ]: ومن كمام[
  .كطبَل ك ودّقحبَل شّد. بتدق

  .عزف وُقِرمعىن عُِ -ً ٢
دّقت . والزمر الطبل دّق]: من كالمهم[

  .دّقت املّزيكة. دق الربظان، دق اجلرس. الساعة
طلعوا  باحلارْةدق الطبل ]: من كمام[
  .دق الطبل وشاشت انونة. ارْةكل الدّو

  .ك رجليهمعىن حّر -ً ٣
 ا مشو ماجلميلية لربيةبدّق]: يقولون[

  .ععم بدق يف املي وببّو .املسلخ ومابدفع فرنك
هاألمسر أبو  شفْت]: من كنايام[

الشوارب املعنكفة واخلال املربوم واللي عرض شالتو 
أهل  ،بتحسبو عنتر ))وأنا أنا((تو وداميًا شْف ،دراع

نا كانت أجريه عم گنا بالگملا دق ال هاحلارة شافو
  .بتدق بضهرو
  .شيءلمعىن أمسك با -ً ٤
 :اري وقالـباملص دّق]: من كالمهم[
  .هـوا فية ودّقـّوا البوليسيـأج. انـيادامي اإلحس
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 التدّق. م وانقلعدق بصرمايتو وببسطونو وما سّل
  .رتعجببفالن 

  .معىن دقر ومّس -ً ٥
  .التدقو: يقول اليهود

ت عبايت دّق: ومن كمات البدو والريف
  .ةعباة ابن عم اللي چال احلالَو

ا حقوقا وا صندوقا وعطوَّٕدّق]: أمثاهلممن [
  ).روا مالية العروس وأعطوها املهر املالئم هلاقّد: أي(

باب  البنت متل حلقْة]: من تشبيهام[
  .اا واجلاية بدّقالراية بدّق :صقاقال

باملعاين العربية واملولدة  مصدر دّق :الٔدّق
  .املتقدمة

  :وا هلا أيضًا املعاين التاليةوولّد
غرز قسم من : أي ،معىن الوشم -ً ١

 ،يلجعليه الِن بإبرة بعد أن يذّر اجلسم كالشفة والزند
  .دخان الشحم: أي

  .دق واندق ودقدق وتدقدق: وفعلها
معىن اجلولة من لعب الطاولة  -ً ٢

  ...والدومينو والداما والشطرنج والورق و
  .قوقالْد :ومجعوها على

، يف الطاولة ّقالَد: يقول العبو الطاولة
  .أنه جمهول ملن مصري رحبه: يريدون

  .عطلع الدق ماۤن: نوويقول
حتيالة محًال على معىن املكيدة واال -ً ٣

ى يل فيه ساَو]: يقولون[ ،معىن جولة اللعب املتقدم
  .خبتتّر دّق

قوق شغالت جوان يساوي ْد]: يقولون[
  .قوقْد

وعمل  ،ناقص ى معو دّقَواس]: نوويقول[
  .واأليام بيناتنا بدّق إي دّق ،فينا هالدّق

 :املنشورة يف ))اشيومية نعوم ّخب((يف 
ونا ودّق ٢٦ بنا الورق دّقولع :٤١٨ص٣٥س:املشرق
  .كلهم

: أي ))ّقَد((: ق األب توتل يف احلاشيةوعّل
  .غلبونا :أي ))ونادّق(( و ،دور

من  ،على ناعم الفحم أطلقوا الدّق :الٕدّق
  .التراب الناعم): العربية(ة الُدّق

أنا حبب الطبخة على دق ]: ويقولون[
  ).التؤدة: يريدون(

فالن طبختو على دق ]: ويقولون[
  ).ليس لديه القوة الكافية لتحقيق عمله: يريدون(

 ))حبسيتا((خان يف : خان الدق :خان الٕدّق
  .كان يباع فيه الدق

 امع البّقجو خان الدّق]: من كمام[
  .ن احلقضاع فّي

أرضيتها سوداء : من صايام :البسمار ٔدّق
  .وفيها دوائر بيض

أرضيتها سودا أو  :من صايام :ٔدق اللرية
  .ةمخرية وفيها دوائر صفر بقدرنصف اللرية العثمانّي

أطلقوها على من يدق احلجر  :اقالَدّق
وعلى من  ،وعلى من يدق صايات النسيج ،ورةبالدّب

  .يشتغل بالوشم
  .اقةالدّق: واجلمع

  
اق عود على فالن دّق]: يقولون[ :اقالَدّق

  .يقدّق: أو ،أصلو
  .يقالدّق :انظر

  
 اقة عود والشّبقحبة ودّق]: من كمام[

مقاييس  تفسد الزمان وغد: نويريد( ودٕألو نّب
  ).اإلنسان ضالة
  .نيدّق: فالن دقان أو ]: يقولون[ :انالَدّق

  .الدقني: انظر
انة مالك إجر من كتر الدّق]: من كمام[
  .تدوس
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  .كتوروالد: انظر :الدقتور
بواب احلارة ادقدقوا ]: يقولون[ :دقدق

  .انظرها. ّقبنوا على فعفع من َد ،يتاكّل
  .تدقدق: وبنوا مطاوعها على تفعفع

  .دقدق مبعىن دّق: ويف احلبشية
مبعىن  ّقبنوا على فعفع من الَد :دقدق

  .انظرها. وشمال
  .دقدق: وهلجة املغرب األقصى

  .تدقدق: مطاوعه على تفعفعوبنوا 
  .بشفافا ةة مدقدقالبدوّي]: يقولون[

 ))دّق((بنوا على الفعفع من  :الٕدقٓدق
  .صغر): العربية(

  .الدقاديق: ومجعوها على 
  .احليوانات الصغرية: َدقٓدقٓا: ويف السريانية

ن الفحول وين؟ وۤي! يامجاعة]: يقولون[
هالة : طلعوا الدقاديق عامليدان وصارو يقولوا

إي هالدقاديق مابستحوا على  ،ا فالن وفالنكتب فّيب
  .نوّچ

بل الدقدق  ،لغة هلم يف الدقدق :الَدقدوق
): العربية( الشيُء عفول من دّقَف: لغة يف الدقدوق

  .صغر
  .الدقاديق: واجلمع

ال تدٓقر اجلربان بتنعدى ]: يقولون[ :َدٔقر
 ،خنز: رَقْد: من السريانية ،هالمتّس: يريدون ،ومّن

وهم  ،صدم ،رفس ،نطح ،ضرب ،لكز ،لكم ،خنس
ومبعىن سكنت حركته إثر أن  ،ّسيستعملوا مبعىن َم

  .سُم
  .اندقر للمطاوعة: بنوا منها

 ،اللذعة ،اللسعة: ْدقَريه: ويف العربية
  .الوخزة

  .رالداقور ودّق: انظر
يل  واقف .ر معناۤقالشغل دۤا]: من كالمهم[

  .عالدقرة والنقرة

دٓقر تالولد ال تقاربو ت]: من أمثاهلم[
  .ك بشواربوشوارَب

ر املتقدمة ملعىن َقل من َدبنوا على فّع :دٔقّر
  .ّسف سري الشيء نتيجة أن ُمتوّق

  .رتدّق: لوبنوا مطاوعه على تفّع
رنا يف دّق. معنا ر الشغلدّق]: من كالمهم[
  .رٕصحنالٓو مادّق. ْيَوالدرب ْش

من بعد مامحلت وطنربت ]: من كمام[
  .رتأجت عالباب ودّق

م اۤرالعادة صاحبك ۤب]: يقولون[ :فالٕدۤق
بنوا الصفة  ،أنه متعاظم: يريدون ،بوزو وصاير دقف
  .ثجان املخّنَيَه): العربية(ف َقعلى فعل من الَد

  
استعمل : وغريه احلساَب ققَد: عربية :قَدقّٔ

  .الدقة وأنعم النظر
تدقيق وتدقيقات : ةــواستمدت التركي

  .قومدقَّ
وتلفظ (طوقماق : من التركية :ٔماقالٕدْق
قة اخلشبية يدق ا اللحم يف اجلرن طرامل): الطاء ضادًا
 ،ااملنقار برضومطرقة النجار اخلشبية ي ،أو يف غريه

ا وتر  برضء ياف اخلشبية اجلوفاومطرقة النّد
واملطرقة تضرب ا أكياس البضاعة اليت  ،القوس

  .ومطرقة غسل النسيج ،تشحن ليصغر حجمها
إذا مسعت طرق ]: وكانوا يقولون[

  .و يف البلد يف شغليف أّنالدقماق يف خان الوزير اعۤر
  

ة ة نّيأكل دقماق كّب]: يقولون[ :ٔماقالٕدْق
عة منه على الكتلة اّم: يريدون ،ودقماق مرتديال

مسوها بالدقماق على  ،شكل قضيب قصري غليظ
  .التشبيه بالدقماق املتقدمة
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جمتمع : ن والَذَقنْقالَذ: من العربية :نْقالَد
  .لحيني من أسفلهمالا

: اوهم قالو ،األذقان والذقون: واجلمع
  .قونالْد

وهم أطلقوا الدقن على ماتقدم وعلى ماينبت         
  .من الشعر وصفحيت اخلدعلى جمتمع اللحيني 

وهي ليست : قال الشيخ أمحد رضا
  .فصيحة

استعماله مبعىن : ))شفاء الغليل((وقال يف 
  .-كما صرحوا به  –اللحية من كالم املولدين 

 ،يف دقنك: يقول أهل بغداد: ))التاج((ويف 
  .- ))األساس((كما يف  –يف حليتك : أي

أهل وكذا هو عند عامة : وقال داود چليب
  فصيحة ةوليست بلغ ،مصر

الدقن : ويف املغرب األقصى يقولون: أقول
  .اللحية: مبعىن

: الدقن: ))ربيع األبرار((وقال الزخمشري يف 
  .طَباللحية يف كالم الَن
ن ۤقۤد: ويف السريانية ،وهو صحيح: أقول

ومثلها بالفتح  ،اللحية: يريدون ما ،وَدقنٓا
  .ريانالس: والعرب يريدون بالنبط ،بالكلدانية

  .اللحية: َزَقن: وامسها بالعربية
  .دقنٓو: وامسها باحلبشية

  .الدقان والدقني والدقنيش: انظر
  .االك وّمحينعل دقَن]: من سبام[
ز الدنيا مأمور عّج]: من نوادرهم[
يوم ماأليام أخد معو دركي وراح  ،مالرشوات

  .عالدقون ريبةع جييب ضللضَي
  .جابو وسألو ،مقام ممسع فيه القائ

ق؟ هي بتتصّد ،رفنياأنته سيد الع: جاوبو
شفت  ،تهموين وأنا بريبو عم كو شفت بعينك أّن

  .ق ضريبة عالدقن؟ حدا بصّد ،إال ما شفت
  .ضحك على دقنو]: يقولون[

ر الصيب مع گرگإذا ]: من كتاب اللباد[
  .وجةالبنات بتطلع دقنو معُو

 .طويل الدقن قليل العقل]: من كمام[
: قال لو. ايةـاية ورخى دقن الكوسالزبّت لّف
 .ى شيـشي عل يْمِق:ع ودقنو طويلة قال لوـأصل

رك فالن بۤا. صص من دقن هاملعۤرإلو قرص مقرّۤ
  .رخييشيخي دقن ْف. دقناحبضنا وعم بنتف ْب

موكل من . اك تفارقا شّققن اللي بّدالَد
دراع شاش ودقن ببالش بتصري . ى دقن صار شيخرّب

يل واحد شۤا. كقتو بلزقو بدقَنَزاللي َب. اشغّشأكرب 
ما ختاف إال من أبو الدقن . اب فّيغّلدقنو والتاين مت
  .سةة املكّباملهشهشة واللّف

ن يقولون للملتحي يدّخ]: من تندرهم[
  !. يا صاحب الدقنني: يلةگأر

إذا طالت الدقن ضر طوهلا ]: من توريام[
  )طوا هلاضرِّ: يريدون (

العتب . راحت دقنو ملش]: جمازاممن [
  .امك دقنو تنتف فّيمو عليك العتب عاللي سّل

ي ماهو خمبِّ. مو دقنوسّل]: من كنايام[
عليه . حةندو دقن مصّرعما. يدقنك يف كفِّ. دقنو

  .ل القرباط سنةدقن بتشّغ
اللي ]: وينادي بياع القراص بعجوة[

  .ن هز دقنمابدّٓ
  
. تكون قبضْة خري الدقون]: من أمثاهلم[

. ياخد من كل دقن شعره وبساوي لو دقنفالن ْب
. شعرة من هون وشعرة من هون بيساوي لو دقن

إذا طلعت دقن . ن بيعرف دقن بياع الدبسۤاالدّب
م دقنو البسلِّ. كل دقن وإال مشط. إبنك ٕأرخي دقنك

اللي ماهي إلك الحتضر  احلنطة. للناس بنتفوا لو ياها
  .شيالبتتعب ْبر دقنك وّبكيال بتتغ



 

٦٦ 
 

وإذا  ،العلكة للبنات]: من اعتقادام[
  .الصيب علك علكة بتطلع دقنو من ورا

أطلقوها على امللتحي املتهكم  :قنيشالٔد
وبعدها ياء النسبة  ،اللحية: دقن: من السريانية ،عليه

أداة : السريانية ))سو((حتريف  ،شني البعدها  ،العربية 
  .التصغري

امللح : )العربية( ))ةالُدّق((حتريف  :ةالَدّق
 ،به من األبزار والتوابل لطماخيوأو امللح  ،املدقوق

: وهم أطلقوها على مسحوق سبعة من التوابل متزج
هار والفلفل والقرنفل والقرفة وجوز الطيب وحب الَب

بهار وثلث ال من ثلث: ومقاديرها. اهلال واجلرتبيل
  .من الفلفل وثلث من سائرها

!  اللهّم –وارض : من خطبة اجلمعة للزيين
  .قة والزعفرانطبوخة بالَدملا ،عن اخلرفان السمان –

ألا  ،رةأطلقها احلمويون على احملّم :ةالَدّق
احلمراء مع التوابل مع اخلبز  ةتدق فيها الفالفل

  .اليابس
  .ةابّبالَد :ويسموا أيضًا

أطلقوها على القضامة  :ضيمايتة الْقدّق
يسفها  ،ح الليمونلتسحق مع الفالفلة احلمرا وم

  .األوالد
وهم  ،الصغر: ةّقالِد: من العربية :ةالٕدقّٔ

  .يستعملوا للحس الرهيف الناعم الدقيق
 ،انتباهًا: ت مبعىنّقِد: واستمدت التركية

  .سزتودقتلي ودق
 ،الدقيق يف عمله: قدقَد: ويف العربية

مسوا علم قواعد اللغة . الدقة والضبط: ودقدوق
  .قدوقَد: العربية

أطلقوها على صدرية تعقد حتت  :ةوۤنالدّق
  .ن األطفال لتقي ثيام لدى األكل والشربقذ

  .مث مسيت ا صدرية املمرضات
  .وناتّقالَد: ومجعوها على

أطلقوها على  ،اصطالح زراعي :يالٕدّق
  .نبتهما قصري بالنسبة للشعري نالعدس واجللبان أل

 لووساويا ماَب]: من كالمهم[ :يانوسٕدْق
أحد ملوك : حتريف دقلديانوس ،دقيانوس حكم علّي

بطش باملسيحيني وجاء مصر  ،م ٢٨٤الرومان سنة 
دم كنائسها وأحرق كتب النصارى وزج ـوه

  .من األقباط ًاوقتل كثري ،السجونيف أساقفتها 
ملك وثين يف : ويف كتب تفسري القرآن

  .كان ظاملًا ،عهد أهل الكهف
والطحني  ،كل مادّق: عربية :الَدقيق

ألنه قبل أن ختترع الطاحونة كان يدق يف  ،خاصة
  .جرن أسود بقي كثري من آثاره

: صفة مشبهة من دق األمُر: عربية :الَدقيق
وهم استعملوها يف األمر الناعم  ، -  انظرها –صغر 

  .ويف املسألة الغامضة ،يزًاييتطلب انتباهًا ومت
كالم  ،فحص دقيق ،حبث دقيق]: يقولون[

  .صنعة دقيقة ،دقيق
  .َدقيَقا: ويف الكلدانية ،َدقيقٓا: ويف السريانية

يق عود دّق]: يقولون[ ،اقأو الدّق :يقالَدّق
يل على فّع - انظرها–على آلة طرب  ّقبنوا من َد ،ممتاز

  .للمبالغة يف اسم الفاعل
  .سدس عشر الساعة: عربية :الدقيقة
  .قايقالَد: وهم قالوا ،قالدقاِئ: واجلمع

  .َدَقة: ويف العربية
  .دقيقت: واستمدا التركية

: واستمدا األلبانية من التركية فقالت
DEKIKA.  

  
افطار وابطار ولو ضحكتني ]: من أمثاهلم[

ى ولو ى ومتّشى ولو دقيقتني وتعّشى ومتّدغدَّوْت
  .خطوتني
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يل لذي ّعبنوا على َف ،انّقأو الَد :نيّقالدَّ
  .انظرها. اللحية عندهم: قن أيدال

  .ينةّقالَد :ومجعوها على
 :اَنقٓنَد: ويف الكلدانية ،َدقٓننٓا: ويف السريانية

  .يامللتِح
 كبسه :السطح على التراَب دّك :عربية :َدّك

 ،باألرض اهوسّو هدمه :واحلائَط ،اهوسّو بالتراب
  .دفعه :هّكَد ،وهبوطها هاصعوَد ىسوَّ :واألرَض

 ،الچفت دك :حديثًا قالوا الدفع معىن ومن
  .وخردق بارود من حشوته دفع :يريدون

 ،عاحلفلة ودخل ّكَد :قالوا الدفع معىن ومن
  .- التجريد على – نفسه دفع تقدير على

  .اندك :للمطاوعة منه وبنوا
  

  .دكك :انظر
 تدّك :أو( عليه عينو دّك ]:كالمهم من[

 وقمبازو شروالو دّكما بعد صرمايتو ّكَد ،)عليه عينو

  .ولفتو
 على دعائهم يف يقولون ]:كنايام من[

 حلمه يفرم أن عليه يدعو( برم تطلع دك تدخل :فالن

  ).اللحم فرم ماكينة يف
 نعۤي أعور :األوالد يهزج ]:أهازجيهم من[

 ،طعميين لو قلت ،سنتني من كعكة معو نحسۤي دّك
  .يينتقّد شااهللا ان :يل قال

 يلعب حدا بصريما ]:اعتقادام من[

  .الشيطان وبدّك وألّن الفاضي بالسالح
 اإلمسنت من املتخذ الٕلٕبن على أطلقوه :الَدّك

  .ضغطُي واملاء النحاتة مع
 جب بني ]:حارام من[ :جحجۤي اكنيۤكْد

  .انةوالقّط القبة
 وهذا ،عندهم احلاّج رـمصغ باسم مسي

 اريـإنكش زعيم هو تعظيم ريـتصغ املصغر احلاج

 ،ًاـوجيه موسرًا كان ،))يـالقول آغا وحاّج(( امسه

 غميّر كان -بيضاء بلحية جّد وهو – أنه عنه ويؤثر
 يف القويل وبيت .رضاها يطلب هأّم أقدام على حليته
 فيه يبيعون كانوا احلي هذا قرب خان وهلم ،حلب

  .لنا تلميذ وحاّج أخريًا منهم يوّمس ،وغريه السمن
 واحلاّج بناها دكادين احلي هذا وأصل

 وما – الشرق إىل الذاهبة القوافل تبيع البلد خارج

  .بالبلد واتصلت الدور بنيت مث – أكثرها كان
  :منظومته يف قال وفا الشيخ أن على
  اجاحلّج مقابر إىل وخذ
 يف شرحه جاء :قوله توتل األب عليه وعلق

 نسخة ويف ،احجيج دكاكني حارة :ةيخط نسخة

  .احلجاج عن حتريفًا اداحلّد :يسموا :أخرى
 هي األوىل النسخة وعبارة :نقول

  .الصحيحة
 ،احلانوت :انالُدّك :العربية من :انالٕدّك

 دون( دوكان أو ُدكان :الفارسية عن ،ويؤنث ريذّك

  ).فيهما تشديد
  .يوناين أنه واألرجح :شري يإّد قال

  .كنيكۤاالْد :قالوا وهم ،الدكاكني :ومجعها
 ينۤاالدّك :الدكان صاحب ومسوا

  .ةالدكاجنّي :على ومجعوه ،والدكاجني
 الفارسية من الدكان التركية واستمدت

  ).تشديد دون( ُدكان :فقالت
 التركية من دكان الرومانية تدواستم

  .DUGHIANA :فقالت
  .DUGANJA :فقالت القرواطية ومثلها
  .DIOUKIANA :فقالت الربتغالية ومثلها
  .DYQAN :فقالت األلبانية ومثلها

 رسكّۤ :عورته بدت إذا للولد ]ويقولون[
  .أبوك اندّك

 تاكل ابّد شو :فةياللط لبنان كمات ومن

  .؟داحلدّا انبدّك الفارة
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 انبدّك اخلّف تلم مصمود ]:تشبيهام من[

  .فاالسكۤا
 اندّك الالبّط راس ]:استعارام من[

  .الشيطان
 :الفرنسية من ،الديكتاتور أو :الٕدكتاتور

DICTATEUR، الالتينية عن: DICTATOR: احلاكم 

  .برملان أو إدارة أو دستور بأحكام يتقيد ال املطلق
 :فقالوا منها الصناعي املصدر وبنوا

  .ةالدكتاتورّي
 سلطة احلاكم خيولون الرومان وكان

  .ستثنائيةاال لطوارئا ملعاجلة أشهر لستة الدكتاتور
  .الديكتاتورية :١٧٤ص٢٠س :احلديث جملة انظر

  .الدوكتور :انظر :الٕدكتٓور
  .الدوكتوراه :انظر :الٕدكتٓوراه
 اآللة :DACTYLO: الفرنسية من :الَدكتيلو

  .الكاتبة
 أو ،الكاتبة :مبصر العلوم دار جممع هلا وضع

 :العريب امع هلا ووضع .يستعمال ومل ،األزرار مطبعة
  .تستعمل ومل خةاالنّس

 الديوك كل ]:كمام من[ :كدكَد

 ،الديك من الفعل بنوا ،قنربة أبو علينا بقى دكدكتنا
  .الديك نقر من

  .تدكدك :عندهم ومطاوعها
 ،األنثى خالف :الذكر :العربية من :الَدٔكر

  .بالذال فيقولوا العربية جيارون وقد
 كورالْد :قالوا وهم ،كورالُذ : واجلمع

  .كورةوالْد
  .رَكَز :العربية ويف

 :النحل دكر متل فالن ]:تشبيهام من[
  .احملّل قوبضّي العسل بياكل

   دـوق( رـدك لوـعق ]:كنايام من[
  

 بنات اليلد :يريدون ))دكر(( قوهلم ،ينعنجرۤا :يزيدون

 قرية إىل نسبة :))عنجراين(( :وقوهلم ،أفكار

 بصالبة أهلها اشتهر ،حلب مشايل :))عنجران((

  ).الفكر
  .واألنوثة الذكورة بني فوارق :١٩١ص١١٦س :املقطتف انظرو

  .ذكر :انظر :ردك
  .للمطاوعة اندكر :منها وبنوا
 ّدك أو ،ةالٕدكّۤ كّكَد ]:يقولون[ :كدّك

  .دّك من لفّع على الفعل بنوا ،ةّكدال
 .انظرها

 فيه عضو :السراويل كدّك :))الرائد(( ويف

  .ةالتّك
  .املدك :ظرنا

  
 من واحدةال أو رةامل اسم أطلقوها :ةكّۤالَد

  .انظرها .الچفت دّك
 الدّكة، وفتشت الدّكة، طلعت ]:يقولون[

  .والرعبة الدّكة حتت الدّكة، وخلت
  .ةّكالَد فقا ]:ماجماز من[
  .ةدّك لو يبعت ]:فالن على دعائهم ومن[
  

 ،السراويل رباط :ةّكالِت :العربية من :ةالَدكّۤ
  .هَدّك :الفارسية عن

 إال أحسبها ال :دريد ابن عن ))التاج(( يف

  .- قدميًا ا تكلموا قد كانوا وإن – دخيًال
  .كالٕدَك :على ومجعوها

  
  .اكَتتۤ :الكلدانية ويف ،كتٓاتۤ :السريانية ويف
  

 بيت أي :بالعربية التكة موضع ويسمى

  .بكةواُحل لْدواِحل احلجزة :الدكة
  



 

٦٩ 
 

 ،املدك :امللون املخروط القضيب ويسمون
  .البيوت جدران به ويزينون

 احلرير أو الساتني من يتخذها بعضهم وكان

  .الدائم بربوزها وسطه لتزيني املضفورين
 توودّك مالو سبۤاْل ]:كمام من[

 على لةمشّغ ةدّك .شرطوطة ةالدّك فوق .بأربطعش

  .خام سلبۤا
 يف ما رباط نوعالسۤا يف املا ]:كنايام من[

 .الدكك تغيري املعجونات أحسن .رباط عدكتو
 أيضًا الكناية هذه وسادت( القاضي ةدّك بفّك الربطيل

  ).والعراق مصر يف
 من ،املصطبة :الباب هلجة يف :ةالٕدكّۤ

  .أعاله حيسّط بناء :ةالَدّك :العربية
 ألن اللثة على أطلقوها :اناالسۤن ةٕدّك

  .فيها مدكوكة األسنان
  .االسنان كدَك : على ومجعوها

  
 ا ينادون ألفاظ :كگٕد كگٕد كگدٕٕ

 ،ياديك أقبل :أي ،ديك حتريف فهي ،ليقبل الديك
  .بامسه هلم يقّر ال االسم صاحب لكن

 زجر :كِد كِد :تقول العربية أن على

 عندهم وهي ،دأبِع :مبعىن أمر فعل اسم فهي ،للديكة

  .اقبل مبعىن أمر فعل اسم افًاگ كافها بدالإ بعد
 الطفل يداعبون :كدگ دگك گكد

 حبا :قائلني براحتهم راحته وميسحون كفه فيفتحون
 ول لقى ،ايتوّض العصفور أجا ،التفاح ياعروق ،باح
 ْيَه :)يلي مما مجلة كل يف عهيأصاب يثنون مث( فضْة بريق

 وهي ،شوتو وهي ،نتفتو وهي ،دحبتو وهي ،كمشتو

 فني :قالت وهي :بقوهلم األخرية تبدل وقد( أكلتو

 الطفل زند فوق أصابعهم متر تقدم ما وبعد ،)حصيت

 دحمّم لوال الفار دّب بةبۤاْد ٕدّب :قائلني متشي كأا

 إىل األصابيع تصل وعندما ،الفار أكلنا )الطفل اسم(

  .كگد كگد كگد :قائلني يدغدغوا الطفل رقبة
 دغدغه حتريف هذه ))دكدك(( أن وظين

 القدم كأمخص بدنه من مواضع يف شهّمج ):العربية(

  .الضحك له يهيج مما والرقبة واإلبط
 ميزح وأنّّ بعينو رفيقو زگد ]:يقولون[ :زَگَد

 هلا جند مل ،إليه أشار :يريدون ،قيلثال هاملزح معو

  .مهاانظر .زغمو دغى من حنت ولعلها ،أصًال
 الولد شُيعّم :))زگد من(( لعبة ]:ألعام من[

 ، رقبته على أحدهم ويضربه ،عدة أوالد وراءه ويقف
  .حمله حل عرفه فإذا

  .))زگد  أم(( :يسموا محاة ويف
  
 ]:رىـي ال ملن زجرًا ولونـيق[ :شَگالَد

 ):العربية( شَغالَد حتريف ،ش؟گالد ضاربك كَب أش

  .ىَمالَع مبعىن استعملوها وهم ،الظالم
  .شگاألد :فقالوا الصفة منه وبنوا
  .شگالد :ليًال الدجاج عمى ومسوا
  .عمي مبعىن ، شّگد :فعل منه وبنوا

  
 املتقدمة شگالد من لفّع على بنوا :شّگَد

  .عمي مبعىن فعًال
 – انظرها – اليهودي افيّس ]:نوادرهم من[

   :الشب لو قال ،مزوزق مسلم واحد قندرة على دعس
  العمى؟ ربكضۤا يكّن ،شّگمد بك أش-
  .كالب اسودّو أعمى ،أعمى موبس-
  
 دكمندا ]:يقولون[ ،َده َمهْگَد أو :َمْنَداْگَد

 :يريدون ،هاملنشح عندو ينايعّش )ده مهگد أو ( يرضى
 ،صوىالُق احلالة يف :ده مهگَد :التركية من ،هيهات

  .البعيد حتمالاال
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  .الدوكمة :انظر :ةَمگالٕد
  .دكمندا :انظر :ده مهگد
 وإىل وغريه الطريق على هّلَد :عربية :َدّل

  .اهده ،أرشده :الطريق
 لو قول رايه يا ]:مطلقًا الباعة نداء من[

  .ودّل وياجايه
 اسآل كَل والبقول يل التقول ]:أمثاهلم من[

  .كدّلْب قلبك
 كبدّل أصلو كعّن غاب إن ]:حكمهم من[

  ).العربية من مستمد( .كفاعله اخلري على الدال .فعلو
 كدّلْب البوم احلاق ]:كمام من[
  .عالبعري بتدّل البعرة .عاخلراب

  .الذّل يف هلم لغة :الذّل أو :الٕدّل
  ]:شعرهم من[

  لو لخيس حدا مايف            - وويادّل– باألعَز
 ،البئر يف أرسلها :الدلَو ىّلَد :عربية :ىَدّل

  .أرسله :السطح من باحلبل هدّال
  .نواسّك وهم ،ىدّلَت :العريب ومطاوعه

 هون من اللقمة يّلَدْب جوزي ]:يقولون[

  .ماماَحل عكّش :ياسطوح كوويَن
  .جبيبو املصاري ىدّلَ ]:كالمهم من[
 الناس كل زنبيلو يّلَدْب اللي ]:أمثاهلم من[

  .لو يبتعبِّ
 تودّل الباجنانة كربت ]:كمام من[

  .اجراصا
 جروإ يّلَدْم أهللا شاف إذا ]:يامكنا من[

  .جرابو حوبشّل
  
  ]:شديام من[

  ىّلَدْم شعرك خلي                 ال لوقو لعندا امشي
  .انظرها .دلع مصدر :الدالٔعة

  

  .دلق :انظر :قالَدّال
 على دعائهم من[ :قيالٕدالّٔ أو :قيالٕدالّۤ

 من الالفّع على بنوا ،قيودّال ّمَس ]:يأكل وهو فالن

 :غمده من والسيُف ،أخرجه :غمده من السيَف دلق
 من املعدة هترّد الطعام :أي ،التقيؤ ا وعنوا ،خرج

  .للنسبة والياء ،الفم
  .عاليبغضونا قيودّال ّمَس ]:أغانيهم من[

 زوجها املرأة يتِر أن ،لالتدلُّ :عربية :الَدالل

  .الفِخ ا وما ختالفه كأا عليه جرأة
  .إناثهم مسوا وبه

  .العاشق هبكرّۤ اللَدال كتر ]:أمثاهلم من[
 بنكإ ىيرَب اهللا شا إن ]:لفالن دعائهم من[

  .بداللك
 البائع بني املتوسط :عربية :لالَدّال

  .واملشتري
  .الشامية الصناعات قاموس انظر

  .لدّال :التركية واستمدت
 لدّال التركية من اليونانية واستمدت

  .DELALIS :فقالت
 ،لۤةۤالالْد :قالوا وهم ،ةالَلالِد :وصناعته

  .التۤالالْد : على ومجعوها
 :البضائع لدّال : منهم ،أنواع لونوالدّال

  .بالسوق ويعرضها بضاعته من منوذجًا حيمل
 أنواع حمفظته يف حيمل :األدوية لدّال ومنهم

  .األطباء ا رفويّع احلديثة األدوية
  

 األسواق يف ميشي :احلواش لدّال ومنهم

 باب(( يف حوش ،القهار الواحد هللا امللك :صائحًا

 مْي وجب وقبو واحد عومرّب بيوت تتَل افّي ،))قنسرين

 فالن عند واملراجعة ،...و ومطبخ وصهريج ،حلةمۤا

  .الفالين بالسوق أو باحلارة
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 ويف احلارات يف ميشي :الضايع لدّال ومنهم

 وليدات يا :صائحًا الضايع حمل وحول األسواق

 شاف يامن ،واللهفات األمانات ينمرّد يا – احلالل

 العصر امبارحة من أسود جحش أسود جحش لنا

 عند والثواب واألجر ،جميدي نّص واحللوان ،ايعض

  .اهللا
 ابچّس احلالل ابن وين :ينادون العراق ويف

  )...ولد( :جاهل )لقي( :يگل اللي والثواب األجر
 مكتب له :السيارات لدّال حديثًا ومنهم

  .وتلفون
  .اجلنباز :انظر :الدواب لودّال
 باب(( يف داللوها وكان :اخلضر لودّال

  .))اهلال سوق(( يف واآلن ))اناجلۤن
 هشةالَد بسوق صاح لالدّال ]:أمثاهلم من[

  .دبگال لالدّال رمسال .عفسة املسكينة وراحت
 واحد جب يف فارة وقعت ]:كنايام من[

 ،قادوس ألف ونزح ،الشرعي حكما بيعرف وما
 عصايْة ةهّي أش أف :الشيخ لو قال ،الشيخ سأل وبعدا

  .لدّال
 رـأواخ يف حليب أديب :لالَدّال أنطوان

  .١٩ القرن
  .٦١ص١٧س :الكلمة جملة انظر

 رـأواخ يف حليب أديب :لالدّال جربائيل
 ديوانه محصي قسطاكي :أخته ابن مجع ،١٩ القرن

  .))احلالل السحر(( ومساه
  .٥٧و ١١ص ١٧س :الكلمة جملة انظر

  .٨٩ص٢س :الشعلة وجملة

 رـأواخ يف حليب أديب :لالدّال اهللا عبد
  .١٩ القرن

  .٩ص١٧س :الكلمة جملة انظر
 يف حليب أديب ،عبداهللا بن :لالدّال اهللا نصر

  .١٩ القرن أواخر
  .٥٩ص١٧س :الكلمة جملة انظر

 على هدّل مصدر :اللةالَد :العربية من :لۤةۤالالْد

  .انظرها .الطريق
  .َداللت :التركية واستمددت

 للدليل ماجعلته :الِداللة :العربية من :ةۤلالْدۤال

  .أجر من والدّالل
 و ))قولق(( بني ]:حارام من[ :نيلالّۤالْد

 كبري سوق كان فيها ألن لنيبالدالّۤ مسيت ))شاطيةاْمل((

  .الداللني يسموم وهؤالء ،باجلملة اخلضار لبيع
 :٩١ص الرفاعي وفا الشيخ منظومة يف

  الكبري القطب أمحد والبدوي
  لنيالدّال حارة يف مقامه                      

  
 للجزويل أوراد جمموعة اسم :راتاخلۤي دالئل

  .ويرددوا ا يعتقدون ،١٤٦٥ س املتويف
  

 متحركة معدنية قطعة على أطلقوها :يةالدالّۤ

 يف القفل يدخل مث رزة يف تدخل رأسها يف فتحة ذات
  .الرزة

  .ياتّالالَد :على ومجعوها
  

 عظيم شجر :الُدلب :العربية من :بالٕدْل

 كورق الورق عريض ،مترًا ٤٠ ارتفاعه يبلغ قد دائح

  :نوعان وهو ،له مثر ال الطعم مّر ،الكرم
 األشجار من ويعّد ،الصغري رْوالَن ذو -ً ١

  .التزيينية
 على سورية يف ويكثر ،له نور ماال -ً ٢

  .األار شواطئ
  .ةالٕدلۤب :قالوا وهم ،الُدلبة :والواحدة

  .اُدولَب :الكلدانية ويف ،ُدولبٓا :السريانية ويف
  
  :الدلب بـخش لـمت ]:تشبيهام من[
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 ىبنحَن ال :الدلب خشب متل .والبلّب بشتعل ال
  .ىوالبنتَن

 من ،))حارم(( يف ]:حلب قرى من[ :بياَدْل

 :يف أرملة األب يرى كما – الدليب :دولبيا :األرامية
  .١٨٧ص٣٨س :املشرق

  .٧٢ص:حلب :شلحت األب ىير وكما
 ،الليل سار ):العربية( أدجل حتريف :جدّل

  .أطلقوا وهم
 املشار :يريدون ،جدّل الزٓويت :اليهود يقول

  .ومضى راح إليه
  .ىَدعالَن غزالك جدّل ]:أمثاهلم من[

 مْي، قادوسني دلدق ]:ونليقو[ :َدلٔدق

  .انظرها .دلق من فعفل على وبنوا
  .تدلدق :مطاوعه وبنوا

  
 ،سْلعالَد وتشغل اشتغل ]:يقولون[ :الَدْلس

  .اإلخفاء ،الكتم ، اخلديعة :عربية
  .الغّش :DOLUS أو DOLOS :الالتينية ويف
  

 من مشبهة صفة لٕفۤع على بنوا :سالٕدۤل

  .املتقدمة سْلالَد
 ةاحلّي بطالع سٕدۤل سٕحۤل نولسۤا ]:يقولون[

  .درخوشا من
  
 مايبيعه عيب كتم :البائع سدّل :عربية :سَدّل

  .الواقع بغري حديثه يف أتى :ثواحملّد ،املشتري عن
 ىيسّم أن لعصرنا تسمية خري لعّل :أقول

  .التدليس عصر
 :انظر – دلع من لٕفۤع على الصفة بنوا :عالٕدۤل

  .الدالل ذا :يريدون – عدّل
  
  .الدلع ادالشّح متل فالن ]:تشبيهام من[
  

 وطعمتو دلع هاألكل ]:يقولون[ :عالٕدۤل

 جند مل ،حلوه أو محضه أو قليل ملحه أن يريدون ،دلعة

 كأنه ،الدالل :مبعىن الدالعة من جماز ولعلها ،أصًال هلا

 هذا بكمال واليواصلك بطعمه اإلشعار عضب يشعرك

  .اإلشعار
  .فيه ملح ماال :الطعام من نْفالَك :هوعربّي

 وهادا اوالدو عبدلّۤ هاألب ]:يقولون[ :عَدّل

  .مغلوطة تربية
 العز يف ىاملربَّ :علََّداُمل :رضا أمحد الشيخ قال

 لسانه عَلَد من أصلها ،دموّل ،الدالعة واالسم ،والنعمة

 بني دالًال اللسان إخراج يكون وقد ،أخرجه ):العربية(

  .الكلفة بينهم زالت متحابني
  .عدّلْت :للمطاوعة منها وبنوا
 سكرة :مبعىن احلشاشني مصطلح من :الَدلٔغة

 من املركبة ))البلعة(( مايسمونه بتناول احلشيش

 على أطلقوها مث ،التوابل وبعض والسكر احلشيش

 جاءت البلعة من أا وعلى ،املدخن احلشيش سكرة

  .أكله ):العربية( الطعاَم ))دلغ(( من
 كل :يريدون ،الدلغة فّك :احملششون يقول

  .احّد من يلطف فإنه احللو بعدها
 ودلقت الشربة انكسرت ]:يقولون[ :َدٔلق

 السيُف ودلق غمده من السيَف قدَل من جماز ،املي

 بانصبا يف استعملوها وهم ،وخرج أخرج :مبعىن
  .التقيؤ ويف املائعات

  .اندلق :للمطاوعة منها وبنوا
  .ودالقي دلدق :انظر

  
 مفطر :رمضان يف املفطر وراء ويصيحون

 بألف كلقوعي ،اخلرتير دّم كدّم ،ّمالَد قيادّال ،ّمياَس

  .رتيرَج
 :ًاـدلك يَءـالش دلك :عربية :َدلك

 هوجَه ،هـمرس ،عركه ، غمزه ،دعكه ،فركه
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 النعَل ،وقشره فركه :السنبَل ،خهوضّم طاله :بالطيب

  .ا مسحها :باألرض
  .اندلك :للمطاوعة منها وبنوا
  .مثلها الكلدانية ويف ،كَلْد :السريانية ويف
 املتقدمة دلك من لفّع على بنوا :كَدّل

  .معانيها يف للمبالغة
 ،سواها من خري تونس امّمح لعّل :أقول

 وغمز والظهر الرقبة فقرات وغمز ))التدليك(( ففيها

 من اماتاحلّم كل يف عما عدا هذا ،األصابع مثاين

  .وصابون كيس
 بنوا ،وندمت إبين لتّلَد ]:يقولون[ :لَدّل

  .الدالل من لَفّع على
  .لتدّل :لفّعْت على مطاوعه وبنوا
 :لهدّل :- كعادته – يقول ))الرائد(( أن على

  .تربيته يف وتساهل ههرّف
 ودعالكّب لالدّال لدّل ]:يقولون[ :لَدّل

 أرشده ):العربية( هّلَد من لفّع على بنوا ،ساعتني

  .وهداه
 للَّّد :- كعادته – يقول الرائد أن على

  .للبيع عليها نادى :السلعة على لّالالَد
 املرة القهوة وعاء على أطلقوها :ةالَدلّۤ

 من أو ،الصغري الدلو ):العربية( الَدالة حتريف ،الباردة

  .وحنوه للماء الوعاء :دوال :الفارسية
  .اودّال مبهباشها العشرية عظمة وتعرف

  .القهوة :انظر
  .عالفنجان تسكب ةوالدّل :البدو شعر من

  .اللوالْد تالدّال :على وجيمعوا
 وحممية العشرية عند مصونة العشرية ةودّل

  .مَلكالَع
 ،مذلة كانت ولعدّو ةالدّل كب إذا والعدو

  .اللوْد يناكّب شيخًا كم :شاعرهم يقول وعليه
  .البئر من به ىيستَق ما :عربية :الَدلو
  .روايذّك وهم ،رتذّك وقد مؤنثة

  .وهم ال يستعملون هلا مجعًا
  .الدليوايت: هووصانعها وبائعها مس

  .حلبيف وبيت الدليوايت 
  .انظرها. القادوس: ويغلب أن يقولوا يف الدلو         

  .يِلۤد: العربيةويف 
وكنا سابقًا نرى رجًال حيمل القاشوشة 

: ينادي ،على كتفه ليخرج الدالء الواقعة يف اجلب
  .ه هذائويسمونه باسم ندا ،ع َدلٓووطاۤلْم

وغالبًا يديل القاشوشة ويتمتم بكالم كأمنا 
  .يستعني على مهمته بقوة روحية غري مرئية

ا بّد: معضلة إذا صعب حّل] يقولون[
  .دلوو يطالعا مطالع

: على بغيض مات له قريب] من دعائهم[
  .ق احلبل بالدلواهللا يلّح

أطلقوا الدلو على : يف اصطالح املدار :الدلو
. رْمالَز: ويسمونه أيضًا ،مصب احلبوب اخلشيب يف الرحى

  .انظرها
آثارها  ،قرية أثرية يف معرة النعمان :وزةدّل

  .ترجع إىل ماقبل القرن السابع امليالدي
ولة للتلطيف من ّعبنوا على َف: وعةالَدّل

  .انظرها. الدلع
  ]:من أغانيهم[
  ْوو يابيس بيس َنبيس بيس َن

  وال حتَلـوعة وعّمـدّل                             
: من العربية ،من مفردات البدو  :الَدلول

وهم أطلقوه على  ،نقياداجلمل السهل اال: لولالَذ
  .اجلمل السريع

يركب الدلول رجالن ظهر كل ويف الغزو 
هذا حيارب العدو األمامي . منهما إىل ظهر صاحبه

  .وذاك حيارب العدو اخللفي
  .اذوب ،انون: َديل: من التركية :الَديل
  هـطلقأري قدمي ـالح عسكـاصط :َديل
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 ،العثمانيون على كتيبة من اجلند الكروايت واأللباين
  .وهذه الكتيبة غري نظامية

صاحب السبيل يف : ))َديل حممود((ومنهم 
  .))بنقوسا((

  .سبيل ديل حممود: انظر
  .الدااليت: انظر

َديل يا َديل ديل : مطلع أغنية الدبكة :َديل
  .دلعونا

مل جند هلا أصًال إال أن نعدها من أسرة 
  .هذه الزمت املوال وهذه الزمت الدبكة ،ياليل
  .))ياليل((كتابنا  انظر

ما يستدل به على  ،ربهانال: عربية :الدليل
  .رشداُمل: والدليل ،عياملّد

  .دليل: واستمدت التركية
: واستمدت األسبانية من العربية فقالت

ADALID مبعىن رئيس اجلند.  
 ،دليل اآلثار]: ومن التعبريات احلديثة[

 ،الدليل الصناعي ،الدليل االقتصادي ،الدليل التجاري
  .لعامالدليل ا ،حياالدليل السي ،الدليل الزراعي

ليش ما عم  : قالوا للجمل ]: من كمام[
  .و دليلي اجلحشألّن: بتدش؟ قال لن
السائل : الَدم والدّم: من العربية :الَدّم

  .األمحر جيري يف عروق احليوان
موم الْد: وهم جيمعونه على ،الدماء: ومجعه

  .اتّمة والَدوإألٕدميّۤ
 ،ميت الغنمةدأ: واألدمية تصرف كما يلي

 ،وأدميتكن ،كوأدميۤت ،كوأدميَت ،وأدميتنا ،وأدمييت
  .وأدمينت ،وأدميتا ،وأدميتو

  .َدم: ويف العربية
  .ْدَما: ويف الكلدانية ،ْدمٓا: ويف السريانية

  .َدُمو: ويف األشورية البابلية
  

: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة
  .َدم

وهم  ،والَدَموّي الَدمّي: والنسبة إليه
  .يستعملون الثانية

والدم يف اإلنسان يشكل حنو جزء من 
  .من كله ًاعشرين جزء

مرض حيدث مما يطرأ على : وضغط الدم
  .اإلنسان ويظهر بتقدم سّن ،الشرايني من ضيق

  .٤٤ص١وعدد ،٣٨ص١٢عدد١٩س: جملة األديب انظر
  ١١٦ص٢ج: واية األب للنويري

  .وفقر الدم نقصه
  .وّيَمبرتقان َد]: ويقولون[
  .اّمَدت ٕفۤل: لليت تلد] ويقولون[
استحي  ،كاخجال لدّم]: من سبام[

  .ةّييبعت لو الَدّم ،الدم رَفْر ،مالَدّ َصب ،كلدّم
  .وش السما بدّمكٓو بطرۤط]: من ديدام[

مفطر : ويصيحون وراء املفطر يف رمضان
يعلقوك بألف  ،ك دم اخلرتيردّم ،يا دالق الدم ،ّمياَس

  .جرتير
الدم من  يبّق]: من دعائهم على فالن[

 هجتي ،ّمالَد صّب: قالوا: وإذا ذكر صيب كريه ،حلقو
  .ةالدمّي
  .الدمية: انظر

مالشمس  مقو: قال لو]: من كمام[
ي أقوم والالزمتين البّد: قال لو ،ةّييامال الَدّم

القرد : صابأاب أخطا وما من عاشر القّص. ةّيهاحلّن
يف قميصو والكلب  ّموالَد) الشؤميريدون (يف كيسو 
  .جليسو

 ّمك َدّمس ،و مسيكفالن دّم]: من كالمهم[
و دّم ،)اتوأو دّم(و حرق دّم ،اتو خفافَدّم ،وبرك
 ،وفار دّم ،وخبط يف دّمعم بت ،يل برقبة فالنتقهال
  .ماعندو حس والدم ،اتور لو دّمفّو
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 ةيت خزانالنفسا فْض]: من استعارام[
  .ادّم

: ينادي بياع السمك]: الباعةمن نداء [
  .و عايشّمَدْب

مو من َد: يقول األوالد]: من كنايام[
إذا تعرض خلطر هذا الالعب سلمناه : يريدون(و ألّم

و و بكّفطط دّمفالن حۤا). إىل أمه ولسنا مسؤولني
). أو بدّمو(عم بْلعب على دّمو ). وأو على كّف(

: أي(بيطقان بنقطع و مادّم. ّمسة بالَدغّماللقمة ْم
ي يا دّم. و برتل فنجان دمقرو على خّدنا). غليظ

سأهاجم وأحاربه فإما أموت وإما : أي(ة يامخسمّي
  ).تهأقتله وأدفع دَي

: أي( مابصري مْي ّمالَد]: من أمثاهلم[
 بصّب ّمي اَهلمنسّل). م الميكن إمهاهلاَدال ةالقرابة وصل

م وتاين َسأول تلجة . وّمو بلعب بَدالبضرب أّم ،ّمالَد
م أحسن نقطة َد. تلجة دم وتالت تلجة كول والتم

و ّمالبتعرف حق َد. ما خبسل دم ّمالَد. ةمن قنطار حمّب
  .اقتلو

عن يومية  ٧٢ص٢ج ))وثائق تارخيية عن حلب((: يف
  .مومهمواإلسالم قالبني ْد: ١٨٤٩اش سنة وم ّخبنّع

  .حبس الدم: انظر :حبس الدم
  .اخلام األمحر أطلقوها على: َدّم القْرد

تلفظ الطاء (طوم : من التركية :الٕدّم
  .حكاية صوت الطبل). ضادًا

: من اصطالح املوسيقى التركية :الٕدّم
إيقاع : ))كَت((يقابلها  ،إيقاع الصوت الصادح

  .الصوت الرخيم
وأنا كنت مجعتها  ،مومالْد: وجيمعوا على

  .ات يف بعض مقااليتعلى الدّم
  :بوساطة مايليوتوقيع الدم يكون 

بضرب وسط راحة الكف اليسرى  -ً ١
  .مبسوطة

بضرب وسط جلد الدربكة أو الدف  -ً ٢
  .أو الطبل أو املزهر
بضرب القدم اليمىن األرض لدى  -ً ٣

  .الرقص والدبكة
 ،ىَملو مرتو َد ملا سّب]: يقولون[ :َدَمى

ل من َعبنوا الفعل على َف ،ي كمانِموامبارحة كان دۤا
  .ثار يريد القتل وإهراق الدم :الدم مبعىن

 ،ب الطاولةلْعبفالن دامي ]: يقولون[
  .يهجم ويضرب وال يبايل: يريدون

  .مخ الرأس: ماغالِد: من العربية :الْدٔماغ
  .األدمغة: واجلمع

  .ِدماغ: واستمدت التركية
يكون وبه  ،والدماغ مركز األعصاب

  .ضلية اإلراديةالوعي والتفكري والسيطرة الع
يف فالن معو حصر بول ]: من كمام[

  .دماغو
 ةاحلجر: ائنييف اصطالح البّن :الدماغ

 ،السميكة اليت ميكن فصمها إىل حجرين كالدماغ
 احلجر الذي يكون يف زاوية واجهة البناء: والدماغ

 ،الدبل :أما العريض فيسمونه ،من الطرف الضيق منه
  .اليت تكون فوقه وحتته وبالعكس: والسوقة

: يريدون ،فالن دماغ]: ن استعارامم[
  .صلب قاس ،كالدماغ احلجري

طلع لو دمال يف ]: يقولون[ :الالْدۤم
 ،فقد معها احلسياخلثورة يف اللحم : يريدون ،إجريه
 ،ومل جند هلا أصًال ، - انظرها –الناسور : عربية

 ،إدامة عمل الشيء): العربية(ولعلها حتريف اإلدمان 
وهي حتدث نتيجة إدمان عمل يف جلد ناحية من 

  .اجلسم
  .التمل والدمۤامۤادال :ومجعوها على

زال : يريدون( ،فرك دمالو]: نوويقول[
  ).ماكان مالزمًا له من رغائب
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  .انظرها. لَدّم :وبنوا منها فعل
  .الدنباكية: انظر :ةالٕدمباكيّۤ
دخل فيه : ج يف الشيءَمَد: عربية :َدَمج

  .ومزج الشيء بشيء فتجانسا ،والتأمواستحكم 
أن  مابينهم ال البناء اصطلحوا يفوعّم

حني قدوم املعلم أو الرقيب  ،مج اللوحَد: يقولوا
  .عليهم

: من التركية عن الفارسية :ةالَدَمجاۤن
  .ينة الكربىالقّن: أو داماجانه ،َدَمجاَنه

  .الَدَمجانات :ومجعوها على
: واقتبستها الفرنسية من العربية فقالت

DAMEJEANNE.  
: واقتبستها اإليطالية من العربية فقالت

DAMIGIANA.  
َدْمجاَنة : ))املوسوعة يف علوم الطبيعة((ويف 

ء اوع:  –باطية وناجود ): وتسمى(بتسكني امليم  –
ستعمل حلفظ الكحول يمن زجاج مغلف بالقش 

  .واخلمور والسوائل
: ما مؤداه ٥ج١سويف جملة اللسان العريب 

هي  ))ةالَدّب((الدجمانة اليت أطلق عليها امع لفظ 
  .عربية اقتبستها الفرنسية عن العربية

: مدمةالَد: ))الزاهر((قال يف  :َدمَدم
وهم  ،بًاغَضمه ُمكّل: ودمدم عليه ،الغضب

  .ًاأخرج صوتًا غتمّي: يستعملوا مبعىن 
م إي محۤح: يأكل وحدهملن ] يقولون[

  ).أشعرنا بوجودك فنأكل معك :يريدون(م دمۤد
  .تصّو :))دندن (( ويدانيها يف العربية

اصطالح : دمك دْمَشَف]: يقولون[ :ٕدْمٓدم
مسوه باسم مقاطعة يف اهلند  ،DUMDUM: نكليزيإ

  .فيها معمل هذا الرصاص
 ةوهذ الرصاص ينفجر حني اإلصاب

  .فيحدث تلفًا كبريًا

  .م استعمالهّروأخريًا ُح
  .٢٤٤ص٤س: جملة العصبة انظر

  .أهلكه: رهدّم: عربية :رَدمّٔ
  .تدمري: واستمدت التركية

ودي كو تسمع هلالفاُس ال]: يقولون[
قتلٓو  ،ك كتريين وخرب بيوتنلر قبدّم ،دمركْب

  .حالل
من  ،صطالح البنائنيامن  :الٕدمس

من  حفر أساس لسوقة واحدة: ومسٓاُد: السريانية
  .احلجارة

الفول ((ال يستعملون منها إال  :سَدّم
أخفاه حتت  ،خبأه ،فنهَد: سهَدّم: عربية ،))سّمَداْمل

  .هاأغلق عليها دّن: س اخلمَرودّم ،شيء
س ألم كانوا ّمَدس باْملمسي الفول املدّم

مث خيتموا ويطمروا يف  ،ميلئون جرته به وباملاء
ال وعند الصباح يأخذها الفّو ،ّرايل احلرماد القّم

 ،ويفتحها ويبيع منها ناضج فوهلا كل النضج
بالرمان ويذر عليها الفالفلة احلمرا  اضهوحيّم
 ،ون مع مدقوق الثوم ومفروم البقدونسوالكّم

  !.ماأطيبا ،أّم ،وجنبها فحل بصل
أش صرت للي ]: يقولون[ :ٔطريالَدٔمْص
للدمصطري  ))الزخمشري((حرفوا  ،الشيخ الدمصطري

  .حتريفًا مصطنعًا للنادرة
  .ماء العني: عربية :عْمالَد

: وهم قالوا ،موعع والُداألدُم: واجلمع
  .موعاألدٓمع والْد

عات وهم الدَم :واجلمع ،معةالَد: والواحدة
  .عاتالدْم :قالوا
  .الدمعة: انظر

  .دمع: اريتگويف ملحمات أو
  .عدۤم: ويف العربية
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  .مَعاۤد: ويف الكلدانية ،معٓاۤد: ويف السريانية
ويزعم العرب أن دموع الفرح تكون 

 أقّر: وعليه دعوا ،ودموع احلزن تكون ساخنة ،باردة
  .وهو وهم ،كاهللا عيَن

. يتيتك يا دمعي ليوم شّدخّب]: من أمثاهلم[
كل شي قرضة ودين . كمامبسح دموعك متل إيَد

أو حيلة ( .حيلة الضعيف دموعو. موع العنيى ْدحّت
  ).وهو من أمثال جند أيضًا ،العاجز

  ]:من شعرهم[
  يوين مليانة دموعوْع       لك    بكيبال تشكيلي 
دود موع الفاجرات عاْخلْد]: من كمام[

  .راتحاْض
  ]:من أغانيهم[

  إن كان مايف ورق الكتب عجناح الطري
  اـموع عينّيوان كان مايف حرب بْد                   

  ]:من شديام[
  عالغايل ودمعي فّز        وباكل رز    ّزمشي َهَب

عت معًا ودِمَد عت العُنيَمَد: عربية :َدَمع
  .سال دمعها: نًا ودموعًااعَمعًا وَدَمَد

  
ر عت عينو ملا تذّكدّم]: يقولون: [عَدّم

  .ع املتقدمةَمل للمبالغة من َدعلى فّع ابنو ،وموت أّم
ع مبوت اللي حبكي وبدّم]: من اعتقادهم[
  .غريب

عروح  اسقيين دمعة مْي]: يقولون[ :الَدْمٔعة
كما يقولون  ،أطلقوها على القليل من املائع ،مواتك

  .ة ملحدّر: لقليل دقيق األشياء ))ةالَدرَّ((
  
 ،دمعة بتشفي العليل]: اسويصيح السّو[

  .وبنيَشدة يا ْمْردمعة بۤا: أو
  
  

: يريدون ،فالن صاحب دمعة]: نوويقول[
  .مراخليشرب 

: يريدون ،دمغ املكتوب]: يقولون[ :َدٔمغ
 – انظرها –بنوا الفعل من الدمغة  ،وضع عليه الدمغة

  .الدمغة: واسم املرة أو الواحدة. الدمغ: واملصدر
  .اندمغ: وبنوا منها للمطاوعة

  
: أو ،غ وماشيفالن مدمّۤ]: يقولون[ :غَدمّٔ

ال يلني وال يستشري : يريدون ،-دومغ : انظر –مدومغ 
  .بل عقله يابس كالدماغ احلجري... وال
  .الدماغ من احلجر: انظر

  
ركية عن الفارسية عن تمن ال :الْدمٔغة

ان ءوالطا(أو طمغا وطامغة  ،متغا ومتغَه: املغولية
 ،بالنار واألصل فيها الكّي ،العالمة): يلفظان ضادين

  .كما يدمغون الغنم واإلبل
  .مهاانظر. َدَمغ واندمغ: وبنوا منها فعل

  
  .الدمغة وچّك ،بصم الدمغة]: ويقولون[
أن تكون : يف نقل اجلهاز] من عادام[
 –يعين ورقة دمغة فابريكة املراية  –اية دمغة املۤر

  .نةْمقّل: ملزوقة عاملراية متا يقولوا الناس
  

 ،معو دمك أنته بتشّد]: يقولون[ :ٕدَمك
  .أداة تفسري ،املعىن: مكدۤي: من التركية
تعبري تركي من :  ))كه ٕدَمَن((]: ويقولون[

أداة استفهام يف : ))هَن((بـاملتقدمة مصدرة  ))دمك((
  .رادو اْملأّش ،ماتقصد ،ماذا تعين : أي  ،التركية

  
لت إجريه من كتر َدّم]: يقولون[ :لَدّم

  .انظرها. مالأصيبت بالْد: يريدون ،املشي
  .انظرها. لأيضًا من الدّموبعضهم يبنيها 
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: يريدون ،كةّلَمراح َد]: يقولون[ :ةۤكالَدَمّل
ولعلها  ،مل جند هلا أصًال ،...مات قتًال أو خنقًا أو

بعد أن أبدلوا التاء داًال وحذفوا  ))مات مبهلكة((حنت 
مصدر : لكةْهاَمل: لوا املهلكة من العربيةاالباء وأم

  .فين ومات: ))كَلَه((
  .كةّلَبَد :بعضهم إىلوقد حيرفها 

  .كةّلَمو َديُر]: ومن دعائهم على فالن[
: لّمواحدة الُد: ةَلالُدّم: من العربية :ةۤلالٕدّم

ثر َبكل ما خيرج ببدن احليوان واإلنسان من  ،راجاُخل
عن  ،به ميكرويبسب ،ث ورمًا قاسيًا ومؤملًادحي

  .لَبُدْن: الفارسية
وليس بصحيح أا عربية مسيت على 

  .ستندمل: أي ،التفاؤل
: وهم قالوا ،ماميلل والَدماِمالَد: ومجعها

  .التمل والدّممۤاالْد
فيبنون منها  ،ل جسموّمَد]: ويقولون[

  .ماملطلع فيه الَد: الفعل
ا مرهم ة بّدة النسّۤۤلالدّم]: من كمام[

  .سأَجن
  

  .املنسوب إىل الدم: عربية :الَدَموي
اك سّف: يريدون ،ويَمزملة َد]: يقولون[

  .الدماء
مالبابه : يعنون ،ويَمبرتقان َد]: نوويقول[

  .أمحر
  .الدم: انظر

األدوات الدائمة  ،األثاث: تركية :دمرئباش
  .مبكان

ب العامل منصور بن املسلم املؤدِّ :يكِمالَد
  .ه٥١٠مات حبلب سوولد  ،بالعربية

  .القبيح: عربية :الدميم
   جتيه]: من دعائهم على فالن[ :ةيّۤالَدّم

: يريدون ،ةّييامال الَدّم ،ةّيّميبعت لو َد ،ةّيّمالَد
  .الطاعون يسترتف دمه

قوم مالشمس : قال لو]: من كمام[
ي أقوم والالزمتين البّد: قال لو ،ةّيّميامال الَد

  .ةّيهاحلّن
  .الدىن: انظر :الٕدنۤا
اسم عامي غري عريب وضع لقبيلة  :ةۤشالَدناْد

هاجرت من اليمن منذ أكثر من أربعة قرون ونزلت 
  .حوران

 ،سم أطلقه عليهم تركمان حورانوهذا اال
ألم الحظوا أن هؤالء اليمنيني مولعون خبيلهم جدًا 

  .ياملتدّل: أي )ندشَدْم(ويزينوا مبا هو 
  .دندش: انظر

  .انظرها. ال من دنقعلى فّع ابنو :اقالَدّن
دندق  اق ٕدنٓدقَدّن]: من أهازجيهم[

  .ٔطعموك قشر الينٓدقْي
الذل ): العربية( حتريف الدناءة :ةالَدناۤو

  .ةواخلّس
  .الدناوات :وجيمعوا على

  .الدين: انظر
  

أصلها  ،اويةلعطة دّن: أو :ةاويّۤحلسة دّن
ه أصابيع طويلة لو مسان يف باب النريب من بيت دّن

وشغله كل يوم صباحًا يطوف اخلانات اليت  ،وغليظة
 ،تبيع السمن ويغرف من مسنها بسبابته ليذوق طعمه

  .ليفطرمن السمن: أو لنقل صحيحًا
 ،ز الدنيا والدناياعّج]: يقولون[ :الَدنايا

  .ىالُدَن: ومجعها العريب ،جيمعون فيها الدنيا
ى ما تدّل): العربية(ب َنحتريف الَذ :الَدَنب
  .الذيل ،خلف احليوان

  .نابالْد: وهم يقولون ،األذناب: واجلمع
  



 

٧٩ 
 

مسك املمتد وأطلقوا الدنب أيضًا على اَمل
دنب  ،نب املعلقةَد ،نب الطوايَد: من كل شيء

  ...زم والشالةدنب احمل ،وراشة البّبدنب حّك ،الركوة
  .ُدْنبا: ويف الكلدانية ،ُدْنبٓا: ويف السريانية
  .َزَنب: ويف العربية

 و  ZIMBATUو   ZINBATU: ويف األشورية

ZIBBA.  
: ت جنويب جزيرة العرب واحلبشةويف هلجا

  .ابْزن
  :بعض مهام الدنب

  .يدفعها ويوجهها: يف األمساك
  .أداة الضرب: يف الضب
  .أداة توجيه: يف الطيور

تتعلق به على غصن : يف بعض أنواع القردة
  .اتقاء

ويعلق ذنب اخليل على راية الدولة 
 ،ذنبًا أو ذنبني أو ثالثة حسب أمهية البلد: العثمانية

  .رمز الفروسية
  .ثالثة أذناب ذات وباشا حلب رايته

  .ك وجيتَبَنعلى َد منو عّص]: يقولون[
 ولفتو حليب من فسط حلب]: ويقولون[

بس صرماية محرا ومعنكف شواربو على ب وۤالَنَد ٕأَال
  .بَنَج

كترت الكماية وصارت ]: ويقولون[
  .عدناب الكالب

 أجا اآلغا وجاب دنابو معو]: ويقولون[
  ).أتباعه : يريدون(

: أي(َدَنب السعادة أملس ]: من أمثاهلم[
. ي دنب جحشوة حبنِّحّن عندو اللي). صعب إمساكه
ن كلب نا وعود آس وّمحّنرن متمّن: الناس أجناس
التدوس على دنب القطة . سس ّجنمطرح ماّمل

  .بتخرمشكما

إذا مشي راس : ل اجلراكسةويعجبين مث
  .اَبَنَد واملي مشي مع
ك دنبو متل التعلب حبّر]: من تشبيهام[

ال بطول : متل دنب اجلحش. ي اجليج يناما خبّلمو
. رة أجنس من بكرةبَك: متل دنب الكلب. والبقصر

متل دنب الكديش . ناعم نّس: متل دنب اجلردون
املامقطوشة : متل برخانة أبو حامد. عالطرفني بلّط

هاملرا  ْيَي .–برخانة أبو حامد : انظر -أدنو مقطوع دنبو
  .ايحواجبا متل دنب الطّو

أجنس من دنب الكلب ]: من سبام[
  ).أيضًا وتستعمل يف جند(

  .دنبو وراح لّف]: من استعارام[
دنب الكلب أعوج ولو ]: من كمام[

التقطع دنب . سنة يف القالبيتو أربعني حّط
: لتو وهادا بقولطّو :هادا بقول: جحشك بني تنني

ليش : قالوا للبومة. الكلب مابعض دنبو. رتوقّص
بك َنوليش َد: الاقالو ،شيخة: راسك كبري؟ قالت لن

عر خري الَش يف لو كان. رخيةْف: قصري؟ قالت لن
صص دنبو وفلتان بني قۤا. ناب اخليلماطلع عْد

من دنب اجلردون ). اجلحش: مجع الكّر( ارةالكّر
  .وينبك الكّمم على دَنَعَفۤر. مابطلع هرب
 س دنبوَحع القاق ماَللّس]: من كنايام[

  ).ربّك: يريدون(
أطلقوه  ،من اصطالح النجارين :َدَنب ٔفأرة
  .على املربد املربوم

اجلدار أحد طرفيه : ومن اصطالح البنائني
  .عريض والثاين ضيق

أرخى : ب العمامَةذّن: من العربية :بَدّن
  .أحلقه بتتمة له:  الكتاَب ،بطرفها كالذَن
ا لعبة قام شاف الشغلة مافّي]: ويقولون[

  .نبه ومضىذ لّف: يريدون ،ب وراحّنَد
  



 

٨٠ 
 

  .نبوَدالبعجبو الكحل ْب]: من أمثاهلم[
من فعل : ))دون((: من التركية :ةّينباۤكالۤد

: الفارسية)) اكپ ((و  ،الدوران ،اللّف: ))دومنك((
ة أو العّم ،فة الطاهرةالّل: أي ،املبارك ،الطاهر
  .املقدسة

  .الدنبكية: يويسميها الغّز
  .٢٨٧ ص ١ ج: النهر انظر

أمحر دنباكي ملا بقوم ]: من ألغازهم[
شربة : (وا اسنانك وبتتبحلق عينيكيعليكي باصطّك

  ).املاء
  .البندبوري: انظر :بوريالَدنَد

: من التركية ،مةضْروتلفظ ضْن :الٔدْنٕدْرٔمه
د أطلقوها على الشراب اّم ،دةاّم: دوندرمه مبعىن

  .وبالكهرباء حاليًا ،باجلليد وامللح حوله سابقًا
  .البوظة ،باتاملرطِّ: ويسموا اليوم

ورمسها صاحب قاموس الصناعات 
  .هانظر. ضرضرمة: الشامية

  .الضنضرمه جي: ومسوا صانعها وبائعها
  .ةالضنضرمه جّي: واجلمع

  ]:من أغانيهم[
  !ك يا حبيبوانا حبّب           دندرمه بوظة حبليب  

دوندرما شكر : ومن معارضات الزيين
  ....بالثلج أضحى

  .٣٨٧ص١٩س: جملة الضاد انظر
ح لو جوختو ميّس ّمت]: يقولون[ :َدْنَدش

بنوا الفعل  ،هوميدح: يريدون ،اهويدندشو حىت رّض
  .انظرها. من الدندوشة
لو دندوشة دلة عطولو ل عم]: ويقولون[

  ).على طريقة التهكم( وعرضو
]: أهزوجة األوالد[ترد إال يف مل  :ٕدْنٓدق

 ،دق يطعموك قشر البندقـدق دنـاق دندّنـ
  هاـأبدل مهزت ))دنق((أمر من  :قـلعلها حتريف ادن

  

  .وزا فنفعداًال وقدم النون على داهلا فصار  
  .ىأدَل ،ىّلَد: لنَدَد: من السريانية :َدْنَدل

  .لنَدَد :ويف احلبشية
  .ىدّل: َدْنَدل: ويف املغرب األقصى

، دندلْت: وبنت حلب منها للمطاوعة
  .استرخى واضطرب: تذلذل الشيُء: يدانيه يف العربية

االضطراب، : الَدالل: ويدانيها يف العربية
أسفل : الُذلُذلوحركه، : ودلدل رأسه يف املشي

  .الثوب
 ،دندل القادوس باجلب]: من كالمهم[

  .دندل املصريات جبيبو
 ،ةـبدندل بالقّفاهللا ما]: من حكمهم[
  .عوالزما َس

يهزج األوالد بعد أن ]: من أهازجيهم[
ل بوزو حتت الرحلة َدْنَد قل أعوُذ: ))عمَّ((جزء  تمواخي

  .سرق اللحمة
أطلقوها على الشيء املتديل يف  :ةالَدندوۤش

حتريف : ))هۤش((بعدها  ،ل املتقدمةَدْنمن َد ،اهلواء
الشيء : ومؤداها ،أداة التصغري: السريانية ))وُس((

  .ي من رقبة احليوان لتجميلهاللطيف املتدّل
  .الدناديش :ومجعوها على

  .))دندش((ومنها بنوا فعل 
  .ودندل والدنداشة هاانظر

  
  الوَسخ: عربية :الَدَنس
  .األدناس: واجلمع

  
صفة مشبهة : الَدِنس: من العربية :سالٕدۤن
  .مبعىن الَوِسخ
: الثوَب ،سًاِنره َدصّي: سهدّن: عربية :سَدّن
  .لطخه بالوسخ
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  .س لو عرضودّن]: ومن جمازام[
 :يريدون ،نق عاألكلةَد]: يقولون[ :َدٔنق

  .اشتهاها
  :ولعلها مما يلي ،مل جند هلا أصًال

كان ): العربية( ))قَنَد((أا من  -ً ١
  .وُيسّف ،بدقائق األمور شحيحًا يضّن

يف  النظر استقصى وأدّق: قومثلها َدّن
  .معامالته ونفقاته ونظر يف الشيء احلقري

اهلم يرون على عاملقّت: ومثلها الُدُنق
  .وأنفسهم

يرتل وحده ويأكل  من: نيقومثلها الَد
فإذا كان الليل أكل على ضوء القمر  ،وحده بالنهار

  .لئال يراه الضيف
 ،من الخري فيهم: اقّندقة والَنومثلها املْد

  .نة عليهممن أنفسهم هّي
 ))دانك((عن ) العربية( ))قالداِن((أا من  -ً ٢

وهو  ،وهو ربع املثقال ،سدس الدرهم: الفارسية
: ويعدل مبيزان الكيلو ،أو هو مثاين حبات شعري ،قرياطان
  .غرام ٠,٤٠١

: ق منه مبعىنَنوعلى هذا املذهب بنوا الفعل َد
  .حرص على أحط النقود وكان شحيحًا

وَدُنؤ  ،أ ُدنوءةدَنَي) العربية( ))أَنَد((أا من  -ً ٣
سيسًا خدونًا : أي ،كان دنيئًا: يدنؤ دنوءًا وُدنوءة وَدناءة

  .الخري فيهناقصًا 
بإبدال  ))دنق((وعلى هذا املذهب بنوا فعل 

  .مهزته قافًا
 مدعّو: أا يف أصلها مجلة دعائية مبعىن -ً ٤

  .عليه أن يدلق ماأكله
  .اندنق عليه: وبنوا منه للمطاوعة

  .تدونق: الدٓونقة واملطاوع: وبنوا منه
  .الدناق والدندق: انظر

  .احلزمة والطرد املشدود: تركية :گكنالْد
  .ةگك والْدنوگوالْدن: ومجعوه على

  كگحننة باركني دْن]: يقولون[ :كگٕدْن

عامية مبعىن من التركية ال ،أجا فالن ك وإّالگدن
  .ةئفاجامل

 :ونـيقول ))ْدٕرّن((وحترفها الشام إىل 
  .قماۤر واّال رّنست للو ْدّقَلست للو ْتّقَلْت

 ،رگنَدهاخليار ْم]: يقولون[ :رگدن
يدي على إاللهم عافينا و –طلع برقبتو : ويقولون
فت شقد شفت دناكري ما أنا ْش ،ورةگدن –حجر 

مافيه : ورةگر والدنگرة واملدنگيريدون بالدن ،المْت
ولفت نظرنا أم يسمون  ،مل جند هلا أصًال ،نتوء

 وهو نفسه ،ندورگال: البطيخ األخضر الصغري املدّور
وعليه مضينا إىل مادة  ،ورةگنالَد: ةمحا هتسمي

فإذا ا تتضمن ما حنن فيه من ) العربية( ))كندر((
ما غلظ من األرض : رةنَدالُكنُدرة والِك: معىن

: ندارةوالِك،ظ والضخامةَلالِغ: والكنديرة ،وارتفع
  .ة ذات سنام كسنام اجلملمسَك

امساع : رگدن رگدن]: يقولون[ :ٕرگٕدن
وتلفظ ( ٕطْنٕغر : من التركية ،اسصوت طاسات السّو

  .حكاية صوت تالطم األواين املعدنية): رگدْن
ر گْنَد: يغنون يف العرس]: من أغانيهم[

  ...).ر ياّقأو َن( عالطارة  يادّف
ز يف بيتو وما بقى َگنَد]: يقولون[ :زَگَدْن

: س يف بيتهنَكَد: من العربية ،حدا يشوف وچو
  .وهو عيب ،ومل يربز حلاجة تفىخا

  .زةگنالَد: ومصدره عندهم
: يريدون ،ز لفتوگدن]: يقولون:[زَگدْن

): العربية( الرجُل ))سَقْنَد((جماز من : أماهلا إىل األمام
  .نظر بكسر عني ،طأطأ رأسه ذًال

دنكز ودنكس مبا تقدم : وتقول حضرموت
  .من املعىن

  .زةگالدْن: ومصدره يف هلجة حلب
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 ،الويگعقلو دن]: يقولون[ :يوالگالُدْن
 ،بليدة يف السودان هلجتها نوبية: ))نقلةَد((نسبة إىل 

  .يصفون أهلها جبمود الفكر
 ،ةالوّيگالدن: وجيمعوا كمؤنثها على 

  .اتالوّيگالدن: ومجع املؤنث
  .دنكر: انظر. ورةگنوالَد :ورگالَدن

اصطالح : دوٕنم: من التركية :الٕدٕنم
ًا عمساحة أرض تعدل قدميًا أربعني ذراعًا مرب: زراعي

  .ضًارطوًال ومثلها ع
مبعىن العودة  ))دومنك((مسي بالدمن من 

أي تنطلق دابة احلراثة فيها طوًال بقدر  ،والرجعة
  .اجلفتلك: انظر. مسافتها عرضًا
عهد الفرنسي صدر مرسوم بأن الدمن ويف ال

أن كان  دمترًا وثلث املتر املربع بع ٩١٩أصبح يعدل 
  .مترًا مربعًا ٧٨٠يعدل 

حت سورية ولبنان وتركية طلواآلن أص
  .أي ألف متر مربع ،على جعل الدمن هكتارًا

  .الدمنات :ومجعوا الدمن على
لغة يف ): العربية(ى حتريف الُدَن :ىالٕدۤن

  .أو مجع هلا ))نياالُد((
 ،ار ،ليل) أو الدنيا(الدىن ]: ويقولون[

 ،غبشة ،املغربيات ،الصبحيات ،وچ الصبح ،بكري
 ،رمضان ،عيد ،شوب ،برد  ،متلجة ،ممطرة ،عتمة
  ....صيام

  .ديدى ْجۤندع عالطاۤل]: من كالمهم[
ىن ولريات الد عندو أكل الدۤىن]: ويقولون[

  .الكثري: يريدون... و
]: أثر على مصابتلدى ال ويقول النساء[

  .ىي عالدۤنِلْو
: متل خوري األرمن]: من تشبيهام[

  .ه يف الدىن تيبلعا وحدوّبكر
  سـان مشـفالن لو ك]: من كمام[

ر يف زّمْم ،الدىن يف لفالن مطّب. ماكان طلع عالدىن
  .رةاآلْخ

 ،الضعيف: ّينالَد: من العربية :يالَدِن
  .الساقط

  .وتسهل مهزته ،األدنياء: واجلمع
 ،احلياة احلاضرة: الُدنيا : من العربية :االٕدنَي
  .وى من الدّنعَلوهي ُف ،نقيض اآلخرة

  .وهم ردوا ،وينَيالُد: والنسبة إليها
  .واستمدا التركية

: واستمدا األلبانية من التركية فقالت
DYRNIA.  

واستمدا اليونانية احلديثة من التركية 
  .DOUNIAS: فقالت

يقولون دنيًا ]: عثرات أقالمهم من[
  .ي التنون ألا خمتومة بألف التأنيثهو ،فينونون

  .انظرها .الدنيا: ى كما يقولونالدۤن: ويقولون         
أو (عندو مصاري الدنيا ]: ويقولون[  

  ).الدىن، يريدون الكثري
أو ( ...بوظو ،الدنيا معتمة]: ويقولون[
  ).الدىن

الدنيا أو هالولد عجز ]: من كالمهم[
  ).الدىن(

وين الدنيا : ويستبعدون الشيء فيقولون
  ).أو وين الدىن(ووين أهال 
  .ام نعيم الدنيااحلّم]: يقولون[
الدنيا . الدنيا مع القامي]: من أمثاهلم[
. قا واحدَرَش نلو كانت الدنيا بيضة كا. باخلواطر

الدنيا يوم إلك . اا مافّيالدنيا فّي. الدنيا وجاه وعتاب
  .ا مستريحالدنيا ما فّي. عليكيوم 

الدين : متل فقرا اليهود]: من تشبيهام[
  .والدنيا

  .نَبالدنيا قدح َل]: من استعارام[
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لفلك عم بدور اطول ما]: من حكمهم[
الدنيا . الهاالدنيا قضاها َب. زولالدنيا بطلوع وْن
ا غري ك مالك مّنالجتعل الدنيا ّمه. صورة اآلخرة

. آلخرة باألعمالاعز الدنيا باملال وعز . كلقمة ّمت
لكن ّ الدنيا بتنهز. الدنيا أدوار. لوصالدنيا على ْخ

  .با كالبالدنيا جيفة وطّال. ما بتنهدم
وكان الشيخ حممد اخلواجكي يف حلب 

  .كة بدا عرصة ٕحۤرالدنيا قحۤب: يردد حكمته
  .واهيالدنيا دواهي والَد]: من جناسهم[
  ]:من هنهونام[

  ورـواخلضر إلك ناط   ك نور ـبوّچ ! عريسنا يا
  ت يف الدنيا تدور   متل عروستك مابتزوردقد مارْش

اسم فعل : دٔاه: من التركية ،وتكرر :ٔده
  .لدفع احلصان وسوقه أمر

 اسم فعل أمر: ُده ُده: ويدانيها يف العربية
  .لزجر اإلبل

  .دوه:انظر
لوم من بيت كان صاحب مدار اّجل

وكان تقيًا ويستفيد من دوران دابة  ،نعرفه ،فالعّال
وإذا وقفت الدابة أو أبطأت استفاد  ،املدار ويصلي

: ورفع صوته ))مسع اهللا ملن محده((يف  ))هَد((من لفظ 
  .هَد

املكر، :  -وتقصر  –الَدهاء : عربية: الَدها
 الداهي: واسم الفاعل. أيراالحتيال، جودة ال

  .والداهية
  .انظرها. هنال من َدّعف: عربية :ناّهالَد

  .ومس الصناعات الشاميةمقا انظر
  .مهاانظر. اشن واملّرهِّاملَد: ويقولون أيضًا

  .ن واملراش يف حلبوبيت الدهان واملدّه
  

معدن : بَهالَذ: من العربية :الَدَهب
ة ـيشحب إذا مزج بالفض ،رمي أصفر اليصدأـك
  واءـواليتأثر يف اهل ،زج بالنحاسـمر إذا مـوحي

وهو نادر  ،صاوله رنني خ ،وال باملاء وال باحلوامض
  .الطبيعةيف 

وجده يف الطبيعة ممتزجًا  ،عرفه اإلنسان قدميًا
 ،ر على شكل عروق فسحقها واستخلصه منهاوبالصخ

  .أووجده راسبًا يف قعر األار
دا َنأشهر منامجه جنويب أفريقية وروسيا وَك

  .واملكسيك واليابان واهلند ةيوالواليات املتحدة وأسترال
  .د للحرارة والكهرباءوالذهب موصل جّي

لذا  ،ويذوب بدرجة منخفضة من احلرارة
 ١٠٦٣إذ ينصهر بدرجة  ،سبق اكتشافه احلديد

  .مئوية
  .١٩و ٢٦وثقله النوعي 

  .))ذ((: ويرمز إليه حبرف الذال 
  .َدٓهَبا: ويف الكلدانية ،َدٓهبٓا: ويف السريانية

  .َزَهب: العربيةويف 
كتشف البالتني لقبوا هذا بالذهب اوملا 

  .األبيض
وملا جنحت زراعة القطن يف حلب لقبوا 

  .القطن بالذهب األبيض أيضًا
وى بْس ،تحكي دهبعم ْب]: من كالمهم[

  .تقلو دهبب
اللرية العثمانية  االدهبة عنو: وإذا قالوا

  ..الذهبية
واألوالد إذا سقطت أسنام ألقوها يف 

 اجلحش وعطيين سّن ٕخدي سّن: لشمس قائلنيا
  .الدهب

ميدح (الدهب بالعلب ]: باعتهم ومن نداء[
  ).بضاعته اليت يعرضها بالعلبة

متسك التراب ]: من دعائهم ألوالدهم[
  .يقلب دهب
  
متسك الدهب ]: ومن دعائهم عليهم[
  .يقلب تراب
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  ]:من شعرهم[
  ولو طوقت بالدهب كلٌب الكلُب
حمبوبيت بالسما كيف : قال لو: ومنه 
  الوصول ليها؟

  .د عرجليهاگخشخش هلا بالدهب بتر: قال لو
إذا . وار من دهبالصنعة ْس]: من أمثاهلم[

كل شي باملعيار إال . مالك فضة غلفو بالدهبكان 
الكالم من فضة والسكوت من  .الدهب باملتقال

مالدهب يعتاز  البّد. ة من دهبّبَكاملوت ْم .دهب
  .من دهب الوقت. لةاللنخ

ما عتق كل: بَهمتل الَد]: من تشبيهام[
 متل الدهب عاحملّك. مثل الدهب العتيق. بتجوهر

  ).متل جرن الدهب: أو(دهب الحوش متل . ببان
هب علقة الّدمق وفالن خۤل]: من كنايام[

فالن توفق بشغلو وعم ). عاش بنعمة: أي( وبتّم
  ).يربح كثريًا: يريدون( بقص دهب
ة ملزوم يوم البقتل قّط]: ممن اعتقادا[
  .ي أجريها دهبعّبالقيامة ْي

اهللا بيعطي الدهب ]: من كمام[
  .بني الدهب والقزدير فرق كبري. للدبب

بنصاغ على عضمو ]: من استعارام[
  .دهب

  ]:من هنهونام[
  كـي اهللا راياَتيعلِّ!  يابو عريسنا

  كياَتاوالسعد يرقص ويدبك يف سر
  كنيناَتتسقي ْجوسبع سواقي دهب 

  .كوحياَت! وعّم: بتحلف وسبع كناين
  : غريها

  دوس على روس! دوس يا عريسنا
  حتت إجريك دهب مكدوس

  ك عالسرايومن دخلَت
  ألف حمبوس –واهللا  –فك تب

حلب  نمطرا: ))منشور جرمانوس حوا((يف 
ام والكنيسة ن إىل احلّموال يذهْب: ١٨٠٧سنة 

  .بالذهب واللولو
  .))الغرة((املنشور كامًال يف  انظر

ويف رسالة كهنة الروم الكاثوليك حبلب 
إىل  وخروج النساء بالذهب واللول: ١٨٢٥سنة 
  .الام بّطاحلّم

امللبوس وإعارة الذهب واللولو : وفيها أيضًا
  .ال على اإلطالق فيما بني اجلميعوما أشبه ذلك بّط

  .))النوبة((الرسالة الكاملة يف  انظر
  .٧١٩ ص ٢٥ وس ٨٨٠ ص ٢٣ س: جملة املشرق انظرو

  .٣٦٥ ص ٣٣ س و ٤٨٨ و ١٦٨ ص ٢٤ س: واملقتطف
  .٧٩٩ و ٣٤١ ص ٤ س: وجملة العصبة

  
ورد ذكرها يف منظومة  :ام الدهبّمح
  :قال ٧٠صالشيخ وفا 

  والذهيب جتاه محام الذهب
لة مكان يام أمام مدخل القصوحمل احلّم

  .وقرب الذهيب يف املدرسة ،ثانوية هنانو اآلن
  
مّوهه : َذّهب الشيَء ،من العربية :بَدّه

  .هبذبال
  .بذهَّ ،طلى بالذهبَهب، ز: لعربيةاويف 

  .بَهْد: ويف السريانية والكلدانية
أرادت حرفة  ،بلكهَِّذُم: وقالت التركية

  .تذهيب الكتب
تذهيب املخطوطات : ٢٥ ص ٤٢ عدد١ س: جملة الثقافة انظر

  .اإلسالمية

عرف اإلسالم تذهيب الكتب يف القرن 
  .املماليكفالثاين وبرع فيه الفرس مث األتراك 

واملتحف اإلسالمي يف طهران زرته وهو 
  .اتهّبذزاخر ذه امل

  كۤدـٓو بدهـك]: ددونـيه[ :َدْهَدك
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ولعلها  ،مل جند هلا أصًال. خبرب: يريدون ،عافيتك
 ))دّك((ومن  ،هدمه): العربية( البناَء ))مهَدَد((حنت من 
  .اه باألرضهدمه أيضًا حىت سّو): العربية( احلائَط

  .هدكَدْت :وبنوا منها للمطاوعة
األمد  ،داألَب ،الزمان الطويل: عربية :الَدْهر

  .ة الطويلة من الزماناملّد ،داملمدو
 ،رُهواألْدنوا، وهم سّك ،ورُهالُد: واجلمع

 ،األدهارومل يسمع يف العربية . رٓهاألْد: وهم قالوا
  .وهم قالوه

باهلوا دهري تنشوفك ]: من كالمهم[
  ).دهري هوا: شرحه يف انظر. قليًال نراك: يريدون(

الدهر دوالب واأليام ]: من تشبيهام[
  .بةّالگ

مصايب الدهر أكتر من ]: من حكمهم[
إن أنصف الدهر يوم إلك ويوم . نبات األرض

  .عليك
  .أكل عليه الدهر وشرب]: من كنايام[
أعزب دهر وال أرمل شهر ]: من أمثاهلم[

وساد هذا املثل على لفظ يدانية يف العراق وفلسطني (
قهر بيشك عمرك أصل املرا مرارة بتَع). ولبنان ومصر

كارميين ! هرياجارة الَد. هرديك فرحك يوم بتبّكتب
  .شهر

 ،داس): العربية(حتريف دعس  :سَهَد
  .وطئ

  .اندهس: وبنوا منها للمطاوعة
ذهب عقله من  ،هِدُش ،رحتّي: عربية :َدَهش
  .ذهل أو فزع

اندهش : وبنوا مطاوعه على انفعل وقالوا
  .ومل يقولوا من دهش إال الدهشة واملدهوش ،كثريًا

  .أدهش: انظر
  

  اسم:هشةالَد: من العربية :ةۤشالَدْه
  

  .ةعَلة َفووزن اسم املّر ،حتري: املرة من دهش
  .دهشت ودهشتلي: واستمدت التركية

  
  .سوق الدهشة: انظر :ةۤشسوق الدْه

 ،دهق الباب ودخل]: يقولون[ :َدٔهق
وهم يستعملوا . كسره ،ضربه: دهق الشيَء: عربية
  .دفعه شديدًا: مبعىن

  .اندهق: بنوا منها للمطاوعة
: هقانالُدهقان والِد: من العربية :الَدهقان

رئيس اإلقليم  ،على التصرف مع شدة خربة القوّي
 يعةـالَض: ))هِد((: عن الفارسية ،التاجر ،عند العجم

 ،منِعاُمل ،املعطي: ))هِد((أو  ،رئيس قبيلة: ))قان((و
  .وهم استعملوا الدهقان مبعىن الداهي ،اآلمر

. امللك: ))خان((من  ))قان((ويالحظ قرب 
  .انظرها

  :وهم قالوا ،ة والدهاقنيَنالدهاِق: واجلمع
  .الَدهاْقۤنة والَدهاقني

حاكم : اَدهٓقَن: َدهٓقنٓا، و يف الكلدانية: و يف السريانية
  .البلد

: عربية ،ةك الكّبَهَد]: يقولون[ :َدَهك
: وهم يستعملوا مبعىن ،كسره ،طحنه: دهك الشيَء

ضغط عليها وجعلها تسحق يف أرض القصعة لتلني 
  .ات برغلهاحّب

  .اندهك: بنوا منها للمطاوعة
و  ))دلك((: يف العربية ))دهك((ويداين 

  .))دعك((
  

دهليز : بنوا الفعل من الدهليز :َدْهَلز
 ،! وممااحلى دهلزاتك يا ست أّس]: فقالوا[احلكاية 
أسبقها قبل الدخول فيها مبا يالئمها من : يريدون

  .املرغبات فيها
  .دهليز احلكاية انظر

  ُثاحملّد ))سدّل((ف ـحتري :َدهَلس



 

٨٦ 
 

كتم : البائُع ،حديثه بغري الراهن يفأتى ): العربية(
  .عيب ماباع

املسلك ): العربية(هليز حتريف الِد :الَدهليز
: عن الفارسية ،الطويل الضيق مابني الدار والباب

  .اجلسر القنطرة ،املعرب: ههَلَد
  .الدهاليز: واجلمع

أطلقوها على عبارة  :ةۤيكۤادهليز اْحل
فهي كديباجة املكتوب املأثور  ،مدخلها املأثورة

  .عندهم
  .زوبنوا منه فعل دهلز ودهلزة واملدهۤل

رصني وطابعه  ودهليز احلكاية يف حلب
يف قدمي ! كان ياما كان: امسعهم يدهلزون هلا ،ديين

كان يف . ي عبدر التمامنصلِّ ،حنكي إال ننام ،الزمان
: واللي عليه ذنب يقول: وما ملك إال اهللا –ملك 

  ...وهامللك ألو بنت –ستغفر اهللا أ
نطاكية ال يشعرك أودهليز احلكاية يف 
كي عن عن َح: امسعه ،بوقار دهليز حكاية حلب

طاق عن ْن ٕرراق عن ْطي عن ْطِكَمْركي عن جعفر الَبَب
كان يف  ،خاروف حمشي معلق بباب السقاق

  ...ملك
ة خلصت ة توۤتتوۤت: أما خامتة احلكاية

لو كان بييت قريب ألجيب ): ونوقد يزيد: (احلدوتة
  .لكن محل زبيب
ة مهت احلرامّيالشرطة َد]: يقولون[ :َدَهم

  .غشيه :مهِهوَد ه األمُرَمَهَد: عربية ،ن بالبيتوهّن
: عربية ،اَمهية َدداْه]: يقولون: [اَمْهالَد

  .داألسَو: مؤنث األدهم: مهاءالَد
مهولة عند هاخلتيار َد]: يقولون: [الَدمهولة

مل جند هلا أصًال  ،ة الكبريةالصّر: يريدون ،مصاري
  .انظرها. ولعلها حتريف الدعبولة

  تـبالزي ن الشيَءـَهَد: عربية :َدَهن
  

  .طاله به: وغريه
  .دهن والدهان: انظر

  .اندهن للمطاوعة :وبنوا منه
: ويف الكلدانية ،ن ْدَهن وْدۤه: ويف السريانية

  .دَهن
خبزتو و بالبيت اللي أّم]: من أمثاهلم[

  .مدهونة بزيت
 زبدةكالم الليل مدهون ْب]: من استعارام[

  ).تذيبها مشس النهار: يريدون(
االسم من دهن : الُدهن: من العربية: هنالٕد

األدهان والِدهان، وهم : واجلمع. الشيء املتقدمة
  .الْدهون: جيمعونه على

  .دة دمسة حيوانية أو نباتيةكل ما :والدهن
  .ةالدهۤن: عندهموالواحدة منه 

  .الدهن: ٢٧٢ص٢ج٧الد : جملة اللسان العريب انظر
دهنة اخلاروف وحنوه انصرف  :اذا قالوإو

 ةليأكالمهم إىل املادة الدهنية البيضاء املتجمدة يف 
  .احليوان وغريها

واليوم  ،وكانت الدهنة مرغوبة جدًا يف الطعام
  .بياكل شحوم ودهون: وعليه كانوا عقدوا كنايتهم ،ال

  :ومن أطليتهم
يتخذونه من نبات : مدهن البلَس -ً ١

  .سان ويستعملونه ملعاجلة بنات األذننيَلالَب
  .يداوون به الدمامل: دهن الرصاص -ً ٢
يستعملونه لتطرية : بقندهن الز -ً ٣
  .األضالع

يستعملونه لتطرية : دهن السكر -ً ٤
  .األيديقشب 

مستحضر أورويب : دهن الشوارب -ً ٥
  .هشعرق مكان دهنه وينبت رَِّعُي

  .يستعملونه لتقوية الباه: دهن العنرب -ً ٦
يستعملونه لتطرية اجللد : دهن القطن -ً ٧

  .عامة
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يستعملونه ملعاجلة : دهن اللوز -ً ٨
  .ابالوّت

دلين : سأل مراهق يهوديًا]: من نوادرهم[
  .الشواربر على دوا يكّب
رينا عن دهن ۤاا بتسأل عّطتمالك إال حبسي-

  .)رالدب :ومعىن اآلحور بالعربية(  اآلحور
  .ارقدفو لعّطيار وعّط را الشّب

  ٤٦٦و٢٣٨و٥٨ص٩٢س: املقتطف انظر

ينادي بياع الباجنان ]: من نداء باعتهم[
  .فۤدهرب ودهن يامال تۤا: اديفالۤت

ة كّبينا عند أبو أمحد تغّد]: من مبالغام[
شلون يا  ،ا للركبةفّي الدهن ة عليم اهللابسفرجلّي

  .؟! خ ياسنيـشي
  .لو يسقِّ هنٓومن ْد]: من كمام[
مثل طالب الدهن من بعر ]: من تشبيهام[

  .الدهن أكلة طيبة مثل سۤال. لاجلمۤا
طس بالدهن فالن غۤا]: من استعارام[
  .نيهَدلقراقيط َأ

  .من معارضات الزيين
  عن وجه القدور األستاَررفع 

  ا أضحت تفورإذ رأى أدها                         
  ساح دهن اللحم فوق النار ساح: ومنها

  احـني فـر حـأي راح أي عط           
  س دهن منه يلأك من نشأيت :ومنها

  من كأس راح قد مال الساقي وال            
  هللا حلم غارق بالدهن يف: ومنها

  درـطيا ـاح عنـه األريـأمراق           
  دًان لنا اخلاروف فيها موّسابف: ومنها

  )يف القدر: أي(                              
  ومن فوقه األمراق يف دهنه تسري           

  وحلمة فان هي حتشى باألرّز: ومنها
  )الكمأة: أي(

  دهن فهي قصدي من الدهر كثريِة           

  يا صحينًا حويت يربقنا: ومنها
  هّبالطافح بالدهن مستمدًا بُك                 

  ومن دهنها كاس يلذ لشارب: ومنها
  )أي دهن حلم الضأن(

  إليه اشتياقي ال إىل الكاس واخلمِر                
  .أدهان سارت مع الكباب: ومنها
  به يف زمٍن منه عّمواللحم َق: ومنها

  دهنه املسكوبباء ـجاخلاروف                 
  ةواهلرب منه يف الرباغل كّب: ومنها

  )اخلاروف: أي(
  نضجت بفحم قضيب قد بالدهن                

  أو شئت فاصنع يل خببزك تردة: ومنها
  وبـواسقيه سائل دهنها املصب                

  نـدهان َمحبذا اليربق واأل: ومنها
  اــوأب ًاـًّا وأمـقد ذكا نبت                 

  من حشاه يدفق الرز عليه: ومنها
  )من حشا اخلاروِف :أي(     

  .ي سرباـن السنـن الدهـم                 
  مسنًا وأدهان           إذ مذهيب أن أشرقا   : ومنها
  من أمست يداه تالعبه يا سعَد: ومنها

  انـاص باألدهـد غـق                         
  ...شويت بدهنوجاهد كبة : ومنها
  ىوها فصل الربيع إليك واَف: ومنها

  يـّفون الـاروف بالدهـبه اخل                
  ةمشارب هنّي        والدهن منها طامي  : ومنها

  ).من البامة: أي(
  .ع املعالق والدهناقّط: ومنها
  بالرغفان اللحَم قِّسو:ومنها 

  يِرـه جيـي دهَنـوخّل                        
  من اليخىن           كاس الدهن حياليل : ومنها
  إن الدهن ساح      هم سقسمق الرغفان   : ومنها
  فار دهن اللحم جيري: ومنها

  ه القدورـمن على وج                    
  مع حلم وار         قد حوى مسنًا ودهنًا: اومنه

  ).اليربق: أي(
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  انـم حمشي اخلرفقّد: ومنها
  انـــرقة األدهــيف م                       

  غاص يف أدهانه فوق الطعام: ومنها
  مل جياوز غري عام ش حوٍلْبَك                     

  .بالغ يف دهنه: عربية :نَدّه
أطلقوها على الدهن بأن زادوا تاء  :ةهۤنالٕد

  .الواحدة وليس املعىن يقتضيها
  .السمنة وغريمها: ومثلها

كم مبعرض : (فالن دهنة]: كماممن [
  ).شوي يقطر فهو كرمي الخبيل إذا أي: املدح

  .وبيت الدهنة يف حلب
  .ارةفالن متل الدهنة القّط]: من تشبيهام[
  

) أو ماحيلتو( وماعند]: يقولون[ :ةالَدهنوۤن
: أي ،ال ميلك اليسري من النعمة: يريدون ،هنونةالَد

بنوا من الدهنة املتقدمة على فعلولة  ،فقري جدًا
  .للتصغري

  .الدهنية التالية: انظر
  

  .هنونة السابقةلغة هلم يف الَد :ةالَدهنيۤن
 ،دفعه فسقط: هور احلائَطَد: عربية :ورْهَد
  .مجعه وقذفه يف مهواة: دهورة دهور الشيَء

  .نواوهم سّك ،هورَدَت: ومطاوعه العريب
  
: يقول العب الطاولة والعب الدومينو :ُدو

 ،ش ودووشۤي وبنج ودو، ،ودو روجها ،ه ودوۤس
 ))دو((و . ودوشيش ،ودوبيش  ،ودو ساية ،ودوبارة

  .يف كل ماتقدم فارسية مبعىن االثنني
  .اتالدّو: ومجعوها على

  
أو  ،راّبَد: فيقولون يف دوبارة] ويتندرون[

  .را مبعرفتكّبَد

سه ودو  يف فيقولونويتندرون أيضًا 
  ..لوَدسه و: شيش ودوو ودو وبنج ودو روجها

  .لك هو شي يهري: أو يقولون
  .واسّد: ويتندرون أيضًا يف سه ودو

  .واشّد: دووويتندرون أيضًايف شيش 
مع له ُس: ًادوّي دوى الشيُء: عربية :ىَدٔو

  .ّيِوَد
): مثلثة(وتقصر  الدواُء: عربية :أوالَد

  .عاجل به املريضماُي
  .وهم أمالوا ،األدوية: واجلمع

  .دواء وأدويت: واستمدت التركية
. دوا العقرب الصرماية]: من كمام[

 .و دواـبداء مال هاس سوا يبالـكل الن: البقول
هادا دوا . لوكنت طبيب اهلوى حّوشت لقرعيت دوا

  .بقيم العافية وبربك حمّال
اهللا . عّلة املوت ماال دوا]: من أمثاهلم[

 إال ربكل شي دواه الص. النبض وبيعطي الدوابدّس 
م أمرك يد العبد وسّلإخود الدوا من . قلة الصرب

  .للرب
  .الدنيا دواهي والدواهي]: من جناسهم[
الدوا واصروف  كّب]: من كنايام[

  ).دنا أجل املريض: يريدون(احلكيم 
  ]:من أغانيهم[

  أنا مرضانـة! يايامـو
  ي حكيم يداويينوبّد                             

  دوا احلكيم ما ينفع شي
  شوفة حبييب بتكفيين                             

ام على تسمية واصطلحوا يف احلّم :أوالَد
  .الدوا: الطالء املزيل للشعر
  .ام من الكلس والزرنيخب دوا احلّمويرّك

ومسوا اخللوة اخلاصة باستعماله مسوها خلوة 
  .الدوا

  دوا جتعل دائمًا آخرـخلوة الوملا كانت 



 

٨٩ 
 

 ،كمشوا خبانة الدوا: خلوة قالوا يف لعبة احملبوسة
  .ةوهي البطرسّي
ام يف مرعش دخل حليب إىل ّمح]: نادرة[
 ،إيت بالدوا: أي ،تريگدوا : اميوقال للحّم

يف  ))َدَوه((واستغربوا هناك هذا املطلب ألن مدلول 
  .اموالعالقة للجمل باحلّم ،التركية اجلمل
مسع له : هوغُري ى الرعُدّوَد: عربية :ىَدؤّ

  .صوت
: انظر اآلثار اإلسالمية لطلس. أرغون :الدوادار

  .٢٣٣ص

ودوار  ،دوار مادارو]: يقولون[ :ارَدٔو
دار : ))دواره((مصدر  :وارالِد: من العربية ،داريتوام

  .وهم يريدون حول دائرته ،معه
ال لكل مايدور بنوا على فّع :ارالَدّو

  .ارةومجعوها مجعًا ساملًا والدّو ،)عربية(
من  ،ار البلدمشي دّو]: يقولون[ :ارّوالَد

مستدار رمل يدور حوله : ارار والَدّوالُدّو: العربية
دور بشيء يماحييط و لوهم استعملوه لك ،الوحش
  .آخر

: ارة من البطنّوالَد: من العربية: ارّوالٕد
  .ى من األمعاءماحتّو

ار عند ويسمى الدّو: رضاقال الشيخ أمحد 
  .العامة

: رتل من كبد املعالقوا الشحم يوّمس: أقول
  .ويفضلونه على الدهن ،ارالدّو

أطلقوه على حي جديد بني  :ار القمرّوٕد
تلة حتتها هوة على  ألنه ،سة وباب قنسرينالكّال
لدى طلوع القمر ترى دائرة نوره و .ذراعًا ٣٠عمق 

  .على التلة
  .الفرجار: عربية :ارةّوالَد

على  وأطلقها جممع نادي دار العلوم  مبصر
  .الزنبلك

طلقوه على من أاصطالح  :اس الليلؤَّد
  .يكون  ليله خارج مرتله
  .اسني الليلدوّۤ: واجلمع عندهم

الة ملداس القدم يف بنوا على فّع :ةاۤسالدّو
  .اف وحنومهاالبئر والغّر

موطئ قدم احلايك : اسة النولومثله دّو
 السدى وخيفضه ايرفع.  

ئ قدم طمو: ومثله دواسة البيسكليت
  .راكبه يسريه به

: اسة السيارة والدراجة الناريةومثله دّو
  .هايطلق ا احملروقات أو يسّد

مالو  ون جّبُك]: من استعارام[
  ).كن عميقًا وغري معروف: يريدون(اسات دّو

مصدر ): العربية(حتريف الذواق  :اقٔوالَد
  .خترب طعمها: ))ذاق((

ب ب وجرّۤعالدواق قرّۤ]: من نداء باعتهم[
  .واقعالَد

ج سۤري كّال]: يةْبوينادي بياع الكسۤا[
  .واقياحلوة عالَد

مرض يصيب األوردة يف : عربية :يالَدواِل
  .اجلسم السيما األرجلأجزاء 

كان خانًا مشهورًا يف  :كۤلخان الَدٔو
  .حبسيتا وخربته البلدية يف أيامنا

مال أي ِج ،مالاِجل: ))ولكَد((ومعىن 
  .القوافل

وكان صديقي الدكتور رشيد الكواكيب 
وحدثين عنه  ،يرغب شراءه عندما طرح باملزاد العلين

  .ليايل
ثبت وطال : ))دام((مصدر : عربية :الَدوام

  .زمانه
ة بقاء املوظف يف مّد: ويف عرف املوظفني

  .وظيفته مقّر
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كة ْلالَف): العربية( امةّوحتريف الُد :ةاۤمالَدّو
ف خبيط مث ترمى على األرض َلُت ،تلعب ا الصبيان

  .فتدور
وتعرف اليوم بني : قال الشيخ أمحد رضا

  .سم البلبل والدوامة أيضًااالصبيان ب
  .احالصّي: ويسموا يف حلب: أقول
طن من املوايل الشماليني يف ب :انّوالّد
  .خيمة ٥٠يعد  ،حمافظة حلب
ي لنا ال تساِو]: يقولون[ :واوينالدَّ

يريدون ا الشغب  ،ك دواوينوحاجَت ،دواوين
كأمنا  ،وال يستعملوا إال مجع ديوان ،لَدواَجل

ويف  ،ل له كتاب أو ديوانَدموضوع الشغب أو اَجل
وجمموعة  ،الكتاب ،جريدة احلساب :الديوان: العربية

  ).فارسي معرب(الدواوين  : واجلمع. شعر شاعر
: الَدواة: من العربية ،ةيۤاأو الدو :ياالَدو

  .إناء احلرب
: وهم قالوا... الَدَويات و : واجلمع 

  .الَدوايات
  .ْهوَيدِي: ويف العربية

  .اْديوَت: ويف الكلدانية ،ْديوتٓا: ويف السريانية
  .الدواية: ويف املغرب األقصى

يت أو ِوِد: واستمدا التركية فقالت
  .ديويت

: MODERN TRAVELLERوجاء يف كتاب 
 وحيمل رجال األعمال من متوسطي احلال حزامًا

  .مملوءة حربًا ةفيه الدوا توضع
لى تسمية قرب ــع اصطلحوا :ةالدواۤي

ألنه حجر واحد على شكل دائرة  ،قرب دواية: الطفل
  .بيضية تشبه شكل الدواة قدميًا

  ايتـبا مصرّيدٓو]: ونــيقول[ :بدٓو
  

مل جند هلا  ،قصارى مايستطاع: يريدون ،تكفيين
  :ولعلها مما يلي ،أصًال

بقية املال : ةَبْوالَذ: من العربية -ً ١
  .ها الرجلييستبق

 مصدرا: الَدأب والَدَأب: العربيةمن  -ً ٢
فهي إذن  ،واجتهد جّد: يف سريه أو عمله ))دأَب((

  .قصارى جهدها: على تأويل
  
  .ايتمٔبوا ٔلبن زيتايت يقّددٓو]: من أمثاهلم[
  )).زيت((انظر شرحه يف 

 والسمَن وب الثلَجذَّ :من العربية :بَدؤّ
  .عرضهما على احلرارة حىت ساال: وحنومها

  .ل ذراته باملاءحّل: ب الدواودّو
  .بّوَدْت: ل للمطاوعةفّعوبنوا على ْت

ويف الكلدانية مثلها  ،بۤيَد: ويف السريانية
  .بمبعىن أذاب وذّو

ب دّو ،ب الصابونةدّو]: من كالمهم[
  ...ب اللنب والدبس ودّو ،امللح

بت عمري وعافييت دّو]: من استعارام[
  .وصحيت وهناي وحايل يف سبيل مبدئي

  
ص خٓلتنساوي لنا ]: يقولون[ :ةأرؤبالدُّ

: من التركية عن الفارسية ،من هالسميك دوبارة
  .اخلدعة ،احليلة: ارةپدو

  .يالدوباره ِج: ويسمون احملتال
  
أجاك : يقولون يف لعب الطاولة :ةأرؤبالُد

من  ،ثنني من الزهرزوج اال: يريدون ،دوباره
  .القطعة: ))ارةپ((و  ،االثنان: ))دو((الفارسية 

  
  .الدوبارات: ومجعوها على

  .الدبريطة: ويتندرون فيحرفوا إىل
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  .الدوبارة مبعىن احليلة: انظر :الدوباره جي
  .عف العددِض :DOUBLE: فرنسية :وبلالُد

بلت دٓو ،بلغووبل َمٓد: وبنوا منه الفعل
  ).متعدي والزم(مصرياتو 

  .الضوبو: انظر :ٓووّبالٓد
من  ،من اصطالح التجارة :ياوْبالُد

أي أن  ،مبعىن احلساب املزدوج DOPPIA: اإليطالية
 ))من((ة ّمذ: تانتقام لكل ذمة يتعامل معها احملل ذّم

  .))إىل((ة وذّم
يريدون  ،حساب اجلرتير: الدوبياويسمى 

املتسلسل ألنه جيرى على تسلسل احلروف : بالزجنري
  .اهلجائية

ضرب من الشعر استحدثه  :يتۤبالُدو
فارسية : ))دو((و  ،املولدون جاروا به الشعر الفارسي

  .بيت الشعر: من العربية ))بيت((و  ،ثننيمبعىن اال
وقد خيتصرون  ،أو الدوبيكة :ةرۤكوبۤيالُد

أطلقوه على اللنب ينشف ضمن : كةْروۤاْب: فيقولون
مث يغلى  .أكياس من اخلام ينقط من مسامها ماؤه

مث ميأل يف القطارميز ليستعمل يف  ،حمث ميّل ،على النار
  .الشتاء بترويبه على النار طعامًا وافرًا دافئًا لذيذًا

م بعمله دركوش وسلقني وحارم ـوت
وأهلوها وحدهم خيتصرون  ،ازنوأرمرين وكفر ختۤا

  .ركةوۤاْب: امسه فيقولون
  :ويف تسميتها مذهبان 

  
 ،هابفتح الدال البضّم: ))ْوَد((أا من  -ً ١

وهي كلمة كردية مبعىن رائب اللنب أو الشنينة أو 
 ،اخلري: ةَكَرالَب: من العربية ))ةۤكَرالَب((وكلمة  ،رانْيالَع

ألن اليسري منه عندما  ،ركةمبعىن رائب الَب نفهي إذ
  .يغدو كثريًا يراب

  
  

وهي أيضًا  ،بضم الدال ))وُد((أا من  -ًً ٢
مبعىن  ))يورۤكٓل((وكلمة  ،كلمة كردية مبعىن االثنني

بت ّلاليت ُق: فهي إذن مبعىن ،التحريك والتقليب
مرة حني حتويلها : كت وهي على النار مرتنيوحّر

ومرة ثانية حني  –كما تقدم  –من لنب إىل دوبيكة 
  .ترويبها األخري ألكلها

وجيب حتريكها حتريكًا متتابعًا السيما يف 
  .املرة األخرية وإال فسدت

  
التحريك نورد  ))يورۤكٓل((ومبناسبة أن معىن 

: قوهلم –وجياريهم املاردل  –أن من أغاين األكراد 
 ))خاتونة لوركي ْيَه ،لوركي لوركي لوركي ْيَه((

هلمي أيتها  ،ونرقص وندبكهلمي نعبث : يأ
  .السيدة نرقص وحنرك لدى رقصنا املناديل يف أيدينا

 ))كلوۤر((واألكراد يسمون الدوبيكة إىل 
  .يقتصرون على معىن التحريك فقط: أي

  
من اصطالح لعبة الطاولة  :شالدوبۤي

 ))شبۤي((ومن  ،االثنان: الفارسية ))دو((من  ،والدومينو
  .خلمسةامضاعف : أي ،اخلمسة: التركية

  .الدوبيشات :وجيمعوا على
أو إىل  ،))َدَبش((وحيرفها املتندر إىل 

ش اللَب كّب: شَبَد: كما يقول ،))شليم امللكْبَد((
  ).شاللَب فّك: أو(

  .الدوبريكة: انظر :ةۤكالدوبۤي
  
ت إصبعتو دوحۤس]: يقولون[ :سٔحدٓو

سًا إصبعه َحَد ستِححتريف َد ،نام الليلبوماعم 
يف طرف  الورم احلاّر: أي ،سأصاا الداِح): العربية(

 ،ةحوَسْدواإلصبع َم ،االلتهاب فيه: أو قل ،اإلصبع
  .ةۤسْحدٓوْم: وهم يقولون

  
  .الداحوس: انظر
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: خ التالية جمرده فقالوابنوا من دّو :خٔوَد
  .وٓخٔوَد

  .دوخ: انظر
  .ر معو حىت دوخوگرگي ّمت]: يقولون[

  .وخانَد: وبنوا منها للمطاوعة
  .أداره: هرأَس خ الوجُعدّو: عربية :خدؤّ

  .داخ ودوخ ودودخ والدوخة: انظر

  
 ،بنوا الصفة من داخ على فعالن :انٔخالدٓو

  .ةخاۤنالدٓو: واملؤنث 
  

  .انظرها. املرة من داخ :ةٔخالدٓو
وهو استعمال : قال الشيخ أمحد رضا

  .ااز على صحيح
  
القسم : حتريف الديوان خانه :ةخاۤنٔوالَد

وأصله مكتبهم  ،اخلاص باستقبال ضيوف القناقات
  .جعلوه غرفة استقبال أو السالملك

  
  .وهم مييلون ،ةواحدة الدوَد: عربية :ودالُد

وهم يكتفون  ،الديدان والدودان: واجلمع
  .الدود: باسم اجلنس اجلمعي

  .عدمية الفقارالوالدود شعبة من احليوانات 
  .يوان للجاحظ يف فهرسهاحل انظر

 هصرع دودة أدين وهوّۤ]: من كالمهم[
  .ّرگي

ا اللي بّد ْيتو بأدين َهمسْع]: من متچكام[
  .تاكال الدود
دود  .و وفيهدود اجلنب مّن]: من كمام[

  .اخلّل مّنو وفيه
أو من  ّيويزعمون أن من أكل البزر الّن

  .الطحني يتولد يف بطنه الدود سّف
  

  .احلرير: انظر :احلريردود 
  .٣٥٨و ٢٧٨و١٩٨و١٢٨ص١٩س: املقتطف انظرو

  .٥٠ص٩عدد١٤وس٥٠عدد٥س: وجملة األديب

  
 ٣٥عرف الصينيون دودة القز من حنو 

 ،منها نتاج احلريرإتربيتها و واحتفظوا بسّر ،قرنًا
  .وكانوا يعاقبون باإلعدام من كان حياول إفشاء السر

مليون ٥٠منتوج احلرير الطبيعي يف العامل 
  .كم

دودة طفيلية منبسطة ليس  :ةة الوحيۤدالدوۤد
منها نوع جسمه فصوص وآخر  ،هلا جهاز هضمي

كما حتدث اضطرابًا يف  ،جسم الفصوص فيه
  .األمعاء

صار فيه : وغريه د الطعاُمدّو: عربية :ددّو
  .ددوِّفهو ُم ،الدود

  .ةوۤدَدْم: واملؤنث ،ددوّْۤم: وهم يقولون
  
شد . دودةاملفلس أدنو ْم]: من كمام[
يقولوا (د ضرس الوسطاين دّو! دعوَّاخليط ياْم
  ).لألقرع

شي ي أطالعك من حٓوبّد]: من تشبيهام[
متل الكلب اللي أدنو  –لت اآلجار زَّمازال َن –
  .دةْوَدْم

  
عم ]: يقولون: [دودخةواَمل :ةدٔخالدٓو

بنوا على فعفل : خَدمبشي دودخة وأمس كنت مدٓو
  .انظرها. الدوخةمن 

  .خددٓوْت: وبنوا منها للمطاوعة
  
  .يف حايل مدودخ اليومشۤا]: يقولون[

: واجلمع ،رْوالَد: من العربية :رالدٓو
استعملوها باملعاين  ،وارالْد: وهم يقولون ،األدوار
  :التايل
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ويف الدور األول  ،لعب دورين: ةاملّر -ً ١
  .ربح ويف الدور التاين خسر

من : اراتو ناسدور ماَد]: يقولون[ -ً ٢
  .لْواَحل: الدور: العربية

ى تنتاب بوقت معني نوبة احلّم -ً ٣
  .ارينصى املكاملالريا وّمح
 ب سّنضٓربالدور عم  ٓودّق]: يقولون[

  .بسّن
صار هالشي يف : مبعىن العهد واأليام -ً ٤

  .دور اإلنكشارية
ضرب من القطع املوسيقية اصطلح  -ً ٥
  .عليه األتراك
  .دور املمثل يف القطعة التمثيلية -ً ٦

عم بلعب : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .دورو

  .عود الشيء إىل ترتيبه الدوري -ً ٧
الشي بالدور  ،أجا دورك]: من كالمهم[
  .مو بالزور

  .ب الدورصاْح: يقول احلالق
هادا دور : ويقول صاحب اجلوجحانة

ر يريد تشحيم مدّو(هادا دور الشحمة  ،اللحمة
  .شمةواملا برتل يقع يف الَت) األرجوحة

أو مجعتو أو (فالن بصرف بدور يومو 
  .مبلغ كبري )شهرو أو سنتو

ا األرملة بترو عالطاحون جبّي]: من أمثاهلم[
  .الدنيا أدوار. دور

أو  ،رًاجعله مدّو: ر الشيَءدّو: عربية :رؤَّد
  .أو جعله يدور ،جعله دائرة

  .تدوير: واستمدت التركية
ي إبنو اللر على عم بدوّۤ]: ويقولون[

  .عوضّي
  .ردّوبشفت أخوك عم ]: ويقولون[

بيت : ر الشيء الصغريوقد يريدون باملدّو
  .رةقاعة مدّو ،ردّوْم

: رك يامدّوكعَب]: من استعارام[
ك يف استعمل كعَب: يستحثه على الركض فيقول(

  ).رالعدو  ياأيها اجلواد الذي كعبه مدّو
تور . هـو بالقير عرّبلبدّوا]: من حكمهم[
  .افر غّرعاجز مابدّو
ر نو وعم بدّوابنو حبْض]: من كمام[

وسادت هذه التهكمية على لفظ يدانيها يف (عليه 
ئر والعراق والسودان ومصر وفلسطني والكويت ااجلز

  ).ولبنان وجند
  .ر عليك بفتيلةعم بدّو]: من كنايام[

ارة ياجوز الدّو ردّو: من أغاين احلشاشني
  .ر تلقاها باحلارةدّو

  .انظرها. ))دار((مصدر : عربية :انٔرالَدٔو
أطلقوه : منشار دوران: ارومن أدوات النّج

  .على ماكان نصله ضيقًا ليمكن دورانه يف الثقب
  .الدربيل: انظر :ربنيالدٓو

  
اليستعملوا إال يف تسمية وضع  :رتدٓو

: بيش دورت مبعىن: الزهر يف لعب الطاولة فيقولون
أربع : ت جهاز مبعىنردو: ويقولون ،مخسة وأربعة

  .أربعات
: DORTOIR: من الفرنسية :ورتوارالٓد

  .املضجع ،املهجع
  .راتاالدورتو: وجيمعوا على

  
من أوضاع زهر : رجيأو ٕد :رجيدٓو

 ،األربعة): التركية( ))دورت((حتريف : الطاولة
: يريدون ،األربعة): الفارسية( ))رجها((وحتريف 

الدورجيات أو : وجيمعوا على. أربع أربعات
  .الدرجيات أو الدراجي
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: كما يقولون ،ردورت جها: وقد يقولون
ك ج غزاَلرَّۤد: ة واملتندر يقولة أو درجّيدورجّي
  .ىۤدعالنّۤ

: واجلمعي درِز: ويف الشام يقولون
  .زياالدر

بنوا الفعل من الداروخ : خرَّأو َد :دورخ
  .نصبه: مبعىن – هانظر –

الوعاء الواسع :كؤرَد: من التركية :قٔرْوالَد
ذو  اإلبريق الكبري: هوِرُد: عن الفارسية ،الفتحة

  .واجلرة الصغرية ذات العروتني ،العروتني ال بلبلة له
  .الزورق: انظر

: رقْوَد: ))علوم الطبيعةاملوسوعة يف ((ويف 
نق يستعمل يف عن زجاج مستطيل الـوعاء م

  .االختبارات الكيماوية
  .الدوارق: : واجلمع

ر ْوَدـن الـرة مـاسم امل: عربية :ةٔرْوالَد
  .واجلولة ،والرتهة ، - انظرها –

ق اعجون ومّر: قال لو]: من كمام[
سلق اال يربق؟ : قا لو. عاللي بغّلق الدورة: قال لو
ي إيد وِسُب: قالوا للفارة. عالبستطم الدورة: قال لو

ليحة بس األجرة ْم: قالت لن ،لك لرية القط وخدي
  .مالدورة عاليسَل

ويستعملوا أيضًا وحدة قياسية يف اآلالت 
  .أي يف الدقيقة يدور ،موتوري ألف دورة: املتحركة

: قال لو! يا قنفد: قال لو]: من أمثاهلم[
  .الدورة عالبنفد

  
حركة الدم يف : عربية :ويةَمالدورة الدَّ

  .يابًاإجسم اإلنسان واحليوان ذهابًا و
  

أول من اكتشفها الطبيب العريب ابن : يقال
  .١٣النفيس أواخر اجليل 

  

ب عن تعبري حديث معّر :دورة املياه
ام املصطلح الغريب يطلق على املرحاض واحلّم

  .وحنومها
ب عن تعبري حديث معّر :الدورة النيابية

  .نعقاد الس النيايبااملصطلح الغريب يطلق على مدة 
  .الدورات النيابية: ومجعوها على

  
نسبة إىل : يصفور الُدوِرأو الَع :الُدوري

سم ألنه يألفها وال يغادرها مسي بذلك اال ،مجع الدار
  .شتاًء
  .املوسوعة يف علوم الطبيعة انظر

ابن اخلوري والسمك ]: أمثاهلممن [
  .البوري وعصفور الدوري مابنمسكوا

ور اصطالح تركي من الَد :ةريّْۤوالَد
مصدر صناعي أطلقها العثمانيون على ): العربية(

  .رجال األمن يطوفون حلفظ األمن
  .اتالدورّي: ومجعوها على

 ،الَعَسس: وضع هلا امع العلمي العريب
  .ومل تستعمل

النفيضة : يخ أمحد رضاووضع هلا الش
نافضًا : أي ،فيضةخرج فالن َن: تقول العرب(

  .ومل تستعمل ،)حافظًا له: للطريق
  ]:من أغانيهم[

  ةجاويش ياجاويش الدورّي
  عليك جيري عليَّ ىواللي جيَر                    

عن تعرضي  فتغاَض ،يريد كما حتب أنت أحب أنا(
  ).حلبييب

: يريدون ،وزرق ُدَع]: يقولون[ :وزالُد
  .االثنا عشر DOUZE: من الفرنسية ،)١٢( عياره

: من التركية ،ة دوزطاۤنْب]: يقولون[ :الُدوز
وأطلقوها على النسيج القطين ذي  ،البسيط: وزُد

  .اللون الواحد
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اهللا : إحدى كلمات هتاف العرس :زدٓو
  .يساور دوز دوز

  .))ساور((شرحها يف  انظر
  
را لعندو دوز ]: يقولون[ :يغِرز ٕددٓو

كلمة : وتلفظ ضوس ))طوس((: من التركية: دغري
  .جدًا مستقيم: تؤكد الصفة اليت بعدها أي

  .البعيد: بل دوز من الفارسية مبعىن: وقيل
  .دوغري: انظر

  
ي من التركية اصطالح موسيِق :الدوزان

 ،االنسجام ،التالؤم ،التوفيق ،الترتيب: عن الفارسية
وتار لريسل كل وتر صوته شد األ: يريدون ،التنظيم

  .وبذا يكون االنسجام ،م املوسيقاسّل الطبيعي يف
  .الدوزانات: ومجعوه على
  .دوزن العود وحنوه: وبنوا منه فعل
 ر عن معىن دوزن بفعل بّضوالعربية تعّب

  .واليستعملوما ،هأو بّظ العوَد
جمازًا يف تنظيم  ))دوزن((ويستعملون فعل 

  .وعشرين دوزن شغلو عاألربا: كل عمل
  

من التركية عن : ينةّزأو الَد :ةالدوزيۤن
قطعة من  ١٢الرزمة تضم : DOZZINA: اإليطالية
  .الشيء

  .DOUZAINE: ويف الفرنسية
واستمدها املغرب العريب من الفرنسية 

  .وزينوكتبها الُط
  .وزيناتالُد :ومجعتها حلب على

  
من أوضاع الزهر : أو الدوسايۤة :وسايالُد

 ،نانـــاالث: ))دو((: من الفارسية ،يف لعبة الطاولة
  .ثالثةالزوج : أي ،الثالثة: ))هِس((و

  .الدوسايات: ومجعوها على

  .كوساية: إىل: وحيرفها املتندر
  .دوس الليايل ترى العجب: وحيرفها أيضًا

أطلقها مشايخ الطرق على أن  :ةۤسالدٓو
ينبطح مجاعة من مريديهم على األرض ويركب 

رها فوق ظهورهم لتنقل إليهم بركة ابته ويسّيدالشيخ 
  ).العربية(فهي اسم الواحدة من داس  ،الشيخ

أطلقوها على حثالة احلنطة املبللة  :ةۤسالدٓو
  .اليت داسها احلجر واستخرج لباا للنشا

  ).العربية(داس  فهي اسم الواحدة من
جمموعة : DOSSIER: من الفرنسية :يةۤسالدٓو

أوراق يف موضوع واحد وجعلوا هلا بيتًا من الكرتون 
  .أو غريه أيضًا ومسوه الدوسية

  .الدوسيات :واجلمع
ر َبمن َض(اإلضبارة : وضع هلا امع العريب

  .واستعملت ،)مجعها: الكتب
الربيدة : ووضع هلا الشيخ أمحد رضا

  .ومل تستعمل ،)احملاضر ،أي: تالر السجطقم(:
  .واستعملت ،اِملَلّف: ووضع هلا بعضهم

الدوش ((يستعملوا يف لعبة  :شالدٓو
ميسك الولد حجرًا مسطحًا ويضرب به : ))صارةوالْن

  .حجرًا مدورًا
:املذاهب التالية ))وشالٓد((ويف أصل   

  
: ))توشة((أو  ))توش((: من الكردية -ً ١
  .احلجر املسطح

صارة صاح فإذا أصاب هذا احلجر الْن
  .دتَرَب: أي ))ساره((: األكراد

: ))دومشك((من  ))دوش((: من التركية -ً ٢
  .الوقوع ،االصطدام ،االيار

  .داس ووطئ: ))شٓد((: من السريانية -ً ٣
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والعرب تسمي احلجر الذي يضرب حجرًا 
  .آخر الطّث

  .النصارة: انظر
 ،طه بعّيوهّو ناوْشَد]: يقولون: [شٔوَد
نوا ب. أزعجنا: يريدون ،ه الدوشاتحننوكل يوم 

  .انظرها. شةالفعل من الدٓو
  .اندوش: وبنوا منها للمطاوعة

  .وش؟ُوْدك َمأش َب]: يقولون[
  .ش باملعىن املتقدمَوَد: ويف هلجة حضرموت

جهاز : DOUCHEمن الفرنسية  :وشالُد
  .ةيرسل زخات املاء قطرات قوّي

. ،اشالرّش: جممع العلوم مبصروضع له دار 
  .ومل تستعمل

اِملَشّن، ومل : ووضع له جممع مصر امللكي
  .تستعمل

: ٣٦٠ص٦العددويف جملة اللسان العريب 
  .مل يستعملو ،انالشّن

ومل  ،لنَطاِمل: ووضع هلا رشيد عطية
  .تستعمل

ن كتري كو اللي التدوۤش]: يقولون[ :نَشدٓو
مابتسوى دوشنة  الدنيا كّال ،بدوشنوا بطق عقلن

  .االفتكار: دشومنك: من التركية ،حدةاو
ينا سكران جبكل ار ]: يقولون[ :ةۤشالدٓو

  .ساوي لنا هالدوشةبو
  

عمل : تقول العامة: قال الشيخ أمحد رضا
 ،شغل واضطراب يف الفكر والعقل: لنا دوشة أي

مث بدلوها ثانية  ،شينًا ))كةدْو((وهي مبدلة الكاف من 
وهي  ،))طوشة((مكان الدال فصارت  فجعلوها طاء

  .لفظها من لفظهامبعىن الدوكة ومأخوذ 
واخلصومة  الشّر): العربية(والدوكة : أقول

  .واالختالف يف األمر

الفتنة : اهلوشة :ويدانيها يف العربية: وأقول
  .ضطرابواال

من أوضاع الزهر يف لعب  :شوشۤيالُد
: ))شيش((و ،االثنان ))دو((: من الفارسية ،الطاولة
  .وتلعب أربع ستات ،أي ستتان ،الستة

  .الدوشيشات: ومجعوها على
  .دّش :وحيرفها املتندر إىل

 ،لواملكّح ،األكحل :بون الدوشيشقويل
وخط  ،البيضاء) القفا(وأبو  ،األسود وأبو الوّچ

  .نالترۤي
: من اإليطالية ،وتلفظ الضوطة :الدٓؤطة

DOTE عن الالتينية :DOT :أو ماتدفعه املرأة إىل  ،املهر
ملرأة ا إىل وما يدفعه الرجل ،زوجها عند النصارى

  .عند اإلسالم
  .الدوطات: واجلمع
: من التركية ،يأو الٕدغِر :الدوغري

–وتلفظ الطاء فيهما ضادًا  –طوغري أو طوغرو 
  .دون التواء ،املستقيم: عن الفارسية

  .دوز دغري: انظر
وحبكي هادا زملة دوغري ]: من كالمهم[

  .باهللا دوغري ومعاملته دوغرية أشهَد
) العربية( ))ذاق((ل بنوا على فّع :قَدؤّ

والعربية تقول  ،للتعدية بعد أن أبدلوا ذاهلا داًال
  .أذاقه: للتعدية

  .داق: انظر
  .قدوَّْت: وبنوا منها للمطاوعة

فليست ) العربية( ق الشيَءأما تذّو
  .إمنا هي مبعىن ذاق الشيء مرة بعد أخرى ،للمطاوعة

  .قتوقتو وما دّوشّو]: يقولون[
والدقتور  ،والدكتور ،والدوقتور :الدوكتور
  .كما رمسها األتراك
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ماشاع رمسها  لوأمحد فارس شدياق قب
: من الفرنسية. دكطور ودكطر: املتقدم كتبها

DOCTEUR  عن الالتينيةDOCTOR ماملعلِّ: مبعىن.  
الوسطى كانت تطلق على  ويف القرون

ى لمث ع ،مث أطلقت على األطباء ،هوتمعلمي الال
 ،املتخرجني يف الشرائع مث على املتخرجني يف الفلسفة
  .مث عمت على متخرجي العلوم واآلداب واملوسيقا
  .وغدت أخريًا درجة من شهادات اجلامعة

: يسمون الطبيب يف العامية والعريقون
  .الطقطور أو الطخطر
ا اجلامعة السورية كلمة ـهلووضعت 

  .))العليم((
فالن نص دوقتور ]: من كنايام[

  ).تور: يريدون(
  ]:من أغانيهم[

  ا رصـــعتونشّب     س  ـون وبـلعند ه
  منضاين يومني وبس    :  شافنا الدكتور وقال

  يومني وبس       
من اللغات : أو الدكتوراه :الدوكتوراه

علمي يقرن بأعلى لقب : DOCTORAT: األوروبية
  .نوقد مينح فخريًا لبعض الّي ،شهادة جامعية

كتوراه التشبه الُد: ونالحظ أن قوهلم
  .أصلها رمسًا والنوع حرف يف هذه اهلاء

 ،ابمن التركية مبعىن الصّب :الدوكمه جي
مث أطلقت على من يصلح  ،أي الذي يسكب املعادن

  .الطرمبات والبوابري واللوكسات وحنوها
  .ةالدوكمه جّي: ه علىومجعو
  .التكمه چي: تسميه والعراق

من : من اصطالح املوسيقى :اهگالدو
  .املقام الثاين: الفارسية مبعىن
  ب يف ـا احليَنعّب]:ونـيقول[ :مهگالدٓو

ًا فيها دون أن متأل يف صّب: يريدون ،مهگون دوگالفر
 ،الصب: ))مككدو((من فعل : من التركية ،أكياس

  .افًاگأبدلوا كافها 
 ]:ونـــيقول: [ةَمگأو الد :َمةْگالدٓو

من فعل  ،ةَمگملة دوأبو حسني مامعو لعبة هادا َز
 ،التحطيم ،الدّق ،الضرب: التركي مبعىن ))دوكمك((

  .افًاگأبدلوا كافها  ،التهشيم
  .ماتگالدو:ومجعوه على 

باهلاء،  ةرالتأيت يف كالمهم إال مصّد :دٓول
 ))ها((فاهلاء للتنبيه مثل  ،ۤهدٓولدٓول أو َهَه: فيقال

اسم إشاره جلمع املذكر : عندهم ))دول((و ،)العربية(
  .))هدول((لغة هلم يف  ))ههدول((و  ،أو املؤنث

 ،هدوليك: ل بكاف اخلطابوقد تذّي
وحينئذ يؤتى بالياء ملد الالم الساكنة تالها كاف 

  .هومحلت عليها لغة هدوليك ،اخلطاب الساكنة
فخذ من املوايل الشماليني املقيمني  :الدٓول
  .خيمة ٨٠ يعّد ،يف أرباض حلب

 )العربية( ))الدولة((بىن احملدثون من  :لَدؤّ
  .جعل البلد ملكًا للدول مجعاء: مبعىن ))لوََّد((فعل 

ل والبالد التدويل واملدوِّ: وبنوا منها
  .لةاملدوَّ

  .جعل الشيء ملكًا لألمة:  ))مأّم((ومثلها 
 ،آلة تدور حول حمور: عربية :الدوالب

: ))آب((و ،الدلو ،السطل: ))ولُد((: عن الفارسية
اف أو ومنه يعلم أن أصل الدوالب الغّر ،املاء

 أطلق على اجلسم الدائري يدور حول مث ،الناعورة
  .حمور

  .ليبالدوۤا: ومجعوها على
  .وبيت الدوالييب يف حلب

  .العرب الدوالب قدميًا واستمّد
  .دالوب: والشام تسمي الدوالب
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: مدا التركية من الفارسية وقالتتواس
  ).يلفظون الطاء داًال(طوالب 

وملا كان الدوالب يدور وجوزة 
: اشني تدور على راشفيها صح معها قوهلمـاحلّش

تاخدلك  وإّال! يا أبو كنيجان – واهللا –مابتروح 
  .يريدون شحطتني بدورين ،دوالبني

  .٢٨٨ص١جـ: األرب للنويرياية  انظر
أو الزمان  ،الدهر دوالب]: من استعارام[

  .دوالب
ام مابقدر ب الزمان اللي بدور لقّددوال

ل يل الزمان السالف إال ملا بتصورو يرجع خللف ومبّث
  .بزور اآلثار القدمية

  ]:من شعرهم[
  .هبّالگواأليام    الدهر دوالب   

ديس دويل متل قوۤاَه]: من تشبيهام[
و متل ّچو ،بعضن) اعقاب(وا على الدوالب بصّب

مثل دوالب السيارة الذي : أي(الدوالب الضارب 
  ).لطم مسمارًا فخال من اهلواء فخفس
: مبعىن: دوَلب: وبنوا من الدوالب فعل

  .دولب لنا كاس السرور: أدار الدوالب
اصطالح موسيقي تركي أطلقوه  :الدوالب

إال أنه قصري ومن  ،رفعلى املقدمة املوسيقية كالبش
  .أ به النغم املقرر السري عليهيوّط ،فصل واحد

  .الدوالبات املوسيقية: ومجعوه على
عمل لنا دوالب ]: يقولون[ :الدوالب

 ،احليلة واملكيدة: يريدون بالدوالب ،اتولدع املصرّي
: جماز من الدوالب ،االحتيال: دوالب: من التركية

  .الدائرة تدور حول حمور
  .ليبالدوۤا: واجلمع

يف اصطالح البدو واملشتغلني  :الدوالب
ن ألنه يدور بيوت العشرية هو مركز اّب ،بالتجبني

  .ويشتري احلليب من هنا وهناك

مضخة ترفع املاء بقوة اهلواء  :دوالب اهلوا
  .حيرك دوالا

منه واحد وكان يف  ))السبيل((بقي يف 
  .وقبل ذلك كان كثريًا ،آخر ))الناعورة((

واستمد الصليبيون دوالب اهلواء من 
  .سورية ونقلوه إىل أوروبا
قصبة يف رأسها جزازات  :دوالب اهلوا

مساها  .ورقية تدور حول حمور يتعلل ا األوالد
  .دوالب اهلوا :وبائعها صانعها

  .دواليب اهلوا يااوالد]: وينادي عليها[
واحدة : DOLLAR: من اإلنكليزية :الدوالر

  .الواليات املتحدة يف نقدال
  .الدوالرات: واجلمع
مسي باسم  ،ة العريضنسيج اخلاَص :َدْوَلس
  .DAWLAS: املعمل إنكليزي
ل ـــقنص: DE LESSEPS :بسسّۤدوۤل
  .وهو أبو فاتح ترعة السويس ،فرنسا يف حلب
أطعمه : يريدون ،قودوْل]: يقولون[ :دٓؤلق

  .فعل دولقق بنوا من الدّال ،قيالدّال
  .تدولق: وبنوا مطاوعه
  .ياالجني ضوملا انظر :ياالجني ٓدؤمله

ك املِل: الَدولة: من العربية :ةالدٓوۤل
رئيس اجلمهورية : ويف احلكم اجلمهوري ،ووزراؤه
  .ومن دونه

: وهم يقولون ،َول والَدوالتالُد: واجلمع
  .الٕدول والدٓوالت

 ،دولتلو: دولت وقالت: واستمدت التركية
  .دولتخانة: ومست املرتل الفخم

  .دولت: واستمدت الفارسية
واستمدا اليونانية احلديثة من التركية 

  .DEVLETI: فقالت
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دوكتور : ومن ألقاب شهادات اجلامعات
  .دولة

  .دولت: ومسوا إناثهم
 لكل زمان دولة ورجاُل]: ومن أمثاهلم[

ورد يف  ،وهو من أمثال جند أيضًا ،دعريب موّل(
 ،بهرويف العقد الفريد البن عبد  ،للجاحظ احليوان

  ).ويف متييز الطيب من اخلبيث ،ويف أمثال امليداين
مصدر دام : الَدْوم: من العربية :الدٓوم

  .وامتّد ثبت واستمّر: الشيُء
  .مودٓوم الداۤي ،مالدٓوم داۤي]: من كالمهم[
لزمك بك دوم ل سالَحامحۤي]: من أمثاهلم[
الح فا.دوم مشغول البالصاحب العيال . شي يوم

  .يوم واسكار دوم
  ]:من أغانيهم[

  عالدوم عيين عالدوم
  !ى داللك يايومحَلاما             

  :غريها
  !ك دومك دومك دوم يايامودوۤم

  وا احللوة تشبع نوموخّل               
 ،من اصطالح احلشاشني :الُدؤمان

 ،ودوق دومان هاخلرداية ،ك دومانخدَل: يقولون
ق دخان هذه ذخدلك شحطة دخان و: يريدون

  .الدخان: دومان: من التركية ،القطعة من احلشيش
: من اصطالح اجليش العثماين :دؤمان نفر
حيمل  دم مطبخ اجلنود والــاجلندي الذي خي

أي دخان  ،الدخان: ن دومان التركيةــم ،السالح
  .اجلندي: وَنَفر التركية ،نار طبخ طعام اجلنود
وا  ،بة يف اجليش دومان نفروأحط رت

وغالبًا يكون دومان نفر ممن م عاهة  ،يعريون
  .خفيفة

  

استعملوا املصدر  ،مصدر دومخ :الدٓؤمٔخة
  .هانظر. خاملدوۤم: واسم الفاعل ،من فعلها

ا احلوش فاضية مافّي]: يقولون[ :يالدٓؤمِر
أُمري وتاموري مايف الدار َت: من العربية ،يالدومِر

  .وال تستعمل إال يف هذا املعىن ،أحد: أي ،ريَمْؤوُت
الذي : دآمر مبعىن: ونرى أا من السريانية

  .يتكلم
وبعضهم جيهل أصلها ويزعم أن أصلها 

  .دومًا مير
ويف فقه اللغة طائفة من االستعماالت 

  .خاصة ذا الباب
استعملوا املصدر  ،مصدر دومغ :الدٓؤمٔغة

  .هانظر. غاملدوۤم: واسم الفاعل ،من فعلها
بنوا الفعل من : وتلفظ ضومن :دٓومن

غلب خصمه فيها ومل يترك له : ينو التالية مبعىنمالدو
  .جماًال للعب

 ،ويلفظان بالضاد ،أو الدٓوْمنٓو :الدٓومينٓو
: DOMINUS: عن الالتينية DOMINO: من الفرنسية

صفحات مستطيلة من العظم املبطن أو من املعدن 
وكل مربع  ،كل مستطيل مقسوم إىل مربعني ،وغريه

فيه نقطة أو أكثر حىت الستة على الترتيب من مربع 
غري  ،شأن زهر الطاولة: خال أبيض فنقطة حىت الستة

  .أن الزهر خيلو من اخلايل األبيض
  .ضومن املتقدم: وبنوا منها فعل

  .والدومينو قدمية جدًا وخمترعها جمهول
يون واليونان ا العربانيون والصينــعرفه

  .والرومان فاإليطاليون
مث  ،١٨وعرفها الفرنسيون يف أوائل القرن 

  .انتشرت يف أوروبا ومنها دخلت حلب
ن كم على راهبَيأصلها أن ُح: وقيل

  دا إىلـفعم ،الت فترة االعتزالـزال وطـباالعت
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حجارة رقيقة ورمسا عليها نقطًا كما هو ترتيبها لغاية 
يتلو سطرًا من صالة  أن على الغالب: واتفقا ،التسلية
وهذا مفتتحها يف صالة  ،DOMINOSبلفظ  تبتدئ
 ،DOMINUS VOBIS CUS E CONSPIRITUTU: الالتني
  .السيد معكم ومع روحك أيضًا: ترمجتها

: ربيةعزملة دون، ]: يقولون: [الُدون  
  .اخلسيس، احلقري، السافل

من دون ما يدفشو وقع ]: يقولون[ :ُدون
  .غري: دون: عربية ،حلالو

بيعمل  ،دون علمي وال خربي]: يقولون[
  .نبهوواجبو من دون ماحدا ْي

: نهدّو: عربية ،من مفردات الثاقفني :نَدؤّ
  .كتبه يف الديوان

  .الديوان: انظر

  .وبنوا هذا الفعل من اسم الديوان الفارسي
  .الضوناطو: انظر :الدٓوناطٓو
  .الدمن: انظر :الدوٕنم
أطلقوها على  ،املرتّد: تركية مبعىن :َمهالٓدوْن

يهود األسفاراد الذين استوطنوا سالنيك واعتنقوا 
وعقيدم مزيج من ، ١٨اإلسالم ظاهريًا يف القرن 

  .اإلسالمية واليهودية
حتاد والترقي يف ومنهم تأسس حزب اال

  .احلميدتركية الذي خلع السلطان عبد 
  

دة من ماملست]: من أغانيهم[ :دٓونيكي
  :التركية

  ي دونيكي درويش بابادونيِك ٔهْي
: ))ْوُد(( و ،))يا((أداة نداء مبعىن : ))هْي((

 ،اإلعطاء: ))نداَد((الفارسية من فعل  ))هِد((حتريف 
 ،الكثري: فارسية مبعىن: ))نيك((و ،اإلحسان ،اإلنعام
أيها : ومعىن الشطر ،الحقة للمضاف: والياء ،اجلميل

  .املنعم كثريًا على الفقري الشيخ
  

دٓوه أنا : أو! دٓوه: يصيح السكران :دٓوه
أنا أبو ! دوه: وسكران النصارى يصيح ،أبو محدٓو
اسم فعل أمر لزجر : ٔداه: من التركية ،جريج
وهم أبدلوا ألفها واوًا بني بني وزجروا ا  ،احلصان

  .املارة يتحدوم
ومنذ مخس ومخسني سنة كنت أشاهد يف 
عنتاب املليئة بالسكارى لوفرة العنب فيها عشرات 

ة املنديل على السكارى يف احلي الواحد ذوي لّف
ه داه وارمي بَز: ابة يصيحونطربوش طويل الشّر

هل بينكم  ،ابةأزجركم كما تزجر الد: باقان؟ أي
  .من يرانا بعني الغدر؟ لنسحقه

نا وال ْتهادا ماهو من دّو]: يقولون[ :هالٕدوّۤ
الفالة : الَدّو: من العربية. ع لٓوصاحينا أليش نفَزمن 

وهم أحلقوا ا تاء الواحدة وجعلوا  ،األرض ،الواسعة
  .احلارة واحمللة: معناها 

أونو على : ل يف املزاديقول الدّال :هعلى ٕدوّۤ
الواحد : اإليطالية مبعىن من ،يۤره على ْتعلى دّو

إعالن اختتام املزاد يف الشيء : واالثنني والثالثة
  .املطروح يف املزاد العلين

ضريبة  ،الباج: يف هلجة البدو :الْدوي
  .احلكومة

القسم : DOUILLEمن الفرنسية  :الْدوي
  .الذي يدخل فيه املصباح الكهربائي

  .اتالدوّي: ومجعوها على
ُسمع : ى الشيُءمصد دوَّ: عربية :الَدوّي

  .له صوت
ى جمرده َدَوى وبنوا بنوا من َدوَّ :الَدٔويان
  .النمصدره على الَفَع

  .دوى: انظر
بنت  ،شرقيها]: من قرى حلب[ :ةيريۤنالدۤو

  .احلكومة فيه مستشفى لألمراض العقلية
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هو  ١٩٦٠سنة  هة فيعدد األسّر: اإلحصاء
  .سريرًا ١٥٠

  .ناتلغة هلم يف األلدوۤا :يناتالدۤو
  .نااأللدو: انظر

دي اجتهد ! دي سبعي]: يقولون[ :يۤد
 ))يهايۤد((املقطع األخري من كلمة : وأهللا يوفقك
  .اهّي: التركية مبعىن

سوعي أا من يويرى األب رفائيل خنلة ال
  .))يبوّد((): العربية(

  .يي ۤدي بّدۤد: يقول الطفل ألمه
أي (ٔقشٔقش دي مع دي ]: يقولونو[

  ).دي: حيثه رفيقه على مجعه بقولهما
  ]: من كمام[

  !انةستور يادّقَد   دي فويت دي فويت  
مسحوق أو مذاب يبيد  :يي ۤتي ۤدۤد

  ..D.T.T: احلشرات ماركته
 التأيت يف كالمهم إال مصدرة بـ :يِد

 ،اسم إشارة للمؤنث املفرد: يهاِد: فيقولون ،))ها((
حتريف  ))يِد((و ،يةبللتنبيه كما يف العر ))ها(( فـ

  .اسم إشارة للمؤنث املفرد: العربية ))دي((
  .دا ودول: انظر

: وقع عاألرض: يِد]: يقولون[ :يِد
  .حكاية صوت الوقوع أو االنفجار

ي ِد يطواب العيد بتعمل ِد]: يقولون[
أهللا أكرب ورحية الطبخ ولبس : ن عم بقولواملأّد
ن عم بضفرن مع بعضن العيد ويقدمن باقة كّل ،الناس

  .فرح للناس
  .ِدي ِدي: ل بالبابنۤز]: ويقولون[

  .اسم فعل أمر عندهم لزجر احلصان :دي
  .ُده ُده لزجر اإلبل: يدانيها يف العربية

  .داه لزجر احلصان: ويدانيها يف التركية
  

ي لزجر احلصان ِد: ويدانيها يف الفرنسية
  .أيضًا

يقوهلا من حيب أن يستعمل يف  :هي موۤدۤد
: وهي يف الفرنسية ،العربية كلمات من الفرنسية

DEMODE مابطل ذوقه وصار ال يرغب فيه: مبعىن.  
  

من فرسان سرية بين  :مْدياب بن غاۤن
  .هالل

  .بين هالل: انظر
الصيت ألبو زيد والفعل ]: من أمثاهلم[

  .لدياب بن غامن
. مجع دار: يارالِد: من العربية :الْديار

  .انظرها
يارو خيرب ْد]: من دعائهم على فالن[

  .ي ناروويطِف
  

  .رْيساكن الدار وساكن الَد: عربية :ارالَدئّ
ى يت عالضيعة بعدما عّدعّد]: يقولون[

  .ار وال البنفخ بالنارا الَدّيعليها اجليش ماشفت فّي
  
. ة الرضيعـيطلقوا على ألبس :يارةالْد

 ،من ولد قبله إليه آَل: أي ،آل: الثوُببنوها من دار 
  .جعلوا واوه ياء

ل لو وفّص نزل عاملغارْة]: من أمثاهلم[
  .يارْةْد

  .انظرها. ))يلۤد((مجع  :الْديال
: DIALOGUE: من الفرنسية :الْديالٓوج

  .احلوار
: ىسَنمن أمساء اهللا اُحل: عربية  :انالَدّي
  .القاضي ،دين الناسمبعىن الذي َي
  

يطلقها اليهود على احلاخام الذي  :انالَدّي
  .العربية من والكلمة ،يقضي وحيكم
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  .انيمالدّي: وجيمعوا على

  .ان من اليهود يف حلبوبيت الدّي
 ))دانه((ال من ّعبنوا على َف :انالَدّي

  .نأقرضه ملن يتدّي: )العربية(
ى اجلمع لة وعاۤنالدّي: ومجعوها على 

  .السامل
اسم لكل : ةياَنالِد: من العربية :ةالْدياۤن

  .املذهب ،ةاِملّل ،د بهتعّبماُي
  .نواوهم سّك ،الديانات: واجلمع

  .ديانت وديانات: واستمدت التركية
حيوان من : حتريف الذئب العربية :الديب

فصيلة الكلبيات يعيش يف نصف الكرة األرضية 
 ،كلها ضاريات مفترسة ،واعه كثريةنأ ،الشمالية

تقتات باجليف ومبا تسطو عليه من احليوان السيما 
. والتدنو من اإلنسان إال عند اجلوع القاهر ،األغنام

يألف  ،والذئب حاد البصر والسمع ومرهف الشم
  .السهول واجلبال والصحارى

  .يابالْد: وجيمعونه على
  .الديبات: ة واجلمعالديۤب: ومؤنثه

  .بأۤۤز: وامسه يف العربية
  .ديَبا: ويف الكلدانية ،ديبٓا: ةويف السرياني

  .ZEBU: ويف األشورية البابلية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة

  .بأۤۤز
: أخوك إال الديب؟ وجوابه]: ويقولون[
  .خسا الديب
جلد الديب وراس الغزال ]: من اعتقادام[

 سن الديب برّد. وا القرينةعوالطري القوال األمحر مبن
إذا كانت املرا . مسا الديب فال. عني احلاسد

 هي أمسيإذا أجاين صيب بّد: مابعيش ال ولد وندرت

ا ديبة جبيا ولد ّيي أّمسديب وإذا أجاين بنت بّد
  .وبعيش

حننا ولو تنحنحنا كل الربايا ]: من قلتنام[
  .ها حننام ودياْبَنَغ

يف أيام عمر كان ميشي ]: من كنايام[
  .مَنالديب مع الَغ
اذكروا . الغريب ديب]: من أمثاهلم[

شي ال ميوت  .)رواأو وحْض(الديب وَهريوا القضيب 
وهو من أمثال الكويت (م َنالديب وال تفىن الَغ

  .و الديبل حبّبي املغّفالراِع). أيضًا
املا بكون ديب بتاكلو ]: من حكمهم[

وسادت هذه احلكمة على لفظ يدانيها يف (ياب الْد
  ).وفلسطني واملغرب واجلزائرلبنان والعراق 

: -انظرها-يف لعبة سكة القرد ] ويهزجون[
  .ب وجاين والديب راعي الغزالينَدْبالديب َد

كب تعلب رۤا: أمر عجيب]: من كمام[
 ،ساويناك راعي صار يبكي: قالوا للديب. ديب
بكي عم َب: ليش عم بتبكي؟ قال لن :قالوا

  .عالصحيحة
  .٢٧٠ص٩جـ: للنويرياية األرب  انظر

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

الثوب الذي سداه وحلمته : عربية :الديباج
وقد يطرز  ،نأو النسيج من اإلبريسم امللّو ،حرير

  .باألسالك الفضية أو الذهبية
 ،الغول ،الشيطان: ))ديف((: عن الفارسية

ديبا : وتقول الفارسية أيضًا ،النسيج: ))ڤبا((و ،اجلّن
  ).ودون غريهادون جيم (

: ديباجة الكتاب: من العربية :ةالديباۤج
  .فاحتته

  .الديباجات: واجلمع
 جناب حضرة األجّل: ومن ديباجام

  .حفظه اهللا آمني... األجمد محيد املزايا كرمي الشيم
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من بعد السالم عليكم والسؤال عن 
 –وهللا احلمد –إن سألتم عنا فإنا  ،خاطركم الشريف

ب ـواليصع ،خبري وعافية نروم دوامها لنا ولكم
نسأل اهللا أن  ،علينا سوى مفارقة وجهكم الكرمي
  .جيمعنا بكم عن قريب جباه احلبيب

لنا على فالن ألف سالم وعلى فالن  اسلمو
  .وفالن محل سالم

وكالم مردد تافه من هذا الضرب الذي 
  .ه ذوق العصرّجم

: DEPOSITO: من اإليطالية :وزيتوپيالد
  .برسم األمانة
يف هلجة البدو مبعىن هديك احللبية  :ديچ

  .مبعىن تلك
نسيخ خمملي مقصب كان جيلب  :الدخياوا

من إستنبول ويستعمل للمقاعد السيما مقاعد جهاز 
االثنان : ))دو((: من التركية عن الفارسية ،العرس

  .الزغب: ))خاو((و
بان عن َدْيالَد: من العربية :دبانالدۤي

  .الرقيب ،الطليعة: ))ديَدبان((: الفارسية 
: دانَدن والَدْيالَدْي: من العربية :نيَدالۤد
  .العادة: ِديدان: عن الفارسية ،الدأب والعادة
  

مقام الرهبان أو : الَدْير: من العربية :رالدۤي
  .الراهبات

وهم قالوا  ،األديار والديورة: واجلمع
  .بالتسكني كثريًايورة األديار قليًال والْد

ويقولون يف : قال الشيخ إبراهيم اليازجي
وهذا اجلمع غري منقول  ،على أفعلة: أديرة: مجع الدير

لثه امبا ث ألن أفعله خاّص ،يف القياس وال هو مما يصّح
 ،يورةأديار وُد: والصواب يف مجعه...  حرف مّد

  .نقل هذا الثاين يف املصباح
  .َدْيَرا: وبالكلدانية ،َدْيرٓا: والَدير بالسريانية

 ،هبنة يف القرن الرابع امليالديرانتشرت ال
يف  –وهو منعزل  –وجعلوا الدير حصينًا ليكون 

  .مأمن
ومعظم اآلثار يف سورية السيما حلب هي 

  .معظمها رُتزو ،آثار األديار
 ،يف حارم] من قرى حلب[ :ر َحشاندۤي
دير الكئيب، كما يرى  :دير َحشنٓا: من األرامية

  .١٨٧ص٣٨س: املشرق :األب أرملة يف
ناص ويرى األب شلحت أا مبعىن دير اَمل

  .٧٢حلب 
 ،يف حارم] من قرى حلب[ :اننير رّمدۤي
كما يرى  ،اندير الرّم: اننيدير رّم: من األرامية
  .٦٩ص: حلب .األب شلحت
: الدير: وقد خيتصرون فيقولون :ر الٓزوردۤي

  .بلد شرقي حلب
  .أطلقوه على شاطئ الفرات :والزور

أغناطيوس الثالث يف  كعلى أن البطرير
يرى أا من السريانية من  ٣١ص ))يةالرباهني احلّس((

  .الدير الصغري: دير زعورٓا مبعىن
اللغات الشرقية يف برلني  ةوأوفدت كلي

ين رالغربية مستشرقًا لدراسة هلجتها وهلجة ماردين زا
تستغرق ثالث  ))قلُت((مهمته يف دراسة منطقة : وقال
  .سنني

  .خربة قرب املعرة :دير سنبل
من  ،يف حارم] من قرى حلب[ :دير سيتا

كما يرى األب أرملة  ،دير الكرمة: ديرستٓا: األرامية
  .١٨٧ص٣٨س: املشرق: يف 

  .ويرى األب شلحت مثله
مركز الرهبان الباسيليني  :دير الشري

  .يف خزانته خمطوطات ،احللبيني يف لبنان
يف جبل ] من قرى حلب[ :دير ْصليبا

كما  ،دير الصليب: ليبآٓدير ْص: من األرامية ،مسعان
  .٦٢: حلب. يرى األب شلحت
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  ،يف الباب]: بـمن قرى حل[ :دير قاق

كما يرى األب  ،دير الَغْيَهب: دير ٓققٓا: من األرامية
  .١٨٨ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

: يريدون ،نوبر البدلة ٕالدّي]: يقولون[ :ردئّ
لها من جديد ق خياطتها وفّصتهلا إليه بأن فحّو

ل على فّع داَر من بنوها ،حسب مقاس ابنه مث خاطها
  .للتعدية وجعلوا واوها ياًء

  .الديارة: انظر
  .ردّيْت: وبنوا منها للمطاوعة

: DIRECTION:من الفرنسية :كسيونيۤرالِد
  .هاملوجِّ ،املقَود ألدوات السري

  .الديركسيونات: ومجعوها على
من  ،عزازايف ] قرى حلب من[ :ديرنته

كما يرى األب  ،الدير الصغري: ديرونته : األرامية
  .١٨٨ص٣٨س: املشرق: أرملة يف

وعدها األب شلحت من قرى جبل 
  .الدير الصغري: ديرونتيٓا: من األرامية ،مسعان

صار لك زمان ماجيت ]: يقولون[ :ةۤرالدِي
  .القبيلة ،الدار ،احملّل): العربية(حتريف الدارة  ،لديرتنا

. رةـار كل واحد بديـص]: يقولون[
  .كل واحد من ديرة

  ]:من أغانيهم[
  وارحل على ديرة هلي          نهبالسيف الخد بنِت

  :غريها
  !ياخرتيرة        شو جابك على هالديرة  

  
من  ،مزرعة يف جبل مسعان :روندۤي

كما يرى  ،املسكن الصغري ،الدير: َدْيرونٓا: األرامية
  .٦٤: حلب. األب شلحت
قاطرة تسري حمركاا على مبدأ  :ليۤزالِد

مسيت باسم خمترعها املهندس  ،حتراق الداخلياال
  .R. DIESEL :األملاين

  .أو الدسك :الديسك
  .الدسك: انظر

  .دمسرب: انظر :ديسمرب
  .من نبات أرباض حلب :ةالديۤس

 – انظرها –علة من داس بنوا على ِف :ةيۤسدال
 ،ملا داسه احلجر من احلنطة املنقوعة الستخراج النشا

  .وأطلقوها على الثفل
كما استعملوها يف األرض ذات املاء 

  .والطني إذا داسها أحد صعب خروجه منها
  !انزيل الديسة ياعيسى]: ومن أمثاهلم[

  .كما يضّر لاعم: يريدون
  .و هالديسةهاخلرتير بّد]: من سبام[

وملا  ،املنتصب ،القائم: من التركية :الديك
اخترع السالح الناري أطلقوه على الزناد الذي جير 

  .السبابة فتنطلق القذيفة
 وهو غري دّك ،داك الچفت: وبنوا منه

  .مهاانظر. الچفت
  .ذكر الدجاج: عربية :الديك
وهم ...  يوك واألدياك والُد: واجلمع

  .الْدياك والْديوك والديوكة: يقولون
  .الديكة: ريوط يسمون الدجاجةموبدو 

لكن اللغات طرًا  ،وتقليل املفردات مذهبنا
  .على هذا املنطق مل جتِر

  .احليوان للجاحظ يف فهرسه انظر
ل الديوك ببنات أش دّخ]: من كمام[

يك كل د. ديوك وبالبيت ملوك هدول بالّرب. امللوك
احلاق الديك وشوف لوين . احعلى مزبلتو صّي

كل الديوك دكدكتنا بقى علينا أبو قنربة . يكبوّد
  ).ذو العرف الصغري: أي(

و غبغبة مثل غبغبة إلفالن ]: من تشبيهام[
فالن متل . صافية متل عني الديك مْي. الديك
تناقروا متل بهاد وهاد عم . يصّلن وما ْببأّد :الديك

  .دياكال
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: قالوا للديك صيح قال لن]: أمثاهلممن [
  .الديك الفصيح مالبيضة بصيح. كل شي بوقتو مليح

ك ديكي دخل قّن: ))شبّن((ومن أمثال 
  !كشي لو ياأم حسنيرح

موات ناميني يف ازار  حّي]: همزمن ألغا[
أمس كنا متلكن وبكرا بتكونوا : القبب قال لن

  ).الديك خياطب البيض ترخم عليه الدجاجة( :متلنا
دخل واحد بملا : للصغار] من حكايام[
بتعرفوا أش عم  ،صيحبسمع التور عم بعالبستان 
  يقول؟

: ناديبعم  ،ل حضرتو التورصاير دّال
  .يامن يشتري هالدار

كام؟ كام ْبْب: صيحببسمعو اجلحش و
  .ألفألف ْبْب: جباوبو القط

  .باع باع: ويوفق بيناتن اخلاروف وبقول
: الديك منقارو وبقولوهداك الوقت بفتح 

  .قبضوا احلق: يريد ،يضيض قب قّبقب قّب
  :ومن مناقضات الزيين

  ىأسلو الديك يف صحن أَت لسُت
  ات اخلدورأمحر خيجل رّب                            

وملا مات الزيين رثاه أحدهم فقال على 
  :لسانه يوصي أن حيققوا له بعد موته

  وهاتوا يل مؤذن ديك حمشي
  .من ضروب الدجاج الكبري :اَحلَبشديك 

  .الديك اهلندي أيضًا: ويسمونه 
الديك اهلندي والديك : ومصر تسميه

  .الرومي
  .الديك التركي: وأمريكا تسميه

  .ررِغالِغ: مسه يف العربيةاو
  .ديك احلبش قبله: نظرا :الديك اهلندي

يعتقدون أن يف الديك ]: من اعتقادام[
  .اهلندي شعرة من اخلرتير

  .٤٥١ص١٩س: املقتطف انظر

  :التهكمية] من أغانيهم[
  الگالسي هند گهند 

  الديك احملشي بغلب ال
من أكالت [ :الديك اهلندي املنسول

يفرغ كل مايف جوف  ،]النصارى يف أعراسهم
مث حيشى رب الغنم  ،الديك اهلندي مث تزال العظام

مث يسلق مع قليل  ،ولساناا مع اللوز والفستق والدقة
يضغط عليه بشيء : أي ،مث يكبس ،من اخلل واملاء

مث  ،ثقيل يوضع فوقه مدة كي يصري كتلة واحدة
  .يقطع رقائق تؤكل مع خبز اخلَنِزي يف األعراس

  .اخلبز اخلرتي انظر
  .الدكتاتور: انظر :الديكٔتاتٓور

  .داك: انظر :ةۤكالدۤي
كل آخر ): العربية(ل ْيحتريف الَذ :لالدۤي

وهم  ،لذا أسِبمنه إ ماجّر: ذيل الثوب ،شيء
مابني الفقشتني من : يريدون ،ديل القمباز: يقولون

الفقشتني من القسم  بني أما ،القسم األمامي منه
  .ج القمبازْرسََ: اخللفي منه فيسمونه

 ،الال أو الدۤيَيالد: وجيمعون الديل على
  .ةالديوۤل: كما جيمعونه على

  .ن طاهر الديلالْف]: من جمازام[
  .وبيت طاهر الديل يف حلب

جاب الطبخة  ،ى ديلوعّب]: من كالمهم[
كمش ديالو باسنانو وعم حبوس وخبسل  ،لبيتو بديالو

  .صرف على إبنو ديل لريات ،احلوش َتيساعد مرتو
ملا بدخل العريس عالنسوان ]: من عادام[

و وا مّنمنشان يتخّب وا راسنغّطْيبرفعوا النسوان ديالن َت
ت راسا وكشفت غّط: واملتهكم يقول ،الو رّجألّن

  ).عقبا(عن 
ة البنت وقت قطعوا سّرب]: ومن عادام[

 وامل ملا يكربَأا َعا األكرب مّنوالدتا عديال ابن عّم
  .زايتجّو
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رت والدة املرا الزم جييبوال إذا تعّس: ومنها
  .ال ماانكشف ديلو على حرامس رّجلبۤا

ف ونص ومستقۤرف مقۤر]: من كمام[
  ).جنس(ديالو 

ط گنيلعن اهللا أبو ديلو ال: ومن سباب البدو
  .يتۤيدبس فّل

ما انكشف ديلو على ]: من كنايام[
و وصرمايتو حط ديالو بتّم). مةرأو على ح(حرام 

ربوط امعزوم؟ إي . حتت اباطو ووينك يادركوش
 ،طاهر: أي(ى على ديالو تصّلبفالن . ديلنا بديلك
  ).هكموقد تورد للت
النيب شاف بعينو وستر ]: من أمثاهلم[

ياما : قال لو ،ياما حلفت فيك باطل: قال لو. بديالو
  .قصقصت بديالك

ة ترثي معت ماردلّيُس]: من نوادرهم[
ان املرحوم جييب يل ك! ييا ٕدلِّ! يا ٕدلِّي: زوجها 

يف ديلو ) املعفوس: املهتري أي: تريد(البطيخ اهلاتر 
  ؟)سولتحت لبۤا(ة تشرشر واملّي

ق ما بتعّلسواهللا ان طرت لل]: من أغانيهم[
  .أنا بديلك

  .الدماغ من احلجر انظر :لالدۤي
 ،يف جبل مسعان] من قرى حلب[ :دميان

كما يرى األب أرملة  ،اَجلنوب: َتْيٓمن: من األرامية
  .١٨٨ص٣٨س: املشرق:يف 

من : من أمساء ذكور النصارى :دميتري
  .العادل: يمتِر: اليونانية

  .من الالتينية DIMITRIUS: ويف اإلفرنسية
  ميتروسِد: ويف السريانية

  
 ،يء الالمعاملِض: َدْيَمه: من الفارسية :ةَميالِد

  .اقأطلقوه على نوع من النسيج الّرب
  

: ريبـــويف اللفظ الع :ةالدميٓوقراطيّۤ
حكومة الرعاع : استعملها أرسطو مبعىن: ةالدميوقراطيَّ
احلكومة اليت يؤخذ :مث استعملت مبعىن ،من الشعب

  .كانت مجهورية أو ملكية رأي الشعب سواٌء فيها
  :ويف يومنا الدميوقراطية نوعان

 ،الدميوقراطية الغربية: نوع يسمى -ً ١
  .مبدؤها حرية األحزاب وحرية امللكية

ومبدؤها احلزب الواحد : الشيوعية -ً ٢
  .وامللكية العامة

  .DEMOCRATIE: والدميوقراطية يف الفرنسية
  .DEMOCRACY: ويف اإلنكليزية

 ٢ص ٣وعدد ٣٤و ٢١ص ٢وعدد ٦٦ص ١عدد ٥س: جملة العلوم انظر
  .٣٨و١ص ٤وعدد

  .٤٤٤ص٤الد : وجملة العصور
  .٣٠٥ص٢٢س: وجملة احلديث

  .القرض: الَدين: من العربية :نالدۤي
ومامل  ،هو الدينفأو ماكان منه له أجل 

  .يكن له أجل فهو القرض
  .نواوهم سّك ،الُديون: واجلمع
رب عن فمّع... أما الَدْين: ي شريوقال أّد

  .اليوناين
فأحلقوه تاء الواحدة أو تاء  ،ةۤنالدۤي: وقالوا

  .التقليل
  .ناتالدۤي: ومجعوا الدينة على

د ّمج ،ين ممتاز ۤد]: من تعبريهم احلديث[
  .ةنة ميۤتدۤي ،ديونو

  
كل شي قرضة ودين حىت ]: أمثاهلممن [
. دين وعد احلّر .ينالدين سواد اخلّد. دموع العني

 ،مثل نصراين(كول بالدين والتشتغل يوم التنني 
الدين غضب ). ألم قبل يوم سهروا وشربوا

  .ي قرش دينلف قرش برطيل مابوّفأ. دينالواْل
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ض القفا الدين مو ييا عر]: من كمام[
  و وفا؟بّد

  ]:تعاراممن اس[
  .أكل الدين وشرب عليه مْي

واحد حليب إلو دينة عند ]: من نوادرهم[
عالربيع ان شا اهللا : قال لو ،اطالبٓو فّي ،واحد كردي

لق وبْع ،وا الغنم جنب الشوك اللي شفتو بضيعتنابعّد
هالصوف وبتغزلوا  ه بتلّموبنيت فاۤت ،صوفالفيه 

  .خر ٔبأرةومنبيعو ومنعطيك حقك عۤآ
  احلليبضحك 

  ؟ ليش عم تضحك-
 ،وليش مايضحك ياأبوي: تهجاوبت فۤا

  .و صار بعبور دينتو وحّقوسوَك
ديوَنك عم : قال واحد لواحد: ومنها

  ؟ اشلون عم بتوفّي ،بتزٓر
القدمي صار عليه مرور زمن : قال لو

  .قوواجلديد بعّت
  دوي بدينةطالب حليب ْب: ومنها

  ؟ شقد تطلبين: قال البدوي
  آالف أطلبك بتلت-
ألف نأدي لك  ،ال باهللا تطلبين بألفني-

ماتعيفو على  ،واأللف الباقي ،ياها عالربيع القادم
  .ة الزينة اللي عاملناك ياهاهاملعامَل

ه توّج ،العقيدة ،املذهب: عربية :ينالِد
النفس إىل قوة رشيدة ذات كمال مطلق ال يعتوره 

  .رهرت الكون بأجزائه وتظل تسّيسّي ،النقص
وهو  ،مأخوذ من الفارسي: ي شريقال أّد

وكًال على مويطلق أيضًا على مالك كان  ،املعتقد 
  .حمافظة العامل

غياث الدين : ومن شعارام يف النقود
  .والدنيا

ويرى األب رفائيل خنلة السيوعي أن 
 ))دينيَلن(() أو اختصار(من التركية حتريف  ))الدين((

  .قولمبعىن اَمل
  .مجعوه على الْديانوهم . األديان: واجلمع

  .ديانة: انظر
  .ِدين: ويف الكلدانية ،ِدين: ويف السريانية

: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  ).مبعىن ذي الدين( يندار ِدين وِد

طية الدين من التركية اواستمدت القرو
  .DIN: فقالت

  .ين يوم دينونة العاملويوم الِد
الدين ومسوا ذكورهم بأمني الدين وبدر 

وخري الدين وسعد الدين وسيف الدين  نوحسام الدي
  ...ومشس الدين وعز الدين وجنم الدين ونور الدين و

  .صدر الدين: والشيعة تسمي ذكورها
  .ينعبد الّد: والدروز تسمي ذكورها

 ،ياغرية الدين ،يا مجاعة الدين]: ويقولون[
  .واخجال لديَنك ،و بدينوسّب ،رادين اهللا أشَك
ي من بتكون بِر ،بدينك؟ ]: امومن أمي[

  .بدگدينك إذا كنت عم ت
كل من . الناس عدين ملوكا]: من أمثاهلم[

 اإلنصاف نّص. الَطمع بالدين. على دينو أهللا يعينو
  .الدين

ين الِد: متل فقرا اليهود]: من تشبيهام[
  .والدنيا

بتريد أكتب لك قرياط ]: من كمام[
من : ي؟ قال لومنني عرفْتين حّج: قال لو .من ديين؟
اب الدين سّب .من دين ابن عزرا أرّق. كقلة ديَن

  .ال اجلرادينأّك
ميان كف إسلخو دين ]: من كنايام[

  املضروب ار اخلّدـص: يريدون(  شاه عاملشمشّه
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دين إميان : وقوهلم ،وخد خد: شعليه أمحر كالشم
  ).كف تعبري تركي

  ]:من أغانيهم[
  شعل ديين ديين مشعالينأوف َمعلى 

  : ومنها
  يـظلمتين! يامو    ا  ـالبنت تقول المه

  ليش ما عطيتيين؟     اـل خطيب األحأّو
  يـدينو على دين       وتاين خطيب األجا

  :غريه
  تيينْنجّن ،على على ديين

  يان واهللاضو العشق بّد على دين
السرطانة : يقولون]: من استعارام[

لدينو حلم  ىودرويش الكبة معّب ،مصاري اية لدينامعّب
  .ساعّتفيستعملون الدين ملعىن اال ،وجوز وصنوبر

  .أقرضه: نه دّي: عربية :نَدّي
  .نواوهم سّك ،نَتَدّي: مطاوعها العريب

 ،نر وبديّۤفالن دائمًا بسَك]: يقولون[ :نَدّي
ين ملعىن ل من الِدبنوا على فّع. يسب الدين: يريدون
يقولوا لتعمية املقصود كي الجيهروا  ،دينه سّب

  .باملعىن املخطر
الصفة املشبه من : نالَديِّ: من العربية :نالَديّۤ

  .دعّبمبعىن َت ))دان((
ضرب من قدمي النقود : عربية :الدينار

  .دينار: عن الفارسية ،الذهبية
: الدينار: رمليوقال األب أنستاس الِك

  .DENARIUSكلمة رومية من 
  .يف العربية مرادفوليس له 
  .الدنانري: واجلمع

  .دينار: واستمدت التركية
من التركية  رواستمدت القرواطية دينا

  .DINAR: وقالت
ومن الدنانري دينار ضرب حبلب عام 

  .باسم السلطان برقوق سيف الدنيا والدين ه٧٨٧

 ١والد ١٢٧ص ١ج١٠والد ٩٥ص١ج ٥الد: جملة سومر انظر
  .اإلسالميالدينار : ٦٢ص

من مسات ورق : أو الديناري :الدينار
: من اإليطالية ،نعيِّماعلى شكل اُمل: الشدة األربع

DENARI  أوDANARI همامبعىن الدر.  
ويف  ،DYNAMO: من الفرنسية :الدينامٓو

جهاز حيول الطاقة امليكانيكية : DYNAMO:اإلنكليزية
  .د الكهرباءموّل: أو ،إىل طاقة كهربائية
  .الدينامويات: علىومجعوه 

  
 ،DYNAMITE: من الفرنسية  :الديناميت

ئذ مبعىن املادة اليت دواستعملت بع ،القوة: عن اليونانية
  .تنفجر

  .١٩اخترع الديناميت فرنسي يف القرن 
  .٤٠٧ص٢١س: جملة املشرق انظر

  
  .الدين: انظر :ةۤنالدۤي
  .ةتصغري يد العربية اليت تلفظ الَديَّ :ةالَديّۤ

  .اتالدّي: واجلمع
  .اتكم دّيَلتْس: ملن أسدى بعمل] يقولون[
اتو العمى بدّي: ملن عمل فأساء] ويقولون[

  ).استعارة كأن لليد عينًا يدعو عليها(
ة ات متل احلنّۤل اخلّيْقتۤا]: من تشبيهام[

  .اتبالدّي
ة وال ة َلدّياهللا ال يعيز ديّۤ]: من دعائهم[

  .ةة خلّيخيّۤ
  ]:من مناغاة أمهام[

  يناتاۤنر بني ْسوسّكـا     يناتعالتكنينو ۤن
  اـاتتاناكل من دّي   تكرب بنيت   ! ياريب

  
): دون تشديد(ة َيالِد: من العربية :ةالٕدّي
   .وأصلها الِودية. حق القتيل
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  .يات وهم شددواالِد: واجلمع
 ،دييت: ولدى اتصاهلا بالضمري ال يشددوا

  .ديٓتن ،ديتا ،ديتو ،ديتكن ،كديۤت ،كديَت ،ناديْت
مها عمر بألف وقّو ،كانت الدية مائة ناقة

  .دينار
الكتبة  ،الكتبة حمّل: عربية :الديوان

  .الكتاب جتمع فيه األشعار ،أنفسهم
  .عن الفارسية

  .باملعىن املتقدم نفسه TIVAN: ويف األرمنية 
  .الدواوين: واجلمع

  .١٩١ ص ٨ ج ))اية األرب للنويري(( انظر
  .٧٨جلرجي زيدان ص ))العربية كائن حي اللغة((وكتاب 

  .ديوان: واستمدت التركية
نية الديوان من التركية لووواستمدت الب

  .DIVAN: فقالت
: واستمدت القرواطية من التركية فقالت 

DIVAN أيضًا.  
ووضع امع العلمي العريب كلمة 

ن لعمل واحد من أعمال للقسم املعّي ))الديوان((
وهو  ،كديوان الرسائل وديوان املعارف ،احلكومة

  .))الدائرة((أخص من 
أول من وضع الديوان يف اإلسالم عمر بن 

  .اخلطاب
الدواوين عبد امللك بن  بوأول من عّر

  .مروان
  .الدواوين: انظر

اصطالح تركي للمحكمة  :ديوان احلرب
  .العسكرية العرفية تنشأ يف الظرف اخلطر

  
أطلقوه على  ،من التركية :ةالديواخناۤن

  .الصالون ،البهو
  .الديواخنانات:ومجعوه على 

  

املقعد : هديواَن: من التركية :ةالديواۤن
  .املستطيل يتسع جللوس أكثر من شخص

: واستمدا الفرنسية من التركية فقالت
DIVAN.  

العثمانيون  هخط ابتكر :اخلط الديواين
لذا  ،لكتابة املراسيم السلطانية يف الديوان السلطاين

  .ه الرباءاتبكما تكتب  ،مسوه بالديواين
ز الديواين بتداخل أواخر حروف يتمّي

  ، ةـكما يتميز بالزيادات الزخرفي ،كلماته مبا بعدها
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ص تخاد ال يستطيع قراءته إال من ـوعلى هذين فق
  .به

وا بكتابة اخلط الديواين شهال عوممن بر
  .وحسن حسين والرفاعي يف حلب ،باشا يف مصر
من ): العربية( ثوّيحتريف الَد :وسالَدّي

  .من يقود على امرأته ،اليغار على أهله
  .أحسبها عربانية أو سريانية: قال اجلواليقي
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  ذالال 
  

ال وجود للفظها العريب يف  الذال، ]:ذ[
ة لفظها العريب لفظت اوإذا كتبت مراع ،هلجة حلب

  .زايًا
والكلمة ذات الذال اذا استمدا حلب 

  :أبدلتها
  .وداب يف ذاب ،ديب يف ذيب: داًال -ً ١
  .روذَك ،ب ْنالَذ: زايًا ورمستها ذاًال -ً ٢

  .والذال رمز كيماوي للذهب
والذال يف العربية حرف هجاء صحيح 

  .يكون أصًال وال يكون بدًال
وجييء يف الدرجة الثالثة من حروف اهلجاء 

  .االستعمال من حيث كثرُة
وُيعض على اللسان لدى التلفظ به كالثاء 

وكلها أبطلت العض عليها هلجة حلب  ،والظاء
: يًا وراء القانون الطبيعيرومعظم اللهجات األخر ج

  .احلياة ملن يصلح هلا
  .ئةال السبعمويعد الذال يف حساب اجلّم

 ،))ثخذ ضظغ((أي من  ،وهو من الروادف
 ))قرشت((ألن حروف األمم السامية كلها تنتهي بـ 

  .روادف وتوايل هلا ))ثخذ ضظغ((فكانت 
والذال احلرف اخلامس والعشرون يف 

يب الكنعانيني ومن تشأنه شأن تر ،ترتيب أجبد
  .استمد منهم

والذال احلرف التاسع يف ترتيب احلروف 
املشرقي واملغريب ألا نادا أختها يف الرسم وهي 

والدال احلرف الثامن  ،الدال إليها جلمع مشل األشباه
  .فغدت التاسع

ر يف ترتيب والذال احلرف الثامن عش
اخلليل اجلاري على السنة الطبيعية يف جماري 

  .احلروف
وهو احلرف الثاين والعشرون يف ترتيب 
سيبويه اجلاري أيضًا على السنة الطبيعية يف جماري 

  .احلروف على مذهب اخلليل عبقري الدنيا
 ،ومثله مذهب ترتيب احملكم البن سيده

  .جعله الثاين والعشرين
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ر م وُيخَبلح ألن ُيعَلمايص: عربية :الذات
  .جوهره ،عينه ،نفسه: ذات الشيء ،عنه

واستمدها األتراك واستعملها مبعىن اإلنسان 
: أي )عاليرت :تلفظ(  ذات عاليكز: احملترم وقالوا

  .ذاتكم وشخصكم الكرمي العايل
وكان تقسيمًا طبيعيًا تقسيم النحاة االسم 

الرجل : ومثال اسم الذات ،إىل اسم ذات واسم معىن
العلم : ومثال اسم املعىن ،واألسد والعنب واجلبل

  .والشجاعة والفطنة
  .الذوات: ومجع الذات

الذات اإلالهية والذات : ويقول الثاقفون
احملمدية والذات العلية والذات السلطانية والذات 

  .الشاهانية والذات احملترمة
حضر : يقولون]: من عثرات أقالمهم[

حضر نفسه أو بنفسه أو عينه : صوابه ،خطأ ،هبذات
  .أو بعينه

قرأت اخلرب يف ذات اجلريدة : ويقولون
يف : صوابه ،خطأ ،وذات العدد ولذات الكاتب

اجلريدة نفسها أو عينها ويف العدد نفسه وللكاتب 
  .نفسه

  .ذات وذاتًا وبالذات: واستمدت التركية
م هاملكتوب لفالن سّل]: من كالمهم[

ر حبد ذاتو ماهو ـالسّك). وهو تعبري تركي(بالذات 
ألة ـهاملس. ةـر لكن مضاعفاتو لعۤنـمرض خمط

ن و بّداين خرب أّنـذات يوم أج. هي ذات أمهيةام
  كـصحابا وداعيم الـة األسهـوا قيمـعيرّج
يت وصرفت وانكسرت وبعدا طلع قمت جّخ ،ن مّن

ق النغم ذاتو ومنرجع منصّد اوا بعيدووبرّد ،اخلرب فّش
  ...و

من اصطالح الطب ملرض  :ذات اجلنب
التهاب يف غالف الرئة فيحدث عنه سعال : مالربسا

ذات الرئة : ويسمى ،ى وخنس يف اجلنبوّمح
  .مهاانظر. ةوالذاتّي

هو ذات  ،اصطالح الطب من :ذات الرئة
  .اجلنب السابقة

ا ابنة مظلوم إ: أمرية عربية يقال :ةذات اهلّم
ظهر عليها أمارات البطولة  ،بن الصحصاح الكاليبا

سالم بعد أن بايعها بنو كالب إلوقاتلت الروم يف سبيل ا
وهلا قصة مطولة تتحدث عن بطولتها وبطولة . يف ملطية

  .ابنها عبد الوهاب
  :١١٦ص ))قالئد اجلمان((وجاء يف 

يف ) لبين كالب(كان هلم :))ِعَربال((ويف 
ونواحيها اجلزيرة الفراتية صيت وملكوا مدينة حلب 

وأول من ملك منهم صاحل  ،وكثريًا من مدن الشام
  ...بن مرداسا

أنه أخربه خمربون أن :  ))مسالك األبصار((ويف 
بين كالب بالشام ينتسبون إىل عبد الوهاب املذكور يف 

وأنه رأى لعبد الوهاب ذكرًا يف غري  ))السرية البّط((
 ،امسه عبد الوهاب بن نوخبت: فقيل ،السرية املذكورة

وهلم غزوات عظيمة  ،وهم بأطراف حلب والروم: قال
هم ال يزالون ؤوبنات الروم وأبنا ،معلومة وغارات التعد
يتكلمون  ّزغوهم عرب : قال ،يباعون من سباياهم

  .التركية ويركبون األكاديش
هو أبو : بياريال إبراهيم األوعلق على البّط

كان أيام مسلمة بن  ،ال قائد شجاعالبّطحممد عبد اهللا 
وكانت  ،وللعامة حوله حكايات وقصص ،عبد امللك
  .ه ١٢٢وفاته سنة 

أطلقوها على ماتطول إليه يد  :ذات الَيد
  .اإلنسان مما ميلك

  صد أخَلـذاتًا أنا بري]: ونـيقول[ :ذاتًا
وهو تعبري تركي  ،حال كوين الشخصّي: يريد ،ومّن

ومنونة تنوين  – انظرها –) العربية(مستمد من الذات 
  .النصب
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 ،املتقدمة ))ذاتًا((يستعملوا استعمال  :ذايت
غري أا أحلقت بياء الضمري عوضًا عن تنوين 

  .النصب
: من اصطالح الطب احلديث :ةالذاتيّۤ

  .انظرها. خمتصر ذات اجلنب أو ذات الرئة
أطلقوها  ،من اصطالح األتراك :ةالذاتيّۤ

  .على الديوان الذي يتوىل شئون املصلحة نفسها
: من العربية ،من مفردات الثاقفني :ذاع
  .انتشر: ذاع اخلرب

  .اعذان: وبنوا مطاوعه
كثر أن يستعملوها يف الذوق ي :ذاق 

  .عنوي إلدراك نفع الشيء أو التحسس جبمالهامل
  .الذوق: انظر

  .بٔقى ٔويُذوق ْش]: يقولون[
من  فالن متل العجو املّر]: من تشبيهام[
  .ذاق َبزق

: ذاكره مذاكرة يف أمر: عربية :ذأكر
  .خاض معه يف حديثه

: من العربية ،من مفردات الثاقفني :ةٔرالذاِك
قوة نفسية حتفظ األشياء يف الذهن وحتضرها للعقل 

  .قتضاءلدى اال
ي إن مل ختّن: واستمدوا من الغرب قوهلم

  .ذاكريت
هذا االسم اإلشارة العريب استعملوه  :ذلك

  .فقط ))مع ذلك((: يف قوهلم
  

: من اصطالح الطب :ةالذحبة الصدريّۤ
ث من ضيق الشرايني أو دمرض يف القلب حي

  .انسدادها
  

  .اق الصدراق أو خّناخلّن: ويسمونه أيضًا
  .٤٢ص ٤عدد ١٩س: جمة األديب انظر

استعملوا  ،من مفردات الثاقفني :ةالذبَذۤب
د اسم مفعول حار وترّد): العربية(  من ذبذب الرجُل

كما استعملوا مطاوعه  ،الذبذبة: واملصدر ،باُملذبَذ
: ب ومصدرهاملتذبۤذ: واسم فاعله تذبذَب: العريب

  .التذبٓذب
 ،خرّدما ُي: الُذخر: من العربية :رالٕذْخ

  .ْخر أيضًإدال: يقولون
الذخورة : ويقولون ،األذخار: واجلمع

  .أيضًا
: خريةالَذ: من العربية: ةخۤريأو الْد :ةالَذخۤري

  .فعيلة مبعىن مفعولة: خرّدما ُي
وهم  ،ر والَذخرياتالذخاِئ: واجلمع

  .استعملوها غري أم يف األول أمالوا
ما يدخره : ويف االصطالح العسكري

  .اجليش من عتاد حريب
  .ذخرية وذخريت: واستمدت التركية

واستمدت الرومانية من التركية الذخرية 
  .ZAHAREA: وقالت

: من العربية ،من مفردات الثاقفني :ةالَذرّٔ
  .اجلزء من الشيء الوزن له لصغره

استمدوها من  ،من مفردات الثاقفني :ةالذّر
املعىن البسيط املبهم السابق وأطلقوها على اجلزء 

وغدت دراسته من أهم علوم العصر  ،الذي ال يتجزأ
  .عصر الذرة: الراهن

  .٢٣٧ص٤الد : جملة العصور انظر
  .٦١٧ص٦والد٩٢ص١الد: وجملة الكاتب املصري

 ٦٨٠عدد ١٥ص ٦٦١وعدد ١٧ص ٥٨٨عدد ١٤س: وجملة الثقافة
  .٢٢ص٧٠٨وعدد ٣٠ص

  .٣٥٠ص٢١وس٣٠٩ص١٩س: وجملة احلديث
  .١٥٤ص١٧س: وجملة الرسالة

 ٥٦ص ١١وعدد ٥٤ص ٤وعدد ٥٤ص ٢عدد ١٢س: األديبوجملة 
   ٥٢ص ١٠عدد ٧وس

  
 ٤وعدد ٥٥ص ٧عدد ١٣وس ٤٦ص ١٠وعدد ٤٨ص ٨عدد ١٨وس
 ٤٦ص١عدد٨وس٤٦ص٦وعدد ٥٠ص ١٢عدد ١١وس ٥٤ص
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 ٤٢ص ٦وعدد ٥٠ص٢عدد١٩وس٥١ص٣عدد٩وس٤٩ص١٠وعدد
 ٥وس ٥١ص ١٢وعدد ٥ص ٩وعدد ٤٩و٤٧ص١٠عدد٤وس
 ٦٢ص ٨وعدد ٦٣ص ١٠وعدد ٥٨ص ٢وعدد ٦٣ص١٠عدد

وع٤٨ص٥وعدد٦٣ص٩وعدد٥٠ص٦وعدد٤٩ص٢وعدد٥١ص٣وعدد
وعد٥١ص١١وعدد٥٢و٤٩ص٣وعدد٤٩ص١١عدد١٤وس٦٣ص١٠دد
وعد٤٧ص٨عدد٦وس٥٣ص١١وعدد٦٥ص.١٢عدد١٥وس٥١ص١٢د
  .٤٩ص١١وعدد٦٣ص٢د

  .القنبلة الذرية: انظر
  

اآلباء  ،النسل: ةّيالُذّر: من العربية :ةّيّۤالٕذر
  .واألصول

  .ياتي والذّرالذراِر: واجلمع
  .تّيذّر: واستمدت التركية

  
ة يّۤس ِمالفسفسة بتفّق]: من كمام[

  .ةياقلة الذريّۤ: وبتقول
  

سرعة : –وتقصر  –الذكاء : عربية :الَذكا
  .سرعة الفهم ،الفطنة

القدرة : وتعريفه على ضوء علم اليوم
العامة على استخدام اخلربات السابقة ملواجهة 

  .املواقف اجلديدة والطارئة
املشاكل الطارئة بأحسن الوسائل أو حل 

  .ادية
  .الذكي: انظر
  .قياس الذكاء: ٢١٧ص١٢٠س: املقتطف انظر

  
  .الذكا من اهللا]: يقولون[
  

جرى على : ذكر الشيَء: عربية :َذٔكر
  .فطن إليه: األمر ،لسانه وقاله

  .واوهم رّد ،الُذْكر والِذكر: واملصدر
  .انذكر: وبنوا منه للمطاوعة

  
  .زكر: العربيةويف 

  .ومثلها يف الكلدانية ،ْدكر :ويف السريانية
حاشا : ذا ذكروا ما يستحى منهإ] يقولون[

  .الذكر
من ذكرين بفستقة كان ]: من أمثاهلم[

  .ابن احلالل عند ذكرو ببان. عندي أعز األصحاب
إذا صوتت أذنك بكون ]: من اعتقادام[

  .يف حدا عم يذكرك
  .أذن: انظر

ر ذكور الديب وهيّۤا]: من كمام[
  ...)رأو حّض(القضيب 

ال مابذكر فالن متل اجلّم]: من تشبيهام[
  .و إال ملا بتزحلق مجلورّب

  .نطق به: ذكر اسم اهللا: عربية :َذَكر
  .الذكر: انظر

وسلم وبارك  اللهم صّل]: من أورادهم[
 ،على سيدنا حممد وعلى آله كلما ذكره الذاكرون

  .وغفل عن ذكره الغافلون
  .خالف األنثى: عربية :الَذَكر
  .نواوهم سّك ،الُذكور والُذكورة: واجلمع

  .والعوام يلفظوا بالدال
: ويف الكلدانية ،كرٓاْدَكر وۤد: ويف السريانية

  .كراْدَكر وۤد
  .كراْدكر وۤد: ويف الكلدانية

الصالة هللا : كرالِذ: من العربية: الٕذْكر
وهم  ،الشيء جيري على اللسان ،التسبيح ،والدعاء له

  .أطلقوا على التعبد بألفاظ معينة حسب الطرق
: وهم مجعوا على ،األذكار :واجلمع
  .الذكار والذكورة

 ،ب إىل طريقةـوكان معظم الناس ينس
  ، انـو الشيطـاملالو شيخ شيخ: ألن مثلهم يقول

  
  

  .لذا كان مشايخ الطرق حمظوظني وخمطويب الود وأغنياء
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  :واملنتسبون للطرق هلم الرتب التالية
  ).وهو ذو أدىن رتبة( املريد -ً ١
  .چاويش خدمة -ً ٢
  .چاويش ميدان -ً ٣
  .النقيب -ً ٤
  ).وهو ذو أعلى رتبة(اخلليفة  -ً ٥

وتقام األذكار يف حلب ارًا وليًال على 
. ويغلب أن تكون بعد صالة اجلمعة ،نور خافت

وترمى وسط حلقة  ،عتقاد واجلاللويسودها اال
  .الذكر بعض القارورات فيها املاء يشرا املرضى

  .خار:انظر
  .ويغلب أن يتخللها مع الذكر النشيد

الرصد والبيايت : وأنغام النشيد مما يلي
اه واحلجاز والصبا والزجنران والنوا والكرد گوالسي

  .والعجم
ويغلب أن يصحبها املزهر والطبل الصغري 

  .والطبالت والصنج
وهي ضرورية ألن الذكر يشترك فيه مع 

لذا  ،اللسان هزات اجلسم كله على إيقاع منظم
إال املولوية  ،يقاعاإلكانت أدوات موسيقاه آالت 

  .ساسياألركن الفكان الناي 
  .اخلليليات: انظر

 ))يشترك فيه مع اللسان هزات اجلسم((: قلنا
حىت إذا بطل عمل اللسان وصارت احلنجرة وحدها 

بطل معها القرع كما بطل  ))أه أه((تذكر اهللا بصوت 
اللسان وغدا الذكر مهزة حلقية دافعة تدفع اهلاء احللقية 

إذ مهما حذف من أحرف اهللا يبقى  ،أيضًا املعربة عن اهللا
  .اهللا

الإله إال اهللا : حىت إذا عاد اللسان يرسل
مث يسرة على  ))الإله((يل مينة على نغم عاد اجلسم مي

  .))إال اهللا((نغم 
ويغلب أن ينشد من شعر ابن الفارض 

  ..والبوصريي والنابلسي والربعي
  :وكان يقام يف حلب أذكار كثرية بقي القليل منها       

ذات : طريقة الشيخ أمحد البدوي -ً ١
يقام الذكر على طريقته يف زاوية  ،العلم األمحر

ويف  ،ويف زاوية البطيخ يف قرلق ،السيفي يف العريان
  .رفاعية قادرية بدوية: جامع الصاحلني
ذات العلم : طريقة الشيخ أمحد الرفاعي -ً ٢

يقام الذكر على طريقته يف زاوية الرفاعي يف  ،األخضر
ويف جامع  ،ويف زاوية سلطان حتت القلعة ،اضةالبّي
 ،عادياملويف زاوية األربعني يف  ،لطان يف قاضي عسكرس

ويف زاوية الطييب يف سراية  ،ويف جامع البق يف ساحة بزة
ويف جامع سقاق  ،سعديةبدوية رفاعية : مساعيل باشاإ

ويف باب قنسرين عند الشيخ  ،رفاعية سعدية: النخلة
 اهللا يف ويف دار الشيخ خري ،رفاعية سعدية: خليل الطيار
  .فاعيةر: جب قره مان

وملا كان أبو اهلدى الصيادي رفاعي كان يقام 
على أن طريقة الرفاعي يغلب  ،الذكر يف قناقه حتت القلعة

  .أن يكون روادها من األغنياء والوجهاء
ذات : طريقة الشيخ إبراهيم الدسوقي -ً ٣
يقام الذكر على طريقته يف جامع  ،العلم األصفر
  .جامع ضهر املسلخ العتيقاملعادي ويف 
طريقة الشيخ عبد القادر اجليالين أو  -ً ٤

ذات العلم األبيض يف زاوية اهلاليل يف : القادرية
ويف  ،ويف جامع الطرنطائية يف باب النريب ،مّواجلل

  .ويف جامع قسطل احلرامي ،جامع قرلق
طريقة الشيخ حممد الرشيدي أو  - ً ٥

  .ويف جب أسد اهللا ،احيةيف جامع السّف: الرشيدية
يف جامع الشيخ : الطريقة السعدية -ً ٦

  .جاكري
يف جامع : الطريقة النقشبندية -ً ٧
  .ويف جامع العدلية ،الكلتاوية

  .النقشبندية: انظر
يف جامع قسطل : الطريقة البكرية -ً ٨

  .انظرها). وهي الطريقة املولوية(املشط 
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يف جامع دكاكني : الطريقة الشاذلية -ً ٩
  .ججۤيْح

بزمانو أجا حللب شيخ ]: من نوادرهم[
عزموه  ،ابةة جّذوة شخصّيوهّۤ ،قيم ذكر ممتازبشامي 

وكل شوي  ،بس كان إلٓو فتاق ،وساوى ٓلن ذكر
و نوا أّنظواحلاضرين  وشوي مبّد إيدو وبشّد فتاقو،

عا شوفن معي وَت ،الذكر اإليد هي من متممات ةدَم
  .وكل واحد إيدو ببيضو والذكر قامي

  .الثناء ،الصيت: الُذكر: العربية من :الٕذكر
  
: ره بهوذّك ره الشيَءذّك: عربية :رذّك
  .جعله يذكره

  .تذكري :واستمدت التركية
من  ،من مفردات الثاقفني :رىالذْك

  .كاراالّد: كرىالِذ: العربية
  
ي شبهة من ذِكاملصفة ال: عربية :كيالَذ

  .كان حديد الفهم: فالن
  .وهم قصروا ،وتقصراألذكياء : واجلمع

وخيطئ  ،))ذكي(( ـويسمون ذكورهم ب
ذا وإ ،–إن أراد املعىن السابق  –من يرمسها بالزاي 
  .أراد معىن الطاهر صّح
  .وأذكياء ذكّي: ركيةتواستمدت ال

د اجلّي): العربية(ري ّكحتريف الذِّ :ريالَذّك
  .كر واحلفظالِذ

وعلى مجع  ةريالذّك: ومجعوه على
  .التصحيح

  
اللة اللة وُذة وَذّلوِذ الُذ ذّل: عربية :ذّل

  .ه وخضع وتواضعُسرت نفهان وصُغ: ةذّلوَم
  دىـول ،ٓوّلَذ: وهم يستعملوا متعدية

  

  
 ّلذوال وجود الن ،ّلذان: إرادة معىن الالزم يقولون

  .يف العربية
باملعىن املتقدم يقولون  ذّل: وكما يقولون

  .بالدال املهملة َدّل
  .ةة والذلّۤاهللا جيرينا مالقلّۤ]: من دعائهم[
والتعتاز  اشتغل تتكّل]: من حكمهم[

  .كنفَس ك عّزقرَش ذّل. للذّل
امي القرفان من واحلّم]: من كنايام[

  .مصاطب الذل ،امشغلتو يسمي احلّم
  .جعله ذليًال :لهَذّل: عربية :لَذّل

  .تذليل: واستمدت التركية
فعيل مبعىن  ،العزيز ضّد: عربية :الذليل

  .فاعلال
: وهم قالوا ،ةء واألذّلاألذّال: واجلمع 

  .ةواألذلّۤ األذّال
  .ذليل: واستمدت التركية

  .زليَال: ويف الكلدانية ،ليٓالَز: ويف السريانية
ضد  ،عابه ،هجاه: ًاّمه َذذّم: عربية :َذّم

  .مدحه
  .املذموم والذميم: واملفعول

مأكول ز الشعري بمتل خ]: من تشبيهام[
  .مذموم

  .احلرمة واحلق ،الِذمام: من العربية :مامالْذ
مك كل مالِز: الِذمار: ويدانيها يف العربية

  .هحفُظ
  .فالن ماعندو ذمام]: بامسمن [

  .ة التاليةنسبة تركية إىل الذّم :تليالذّم
  

 ،األمان ،العهد : ةّمالِذ: من العربية :ةالٕذمّۤ
  .مانالَض
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  .داملعاِه: ّيّمومنه الِذ
  .أهل الذمة: انظر

  .تسزتلي وذّموذّم تذّم: واستمدت التركية          
أتى : حدثين الدكتور أدولف بوخه قال

حلب من بالدنا النمسا تاجر وسأل جدي عن ذمة 
هنا حلب الكما العامل الحيتاج : احللبيني فأجابه

إمنا سنده  ،التاجر إىل كمبيالة أو توقيع أو كتابة سند
  .وعده

 وأفالن ذمتو مليحة ]: من كالمهم[
 ،فالن ذمتلي ،ذمتو نضيفة أو وسخة: أو ،عكرتة

  ).مربوطة بدين عليها: يريدون(قة فالن ذمتو معّل
  .على ذميت. بذميت]: من أقسامهم[
 ،سيعةفالن ذمتو ْو]: من استعارام[

  ).ئتتسع لكل عمل حسن أو سي: يريدون(
ع ة ووّسّمر الَعكّب]: مامن كم[

  .ذمتو ذمة شامربير.ةالذّم
  .شامربير: انظر

يقولون عن املرتكب ]: من كنايام[
ساوى السبعة : أو (تا ل السبعة وذّمٕعۤم: وارم
  ))الكنايات العامية((قال أمحد تيمور يف ). وذمتا

كناية عن : ))ةالتّم((الظاهر أن الذمة حمرفة عن  :٣٢ص
  .جناح مقصدهعمله كل شيء يف احتياله إل

لعل الصواب أحد التفاسري : ونقول حنن
  : التالية

ارتكب املوبقات السبع اليت ى  -ً ١
الطائفة : أي ))زمرا((الشرع عنها وارتكب معها 

  .فحرفوا الزمرة إىل ذمة ،اليت تلوذ ا
فالن عمل بألعملن : يف العربية -ً ٢ 

أي العدد الكايف يف معاجلة (العدد التام : أرادوا: سبعة
: فسر ما قلناهيقال يف منت اللغة  – سبعةلا: انظر-)راألم

عمل ((وعلى هذا فمعىن  ،أرادو املبالغة وبلوغ الغاية
بلغ غاية اإلساءة يف ارتكابه وما يلوذ : ))تاالسبعة وذّم

  .ا

 ،ناقة صاحل سبعة َرعَق: يف العربية -ً ٣
والعامية تردد هذا  ،وعدوا هذا العقر من الكبائر

 ،فالن مالسبعة اللي عقروا الناقة: الصدى بقوهلا
وعلى هذا فمعىن  ،يريدون أنه شديد ومرتكب وجمرم

عمل مثل ماكان عمله عاقرو  ))عمل السبعة وذمتا((
  .الناقة وزاد بأن عمل من زمرا أعماًال منكرة أخرى

 ،من اصطالح الدوبيا والتجارة :ةالٕذمّۤ
ر الذمم تسجل فيه أمساء تدف: ر مسوهتأطلقوه على دف

التجاري مرتبة على حروف  من يعاملهم احملّل
وصفحة  ))من((صفحة : وكل اسم صفحتان ،املعجم

بذمة فالن مبلغ كذا وإلو بذمتنا مبلغ : وقالوا ،))ىلإ((
  .كذا

مسى الشرع اإلسالمي اليهود  :يالٕذمِّ
 ألم ،اإلسالم الذمينيى املقيمني يف ديار روالنصا
يف ديارهم تعاقدوا معهم أن حيموهم  بإقامتهم

ويصونوا أمواهلم وأن يقيموا شعائر دينهم ولو 
  .خالفت اإلسالم

ًا فأنا ذى ذمّيآمن ((: ويف احلديث
  .))خصمه

  .الذمة وأهل الذمة: انظر
 .املعصية ،اإلمث ،ماُجلْر: عربية: الَذنب
 ،نوباتالُذ: ومجع اجلمع ،نوبالُذ: واجلمع

  .نومهاوهم سّك
  .ذنب وذنوب: واستمدت التركية واألوردية        

ب ْنالَذ  ذنبومن اعترف ْب]: من حكمهم[
  .له

 .على جنبٓو ذنبٓو ْنٕم ٕكْل]: من أمثاهلم[
  .بعد الكفر مايف ذنب

. عذر أقبح من ذنب]: مامن كم[
مسال رى لك الذنب مو عليك الذنب عاللي ساَو

: مث قال فأخذه قرشًا أصله أعطى احللواين ولدًا(
 ،قليلة: وملا زان له قال الولد ،أعطين به حالوة

  ...).الذنب مو عليك: فأجابه
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ًال وذهوًال ْهل َذِهَذ: من العربية :لٕذۤه
  .غاب عن رشده ،ساله ،نسيه: عنهو الشيَء

  .هل للمطاوعةذان: وبنوا منها
  .ذهول: واستمدت التركية

  .الفهم ،العقل: الِذهن: من العربية :نالٕذْه
ذهن وذهنًا : واستمدت التركية واألرودية

  .ت وذهينوذهنّي
ك عتٓول ت ذهَنعطۤي]: من كالمهم[

  .احلكي اللي صار
وهم  ،ذهين: مسى األتراك ذكورهم :ذهين

  .جاروهم
  .ذات: انظر :ذوات

  
: يقولون]: من عثرات أقالم الثاقفني[ :ذو

وهي  ،فيضيفوا إىل ضمري ،اليعرف الفضل إال ذووه
  .التضاف إال إىل اسم مظهر

ة أو ذو ّجذو اَحل: يةبمن العر :ةذو إحلجّۤ
كان العرب يف  ،آخر أشهر السنة القمرية: ةاِحلّج

  .ون فيه إىل مكةاجلاهلية حيّج
  ُبَرك والُسُبل: يف العربية القدمي وامسه

  .العيد الكبري: وتطوان تسميه
  

لقب : من مفردات الثاقفني :نيذو القرۤن
أي ذو التاجني تاج  ،اإلسكندر كما لقبه القرآن

  .اليونان وتاج الفرس اليت استوىل عليها
  .١٨١ص: التذكرة التيمورية انظر

  .١١٨ص٦س: وجملة الضياء

  
 ،دةعقذو ال: ويغلب أن يقولون :ةذو الٕقعۤد

الشهر احلادي : ةة وذو الِقعَدعَدذو الَق: من العربية
  .عشر من الشهور القمرية

أكثر املفسرين على أنه مسي بالقعود عن 
  .احلرب

  .))بني العياد((: وهلجة تطوان تسميه
  

مصدر ذاق : قْوالَذ: من العربية :الذٓوق
وهم يستعملونه الختبار الطعوم  ،اخترب طعمه: الشيَء
ختبار الطعم املادي اأما  ،والتحسس باجلمال ،املعنوية

الذوق أصله : وبتعبري آخر ،فاستعملوه بالدال املهملة
 ،قوة يف عصب اللسان يدرك احليوان فيها الطعوم

دماغ اإلنسان يعرف  زقوة حاكمة يف جها: وجمازًا
  .ا القيم اجلمالية املادية واملعنوية

ق ۤوْذإمل: ويسمون صاحب الذوق
  .ذا الذوق السليم: يريدون ،قوالذوّي

  .األذواق: ومجعوه على
ومثلها  ،ق وأذواقْوَذ: واستمدت التركية

  .الفارسية
واستمدت اليونانية الذوق من التركية 

  .ZEVKI: وقالت
 وهعم وأخذوق نۤا عندو]: من كالمهم[

  هم وذوق أخوـذوقو سلي: هـوعلي ،نـٕخۤش وذوق
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  ).او عدمي الذوق(فاسد 
  .خيرب ذوقو]: من دعائهم على فالن[
: أي(فالن ذوق يوق ]: من كمام[

 قوافالن ملا فّر).  - ))يوق((: انظر -ليس لديه ذوق 
  .كان فوق الذوق

بذوق فالن ذوق بذوق ]: من جناسهم[
وهو تورية  ،ذوق ابزق عليه مث ابزق: يريدون (

  ).أيضًا
  .لوه عالعلمالذوق فّض]: من حكمهم[
كة ْرٔباجلرتير والطوق وال ال]: أمثاهلممن [

  .قليل الذوق عم
) العربية(يل من الذو بنوا على َفّع :يقّوالَذ

  .ملن كان ذا ذوق رفيع
ل ذّي: يقولون: من مفردات الثاقفني :لذّي

كتب يف : ل الكتاَبذّي: عربية ،بذيول قيمة الكتاب
  .ذيله زيادة على مافيه

  .تذييل وتذييالت: واستمدت التركية
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  راءال 
  .ويسموا الرۤا :الراء] ر[

  .شرۤي: اوالسريان يسمو
  .الرمز الكيموي للرصاص: والراء

: أي(لة اللسان وخمرجها من طرف أَس
  ).رأس اللسان

تيب األجبدي املشرقي والغريب روتقع يف الت
  .احلرف العشرين

الترتيب اهلجائي املشرقي واملغريب وتقع يف 
  .احلرف العاشر

  .وجتيء يف ترتيب اخلليل العشرين
  .كما جتيء يف ترتيب احملكم العشرين أيضًا

  .وجتيء يف ترتيب سيبويه الثالثة عشرة
  .وهي يف الدرجة األوىل استعماًال

  .ل املئتنيوتعدل يف حساب اجلّم
وال تكاد : ))نرش((يف  ))التاج((وجاء يف 

  .تكون الراء بعد النون من غري فاصل يف كالمهم
وهلجة املوصل تلفظ الراء غينًا فتقول يف 

  .تشبه يف هذا هلجة باريس ،صوغة: صورة
ويف هلجة حلب تأيت الراء كثريًا مكان 

يقولون يف  ،ل فيصري وزا فرعلالعني األوىل من فّع
  .طربق وطربش وشربك: كش وشّبق وطّبطّب

: للدكتور مطر ))لعامةحلن ا((ويف كتاب 
ف راء فيقولون يف يبدلون كثريًا أول احلرف املضّع

رأس : ضيعر: ح أيوراس مفّط ،فرقع: ))عفّق((
  .رطحفم

وترعيد اللسان إياها جعلها طبيعية يف أن 
  .ر عن الكثرةتعّب
  .١٧٢ص: ))حلب((كتابنا  انظر

  
دروس يف علم األصوات ((وجاء يف كتاب 

  امية حرف تكريرـيف الس كان((: ٧٤ص ))ةـالعربي

  
وقد احتفظت اللغة العربية القدمية ذا  ،هو الراء

وهو راء مكررة تنطق بقرع اللسان  ،احلرف خالصًا
ولذلك  ،قرعات مكررة فويق مغارز الثنايا بقليل

  .مساها حناة العرب حرف تكرير
 ،بّدو يرو: ومضارعها ،لغة هلم يف راح :را

  .ةالراي والراۤي: واسم فاعلها ،ُرو: وأمرها
  .راح: انظر

رو عن  ،رو عن خلقتنا]: من كالمهم[
  .رو عن ربنا ،رو عن ديننا ،رو عن وّچنا ،مسانا

  
را سنبوسكة حتت  ،دگرا ر]: قولونيو[

  .املي
  .سنبوسكة: انظر

حالة الشب ياكل قتلة قبل ]: ويقولون[
  .مايرو عبيتو
  ]:من أهازجيهم[

  ينّالـّج وخـرا عاَحل ــي     اَهلّالنَهّل اهلّل 
  وـعتۤاّبسين قّبــول    و   ــخالين بضيعت 

  وقال يل تفضلي تعّشي    طبخ يل عّجور حمشي  
  اينـر زندو وطعمّمش    ع نقشي   قلت للو بَرت
  
يرو  ،يرو دبح]: من دعائهم على فالن[

  .يرو فرم ،تنتيف 
  .راح: انظر

بصره : رؤية رأى يرى الشيَء: عربية :رأى
  .َرَأه: ويف العربية. علمه بعقله ،بعينه

  
: يريدون(عاش من يراك ]: من كنايام[

تطول غيبتك ومن يراك بعد طول الغياب يعد 
  ).معّمرًا
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حبييب رآين ورأيتو بقى أش ]: من أمثاهلم[
  .ي تراين تتزفين املغاِنيفني أّم. يل حبيطان بيتو

 فهو اءئوِر ةعربية راءى مراءا :اءىٔر
  .خالف ما هو عليه على أراك أنه: املرائي

ك ورياء لمرائي وُمرائي: واستمدت التركية
  ).بتسهيل مهزة رياء(

  .الراس:  انظر :ةالِرئاۤس
من ) بتسهيل مهزته(ع أو الراۤي :عالراۤئ

  .الذي ُيعِجب: الراِئع: العربية
  .الرائعة: واملؤنث
وهم سهلوا اهلمزة  ،الرواِئع: واجلمع

  .وأمالوها
  .))رائف((مسوا ذكورهم بـ :فراۤئ
: رابط اجليش : من مفردات الثاقفني :طرأب

  .الزم ختوم العدو
  .))رباط((ومبصدرها مسيت مدينة 

ماجيمع بني : طةالراِب: من العربية :طةالراْب
  .أبناء األسرة أو بني أفراد العمل املشترك

هالفالح رابعين وترك ]: يقولون[ :راَبع
شاركين على زراعة أرضي على أن : يريدون ،وگبۤي

  .يكون له ربع غلتها أجر عمله
الذي يأيت يف : الراِبع: من العربية :عالراۤب
  .املرتبة الرابعة
أجا البيك يف ]: يقولون: [ة النهارْعرإب

رابعة النهار ودخل لقهوة محو وطّق خصمو اللي 
أجا  ،وبعدا التسألين ،رصاصتني ورا سب للو أخوه

 ،بياضه): العربية(حى حتريف ريع الُض ،والعفو عّن
  .ّولهَأ

حتريف : من اصطالح النّجارين :الراُبوب
RABOT الرندج الطويل: الفرنسية.  

  

ويرى األب رفائيل خنلة السيوعي أن 
  .السريانية مبعىن الكبري ))رآبا((الرابوب من 
  

: من العربية  ،من مفردات الثاقفني  :ةۤيالراْب
  .ماارتفع من األرض: يةالراِب

وهم قالومها  ،ياتالروايب والراِب: واجلمع
  .بتسكني الثاين

صار كل واحد براس ]: من كنايام[
  .يةراْب

من  ،الرابٓور: والعامة تقول :الراپٓور
: وضع هلا امع العلمي العريب. RAPPORT: الفرنسية

  .))التقرير((
ثًا مبعىن مايتقاضاه ياستعملت حد :بالراۤت

من  ،سبوعيًاأاملوظف لقاء عمله شهريًا أو سنويًا أو 
  .ثابت ،دائم: عيش راتب: العربية

  .وهم أمالوا ،الرواتب: واجلمع
 ،وإذا أطلقت انصرفت إىل الراتب الشهري

  .لكن غريه يقتضي النص
  .معاش: وكان األتراك يسمونه

الراتب واملرتب واملعاش كلها : ١٧٠ص: للغالييينالنظرات  انظر
  .صحيحة

مواد صمغية لزجة تنضحها بعض  :الراتنج
  .النباتات السيما الصنوبر
  .رطينٓا: ويف السريانية

  .نفقت: راجت السلعة: عربية :راج
 ،ضد الكساد: واجالَر: ي شريقال أّد

وهو مشتق من  ،الذي مبعناه ))ييَروا((تعريب 
: واسم الفاعل منه ،))َرْو((: ومضارعه ،))نَتْفَر((
: وقالت فيه العرب ،ى وسارَشَم: ومعناه ،))اَرو((

وراجت السلعة إىل غري  ،راج األمُر َروجًا وَرواجًا
  .ذلك
  .الروجان: انظر
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 ،ليهرجع إ: راجعه يف األمر: عربية :راَجع
وراجع  ،هجعله يعيده وحاوره إيا: راجعه الكالَم

: وحنوه وراجع الكتاَب ،الطالقها بعد رّد: امرأته
  .أعاد النظر فيه

  .سابراجع اْحل]:  يقولون[
 ،قد ما أكل راجع]: يقولون[ :راَجع

  .ل من رجع مبعىن أرجعبنوا على فاَع ،أتقّي: يريدون
يريدون  ،)العربية(ل ْجحتريف الَر :لالراۤج
وليست من  ،املستكمل صفات الرجولة ،به الشجاع

  .مقابل الراكب: ل العربيةالراِج
مقابل : الرجل : الراجل: وهلجة مالطة

  .املرأة
مقابل : الرجل: لالراۤز: ويف هلجة تونس

  .املرأة أيضًا
  .ادلغة هلم يف الرّج :الراجود

  .رجد: انظر
: من اإليطالية: يَتةأو الراۤچ :يتاالراۤچ

RICETTA :تذكرة  ،الوصفة الطبية ،وصفة الطبيب
  .الدواء

  .يتاتچالرا: ومجعوها على
أخدا  ،مرضت أم واحد]: من نوادرهم[
وقام الزملة  ،زا بتطيبجّو: قال لو ،لعند احلكيم

و أجا بّد ،ووبعد مدة مات جوزا ومرضت أّم ،زاجّو
  .تة معروفةچالرا ،امابّد: ياخدا لعند احلكيم قالت لو

  
  .ذهب: عربية :راح

  .الرٓوحة: وهم قالوا ،الَروح: واملصدر
 ،بُرو: ومضارعه ،هلم يف راح ةلغ ))را((و 

  .انظرها. هراي أو راۤي: واسم الفاعل ،ُرو: واألمر
فيستعملوا مبعىن  ،جيي هراي]: ويقولون[

  .كاد
: وأصلها ،واح معايْرَه: ويقولون يف الرقة

  .ا رواحًا معيهّي

فيبدلون  ،أرواح معي: ويقولون يف محاة
  .مهزة ))اهّي((هاء 

  
  

  .ترك ،راح: حأَر: ويف السريانية
راح  ،روح حبال سبيلك]: من كالمهم[

روح متل مابتريد . راحت عليه. رتٓوراح مٓو ،طيسْف
راحت إيدو . ىَدراح تعبو ُس. رايح ميوت. احكي

من . ماليوم ورايح. راح عن بايل... وراحت عينو
روح مع . راح لعندو أو راح عليه ،ق ورايحهّل
  .كوّج

 .ح قتلوير]: من دعائهم على فالن[
يروح  .يروح تشقيف .يروح فرم .يروح شنق

 .يروح فقي .كةمّليروح َد ،عفسيروح . تنتيف
يروح روحة . يروح نقع متل الربغل .ايرجعميروح 

  .يروح روحة أبو خاتون. بالعاصي) الوسخ(
  .أبو خاتون: انظر

راحت األيام تقلب ]: من استعارام[
  .راحت دقنو َمْلش. ديسابقوۤا

  
. يات أكتر من الراحياتاجلۤا]: من أمثاهلم[

راحت السكرة . ينا تنيناتناراح العدو من بيناتنا وصّف
األرملة ). وهو من أمثال جند أيضًا(وأجت الفكرة

مال اخلسيس بروح . را دوبتروح عالطاحون جبّي
املا . و ماراح وال ٕأجااللي راح وٕأجا كأّن. فطيس

 أكلتو راح طعميتو فاح. لو شي حوبر عندو شي ما
ك الضاين روح عّن إن قّل). نشر طيب ذكرك: أي(

أسف  راح الغايل ال. ر ماليحيارايح كّت. عاحلمصاين
. ر رواحك لبيت أبوك بكرهوكالتكّت. خيصعالْر

اجلايات أكتر : واج البحر قال لنْم عّد: اقالوا جلۤح
: روحي أهللا معك قالت لو! يا دبيت: قاال .حياتامالر

أكتر الناس بتروح . معيإذا كان صاحيب معي أهللا 
وين ماراح . ماراح يوم وأجا متلو. مم وٕتَخٕتَه
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وا حرا. راح الكتري وبقي القليل. نازةاحلزين بالقي َج
  .اللي راح راح. ناوماعط تونا وحق البكۤاّرووما 

  
تنني : ل خرمندهمتل حبۤا]: من تشبيهام[

ن أّدمتل ْم. ))خرمنده((شرحه يف  انظر. راحيني وتنني جايني
متل . ه الناس عالصالة وبروح لشغلوبنّب: محص
روح روح : متل بيضات املغربل. وك رايح جايهاملّك

بروح وجبي : فالن متل جحش الطاحون. تعا تعا
روحتو متل روحة برغش على . ابيعرف أشو اخلربمو

  .حارم
  .غشرب: شرحه يف انظر

فالن . زراح ليخطب جتّو]: من كنايام[
راح لبيت ). يريدون كالولد العنيد(مابروح عالشيخ 

مرأة اإىل احلبس الذي يشبه بني : يريدون(خالتو 
حظنا : أي(  لو رحنا عالقبور بلحقنا الداقور). األب
  ).ءىيس

جحا راح عاجلامع شافو ]: من كمام[
  .ّمر وأنا مستقيل اَهلأنته مسّك: ر قال لومسّك

  .منينني بتروح يف جماري احلمۤامصاري اۤا
روح جيب أكوس ولد راح : قالوا للقاق

ه ّلا منتوف واحلمد ْلجوأ فراح مشقو. وجاب أبنو
ك على غري الربوح من غري عزمية بٓرب. عالسالمة

تفشكلت : دار وقالبار وأجا بالْبراح بالْغ. اطْسم
ق يف دقنك يا رايح لسوق الدواب عّل. بباب الدار
القرد أخدنا القرد على مالو راح املال وبقي . جرس

ي مقروح شاف التمر مطروح ِوَدَب. على حالو
. مطرح مابضت روح قاقي. يه وبروحشلون بقى خبّل

  .لك للك من يدعي بالروحة أهللا معك بالرجعة بصّح
  ]:من توريام[

  ك من طريقيفقالت روح برّب
  ك أنيت روحيفقلت لال برّب              

  ).حيايت أنِت: أي(

اللنب بروح مع البجي مع ]: من حكمهم[
  الكفن

  وز أدبًا أن يهديـال جي]: من عادام[
ومثلها أن  ،ةألا تعين روحة بال رّد ،املسافر وردة
  .ةيهدى املخّد

ام بضحك عليه ام وماالزمو ّمحالربو عاحلّم
  .امجرن احلّم

  .راح من غري شر]: من متچكام[
  ]:من أغانيهم[

  ام خديين معاكيحة عاحلّمياراْي
  مشي وراكياك البقجة والشقل ۤل         

  وان كان أبوكي ماعطاين اياكي
  ا عنترـايل ما عملهـالعمل عم         

  .ياراحيني حللب حيب معاكن راح: غريه
  .كل من حبيبو عندو وانا حبييب راح: غريه
  .عند احلليوه راحت األرواِح: غريه

  .عدم العمل ،نقيض التعب: عربية :الرأحة
  

ويف اإليعاز (راحت : واستمدت التركية
يف مكانك : أي ))يردنده راحت((: العسكري
  .زسوراحتلي وراحت) استرح

  .راحت: واستمدت الفارسية
كأرك : ويبنون منها اسم التفضيل فيقولون

  .أريح من كاري
  .راحةكل طلقة ْب]: من كمام[
بناك أهللا عّد: إذا قال أحدهم]: من آدام[

عدابك  ،اهللا يعافيك: العافية أجابه املخاطبيعطيك 
  .راحة

ا فّياالدنيا م. خود راحتك]: من كالمهم[
الراحة . الراحة السنوية. راحة البال. راحة

  .األسبوعية
  .باطن الكف: عربية :الرأحة
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  .الراحات: واجلمع
  .الراحات: رحتم: اريتگت أواويف ملحم

  .شالوه عالراحات]: من كنايام[
أطلقوها  ، ))راحة احللقوم((خمتصر  :الٔراحة

  .للضيوف ِقطعًا معلى ضرب من احللويات تقد
  

تتركب من السكر والنشا واملصطكي 
وكلما  ،تطبخ مث تقطع ،اللوز وأوالعطر والفستق 

  .كثر مصطكاها وفستقها كانت أغلى
تتخذ من  ،اصةومن أنواعها الراحة املّص

توضع يف شاشة قطعة صغرية منها  ،النشا والسكر
  .وتدخل يف فم الرضيع ميصها

مسيت براحة احللقوم ألن احللقوم : قيل
  .يستلذ ويهنأ ا
مسيت بالراحة ألا التقدم إال يف : وقيل
  .الراحة: ى يف العربيةموالعرس يس ،ضيافات العرس
مسيت بالراحة ألن يف طبخها تطوى : وقيل

والراحة من  ،كثريًا وكثريًاوتقلب مث تطوى وتقلب 
  .رتاح إليهاه الذي طّي): يف العربية(الثوب 

  .))الحة((والنصارى حيرفوا إىل 
كتفوا امث  ،راحت لوقوم: واألتراك مسوها

  .من احللقوم املتقدمة ،بلوقوم
واستمدا الفرنسية من التعبري التركي 

  .RAHAT LOUKOUM: القدمي فقالت
 التعبري احلديثة منواستمدا اليونانية 

  .LOUKOUM: التركي احلديث فقالت
وتباع مع الشرابات واملربيات يف سوق 

  .العطارين وجبانبه سوق الباطية
  .١٨٢ص ١١س: املقتطف انظر

  .اليافاوي راحة]: وينادي بياع الربتقال[
  .وغدت الراحة مما يقدم يف القهاوي

  .ٕفرمة راحة]: ويقولون[

من مرتل  هألهل راد الشيَء: عربية :ٔراد
أو حتريف أراد الشيء  ،طلبه هلم فهو رائد: أوكأل

  .شاءه: إرادة له وعليه 
  

  .انراد: وبنوا منه للمطاوعة
ماذا : شي تريد؟ مبعىن: ويف هلجة مالطة

  .تريد؟
ك ريَدبمن رادك ريدو واملا ]: من أمثاهلم[
إذا . يبوين مارديت انّط! ييا حجرة رّب. باجلفا زيدو

ك متل ماردت ماعدمَت! ينيالسۤا. رٓوْيٓوَخرحْيردت ْت
ي إذا ردِت. كهوَدد ْشدب بّعگإذا ردت ت. رتكدّو
بسط نفسو يالربيد . ي صيبي سلطي عليِكٕتنسبِٕ
  .ك سلمو ملراإذا ردت تفضح سرَّ. ر ليلة عرسويتذّك

  ]: من هنهونام[
         ك نور ـبوچ! اـياعريسن

  ورـواخلضر إلك ناط                              
  ت يف الدنيا تدورردشقد ما

  متل عروستك مابتزور                              
  .مااريدو مااريدو اخلرنويب]: من أغانيهم[
. رادكك قضى ُماهللا إذا راَد]: من حكمهم[

بتريد وأنا بريد  هأنت. يد اخلري جلارك بتلقاه بدياركِر
يه التاخد ردت تبّقك إذا صاحَب. والرب يفعل مايريد

بتريد ترحل بتريد  ك شقي التلّجكتبَت. و والتعطيهمّن
من . مليح: إن ردت تستريح أش ماشفت قول. ج

  .راد الكل فات الكل
  
ردنا نتخلص مالَوكف ]: من كمام[

متلو : البشوفو من بعيد بقول. بوقفنا حتت املزرۤا
  .الن أبو شروال مامنريد وأبو جؤخة مايصّح. ريدَب

: فالن متل الفاخوري]: من تشبيهام[
إن شاء : يريدون(ة ن اجلّرب أْدكيف مابريد برّك

  ).مسع وإن شاء تصامم
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:  RADARمن اللغات األوروبية :الٔرأدار

  .جهاز إلكتروين يكشف مايف األبعاد وحيدد بعدها
  

وغدا الرادار من أهم أجهزة احلرب 
... به تعرف سفن العدو وطياراته و ،احلديثة

  .وبالرادار انتصرت بريطانيا يف احلرب العاملية الثانية
  .١٧١ص١١٠س: املقتطف انظر

  .٦٢٩ص١الد : وجملة الكتاب
 ٦وعدد ٦١ص ١١عدد ٥وس ٤٨ص ١٠عدد ٤س: وجملة األديب

  .٤٦ص ٦عدد ٦وس ٥٠ص ٢وعدد ٦٣ص ١٠عدد ٥وس ٤٩ص

  
–كان وطين بعد ما]: يقولون[ :ةالرادّۤ

): العربية(ة حتريف الرّد ،ةصار الراّد – عحسبتو
: ةوالرّد ،صرفه عن وجهه: ًاه رّداسم املرة من رّد
  .االسم من االرتداد

فمعناها خشبة يف مقدم ) العربية(أما الراّدة 
: أي ،ة فيههذا األمر الراّد: وتقول العربية ،العجلة

وكال املعنيني اليؤدي  ،المنفعة والفائدة فيه
  .مقصدهم

 ه رّدتمن مهم: يف اصطالح البدو :الرادود
  .الكرة عن هدف اخلصم

  .الكورة واجلح والكنجة: انظر

ومن ينهج ج اللفظ العريب  :ةالراديكاليّۤ
من اللغات األوردية نسبة إىل  :يةالراديكالَّ: يقول

RADICAL  مذهب املطالبني باإلصالح : الفرنسية
  .السياسي اجلذري التام يف إطار اتمع القائم

: RADIOمن اللغات األوروبية  :الراديٓو
  .اجلهاز الالسلكي يلتقط الصوت ويرسله

  .الراديوات: ويقولون يف مجعها
حقق ماركوين مشروع  ١٨٩٥ويف سنة 

د الالسلكي الذي نتج عنه نقل الصوت السلكيًا بع
  .از مراحل قبله وبعدهتأن اج

  .٥٠ص١٢عدد٦س: جملة األديب انظر

  
معدن : من مفردت الثاقفني :الراديٓوم
اكتشف سنة  ،ي اللون نادر يف الطبيعةإشعاعي فّض
١٨٩٩.  

  .يستخدم يف سالح الذرة
  .ويستخدم يف مداواة السرطان

  .٦٠٧وص ٣٤٤ص ٥٩وس ٦٥٠و ٣٥٥ص ٢٨س: املقتطف انظر
  .٢٩٣وص٢٣٣وص١٩٨ص٦س: وجملة الضياء
  .٣٧٤ص٢٥س: وجملة احلديث

  
مايلي الرقبة من : الرأس: عربية :الراس

  .أعالها يف اإلنسان ومن مقدمها يف احليوان
: من القوم ،أعاله: ورأس كل شيء

من كل  – الرمسال: انظر –أصله : رأس املال ،سيدهم
الواحد : من املواشي ،أوله: من األمر ،طرفه: شيء 
  .أول يوم منهما: راس السنة أو الشهر ،منها

ولدت فالنة ثالثة رأسًا على رأس : ويقال
  .واحدًا إثر اآلخر: أي

مستقل : سم برأسه أيهذا ِق: ويقال
  .بنفسه

ى لع: أنت على رأس أمرك أي: ويقال
  .شرف منه

ون اهلمز لزومًا وغريهم وبنو متيم يسهّل
  .جوازًا

نه وهم جيمعو ،األرؤس والُرؤوس: واجلمع
  .روس فقط: على

  .واخ على راصٓو: ونساء النصارى يقلن
  .راس: والرأس يف هلجة مالطة
: يقولون ،ةالقمقوۤم: والراس يف ماردين

  .ب على قمقوميت وعيينطّي
  .راش: ويف العربية

  .راس: اريتگويف ملحمات أو
  .اريَش: ويف الكلدانية ،ريشٓا: ويف السريانية
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  .وشۤر: ويف األشورية البابلية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة

  .راس
: رأسه مبعىن: وصاغت العربية منه فعل

  .جعله رئيسًا: فضله ومبعىن
أن يرأس : الرئاسة: وصاغت العربية منه

  .أحد عمًال
  .رياست: واستمدت التركية واألوردية

ويف  ،ريشوتٓا: ة يف السريانيةسوالرئا
  .ريشوَتا: الكلدانية

  .س والرواسية والريسالرئيس ورو: انظر
 ،على راسي وعيين]: من كالمهم[

للي ٕحط  ).و طبق وردأ(يسلم ماذكرت : وجوابه
شي . مسقط راسو حلب. هالشغلة براس الدفتر

يه كّن هايدي مابرّن). ي الراسأو بوّط(برفع الراس 
مابقطع الراس إال اللي . راس قضيب) يتوأو كّن(

واقف على راس . واقف على روس أصابيعو. بورّك
 مافضيت أحّك. ماعندو وقت حيك راسو. عملو
اس رستر . صاح صوت من قحف راسو. راسي
لة راسا غطلعت الش .لو شحطتني يلة وشحطگاألر
قعدت راسي ). أصله من طحن احلبوب بنخالته(ا بعّب

من . وطعطاه راس الشّم. ر لو راسوكّب. وراسو
من ي أدخل جهنم مابّد. ورحتت راسو احنبس قّد

. م راسكيسّل. ي من راسوغّندا ْبها. حتت راسك
. يناو عراس لسامس. د تيجيب الراسني سواگد برگبر

ت براس طّق. لْبراس اَحل. م عاللطم علَّراس ْم
أجا رأسًا وباس . ماحبسن يطلع معي راس. هاملسكني

. عراسي مث عيين. سالمات ياراس. ومإيد أبوه وأ
ت ميت طّق .اموراسو قّد زّت ضربو على هامو

راس . راس النبع. راس احلارة .راس الصقاق. الراس
راس . راس التّل. راس اجلبل. راس النهر. العني

راس . لعنا راس براسْط. راس الستارة. السجرة

 (:صوتو من راسو . قراس البري. مراس السّل. املادنة
  .راس قرنبيط. الو من راسومّو). رأي أحدباليتأثر 

  
ل يقذفة گال: اللگالوالراس عند العيب 

ك ش مّنوۤي: ويقول ،اللگلى الــالالعب ع
  .ةأو مالسّب ،اللگالمأو ويش مالروس و ،ومالديكة

رك مأ: على راسي أراد: وإذا قال أحدهم
صرماية أبو : وهنا يتندر املتندر فيقول ،على راسي

  .عجم
  .أبو عجم: انظر

ك جاب عبَد: ويقول أحدهم متواضعًا
: أي ،تاج الراس ،العفو: وجييبه ،هاهلدية من بريوت
  .أنت تاج الراس

: يريدون ،ةهالولدين روسيّۤ]: ويقولون[
  .بني والدتيهما سنة واحدة

عرق ماأبيضو يف الكاس ال]: من حكمهم[
املا . العقل جوهرة يف الراس. وما أسودو يف الراس

  .ىَلعندو حيلة قطع راسو أْو
ن كّل: هدولة متل التوم]: من تشبيهام[

  .ان الشيطانال دّكراس البّط. وسر
ى لبصالة حممد وإيدي ع]: من أميام[

. مايروراسك وستني ص). ويضعوا عليه(ك راَس
  .وحياة راس الرسول. وحياة راس أبوك

ة بسبع حيّۤ وتلطّٓ]: من دعائهم على فالن[
ويف . يشوفك احلكيم ويهز راسو. روس

: ١٢١ص ))قاسم البغداديال يبة أــحكاي((
  .اسضحك الراس عند الرّو) تضحك(

  
إذا كان األكل راس ]: من كتاب اللباد[
ة تاكل قبل جوزا شقفة عاملرا الٕزرۤز الزم خاروف

م بَت. ول لسانوُطمن راس اللسان متا ياكلو جوزا وْي
اللي . حجر: راس الولد عجني حىت يقدر يقول
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ق راس ولدين انطرإذا . ر راسا كتري بشيب قوامطّۤعبت
  نما جتيب أّمالزم كل واحد يبزق عاألرض َت ببعضن

  
  

. ر روس اجلاناللي خببط األرض بعصايتو بكّس. عبدة
). أو بسحبو(راسو عاجلب خبطفٓو شيخ اجلب  البمّد
البمسح راس اليتيم . وصف فوق راس الولد ٕبشوالبوّق

البياكل حلو ليلة راس . ةات بتنكتب لو حّجتلت مّر
  .السنة بتكون سنتو حلوة

: كانوا يشيلو عراسن]: من عادام[
ونقل اخلفيف  *وى استوىتاش وبياع اسالفّر

وابنا  ،ي عراساواملرا يف الضيعة بتنقل ْم... ماجلهاز
  .راسال عطفتو َعو بچرچف وبتدّخالصغري بتلّف
حكى واحد لكن ]: من نوادرهم[

تقاتلت مع أبوي وأنا : ذمتو وسيعة قال: ريالدِغ
مشيت من حلب لكفر  ،))زّلك((ووينك يا  ،مراهق

 اي أنام؟ قالوز قناق وين بّدا لكّلومّن ،أنطون قناق
  .معيف اجلۤا: يل

ويف اجلامع شفت واحد حليب زهقان من 
يتك؟ حكيت للو ي حكۤأهه أّش ،فشمرتو وطۤا
شايف : قال ،شلون عم بتعيش: قلت للو ،وحكى يل

 ،ا جبع فّيوطلّۤ ،اهاألوضة يف هاجلامع بنام فّي
ويف واحد كلزي  ،خمتسل جنب اجلب يف وشوف

عاونو أجري وْب ،يف هاألوضة: ل اموات هٓونخبّس
تعا ألشوف : قال يل ،بربغود زغري عن كل ميت

قد بتاخد إذا عاونتين عتخسيل كل ياحليب أنته ْش
قام كش  ،و بأكلي وشريبعّم: ميت؟ قلت للو

 ،يت أنته بوقتكجق وهّل ،لين عندوأجريو وشّغ
نته ساعدين أق وهّل ،مرضان   هاْديلمعلمي الكلز

  .وأش جبينا بالنص

حننه يف هاحلديث واال انفتح باب أوضتنا 
يف : وواحد عم بقول –كي لك حبواهللا متل ماعم  –
  .ت تعوا شيلوه وخسلوهمّي

  .الثوندر

 ،نت أنا املي بعد ماسحبتا من اجلبه وسّخاشلن
املي وصاحيب برغي  شنا خنسلو أنا بكّتوبّل

  .الصابونة
شوف ! ولك ياعبدو: قال يل رفيقي

شوف مابترتفع الإيدو وال  ،بسبس يۤاهامليت يۤا
  .يعلم اهللا أشي مرضتو ،إجرو والبنربم راسو
  .الوّچ اخسيل الوّچ: قلت للو

زمط من إيدو  م بصوبنو وبقلبو واّالعوهو 
  .أش منا نعمل؟ ،تدوقا َهنا ،وقع يف اجلب وٕبّج

: قلت للو ،انزيل أنته وطالعو: قال رفيقي
  .أنا خباف

وبعد  ،ح ونزل ودندلت للو حبلةٕشۤل مقا
ع فيين وطّل ،جهد جهيد سحبناه ماجلب وطالعناه

شي : التطليعتني عم بقولواوعت فيه صاحيب وطّل
اية شلون القّت ،وين راسو ،شي ماانشاف ،عجيب
ومايف والنقطة  ،هيك انقرف راس هامليت: بتنقرف

  .انزيل كمان مرة وجيب الراس أنته هاملرة ،دم
أهل امليت  اإذا شافو: نزلت وجبتو وقلنا

راسو مقروف حبسبوا حننه هيك ساوينا فيه وبساووا 
  .عطونا أجرتنابيأقل شي ما ،لنا مشاكل

طنا الراس ب وخّية وخيط قّنقمنا جبنا مسّل
عم نرد   هنوحن. باجلثة بسرعة بسرعة قبل ماجيينا حدا

و من عبطتنا خيطنا الراس عليه الكفن انتبهنا أّن
يناه بعد لكن لعبجناه هيك يف كفنو وحّط ،باملقلوب

وأنا شلتو  ،انةشوي بالتابوت ورحنا مع اجلنازة للجّب
  .احلمد هللاو يودفنتو وماصار ش

و چك ـن بقع عراسنۤوَواْمل]: من أمثاهلم[
ط إيدو حتت راسو بشوف ـالبح...) أو العنيد(

حط . اس غري وجع الراسـماجبي مالن. خالصو
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قالوا . اع الروسـياقّط: ك بني الروس وقول ـراَس
: ن ـش راسك كبري؟ قالت لـلي: ةــللبوم
  ش ذنبك قصري؟ قالتـولي: قالوا ال ،ةـشيخ
اللي إلو راس . يضربتني عالراس بتعِم. فرخية: لن

  .اس مابنامعند الرّو
إذا مشي راس : راكسةمثل اجلويعجبين 

الويل لإلجرين إذا : كما يعجبين ،نباداملي مشي معو 
  .كان الراس فاضي

. الراس صومعة احلواس]: من استعارام[
عطاه راس  .راس الفتنة .يهو يغّنال بّدبراسو مّو

  .راسو عفرد خمدة حط. راسو يابس. وطالشّم
: أي(بياكل عراسو بالطبق ]: من كنايام[

مضروب عراسو ألف ). يتصرف حبركاته وسكناته
ماضيه إىل الكثري من  تعرض يف: أي(طبنجة 

قطع . ةراس احلّي ضفالن بقر). التجارب واملخاطر
خوة إت كان يف تَل: أصله(راس القط من أول ليلة 

 طق وهاخلوات كل واحدة إَال ،جتوزوا تلت خوات
وليلة الدخلة كل واحدة صارت تلعب  ،عة فيهموّل

عن  ما حدا من جوآزن حّس ،ا وجنقت جوزامع قّط
شوفو سحب  ،معىن اللعب مع القط إال الزغري

بتر : يريدون ،وصار املتل ،خنجرو وقطع راس القط
يدي إراسي مكنسة و). ول حدوثهأالفساد من 

). أحوس كثريًا يف البيت: أي ،تقوله املرأة(جرفة َم
اضروب هالصرماي . صار كل واحد براس رابية

ما يف ). يف األدب صوهذا نق(براس اليهودي بأسلم 
اللي . ةأشرف وأحلى مالبجمع راسني عفرد خمّد

فالن اقطاع . ف يف الشمسراسو من مشع مابوّق
. ؟ ك خيمةأش أنته عراَس. راسو بتدركل لعند حبيبو

مابقطع الراس إال اللي . نو من راس الصبةعطاه دۤي
و بكتري بتاكل لو ز وحدة أزغر مّنالبتجّو. بورّك

تأكل رأس الذكر : لعل فيه إملاعًا إىل العناكب(راسو 
  ).بعد اجلماع

ال بنص صار ال رّج]: من كمام[
  رعـجبنا األق. ا فيهـارت ترفع راسـوج صـباب
 الراس البطّب. فناسنا كشف عن راسو وخّويوّن
. فر ألف جبحب) الذي يتظاهر بالتواضع: يريدون(

صار للكشك راس . ب إجريهبتّعف راسو اللي خبّف
. د والدبس جنب راسوَمشلون بنام َح. وصار ينطبخ

زاد عليكي . العقل بالراس لكن صاحبو ضايع
م احلجامة عم بتعّل. يامعلولة عراس أنفك تالولة

. العرتة اجلربانة بتشرب من راس النبع. يتامبروس األ
هالشغلة ماال . ان اللي خلقك ودعبل راسكحسب

أو . ماانعرف الراس وال دنب: أو(دنب راس وال ال
  ).من دنب

جلد الديب وراس الغزال ]: من اعتقادهم[
  .ن مبنع القرينةوالطري القوال األمحر كل واحد مّن

  .راَسك كراسي]: من توريام[
مابقطع الراس إال اللي ]: من قلتنام[

  ).وهو من كالم جند أيضًا على لفظ يدانيه(بو رّك
قويل يل : كنت سألت أمي]: من لوحام[

  شي عن زغريت قبل ما أحكي
أحطك جنيب وأنا بطبخ وملا تشوف هلبة -

  .النار كنت تضحك
  كنيت تدلليين؟ ،وغري شي-
  ياكان-
  أش كنيت تقويل يل؟-
  :أقول لك-

  ةك راس احلماۤمراۤس         مة   ك يامۤيي راۤسّهز
  و؟وكنت أهّز-
وبعدا صرت  ،ال أنا كنت أهزللك ياه-
و مان يقولوا لك وّزكوخاالتك  ،وحلالك ّز

  .ويضحكوا ويضحكوا وأنته مانك عرفان شي
  ]:من هنهونام[

  دوس يا عريسنا دوس على روس
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  دوســحتت إجريك دهب مك                    
  

  ك عالسرايومن دخلَت
  ألف حمبوس - واهللا –بتفك                      

  .١١٠ص٢جـ: األرب للنويرياية  انظر
  :من معارضات الزيين
  واقلي الرؤوس مع املقادم مجلة

  بالسمن طبق املقتضى املرغوب                     
  :ومنها

  حلم الرءوس خاص الزَفر
  ِغذا النفوس إذا حضر                     
أطلقوه على جمموعة أسنان  :راس الُتوم

  .الثوم
  ]:من شعرهم[

  يتويف بستاين چّكوزرعت راس توم 
  وـسقيت ر الفّلـة الورد وعطومن مّي             
  وـتو سنة ورجعت ومشّيوغبت عّن

  يتوي توم وضاع كل اللي حّطالتوم بِق              
أطلقوه  - البشنك: انظر -  :كــراس الَبَشْن

على الدابة اليت تتقدم القافلة يزينون رأسها باألجراس 
  .ويستعملوا جمازًا يف مقدم الناس ،والريش

 ،عند اإلسالم يف غرة حمرم :راس السنة
 ،وعند النصارى أسوة بالغرب يف أول كانون الثاين

  .وعند اليهود يف أول أيلول
  .٤٢٩ص ٣٤س :جملة الكلمة انظر

يأكلون كلهم احللو يوم ]: من عادام[
  .راس السنة

 ،مدينة أثرية جنويب الالذقية :راس مشرا
  .م.ق ١٣ترجع آثارها إىل القرن 
اب ي القّصوصِّ]: يقولون[ :راس عصفور

اليت فرمها : يريدون ،على اوقية حلمة راس عصفور
  .خشن

ي حلب ـمركز ناحية شرق :نراس العۤي
فعربوها  )) عرب بونار ((ا ـكان امسه ،على اخلابور
  اكنـاء األمـن مقابلة لتتريك أمسـإىل راس العي

  .* العربية
لالشتراك يف هذا العمل واعتذرت  تودعي

وعمل األتراك جهالة  ،بأن هذا عبث باحلقيقة
  .والتقابل جهالة جبهالة

  .األثرية ))تل َحَلف((وقرب راس العني 
على أن اسم هذه املدينة يف املخطوطات 

  .RHESAENA: الالتينية
فحم راس ]: يقولون[ :راس قضيب

وهو . ماكان من فروع السنديان: يريدون ،قضيب
يلتها گوالتراعي بلد هذا يف نار أر ،يلةگخاص باألر
  .يف كل الدنيا

  .اغ أيضًاويستعمله الصّي
: يريدون ،ان راس قضيبرّم]: ويقولون[

  .رمان ألنه يكون قليل املاء كثري البذرالأسوأ 
وجميدي  ،دهبة راس قضيب]: ويقولون[
طرف قضيب معدن  من: يريدون ،راس قضيب

الذهب أو  الفضة بعد أن أذيب واختذ قضيبًا مث قطع 
وما هو من راس  ،من القضيب مايعدل وزن النقد

القضيب ال يتمتع برنني معدنه خبالف ماهو من 
  .وسطه

اهللا جييب ]: من دعائهم على فالن[ :راس
اهللا إيشين ((وهي دعوة تركية حرفية  ،شغلك راس

رسية االتركية عن الف ))راست((و  ))راست كتريسون
 ،االستقامة ))راست ((ومعىن  ،))راس((حرفوها إىل 

  .التوفيق والنجاح: وجمازًا
من  ،ةمن اصطالح القندرجّي :الٔراسٔبا

مربد مثلث الشكل لربد احلديد أو : راسپه: التركية
: عن اإليطالية ،وهم يربدون به كعب احلذاء ،اخلشب
RASPA.  
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  .RASP: وباإلنكليزية ،RAPEوباإلفرنسية 
  .الرصد: انظر :الراست

  .املعروف أن تسميتها بذلك قدمية، انظر معجم البلدان لياقوت_ *

  
: راسله يف األمر وعليه وبه: عربية :ٔراَسل

  .داوله الرسائل ،بعث إليه رسالة ألجله
 ،مراسل الصحف]: من التعبريات احلديثة[

  .املراسل احلريب ،مراسل شركات األخبار
أطلقوها على قدود اجللد املفصلة  :ةالراسيّۤ

وفيها حاجبتا  ،حسب رأس حصان العجالت
  .العينني

وأطلقوها على مسند الرأس يف كرسي 
  .احلالق ويف كرسي طبيب األسنان

من  ،يف املعرة]: من قرى حلب[ :هراۤش
: كما يرى األب أرملة يف ،الرءوس: ريشٓا: األرامية

  .١٨٨ص٣٨س: املشرق
 ،يف جبل مسعان]: من قرى حلب[ :راشيا
كما يرى األب  ،الرؤوس: يٓشيٓارِِ: من األرامية

  .٦٧ص: حلب. شلحت
راضاه : عربية ،راضاه]: يقولون[ :ٔرأضى

: وهم يستعملونه مبعىن أرضاه  ،طلب رضاه: مراضاة
  .جعله يرضى
  
من  ،يف منبج]: من قرى حلب[ :ةطونيّۤار

: كما يرى األب أرملة يف ،الراتينج: ريطينٓا: األرامية
  .١٨٨ص٣٨س: املشرق

 ،الحظه حمسنًا إليه: راعاه: عربية: ٔرأعى
ل نّز: وهم يستعملوا مبعىن ،ومنه مراعاة احلقوق

  .البائع سعر بضاعته ملشتٍر
من  ،يف اعزاز]: من قرى حلب[ :لراۤع

: كما يرى األب أرملة يف ،املرتعد: رعيٓال: األرامية
  .١٨٨ص٣٨س:املشرق 

 ))رعل((ويرى األب شلحت أا من 
  .٨٦ص:حلب. ل واملرجتفاملتزلِز: األرامية

  ،بـيف إدل]: بـن قرى حلـم[ :رأعة
  

كما يرى األب أرملة  ،املشقوقة: رعيعٓا: من األرامية
  .١٨٨ص٣٨س: املشرق: يف 

: ))رعه((ويرى األب شلحت أا من 
  .٧٩ص: حلب. هدمه ،فلقه ،هرّض

  .حيفظ املاشيةمن : عربية: يالراِع
وأطلقوها جمازًا على من يلي أمر قوم 

  .كاألسقف والبطريرك
  .واوهم رّد ،...الُرعيان و: واجلمع

  .هرٓوۤع: ويف العربية
  .ٓرعَيا: ويف الكلدانية ،ٓرعيٓا: ويف السريانية

أبو أمحد واهللا ]: من كالم أهل اليول[
  .راعي احلصان

بة سكة ويهزجون يف لع]: من أهازجيهم[
  :القرد

  والديب راعي الغزالين     الديب دبدب وجاين   
. و الديبل حبّبالراعي املغّف]: من أمثاهلم[
: قالوالو ،ساويناك راعي صار يبكي: قالوا للديب

  .عم ببكي عالصحيحة: ليش عم بتبكي؟ قال لن
  
 ،ٓو حيوسال وبّدقال رّج]: يقولون[ :راغ

بنوها من  ،اثهلّو: يريدون ،ىطبخ لنا طبخة راغ الدۤن
غ الثريدة أو أو من َرّو ،الغبار: العربية ))يغالِر((
وهم  ،غتترّو: مطاوعها العريب ،مهاَدّس: غهارّي
  .ارتاغ: انراغ منها وكذا :وبنوا ،عملوهتاس

  .ؤرةراغ فالن رؤغة مشْح]: يقولون[
  

اسم الفاعل : الراغب: من العربية :بٔراۤغ
  .انظرها. ))رغب((من 
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  .ذكورهموبه مسوا 
  

  واحد: يـضالراِف: ةـمن العربي :ضيالراْف
  

اض الرّف: وهم يقولون ،الروافض أو الرافضة
فرقة من الشيعة بايعوا : والعربية التقوله ،ةَضوالرَف

ى أَبأ من الشيخني َفتّرب: زيد بن علي مث قالوا له
 ،فتركوه ورفضوا بيعته ،يكانا وزيري َجّد: وقال

  .ومن بقي معه مسوا الزيدية
على  ))الرافضي((ومن أهل السنة من يطلق 

  .ماخال الزيدية ،عة عمومًايالش
 ))لنّب((ويسمي احللبيون كل واحد من أهل 

  .س الروافضأر: أي ،باش رافضي: اجلعفرية
ن متل مقرعة عليه لسۤا]: من تشبيهام[

يزعمون أنه خيبئ طيها لدى ضفرها (ضي الراْف
  ).حجرًا

قضيب صلب : الراِفعة: من العربية :عةالراْف
 ،يتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة االرتكاز

  .يستعمل لتحريك األثقال أو رفعها
: وهم قالوا ،ععات والرواِفالراِف: واجلمع

  .ععات والرواۤفالراْف
  .مهاانظر. العتلة واملخل: ويرادف الرافعة

  .صاحبه ،صار رفيقه: رافقه: عربية :رأفق
. شرط املرافقة املوافقة]: من أمثاهلم[

  .والتشاور اليهودي ،الترافق األجرودي
: مصدر رأف به: الرأفة: من العربية :ةالرأۤف

  .رمحه أشد الرمحة
رأفت ورئيف ورءوف : واستمدت التركية

وهم استمدوا  ،وا كلها مست ذكورها ،ورائف
  .التسمية منها

راقه  ،صفا: راق الشراُب: عربية :ٔراق
  .هأعجبه وسّر: الشيُء

مل يرق له : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .مل يرقه ذلك: صوابه ،خطأ ،ذلك 

  ،إي روق روق: انــللغضب]  يقولون[
وداميًا كون على  ،)أو روقان(ا رواق ية بّداحلكۤا
  .رواق

وينادي بياع شراب التمر اهلندي وشراب [
: وقد يضيف ،دمعة رايقة]: دينالبزورات املّرب
  .بالصالة عالنيب

 ،انتظره ،حرسه: راقبه: عربية :ٔرأقب
وهم يستعملوا للنظر إىل الشيء بعني  ،حاذره

  .ب احلدود املفروضةحذرة أن خيالف املراَق
  .رصده: وراقب النحَم

 ))باملراِق((ووضع الشيخ إبراهيم احلوراين 
  .للتلسكوب
 اعينت احملكمة مراقبني يراقبو]: ويقولون[
  .دفاتر التاجر
واملراقبني  ،ريجبالفحص عم ]: ويقولون[
  .عم براقبوا

فحص : واملراقبة يف ظروف احلرب
احلكومة الكتب والصحف والرسائل وكل ماينشر 

  .خشية أن يكون فيها مايضر البالد
بناء : ))برج املراقبة((ومن مصطلح الطريان 
ومنه تصدر األوامر  ،يف املطار يشرف على ساحته

  .رات باهلبوط أو التحليقللطائ
إناء مستطيل  ،الكبري ّنَدال: عربية :الراقود

وهم أطلقوه . ع داخله بالقارُيسّي –أو طويل األسفل 
على احللة األخرية اليت يسكب فيها السواس ماء 

  .السوس املنقوع ليصفو
  .الرواقيد: واجلمع
: RAQUETTE: من الفرنسية :تالٔراكۤي

  .مضرب كرة التنيس
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: يرى بعضهم أن الفرنسية استمدا من العربية
: فقط ))الراحة((أو من  ،))ّفالَك((ومن  ))الراحة((حنت من 
: واحلقيقة أن الفرنسية استمدا من اإلنكليزية . الكف

RACKET.  
  .اتتالراكي: وجيمعوا على

جاراه يف ): العربية(حتريف راكضه  :دَگرا
  .الركض

: اليستعملوا إال يف قول الثاقفني :رام
  .على مايراد): العربية( ))رامعلى ماُي((

أطلقوها على الغدير حيصل من مياه  :الٔرام
  .مابعدها انظر. األمطار

 ،دلبإيف ]: من قرى حلب[ :ٔرام َحْمدان
صهريج من امسه : أي ،الصهريج: ْرمٓا: من األرامية

. كما يرى األب شلحت ،أو عني ماء محدان ،محدان
  .٧٨: حلب

يف إدلب من ]: من قرى حلب[ :ةٔراۤم
: كما يرى األب شلحت ،ليةاالع: ٓرمتٓا: األرامية

  .٧٥ص
  .الرامي: انظر. لعبة :ةالراۤم

جنويب حلب ]:من قرى حلب[ :ةالراموۤس
ذات  ،عيد وقرية الوضيحيمباشرة بني قرية الشيخ ْس

بل . اهغّط ،دفنه: رمسه: من العربية ،بساتني
و  ،عاملرتَف: ))رام((الصحيح أا من األرامية من 

املرتفع : أي ،أداة التصغري :))سو((حتريف  ))سه((
  .وهي كذلك ،اليسري

ومثلها الرامة  ،ورام اهللا يف فلسطني مرتفعة
ورام محدان  ،يف اجلليل يشرف الناظر منها على صور

اجلبل  ومثلها رام العرت ورام ،من قرى إدلب املرتفعة
ومثلها رام البترون يف بعلبك ورام بودقن  ،يف محص

  .يف الكسروان
وجاءت على وزن : نعود إىل الراموسة

  .))فاعولة((: التلطيف

: والصحة للزعم أا من رام موسى أي
  .مستنقع هذا النيب

من  ،من ألعاب ورق الشدة :ىالراۤم
  .RAMI: الفرنسية

  
من كان كثر يف العهد الفرنسي : وى ُڤرانۤد

 ،ميزج عامية حلب مبفردات فرنسية السيما النصارى
: RENDEZ VOUSعطاين راندى ڤو : منها قوهلم

  .املوعد
من اعتزل : الراهب: من العربية :بالراۤه

  .عن الناس إىل الدير من النصارى طلبًا للعبادة
  .واوهم رّد ،الُرهبان: واجلمع
 ،ةۤبالراْه: وهم قالوا ،ةالراهَب: واملؤنث

  .باتالراْه: واجلمع
: مأخوذ من السرياين :٢٦٨صقال فرنكل 

ولكن أصل الكلمة  ،خاف وخشي: ب أيَهَرْتۤإ
ومن  ،الصالح: أي ))ُره((ب من وهو مرّك ،فارسي

 ))ُرهبان((: فاختذ العرب الفارسي ،صاحب: أي))بان((
ويطلق  ،زن فاعلووا له مفردًا على واشتّق ،مجعًا

  .بالفارسية على الرجل الصاحل الزاهد
م احلكام لاهللا جيرينا من ظ]: من أمثاهلم[

إذا كترت الرهبان . وكيد النسوان وعناد الرهبان
  .خربت الكنيسة

  
 ،من مفردات الثاقفني: عربية :ٔرأهق

من قارب : اُملراهق: عربيها ،قراۤهاستعملوا منها اْمل
  .احللم

  .خاطره: راهنه على كذا: عربية :ٔراَهن
  

]: يقولون[ ،من مفردات الثاقفني :نالٔراۤه
: من العربية. نةيف الوقت الراهن ويف احلالة الراْه

  .الباقي ،الثابت اُملَعّد :نالراِه
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  .خادعه: راوغه: عربية :ٔرأوغ

رمحه : صفة من رأف به: عربية :الرءوف
  .الرمحة أشّد
  الرأفة: انظر

  
  .عبد الرءوف: ذكورهمومسوا 
أطلقوه على ضرب من طيور الكشة  :يالرءوِف

منه األبيض  ،يارءوف: يصدح كثريًا فيتخيلون أنه يقول 
  .واألمحر واألزرق واألسود

 ،ونداالَرَوْند والِرَوْند والر: من العربية :دالرأوْن
نبات عريض الورق يزرع : دْنَود وَرْنَوار: عن الفارسية

يؤكل أو يغلى ويشرب  ،الصني وغريمهايف سرنديب ويف 
  .ًا ومقويًا ومهدئًا لألعصابماؤه مليّن

أعطي : معناه ))نَدرهاْن((وأصل امسه الفارسي 
  .ًالسِهُم

وكان قدامى اليونان والرومان يستوردونه من 
  .الصني بطريق خبارى

  .٣٠٠ص١جـ: كتاب النباتات الطبية والعطرية انظر
وكان احللبيون يشربونه كثريًا 

 ل أو احنّرأو زۤع ذا شربو حدا واخنّضإ]: ويعتقدون[
  .بأذيه كتري

  .واستمدت التركية امسه من الفارسية
واستمدت اليونانية احلديثة امسه من التركية 

  .RAVENDI :فقالت 
  .RHUBARBE: وامسه بالفرنسية
  .REOBARBARO: وامسه باإليطالية

  .التاليةوندي االر: انظر
شقد كان حلو جملس ]: يقولون[ :يونِداالر

 ،وندي وندمي امللوكاًا رحّق ،الشيخ بدر الدين النعساين
ه ويطلقوا على ابن الصبابة واخلفيف والروح والفِك

  .احلديث
: وندياالشيخ حممد امللقب بالر: قال دوزي

كان رجًال فقريًا يف دمشق اشتهر بنكاته  ،وندابائع الر

مث غدا لقبه  ،الالذعة اجلريئة يتهكم ا على جمتمعه
  .مث أطلق على من أشبهه ،مضرب املتل

وهم  ،من يروي الشعر: عربية :يالراِو
  .وي القصةيرطلقوا على من ي

! قال الراوي ياكرام: يقول احلكوايت
  !...يامستمعني الكالم

املزادة من : يةالراِو: من العربية :ةۤيالراْو
  .ثالثة جلود فيها املاء
  .نواوهم سّك ،ياتالراِو: واجلمع
قده تمااع: الرأي: عربية: أو الراْي :الرأي
 ،البصرية ،العقل ،اإلصابة يف التدبري ،اإلنسان وارتآه

  .قذاِحل
  .اآلراء: واجلمع
 ،رأي وآراء: ت التركية من العربيةدواستم
  .ومثلها األوردية

: واستمدت العربية احلديثة من الغرب قوله
  .الرأي العام
  .فالن كل ساعة براي]: من كمام[
  .فالن آراءو ُمصيبة]: من توريام[

  .ححتريف راۤي: ةأو الراۤي: الراي
  .راح: انظر

مايرى : عربية ،من مفردات الثاقفني :الُرؤيا
  .يف املنام

: ونـيقول]: مـمن عثرات أقالمه[
  .رؤيتك خطأ: يريدون ،سرتين رؤياك
  

 ،رثاللنب اخلا: الرائب: من العربية :بالراۤي
وهم أطلقوا . أو يكون بعد املخض ونزع زبدته
  .الرايب على مامزج باملاء من اللنب وغريه

ال غايب والعشا الرّج]: من أمثاهلم[
  .رايب

البحترق : ومن أمثال األكراد يف حلب
  .الساخن ينفخ عالرايبلسانو ماحلليب 
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  .اللنب الرائب: ٨٧٢ص٢٩جملة املشرق س: انظر
  

  .مهممقدَّ ،سيد القوم: عربية :الرئيس
  .ساَأالٕر: وهم يقولون ،الرؤساء: واجلمع

  ))الرئيس((وضع امع العلمي العريب 
املالزم ((وهذه الرتبة أعلى من  ،لقائد املائة يف اجليش

  .))ماملقّد((وأدىن من  ))األول
وعملت ذه الرتبة سورية والعراق وشرقي 

  .األردن
لى منصب يف ــأع: رئيس اجلمهورية

  .احلكومات اجلمهورية
  .رؤساء اجلمهوريات: واجلمع

  .أعلى منصب وزاري :رئيس الوزراء
  .رؤساء الوزارات: واجلمع

القلب والكبد : يف اجلسد :العضو الرئيسي
  .والدماغ واألنثيان
  .الرئيسيةاألعضاء : واجلمع
  .مسوا ذكورهم به :رءوف
  .مسوا ذكورهم به :رئيف
  .حالراۤي: حتريف : أو الراي :ةالراۤي

  .راح وراي: انظر
  ).أو لوين راي(ايه رن َلوۤي]: يقولون[
 شا عالتسعني وما هعمرو راي]: ويقولون[

  .هللا صحتو كويسةا
 هقول لو ويا جاي هياراي]: من نداء الباعة[

  .ودّل
. مولود همفقود واجلاي هالراي]: أمثاهلممن [

  ...).أو ياداخل ملصر(ملصر متلك ألوف  هياراي
التتواىن  عالدانا هياراي]: من كمام[

  ).اصحب معك طعامك فإم خبالء: يريدون(
البنت متل حلقة الباب ]: من تشبيهام[
  .ابدّق ها واجلايبدّق هالراي: السقاق

: من العربية ،نيمن مفردات الثاقف :ةالراۤي
  .مالَعَل: الراية

  .الرايات: واجلمع
  ياعزامي: راضات قدميًاـيف الَع] ويقولون[
 ،ةة راية رسول اهللا البهّين هالراية الّية َلۤماهللا القوّي

ض اهللا بّي): وهنا يصيح اجلمع( ،وهي راية أبو فالن
  .وجهو

فالن رايتو بيضا ]: من كالم أهل اليول[
  ).الصفاء واإلخالصشعاره : يريدون(

  ]:من هنهونام[
  كـي اهللا راياَتا يعلَّـيابو عريسن

  كويدبك يف سراياَت  والسعد يرقص              
  وسبع سواقي دهب تسقي جنيناتك

  ياَتكوْح! وعّم: وسبع كناين بتحلف              
  .األعالم والرايات: ٩١٢ و ٤٨٨ ص ١٧ س: جملة الرسالة انظر

عربية مصدر  ،مفردات الثاقفنيمن : الرؤية
  .نظر بالعني أو بالعقل: رأى
  .الرؤيا: انظر

امرأة  :أي ،حتريف راعية البيت :ةالبيتراۤي
  ةۤزۤنالرجل عند قبيلة ْع

  .دالسّي ،املالك: عربية: الٔرّب
  ...األرباب و: واجلمع

  .على اهللا ))ال((ويطلق معرفًا بـ
: وأصل معىن الرب كما قمنا بدراسته

  .حرف تكثري التقليل ))ُرّب((ومنه يفهم أن  ،الكثرة
  .ايني والرّبالَربِّ: ))ّبالَر((والنسبة إىل 

  .الرباين: انظر
 ))الرب((واستمدت األمم اإلسالمية طرًا 

  .من العربية
ة م خبزتو خببۤزدّۤفالن من خبلو بَأ]: يقولون[

عود ما ْبى يأّدوما بسَخ – !ياريب –غريا سخنة 
 ))بل((مبعىن  ))!ياريب((فيستعملون  ،بياكل كثري

  .اإلضرابية
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بك محيد ملا وقع الولد ّر]: ويقولون[

  ،مـكان حتّط ة واّالـليو الدۤاـتلّقوح ْسـمالسط
  

  .يف موقف مشله اهللا بلطفه ))ك محيدرّب((فيستعملون 
  .رر ناۤظك حاۤظرّب]: ويقولون[

  .يارب البيت: ولدى النهوض يقولون
ى سّلْم: فيجيب ،ىتسّلتعا ]: ويقولون[
  .برمحة ريب

ٓو فالن مابيعرف وين رّب]: من كنايام[
  ).مشغول البال أو مهموم: أي( ٓوّطحۤا

ام ريب يف مصر ويف املغرب برتلوا عاحلّم
ك مايل غري باَب! ياريب). عراة: أي(كما خلقتين 

اس عند ربنا فالن بشتغل قّو). الميلك شيئًا: أي(
مجيل : اي(ر ي يّسو رّببوّچفالن ). العمل له: أي(

: قولبى من حيط حليط وتلّطبفالن ). ومطواع
مبشي ماحليط ). ضعيف: أي(توصلين البيت ! ياريب

  .بشتغل بقلب ورب. ياريب السترة: للحيط وبقول
: الفالن متل اجلّم]: من تشبيهام[

س مسبحة الكوّي. ا بتزحلق مجلوو إال ّملر رّبمابتذّك
مسبحة ((الحظ اإلبداع يف ( و كل الناس بتحب: ورّب
  ).))ربو

ي ما عرفُت ريب لوال اُملَرّب]: من حكمهم[
رضي بما). وهومن حكم جند أيضًا ،هلجته عربية(

واحد وحدو ...). يأو مابكِف(باد العباد إال رب الْع
أو (ي ديت طّبري وين ماياحجرة رّب. وعابد رّب

اعة ـس. ات لرّبـرا ماوصلَجعمرا َس). يانطّب
. من بعد األب إلك رب. كك وساعة لرّبلقلَب
عجوة . وت الشعب من صوت الربـص

! ييارّب. داـا بيت لوحة طلبت من رّبـاخلرنوب
إذا . ي من زديقيدوِّـردقين بريقي ألعرف عـتش

ويف (و ن من رّبـك أحسـو مانشفت أعمى طّب

س وّيـالك ).))ودّب((: ))وطّب((ر يقولون يف ـمص
س اللي ي الكوّيس رّبـكوّيو ـو اللي خلقـُم
  ررا بدّبـ؟ رب بك.و قليبـحّب

ياما : شت قالواوطّن: ياما كفرنا قال لن: قالوا. بكرا
: يارب ارمحنا قال لن: ظلمنا قال لن وسكتت قالوا

ك عدوَّ. اربنا ماعندو احجار يضرب فّي. غفرت
خود ). يظنون أم يسجعون(التأذيه إلو رب جيازيه 

ياهارب من . ك للربم أمَرد وسّلالدوا من إيد العب
 ).كذا ينونوا تنوين نصب! (ًا سوايقضاي إلك رّب

اسعى ياعبدي ألسعى : ارزقين قال لو! ياريب: قال لو
  .ل ماُيريدريد والرب يفَعأنته بتريد وأنا َب. معك

  ]:من كمام[
ر ماحدا ببّخ  .! عبدك يارب طخل

العاملني ميسخك رب : قالوا للقرد. و ببالشرّبــل
  .بقلبين غزال: قال لن

 ،كورّب ،يورّب ،وحياة الرب]: من إميام[
  .ورب البيت ،بادْعال ورّب ،ةّورب العز

  ]:من هنهونام[
  مرباكي سرير العّز! بنت األجاويد
  اكيكما النسرين حّي حّبك الورد               

  و أنو يلقاكيحلف عريسك برّب
  !مااحالكي! اهللا :وملا شافك صرخ               
  .ريب: انظر :ٔرَبا
 ،الفائدة: عربية ،من مفردات الثاقفني :الِربا

  .ي ممن يدينهالربح يتناوله املراِب
  .الفايظ: انظر
  .١٠٢ص٤الد : جملة العصور انظرو

  
اه اه وّمنغّذ: تربية ى الولَدرّب: عربية :ىٔرّب

  .اهّمن: والشجَر ،بهوهّذ
  
وتربيتو  ،ةبقرى لٓوكم رّب]: ويقولون[

 ى لوورّب ،كاَنـحساى لوكم زبون متل رّب ،ةـيعاْل
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ي رّبـداه واحد يـمنگود ،س بني الناسـاسم كوّي
  ة ماتـواحلقيق ،انـاحب يف هالزمـلوص

  
  .ى هالثروةى حالو ورّبه اللي رّبه زغري وهّوأبوه وهّو

ي هالشوارب فالن املرّب]: ويقولون[
 ،ةلّيلف التنطوۤاوهالزوۤا وهاخلال وهاألضافري الطوال

ي الطيور رّبوشغلتو ب ،ى على قلب أهلو الدبلةرّب
ى بيع اللحم املرّبباب وه قّصوّه ،واألرانب واجليج

ا وفيه صوّب ،انوالدّب ي البّقوبيتو وسخ برّب ،وغريو
  .زا عراسويب شحوار وَعبتّر

ووضعت  ،تربيت: واستمدت التركية
  .للرياضة ))تربية بدنية((

  .وزارة التربية والتعليم: وقالوا
  .الترباي والترباية: انظر

يه ك ملا بكون زغري رّبابَن]: من حكمهم[
املا بتربيه .يربِّ ي ما عرفُتلوال اُملَربِّ. وملا بكرب خاويه

ماخباف عاملال إال اللي جناه وال . اميه احلّكاأليام بترّب
  .اهخباف عالولد إال اللي رّب

ح َلت تور وما َفاملرا رّب]: من كمام[
ى دقن صار موكل من رّب. حَبت كلب وما َنورّب
  .شيخ

جوزك متل ماعلمتيه ]: من تشبيهام[
  .يتيهوابنك متل ما رّب

  .يتو كل شرب بندررّب]: من كنايام[
  .يتك زغريون حسنرّب]: من أغانيهم[
  
ي ي قط بياكل فارك ربِّربِّ]: من أمثاهلم[

بن آدم خبرب ديارك اي كلب حبرس دارك ورّب
ذا مات أبوك إ. يالوى ْعيف رّباخلّو. وبفضح أسرارك
ي إال ال ترّب. بدور شعرياي لك عرتة ووأنته زغري رّب

). عيشيًا ألن حليكون قويًا صا: أي(  ي شباطجِد
  .و أبى ألف ولد وألف ولد مارّبرّب أّب

  

  .ى غايلاملرّب]: من توريام[
وغريمها  يل والورَدى الزجنبرّب: عربية :ىٔرّب

 ،من حتويل التضعيف: بهرّب: لغة يف: عمله: ّببالُر
  .ىرّبوهم يستعملون منها اْمل
ى التفاح والسفرجل مرّب: ياموأنواع مرّب

والكرز واملشمش والعرموط والورد والتوت 
اد واجلوز األخضر والباجنان الزغري واجلانرك والكّب

أي زهر (والنارنج والقراصية واخلوخ والزهر 
  .والقرع والتني) ضياتاحلْم

ى السوس مسوا به القطع الصغرية ومرّب
  .منه الوطين ومنه األورويب ،متّص

ويف الشام شركة لصناعة املربيات تتمتع 
  .حبسن الذكر
رطل املشمش بقرشني ]: من أمثاهلم[
  .ى املشمش مبيتنيورطل مرّب

  
آلة : بابالَر: عربية: أو الربابة :الٔرباب

وترها وقوسها من شعر  ،قدمية بدائية الشكلطرب 
  .اخليل

  .وزيادة التاء عليها طابع عثماين
  .الربابات: واجلمع

  .وذكر الرباب الفارايب
  .١٤٤ص٢ج. األعشىوورد ذكرها يف صبح 

ختراعها إىل عبد اواملصادر التركية تنسب 
  .وهو وهم ،اهللا الفارياقي
 الشيَء ))ّبَر((مسيت الرباب من : قيل

  .نهه وأصلحه ومّته ومجعه ورتّبّمل): العربية(
: وأصلها ،بابُر: عن الفارسية: وقيل

  .ْهاَورَو
  .بالَب: عن العربية: وقيل

ونقل الغربيون الرباب إىل بالدهم من 
أكمل آالت : األندلس وطوروها وغدا منها الكمان

  .العزف
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  .ربط بهماُي: باطالِر: من العربية :الٔرباط

  .باطباط ما عليه ْرْش ]:من أمثاهلم[
إن كنت أنت الٕعدل أنا ]: من استعارام[

  .باطوْر
: عربية ،من مفردات الثاقفني :باطالِر

  .املعهد املبين واملوقوف أو املربوط للخري
  .باطاتالِر: واجلمع

أطلقوها  ،طال من ربَّبنوا على فّع :اطالرّب
على من ينشر خيوط السدى ويربط بعضها بعد أن 

شمع ربطًا حمكمًا قبل أن يصبغ ليكون امليلفحه ب
  .السدى ذا لونني

  .باط النصارى يف حلبوبيت الّر
 ،مايربط به  كل أطلقوها على :أطةالٔرّب

  .اطة القندراتومنه رّب
  .اطاتالرّب: واجلمع

أو  ،من مفردات الثاقفني :اتباعّيالرُّ
الن من أربعة البيتان الشعريان املشّك: الدوبيت أي

  .قافيتها واحدة ماعدا الشطر الثالثأشطر 
  .وهو فن فارسي استمدته العربية

  .))ة إال باهللاالحول والقّو((ووزنه وزن 
  .ومنها رباعيات اخليام

  .وللمعري رباعيات مطبوعة
ى أن الشاعر الفارسي ذكي البخاراين وير
دى إىل فن الرباعيات من صيب تاه ه ٣٥٢املتوىف سنة 

واحدة أشطر مقفاه بقافية  ةأربعكان يلعب ويغين بشكل 
ثاين سطر  واستطاب أن يناغي جرُس ،ماخال الثالث

 ذا خالف جرس ثالث بيتإحىت  ،أول سطر جرَس
اخلالء وحدث معه احلرمان فتتعطش احلاسة الفنية  حدث
أرأيت يف  ،ذا بالقافية األخرية تزيل لوعة احلرمانإو ،إليه

مث جيول العازف يف ًا بك نغمًا وحمّطشِربعض املعزوفات ُت
 ،حىت إذا عاد إىل حمطه عاد معه هناء مجع الشمل ،غريه

! يا صاحيب احلياة كلها ،وكان اخلالء شبه دالل يثري
  .تتصالب

حتريف : من مفردات الثاقفني :انالَرّب
  .ي السفينةِرمن جي): العربية(انّبالرُّ

: وهم يقولون ،ةَنالربابني والرباِب: واجلمع
  .ةۤنالرباْب

  .املنسوب إىل الرّب: عربية :اينالَرّب
: يقولون ،من مفردات البدو :جالٕرْب

: أي) العربية(ق ْبيف الِر: يريدون ،بجراف يف الراْخل
وهو حبل فيه عدة عرى تربط فيه اخلراف  ،الرباط

بعد أن ترضع قليًال كي يستفيدوا من حليبها وكي 
  .يدفعها اجلوع أن ترعى كأمهاا

أجا لسوقنا ]: يقولون[ ،جأو روَب :جٔرّب
 الفعل بنوا. ج شويق رّبزكرتاوي مامعو شي وهّل

الدرهم الصغري اخلفيف كان  :وبجوالَر جْبمن الِر
  .والكلمة فارسية ،يتعامل به أهل البصرة

  .جج وتروَبترّب: وبنوا منه للمطاوعة
  
  .بكِس: َرِبح: من العربية :حٕرۤب

: وهم يقولون ،بح والَرَبحالِر: ومصدره
  .الَربح

وهم  ،الراحبة:الراِبح ومؤنثه: واسم الفاعل
الرحبان : أو يقولون ،حةح ومؤنثه الراْبالراۤب: يقولون
  .ةوالرحباۤن

  .انربح: وبنوا للمطاوعة
  .يحالرّب: انظر

 ،والربح الفاحش ،الربح زهيد]: يقولون[
  .وضريبة األرباح ،والربح الصايف

  
  .جعله يربح: حهرّب: عربية :حٔرّب
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انتظر له خريًا : َرَبص به: من العربية :ٔرٔبص
وهم أطلقوها واستعملوها مبعىن  ،به ّلأو شرًا حي

  .انتظر ومبعىن رسب
  .لبث: ويدانيها يف العربية

والتركيب يدل على : قال الشيخ أمحد رضا
  .قاله الصاغاين: االنتظار

  .ربض: َرَبص: ويف العربية
  .يف اخلابيةربص الوحل ]: من كالمهم[
ل من ربص املتقدمة بنوا على فّع :صٔربّٔ

  .نتظريجعله : ملعىن
: يريدون. ص األرضرّب]: ويقولون[

  .داس ،ضغط: ْرَبص: من السريانية ،اهاسّو
منعه : ثه عن كذارّب: ويدانيها يف العربية

  .طهوحبسه وثّب
سقاها : بربص األرَض: ويدانيها يف العربية

  .ًاسقيًا روّي
: به ص به ماحيّلرّبَت: العريبومطاوعها 

  .نواوهم سّك ،ثانتظر وتلّب
هالولد مزموع اشكيه ]: امزومن جما[
  .صو شويلشيخو يرّب

 ،هأوثقه وشّد: ربط الشيَء: عربية :ٔرٔبط
  .أطلقه ضّد

  .انربط: وبنوا منها للمطاوعة
  .اط وربطالرباط والرّب: انظر

 ،ربط الساعة  ،ربطوا لو معاش]: يقولون[
  .سيارةعلى ربطنا  ،ربط اجلحش

: وضده ،ربط اخلانة: ويقول العب الطاولة
  .فك اخلانة

 ،ربطة غزل ،ورق ةربط]: من كالمهم[
  .ربطة زهر

  .اجلزمة الرباطية: انظر

طة األدب أو برا]: ةثمن تعبريام احلدي[
  .الرابطة األدبية

الكلب الفلتان أحسن ]: من أمثاهلم[
بكانون واتين بشباط بتربط  شّق. مالسبع املربوط

  .رباط الرّي
اربوط ديلنا بديلك ]: من كنايام[

  .فالن بإيدو احلل والربط. زميةععال
وال  فالن ٕحْضٓرط ال ْبحّل]: من كمام[

  .بربط
طلع لو يف الدرب ربط ]: يقولون[ :الٔرٔبط

املكان الذي ): العربية( باط حتريف الِر ،حوهشّل
اع الطريق ّطهم أطلقوها على ُقو ،بط فيه اجليشارُي

  .يكمنون
ربية ـط العـل من ربّعبنوا على َف :طٔربّٔ

  .للمبالغة فيها – انظرها –
  .طترّب: لفّععلى ْت هاوبنوا مطاوع

: يريدون ،بكالمو وطرّب]: من جمازام[
  .قيده به فال يستطيع حراكًا

: عربية ،يستعملها البدو والريف :الرْبع
  .مجاعة الناس ،املوضع ،احمللة ،الدار

  .نواوهم سّك... الُربوع و: واجلمع
يا  ،هادا ابن عمي الربعي]: من كالمهم[
  .اهل الربع

على اللهجة  ومن جيريها :ى الٔرْبعٕحّم
احلّمى اليت تنتاب اإلنسان : ُحّمى الَربع: العربية يقول

  .عة أيامبكل أر
فالن ربع القامة أو ]: يقولون[ :ْبعالٔر
  .الرجل بني الطويل والقصري: عربية ،مربوع القامة

  .الربعة: انظر
القرآن : يف اصطالح علوم القرآن :الٕرْبع

م إىل أربعة وكل جزء مقّس ،جزءًا ٣٠مقسم إىل 
  .فاحلزب إذن هو ربع اجلزء: أحزاب 

وقد يقسمون احلزب إىل قسمني ويسمون 
 ،القسم األول من الربع: ى تأويلكل قسم بالربع عل

  .والقسم الثاين من الربع
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  .الربعة: انظر
اجلزء من أربعة : عالُرْب: من العربية :عْبالٕر

  .أجزاء
  

  .اعالرْب: وهم يقولون ،األرباع: واجلمع
: ويف الكلدانية ،روبعٓا: سريانيةلويف ا

  .اروبَع
  .عَبۤر: ويف العربية

  
ناس دخل واحد على ]: من ألغازهم[

 ،ةحننة ماننا مّي: قالوا! ةالسالم عليكن يا مّي: وقال
 :ةحننا وقدنا وقد نصنا وقد ربعنا وأنته معنا منصري مّي

)١٠٠=١+٩+١٨+٣٦+٣٦.(  
 أو احلوَض ع البيَترّب: عربية :عٔرّب

ره على شكل ذي صّي ،ره أربعة أجزاءصّي: وحنومها
  .دخلوا يف الربيع: والقوُم ،أربعة

: يريدون ،ع يف ضيعتورّب ]:وهم يقولون[
  .فى وصّيقضى ربيعه فيها أسوة بشّت

: يريدون ،ت الدوابربّع]: ويقولون[
  .أكلت كأل الربيع

  .عاملرّب: انظر
من  ،يف حارم] من قرى حلب[ :اْرٕبعَت

. كما يرى األب شلحت ،الرابضة: بعتٓاْر: األرامية
  .٦٩ص

  .الوسيط القامة: عربية :الٔرْبعة
وهم اختاروا  ،عات والرَبعاتالَرْب: واجلمع

  .التسكني
. بع القامة ومربوع القامةَر: ويقولون أيضًا

  .مهاانظر
أطلقوها على القسم من القرآن  :الٔربعة

فكتبوا القرآن  ،يعدل ربع احلزب جعلت وحدها
مائة وعشرين ربعة ليسهل تالوته كله بوقت وجيز 

 ئ مبناسبة وفاة أحد أو غريرمن قبل مائة وعشرين قا
  .ذلك
  .الربع: انظر

  .ْبعاتالَر: ومجعوها على
  
أطلقوها على مكيال يعدل ربع  :عةْبالٔر

  .لالكۤي
  .الرْبعات: واجلمع
ندوة البدو يف : من مفردات البدو :الٔرْبعة

  .انظرها. بعمن الَر ،عربيت الَش
من  ،يف حارم] من قرى حلب[ :أرْبعيَت

: كما يرى األب أرملة يف ،املرَبض: ربوعيتا: األرامية
  .١٨٨ص٣٨س: املشرق

  
  .بعنسبة هلم مؤنثة إىل الُر :ةالٕرْبعيّۤ

 ،بربع اللرية: أي ،ةالكيلو بربعّي]: يقولون[
  .ربع الكيل: أي ،لطيورل واشترى لو ربعية درة

علة يف الرئة يضيق معها : عربية :الٔربو
  .التنفس

  .زاد ومنا: ربا يربو: من العربية :يٕرِب
  .ىٕبرَب: جيعلون مضارعه  وهم

  .منا ،كرب: بۤرۤي: ويف السريانية
  
س يف ي كوّيالباجنان رِب]: من كالمهم[

  .اى عّني ليش مابرَبِربستانكن ومْد
ى الولد إال بعرق مابرَب]: من أمثاهلم[

فين : أي. (ي جسدي جسد إال فِنمارِب .اجلسد
  .ى إال على شرشااجلبسة مابترَب). بتربيته

إن شا اهللا هالزغري ]: لفالن من دعائهم[
  .وّمى بدالل أبوه وأيرَب

ي على من كان ترَبى املَراِب]: من حكمهم[
  .رابيها
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ى ديش تريَبگعيش يا]: من كمام[
  .احلشيش

–يل من ربح العربية بنوا على َفّع :يحالٔرّب
  .يدر الربح الوافر: ملعىن -انظرها

  
يحة وجتارة يح وصنعة رّبكار رّب]: يقولون[

  .حةضاعة ربّيحة وْبربّي
  .أحد فصول السنة األربعة: عربية :الربيع

  .يرانِزَح ٢١آذار وينتهي يف ٢١يبتدئ يف 
  .وهو فصل الَنْور والكمء

  .الربيعي: والنسبة إليه
مشسس . وردة مابتعمل ربيع]: من أمثاهلم[
 ومشس اخلريف بتهّر ومشس الصيف بتحّر الربيع بتسّر

شباب دامي : أشيا مابتصريتلت . ومشس الشتا بتضّر
  .وقمر دامي وربيع دامي

بنام : متل كلب الربيع]: من تشبيهام[
  .ّيو بالَفو بالشمس ونّصنّص

ربيع : اسم شهرين قمريني: عربية :ربيع
  .راألول وربيع الثاين أو اآلِخ

 ،ربيع الثاين: وبعضهم مينع أن يقال
  .ربيع اآلخر: وفرض

  .املولد :تسمي ربيع األول وهلجة تطوان
والواقع أن هذين : قال الدكتور أنيس فرحية

الشهرين كانا يقعان يف السنة العربية الشمسية القدمية 
 ،بني منتصف تشرين األول ومنتصف كانون األول

وقد مسيا بالربيع لسقوط بعض األمطار وظهور 
:... ٦٠ص ))اآلثار الباقية((يقول البريوين يف . العشب

ألنوار وتواتر األندية وشهري الربيع للزهر وا
وهو نسبة إىل طبع الفصل الذي نسميه  ،واألمطار

  .حنن اخلريف
  .املولد: انظر

  .))ربيع((مسوا ذكورهم بـ :ربيع

لعبت : قد يقولون يف لعب الطاولة :الربيع
) العربية(فيحرفون الرابع  ،ي الربيعمالچفتاية تالتة بِق

  .إىل ربيع
  :من السنسكريتية ،ينقد هندي فّض :ةيّۤالرّب

  
  

  .أطلقوها على الوحدة النقدية ،الفضة: هرٓوپي
 حتريف رفأ الثوَب: ريتٕب: واملضارع :ٔرتى

وهم  ،بعضه إىل بعض وضّم هأألم خرق): العربية(
الثغرة من النسيج خبيوط  يستعملوا ملعىن سّد

  .وبطريقة نسج النسيج حىت اليكاد يبني حملها
  .للمطاوعةى انرَت: بنوا منها

  .االرّت: ويسمون من يريت
فالنة مرضانة وداميًا عند ]: من استعارام[

  ).عند الطبيب: يريدون(ا الرّت
  .مبالغة هلم يف رتى املتقدمة :ىرّت

  .الترتاي: ومصدره عندهم
ي خبصاتو و يرّتبّد]: من استعارام[

  ).تهيريد أن يتدارك زّال: يريدون(
  .اءحتريف الرّف :االرّت

  .رتى: انظر
  .قاموس الصناعات الشامية انظر

وضع كل : ب األشياءرّت: عربية :برّت
  .هانضّد ،مها نّظ ،شيء منها يف مرتبته

  .برّتْت: لفّعوبنوا مطاوعها على ْت
ولو أا رباعية  –وبنوا اسم التفضيل منها 

  .باألرّت: فقالوا –
  .ترتيب وترتيبات: واستمدت التركية

املرتلة أو املرتلة : الُرتبة: من العربية :ةالٕرتۤب
  .الرفيعة

  .اووهم رّد ،الُرَتب والُرتبات: واجلمع
ورتبة يل ورتبة  رتبت: واستمدت التركية

  .زس
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  .))رتبتلو((ومنح األتراك البطارقة لقب 
عمر بن اخلطاب رتب اجليش أعشارًا لكل 

  .عشرة عريف
  ن جعل لكل عشرة عرفاءـواخلليفة األمي

  
  

اد رة قّوشولكل ع ،ولكل عشرة نقباء قائدًا ،نقيبًا
  .أمريًا

  .حلب أم املعايل والرتب]: من أمثاهلم[
ة لالرتب العلمية يف الدو: ٥٩١و٤٤٥و٣٩٢ص١٨س: املقتطف انظر

  .الرتب العسكرية: ٣٣٣ص٩٠وس١٥١ص٢٨وس ،العثمانية
  

: والبهيمة ،رب رغدًاشأكل و: عربية :ٔرَتع
  .أكلت وشربت وجالت يف مرعاها

  .سّده وأحلمه: رْتقًا رتق الَفتَق:عربية: قٔتٔر
  .ارتتق: لعريبا ومطاوعها

  
ضرب من : الُرتيالء: عربيةال من :ةيۤلتّۤالٕر
  .العناكب

: وهم يقولون ،يالتالُرَت: واجلمع
  .يالتالرتّۤ
  .١٧ص١٤س: املقتطف انظر

  .هرسهفواحليوان للجاحظ يف 

  
: ثاءرثا امليت ِر: من مفردات الثاقفني :ٔرَثى

  .وعدد مآثره بشعر أو بكالم ،بكاه
وهم  ،يرثو وَيرثي: ومضارعه يف العربية

  .ٕيرثي: يقولون
: يريدون ،يحالتو بترّث]: يقولون[ :ىٔرّث

  .تبعث على أن يرثيها الراثي
  .ل من رثى املتقدمةبنوا على فّع

 ،ةثّٔوواجيو تيابو أو ْح]: يقولون[ :ةٔرثّۤ
املتاُع  رّث: من العربية ،واليستعملوا يف املذكر

  .َبِلي ،أخلق: فهو َرّث... ة وثاَثَر
 ،ههّز ،كهحّر: ًاه رّجرّج: عربية :ٔرّج

  .حترك: الشيُء رّج: وتستعمل أيضًا الزمة ،زلزله
  .انرّج: وبنوا منها للمطاوعة

  .رجوج :انظر

 ،لهأّم: رجا يرجو الشيَء: عربية :اَجٔر
ل إليه توّس: وهم يستعملوا مبعىن ،ل فيهأّم: والرجَل

  .ألنه مظنة األمل
ى وارجتى انرَج: وبنوا منها للمطاوعة

  .ىرّجوْت
أرجو : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .أرجوك ،صوابه ،خطأ :عل كذافمنك أن ت

ورجا إيده رم  ،رجا: واستمدت التركية
  .لأتوّس: مبعىن

واستمدت األلبانية من التركية الرجا 
  .مبعىن التوسل RIXHA: فقالت

واستمدت اليونانية احلديثة من التركية 
  .RITSAS: الرجا فقالت

  .الرجال: انظر :جيلالرجۤا
بل سناحلاصد الذي ينقل ال: عربية :ادّجالرّٔ
  .إىل البيدر

أطلقوها على نسيج كتاين مسيك  :افالرّج
  .أنه يرجف بربيقهيل للرائي خيله بريق 

املذكر : حتريف الرُجل العربية :الالٕرّج
  .خالف املرأة ،البالغ من اإلنسان
وقد مييلون  ،نواوهم سّك ،جالالِر: واجلمع

  .األلف
ويف مقام اإلطناب واستعمال الرجل مبعىن 

  .جيلالرجۤا: الكامل الرجولة قد جيمعون الرجل إىل
  .يِلۤاالرّج: الوالنسبة إىل الرّج
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لية ۤاعندنا ألبسة جاهزة رّج]: يقولون[
  .ديةنية ووالّۤونسوۤا

أفعل التفضيل  –وهو اسم –ويبنون منه 
 ،فالن أرجل قومو وفالن أرجل من فالن]: فيقولون[

  .أشجع: يريدون
  ]:ونـفيقول[ل ـويبنون من الرجل الفع

عمل عمل : يريدون ،ةل هاملّرواهللا أبو محشو رّج
ابين : ومنه ،الشجعان واألبطال أو من يتقدم غريه

  .و بني أربعني ولدل وطلع التاين يف صّفرّج
  .الرجالة والرجولة: انظر

ك العواطف وكون ترٓو]: من كالمهم[
ال الشريف الرّج. ال اللي حبسب لبعيدالرّج. الرّج

  .بكون عند كلمتو
 ال غايب والعشاالرّج]: من أمثاهلم[

. ل تساعدنا صرنا مشاتة للعدالوال الرجۤا. رايب
المطر إال . حمةال يف البيت رمحة ولو جاب َفالرّج

املا حبسب . لب إال جلب الرجۤاْلل والَجمطر السۤي
اال واملرا س من خّيَرالَف. الحساب الرَجال ماهو رّج

: ب قالت لواطبخي طّي! يا مرا: قال ال. االمن رّج
ال َجقبل الْر مال وقوأكل اجلَمكول . فكّل اليارّج

وساد هذا املثل على لفظ يدانيه يف العراق وسورية (
). واجلزائر ومصر والسودان وفلسطني ولبنان وجند

ال الرّج. ن وعغريو صدقةال دۤيال عالرّجخبز الرّج
ال الرۤج. انل عند اغراضا نسَوالرجۤا. اا واملرا َبّنَجّن

عينو واملرا بتعشق ال بعشق من الرّج. على قد أفعاال
  .امن أدَن

ورجال  لكل زمان دولٌة]: من حكمهم[
علم لك شال وْت لّف! ياولد). مستمد من العربية(

  .جالشغالت الْر
: قال ال. جاالمانك من ْر]: من كمام[

ال نام نام يا رّج: لو تحس طقطقة اخليل قال!  يامرا
انة واملرا ال بالكّدالرّج. مانك من رجال الليل

أبشع اللحم حلم القاق وأبشع الرجال  .بالسيبانة

صار . ر بالسقاقأبشع النسا البتّطالبحلف بالطالق و
اعتزنا . بابوج صارت ترفع راسا فيه ال بنّصالرّج
رة ْعنا ماملرا املْشاهللا ينجّي. وقالله أدل الرجاال ْهالَللَق

  .ال األجروديوالرّج
  
ال متل ملة بالرّجَأياللي ْم]: من تشبيهام[

  .ربالغة بالاملّي
ر ك حّضإي واهللا جاَل]: من شديام[

  !حولك رجاجيل ٔيأبا! التفتكر ياعلو. جالكْر
ى ماَدالشهر القمري الواقع بني ُج :ٔرَجب

ألن قبيلة  ،رَضرجب ُم: ويسمى ،وشعبان ةاآلخر
  .ر كانو أكثر تعظيمًا له من سواهمُمَض

ألن  ،م املعّظ: ب أيوينعت باملرّج
  .اجلاهليني كانوا يقيمون فيه مناسك احلج اجلاهلّي

م ُرألن األشهر اُحل ،وينعت أيضًا بالفرد
أما  ،مذو العقدة وذو احلجة واحملّر: وهي ،عةبمتتا

  .رجب فانفرد عنها
ي بالفرد س فرحية أنة ّمسيويرى الدكتور أن

  .مث أفاض يف تعليل كلمة رجب ،د بالتعظيمألنه تفّر
الرجبني على : وشعبانويسمون رجب 

  .ليبغالت
  .وفيه تتلى قصة املعراج ،لهواإلسالم فّض

كما مسوها بشعبان  ،ومسوا ذكورهم رجب
  .وبرمضان

أن  - ٢٢١ص١٢س –ويرى زيدان يف اهلالل 
أشهر  سبب حترمي القتال فيه هو وقوعه يف أشّد

  .ًاالصيف حّر
 ويف الكلدانية ،رَجب: وامسه يف السريانية

  ).يمانگواجليمان تلفظان يف كليهما (مثله 
فالن مابعجبو العجب ]: من كمام[
  .رجب يف والالصيام
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: -٢٦٩ص١ج-زيغقال ال]: من عادام[
من شهر رجب خيرج الناس  سابع والعشرينلويف ا

 لمن دونه وتعطووخيرج الوايل :...  للمشهد
احلكومة فيسمعون فيه قصة اإلسراء واملعراج 

  .ويسقون الشراب ويطعمون احللوى وينصرفون
وقد بطلت هذه العادة منذ احلرب العاملية 

  .األوىل وخرب املشهد
: اآلثار اإلسالميةلطلس انظر :قصر رجب باشا

  .١٣٢ص

  
حانًا ُرْج رجح امليزاُن: عربية :حٔرَج

  .ريهغغلب على : والرأُي ،مال: جوحًاحانًا وُرَجوَر
  

  .جعله راجحًا: حهرّج: عربية :حٔرّج
  .ترجيح: واستمدت التركية

  
ىل إنقل السنبل بعد نضجه : عربية :ٔرَجد
  .الراجود: وهم يقولون ،ادالبيدر فهو رّج

  .ادوالرّج انظرها
  .انرجد: وبنوا منها للمطاوعة

  .جعله يضطرب: رجرجه: عربية :ٔرجٔرْج
  .نواوهم سّك ،رجرجَت :ومطاوعه العريب

  .ضد ذهب ،عاد: عَجَر: من العربية :عٕرۤج
وهم .. جوع ووالُر عجالَر: ومصدره

  .الثاين قالومها مع رّد
: وهم بنوا أيضًا ،ارجتع: ومطاوعه العريب

  .انرجع
للسلوك  ۤةالرجعّي: وبنوا املصدر الصناعي

  .على النهج السابق
أو عن (رجع عن كالمو ]: من كالمهم[

  ).وعدو
تشرين بترجع  كلما هّل]: من كمام[
انون . رجعت حليمة لعادتا القدمية. بنت عشرين

يطعمك احلج . رجعوعاقل ماْب عشرين ى حجرإذا رَم
  .عونوالناس راْج
ط ـي على قـية بتجاهلّد]: من أمثاهلم[

  ىهَدـقد ُي: دونـيري(ل ـى مجـع علـوبترج
). هذا الشعور بأضعافه شي بسيط لكن الواجب رّد

قال  كي سيقاَنغطِّ: قالوا للمشنوق. الرجعة فجعة
عيه وعشيقك جوزك الترّج. إن رجعت عاتبوين: لن

  .لطاحونعااحلنطة بتدور بتدور وبترجع . التاخديه
ك وأزغر شاور أكرب مّن]: من حكمهم[

شاور ألف وخالف ألف . ك وارجاع لشوركمّن
  .وارجاع لشورك

املي ) أو عادت(رجعت ]: من استعارام[
  .اريها

  ]:من شعرهم[
  يتوستاين چّكبويف  ،زرعت راس توم

  سقيتو الفلت الورد وعطر ومن مّي               
  توو سنة ورجعت ومشّيبت عّنغو

  يتوي توم وضاع كل اللي حّطبِق مالتو               
ع املتقدمة ملعىن َجل من َربنوا على فّع :عٔرّج

  .أعاد
  .مايف ترجيع]: يقولون[

خفق : والقلُب ،اضطرب: عربية :ٔرَجف
  .من جزع أو فزع
  ...فان وَجف والَرْجالَر: ومصدره
  .انرجف للمطاوعة: وبنوا منها

  .افالرّج: انظر
إذا واحد رجف وهو عم ]: من اعتقادام[

و ذا رجف ّضإ. و َملكّناملى جنب بكون عّد بشّخ
أو بكونوا  ،بقفاناكي حباللمبة بكون حدا عم 

  .وا ذنوبنااملاليكة عم بعّد
فوا ادين برّجيف شّح]: يقولون[ :فٔرّج
وا حالن معن مرض عصيب تيحّن اإيديهن بيعملو
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أنا بعتقد اللي بيعطي ! وخّياي ،نعليهن الناس ويعطّو
ل ّعفبنوا . دة واالحتيالن عالشحۤادول بشجّعملتل َه

  .للتعدية من رجف املتقدمة
الذكر البالغ : لُجالَر: من العربية :الَرٓجل

  ..الالرّج: ويغلب أن يقولوا ،من اإلنسان
  .انظرها

: وهم يقولون... جال والِر: واجلمع
  .لال والرجۤاَجالْر

رجل : فالن: واستمدوا من الغرب قوهلم
  .الساعة

ويغلب  ،مَدالَق: الِرجل: من العربية :لْجالٕر
  .انظرها. إإلجر: أن يقولوا

  .األرٓجل: وهم قالوا: لاألرُج: واجلمع
ويف  ،جٓالوۤر لۤجۤر: ويف السريانية

  ).يمًاگواجليم فيهما تلفظ ( ل ورجَالۤجۤر: الكلدانية
ت ل وحّطقامت رْج]: من كمام[

  .لي متل العْجرجل  وجابت صِب
  ]:من شعرهم[

  .ا فني الوصول ليهامسلجمبوبيت يف ا: ول قال
  .عرجليها دگخشخش هلا بالذهب بتر: قال لو

  
لت اليومة فرقتنا رّج]: يقولون[ :لٔرّج

  .لرّجرن كان ْمغحىت أز ،مو شلون ماكان ترجيلة
 -انظرها–االسم : لبنوا الفعل من الرُج

  .أبرز رجولته وبطولته: مبعىن
  

رماه : مجًاَر رمجه باحلجارة: عربية :ٔرَجم
رجم  ،تكلم بالظّن: الرجُل ،شتمه ،طرده ،لعنه ،به

  .تكلم مبا اليعلم: بالغيب
ومثلها يف الكلدانية  ،ْمَجْر: ويف السريانية

  ).افًاگوتلفظ جيمهما (

 ))رّج((ول من َععلى َف ابنو :جٔؤرْج
  .ورجرج انظرها). العربية(

  
. ترجرج: وبنوا مطاوعها على تفعول

  .انظرها
: يتيت عليه؟ حّسحّس]: من كالمهم[
 يتو كّالوحكۤاماهو مظبوط : رجٔوجكالمو ْم
ع درسٓو وبكون درسو متل الولد بسمّۤ ،مرجٔوجة
  .ماهو متني: متل البسمار املرجوج ،مرجوج

  
: ةالُرجوَلة والُرجولّي: من العربية :ةالٕرجوۤل

  .الصفات املميزة للرجل
وهم  ،اتجولّيجوالت والُرالُر: ومجعها

  .وارّد
لة غهالش]: يقولون: [ٔوةأو الَرْج :ةجۤوالرّٔ

 :ةالرجَو: من العربية ،مابتصري مابتصري: وةا رْجمامّن
: وهي اسم الواحدة أو اسم املرة من الرجو ،األمل

  .مصدر رجاه
  .رجا: انظر

فعيل مبعىن املفعول من : عربية :الرجيم
  .انظرها. رجم

  
  .ميژالر :انظر :جيمالۤر
وأصلها  ،راى من الثماملرّب: تركية :لالٔرَچ

  .بى أو املرّبريچال عن الفارسية املرّب: تركية
فطورنا حليب سخن وزبدة ]: يقولون[

  .ل وبيض مقليورَچ
أحسن وفده : ب بهرّح: عربية :بٔرحّٔ

  .مرحبًا: عة وقال لهدعاه إىل الرحب والِس ،واستقباله
  .ترحيب: واستمدت التركية

  .الواسع: بَحَر: ويف العربية
  .ب فيهاكل زادك رحّۤاّت إذا]: من أمثاهلم[
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  .من أمساء اجلمل عند البدو :الرچاب
  
  

 ،وْيارك ْشح زّنرحۤر]: يقولون[ :ٔرحٔرح
وكمان  ،هادا بأذي يش كل هالشّدالعمش ۤأل

ن االت اجلرابات هدويل الغيّٓاالت البنطلون وشّيشّي
من . ي جسمك ياخد حريتوخّل ،ورحرح دكتك

  .مادة رحرح اليت تدل على السعة
. حللح ورٔخى أو رخرخ: يقولوا نويكثر أ

  .انظرها
ًال ْحرحل عن املكان َر: عربية :ٔرٔحل

: البالَد ،انتقل إليه: إىل املكان ،تركه...: ورحيًال و
  .يف البالد: وهم يقولون ،ل فيهاطافها وتنّق
  ]:من حكمهم[

  .بتريد ترحل بتريد ّج لّجك شقي ال ْتكتبَت
  ]:من أغانيهم[

  يوارحل على ديرة َهِل       بالسيف الٓخد بنتٓهن   
 ،عنهظأ ،ره يرحلصّي: لهرّح: عربية :لٔرّح

  .محله على الرحيل
  .ترحيل: واستمدت التركية

 هو كرسّي: لْحَر: ))الشفاء((يف  :ةالٔرحۤل
 –كما وقع يف حديث  –يوضع عليه املصحف 

وبعض العوام  ،وكأنه على التشبيه ،وليس مولدًا
  .رحلة: يقولون

  .ومنهم أخذوا ،رحلة: واألتراك قالوا
يهزج األوالد بعد أن ]: من أهازجيهم[
ت الرحلة ل بوزو حتدنَد قل أعوُذ: ))عمَّ(( ءخيتموا جز

  .سرق اللحمة
  

 ،اشترينا رحلة جبس]: يقولون[ :ةالٔرحۤل
سعة عدلني كبريين : محولة مجل منه أي: يريدون

منها  القوّي): العربية(ة من اإلبل َلحتريف الراِح: منه

والتاء  ،للذكر واألنثى ،على األمحال واألسفار
  .للمبالغة

  
: لة والِرحلةحالُر: من العربية :ةالٕرحۤل

  .فرة الواحدةالَس ،االسم من االرحتال
  .حلتِر: واستمدت التركية والفارسية

  .رحليت إىل حلب: ١٤٥و٩٦ص٦س: جملة الضاد انظر

: من العربية ،من مفردات الثاقفني :مْحالٔر
 ،بيت منبت الولد ووعاؤه يف البطن: ُمِحوالَر ُمْحالِر

  .وعالقة القرابة
  .األرحام: واجلمع

  .مۤحۤر: ويف العربية
  .ويف الكلدانية مثلها ،ْرحم: ويف السريانية

  .ماۤۤر: البابليةويف األشورية 
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة

  .َرَحم
...: َرَحمه رمحة ومرمحة و: عربية :ٔرٔحم

فهو  ،فر لهغف عليه وشفق عليه وله وتعّط رّق
. وهو أيضًا رحوم ورحيم ،وهم مييلون ،مراِح
  .ون ويقصرونوهم يرّد ،محاءالُر: واجلمع. مهاانظر

من صلة ويقيين أن فعل الرمحة أصله 
  .ومثله رأم ،القرىب

  .انرحم: وبنوا للمطاوعة
  .واملرمحة واملرحوم واسترحم والرمحان الرمحة :انظر

ويف الكلدانية  ،أحّب: مْرۤح: ويف السريانية
  .مثلها

  .نحتّن: َرَحم: ويف العربية
 .رمحت ورحيم ورمحان: واستمدت التركية         

  .رمحة اهللا: واألرودية مست ذكورها
ياطويل !  يامرحوم الّيب: ألفاظ النداءمن 

  !العمر
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! رناـياما كف: واـقال]: من حكمهم[
  :قال لن!  اـمنلياما ظ: قالوا ،تـشوطّن: قال لن

  
  

  .غفرت: ارمحنا قالن! يارب : قالواّ وسكت
يريدون ( يرحم روحك]: من كمام[
. ي رمحة اهللا ترتل عليهلِّالبرمحو والخب). أنه ميت

يرحم . ))أهللا يرمحو((وال كلمة  ))ازم((ألف كلمة 
رو ي كان ْيِبم من ٕتَروا العاَلضّج: أصله( اش األولالنّب

بالليل وينبش القبور وينشل أكفان املوات وياخد 
وأجا يوم وهالتريب عطاك  ،وه فوق امليتاللي حبّط

لكن تربينا اجلديد  ،وا مطرحو غريووحّط ،عمرو
كان يسطي عاألكفان  ،كان ألعن وأدق رقبة

. اهللا يرمحو واجلان تقحموا). فقالوا املتل ،واألبدان
ية يلعبوا كانوا القمرّج(انة اهللا ال يرحم عتيق جبّب

ا إذا ّبن بالكار بيعرف وين يتخانات والعتيق مّنباجلّب
  ).ةأجوا الظبطّي
ي يرحم عيون الغواِل]: من دعائهم لفالن[

 هبوك بتقل ماعلييرحم أ). يدعو ألمواتو بالرمحة(
  .تراب

ياأمي ((فالن ماعندو ]: من كنايام[
  .))ارمحيين

ك كانوا ي وجّدجّد]: من أمثاهلم[
  .صحاب أهللا يرحم الترابا

  .الرحيم: عربية: الرمحان
  .مساء احلسىن خمتص باهللاألوهو من 

حذفت ألفه خطًا  ))أل((ـ ذا عرف بإو
  .اللفظًا

  .))عبد الرمحن((ومسوا ذكورهم 
: إذا سعل ولد قالوا]: تعويذام من[

وإذا قالوها ملن سعل  ،رمحان جيريك: أو ! رمحان
  .وهو كبري كانت للسخرية به وأنه يف عداد األوالد

  
بسم اهللا ((ية حتفظ موكل البالد اإلسال

  .))الرمحن الرحيم
  
الرمحن  مال عدّور الْشأعَو]: من كمام[

  .املسلمني وأعور اإلمني عدّو
ي العجلة مالشيطان والتأّن]: حكمهممن [
  .مالرمحن

ي البلبس توبو وما بسّم]: من اعتقادام[
  .الرمحن بلبس لو ياه الشيطانعليه ب

أطلقوها على سالح أبيض أكرب  :ةالرمحانيّۤ
ومسيت الرمحانية  ،من القاما كان يستعمل يف احلرب

ألن القطب أمحد الرفاعي كان يدخلها يف بطنه 
  .رمحان: هره صائحًاوخيرجها من ظ

  .اتالرمحانّي: ومجعوها على
رقة القلب : ةَمحالَر: من العربية :ةالٔرۤمح

  .والتعطف
  .نواوهم سّك ،ماتالرَح: واجلمع

رمحت ورمحتلي : واستمدت التركية
  .ورمحتسز

قول  ))بعلبك((ويزعمون أن من شعر 
  :ياهأبعلبكي يرثي 

  ت أيبام! ياأهل َبَعلَبك 
  مع األدِب وجفانا العلُم                        
  يـاخنرط! ييارمحة ربِّ

  على العنب وكخرط الدّب              
  ويزعم احلمويون أنه من شعر محص

  :مطلعه
  ....يمات أِب! يا معشر محٍص

ج َرمن هٓون لبكرا َف]: من كالمهم[
  .ورمحة
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 وأبرمحة أبوك  ،برمحة الغوايل]: من أميام[
  ...أو  أمك

ي أهللا خلَّرمحو والَببال ]: من كمام[
فالن ). ي رمحة أهللا ترتل عليهوال خبّل: أو(يرمحو 

  ).أنه شيطان: يريد(يب غساعة الرمحة ب
ك رمحة تعيش وتركَب]: من توريام[

  ).يريد جارية امسها رمحة(
ال البجيب فحمة بتنعد الرّج]: من أمثاهلم[
  .عام والبالالرمحة خمصصة . بالبيت رمحة

  .الرحيم: عربية :الرحوم
  .))املنت((ومل يذكرها 

  .وأنكرها الشيخ إبراهيم اليازجي
: املشرق: ورد عليه رشيد الشرتوين يف

فعيل مبعىن فاعل : رحيم: قال ))اللسان(( :٧٩٧ص٢س
 ،مسيع مبعىن سامع وقدير مبعىن قادر: كما قالوا

  .مرأة رحوماوكذلك رجل رحوم و
: ))التاج((ورد عليه الغالييين يف مستدرك 

  .رجل رحوم وامرأة رحوم مبعىن رحيم
  .رحوم مبعىن الرحيم: ويف العربية

  .الراحم: عربية :الرحيم
  .الرمحا: وهم قالوا ،الُرمحاء: واجلمع

بسم اهللا ((وكل البالد اإلسالمية حتفظ 
  .))الرمحن الرحيم
فخذ من بين زيد يقيم يف  :ماتحۤيالْر

  .الباب
طري ومهي كبري : الُرّخ: من العربية :الٕرّخ

يكون يف : من ذلك قوهلم ،ى يف وصفهداَمالُق َغبال
 ،طول أحد جناحيه عشرة آالف باع ،جزائر الصني
  . ويطري به ّندَّحيمل الكرَك

  .واستمدا العربية من الفارسية
  .نواوهم سّك... خاخ والِر: تها علىعومج

  .دائرة املعارف للبستاين انظر

طائر عظيم بائد  الّرُخ: ))ةغمنت الل((ويف 
  .كان يف جزائر اهلند وانقرض يف القرن السابع عشر

عثر على : ))املوسوعة يف علوم الطبيعة((ويف 
إن طول : يقال ،سكرغيف مد) بيضه: أي(نه بعض رْف

  .سم ٣٢إىل  ٣٠الرفنة يراوح من 
وألف  ،ة ابن بطوطةوممن وصفه بالضخام

  .))السندباد البحري((ليلة وليلة يف قصة 
  .٤٧ص٣عدد ٣س: جملة األديب انظر

قطعة من قطع الشطرنج على شكل  :الٕرّخ
  .برج

  .القلعة: ويسمى
): العربية( حتريف أرخى الشيَء :رٔخى

: والستَر ،أسدل طرفها: هوعمامَت ،خوًاجعله ِر
له من حبله  لطّو: وأرخى له وأرخى الفرَس ،أسدله
 :وله احلبَل ،بته يف العدو غري متعب لهغه ورأو خّال

  .يتركه يفعل مايشاء ويشتِه
  .انرخى: وبنوا منها للمطاوعة

  .رخى حالو]: من كالمهم[
  .يبترِخ كترة الشّد]: من حكمهم[
رخى وفالن فتح ّمتو ]: من كمام[

أو آكل (خي دقنو والتاين تعبان فّيا واحد رۤا. بيضو
. اية ورخى دقن الكوسايةفالن لف الزبّت). اّمه

  .و هاد راخيأّش! شيخي
وإذا اختلف األوالد يف من أخرج رحيًا 

حسن : يلي ولدًا ابكلمة مم وقف عريفهم وصار يعّد
  .ي أمحد أفندي طاها ماها شّدا رخاهاحسنِد

: يريدون(ايقو نرخى ب]: من كنايام[
  ).ىل الراحةإعمد 

طلعت دقن إبنك ارخي إذا ]: من أمثاهلم[
  .كدقَن

  
: عربية ،أيام الرخا]: يقولون[ :الٔرخٔا

  .أيام اليسر: -وتقصر–الرخاء 
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اهللا يدمي أيام الرخا حىت ]: من أمثاهلم[
  .اصحاب نضّل

ل على فّع) العربية(بنوا من أرخى  :ىٔرخّٔ
  .انظرها. للمبالة يف رخى

دوليك املوقوفني َه]: يقولون[ :الٔرخارٔى
وهدوليك الرخارى خالفوا نظام . روا وعربدواسْك
  .انظرها. مجع الرخر: السري

حجر كلسي : الُرخام: من العربية :الْرخام
ات طوريه تلمنه ماطرأت ع ،صلب يقبل الصقل
يستعمل يف تبليط الدور وتلبيس  ،جيولوجية فبلورته
كما ينحت منه التماثيل وألواح  ،واجهات البناء

تقدم منذ أقدم نسان يف ماواستعمله اإل ،القبور
  .العصور

: وهم قالوا ،خامةالُر: والقطعة منه
  .ةخاۤمالْر

: واألتراك مسوا اللوحة يكتبها اخلطاط
  .فيحذفون الراء ،خامة

ّرا رخام ومن جّوا بمن ]: من كمام[
  .سّخام

ن وّٓهالوالد أهللا يعني أب]: يقولون[ :رالٔرْخ
لو إوهداك الرخر  ،هادا جمنون ،لةغلو شإكل واحد 

حتريف اآلَخر : الرخر: ساعة وهالبنت الٕرخر مفلوجة
واجلمع  ،ىَرر أو الٕرخالٕرْخ: ومؤنثه ،)العربية(

  .الرخارى: للمذكر واملؤنث
: ويلحقونه ياء النسبة فيقولون يف املذكر

ة أو الرخرّي: ويف املؤنث ،الَرخري أو الرخراين
  .ةالرخرانّي

: أقول ،لغة يف أخر ))خلر((: ويف اللسان
  .ر كما تقدمولعل كلمتنا حتريفها الحتريف اآلَخ

  ).باحلاء املهملة(ر َحَأ: واآلخر يف العربية
  .رعميت عينو وطارت الٕرْخ]: من سبام[

  .انظرها. ع من رخىَفْعبنوا على َف :ٔرخٔرْخ

  .مهاانظر. رحرح وحللح: وقد يقولون
أو رحرحا أو  ،ويرخرخا ْش]: يقولون[

  .حللحا
 ّطاحن: َرُخص املتاُع: من العربية: صٕرۤخ

  .ضّد غال ،سعره
  .اوهم رّدو. الُرخص والُرخصان: صدرهمو

  .نواوهم سّك ،يصخالَر: والصفة منه
: اومث زاد - الرخيص واألرخص ورخص واسترخص: انظر-

  .الرخصانة: الرخصان ومؤنثه
  .لالرخص جبفّۤ]: من كالمهم[
يقولوا إذا (القرمز رخص ]: كناياممن [

  ).خجل أحدهم
رخصت الزالبية وأكلّوا ]: من كمام[
عطس  .نّصو التفرح على رخصو بتكّب. احلمري
  .رخص اللنب: التيس

  .عطس: انظر
ل من رخص املتقدمة بنوا على فّع :ٔرخّٔص

  .ملعىن جعل السعر رخيصًا
رّخص له كذا ويف كذا أو : عربية :ٔرخَٔص

  .أذن له فيه بعد النهي عنه: بكذا
. لو البناءا رّخصو]: من تعبريام احلديثة[

وبالقيام  ،صت احلكومة لفالن باإلقامة أو بالسفررّخ
  .مبشروع

ة العثمانية تسمح لبعض موكانت احلكو
األجانب من رجال الكهنوت أن يقيموا ويزاولوا 

  .همرخصخاَن: ومست دارهم ،شعائرهم يف بالدها
  .رخص: انظر: الٔرخصان
 ،ة رخصنةحاۤج]: يقولون[ :ةالٔرخٔصۤن

  .اهلزء الواطي الرخيص: يريدون
) العربية(لى الفعلنة من الرخص بنوا ع

  .انظرها. ))نه((دها بع
  .ةصۤنٔصن واملرْخرْخاْمل: وبنوا منها
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ومصدره ، ترخصن: وبنوا منها للمطاوعة
  .رخٓصنالْت: عندهم

  
  

  .انظرها. لغة هلم يف الرخصنة: وصةوالرْخ
التسهيل : الُرخصة: من العربية :الٕرخٔصة

وهم استعملوها يف  ،اإلذن بعد النهي عنه ،يف األمر
  .اإلذن احلكومي مبزاولة عمل

  .وهم رّدوا ،الُرَخص والُرخصات: ومجعها
رخصة سوق سيارة أو : ومن الُرخص

محل رخصة  ،رخصة بنا ،رخصة صيد ،حنوها
 ،رخصة مطعم ،رخصة إقامة لألجانب ،سالح

رخصة  ،رخصة حّالق ،رخصة قّصاب ،رخصة قهوة
  ...رخصة بيع مشروبات و ،بيع دخان

والتعطى رخصة بيع املشروبات حسب 
مث الجيوز حلامل هذه  ،ال لغري املسلمإالقانون العثماين 

الرخصة أن يبيعها يف حانوت يعود إىل الوقف 
  .اإلسالمي

رخصت ورخصتلي : التركية واستمدت
  .ورخصتسز ورخصتنامه

  .ةفالن عرصة برخص]: من سبام[
هو  ١٩٦٠عدد رخص البناء سنة : حصاءإ
  .للحوانيت ١٧٦رخصة للسكن و ٧١٣

مثلثة والكسر أفصح والفتح (عربية  :والٔرْخ
  .اهلّش من كل شيء): مولد والضم لغة الكالبيني

  .وهم الزموا الفتح ،الِرخوة: واملؤنث
  .كا رخوَنفالنة جحش َح]: من كمام[

 - انظرها -لغة هم يف الرخصنة :َوصةالَرْخ
ص رخٔواْمل :وبنوا منها ،بنوها من الرخص على فعولة

  .صةرخٔوواْمل
: هرومصد ،رخوصْت: وبنوا منها للمطاوعة

  .ٓوصٕرْخالْت

): العربية(حتريف الَرخيص  :خيصالْر
  .انظرها. الصفة من رخص

  
  

  .صخيّۤالْر: رهغومص
خّيص بّدو كوّيس وْر]: من كمام[
  .وابن ناس

غايل  .يصة الرِخهوّۤ الغايل]: من كالمهم[
  ).وهو من كالم جند أيضًا(وطلب رخيص 

كل شي على بيدرو ]: من أمثاهلم[
  .ي حريصخيص والتوصِّالتبيع بْر. يصِخْر

  .الصوت الرقيق اللّين: عربية :خيمالرَّ
 ،صرفه: عن كذا... رّده رّدًا و: عربية :ٔرّد

 ،أطبقه: والباَب ،خّطأه: وفالنًا ،أرجعه ،منعه
  .مل يقبله: أو اهلبة وعليه القوَل ،أجابه: والسالَم

وهم بنوا أيضًا  ،ّارتد: ومطاوعه العريب
  .انرّد

  .ردرد: وبنوا أيضًا منها على فعفع
سكب لو . رّدللو الزيارة]: من كالمهم[

الغلط . رّد فعل لالدوا ٕعۤم. ردللو السكبةوهداك 
. األصيل أصلو برّدو. رّد بتم أبوه هادا فاجر. مردود

. ال رّداتٕإالَعَرب  ).قمباز جملوق: يقابله(قمباز رّد 
ا على يك عالقمار والتعتري ردَّأحسن ماتصرف مصاِر

  لكن وين الناموس؟ ،والدك وبيتكا
ك؟ َنمن فرع: قالوا لفرعون]: من أمثاهلم[

 يدي بترّدإبشم رحية . ماشفت حدا ردين: قال لن
إذا . س بأمواالامن أخذ ورّد شارك الن.يلِإروحي 

  .تاجلّبانة مابترد مّي. وك حتمّو الترّد بتّمبّد
عل ني واللي بصري لو وبرّد]: من كمام[

عري حبسنة و عند التنب والْشاهللا يرّد. على جدّو هأبو
  .الدواب
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ن فال. طي رّدعخود صّد و ]:من كنايام[
  .ّدو وحيط برّدوسكران حيط بص

  
  
  ]:من أغانيهم[

  ترّد احلبيب لّيا        نسمة هوا  ! ياريب
إن شا اهللا درب ]: من دعائهم على فالن[
  .الصّد مارّد
كشفت للك ]: ومن دعاء النساء[

  .احلّالبات الترّدن خايبات
  ]:من هنهونام[

  ل ليكيـوالسعد هو أقب   ي   ـاسم اهللا عليكواهللا 
  ين عينيِكـبرّدوا العني ع    مع خرزة زرقا   ةوشبّۤ

 -انظرها–صاغوه على فّعال من رّد : ّدادالٔر
من القش حييط بالبيدر ليمنع  وأطلقوه على السياج

  .طريان التنب
املرأة تستأجر : يف عرف البدو :ةالٔرّداۤد

الرّدادة تنشد  ،ةاحالشتراك مع النّواندب امليت بل
  .أبيات الرثاء والنّواحة ترسل صوت العويل

  .متل النّواحة والرّدادة]: من تشبيهام[
  

ببيت أبو رسالن الطبل ]: يقولون[ :ٔرَدخ
مل جند هلا أصًال ولعلها من ردغ به  ،خعم بردخ رْد

  .ضرا به): العربية( األرَض
حطّينا الولد يف الشيخ : ]يقولون[ :الٔردد

االسم من : الَرداد: من العربية ،قاقاتالْس علىَرَدد 
  .انظرها. رّد

نشد بشيدة الناشد يف الْن]: يقولون[ :ٔرّدد
واألوالد  ))أمن تذكر جريان((قصيدة  من بيت

: عربية ،))م دائمًا أبدًاصّل وسلِّ َيالمو((: يرّددون
  .كّرره: رّدد القوَل

  .الترداد والترديد: ومصدره

د هالصفية عالنار متا ۤررْد]: يقولون[ :ٔردٔرْد
  .انظرها. بنوا على فعفع من رّد: تدوب قوام
  
  

  :من أغاين البدو
  يگب فوّلگي حاجة تتگي ياشوگشو

  د َعَلى تويبراَدك ردۤرْم تضيگل؟ ماأعَم
كّفه : عًا عن كذاردعه َرْد: عربية :ٔرَدع

  .ورّده
: وعربيها ،انردع: وبنوا منها للمطاوعة

  .ارتدع
 ،ردفو وراه عالفرس]: يقولون[ :ٔرَدف

  .ركب خلفه: َرَدفه وَرِدفه وردف له ردفًا: عربية
أسعفه وقت : ويستعملوا جمازًا مبعىن

  .احلاجة
  .انردف: وبنوا منها للمطاوعة
  .انظرها. رديف: وبنت التركية منها

: مْدوالَر ،سّدها: َرَدم الُثلَمة: عربية :ٔرَدم
  .مهّدتمايسقط من اجلدار امل

  .انردم وارتدم: بنوا منها للمطاوعةو
  

 ،أصل الُكّم: نالُرْد: من العربية :نالٕرْد
وهم يستعملوا لكم ثوب البدو  ،طرفه الواسع

  .الطويل
  .كانت العرب تضع يف أرداا درامهها

: يريدون ،توب مروَدن: وبنوا منه قوهلم
  .ذاُكّم

 REDINGOTE: من الفرنسية :وتگالٕرَدْن
البدلة تلبس لركوب : RIDING COAT : عن اإلنكليزية

  .اخليل
ط أو ّية أو املوسَّرثْياَمل: وضع هلا حممد دياب

  .املثنَّى
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الفالحة : يف اصطالح الفالحني :ةالّردّۤ
  .مسيت بالرّدة ألا ترّد التراب فوق ماُبذر ،الثانية

  
  

كما يطلق الفالحون على القسم الناتئ من 
  .مهاانظر. التيارة وضهر اخلط: األرض بعد أن تفلح

ب ط واشَرُذق واهِب: إذا قلت :ةدَّالرّٔ
ت أحرفها األخرية الساكنة لد وقلقج وُسوادُر

تها على لنعم إذا قلق ،))قطب جد((اموعة يف 
مايفرضه علم التجويد أحسست حبركة بعد القلقلة 

هذه  ،تنتمي إىل إحدى احلركات العربية املعهودةال 
اكتشفها علماء التجويد ومل  احلركة احلائرة اليت

حركة بعد : أو أمسوها القلقلة يريدون ،يسموها
أمسيناها ألا مستعملة  ،))الَردَّة((أمسيناها حنن  ،القلقلة

وعقدنا هلا دراسة بسطنا  ،كثريًا يف مفرداتنا العامية
وكانت تسميتنا إياها ألا عرفت  ،فيها أحكامها

ولو أا يف هلجة  ،كما تقدم من رّدة أحرف القلقلة
  .حلب الترد للقلقلة

الُزالم : والرّدة هذه ترد يف الكلدانية ومستها
  .التحريف: ومعىن الزالم ،السهل

َتَلفُّظهم : ٦ص ))اآلثار((قال الدكتور چليب يف 
أوائل الكلمات املبتدأة بالضم حبركة خمتلسة كما يلفظ 

فإم مييلون  ،تت وٕقمٕكْن: مثل Eالفرنسيون حرفهم ال 
وهذه احلركة  ،حركة الكاف والقاف فيهما حنو الكسرة

  .كثرية يف األرامية
كنت زرت الدكتور يف املوصل وغمرين 

باهه كان تولو أن ان ،انتبه إليها أن بكرمه وشكرت له
وهذا عدم  ،مقصورًا على املبتدأة املضمومة فحسب

حبسن ظنه باملعلومات اليت  هنا وغمرين ،إحاطة
  :أقدمها

وليس هلا صوّيت  ،والرّدة نصف صوّيت 
  .كامل

واحتجنا لتشكيل احلرف الذي يتحرك 
لتشكيل احلرف املردود فوضعنا داًال : بالرّدة أو قل

  .))ٕشنٓبل((: رية هكذا فوق الشني مثًالغص
  :وأحكام الرّدة

  ،ارـّة وٕمنٓخل وٕزنۤفْرة وٕحٕبرۤك :حنو -ً ١
من : ارّنل وُزُخْنفة وُمْرركة وِحِب: أصلها يف العربية

كل كسرة أو ضمة وقعتا أوًال وتالمها ساكن ليس 
ومنه يفهم  .حرف علة فإن الكسرة والضمة ترّدان

 ،والرّدة ختفيف ،تهاوِلَم؟ خلّف ،أن الفتحة هنا الُتَرّد
ن هو يف مضموم وومعظم مايضطرب فيه اللغوي

  .األول ومكسوره
من كل ماأصله : بم وٕشۤرٕعۤل: حنو -ً ٢

ل يف العربية متال عينه منا يف حبث اإلمالة على ُفِع
  .ترّد فاؤهو

  .بٕضۤر: ويقول اليهود يف الدعاء عليه
شاهدنا فيهما (ٕخبٕزْتنا وٕخبٕزْتٓكن  :حنو-ً ٣

): ً ١:رّدة الزاي الاخلاء ألن رّدة اخلاء تقدمت يف 
ه تاء الواحدة الساكنة فإن آخر المن كل آخر اسم ت

  .االسم ُيرّد
  .نٕخبٕزتن وٕخْبْزت: جيوز: مالحظة

  
من كل : َمجٕلسْنا وَمجٕلْسكن: حنو -ً ٤

سكون فإن  بعدها: صدر املقطع األخري أصله اإلمالة
  .))ُكن((و  ))نا((هذا الصدر ُيرّد إذا أضيف إىل ضمري 

  .وَمجٕلٓسن نْسٓهۤلجيوز جم: مالحظة
من كل باء : شيٕبكتب ٕبْم: حنو -ً ٥
  .تالها ساكن ترّد الباء - انظرها – املضارعة

قاتل ْبيكتب وال ّدة يف ْبروعلى ما تقدم ال
  .تل الباء ساكنيألنه مل 

رب فهو على تقدير ضَب: إذا قيل: مالحظة
على تقدير أن بعد باء املضارعة ألف : أي ))بأضرب((
  .حمذوفة ))أنيت((
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ٕبضرب فهو على تقدير : وإذا قيل 
على تقدير أن بعد باء املضارعة ياء : أي ))بيضرب((
  .حمذوفة ))أنيت((

  
  من: كتبتب ْبٕتككتب ْبٕيحنو بٕن -ً ٦
تسبق بياء  أو يائها أو تائها اليت ))أنيت((كل نون 

  .املضارعة ُتَرّد
ألا  ))أنيت((د مهزة رومل ت: مالحظة

  .الُتَرّد
من  ))باب احلديد((ماوراء : مالحظة ثانية

احلارات يقولون حسب ماتقدم من القاعدة يف فعل 
ف وأهل ماردين ف وْبٕتعۤرۤرف وْبٕيعْبٕنعۤر: ))عرف((

وْبَيعرف ْبَنعرف : لبيني فيقولونأما سائر احل ،مثلهم
  .وْبَتعرف

  .ومثل ماتقدم فعل بنعطي وبيعطي وبتعطي
  .لل وبتعۤمل وبيعۤموكذا فعل بنعۤم

وتسهل مهزا -ءديرال: عربية :يالرَِّد
الصفة : -اليشددون األواخر مفتكون الردّي وه
 ،الوضيع ،الفاِسد: فاعل مبعىنالعلى فعيل مبعىن 

  .املكروه ،اخلسيس
ماانتصحت نصحَتك ]: من كمام[

  .عك َردي غالببط
الرِدي ردي كلما َجليتو ]: من حكمهم[
  .ٕصِدي

من االصطالح العسكري يف : يفالْرِد
كب خلف االر: الَرديف: من العربية ،اجليش العثماين

استعملوها جمازًا للجندي الذي أعفي من  ،الراكب
  .اجلندية ولكنه لدى احلاجة جيّند

 ،ديفيَّةالَر: وصاغوا منه املصدر الصناعي
  .ةالْرديفيّۤ: وهم قالوا

وأطلق السلطان حممود الثاين كلمة 
على اجليش االحتياطي  ))عساكر رديفة منصورة((

  .م١٨٣٤الذي أنشئ عام 
ويف اصطالح العيب كرة القدم أطلقوا 
  .الرديف على الالعب االحتياطي يقف خارج امللعب

  
  مصدر: ةـالَرذاَل: من العربية :ةالٔرذاۤل

  
صار دونًا وخسيسًا : صار رذًال ورذيًال أي :َرُذل

  .ورديئًا
  .الرذيل ورذل: انظر

غزالة شغلنا  طباخنا مازال]: من كمام[
  .كّلو رذالة

  .رذالت: واستمدت التركية
  .ّذلرذل للمطاوعة وتنرا: وهم بنوا منها

بنت التركية على َفّعل من َرَذله  :ٔرذَّل
  .يف معناهجعله َرْذًال للمبالغة ): العربية(

  .وقالت ترذيل وهم استعملوا كل تصرفاا
الرديء  ،اخلسيس ،الدون: عربية :الٔرذيل
  .من كل شيء

  .وهم مجعوه مجعًا صحيحًا
  .وهم أمالوا ،الَرذيَلة: ؤنثوامل
  .أثبته فيه: رّز الشيء بالشيء: عربية :ٔرّز

  .الرزة: انظر
  .انرّز: وبنوا منها للمطاوعة

  
ُرّز واُألْرز اُألُرّز واَأل: ))املنت((جاء يف  :الٕرّز
ست لغات وسابعة شاذة هي (( والُرّز ُرّزواُألُرز واآل

منه اهلندي : ضرب من الُبّر معروف: ))الُرنز
 ،هو معّرب : ))الشفاء((قال يف  ،والفارسي واملصري
  . ذكره أبو منصور

وهو مستولد من النبات الربي اهلندي 
  .أوروزا: املسمى
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  .حويل الغنية له عن املاءوهو نبات 
  .ايةاي والرزّۤة والرزّۤالرزّۤ: والواحدة عندهم

  .ياتّزۤارالرزاز والرّزات وال: واجلمع
  .الرّزاز: ويسّمى بائعة

  .وبيت الرّزاز يف حلب
: والعراق يسمي الرّز مطبوخًا كان أو ال

  .الٕتّمن
: وبالكلدانية ،زٓا وٓرزٓاوُر: وامسه بالسريانية

  .وٓرَزاا وَزُر
  .زٓأۤر: وامسه بالعربية
  .RIZ: وبالفرنسية
  .RICE: وباإلنكليزية

ية الرز من العربية نواستمدت اإلسبا
  .AROZ: فقالت

: الية من العربية فقالتغواستمدته الربت
ARROZ.  

  .وموطنه األصلي اهلند الشرقية
الغذاء األساسي عند نصف سكان  ّزوالر

  .األرض
ومثلهم  ،ضلوالرّز طعام الصينيني املف

  .يأكلونه حّبة حّبة وبسرعة ،ندونسيةإاليابان و
  .وينتج العامل الرز أكثر من القمح

وإذا أراد أن يسأل صيين آخر عن صحته 
  .كرزَّ كيف أكلَت: قال له

  .املوسوعة يف علوم الطبيعة انظر

  .٣٦٤ص١س: جملة العصبة انظرو
  .٢١٨ص٢٣س: وجملة الضاد

  .ودائرة املعارف للبستاين
  .٩٥ص: وكتاب النجيليات 

ربة أو أبو غالرز أبو : ومن أنواع الرز يف حلب
والرز  ،والرز الرشيدي أو أبو العرق األمحر ،حجرة سودا
والرز  ،والرز الطلياين ،والرز اهلندي ،الدمياطي
ورز قره  ،ورز القامشلي ،والرز املسكي  ،اإلنكليزي

  .صو

كي الشامي قصيدة يف بونظم إلياس مسا
  :جاء فيها ١٩١٣غالء األسعار سنة 

  رطلو بتسعة عني بالعني   الرز بستني   قفة
  وارـس نكأّنو عم بزي  والتاجر ملا بزين   

أنا ما بطلع رّزاية ]: من استعارام[
  .مبحشيتك

  .لإلسالم الكّبة للنصارى والرّز]: من أمثاهلم[
  رّزال.وـل شنق حالـّز للرز والربغـالع

الرشيدي والسمن  الرّز. ىإذا ّدا للملوك بتودَّ
الرز املفضل هو الرز الرشيدي : يريدون(  احلديدي

  ).ومثله السمن
مامن شجرة حتمل : ويعجبين مثل اليابان

  .الرّز مطبوخًا
  ]:من كمام[
  كة وقيم الرّز عن باَلاضرب شنيَن

  ى لكك ولكن اخلان  أدَفالبيت بيَت        
  .طبخنا رز ماجتيك الرّزية]: متچكاممن [

من أعمال بعض الناس كتابة سورة 
  .على حبة رز واحدة ))اإلخالص((

ّز وباكل رّز ي َهمِشَب]: من شديام[
  .ّز عالغايلودمعي َف

 هللاحبة الرز الواحدة أ]: من اعتقادام[
  .))اإلخالص((كاتب عليها واحد وأربعني مرة سورة 

حدا باألرض فرافيط  إذا هّر]: ويعتقدون[
خبز أو رز أو ملح بّدو يلّمن برمش عيونو يوم 

  .يامةالْق
 .ساوى لنا بالرز بصل]: من كنايام[

  ).على الرغد: أي(شباب مرّباّية عالرزاز واحملاشي 
  :ويطبخ الرز كما يلي

 ةيصب عليه بعد نضجه قلّي: املسلوق -ً ١
 ،عاتوقد يؤكل جبانبه بعض املسّق ،السمن احلديدي

  .وقد يضاف إليه الفول األخضر
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بعد نضج اللحم يصب : الرز بلحمة -ً ٢
وبعضهم يدهن  ،الرز على مرق اللحم واللحم معًا

 ،الصينية بالسمن حتته ويدخله الفرن ويقلبه حىت حيمّر
وقد جيعلون مع الضلع  ،الضلع احملشي: ويسمى

وقد يضيفون اللوز  ،ساف فريكة وساف رز
  .ءوالفستق والكستنا
  يسلق الرز ويبقى فيه بعض: الٔلّبة -ً ٣

صل وتصب عليه كوية السمن بالطراوة ويضاف إليه ال
  .وهي أكل املرضى ،يدياحلد
  .اللبة: انظر

  انظرها. رة الرزجمّد -ً ٤
  .الشوربة: انظر. الشوربة برز -ً ٥
  .انظرها .احملشي -ً ٦
  .انظرها .الرز حبليب -ً ٧
  .انظرها .الرز بعسل -ً ٨
  .انظرها .الزردة -ً ٩
عزموا بدوي على أكلة ]: من نوادرهم[

  أش يكون؟: قال لن ،حمشي
  .ويرو الباجنانرز وحلم حيشى ب: قالوا

الرز طيب واللحم طيب : فّكر فكر وقال
ال باهللا  ،ه وغشيلبّدو يكون فيه ح ،وعليش خيّبوا طيبني

  .ماناكل
عن  اللهم وارَض: ومن خطبة اجلمعة للزيين
  .الضلع السمني إذا كان يف الرز دفني

  :ومن معارضاته
  يدي فىتأوطبيخ الرز من 

  أعجمّي دي اختبار لألمور
  ىتا أـمنسف منه لنا مل

  نور قبَة -! ياصاحيب-هلُتِخ
  ...ناعن س ومنسف رز جاء يسفر :ومنها
  :ومنها

  منسف الرز تبّدى بعدها
  ضاء املكان قد ذو حمّيا منه

  دخالذا ماُأإحم لوالرز وال: ومنها

  ضمن احملاشي سيما القبوات
  آلكل ّذلالشيء مثلهما ي

ك ل رز كذيف) اللحم: أي(وادفنه : ومنها
  ...برل

  :ومنها
  يامانح للجياع منسف رز

  وارنكالقبة جللت يكل أ
  ...ومنسف رز جاء باللحم مترعًا: ومنها
  :ومنها

  وعاد بياض الرز والنقع ثائر
  غاب فيها سنا الفجر دجنة داٍج

  :ومنها
  أكل احملاشي صنعيت وفعايل

  والرز يل فيه وسيع جماِل
  :ومنها

   انظرواأقدور رز أم حلوم ف
  ُدإن كان ذا أو ذاك كل جيِّ

  :ومنها
  وحامل الرز يف األصحاب يعرب عن

  رَعبدر تألأل يف داج من الَش
  :ومنها

  حتشى باألرز وحلمة) الكمأة: أي( فإن هي
  دهن فهي قصدي من الدهِركثرية     

  وإن هي تشوى أو تضاف لربغل
  رورز وزيت وصفها جّل عن حِص     
  :ومنها

  ناسف صّبهاملن إىل الرز يف َم
  وبه قد أتى ليتحف صّبه

  ي برز وحلمِشيادجاجًا ُح
  وعلى السمن قد حتّمر لّبه

  :ومنها
  وصرت أرمق للمحاشي كذا

  طورًا إىل اللحم واألرزاز واخلضر
  :ومنها
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  بذيلي كن مبستتر: ىوالرز ناَد
  دفنوه مع رّز ويف وبربغٍل: ومنها

  )دفنوا حلم اخلاروف: أي(
  الفول الطرّي وبامة واللويب  

  ِمن حشاه يدفق ماء الرز عليه: ومنها
  )حشا خاروف: أي(

  من الدهن السّين سربا
  .ر يف جفانوفّت الرز أحِض: ومنها
  :ومنها

  والرز يف الِقدر قد َتهّدا
  ىخبار له َتندَّومن 

  رّز دفني مأكلك: ومنها
  :ومنها

  مامن أرّز واللحوم تصاحبه
  ذبهاإال ومغناطيس قليب ج

  وأضرا بصحن الرّز وي: ومنها
  )اضرب اخلاشوقة: أي(

  ألسفله ومل تقبل شفاعه         
  

  :ومنها
  اه فاق الكوكب الدّرّيا          والرّز ملا أن بدا سناه

  كالفجر صباح الرز: ومنها
  :ومنها

  نّقيها هات الكمايَة
  والرز واللحم احشيها

  :ومنها
  جاء صحن الرز يف بدء الطعام

  المعًا بالنور ميحو للظالم
  قل للذي يف طبيخ الرز قد أسرف: ومنها
  أحيلوا الرّز للسكب: ومنها
  كي الفرقدوالرز حي: ومنها
  منسف الرّز أنارا: ومنها
  :ومنها

  من يل برز جّيد بّلوري

  ّللت بالنورُك قد كُقبٍة
  :ومنها

  حييي البدن         ن گهات رّزًا أبيضًا ملء الل
وملا مات الزيين رثاه بعضهم فقال على لسانه 

  :موصيًا بعد موته
  طمروينأمطبوخ بلحم   أيا إخوان فيه  مبنسف رز
  .انظره. بائع الرز :الرّزاز  

  : طعام استمـدوه من الشام :الرّز بتفني
  

ظين أن أصل . طبيخ الرز ميزج بلحم مفروم يقلى
  .دفن فيه اللحم هذا: دفني أيبالرز : لفظ الكلمة

خ الرز بطي]: من حلويام[ :الرّز حبليب
  .مع احلليب والسكر

يتحلون به بعد أكل اليربق ]: من عادام[
  .واحملشي

: را مسوهصفذا صّبوا فوقه املهّلبية الإو
  .اْملَبّطن

الرز حبليب كلما برد أكلو  ]:من أمثاهلم[
  .بطيب

  :ومن معارضات الزيين
  مااحللو إال الرز يف مغلي احلليب

  مع السكاكر سيما الربماء     
  واحلليب اخلاص بالرز استوى: ومنها
  :ومنها

  إذا بدارز باحلليب وكذاك و
  كاللؤلؤ النظوم، ِنعَم املشهُد

  :ومنها  
  ورز باحلليب وما يليه

  ّيبهَلكالبوظة وصحن ُم
  هاتوا من الرز حبليب صحونا :ومنها

  رّشوا عليه سكرًا مزحونا    
  :قال واحد ألّمو العجوز]: من نوادرهم[

  ؟ يامو أجوزك إال أطبخ لك رز حبليب
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سنان آكل رز اأنا عندي  ،تقرب أمك-
  .حبليب؟

  .العيد حمسوا ا مدافع صبا :طواب الرز
خ الرز مع بطي]: من حلويام[ :رّز بعسل

  .رائب العسل
يكلف أحدهم صاحبًا له أن  :ٓوگرّز وفتن

  .ى عندهيتغّد
  ؟ أشّو الغدا: يسأله

ميأل ا  اوهي كلمة ارجتله( ،وگفتنوزر -
  ).فراغ العدم ألنه ال غدا عنده

  
خب تين]: من ألعاب السهرة[ :لعبة الرّز

مث يرقم كل ساهر منهم  ،الساهرون ملكًا ووزيره
مث يقول ... و١١و٩و٧و٥و٣و١برقم  يبرقم وتر أ

حلف الرز ماينباع إال : امللك بعد أن يستشري الوزير
نعم : وعلى ذي الرقم اخلامس أن جييب ،خمسةلل

ي الرقم وهكذا يأيت الدور لِذ ،وأنا بعته للتلّطعش
  .التلطعش

وإذا سها أحدهم وذكر رقمًا شفعًا أو 
  .رقمًا ذكره أحد قبله ُغّرم

  . احلسىناهللا أمساءمن : عربية :الرّزاق
  .اقعبد الرّز: ومسوا ذكورهم

يافتاح يارّزاق : ويف مفتتح جزء ألف بۤا
  .ياعليم ياحكيم يا اهللا

  
  .انظرها. لغة هلم يف الرستاق :الٕرزداق

أوصل إليه : زقًارزقه َر: عربية :ٔرٔزق
  .زقالِر

  .نرزقا: ةطاوعنها للمبنوا م
: قال لو. الرزق على اهللا]: من حكمهم[

. اسعى ياعبدي ألسعى معك: ارزقين قال لوياريب 
  .أش بساوي احلاسب مع الرازق

اهللا اليرزق الشّحادة ]: من كمام[
  .فر مرزوقاالك. سعادة

اهللا . مطرح مابترزق الزق]: من أمثاهلم[
أكوس مين . رزقنا الطحني لنسّمعكن طّق العجنيي
د گهللا رزقو أشطر مين برأن مين گهللا خلقو أزنأ

  .عولر العقول تريٓزق الْفّيغباهللا . وبلحقو
  .نال الرزق: ُرِزق فالن: من العربية :قٕرۤز
  

: واملؤنث ،وبنوا الصفة منه على فعالن
  .ةالرزقاۤن

  .تفع بهنكل ماُي: الِرزق: من العربية :قالٕرْز
  .األرزاق: واجلمع

أجتنا : ةٔقالٕرز: والواحدة عندهم من الرزق
  .رّوح لنا رزقتنا ،رزقة

  .ق والرسقة لغة هلم يف الرزق والرزقةوالرْس
  .الرزقات أو الرسقات: واجلمع

: ويف الكلدانية ،زقٓاۤر: والرزق يف السريانية
  .زَقاۤر

لقوه على طاصطالح تركي أ: واألرزاق
  .مايعطاه اجلندي آخر الشهر من مئونة

اإلنسان إذا شاخ بشيخ معو ]: من أمثاهلم[
. هللا الرزقألوقت ماخيلص ماخبلص من عند . قورز

م برزقو َكمن َح. زاقرقطع األعناق والقطع األ
الرزق املا هو ببلدك الهو . اَحليا بقطع الرزق. مماظَل
  .كلَدك وال لَوإَل

اللي رزقي عليه أهللا يعّجل ]: من كمام[
قطع فالن وّچو ب. رزق اهلبالن عاانني. عليه
  .ئولِّي رزقك ْبلِّصوم وص. الرزق

ي رزقك متل فّيك مبِش]: من تشبيهام[
  .معك

الرزق مقسوم والعمر ]: من حكمهم[
وسادت هذه  ،كان قاله جعفر بن حيىي(حمتوم 
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احلكمة على لفظ يدانيها يف سورية ولبنان والعراق 
  ).واجلزائر والسودان

  :يعلق يف حوانيتهم]: من شعرهم[
  التكن للرزق جمروح الفؤاد

  الرزق على رب العبادإمنا 
عري مخريتو بالليل الْب]: من اعتقادام[

  .البكّنس بيتو بالليل بكّنس رزقو. بتنقطع رزقتو
اللي . البطلع من بيتو زاخم بنقطع رزقو

إذا فارت القهوة . ق وّچا بقطع الرزقزرعيونا 
  .وانكّبت بكون بّدو جييا رزق

  .من أمساء ذكور النصارى :ٕرزق اهللا
  .رّزوق: فيقولونويلطفونه 

  .قعبد الرّزا: واإلسالم يقولون
  .الرزق: انظر

  .حسون رزق اهللا: انظر :ق اهللا حّسونزر
  .رزق: انظر: الرزقان

  .مجعه وشّده: رزم الشيَء: عربية :ٔرزم
  .انرزم: وبنوا منها للمطاوعة

  .الرزمة: انظر

  
: ة عن الفارسيةمن التركي :ةالٕرزماۤن

: ))نامه((اليوم و: ))روز((من  ،التقومي: انهنروز
  .كتاب اليوم: أي ،الكتاب

  .الرزمانات :ومجعوها على
  

مامجع وُشّد : ةالِرزَم: من العربية :ةالٕرزۤم
  .من املتاع

  .وهم رّدوا ،زماتالرَزم والِر: واجلمع
  .واحدة الرز عندهم :ةالٕرزّۤ

  .الرز: انظر
حديدة ذات : الَرّزة : ة من العربيةوالٕرزّۤ

 ،لگفيها ثقب القفل أو يدخل فيها اجلنثقب يدخل 
  .أو حلقة مثبتة باألرض تربط ا الدواب

  .الرّزات أو الٕرزز: ومجعوها على
  .ٕرٕزْه: ويف الفارسية

  .َرَزه: ويف التركية عن الفارسية
  

تلطيف . من أمساء ذكور النصارى :رّزوق
  .انظرها. رزق اهللا

  
 صلها قبلأة والرزيَّ: من العربية :ةّيالرز

املصيبة العظيمة أو املصيبة بفقد : اإلعالل الرزيئة
  .األعزة

  ...الرزايا والرزّيات و: واجلمع
جتيه  ،جتيه الرزّية]: من دعائهم عليه[

جتّيا  ،)حتريف عظيمات الرزّية(عضمات الرزّية 
  .ك مبارك ماأجاكياللي قالت ألّم ةالرزّي

البسو  ّوالبقٓطب توبو وه]: من اعتقادام[
  .بتجيه الرزّية
ه ّوالبقطب توبو وه]: من كتاب اللباد[

  .ةالبسو بتجيه الرزّي
: REGIE: من الفرنسية : جييأو  الرّۤ :يژالرّۤ

  .أطلقوها على مؤسسة حصر الدخان ،احلصر
 ه ١٣٠١أنشأ مؤسسة الرجيي األتراك سنة 

  .تسديدًا لديوم
طريقة : REGIME: من الفرنسية :ميژالۤر

  .احلمية ،تغذية املريض 
من  ،يبرِس: مضارعها عندهم :ىٔرَس

: رست السفينة ،ثبت ورسخ: رسا يرسو: العربية
  .وقفت

ت املناقصة أو املزايدة رۤس]: من كالمهم[
  .تاستقّر: على فالن

  .سي أرسيممطرح مابت]: من أمثاهلم[
  

  .أثبتها: حتريف أرَسى السفينة :ٔرّسى
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املزاد أو املناقصة على رّسى ]: ويقولون[
وهي هنا مبعىن رسى املتقدمة بنوها على فّعل  ،فالن

  .للمبالغة
  .ت السفينة على الشاطئرسّۤ: ومثلها

يستعملوا  ))رّسى((ومما تقدم يعلم أن 
  .متعدية والزمة

  
االسم من : سالةالِر: من العربية :لةالرسۤا

 ،لالصحيفة اليت يكتب فيها الكالم املرَس ،أرسل
 ،الة املشتملة على قليل من املسائل من نوع واحد

  .وهم أطلقوها على الكتاب الصغري
 ،وهم أمالوا ،لالرساِئ: واجلمع

  .والِرساالت
دير الرسائل وكاتب الرسائل من مو

  .اصطالح الدولة يف دواوينها
  .رسالت: واستمدت التركية

نحوه بمن يرسم بالقلم أو : عربية :ماالرّس
  .املناظرخمتلف 

  .وجيمعونه مجعًا ساملًا
  .قاموس الصناعات الشامية انظر

...: رسوبًا و ُءَرَسَب الشي: عربية :ٔرَسب
  .سقط إىل أسفل

بقي الطالب يف : ويف اصطالح املدارس
  .عّفص ومل يترحه بعد الفصّف

ل من رسب املتقدمة بنوا على فّع :ٔرّسب
  .جعله يرسب:  هأرسب: وعربيها ،لتعديتها 

  .ترسيب: واستمدت التركية
مقام : أو الراست أو الرصد :تالٔرْس

  .موسيقي
  .الرصد: انظر

 :ستۤر: يقولون يف لعبة البوكر :تْسالۤر
  .الباقي من املبلغ: مبعىن RESTE: من الفرنسية
  

الُرستاق عن : من العربية :الٕرستاق
  .املمتلك الزراعي ،القرية: وستاُر: الفارسية

  .الرساتيق: ومجعوها على
 .فالن رستاقو شبعان ٓذوق]: ويقولون[

ملوها جمازًا من القرية عاست ،تنظيم أموره:  يريدون
  .كل عمل التنظيم املطلق يف إىل إىل حسن إدارا مث

  
 ،رستق شغلو عاملظبوط: وبنوا منها الفعل

ن رتو مرستقة واوالدو كّلمو ،ستقَروكان ْم
  .عارنوالرستقة ِش ،تقنيمرَس

ترستق : للمطاوعة من رستَقوبنوا 
  .الترسٓتق: ومصدره

وإبدال السني زايًا لغة عندهم يف كل 
 ،رزدقةْم ،قرزَدْم ،رزدق ،الرزاتيق ،الرزداق: ماتقدم

  .الترزدق ،قترزَد ،الرزدقة ،رزدقنيْم
ويف  ،املقاطعة: روستٓاقٓا: ويف السريانية

  .املقاطعة: اقاروسَت: الكلدانية
  .الرستاق املتقدمة: انظر :تقٔرْس

قرية كبرية بني محاة ومحص  :الَرسَتن
والكلمة فارسية مبعىن  ،كانت حمط قوافل حلب

  .مسيت بذلك الرتفاعها وحصانتها ،النجاة
: RESTAURANT: من الفرنسية :سٓتورانالۤر

  .املطعم
  .الرستورانات :ومجعوها على

بت ث: رسخ ُرسوخًا الشيُء: عربية: ٔرٔسخ
  .ومتّكنموضعه يف 

  .ويف الكلدانية مثلها ،َسكْر: ويف السريانية
 ،فالن راسخ يف النحو]: من جمازام[

راسخ يف الذوق ويف احلب رسوخو يف عشق احلياة 
  .وفهم احلياة
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: من العربية ،من مفردات الثاقفني :الٕرسغ
املفصل مابني الساعد والكّف أو : غالُرسغ والُرُس
  .مَدالساق والَق
  .سؤغةالْر: على جيمعونههم و
  

أصله  ،مصدر َرَسَم التالية: عربية :مالٔرْس
تصوير الشيء  مبعىن واستعمله األتراك ،مبعىن الكتابة

  .وحماكاة منظره بالقلم
  

  .مجيل فن والرسم
  .املرَسم: واسم مكان الرسم

كثري من القرى يتصدر امسها ....  :مٔرْس
آثار : عربية ،كرسم العيس ورسم عّبود ))رسم((بـ
  .الركّية املدفونة ،الدار

 ،سوماهالبضاعة دفعنا ْر]: يقولون[ :مالٔرْس
أطلقوها على املبالغ املترتبة للحكومة على مايعمله 

  :والفرق بني الضريبة والرسم ،موّلدة ،الشعب
  .الضريبة: انظر

: وجيمعون هذا اجلمع ،الرسوم: واجلمع
  .الرسومات

 ،يگمرگالرسم ال: من رسوم احلكومة
ستدعاء رسم اال ،نتسابرسم اال ،رسم التحصيل
رسم  ،رسم التحويل ،رسم الربيد ،رسم اإلجازة

  ...رسم الداللة  ،رسوم املالية ،الدخولية
هالبضاعة برسم البيع أو ]: يقولون[ :مالٔرْس

حسب األصول  غدا: أي ،وهالشيء برمسي ،الشحن
  .كأمنا طبع بالرسوم ،ًا للبيع أو للشحن أو مللكييتّدُمَع

  
  .كتبه: رسم الكتاَب: عربية :ٔرَسم

 ))مَرْس((: واألتراك استمدوا مصدره
وهلجة حلب  ،لتصويرالشيء بالقلم: واستعملوها

  .س الرسمَدْر: استمدت هذا منهم فقالت
  .ارتسم: هوعربّي ،انرسم: طاوعهللموبنوا 

ويف  ،الرسم ،طاخل: وٓسمٓاُر: ويف السريانية
  .ُروٓسما: الكلدانية

بالشني (َشم ْر: ويف السريانية أيضًا
  .ويف الكلدانية مثلها ،صّور ،خّط): املعجمة

  .ماكتب نظمًا حتت الرسوم: ٥٢ص٢٩س: جملة الكلمة: انظر

  
  فـم األسقـَرَس: يقول النصارى :ٔرَسم

  
  

أعطاه : ْرَشم: من السريانية ،خورينا وكيل مطران
  .درجة يف الكنيسة
  .سامةالِر: واالسم

  .انرسم: وبنوا مطاوعها
 ،خططه خطوطًا خفية: رّمسه: عربية :مٔرسَّ

  .جعله يرسم: وهم استعملوها ملعىن
  .ترّسم: ومطاوعها

أطلقها األتراك على التحية  :م تعظيمٔرْس
  .فهي مصطلح عسكري ،العسكرية 

ماأخد العسكري للظابط اللي ]: يقولون[
لذلك ضربو وميكن يسحبو وما  ،عّدى رسم تعظيم
  .ي فيهمنعرف أش بساِو

  
: چيد رمسيگ: من التركية :چيدَگم ٔرْس

  .ض العسكريرالع
حسب : أطلقها األتراك مبعىن :مًأرْس

  .مبقتضى أمر الدولة ،النظام
املبلغ األصلي : حتريف رأس املال :مالالٕرْس

  .املخصص لكل مشروع
  .األموالالرساميل أو رءوس : ومجعوه على

  .رأس املال: انظر
ة الرمسۤل: فيقولون: َرْسَمل: وبنوا منه فعل

  .لواملرۤمس
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 ،والبالد الرمسالية ،النظام الرمسايل: وقالوا
وضدد  ،اليت قوانينها تقر امللكية الشخصية: يريدون

  .ةشتراكيشتراكي والبالد االالنظام اال
  
ف رمسالٓو باع من ٕعۤر]: من أمثاهلم[

  .شترىاو
. رمسال الدّالل الكذب]: كماممن [

  .ب مو عليك الذنب عاللي ساوى لك رمسالنالذ
  
  
  ]:من أغانيهم[

  ياأمسراين!  ياأمسر اللون
  بعطيك لترضى من عني رمسايل

  .الرمسال املتقدمة: انظر :ملٔرْس
وين اصطالح تركي مبعىن القان :يِمالٔرْس

وما رمسه  ،ه احلكومةوالنظامي واجلاري على ما سّنت
  .القانون

واملعاملة  ،األوامر الرمسية]: يقولون[
  .والكالم الرمسي ،الرمسية

  .الرمسيات الزم تنعمل]: ويقولون[
ي ورفعو كتب تقريرو الرِمس]: ويقولون[
  .للمافوق

  .ةِمَقود الداّب: عربية :الٔرَسن
  .وهم حذفوا اهلمزة ،األرسان: واجلمع

فارسي عّربوه هو : قيل: ))شفاء الغليل((يف 
  .قدميًا

: مأخوذ من الفارسي: ويقول فرنكل
املشتق هو أيضًا من  ))ريس((وأصله من  ،احلبل: رَسن

 ))نريسَد((أو هو مشتق من  ،َلغز: أي ))نيشَتِر((
  .لاُملَوصِّ: أي ))َرسان((أو من  ،َغَزل أيضًا: ومعناه

  .َرَسن: ويف العربية

 حَيفتباع اَجلَمل واس]: من كمام[
يوان بنربط من ارسانو وابن آدم من احل. َسنعالَر
  .لسانو

ه الحداۤج: ك فلتانَبٕأْش]: من كنايام[
  .والارسان

احلصان : يف اصطالح الفرسان :الٔرَسن
  .األصيل تنسب إليه اخليول األصيلة

  .وهم سهلوا اهلمزة ،األرسان: واجلمع
 ،يگاملعن ،العوبلي أو العبيان: ومن أرسام

  .الكروش ،ليالسبۤي
والشهادة يف الرسن يعطيها أمراء العرب 

يف [لذا جاء  ،نسب متسلسل ١٦يذكر فيها 
أي أصيل يف  ،عش كلبن سّطبكلب ا]: سبام
  .الكلبّية

فالن ماهو معروف رسن ]: من جمازام[
  .أبوه منني

  .اخليل: انظر
  .لَفعول مبعىن اُملفَع: عربية :الٔرسول
  .وهم رّدوا ،...ول والُرُسل الُرْس: واجلمع

: رسولدار: ويف الفارسية عن رسول العربية
  .املوظف يستقبل سفراء الدول

من : والرسول يف املصطلح اإلسالمي
  .أرسله اهللا هلداية أمة

  .تلميذ املسيح: ويف املصطلح النصراين
ماصدر : واألمر الرسويل عند الكاثوليك

  .عن كرسي البابا
مندوب  :والقاصد الرسويل عند الكاثوليك

  .البابا يف دولة من الدول
من شان  ،حبّب الرسول]: يقولون[

  .تزور قرب الرسول ،وراس الرسول ،الرسول
ما على الرسول إال : ويستمدون من القرآن

  .البالغ
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قه ه وفّرحنض: رشًا املاَء رشَّ: عربية :ٔرّش
نضجه ونثره : باملاء الشيَء ،قًاوألقاه قطرًا متفّر

  .وغسله
  .انرّش وارتّش للمطاوعة :وبنوا منها

رش باملاء : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
ألنه يتعّدى  ،رش املاء عليه: خطأ صوابه ،عليه
  .بنفسه

  .رشرش: انظر
بالسني (س وَرۤس َرْس: ويف السريانية

  .ومثلها يف الكلدانية) املهملة
عطيين  ،أجانا رّشة مطر]: من كالمهم[

  .القليل: يريدون: ك رّشة تنباكمّن
رّش امللح والبهار والقرفة ]: ويقولون[

  .والكّمون والفالفلة احلمرا املدقوقة عاألكل
: ومسوا السطل الكبري ذا البلبلة املثقبة الفم

  .الرّشاّشة
  .الرشاشة: انظر

أجاه رّشة زباين ]: ومن جمازام[
  .هرةاطلع رّشة مظ). قليًال منهم: يريدون(

: ومسوا اآللة احلربية ترّش الرصاص
  .انظرها. الرّشاش

: يريدون(رّش للو ٕدٔرة ]: من استعارام[
  .رّش على نار غضبو مْي). أغراه بشيء لينال منه

العندو ار برّشو عاملخلوطة ]: من أمثاهلم[
  .)ألن البهار غايل الثمن جيلب من اهلند(

  .رّشونقطة ْت]: من دعائهم عليه[
يقولوا (اَحلّش بّدو رّش ]: ممن كما[

: قالوا ،ٔرنديش احلّمام ٔصْفگ). إذا شرب البغيض
تيطالع مي منرش عوّچو : قالوا ،رّشوا عوّچو مي

  .مي
كانت بلدية حلب منذ ] من لوحام[

نصف قرن كما كنا نشاهد قبل أن تكنس الشارع 
شوفو معي دق دق عم بدق : تبعت قبلو رّشاش املي

هلون  ةيعطي علببو ،الرّشاش: صيحبو أبواب احلارةا
يمسك العلبة بني سيقانو بوبسرعة  ،وعلبة هلنيك

ومبشي باإليد التانية رش رش برش األرض وبطّرش 
هّوة  ،ماعليش ،بردون: بدون مايقول لن–املعّدين 

وبعد كم  ،نفسو سرج شروالو األسود عم بنقط مي
سنة متدّنا وألغت هالرشاش وساوت برميل بنّصو 
فتحة بتعّبيه مي ومن وراه أنبوب معقوف مثقوب 

  .رها حصانجيحيمل على عجلة 
جلبت سيارات الرّش  ١٩٢٨ويف عام 

وساوت مستودع مي يف عوجة السراي تعّبي 
  .هالسيارات مّنو

  .٧ص: تاريخ اآللة والتصنيع وتطورها انظر

من  ،يٕبرِش: ومضارعه عندهم :ٔرَشى
  .أعطى الرشوة: رشا يرشو: العربية

: وعربيها ،ىانرَش: وبنوا منها للمطاوعة
  .ارتشى

  .الرشوة:انظر

ويف  ،قّدم ،أعطى: شٓاْر: ويف السريانية
  .اَشْر: الكلدانية

  .يي بتمِشِشٕاْر]: من أمثاهلم[
: من العربية ،من مفردات البدو :الٔرشا

  .احلبل عمومًا وحبل الدلو: الِرشاء
ضّد : عربية ،من مفردات الثاقفني :ألرشاد

  .اللضال
نبات يؤكل مقبًال حّريف : عربية :الٔرشاد

 ،مفيد مقّو للباه ،الطعم مفّرض الورق كالبقدونس
  .وحيسن أن يؤكل دون ملح

  .البقدونس اَحلّد: وقد يسمونه
  .يةااداي ورشادة ورشرشاۤد: العرق الواحد

  .٣٣١ص٢٦س: ة الضادلجم انظر
يف االصطالح العسكري أطلقوه  :الرّشاش

  .حديثًا على آلة تطلق الرصاص طلقًا آليًا
  .شاتاالرّش: ومجعوه على
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  .َشّيشالُر: ومسوا الصغري منه
  .وكلمة الرّشاش عربوا ا كلمة املترليوز

  .انظرها
وضعها جممع دار العلوم مبصر  :الرّشاش

  .انظرها. ))الدوش((على كلمة 
  ق ذيـا على اإلبريـأطلقوه :ةالرّشاۤش

  
هي مبصب ذي ثقوب يرش املاء على األرض تالبلبلة تن

  .صيفًا ليبللها
وها على القنينة يوضع فيها لقكما أط

ف ّوترش بواسطة مقبض من اللستيك الونيا ووالك
  .يضغط

ينفخ يف مسرب له الكّوا  أما الوعاء الذي
  .البّخاخة: ليتناثر منه ذرات املاء فسموه

خّف : مصدر َرُشق الغالُم: عربية :اقةشالرّٔ
  .َحُسن يف اعتدال ودقة ،لُطف قوامه ،يف عمله

 :وهم قالوها وقالوا أيضًا ،وهو الرشيق 
  .قةالرْش: ق ومؤنثهالٕرۤش

  .مهاانظر. ق والترشيقترّش: وبنوا منها
  .برشت: انظر :برشتض بۤي

طبيخ من العجني : ةتاۤيأو الٕرش :الٕرشتاي
يرق ويقطع خيوطًا تسلق من العدس مث يقلى السمن 

  .الرشتاي بعدس: وهذه تدعى  ،ويصب عليه
يغلى : وهناك رشتاي أخرى من احللويات

احلليب ويضاف إليه السكر ويرق العجني ويقطع خيوطًا 
  .ليبالرشتاي حب: وهذه تدعى ،ويسلق يف احلليب احملّلى

  .األوىل إىل ذا أطلقت الرشتاي انصرفتإو
 ،شعريية: تهْشْرَأ: والرشتاية من الفارسية

  .- ))الدراري الالمعات((كما يف –رشتاية 
: وقال ،الرشيدية: مساها ))منت اللغة((ويف 
  .هَتْشطعام فارسيته َر
طعام مصنوع من : شتهالِر: ))الرائد((ويف 

  .والعدسالعجني 

الفارسية تعين اخليط  ))هَترْش((وكلمة : نقول
 ))املعجم يف اللغة الفارسية((كما يف -واحلبل

  .-للهنداوي
وكل ماتقدم حدس من مصدر غري جدير 

م فارسي ـأما املرجع احلقيقي فمعج ،مـبالتكل
ك ـلالِس: هـرشت: ))برهان قاطع((قال يف  ،حمترم
  ان أوـّى حلوى الكتـوحلوى تسم... طـواخلي
وشوربة  ،وهناك طعام األرشته ،لكالِس ىحلو

  .األرشته
 الرشتاية من الفارسية: واستمدت السريانية

  .َرسَتا: والكلدانية قالت ،شتٓاۤر: فقالت
  .))قصاقيص اخلياطة((ب الرشتاية بـ لقوت

  .انظرها
  .انظرها. ))سّتي ازبقي((وتلقب أيضًا بـ
  .انظرها. ))سيقان امليتة((وتلقب ثالثة بـ

  .انظرها. ))علي دّلو((بـ ةوتلقب رابع
  .خيص تافهركل هذه األلقاب لطعام 

  ]:ة أمهامامن مناغ[
  هبعرسك الطبخ رشتاي    هتس تك تس تك تستاي

  هرن بالچمچايضال  ران   ـروين اجليـوان عّي
ب املاء ّلحت: أصل الرشح العربية :حالٔرْش

وهم أطلقوه على مرض الرتلة الوافدة يسيل  ،من إناء
  .منها األنف

  .شوحاتالْر: ومجعوه على
  .ويصفون ملداواته أن ُيتبخر باحلرمل اليابس          

  .كما يصفون له شرب الزهورات الساخنة
من شان يُرو رشحك ]: من اعتقادام[
 ،صرة يف الدربلّت هازوّية ملح بصرة وصّر ْش

  .واللي بشيال بياخد عّنك الرشح
  .٤٨٦ص٦س: جملة املقتطف انظر

ح شَّۤروأنا اليومة ْم ،َبرد]: يقولون[ :ٔرشَّح
على فّعل للتعدية من  ابنو ،مو شلون ماكانيحة شتر

  .َرَشح املتقدمة
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  .رّشحْت: مطاوعةلل منها وبنوا
  .رشحو بضربة أو بنكبة]: من جمازام[

 ،فالن رّشح نفسو للنيابة]: يقولون[ :ٔرّشح
وهم  ،هأّهل ،هّيأه: رّشحه لوالية العهد: من العربية

  .استعملوها يف ماتقدم وحنوه
  .ترّشح: وبنوا منها للمطاوعة

 
...: دًا واورِشد رش: ... عربية :ٔرَشد

  .أرشده: ورشده اهللا ،اهتدى
  .انرشد: بنوا منها للمطاوعة

  .راشدفالن بالغ ]: من كالمهم[
  .ارشد ورشد والرشد والرشيد: انظر

: من العربية ،من مفردات الثاقفني :دالٕرْش
  .ىَوضّد غ ،اهتدى واستقام: مصدر َرَشد

  .سن البلوغ: وسن الرشد مصطلح فقهي
  

اهللا يرّشد ]: من دعائهم لفالن[ :ٔرّشد
: رّشده وأرشده إىل كذا وله وعليه: عربية ،طريقك
  .حكم بأنه راشد: رّشده القاضي ،هداه

  
املكتب الرشدي ]: يقولون[ :الٕرشدي
اصطالح عثماين للدراسة  ،يةدواملدرسة الرش

الوسطى املسماة اإلعدادية نسبة لسن الرشد يف 
  .طالب معاهدها

  .واملدارس الرشدية كانت ملكية وعسكرية
  .انظرها. بنوا على فعفع من رش :ٔرشٔرش

 ،)بالسني املهملة(س ۤرْسَر: ويف السريانية
  .ومثلها بالكلدانية
 ،رماه به: رشقه بالنبل وغريه: عربية :ٔرٔشق

وهم  ،طعن عليه: بلسانه ،النظر فيه حّدَأ: ببصره
 :يش مبعىنشرشق الزهر جاب دو: يقولون أيضًا

  .ألقاه
  .ٓشَقاويف الكلدانية ْر ،ٓآشقْر: ويف السريانية

  
خود رشق القداح ]: يقولون[ :الٔرٔشق

وخود هالتوب وعطيه للخّياطة ختّيط  ،نـسلواْخ
اين استّن: لفّراناويقول  ،مّنو قمصان لالوالد

والرشق يف . ع رشق الصواين من بيت النارـألطال
  ت نظرناـولف. محولة شنبلني: النيـاصطالح احلم

  
أا يستعملها أرباب احلرف وملعىن الكمّية املتماثلة 

  .القليلة
ولعلها من رّشة مطر مبعىن  ،مل جند هلا أصًال

إىل رشقة زبونات مبعىن القليل  – انظرها –القليل 
إىل كلمتنا هذه مبعىن الكمية القليلة  – انظرها –أيضًا 
  .املتماثلة

  .انظرها. حتريف الرشيق العربية :قالٕرۤش
  .قةالٕرْش: واملؤنث

: أجاه رشقة زبونات ]: يقولون[ :قةالٔرْش
  .القليل: حتريف رّشة زبونات أي

  .رش: انظر

ختمه : احلنطة ررشم بيد: عربية :ٔرَشم
  .بالَروَشم

  .الروشم: انظر
  .َشمْر: ويف السريانية

  .انرشم: بنوا منها للمطاوعة
  .الوشم يف ظاهر اجلسد: والرشم عربية

  .طلع لو حّب رشم جسدو]: ويقولون[
: َمةَرْش: من التركية عن الفارسية :مةالٔرْش
سري جلدي ُيدخل رأس الدابة ويربط  ،عنان الدابة
  .دَوقيف أسفله اِمل

  .رسن الدابة ،الرباط :رمشٓا: ويف السريانية
: وَرَتم ،عّدة اخليل: َمهِرْت: ويف العربية

  .شّد ،أسرج 
مايوضع على : مة بالفتحْشالَر: ))التاج((يف 
  .عامية ،فم الَفَرس
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هي على ماهو معروف : ))منت اللغة((ويف 
فإن مل تكن  ،اليوم التكون إال ذات زجنري من حديد

ألا  ،مة وجه الضبعْشولعلها من َر ،نَسكذا فهي َر
  .توضع فوق أنف الفرس

من أمساء الذكور األكراد حتريف  :ٓوٕرّش
  .انرها. رشدي العربية

 ،شواينساط َرْب]: يقولون[ :الرّٔشواين
 ،منسوب نسجه إىل قبيلة رشوان الكردية: يريدون

  .وهذه القبيلة اشتهرت بنسج البسط
): مثلثة الراء(الرشَوة : من العربية :ةالرّٔشۤو

وأصلها  ،عل للحاكم وشبهه ليحمله على مايريداُجل
  .احلبل: من الِرشاء
  .رشوة ورشوات: واستمدا التركية فقالت         

حلديثة من التركية واستمدا اليونانية ا
  .ROUSFETI: فقالت

  .ROUCHFET: ومثلها الرومانية فقالت
 ،اهلادي ،شدذو الُر: عربية :الٔرشيد

الذي ينساق تدبريه  ،الذي َحُسن تقديره ،ياملهتِد
  .إىل غاياته على سبيل السداد

وكذا األكراد مسوا  ،ومسوا ذكورهم به
  .رشيد أو حرفوها إىل رشو

إحدى : فخد من قبيلة اهليب :الرشيدات
  .قبائل أرباض حلب

نسبة إىل مدينة الرشيد على  :الرّز الرشيدي
  .شاطئ النيل

اصطالح عسكري حديث  :شالُرَشيّۤ
  .للرشاش الصغري

  .الرشاش: انظر
: صفة مشبهة من َرُشق: عربية :الرّٔشيق

  .ظُرف ،حُسنت قامته ،لُطف ،خّف
  .الرشق والرشاقة: انظر

ألصق بعضه : رّص الشيَء: عربية :ٔرّص
رّص ]: يقولون[وهم  ،أحكمه: البناَء ،ببعض وضّمه

 عصره مث جعله مثغسله : يريدون ،التنباك يف الراس
  .يلةگعلى رأس األر

  .ارنص وارتص: وبنوا منها للمطاوعة
ياشيخي رّص للو أدنو ]: من كالمهم[

رّص  ،بّدو رّصة أدن ،عم بسمع كلمةاد كو ملهلالو
  .الربغي

رّص التعمرية قوام : ّشاشونويقول احل
  .ألعّبي راسي اخلرمان

ليش بتدخل : قالوا للبسمار]: من أمثاهلم[
  .مالرّص الوراي: باحليط؟ قال لن

  ]:من أغانيهم[
  لعند هون وبس   شّبعتونا رّص

  منضاين يومني وبس       :   شافنا الدكتور وقال
  سيومني وبس يومني وَب    
ن وضيع معِد: الَرصاص: من العربية :صاصالْر

ينصهر  ،نه األبيض املسمى بالقصديَرممنه األسود و
فه اإلنسان رع ،١٥٢٥ويغلى بدرجة  ٣٢٧،٣بدرجة 

  .قبل أزمنة التاريخ
صاصاي والْر اصةالرْص: وقالوا يف الواحدة

  .صاصايةوالْر
  .الرصاصات والرصاصايات: واجلمع

  .العربيةوالرزاز لغة يف الرصاص 
  .دهن الرصاص: وقالوا
  .صاصي وقلم الرصاصاللون الْر: وقالوا

  .انظرها
وأطلقوا الرصاص على بنادق األسلحة 

  .ية ألن غالب أجزائها الرصاصارالن
 ،رصرصٓو: وبنوا من الرصاص هذا السالح

  .أطلق عليه الرصاص: يريدون
الرزمات خمتومة بالرصاص : ويقولون

  ..ون كمانگوالفا
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 ،صاصةوْر ،صاصوْر]: دعائهم عليهومن [
مربوكة من إيد أخو : وقد يزيدون ،عت لو رصاصةيب

.(...)  
: إذا ذكروا الرصاص قالوا]: كامچمن مت[
  .بقلب العدو
] ممكومنرصاص إال : قال لو]: ا

  .لوۤص: قرطاس؟ قال لو
ي رصاصة يف عينو فالن ٕإفِق]: من كنايام[

  .مابترّف
  .انظرها. امةّولقّبوا ا الع: رصاص األنبيا

لقبوا ا الكبة املستديرة  :ةغارۤبرصاص اَمل
  ).إذ كان الرصاص مستديرًا ،على التشبيه(

أطالل : الُرصافة: من العربية :ةصاۤفالَر
حجرها  ،مدينة عسكرية ترقى إىل العهد البيزنطي

  .أجري فيها تنقيبات عدة ،رخامي رخو
من  ،يف إدلب] من قرى حلب[ :ةرصاۤف

كما يرى األب أرملة  ،الرصيف: صيفتٓاْر: األرامية
  .١٨٨ص ٣٨س :املشرق: يف

أن ]: من اعتقادهم: [أو الَرَصد :دالٔرْص
بعض السحرة يسلط ماردًا من اجلان على أحد الناس 

  .د أو الرَصدومسوا هذا املارد الرْص ،يلحق به األذى
  .الشيخ كتب ال رصد]: ويقولون[
  

يف : ت أو الراستْسأو الَر :الٔرصد
املقام األول من املقامات : اصطالح املوسيقيني

  .الصحيح ،املستقيم: راست: من الفارسية ،السبعة
والرصد أشهر مقام يف املوسيقا الفارسية 

  .وهو األساس الطبيعي هلا ،والتركية والعربية
 ))دو((يقابل الرصد يف موسيقا الغرب نوطة 

  .ورژما
 ،رقبه: دًا وَرَصدًارَصده َرْص: عربية :ٔرٔصد

رقبه : النجَم ،ليوقع به هقعد له على طريق

ضبط حرارته وضغطه ونسبة : ّواجل ،بالتلسكوب
  ...رطوبته وقياس أمطاره وسرعة رياحه واجتاهها و

  .رصدنا: وبنوا منها للمطاوعة
  

: يريدون ،رصد حسابو]: يقولون[ :ٔرٔصد
إمنا يف  ،وليس يف العربية هذا ،شطب عليه وألغاه

أظهره وأحصاه ): الرصده(أرصد احلساب : العربية
  .وأحضره

  
: يريدون ،رصد امسو مالدفتر]: ويقولون[

  .حماه ومسحه وألغاه
  .انرصد للمطاوعة: وبنوا منها

:  -  ٤٥ص١٦س –قال زيدان يف اهلالل 
 ،ديالرص: ختم احلساب: الرصد عند التجار

  .والضرب بالقلم على ماكتب منه عالمة إبطاله
على  -ذا املعىنـتولد ه: إىل أن قال

يف عهد التمدن اإلسالمي ملا كانت   –مانظن 
فكانوا إذا قّدم  ،التجارة أكثرها يف أيدي الفرس

طلب له من عميل ودفع له أحدهم قائمة حساب ُي
إشارة : ))وصل((قيمتها كتب يف أسفل القائمة كلمة 

وهي  ،كما يفعل التجار اليوم ،صول القيمةوإىل 
  .الوصول: ))رسيدن((بالفارسية مشتقة من  

  .الرصيد: انظر
َفسَيكتب فسريصد ]: من كمام[

  ).السني هالفظ الفاء بعد به التهكم يوحي(
رصد ملشروعو مليونني ]: يقولون[ :ٔرٔصد

حتريف أرصد له شيئًا : لرية وحّطا يف البنك
  .له هأعّد): لعربيةا(

أطلقوا مصدر فعل رصد املتقدم  :الٔرٔصد
مبعىن قعد على الطريق يرقب وأرادوا به جمازًا اسم 

  .الفاعل أي الراصد
املتقدمة مبعىن  ))دْصالَر((لغة هلم يف  :الٔرٔصد

  .انظرها. املارد
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اصطالح تركي ملدار رصد  :هد خاَنٔرْص
) الفارسية( ومن خانه) ةالعربّي(من الرصد : النجوم

  .مبعىن الدار
 ،أحكمه: رصرص البناَء: عربية :ٔرصٔرص

  .ثبت فيه: يف املكان 
رص البضاعة ـرص]: يقولون[ :ٔرصٔرص

  ع منـوا على فعفـبن: ونةگرـرصوا الفـورص
  

ث ختموا مداخلها بالرصاص لئال ُيعَب: الرصاص مبعىن
  .مبحتوياا

  .ترصرص: فعععلى تف مطاوعها وبنوا
شال فردو وأجا ]: يقولون[: ٔرصٔرص

و وازم عدّو لقهوة محو برابعة النهار ورصرص
: وبعدا أجاه عفو صدر من رئيس اجلمهورية ،وختّبا

  .فعفعتبنوا الفعل من سالح الرصاص على 
  .ترصرص: وبنوا مطاوعه على تفتفع

  
رصرص احلديد أو ]: يقولون[ :ٔرصٔرص

بنوها على فعفع  ،طاله بالرصاص: يريدون ،رّصعو
  .من الرصاص

مرصرص على مال ما ]: يقولون[: ٔرصٔرص
الشيء مبعىن  بنوا على فعفع من رّص: حبرقو النريان

  .انظرها. بعضه ببعض قألص
  .صرصر ورصرص]: من جناسهم[

طال : لغة هلم يف رصرص مبعىن :ٔرصّٔص
  .الشيء بالرصاص

  .ترّصص: وبنوا منها للمطاوعة
: ع الذهب باجلواهررصَّ: عربية :ٔرصّٔع

  .ركّبها فيه: باجلواهر العقَد ،أنزهلا فيه
  .الترصيع :واملصدر

  .عرصّۤاْمل: وهم قالوا ،عرصِّاُمل: واسم الفاعل
  .نواوهم سّك ،عصَّاُملَر: واسم املفعول

ه نظم بعَض: ف الشيَءَصَر: عربية :ٔرصف
  .بناه ووصل بعضًا ببعض: احلجَر ،إىل بعض

ويف الكلدانية  ،فَصْر: ويف السريانية
  .مثلها

ويف  ،التبليط : ٓصفٓاْر: ريانيةسويف ال
  .ٓصَفاْر: الكلدانية

  
  

الرصيد يف : ))منت اللغة((يف  :الرصيد
ما يبقى لك أو عليك منه بعد بيانه : احلساب
وا ووّلد ،وأحسب أا موّلدة: قال املؤلف ،وشرحه

  .عِمل رصيده: رّصد احلساب أي: منها فعًال فقالوا
  .رصد احلساب: انظر

  .RESIDUUM: الرصيد من الالتينية: وقيل
 ،ذفاحل: رسيد: من الفارسية: وقيل

الدراري ((كما يف  –رصيد احلساب  ،الشطب
  .-))الالمعات

  .SOLDE: الفرنسية ويقابله يف
أطلقوها حديثًا على ممشى الناس  :الرّٔصيف

جانب من جانيب الطريق ألنه يكون مرصوفًا  ليف ك
  .باحلجارة

على  ))رصيف احملطة((ووضع جممع مصر 
طار أو ترسو إليه السفن قاملكان الذي يقف عنده ال

: ةـوهو املسمى بالفرنسي ،افرونـاملسخيطو منه و
C HAUSSEE TROTTOIR.  
 ،البالط املرصوف: صيفتٓاْر: ويف السريانية

  .افَتصيْر: ويف الكلدانية
  .َرصيف: ويف العربية

وأول شارع ذي رصيف كان يف باريس 
  .١٨١٤سنة 

صفة مشبهة على فعيل : عربية :الرّٔصني
 اشتّد: هوغُري مبعىن فاعل من َرُصن رصانًة العقُل

  .نوثبت واستحكم ورُز
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  .َرصني: ويف العربية
: ويف الكلدانية ،صينٓاْر: ويف السريانية

  .اصيَنْر
دّقه وجرشه ومل : رّضه رّضًا: عربية :ٔرّض

ملعىن تأثر اجلسم  أيضًا وهم يستعملوا ،كسره ،نعمُي
  .باصطدامه بشيء

: وعربيها ،انرّض: وبنوا منها للمطاوعة
  .رضرض ورضوض: انظر. ارتّض

ويف الكلدانية مثلها  ،رص: ويف السريانية 
  ).كالمها بالصاد املهملة(

 .مت يعطيه حىت رضاه]: يقولون[ :ٔرضا
  .وأرضاه) العربية(حتريف رضاه 

: يالِرضا مصدر َرِض: من العربية :الٕرضا
  .ضد سخط ،قنع

وهم  ،واستمدا التركية ومست به ذكورها
  .ومثلها الفارسية ،جاوروها 

: وإذا سبقت الِرضا بالباء جاز أن تسّكن
  .ضاي أو ِبِرضايٕبْر

لكلمة التاء جوازًا وإذا تالها ضمري حلقت ا
  :على التصريف التايل

 ،برضانا أو برضاتنا ،برضاي أو برضايت
برضاكن  ،كاكي أو برضاۤتضبر ،برضاك أو برضاتك

 ،برضاها أو برضاتا ،برضاه أو برضاتو ،اتكنضأو بر
  .برضاهن أو برضاتن

معناتو (( وزيادة التاء هنا كزيادا يف
  .))ومعناتا

أعطاه : رّضاه وأرضاه: عربية :ّٔضىر
  .أقنعه: وهم يستعملوا أيضًا مبعىن ،مايرضيه

  .ترضيت: واستمدت التركية
  .أرضى: َرعي: ويف السريانية

  .الرضا: انظر :ضاةالْر

 ،رضخ للحق ورضخ لو]: يقولون[ :ٔرٔضخ
: رضخ له أي: ويقولون: قال الشيخ إبراهيم اليازجي

يف شيء من هذا  ))رضخ((ومل يرد  ،أذعن وانقاد
 :يقال ،كسر الشيء اليابس: وإمنا الرضخ ،املعىن

رضخ له : ويقال ،رضخ اجلوزة ورضخ رأس احلية
  .إذا أعطاه عطاء يسريًا: مالهمن 

لعل معىن اإلذعان الذي : ونقول حنن
املاثلتان اأوحى به الراء والضاد  ))رضخ((تصيدوه يف 

  .))رضي((أيضًا يف 
 ،ّقهدمل ينعم : رضرضه ،عربية :ٔرضٔرض

  .انظرها. ّضرمن  فعفع وهي عندنا
بالصادين (ص ۤرع وَرْصَرْعَر: ويف السريانية

  .ويف الكلدانية كالسريانية ،)املهملتني
ًا ـعْضع َرـَرِض: من العربية: عٕرۤض

ع وَرَض) امية(وِرضاعة  ةعًا وُرضاعاضعًا وِرَضوَر
وهم  ،عفهو راِض ،ثدي أمه تّصما): جندية(عًا ْضَر

: وهو أيضًا رضيع ،وهم رّدوا ،ُرضَّع: واجلمع. أمالوا
  .فعيل مبعىن فاعل

  .انرضع: وبنوا منها للمطاوعة
فقه ((الدكتور إبراهيم السامرائي يف  لقا
قة بني الرمبا كان هناك ع: ٦٠ص ))اللغة املقارن

  .وهو فعل ))رضع((وهو اسم وبني  ))َضْرع((
أال ترى ألوف  ،طبيعيةبل عالقة : ونقول

التماثيل الصغرية يف املتاحف متثل امرأة تضرع إىل 
  .؟ برفع ضرعها هلهاإ

وفالنة  ،فالن أخوي مالرضاعة]: يقولون[
وحسب الشرع الجيوز له أن  ،أخيت مالرضاعة

  .يتزوجها
نا احلليب أجتنا أّيام نّست]: من كنايام[
ع رضّْۤم: ويسمون من يفطر باكرًا. اللي رضعناه

  .الفار
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حبلة ومرضعة وقّداما ]: من كمام[
  .أربعة وطالعا عاجلبل لتجيب دوا للَحَبل

نوا على فّعل من رضع املتقدمة ب :ٔرضّٔع
  .أرضع: وعربيها ،للتعدية

ي مابترضعو الولد إذا مابِك]: من أمثاهلم[
  .أّمو

إذا شربت املرضعة املي ]: من كتاب اللباد[
املرا اللي . عيون ابنا ملا بيكرب ع بتشّرم بترّضعوهّية 

مبوتوا اوالدا وهّنن زغار الزم ترّضع معن ديب زغري 
  .متا ميوتو

: من العربية ،من أمساء ذكورهم: ٕرضوان
  .َمَلك خازن اجلنة: ُرضوان

لطمو بالسيارة ]: يقولون[ :ضٔؤرْض
  .انظرها. ل من رضنوا على فعَو ،رضرضو

  .وضرْضْت: وبنوا منها للمطاوعة
: وبه وفيه الشيَء ضّيَر: من العربية :يٕرِض
  .اختاره وقنع به

عبارة احترام تقال لدى  ورضي اهللا عنه
  .قِبله اهللا: ومن يف مقامهم مبعىنذكر الصحاية 

  .ضّد سخط: ورضي عليه
  .رآه أهًال له: ألمرلضيه وَر

وهم يقولوا  ،يالراِض: واسم الفاعل 
  .الرضيانة: ؤنثهمو ،ويقولون أيضًا الرضيان

ي مابرِض. يي راِضالقاِض]: من أمثاهلم[
  .باد إال رب العبادالِع

 ّمواَهل ّما باَهلنرضي]: من كمام[
جوزي راضي أّشو فضول  إذا كان. مارضينا
  .ا راضي وأنا راضي وأش خبّص القاضيّوأب. القاضي

 ،اهللا يرضى عليك]: من دعائهم لفالن[
  .هّز ويرضى عليكنالعرش ي

  .أبّوا راضي وأنا راضي]: أغانيهممن [
  .ى من عني رمسايلعطيك لترَضَب: غريها

  .املرضي: الرضّي: عربية :يالٔرِض
وّمسوا إناثهم  ،وهم أمالوا ،الرضّية: ومؤنثه

  .به
 - انظرها–بنوا الصفة من رضي  :الّرضيان

  .الرضيانة: واملؤنث ،على الرضيان 
  .الراضي والراضية: وعربيها
وهم  ،أخوك من الرضاعة: عربية :الٔرضيع

  .استعملوها مبعىن الراضع
  
  
  .طفل رضيع]: يقولون[
صفة مشبهة : بالَرْط: من العربية :بۤطٕر

ي ِدَن: طبًا ورُطب رطوبة ورطابةَر طب الشيُءمن َر
  .ب ورِطبفهو رْط ،والن

  .طبةالٕر: واملؤنث
  .الُرطوبة: ةطَبۤرَه: ويف العربية

  .هلََّب: رطّبه: عربية :ٔرطّٔب
  .ترطيب: واستمدت التركية

  .رّطبْت: وبنوا منها للمطاوعة
  .ويف الكلدانية مثلها ،طبْر: ويف السريانية

باتاملرطِّ: دّمومسوا الشراب ا.  
  .رّطب خاطرو]: من استعارام[

عن  ،وحدة وزن قدمية: عربية :لالٔرْط
  .LITRA: الالتينية

أدري هل أصله لست : وقال أّدي شري
  .يوناين أم فارسي
  .طالالْر: وهم قالوا ،أرطال: واجلمع

ففي حلب : وخيتلف وزن الرطل بني البالد
ويف الشام ومحص ومحاة وبريوت  ،درمهًا١٠١٧
  .درهم ١٢٠٠ويف ماردين  ،درهم٨٠٠

كما خيتلف وزنه بني العراقي واملدين 
  ...واملكي واملصري و
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حماصيل ختالف كثرة ولعل سبب هذا اال
  .كل بلد أو قلتها

 ،والرطل احلليب يعدل عشرة أوقيات
  .غرامًا ٤٥٩ويعدل بالغرامات 

  .اجلاهلي رورد ذكر الرطل يف الشع
واستمدت الربتغالية الرطل من العربية 

  .ARRATEL: فقالت
زاا : ل البضاعة َطوبنوا من الرطل فعل َر

  .باألرطال
  

  .انرطل: ل مطاوعهاَطوبنوا من َر
  
لوما  .الرطل بّدو رطلني]: أمثاهلممن [
  .غزل رطل واوقّيةكّية كنت َبوقفيت عالْر
يومهون (ياست ارطال ]: من توريام[

وهم  ،مسها الست أرطالاتنجدون بولّية سأم ي
  ).ياستة أرطال من اخلمر: يريدون

ربك تالعاب باالرطال وال]: من حكمهم[
  .بّطال

  .فالن ضحكتو رطلني]: من استعارام[
دو أربع ـچرچي عن :]من ألغازهم[
بزين يف هاألربع وزنات مالرطل  ،َبْس وزنات

ي هالوزنات أّش ،لألربعني رطل فرد مرة كل وزنة
  ).٢٧و٩و٣و ١: (األربعة؟ 

مصدر : من العربية: طوبةأو الُر :ةطوۤبالْر
  .بَرُط
  .رطب: انظر

  .ُرطوبت: واستمدت التركية
أكله  :الكَأل رعى البقُر: عربية :ٔرٔعى

  .حفظه :األمَر ،ساسها: هرعيَت األمُري ،وسرح فيه
  انرعى للمطاوعة: وبنوا منها

  .َعاْر: ويف الكلدانية ،عٓاْر: ويف السريانية
  .َرَعه: ويف العربية

ويرى األب أنستاس الكرملي أن الالتينية 
  .مبعىن رعى REGOاستمدت من العربية 

نوا على فّعل للمبالغة من رعى ب: ٔرعّٔى
  .املتقدمة

حتريف  ،من مفردات الثاقفني :ععاالِر
  .الُرذال والسفلة من الناس): العربية(عاع والُرعاع الَر

الدم خيرج : الُرعاف: من العربية :عافالْر
  .رعف: انظر. من األنف

  
من  ،يف املعرة] من قرى حلب[ :عاياْر

. كما يرى األب شلحت  ،املراعي: ٔرٓعيا: األرامية
  .٨٢ص: حلب

  .انظرها. مصدر رعى: عربية :رعاية
  .برعاية الرمحن]: يقولون للتوديع[

متثل الرواية : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .حتت رعاية حمافظ حلب

اخلوف : بالُرْع: من العربية :بالٕرْع
  .والَفَزع

 الو ومل يستعملوا املاضي وال املضارع
  .األمر من ارد

  .الرعب: واستعملوا مصدره هذا
  .ةعۤبالَر: املرة ميف اس: اوقالو

 مبالغة اسم الفاعل: الرعّيب: واستعملوا
  .كمؤنثه ،ةيبالرّع: ومجعوه على

  .رعب: انظر

  .أفزعه: خّوفه: ّعبهَر: عربية :ٔرعّٔب
  .ترعيب: واستمدت التركية

  .للنار باملرعّۤ]: من أمثاهلم[
اسم الواحدة : َبةالَرْع: من العربية :ةالٔرعۤب

  .بالرْعأو املّرة من 
  .ويداوون الولد املرعوب مبا يلي

  .على أن يبول فورًا هحبمل -ً ١
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على غري علم منه إذ  هونويك - ً ٢
  .رعبة بتفّك رعبة]: يعتقدون[

وهي : يشرب من طاسات الرعبة -ً ٣
  .طاسات حناسية عليها طالسم وآيات

  .يتناول شراب الرعبة -ً ٤
 توشراب الرعبة اشتهروا بعمله بي

وبيت  ،ّجارينيف اجلّلوم ويف قسطل احل ))جودة((
بسقاق  ))ساخليامل((بأغري وبيت  ))الزيتوين((

  .الزهراوي
  

وشراب الرعبة من اختراع حلب حفظوا 
  .منذ القدمي سّر تركيبه

وسألت صديقي األستاذ عبد الغين جودة 
  :عن تركيبه فقال

يؤتى باحلديد ومثلها نضوات اخليل املستعملة 
طار ويغسلوا ويفرمون فوقها التفاح يشتروا من البي

وبتأثري محض  ،مرون مافرصمث يع ،القصريي أو الزعرور
مث نضيف  ،التفاح أو الزعرور حنصل على محض احلديد

وند واليانسون اوالرإليه العّناب وحملول حطب القينا 
  .رّكوالشمرا والس
جنكل ْت. انقطع مالرعبة]: من كالمهم[

ليش أبقى . حتتو من رعبتوشخ . كو من رعبتوَنَح
  .حتت الّدّكة والرعبة

حتريف الُعربون أو الَعَربون  :عبونرّٔال
  .دفع بعض الثمن أو األجرة مقدمًا): العربية(

  .الرعابني والرعبونات:وهم مجعوها على 
  .ربون مبعىن الُعربوندانيه يف العربية اُألوُي

: ويف الكلدانية ،رهبونٓا: ويف السريانية
  .رهبوَنا

ولفظ الرعبون متقارب يف العربية 
  .والسريانية والكلدانية والعربية واألثورية

 : ٣٨( وورد العربون يف سفر التكوين
١٨، ١٧، ٢٠.(  

إذا : أوصى حليب خبيل]: من نوادرهم[
يل تنكة فاضية ألعيب لك ياها  ابعت: حدا قال لك

  .بتسمح يل برعبون التنكة أوًال: قول لو ،زيت
  .صوت يسمع من السحاب: عربية :الٔرعد
  .وهم رّدوا ،الُرعود: واجلمع

: ويف الكلدانية ،ٓاَرْعم: ويف السريانية
  .َرْعَما

  .٨٧ص١جـ: اية األرب للنويري انظر
  من ، دـعم ٕترٓع]: يقولون[ :ٔرٔعد

عودًا دًا وُرْعد َرُعد أو َيرَعْرَي: رعد السحاُب :العربية
  .صّوت لإلمطار -وهم رّدوا–

 ،عم برعد وبربق]: من استعارام[
  .يغتاظ ويغضب: يريدون

 ،واحدة الرعد: الَرعَدة: من العربية :ةالٔرعۤد
  .االضطراب: وجمازًا

اسم املرة أو : ةَشالَرْع: من العربية :ةالٔرعۤش
  .َرَعد: مصدر َرَعش: شالواحدة من الَرْع

  .رعش: ويف العربية
 :َرَعف ورِعف أنفه: من العربية :فٕرۤع
  .سبق منه الدم

  .رشح ،قطر: َرَعف: ويف العربية
  .الرعاف: ١٥٥ص٣٣س: جملة الكلمة انظر

  
: وعربيته ،لبنوا الصفة على ٕفۤع :نالٕرۤع

  .خوهم استعملوها مبعىن الوِس ،األمحق: األرعن
: وعربيها ،عناة والَرالٕرعۤن: ومؤنثها عندهم

  .الرعناء وتقصر
  .ومجعها اجلمع السامل

  
الست الرعنة بتحّسب ]: كماممن [

إذا َسٕقَتك الرعَنا تعربش بدياال . كل الناس اجوارا
كل جهاز الرعَنا ). لتأخذ اإلناء الفارغ منك: أي(

  .لة للناس ورعنة حلاالَعْدْم. قماقم
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ن َعمصدر َر: الُرعونة: من العربية :ةعوۤنالْر

: وهم استعلوها مبعىن ،استرخى ،قُمَح: نُعفالن وَر
  .كان وسخًا

  .لغة هلم يف َرَعى القطيع األرض :يٕرِع
  .انظرها

  بنوا على فّعيل لصيغة املبالغة من :عّيبٕرال
  
  

دون (يب الَرِع: ويف العربية ،رعب للكثري الُرعب
  .اخلائف املرعوب): تشديد

  
كل من مشله : الرعيَّة: من العربية :ةالَرعيّۤ

املاشية أو يف اإلدارة أو يف فظ الراعي يف رعي ح
  .السياسة أو يف الدين
  .الرعيات والرعايا: واجلمع

  .رعّيت: واستمدت التركية
  .RAJA: واستمدا القرواطية من التركية وقالت     

: غارية من التركية وقالتلواستمدا الب        
RAIA.  

فالن رعيتو سويسرية وفالن ]: يقولون[
  .من رعايا إيران

ة عدل وّيساحلكم بال]: كمهممن ح[
  ).ظلم بالسوية عدل بالرعية: ويف حكم جند(ة بالرعّي

من : يٕبرِغ: ومضارعه عندهم :ٔرٔغى
  .صار له رغوة: يرغو رغا اللُنب: العربية

  .دي وبزۤبفالن عم برِغ]: من استعارام[
  
  .ى للتعديةَغبنوا على فّعل من َر :غّٔىٔر

  .ترۤعَأ: ويف السريانية

: يقولون: من مفردات البدو  :غاتالْر
): العربية( ثحتريف الِرغا: عندو ميتني غنمة ْرغات

  .الولد يرضع أمه، واألم ترضع ابنها: مجع الرغوث
: من مفردات البدو، يقولون: الْرغاد

د و د والراِغْغالَر: من العربية: غادى الْرعالرغات تر
وهم يستعملوا  ،املاشية ترعى كما تشاء :األرغد

  .عالللغنمة احلبلى بعد أن مجعوها على ْف
  
بًا وُرغبًا ْغَرِغب َر: من العربية :بٕرۤغ

أعرض عنه : عنه ،أراده وأحبه: غبة يف الشيءوَر
  .ضّله على غريهف: به عن غريه ،وتركه

  
  .فيعدونه دون حرف ،رغبو: وهم يقولون
وهم أمالوا ومسوا  ،بالراِغ: واسم فاعله

  .به
: الرغبان واملؤنث: وبنوا يف الصفة منه

  .ةباۤنغالر
  .انرغب: نوا مطاوعه على انفعلبو

  .رغبت: واستمدت التركية
نزوًال عند : واستمدوا من الغرب قوهلم

  .رغبة اجلمهور
 ،رغبه: يقولون]: من عثرات أقالمهم[

  .رغب فيه :صوابه: أخط
  .احملجوب مرغوب]: من أمثاهلم[

  .جعله يرغب: هرّغب: عربية :ٔرغّٔب
  .ترغيب: واستمدت التركية

  
بنوا على فعالن للصفة من رغب  :الٔرغبان

  .ةالرغباۤن: الرغبان ومؤنثه: فقالوا عالوة عن الراغب
. مصدر َرِغب: الَرغَبة: من العربية :ةالٔرغۤب

  .انظرها
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يقولوا إذا (زدتين رغبة ]: من كمام[
  ).طعن أحدهم بشيء مكروه

دون ( َرَغف العجَني حتريف :ٔرغّٔف
وهم يستعملوا ملعىن ماتقدم  ،مجعه وكّتله): تشديد
  .مث رّقه: بزيادة

ويف الكلدانية مثلها  ،َعفْر: ويف السريانية
  ).بالعني املهملة ودون تشديد(

  
رّغل الصحون واملعالق ]: يقولون[ :ٔرغّٔل

طالها بطبقة رقيقة من : يريدون ،بالدهب أو الفضة
أصلها أم بنوا الفعل من كلمة  ،الذهب أو الفضة

ARYIROS )فّضض: فمعناها ،مبعىن الفضة) اليونانية.  
  

  .ةۤلٔرغّٔواألواين ْم ،الترغيل:ومصدره 
  .رّغلْت: وبنوا مطاوعه على تفّعل 

  .قهره ،قسره ،رغمه: عربية :ٔرٔغم
  ).مثلثة(الرغم : ومصدره

  .انرغم: منها للمطاوعة وبنوا
قال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات أقالمهم[
 ،أزوره رغمًا عن هجره يل: ويقولون: اليازجي

 ،إمنا هو من التعريب احلريف  ،والمعىن للرغم هنا
هجره يل أو  عأزوره م: والذي يقال يف هذا املقام

  .املعىن املراد من التعبري اإلفرجني ووه ،على هجره يل
اليازجي السيد الشرتوين يف جملة  على ورّد

ضرة حالتعبري الذي يريده : فقال -٨٠١ص٢س-املشرق
الشيخ اليفيد مايفيده التعبري الذي عّربه كتبة اجلرائد 

وره بالرغم عن زأ((: ألن قوهلم ،عن اللغات اإلفرجنية
أو  ،أزوره متغلبًا على هجره بالقهر: معناه ))هجره 

فهو أقوى  ،أزوره راغمًا ماألقاه من مقاومة هجره
: فإن معناه ،أزوره مع هجره : وأبلغ من قول القائل
أو إن زياريت له يصاحبها  ،أزوره وهو هاجر يل

وعلى هذا فمعىن املقاومة والقسر  ،لهاهلجر من قَب
  .منتٍف من التعبري الثاين

والعريقون يف (رغمًا عّنو ]: من كالمهم[
  .رغم أنفو). غصب العّنو: ية يقولونالعام

) مثلثة الراء: (ةالرغَو: من العربية :ةالٔرغۤو
  .ماعليه من الزبد: من اللنب وغريه

: ويف الكلدانية ،روعتٓا :ويف السريانية
افًا گوتلفظ اجليم (ا ورجوَت ،رجوتٓا: أو  ،روعَتا
  ).فيهما

  .وتستعمل رغوة البحر يف عدة صناعات
أو (كل شغلو فاضي ]: من تشبيهام[

  .متل رغوة الصابون) ٕفْش
  
ماُرّقق : الَرغيف: من العربية :غيفالْر

  .وخبز من العجني
وهم ... فة والُرغفان وِغاألْر: واجلمع

  .فة والٕرغفانْغإألْر: يقولون
فيه من ثالمثئة  بّدال: ))القول املقتضب((يف 

  .لةَكوستني عامًال حىت يصل اَأل
رعَفا : ويف الكلدانية ،رعفٓا: ويف السريانية

  ).كالمها بالعني املهملة(
يصري الرغيف خّيال ]: ئهم عليهمن دعا[

  .د وراهگة يروّۤوه
غيف برغيف واليبات ْر]: من أمثاهلم[

  .عيفالبياكل رغيف ماهو ْض. جارك جوعان
رك غيف والبۤاالواقف بْر]: من كمام[

قالوا . نوّچو مابضحك لرغيف السْخ. برغيف
 .أربع ترغفة: تنني وتنني شقد؟ قال لن: للجوعان

  .غيفيت ْرعيف وأكل ِمفالن قال ْض
بياكل رغيف بيتو ]: من استعارام[
  ).يأيت امرأته حيث شاء(ني عالوّچ
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مقمّٔر متل رغيف ]: من تشبيهام[
كل عشرة عرغيف : كالمو متل حّبة الربكة. الصاج

الفّن يف وهو  ،الحظ أن اللفظ لطيف واملعىن الذع(
  ).حلب

  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم[
  هصحن السلط       طاطا يا طاطا   

  !يالطيف: قولو    بيضة على رغيف  
  هنزلت عاملدين            همينجيجة ِس

  همليانة شنين           هكسرت قنين
  َبْو: قال ال           شافا الباشا   

  .طاطا: انظر

دّشرت األم ابنا إذا ]: من كتاب اللباد[
حتت خمدتو  ـتوحدو يف البيت مبوت إال إذا حّط

  و تياكلو بروـج الرغيف من نّصـالببع. رغيف
  

بإيد وحدة مو بإيدتني بتبس  الرغيف البقسم. فقي
  إيدو؟

  :من معارضات الزيين
  غدت يف القطر حمطوطة      ا رغفان مغطوطة   يأ

  قم سقسق الرغفان: غريها
  :غريها

  وخّلي  دهنه جيري      وسق اللحم بالرغفان  
: من العربية ،ت عينورفّۤ: ]يقولون[ :ٔرّف

  .اختلجت: رّفت عينه
ويف الكلدانية  ،ارختى: َرف: ويف السريانية

  .مثلها
  .فَهۤر: ويف العربية

افقي رصاصة يف عينو ]: من كنايام[
  .مابترّف

  .الرفة: انظر
لوح خشيب أو غري خشيب : عربية :الرّّٔف

  .يف اجلدار لتوضع عليه األشياء تيثب

شبه الطاق جيعل عليه : ))دفع اإلصر((ويف 
  .طرائف البيت

  .وهم رّدوا ،الُرفوف: واجلمع
كّوة يف اجلدار يعلق : رف: عن الفارسية

  .فيها ويوضع عليها أمتعة البيت
  .راف: ويف التركية عن الفارسية

ية عن التركية الرف واستمدت الرومان
  .RAFT: فقالت

ويف  ،َرفٓا: ويف السريانية عن الفارسية
  .َرَفا: الكلدانية

ويف صناعة احلياكة أطلقوا الرف على 
احلاجز النسيجي ينصب حتت جمرى املكوك مهمته 

  .مجع قطاعات السدى
ت بابوجة فالن من نزۤل]: من كنايام[

ة احلالۤولّسا ). نزلت مرتبته ومقامه(: رّف ـعال
  رسـالوة العـالتزال ح: دونـيري(رف ـعال
س وماأهدي للعر: يريدون(اللّف عالرف ). لةثما
  ).عهد عقد الزواج قريب: ل أيثما

يا : يريدون! (يافلفل الرف]: من سبام[
  !).جنس الفار

  .رفس من فّعال: عربية :الرّفاس
  .رفس: انظر

  .رّفاس مارالبيت ضّيق واْحل]: من كمام[         
أطلقوه على الشريط اللوليب حيمل  :الرّفاس

  .أرض السرير
ويف اصطالح الساعاتية أطلقوه على جهاز 

 ،الصلة بني ربط الساعة وبني عقارا قطع مهمته
ففي ساعة اليد ترفع الرابط إىل فوق مث تديره فتدور 

وإذا أنزلته إىل مقره وأدرته أدرت به  ،معه العقارب
  .رابط الساعة
اصطالح املسابح أطلقوا الرّفاس على  ويف

العارضة اخلشبية تنصب على مرتفع من املاء يرمتي 
  .منها الساحبون إىل املاء
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الشيخ أمحد احلسيين صاحب  :الرفاعي
قربه يف  ،عراقي املنشأ ،))الرفاعية((إليه تنسب  ،طريقة

عاش يف القرن  ،حيج إليه خلق كثري ،قرية أم عبيدة
  .السابع اهلجري

وإىل طريقته ينتسب بيت الرفاعي يف 
  .حلب

منشد  ،شنكمصطفى احلريري الَب :الرفاعي
  .ه١٢٧٢مات س ،أذكار الزاوية اهلاللية يف حلب

الشيخ وفا حممد بن حممد الشاعر  :الرفاعي
كان ينظم القدود للتكية الرفاعية  ،املتصوف
له  ،كما ينظم ويلحن أناشيد الذكر واملولد ،ويلحنها

وله  ،جوامع حلب وزواياها وتكاياهارسالة يف 
رسالة يف أولياء حلب نظمها ملرض أّمل به عسى اهللا 

ونقلنا عنها  ،طبعها األب توتل ،أن يشفيه بربكام
وقربه نعرفه يف  ،ه١٢٦٤مات س ،يف موسوعتنا

  .الصاحلني
  :من مفردات الثاقفني :فاالرّٔ

مل ينقل عنهم : يخ إبراهيم اليازجيشقال ال
بتخفيف : رفاهة ورفاهية: وإمنا يقال ))الرفاه((لفظ 
  .الياء

أطلقوها بشكل اجلمع هذا على  :عالٔرفاۤي
كأنه مجع  ،كل شيء دقيق الصنع بديع التركيب

  .أي العالية املقام: الرفيعة
]: يقولون[ ،وأكثر استعماهلا يف النجارة

  .يقابله النجار العريب البسيط ،ّجنار رفايع أو رفايعي
سببه  ،اري الرفايع نصارىوأكثر ّجن

مث أم يأكلون ويشربون  ،اهتمامهم بعمل التوابيت
طيبًا ويسكنون أرقى البيوت ويعتنون بفرشها 

  .وأثاثها
مرك گرسم ال: رفتيَّة: من التركية :ةالٔرفتيّۤ
  .عن البضاعة

  .الفتيات: واجلمع

أطلقوه على مانصب فوق  :الٔرفراف
اإليوان طويًال وعريضًا من اخلشب املزّوق مهمته 

لكنه ببديع صنعه  ،حجب نور الشمس عن الليوان
: حتريف الرف املتقدمة ،يغدو حتفة شرقية أّخاذة

جعلوها على فعفع منه مث زادوا األلف فغدا وزا 
كل هذا ليلبسوا الكلمة ثوبًا من اللفظ يليق  ،الفعفاع

  .ا
): العربية(حتريف الرفرف : أو الرفراف

 ،كل مافضل فثين ،ماّدل من الشجر والنبات
استعملوه جمازًا يف اللوح أو اموعة من األلواح اليت 

  .كيب شيئًا فاضًال مثنيًا ملهمة البذخرتشكل بعد الت
 ١١٥ص ٣ ج– ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 

هلم رفراف  توكتب : -١٨٤٧عن يومية نعوم خباش سنة 
ما أخذت ألن كان ار  وأعطاين الكرۤا... الليوان
  .أحد

ومسوا حديثًا مافوق دوالب السيارة من 
رفراف : اجز مينع رشاش الطني وغريه مسوهاحل

  .السيارة
: رفرف الطائر جبناحيه: عربية :ٔرفٔرف

  .بسطهما وحركهما
  .ويف الكلدانية مثلها ،فَفْر: ويف السريانية

عم بترفرف جفوين ]: يقولون[ :ٔرفٔرف
ريف رّفت عينه حت: ليش؟ مابعرف عسى خري

  .اختلجت): العربية(
  .رّف: انظر

  .ضربه برجله: فسًاررفسه : عربية :ٔرَفس
  .وهم أمالوا ،الرفَسة: والواحدة

  .انظرها. والرّفاس فّعال من رفس
  .ويف الكلدانية مثلها ،َرَفس: ويف السريانية

  
العب من العيب  اشتّط]: من نوادرهم[

الكونكان ألن اللوح مل يسجل له رقم من نقوط 
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هّلق برفسة  ،التنغّر: فقال أحد زمالئه ،اخلسارة
  .عّناأوسترالية بتجي َل

  
ك عطيه ق مركَبإذا غۤر]: من كمام[
قّدم لنا الرفس بم لو العليق فالن منقّد. بالزٓود رفسة

 تالبي). ...متل البغل الشموس منقدم لو العليق: أو(
  .مار رّفاسضّيق واْحل

بنوا على فّعل للمبالغة يف رفس  :ٔرّفس
  .املتقدمة

  .ارفة: عربية :شالٔرْف
فوش فاش والْرالْر: وجيمعوا على

  .ةفوۤشوالْر
: ويف الكلدانية ،رفشٓا: ويف السريانية

  .ارفَش
  
  

  .الوحل والطني: شۤفۤر: ويف العربية
مل : رفضًا رفض الشيَء: عربية :ٔرٔفض

  .يقبله
  .انرفض: بنوا منها للمطاوعة 

يقولون لدى تشكيل احلروف  :َفعْر
 ،ُت: ْرفعٕت تۤا ُب،: بۤإبْرَفع ،أ: عأليف ٕأرَف: ةـبالضم

  ...ُج: عجيم ٕجرَف ،ُث: فعٕثْر ۤاث
فالنًا  ،وضعه ضّد: رفع الشيَء: عربية :عٔرَف
يف  الشيَء ،قّدمه وأعلى قدره وشرفه: على غريه

محلوه بعد احلصاد : الزرَع القوُم ،أه فيهاخّب: خزانته
  .لهطّو: البناَء ،إىل البيدر

وبه سوا  ِرفعْت: واستمدت التركية
  .وهم جاروهم ،ذكورهم

ع رَف. رفع عليه دعوى]: من كالمهم[
شي . رفعوا جلسة الس. ا أو بالكالمصوتو بالغۤن

يرفع إيدو عن قول لو . مابرفع عينو عّنو. برفع الراس
  .فالن ألفرجيه
: ا ببّين معالقاقارفاع سا]: من كنايام[

  ).حنيفة(
صارال رّجال بنّص بابوج ]: من كمام[

  .صارت ترفع راسا فيه
وكتب بقلم  ،رفع القلم]: يقولون[ :عٕرۤف

نقًال عن  ))بندق((يف القاموس وشرحه يف : فيعْر
ويف  ،ثوب من كتان رفيع: والبندقّي: الصاغاين

  .أنه من ااز ))الشفاء((
 ))رفع((و  ))الرفيع((ى ماتقدم استعملوا لوع
  .ضد غلظ

  .رفعه: رفّعه: عربية  :ٔرّفع
 ،رّفع الطالب ورّفعتو املدرسة: وهم قالوا 

  .فاستعملوها يف معىن عال وعّلى
  

فاستعملوها يف  ،رّفع صوتو: وهم قالوا
  .معىن جعله رقيقًا غري غليظ

فاستعملوها يف  ،رّفع برية القلم: وهم قالوا
  .معىن جعل بريته دقيقة

  .رّفعْت: وبنوا منها للمطاوعة
من الرفعة : ر األتراكومن أمساء ذك :ٕرفعْت

كما  ،وهم جاروا األتراك بتسميتهم -انظرها–العربية 
  .روهم بتسميتهم خليل رفعتجا

  يستعملون يف التهجي الرفعة أخذًا :ٔعةالٔرْف
  .الضّمة: العربية من عالمة الرفع
نقيض خالف الضعة، : من العربية: ةالٕرْفٔع

  .الذلة
: يريدون ،رّفف الدكان]: يقولون[: ٔرّفف
  .انظرها. بنوا على الفعل من الرف ،جعل هلا رفوفها
لني  ،اللطف: قالِرْف: من العربية :الٕرفق

  .اجلانب
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الشك أا تضطلع  :مجعية الرفق باحليوان
فقسوة اإلنسان الطاغي تدعه مبرتبة  ،مبهمة رفيعة

واإلنسان اإلنسان عضو يف  ،ى من مرتبة احليوانأدَن
اليرى سوءًا  ،هذه اجلمعية سواء انتسب إليها أو مل

  .إال أزاله واليرى خريًا إال بادره
لُطف به : َرُفق به وله وعليه: عربية :رٔفق
  .وعامله بلني

  .ترّفق: انظر
  .رفق حبالتو]: من كالمهم[
  

: يقولون]: من عثرات أقالمهم[ :ٔرٔفق
  .مرافقني: صوابه ،خطأ ،راحوا مرفوقني بالقوة 

  
كان الواحد إذا بّدو ]: يقولون[ :ٔرفّٔق

  لـيل الزم يشيلارة بالـارة حلـي من حـميش
  
  

فقوه بناس َروأكتر من هيك الزم ْي ،فانوس أو فنر
  .بنوا على فّعل من الرفيق العريبة ،موهحي

  .انظرها
  .قرّفْت: وبنوا منه للمطاوعة

واحد : الُرفقة والِرفقة: من العربية :ةٔقالٕرْف
فإذا تفرقوا ذهب عنهم  ،اجلماعة املترافقني يف السفر
وهم استعملوها ملعىن  ،اسم الرفقة وبقي اسم الرفيق

  .مطلقًا قالرفا
  .نواوهم سّك ،... لِرفاق وا: واجلمع

نّفس : عنه ،صّيره رافهًا: رّفهه: عربية :هٔرّف
  .وخّفف عنه

  .ترفيه: واستمدت التركية
اهللا مابغفل عّنا رّفة ]: من حكمهم[ :ةالٔرفّۤ

اسم املرة أو الواحدة من : الرفة: من العربية: عني
  .اختلجت: مصدر رّفت عينه :الرّف

بكا : رّفة العني اإلمني]: من اعتقادام[
  .َفَرح وإقبال: مالوأنني ورّفة العني الْش

. الصفة املشبهة من رفع: من العربية :عفيالْر
  .انظرها

  .فيعاينالْر: ويقولون يف النسبة إليه
  .و رفيعةرزفالن خما]: من استعارام[

: الَرفيق: من العريبة: أو اَلرفيق :فيقالْر
  .املرافق، الصاحب
وهم رّدوا  ،فقاء والِرفاقالُر: واجلمع

  .وقصروا
  .الرفقة: انظر

إطالق لقب : صطالح احلديثاالومن 
  .على كل من متذهب باملذهب االشتراكي ))الرفيق((

ويف (الَرفيق قبل الطريق ]: من حكمهم[
  ).الرفيق قبال الطريق: السودان

  .رفيق: ومسوا ذكورهم
  .ضد َغُلط وَثُخن: عربية :ٔرّق
  
  .رّققه: عربيها ،رّق العجني]: ويقولون[

  .العجنيرّق نا: وبنوا منها للمطاوعة
  .نواوهم سّك ،الَرقيق: والصفة

  .األرّق: واسم التفضيل منها
  .الرّقّية: واملصدر الصناعي
  .رّقت: واستمدت التركية

  
فرن العقبة مشهور بلحم ]: من كالمهم[

  .بساويه برقّية ورق السيكارة ،عجينو
 ،وحلالتوأرّق قلبو عليه ]: من جمازام[

حالة فالن  ترّق ،قيقةفو ْروكان قلبو رقيق وعواْط
  ).قّل ماله: يريدون(

أو (أرّق من دين ابن عزرا ]: من كمام[
  ).رّق من دين حّناأ
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ونزلوا  ،رّقو على رقبتو]: يقولون[ :ٔرّق
: ق اخلبزقجماز من ر ،بالصرامي ،بيجعليه رّق بالبوۤا

  .لطمه ليكون رقيقًا
  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم[

  ياقشر الفستق مارّقو      ياعيين رّقو مارّقو   
: أظن األخرية صيغة التعجب أصلها(

  ).ماأرّقو
من العربية  ،من مفردات الثاقفني :الرّّٕق

  .العبودية: الِرّق
  .٢٦٠و٢٣٣ص٧س: جملة الضياء انظر

  
كان يف كنيسة اليهود يف حلب  :الرّّٕق

: الِرّق والَرّق: من العربية ،التوراة مكتوبة على رّق
  .اجللد الرقيق يكتب فيه

 ))آستانة قدسي((وشاهدت يف خزانة : أقول
سان ثالثة مصاحف مدروجة مكتوبة ايف مدينة خر
والثاين خبط ابنه  ،األول خبط اإلمام علي: على رقوق

  .والثالث أظنه خبط ابن احلسني ،احلسني
  

من : هاجلوقة مافّيا رّق]: يقولون[ :الرّّٕق
م على الطار فيكون قاجللد الرقيق ير): العربية(ّق الِر

  .آلة قرع يف اجلوقة املوسيقية
  .انظرها. الرّقه جي: ويسمون الضارب عليه

  .رّفعه ،رّقاه :عربية :ٔرقّٔى
. مصدر رَقبه: الَرقابة: من العربية :ةالرّٔقاۤب

  .انظرها
ويستعملوا  ،من يرقص : عربية :الرّّٔقاص

  .نعتًا للحقري
  .ومجعوها مجعًا ساملًا

يتخذون ]: من أالعيب األوالد[ :الرّّٔقاص
من الورقة شبه طري يثبت جانباه خبيط ومن وسطه 

يركض األوالد فيعترضها  ،خيط طويل وجيعل له ذيل
  .اهلواء وترتفع وراءهم

  .اصاتالرّق: ومجعوها على
منه  ،نوع من طيور الكشة :الرّّٔقاص
  .األبيض واألسود

أطلقوها على اجلزء املترنح  :رّقاص الساعة
يقابله الدوالب يف  ،مينة ويسرة يف الساعات الكبرية

  .الساعات الصغرية يدور مينة ويسرة
  .الرّقاصات: ومجعوها على

  .٢٤٢ص٦١س: املقتطف انظر

أطلقوها على اخلشبة اليت  :رّقاص الطاحون
ذا وب ،بدورانهمتس ظهر حجر الطاحون فتضطرب 
  .حترك قادوس الطاحون ليجري منه احلب

 ،اخلبز الرقيق: الُرقاق: من العربية :قاقالْر
  .لقوه على اخلبز الرقيق املقلّي بالزيتطوهم أ

 ،نوا وقالواوهم سّك ،الُرقاقة: الواحدة
  .قاقايةقاقاي والْرالْر

وهم سكّنوا  ،الُرقاقات: واجلمع
  .قاقاياتوالْر

  
يتهكمون على من يتكل ]: كماممن [
  .عطيين رقاقة! ياطاقة؟: على غريه

يطلقوما على من يرّق : أو الرّقيق :الرّقاق
  .اخلبز

  .واآلن يستعملون يف األفران آلة ترقق اخلبز
أطلقوها على من يشحذ  :الرّقاق

  .السكاكني للقّصابني
 ،انتظره ،حرسه: رقبه: عربية :ٔرٔقب

  .رصده: النجَم ،حاذره
الُعُنق أو : ةَبالَرق: من العربية :ةالٔرقۤب

  .مؤخره
: وهم قالوا... الَرَقبات والِرقاب و: معواجل

  .قاببات والْرالَرْق
وذلك  ،واستعملتها العربية جمازًا مبعىن العبد

  .دة املغلولراوإ بإطالق موضع الغّل
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ويسمون جمّس  ،بة القطرميزقر]: ويقولون[
  .العود رقبة: ر العوداأوت

يبّل  دوق(تو برقبيت طْيْخ]: من كالمهم[
  ).سبابته بريقه وميررها على رقبته أو مؤخرها

. مابرقبتو حدا: ّلوطيگ .فالن برقبتو عيال
) ضام رقبتك أو برقبيتأو بْع(ٔطيتك برقبتك كو ْخ

أنا بقلع لك  .أنا ما حبّطو برقبيت. وداعيين يوم اهللا
  .رقبتو

فالن قطرميز بال رقبة ]: من تشبيهام[
متل ! ماشااهللا –نبع ). يريدون أنه قصري الرقبة مسني(

  ).غزير (:رقبة اجلمل 
: أي(ّض رقبيت حب ،برقبيت]: ميامأمن [

  ).هاحبّظ
هادا  ،ىـفالن؟ العم]: من كمام[

و كان ـاَجلَمل لو شاف حدبت. ةـألعن وأّدق رقب
ون رقبيت رقبة ـتك! ياريب. وقع وانقرفت رقبتو

  يـضربن. اـي وأحكيهـل ألدوق كلمتـمج
وضربتو الحين وحلتو شوف رقبيت من كتر 

  .ماسلختو
البطّلع لفوق بتوجعو ]: من كنايام[

ُغلبوا وجعلت : أي(اب گصاروا عمامي بر. رقبتو
: هللا يساعدوأفالن ). عمائمهم يف رقام أطواقًا

: فقري: يريدون(وة ْلماخلشبة للرقبة وماحلموة للَك
ماعنده إال ثوب واحد يتناوله من خشبة البيت اليت 

 نمث إنه يتناول طعامه منذ أ ،جعلها مشجبًا ويلبسه
  ).األكلة: وةگْلوأرادوا بال ،يصب عليه محوة اإلدام

جيعل إيدو قالدة ]: من دعائهم على فالن[
  .رةيبليه بزّت رقبتو وتكون الكالب حاْض. قبتولر

 ،دًا وُرقودًا وُرقادًاْقَرَقد َر: ربيةع :ٔرٔقد
  .نام: نوا األخريينوهم سّك

  .وهم أمالوا ،ةالَرقَد: واسم الواحدة
  .ةأخدلٓورقۤد]: يقولون[

  
 ،دت امليرقد الزيت ورْق]: يقولون[ :دٕرۤق

الدّن الكبري : ل الالزم من الراقودبنوا الفعل على ٕفۤع
  .يصّفى فيه املاء

  .الراقدة ّيإال ماملالختاف ]: من أمثاهلم[
بنوا الفعل على َفّعل املتعدي من  :ٔرقّٔد

  .الدّن الكبري يصّفى فيه املاء: الراقود
  
رب َص: يريدوزن ،قهوة مرّقدة]: يقولون[
  .هاّبها بعد طبخها حىت يرسب النب مث َصعليها طاخب
أبقاها : يريدون ،دةّقطبخة مر]: ويقولون[

  .بعد نضجها على نار خفيفة تتعقد
تركه بعد : يريدون ،خبز مرّقد]: ويقولون[

  .رّقه مدة على الطرح ليكمل اختماره
وضعه : يريدون ،رّقد البيض]: ويقولون[

  .حتت الدجاجة تفّرخه
  

  .املاء الرقيق: قاِرقحتريف الُر :راقالٔرْق
: يريدون(خليك عالرقراق ]: يقولون[

  ).التتعمق يف املوضوع
: أصل معناها ،رقص رقصًا: عربية :ٔرٔقص
مث استعملت ملعىن أتى حبركات فنية  ،ارتفع واخنفض

  .موزونة على إيقاع
  .والرقص من الفنون اجلميلة

بل رقص  ،والرقص لدى األمم قدمي جدًا
  .قبل أن يتكلم ويغين اإلنساُن

وكانت مهمته األوىل تعبري اجلسد كله عن 
  .احترام معبوده

  .حّج: انظر

  .َرقد: ويف السريانية
  .رقد: العربية ويف

وحاول بعضهم إرجاع كلمة رقص العربية 
  .مبعىن الرقص CHORYS:إىل الكلمة اليونانية 
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 واستمدت هذه الكلمة اليونانية السريانيُة
: ويف الكلدانية ،سطٓاۤكْرَأ: فأضافت إىل رقد كلمة

  .الرقص: ا مبعىنسَطۤكْرَأ
 ،الرقصة العربية: اء رقصات حلبومن أمس
 ،الرقصة الشرقية ،رقصة العّزاوّية ،رقص السماح
رقصة  ،يالينرقصة الۤد ،رقصة الٔقٔبا ،الرقصة البلدية

الدبكات  أن والتنس ،رقصة بشتكها ،خاينۤيشال
  .رقصات مجاعية

  .دبك: انظر
  .ا حديثًا أمساء رقصات الغربهيضاف إلي
الرقص بأن رقصوا والشربة  يف وتفننوا

يلة عليها گوبعضهم األر ،ة ماء على رءوسهمءمملو
  .نار على رءوسهن والراقص يرقص ويدّخن
احلّجيات : ويف القرى رّقاصون يسموم

  .رقصون أيام احلصادياحلجّية : واملفرد
  

ة أو الرقص على اجلمل ميثل بلوال تنس الع
  .ة قرباطيبلع

  .الرقص والرقوصة: انظر
  .الرقص عند العرب: ١٤ص٢عدد١٨س: جملة األديب انظرو

يف رسالة كهنة الروم الكاثوليك حبلب 
رقص النساء بوجود الرجال ورقص ((: ١٨٢٥سنة

ها تقع حتت ثقل غضب تالرجال بوجود النساء خمالف
  .))اهللا وغضبنا

  .))نوبة((رسالة كاملة يف  انظر
خمالفتها ((أخطأوا التعبري إذ قالوا : نقول

  ...خمالفة أمرنا يف منعها تقع: صوابه ،))...تقع
مطلع القرن العشرين كانت بعض ويف 

القهاوي تقام فيها إىل جانب الغناء رقصات أذكر 
  :ها القهاوي التاليةنم

قهوة الربتقال املسماة حاليًا قهوة  -ً ١
  .البليط

هي  ،قهوة كانت قّدام ّمحام القاضي -ً ٢
  .ااآلن خمزن لبيع املوبيلي

 ،قهوة الناطور خارج باب النصر - ً ٣
  .وهي اآلن قهوة محو

  .قهوة الشهبندر العتيق -ً ٤
وكانت هذه القهوات كغريها مقاعدها 

 ،وملا جلبوا كراسي القش الصغرية ،الرحالت الطويلة
أما قالطق القش فعيب  ،مصرنا أواۤد ،يكان ي ٔهْهۤإ

  .أن جيلس عليها غري الذوات
وملا كان سفور النساء حمرمًا كانت 

مراهقني يلبسون قبع الشعر  الراقصات آنئذ فتيانًا
 ،لق يف آذام خبيطثبتون احلوي ،وبدالت النسوان

وميسحون وجوههم بالبودرة وحيمرون وجنام 
 ،ازز يف العب عوضًا عن البتنيومنديل ،ويتكحلون

بتسم لٓو بتوالسعيد اللي  هنوالناس طاير عقال حوالي
وملا بتبّلش بترقص  ،ا مزيفةهالرّقاصة اللي بيعرفوَّ

ع وطلّۤ ،شوف الدلع وشوف الغنج وشوف هز البطن
الناس عم بزّتوا نصاص ايديات وايديات على 

  .يناتفتن! ياحلوة: هالرّقاصات وبزّتوا معا صياحن
هؤالء الفتيان الراقصني اثنان  من واشتهر

  :عرفنامها ألما عّمرا وأدركنا شيخوختهما
وكان يف  ،شكري الشامي النصراين -ً ١

إلو هّزة بطن وضربة صنوج ماحدا  ،الثامنة عشرة 
  .بسبقو فّيا
ين الشامي النصراين عبد اهللا املصاب -ً ٢

كان آية يف املالحة  ،وكان يف السابعة عشرة ،أيضًا
ومل قروش  ،سحر الدنيا بزمانو ،سماتبوضنني بال
  .حىت انفزر

ك َچْووكانوا يسمون هؤالء الراقصني َك
  .انظرها. ألتراككما يسميهم ا
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ك ألم اليكونون إال من َچْوومسوهم َك
به الذين يتنقلون مبخيمهم يف الرباري من َچقوم الكْو

  .مكان إىل مكان وهم القرباط
  .چك كلمة سباب واحتقارْووَك

حتاديني هد االهكذا حىت عوظل الرقص 
وكان يتفقد هذا  ،حادين وال جديد اّتحيث ُعّي

  .الوايل شئون حلب
ليلة دخل قهوة أمام مدخل التكّية إىل ذات 
  :الشرق وسأل
  من أين حتصلون على هؤالء الراقصات؟ -
هدول ماهن نسوان هدول اوالد ! أفندم -

  .تقنوا الرقصبشغلنت 
تقان إلهن وتعجب من قّدم الوايل وتأّم

  :الدور
  وليش مابتجيبوا عواضن بنات؟ ،هه ۤته ۤته ۤتتۤ -
 .َئسق: مابرضى القاضي ،أفندم -
حتاد والترّقي ت حننه يف عهد االسكتر إۤي -
 .لو شغل هوناالقاضي م

سيدي ولو جبنا بنات خبطفّون الناس  -
 .وبصري مدابح

وبعد كم يوم بّلشوا بعمارة قّلق باب 
برقصوا وال  ارج وأجوا بنتني مخسينيات مابيعرفوفال
منو بتشفتر : وعطا أمر الوايل للقومسري ،شحورواتي

على ضهرو على راسو  ْخْلبتضربو بالكرباج َس
 .مچاورة حىت جيي كيفو

! أقول لك يا قّدور: قال أبو محدو لرفيقو
 .ومسح دمعتو! احيفيياحيف على الزمن األول 

 .١٦٣ص٣٤س: اهلالل انظر
 .٤٣ص١٢عدد٩س: وجملة األديب

 .١٥٥ذريل ص نبلعدنان  ))املوسيقا يف سورية((وكتاب 

  
رّقاص برجني برقص ]: من كالمهم[
 .عالشربة

ح ّريفهللا أالربقص مع احبابو ]: من أمثاهلم[
من بعد ماكنت جوزا . أول الرقص غندرة. شبابو

التقول للمغّني غّني وال . صرت أرقص يف عرسا
 .مبدلة الرقص إال اكمۤا. للّرقاص ارقوص

جبو حوۤامن غيظو صارت ]: من كنايام[
 .دّق للو برقص - صاليت عالنيب –إلوقوام . ترقص

ي من غري إۤ ٕهْه فالنة ٕهْه]: من كمام[
األرض : املا بيعرف برقص بقول. طبل بترقص

و كل ُم. قص قتل لو سبع تنفسريقام الدب ل. عوجا
. دب برقص مساح؟ عمرك شفت. من چقچق رقص

 .نو ملا حبكي بترقصبدلة سنۤا
  
العادة : قال زبون املطعم]: من نوادرهم[

  أكرب من ٕأجر ؟ هاجليجة اللي جبت للي ياها ٕأجر
: سيدي؟ ماعرفت أّنو بّدك ترقص َمّحا-

 ).معها(
  ]:من هنهونام[
  اهللا راياَتك يعلي !يابو عريسنا

 كوالسعد يرقص ويدبك يف سراياَت        
  

 كنيناَتوسبع سواقي دهب تسقي ْج
 وحياَتك! عّمو: حتلفوسبع كناين         

 .السماح: انظر :رقص السماح
 .لعدنان بن ذريل ))املوسيقا يف سورية((كتاب  انظرو

أطلقوه لقبًا على  :عالبيدر درقص العبي
طحني الربغل يسلق مث ينثر على : ةسۤممۤيأكلة الْس

 .سطحة مفروم اللحم املقلي
ي األول فنان إذ شبه الشك أن املسّم

األسود على صفحة طحني الربغل اللحم املقلي 
 .شبهها بعبيد سود ترقص فوق البيدر

 .السميسمة وكزلية وكركودة: انظر
محله على أن : َرّقصه: عربية :ٔرقّٔص

 .يرقص
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 .ص حواجبورّق]: يقولون[
 .قصني السعادينروفالن من م

 .املشارقة: ١٠٥ص٢٣س: الضاد: جملة انظر
ع جرابو رّق: ويغلب أن يقولوا :ٔٔقعر

وسّده وأصلحه  خرقه أحلم: وقندرتو وقميصو
 .سّد ثلمته: والبناَء ،بالرقاع

 .انرقع: وبنوا منها للمطاوعة
رقاع من امن جراَبك ٕشّل ]: من أمثاهلم[

 .جراب غريك ال
رقع  :عربية: رقعٓو كّف]: يقولون[ :ٔرٔقع
: احلمار بسوط َذَنَب ،أصابه به: الغرض بسهم

 .ضربه
 .ضرب: َرَقع: ويف العربية

 .انرقع: وبنوا منها للمطاوعة
 ،رقع أجرتو ،رقع الغدا]: من كالمهم[

 .رقع دينتو ،رقع اللي إلو عندو ،يدّيةعرقع ال
 :يهزج األوالد]: من أهازجيهم[

 أقرع أقرع حنتيته   بّدو زيت وكربيته
  بابوجيت ترقعو   كربيته ما بتنفعو  

ّقي من بيت جنجقي ِل]: من كمام[
  .رقاع كّمل اهللا افراحكنا قاع لبيتاش
  .))جنجق((شرحه يف  انظر

أشبك راكدة : قالت ال]: مثاهلممن أ[
  .دارةقد مارقعت عالْغ: تارة؟ قالت الوحم

  
: رقعناها َمشو لٕألنصاري]: يقولون[ :ٔرٔقع

  .أسرع: رقع يف السري: عربية
سٓوف وارقاع نسوف وارقاع ْن]: يقولون[

أنت مكلف أن : نويريد( ٕصلنا العشۤاْوّمينا منشي َتْت
  ).تنسف التراب من حتت نعلك وأن تسرع

  

لّية ِري حلمة أورفةگرقع أن]: يقولون[ :ٔرٔقع
. جماز من رقع مبعىن ضرب: ت ارغفة وماشبعمع تَل
  .انظرها

  .انرقع: وبنوا منها للمطاوعة
  

ٔعة ع ومرتٓو ٕرْقزملة ٕرۤق]: يقولون[ :عالٕرۤق
سبحان من  ،ةوكّلن أصواتن رقع ،عنيواوالدو رْق
القليل  ،األمحق): يةبالعر(حتريف الرقيع : مجع ووّفق

  .الصوت الأدب فيه لشدته بغري لزوم ،احلياء
  .رّقع الثوب كرقعه: عربية :عٔرقّٔ

  .رقع: انظر

احترت . الربّقع مابعرى]: من أمثاهلم[
  .منني أرقّعك! ياتويب

  ]: من شعرهم التهكمي[
  رّبعصار لك أوضه وْم    ع ــاز املرّقـيا اّم القمب

  عـك وتترّبوصار لك طنفسة وسّداجة    لتجي أّم
بدال مامتشي وّزي ]: من كمام[

  .كتفك روحي رقّعي فردة خّفك
أهل مرّقع : ويسمون أهل باب النريب

  .بل هم أهل سقاق البّلوعة يف قرلق: وقيل ،جرابو 
  
  :سأل واحد رفيقو]: من جمازام[
  بتصلي؟-
  واهللا ترقيع-
أنا لّسا مادرت وّچي  ،سن مّنيحأ-

  .عالقبلة
يريد بالترقيع الفجوات بني الصالة 

  . وترقيعها بصالة الفوات ،والصالة اليصليها
عة من طالق: الُرقعة: من العربية :الٕرقعة

  .النسيج واجللد والورق وغريها يرقع ا
: ويف الكلدانية ،ورَقعتٓاُأ: ويف السريانية

  .ورقعَتاُأ
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قلم : قعة عن العربيةِر: من التركية: الٕرقعة
  .ب االرسائل اليت يكاَت: الِرقاع أي

وكان الرقعة القلم السائد لدى كل األمم 
اإلسالمية وغريها ممن يكتب بالعريب ماخال من 

وما خال املا بني حيث يكتب  ،يكتب بالقلم الفارسي
وما خال من يكتب باخلط  ،بالديواين ومن جياريه

  .املغريب الذي تأّسى اخلط األندلسي
وسبب ذيوع الرقعة سهولته وسرعة الرسم 

  .به
رقعة الشطرنج ورقعة : وقالوا :الٕرقعة

أطلقوها على اللوحة املربعة املقّسم سطحها  ،الداما
من اخلانات ُتَصّف فيها قطع الشطرنج أو  ٨×٨إىل 

 ،٣٢وعدد جمموعها  ،قطع الداما السود والبيض
  .خانة خالية ٣٢ويبقى 

ضّد : اللفَظ ،هظضد غّل: رّققه: عربية :ٔرقّٔق
  .فّخمه

  .عالمات األعداد: عربية :مْقالٔر
  .واستمدا التركية والفارسية مع مجعها

والعرب استمدوا أرقامهم من اهلند ومسوها 
وحافظوا على كتابة األرقام من  ،اهلندية ماألرقا

  .اليمني كما هو شأن كتابة اخلط اهلندياليسار إىل 
واستمد األوروبيون أرقامهم من األرقام 

استمدها البابا  ،العربية يف القرن العاشر امليالدي
وحقيقتها  ،العربية مومسوها األرقا ،سلفستر الثاين

  .األرقام العربية املستمدة من اهلندية
والمغاالة أن هذه األرقام هي ركن من 

الراهنة ولوالها ملا أمكن القياس  أركان احلضارة
 واألرقام الرومانية التساعد أبدًا ،وحساب املسائل

  .على عمليات احلساب األربع
  .َرَقم العدد: م فعلوبنوا من الرْق

  .انرقم الرقم للمطاوعة: وبنوا من فعل رقم

: ومنه قالوا ،رّقم: بنوا من فعل َرَقم ماك
  .الترقيم

  .الرقم للمطاوعةترّقم : وبنوا من فعل رّقم
  .١٣٢ و ٩٤ ص ٤٢ س: املقتطف انظر

  .١٠٢٩ ص ١ س: وجملة العصبة
  .١٧٦و ٢٤ ص ٢٨ وس ٢٣٩ ص ١٤ س: وجملة املشرق

  .عّد: انظر

 ،رقم فرد ،رقم متسلسل]: من تعبريام[
  .رقم زوج

  .أرقام خيالية: واستمدوا من الغرب قوهلم
تعبري مستمد من الغرب  :الٔرقم القياسي

  .أطلقوه على كل عمل أتى بنتيجة خارقة
ويسجل الرقم القياسي بإشراف جلنة 

فالن ضرب الرقم القياسي يف : فيقولون ،مسؤولة
واملعمل ضرب الرقم القياسي  ،السباحة أو يف القفز
  ...يف جودة احملصول

 ..غب مرور: يكتبون يف الكمبيالة :ٔرٔقم
ملزوم أدفع حلاملها املبلغ املرقوم من تارخيه أدناه 

  ...أعاله
: رقم الكتاَب: عربية ،املكتوب: يريدون
  .وهم استعملوها مبعىن كتبه ،هطبّين حروفه ونّق

املبلغ : يف املبلغ املرقوم] ويقول املتندر[
  .اقوم

. حتريف رقع: جرقم البْع]: يقولون[ :ٔرٔقم
  .والرقمة انظرها

  .وارتقمانرقم : وبنوا للمطاوعة
أو  ،فالن َقَلع ورقم]: ومن استعارام[

قلع جلد استه ورقمه على : يريدون(قم لع ورۤاقۤا
  ).وجهه

مامسح لو الوايل يدخل ]: يقولون[ :ٔرٔقم
كأنه جعله  ،جماز من رقم املتقدمة: ورقمو بّرا بالبوظ
  .رقعة لبعج اخلالء

  .انرقم وارتقم: وبنوا مطاوعه
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 - انظرها–حتريف رقع بنوه من رقم  :ةالٔرقۤم
  .واستعملوها يف كل ماسد ثلمة

رقمة الدربّكة والطبل واملزهر ]: ويقولون[
  ...و

ورّقن  ،رّقن امسو مالدفتر]: يقولون[ :ٔرقّٔن
: من التركية ،شطب امسه وحماه: يريدون ،قيدو
: رّقن الثوَب: عن العربية ،اإللغاء ،اإلبطال: ترقني

عالمة أهل ديوان اخلراج  ،والترقني ،زّينه بالزعفران
  .جتعل عى الرقاع لئال ُيتوهم أنه ُبّيض

  
 ضّد: رّق رمصد: الِرّقة: من العربية :ةالرّٕقّٔ
  .غلظ وثخن

  .رّق: انظر

زاد يف الرقة حىت اخنرق ]: من كمام[
  ).كالم عريب موّلد(

  
بليدة شرقي حلب على شاطئ  :الرّٕٔقة

كانت  ،هي اليوم حمافظة الرشيد ،الفرات يف اجلزيرة
  .وفيها آثار ،فتحها عياض بن غنم ،قاعدة ديار مضر

: الَرّقة ومعناها: مسها بالعربيةاوأصل 
  .األرض جبانب واد يغطيها املاء أيام املّد مث يرتّد عنها

  
  .افًاگويلفظون قافها 
  .اويّگالر: والنسبة إليها

  .صدرت جملة الفرات عددًا خاصًا بالرقةأو
وطبع الشيخ النعساين احلموي كتاب 

  .البن احلّراين ))تاريخ الرقة((
اسم أطلقوه على الضارب على  :جي هالٕرقّٔ

مما اصطلح  ووه ،الرق من آالت اإليقاع يف املوسيقا
زادت التركية اهلاء لتحسني  ،على تسميته األتراك

مث  ،ألن رقجي غري حسن وقعها على األذن ،اللفظ
  .أداة النسبة: ))جي((ب أتت 

  .الرّقه جّية: واجلمع

  .الرق: انظر
حتريف  ،من أمساء إناث اإلسالم :رّقوش

وأعوزهم خالء  ،بنوه على فّعول للتلطيف ،رقّية
أداة : ))سو((مكان الم فّعول فاستمدوا من السريانية 

  .ًانشي ))سو((وجروا كثريًا على جعل  ،التصغري
: وقالوا ،بنوا على َفْعَول من رقص :وصٔرْق

  .وصةوصة والرْقرْقٔوص واْملرْقاْمل
، وص للمطاوعةرْقْت: وبنوا من رقوص

  .ٓوصالترْق: واملصدر
  .رقص: انظر

  .احلافظ ،احلارس: عربية :الرقيب
  .ومن أمساء اهللا احلسىن

  .ل مهزتهالرقباء وتسّه: واجلمع
) لبيبة: يريدون(صبّية لبّية ]: يقولون[

  .يبقر بتقول للقمر غيب ألبرك مطرحك
اصطالح عسكري للضابط الذي  :الرقيب
  .رتبته فوق العريف

  .يقابلها يف املصطلع العثماين اجلاويش
. قّل حياؤه: الصفة من رقع: عربية :الّرقيع

  .انظرها
  .عانالٕرَقعا والٕرْق: وجيمعوا على

الصفة من : الَرقيق: من العربية :قيقالْر
  .انظرها. ))رّق((

  .قاقالْر: ومجعوها على
  .قيقةالْر: املؤنث

  .قيقاتالْر: قيقةومجع الْر
  .ويف الكلدانية َرقيَقا ،َرقيقٓا: ويف السريانية

  
 ،قيقةكلمتو ْر ،قيققلبو ْر]: من كالمهم[

ممشى يف النهر  ،قيقةسكّينة ْر). خيجل: (و رقيقوّچ
  .قيقْر

قيقة أو رقيق حالتو ْر]: من كنايام[
  .فقري: احلال
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كتاب رقيق املعىن ورقيق  ]:من استعارام[
  .اللفظ

العبد : من مفردات الثاقفني، عربية: الَرقيق
  .اململوك

 من صنعته رق العجني: اقوالرقَّ :يقّقالرَّ
  .ترقيقه: أي

: كترية عالشراب َرك مْي]: يقولون[ :ٔرّك
مزجه ): العربية( حتريف َرّخ الشراَب ،صّب: يريدون

  .باملاء أو بغريه
  

رّك عليه وصار عليه رك ]: يقولون[ :ٔرّك
  .طرح بعضه على بعض: عربية رّك الشيَء: كتري
  .الرّكة: انظر

حتريف : ركاه ليدحبو]: يقولون[ :ٔركى
  .تكاه
  .تكى: انظر

موضع : الِركاب: من العربية :كابالْر
  .رجالرجل من الَس

  .كابومشي يف ْر]: يقولون[
  
  

الضعف : الَركاكة: من العربية :ةالرّٔكاۤك
  .يف الرأي أو العقل

  .الركيك: انظر
: وعليها ب الدابَةَرِك: من العربية :بٕرۤك 

  .عالها
وهم  ،ب َكْركوب واَملالُر: ومصدره

وزادوا  .ل ومل يستعملوا املصدر امليمينوا األّوّكَس
  .بالٕرْك

 ،كبناْر ،تٕكْبْر: وصرفوها كما يلي
  .ركبوا ،تٕركۤب ،بٕرۤك ،كبتوْر ،كبيتْر ،كبتْر

  .وهم أمالوا ،بالراِك: واسم الفاعل
  .وهم رّدوا ،ابّكالُر: واجلمع

ى مَش: َقيالطر ،سافر فيه: وركب البحَر
مضى على : هرأَس ،انقاد له: هواه ،اتبعه: هَرأَث ،عليه

ألقى نفسه : اخلطَر ،اقترفه: الذنَب ،وجهه بغري روّية
  .صار مدينًا: ركبه الَدين ،إليه

وقاسوا على ركوب الدواب ركوب 
ركب : اآلالت احلديثة الربية والبحرية واجلوية
  ...الدّراجة والسيارة والقطار والباخرة والطيارة

  .واستعملوا الركوب جمازًا ملعىن السفاد
 ،وركبو اهلم ،بو اخلوفرْك]: وقالوا[

م وركبو االس ،وركبو العار ،وركبو الوسواس
  .وركبو النحس ،وركبو املرض ،البشع

  .احلال وركب: وقال يف الذكر
  .ركب: اريتگويف ملحمات أو
: وترخم الكاف(ب ۤكْر: ويف السريانية

  ).ومثلها يف الكلدانية ،فتلفظ خاء
  ).وتلفظ الكاف خاء(َرَكب : ويف العربية

  .َرَكب: ويف األشورية البالية
: واحلبشةويف هلجات جنويب جزيرة العرب 

  .َرَكب
  

وكان القانون العثماين قدميًا حيظر ركوب 
  .اخليل لغري املسلمني حىت األجانب

  .٦٨ص ))األجانب يف حلب(( انظر
  
رتل عّنا أنا القرود البالدّبة ]: من أمثاهلم[
أو اجلحش البرتل أنا عنو أمة اهللا (ا بالسود ترك

. احلب واحلبل والركوب عاجلمل ماخبتفوا). تركبو
. اللي سعدو فاين إذا ركب اجلمل بعّضو الكلب

شقد بتحمل على هينَتك ومهَلك؟  : قالوا للجمل
: قالوا ،فاتدرمهني كّمون منخوالت منّض: قال لن

. ّمحل ّمحل واطالع ركاب: وشقد بالزور؟ قال لن
  .يوم اخلسيل اركاب وسري
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كب تعلب رۤا: أمر عجيب]: من كمام[
  .سعد الرّكابتقاتلوا احلمري من . ديب

فالن . فالن ركب الريح]: من كنايام[
فالن راكب التنكة . بيلوي ْسرب ومعّبكل شۤاۤآ
وينو : سأل أحدهميو). سكران اليعي: يريدون(

  .ركبوه ليسقوه: فالن؟ فيجيبه املسؤول
ك رمحة تعيش وتركَب]: من توريام[

  ).يريدون جمنونة امسها رمحة(
ولدًا رفع  إذا ركب ولد]: من أهازجيهم[

  ؟.مارك تعيش وتركبوبارك ْحْم: األوالد صوم
  

وضع : شياَءاأل َبّكَر: عربية :ٔرّكب
 ،جعله يركبها: ركّبه الفرَس ،بعضها على بعض

 يف الرمح والنصَل ناَنالِس ،ها كذبًاّفقَل: رّكب القصة
  .وضعه فيه: يف اخلامت يف السهم والفّص

  .بۤكْرَأ: ويف السريانية
  .تركيب:التركية واألورديةواستمدت 

 .بيكز للشبۤاب قزۤاـرّك]: من كالمهم[
  رّكب ،احـب للقفل مفتـرّك ،ب اللمبةـرّك
  
  

رّكب الشقلة  ،رّكب البواري للصوّبا ،بدلة اسنان
  .رّكب ملحفة اللحاف ،ووينك يا ضيعيت

  
  ...و ... رّكب من هالدوا ْم]: ويقولون[
 ،ك مرّكب عسعديعَدس]: ويقولون[

  .وفالن مابيعرف برّكب مجلة
 مابقطع الراس إال اللي ركّبو]: ويقولون[

  ).وهو من أمثال جند(
 ،ة أو مقلوبيلركّبوا عليه ح]: ويقولون[

  .ب عليه ديون الدنۤاّكر
  .رّكب الطحنة]: من كنايام[

العرج  ركّبنا ورانا أعرج]: من كمام[
  .عاخلرج مّد إيدو

  
: كباسم املرة أو الواحدة من الٕر :ةۤبالٕرْك

  .املصدر الذي زادوه
  .ركب: انظر

املوصل مابني : كبةالُر: من العربية :ةالٕركۤب
  .الفخذ والساق

  .الُركب والُرْكبات، وهم رّدوا: واجلمع
  ).وتلفظ الكاف خاء(ه كوَبۤرَأ: ويف العربية

وتلفظ (روك بوركٓا وْب: ويف السريانية
  ).ويف الكلدانية مثلها بالفتح ،كاف خاءال

: واجلمع ،يبجراب رّكۤا]: يقولون[
  .طويلة تصل إىل الركبة: يريدون ،جرابات رّكاّبية

تغّدينا عند أبو حممد ]: فيقولون[ويبالغون 
  !.شلون ياحج ياسني ،كّبة بسفرجلية الدهن للركبة

  
  .الربغل بسامري الرَكب]: مثاهلمأمن [
  
َسك مّنا حنلق إذا مبو]: من كمام[

  .شعرتنا خلّيا تصل لركبتنا
  
غرزه يف : حنوهوركز الرمح : عربية :زَكٔر

  .أثبته ،األرض 
ز الشربة عزيق اركو]: من كالمهم[

. ركز التراب يف عقب الدست. االشباك َتتربد مّيت
ّملا . كزهالولد ماهو رۤا. عباب السقاق ةركز لٓو ركز

  .بركز عقلك بتندم
  .انركز: للمطاوعةوبنوا منها 

الرجل العاقل : الِركز: من العربية :الٕرْكز
 وهم يستعملوا يف املالذ واملوئل ،احلكيم احلليم

  .واملستند
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 ،َرَكزه: ز الرمح حنوهرّك: عربية :رّكز
  .وهم يستعملوا ملعىن مجع القوة يف مركز

ب هالّلعي. كالمو مرّكز]: من كالمهم[
رعجي هاملصۤا. اخلاناتالطاولة شاطر يف تركيز 

الشيخ بدر . مةرّكز ضربتو احلاْسيبيعرف شلون 
فالن أخو . الدين النعساين فّنان يف تركيز النكتة

  .لفةحايلة يف تركيز الَب
رّكز البحث : واستمدوا من الغرب قوهلم

  .على نقاط معّينة وهاّمة
 ،ركّز اهلجوم: صطالح العسكرياالويف 
  .تركيز املدافع
  

: يف اصطالح الصّباغني: زةگأو الر :ةالٔركۤز
خرجون مسوها الركزة ألم عندما ُي ،عصا الصباع

الغزل أو النسيج من املصبغة يركزونه على العصا 
  .لينشف قليًال قبل نشره

  .احنىن وطأطأ رأسه: عربية :ٔرَكع
احنىن يف الصالة : ويف الشرع اإلسالمي

  .على سنن بّينها الفقه
  .طاوعةانركع للم: بنوا منها

  .جعله يركع: ركّعه وأركعه: عربية :ركَّع
  .رّكعْت: وبنوا منها للمطاوعة

املّرة : كعةكعة والَرالُر: من العربية :الٕركٔعة
  .انظرها. من َرَكع

عات والُركع، ْكعات والَرالُرْك: معاجلو
  .ععات والٕرَكالٕرْك: وهم قالوا

ال عندو واحد حّص]: من نوادرهم[
 ،توب وصّلي! لدويا: حلالومخست جحاش قال 

إىل أن  ،يفطس لو جحشوكل مدة  ،وتاب وصّلى
قال  ،األيام عترس هاجلحشيوم ِم ،بقي عندو واحد

  .قك برفقاتكحلبتمشي واال أنسفك ركعتني أ: لو

ل عج: مجعه: ركم الشيَء: عربية :ٔركم
  .كامًابعضه فوق بعض حىت يصري ُر

بنوا على فّعل مبالغة يف ركم : ٔرّكم
  .املتقدمة

  .َسَكن واطمأن: عربية :ٔركن
  .خضع ،احنىن: نۤكْر :ويف السريانية

 ،ركن اهلوا  ،ركن املطر]: من كالمهم[
وأنتو يابنات ليش !  والدااياركنوا  ،ركن البحر
  . ؟ ماعم بتركنوا

 ،قوَّى بهُيما: كنالُر: من العربية :نالٕرْك
  .من الشيء اجلزء اهلاّم ،عةَناَمل ،العّز

وهم استعملوا  ،ناألركان واألرُك: واجلمع
  .ثانية بني بنيالاجلمعني على جعل ضمة 

األسطقسات : واألركان عند القدامى
األربعة أي املواد األربع األصلية البسيطة اليت هي 

ر واهلواء واملاء االن: وهي ،أساس كل كائن 
  .والتراب

  .الزكاة من أركان الدين]: ويقولون[
  
ن اإلذاعة رْك]: احلديثة ومن التعبريات[
  .ركن اهلواة ،ركن الطلبة
  
  

أركان : ومن االصطالحات العسكرية 
مصطلح عثماين ملن درس بعد الدراسة : حرب

 ،اليستعملون مفردها ،العسكرية فّن احلرب
  .نالرْك: واصطالح اليوم
وهم  ،صّيره ركينًا: ركّنه: عربية: ٔرّكن
  .رتّبه ونظمه: يستعملوا ملعىن

ومرتو بيتا  ،رّكن شغلو]: كالمهممن [
عينك تشوف شلون  ،مرّكن واوالدو كّلن مركنني

شوف بنتو ضفرة  ، مركّنة ووظايفن مركّنةنتياچنط
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أهللا  ،هإۤ ،شعرا وعقدة ريباناتا كلّو تركني وذوق
  .نهنّيْي

: ة هاتوا طنيهاتوا رّك: يقول البّناء :ةالرّٔكّۤ
الصغرية ميأل ا مع احلجارة الرقيقة : ةالرّكبيريد 

: من العربية ،الطني الفراغات حول حجر البناء
  .مايرصف من احلجارة بعضها فوق بعض: الرّكة

  .الَرّكات والٕركك: ومجعوها على
ا ـأجون ،ةـأّشي هالرّك]: من كمام[

ألن (ك أو رّكات رّكات ك رَكرَك! اهللا ماشا –
: الشّكة(: بّدا شّكة  هالرّكة ،)الرّكة حجر غري منظم

  ).شوك كان حيرق يف الفرن
  .ةرّكة متل قفا الدربّك]: من تشبيهام[

أطلقوها على إناء القهوة ذي  :ةۤوالرّْٔك
: ة العربيةجماز من الركَو ،املقبض وامليزاب تطبخ فيه

  .اإلناء الصغري من اجللد يشرب فيه املاء
  .واتالرْك: ومجعوها على
  .الدولة: والشام تسميها

أو (فالن رّكيب خيل ]: يقولون[ :الرّكيب
بنوا على فّعيل للمبالغة يف فاعل ): ركّيب بيسكليت

  .انظرها. من ركب
  .الرّكيبة: ومجعوها على

  عيلةبنوا على ْف :ةكيۤزأو الَر :ةكيۤزالْر
ومنه  ،عيلة ملا ُرّكز وثّبت يف األرض ليحمل عليهأو َف

  .كل واحد من دعامات البناء
  .كايزكيزات والَرالْر :ومجعوها على

 ،الضعيف يف عقله أو رأيه: عربية :الٔركيك
  .السخيف لفظًا أو معىن: من الكالم

: ويف الكلدانية ،كيكٓاْر: ويف السريانية
  .اركيَك

. كتري مالبشر عقولن ركيكة]: يقولون[
وملا بتعيش وبكون  ،ك املظاهرواليغّر ،ماتظن العكس

  .عندك عني بتعرف

ذات  البئر: الَركّية: من العربية :ةكيّۤالْر
  .ويستعملها الريفيون فقط ،املاء

  .كاياالَر: واجلمع
كّية كنت لوما وقفيت عالْر]: من أمثاهلم[

  .بغزل رطل واوقّية
: ضًارْك) العربية(حتريف ركض  :دگٔر

  .عدا
.يدگد والْرْگالٔر: ومصدره عندهم  

  .ّيدگالَر: ومبالغة اسم الفاعل
  .ةّيۤدگالر :ومجعوه على
  .دگانر: د للمطاوعةگوبنوا من ر

يد ليجيب گد رگعم بر]: من كالمهم[
فالن مبلك عشرين . يد گاشتغل الر. الراسني سوا

مرّقع وفرحان على  -شوفو–يد وقمبازو گر حمفتا
  .عقلو

رملة أي شافين ضااحل]: من كمام[
قرع شّد اخليط من بعيد واأل. د هرولةگكّشف ور

ليش أدنيك كبار؟ قال : للجحشقالوا . يدگد رگبر
د والعشا گد منرگنْرْم .شم اخباربد وگقدما بر: لن

: ال ت؟ قال دة وحمتارةگأشبك را: قالت ال. خّبازة
  .دارةقد مارقعت عالْغ

ف ييصري الرغ]: من دعائهم على فالن[
  .د ومايلحقوگد يرگير هوخّيال وه

وحوش د اْلگدت رگإن ر]: من حكمهم[
  .ك مابتنوشم لك رّبَسغري الَق

نكن زأكوس مين أهللا خلقو أ]: من أمثاهلم[
قالوا . د وبلحقوگربمين أهللا رزقو أشطر مّني 

  .عالشغلتني مامنقدر: اوا قالدوا وعّووگْرا: البللْك
  ]: من شعرهم[

  حمبوبيت يف السما كيف الوصول ليها؟: قال لو
  اريهجإد عگبالدهب بتر هلا خشخش: قال لو
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ب روحا سفر الكۤال متل]: من تشبيهام[
  .دگد ورجعا رگر

  .ركد: انظر :ّيدگالٔر
: أكالتو وحدو رّم ٕرّمعم ْب]: يقولون[ :ّمٔر

  .أخذته بشفتيها: الكأل والبهيمُة ،كلأ: عربية
  .انرّم: وبنوا منها للمطاوعة

 ،ألقاه: وبالشيء رمى الشيَء: عربية :َمىٔر
: رماه بالسوء ،لقهطأ: عن القوس أو عليه السهَم
  .سّلطه: رمى به على البلد ،عابه ،امه

م ـــوه ،مايةمي والِرالَر: صدره مو
  .استعملومها بإسكان املصدر الثاين

  .ى للمطاوعةانرَم: وبنوا منها
  .َماْر: ويف الكلدانية ،ٓامْر: ويف السريانية

  
ل َلگرمى الرصاص وال]: مهمالمن ك[

الن ـف ، رمى رقبتو ، رمى راسو ، اتـوالبومب
 ،روـان اللي رماك ياخيـآه مالزم ، ي فتنةبرِم
 ، فـا بيين وبني أبو صطيـّيدا بقدر برمـماح

  ،يـّل ماِشـى َسالم وضرَم ، رمى سالحو
  
  
  
ك هّلق استّناين جاوَبماَب ،رسون رمى مشروبنيگال

  .يِميومني ألشوف الَر
لو كان فّيا خري مارماها ]: من أمثاهلم[

  .عمر عطيين ويف البحر ارميين ،الطري
: ينادي بياع املشمش]: من نداء الباعة[
اهلوا رماك وبلبل  ،داب واستوى ! اويارمي اهل

  !. احوالك يامشمش
م من َرَمى سالحو ٕحۤر]: من حكمهم[

  .قتلو

بالبحر طلع وبتّمو  هرمينا]: من كنايام[
  ).حمظوظ: (مسكة

 .وقعت إال رماك اَجلَمل]: من كنايام[
  .حريق: صيح ْبفالن برمي النار و

يرمو راسو وتكون ]: من دعائهم عليه[
  .لب منجيرموا راسو على . الب حاضرةالك

  .با من اجلمر فصار ُدقاقًاماَه: عربية :الرَّماد
ّر الرماد يف ذي: واستمدوا من الغرب قوهلم

  .العيون
  .لونه رمادي]: ويقولون[

من يزعم أنه  ،بائع الرمل: عربية :الرّمال
  .بات لدى نظره يف الرملّييكشف املغ

  .وذكر ابن خلدون الرّمال
  .قاموس الصناعات الشامية انظر

أطلقوها على الوعاء الصغري  :ةالرّماۤل
جيعلون فيه الرمل ليذّروه من ثقوب يف سطحه على 

  .الكتابة لتجف
وملا ابتدع الغرب الورق النشاف مل يعد 

  .يستعمل الرمالة أحد
وعهد صبانا كان فيه الرمالة والقلم 

اّوف لألقالم القصب واملقط والدواة ذات النصاب 
نارنا ونكتب بقلمها الزقزاق مث نغرز نصاا يف ز
إزالته مما  بونلحس خبنصرنا ماجي ،نضعه على أذننا

  .كتبناه
  .اينتشجر بس: الُرّمان: من العربية :الٕرّمان

ن وهم يرّدو ،الُرّماَنة: الواحدة من مثره
  .ومييلون

وقد  ،وهم يرّدون  ،الُرّمانات: واجلمع
  .فيحفۤاْت: مني ومثلهامۤاْر: جيمعونه على

 :ويف الكلدانية ،نٓاُروٓم: ويف السريانية
  .اُروٓمَن

  .ِرمون: ويف العربية
  .NURMU: ويف البابلية
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  .ARHMANI: ويف املصرية القدمية
  .َرَمن: ويف القبطية

بالد فارس والشمال وأصل الرمان من 
وانتشر يف آسية  ،وقيل من قرطاجنة ،الغريب من اهلند

  .ويف حوض البحر املتوسط
  .وأدخل العرب زراعته إىل إسبانية

واستمدت الربتغالية الرمان من العربية 
  .ROMAN: وقالت

واستعمل املصريون القدامى سفوف قشر 
وطب اليوم يستعمل خالصته  ،الرمان لطرد الديدان

  .للغرض هذا نفسه السيما دودة األمعاء الوحيدة
وهو : ١٢٩ص١ج ))النهر((قال الغزي يف 

  :مخسة أنواع
صفر باهت أ: ملّيسي : يقال له: األول

 ،رقيق القشر التزيد الواحدة منه على مخسني درمهًا
وهو عندنا أرفع  ،العجم جدًا ّلححّبه أبيض مضم

ويوجد يف بساتني حلب  أنواع الرمان وأندرها،
  .وبالُرها كثريًا ،قليًال

قد  ،أخضر أصفر: صهيوين: يقال له: الثاين
 أبيض احلب حممّره ،تبلغ الواحدة منه أربعمائة درهم

يوجد منه يف بساتني حلب  ،صلب العجم ،قليًال
  .وتاذف والباب وديركوش وغريها

  وقد تبلغ الواحدة ،املصري: يقال له: ثالثال         
  .ياقويت القشر واحلب صلب العجم ،منه مائيت درهم
 ،أصفر القشر إىل البياض: صفروين: الرابع
صلب  ،قد تبلغ واحدته مئة درهم ،أبيض احلب

  .العجم
يعرف باألسود لسواد لون : اخلامس

إمنا يستعمل هو  ،اليؤكل غالبًا ،رديء احلب ،قشرته
  .قوابض املعدة وقشره يف

وجلميع قشر الرمان رواج عظيم يف الصبغ 
  .والدباغة

نوع منها احللو واحلامض  لويوجد يف ك
  .واملز
  .الصابور: انظر
  .١٠٠ ص ١ج : اية األرب للنويري انظر

يف حزيران برتل املشمش ]: من أمثاهلم[
  .وبكتر الرّمان
  .رّمانة القلوب مليانة]: من استعارام[
البياكل رمانة مّنا ليها ]: اعتقاداممن [

  .ومابفرط والحّبة واحدة بياكل رمانة باجلّنة
  :يينزومن معارضات ال

  ...جل          والتني والرمان أيضًا والسفر   
لقوها على القطعة طأ ،موّلدة :رّمانة القّبان

املعدنية املستديرة حترك على قضيب القّبان الروماين 
  .بطرف هذا القباناعلق ملتعادل وزن 

مع على السمك لقوها بصيغة اجلطأ :الّرمايا
أو ألنه يذبح وُيرمى  ،األسود الذي كرب ورمى بيضه

والصحيح أنه مسي بالرمايا ألن الكبري  ،وغريه اليذبح
منه فقط يصطاد بأن يرمى عليه سّفود طويل ذو 

  . الكبري منه: فقوهلم الرمايا أي ،عقفة يف طرفه
أي حبرية (ولة گرمايا ال: ]وينادي بياعه[

  ).العمق
  .رمسك سّلٓو: وتسميه الشام ومحص ومحاة

  
عود طويل يف : الُرمح: من العربية :الٕرمح

  .رأسه حربة
  .نواّكوهم س... الِرماح و: واجلمع

: ويف الكلدانية ،ُروحمٓا: وامسه بالسريانية
  .والرمح فيهما مؤنث ،ُروَحما

  .حَمۤر: وبالعربية
  .٢١٤ص ٦ج : اية األرب للنويري انظر

  .الرمح مابتخّبا بعدل]: من أمثاهلم[
اإلبرة بإيد البنت متل ]: من تشبيهام[

  .الرمح بإيد الفارس
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َنَكشو على غفلة قام  ]:يقولون[ :ٔرَمح
رفس : رمح احلصاُن: عربية ،اختلج: يريدون ،رمح

  .برجله أو برجليه معًا
التهبت : َرِمَدت العُني: من العربية :دٕرۤم

  .فورم جفناها وامحّر بياضها
  .الَرَمد:واملصدر

: وهم يقولون ،األرمد: والصفة منه
  .ةالرمداۤن: الرمدان واملؤنث

 ،حلةالكۤا: ويسمون من كان يداوي الرَمد
  .الكاحل: ومل يكن  يعاجله الرجال فلم يقولوا

ن مث وتذّر الكاحلة ذرورًا أمحر على العيو
  .تفركها مبنديل مع شيء من املاء

وكانت مناظر الرمدانني يف حلب منذ 
اليقّل عن منظر  ،نصف القرن منظر مضحك حقًا

  .من قلع أسنانه وليس هناك أسنان اصطناعية
يعصبون عيين صيب ]: ومن ألعاب األوالد[

وين بيت : ويتعلقون به سائرين يصيح أحدهم
. هٓون ! هٓون يامٓو: فريد عليه األوالد : حلةالكۤا

  .وتعاد وتعاد
عم بداريه متل العني ]: من تشبيهام[

  .الرمدانة
  
سيت . ىالرَمد أحسن مالعَم]: من أمثاهلم[

  .د العنيَمزين وأجاها َر
 ل عيونو بالعاشؤرةالبكّح]: من اعتقادام[

  .بشوف الرمد
م رمۤرباحلصان عم ]: يقولون[ :ٔرمٔرْم

  .انظرها. بنوا على فعفع من رّم: عليقو
أشار بعني أو حباجب أو شفة : عربية :ٔرمز

  .الرمز: واالسم. أو لسان 
  .الغمز: ويدانيه يف العربية

وتوسعوا يف معناه فاستعملوه على مايشري 
أو يهدف أو يومئ إىل معىن من عالمة أو رسم أو 

  .عارش
  .الرمزية التالية: انظر

  .طر: واستمدت التركية
  .ٔرَمز: ويف العربية

  .َمزْر: ويف السريانية
لقطوها طأ ،من مفردات الثاقفني  :الرمزّية

على املذهب األديب يف التعبري يعتمد على اجلرس 
املوسيقي وعلى اإلمياءات ليوحي إىل السامع 

  .بأحاسيس خفايا النفس
 ١٢ص ٩وعدد ٣ص ٨وعدد ٣ص ٧عدد ١س: جملة األديب انظر

 ٣٧ص ١٠عدد ٣وس ٢٩ص ١١وعدد ٢وس ١٩ص ١٠وعدد
 ١٢وعدد ٥٨ص ١١عدد ٥وس ٢٩ص ١عدد ٤وس ٢٩ص ١٢وعدد

 ١عدد ٦وس ٦ص ٩وعدد ٤١ص ٢عدد ٦وس ٤٦ص ٩وعدد ٣٨ص
 ١١وس ١٦ص ٣عدد ١٠وس ٩٣ص ٧وعدد ٣ص ٦عدد ٨وس ٢١ص
 ١٠وعدد ٥٦ص ٨وعدد ٦٢ص ٤وعدد ٢٠ص ٢وعدد ٥٧ص ١عدد
  .٤٥ص ٧وعدد ٣٢ص ١٠عدد ١٣وس ٤ص

  .٨٧٠ص١٩س: وجملة الرسالة

  
مسى األتراك والفرس ذكورهم : رمزي

  .وهم جاروهم ،رمزي وإناثهم رمزية
  ،جفنها: رمش العني: عربية :شالٔرْم

  
شعر : ب اجلفون أيْدوهم يستعملوا يف ُه

  .أشفارها
وهم جيمعوا  ،هلا مجعًا ))املنت((ومل يذكر 

  .موشعلى الْر
الشهر التاسع من الشهور : عربية :ٔمضانٔر

  .القمرية بني شعبان وشّوال
  ....َرَمضانات ورماضني و: واجلمع

ض الرجُل َفَعالن من رِم: ضانَموَر
ة وقع حر شّد: وجد حّر الرمضاء أي): العربية(

 ،هحّر اشتّد: ورِمض اليوُم ،الشمس على األرض
  .أصابه احلر: وفالن 
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 ،احلّرمسي هذا الشهر بكلمة تدل على 
مسي بذلك عهد أن وقع يف فصل الصيف يف العهد 

  .اجلاهلي
  .ونعتوه باملبارك ألنه شهر الصوم يف اإلسالم         

: العهد اجلاهلي ينعت باألصّم أي يف وكان
ألنه  ،الَيسمع هو صوت السالح: يريدون ،من اليسمع

  .من األشهر احلرم املقدسة عندهم القتال فيها
كأن الشهر ذو  ،األصم جمازوقوهلم يف نعته 
ولك أن جتريها على جماز  ،آذان فقدت حاسة السمع

فأطلق الزمن  ،ه من الناسلن حوم ّمآخر هو أن األص
  .وأراد من ظرفه هذا الزمن

: واستمدت السريانية امسه من العربية فقالت
  ).إذ الضاد فيها ،بالصاد املهملة: (َرَمَدن أو رمصان

ة كلها امسه من واستمدت األمم اإلسالمي
  .رمظان شريف: األتراك يقولون أن على ،العربية

: وهلجة حلب بنت من رمضان فعل
 ،مّنا جني والعيال نرمضنكن]: يقولون[ ،رمَضن
نزوركم مبناسبة رمضان ونبارك لكم : يريدون
  .حبلوله

ن مۤضَراْمل: ت فيه مشتقاتهّموفعل رمضن َت
  .انّيةَضَمة والَرَضن والرمضۤنرْمواْمل
  .القدر ،التراويح ،صام ،السحور : انظر

  :وه مبا يليوحلرمة هذا الشهر عندهم خّص
مسوا أوالدهم رمضان كما مسوهم رجب  -ً ١
  .وشعبان وحمّرم
  .يعتقدون أن محام مكة يصوم فيه -ً ٢
ر اليت هي ْدفيه ليلة الَق أن يعتقدون -ً ٣

 *َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر  ﴿: حسب قول القرآن
 *َتَنزَُّل اْلَمَلاِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر 

  ﴾ *َسَلاٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر 
يعتقدون أن اهللا يقّيد اجلان يف شهر  -ً ٤

  .رمضان
 وحق هالشهر]: يقولون يف أميام[ -ً ٥

  .املبارك لالفضي

حىت دور اإلذاعة يف العامل اإلسالمي كله  -ً ٦
  .حتتفل يف رمضان
  .ليًال فيه األسواق تفتح -ً ٧
  .املآذن توقد مصابيحها يف لياليه -ً ٨
املآذن متجد اهللا قبيل صالة العشاء من  -ً ٩

  .لياليه
  .املآذن متجد اهللا أيضًا وقت السحور -ً ١٠         

املدافع لدى دخول الشهر تقصف  -ً ١١
  .ووقت الفطور ووقت اإلمساك

  .ّر فيه وقت السحورحتدق طبلة املس -ً ١٢         
أطرى  ))املثل السائر((وابن األثري يف كتابه 

  .مسّحري عصره ةبالغ
وفيها  ،أيام الوداع: مسوا أواخر أيامه -ً ١٣

يطلع مع املؤذن طائفة من الشبان واألوالد يشاركونه يف 
  .الشهرنة: وتسميها ،محاة

خصوا هذا الشهر بأطعمة كانت  -ً ١٤
  :منها ،التؤكل إال فيه
  .انظرها. الكعك املعروك - أ

  .انظرها. مريسة القمردين - ب
  .حلوى غزل البنات - ج

  .الشيخ حممد اجلزمايت انظر

  
 .خلط شعبان برمضان]: من كمام[

  .ك مسّحر خلص رمضانوّمس
د ّيقبأهللا  نيف رمضا]: من اعتقادام[

  .بعض ميزاتو ْيوَه ،اجلان
مدح بعضهم رمضان ]: من نوادرهم[

ك ساووا على من شان هۤي: فأجاب سامع متّربم
  .فراقو عيد

  ]:من نداء الباعة يف رمضان[
  .ياصامي إلك يوم

بسفح جبل ]: من حارام[ :ةالرمضانيّۤ
نسبة إىل أمحد ابن : مسي الرمضانية ،الشيخو بكر

أول أمري تركماين أسس الدولة الرمضانية  :رمضان
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بىن يف املكان هذا الذي  ،يف القرن الثامن اهلجري
، يكون حيًا قسطًال نه قبل أَمْسى الَكمسكان ي
  .وبقي القسطل ،وخربت املدرسة ،ومدرسة

  .٤٢٥ص٢ج :الذهبر : انظر

والقسطل هذا كان جبانب مستشفى 
  .واآلن هدم ،الرمضانية

  
  .انظرها. بنوا الفعل من رمضان :ٔضنٔرْم

 ،ر النفسآِخ ،ةابقية احلي: عربية :الٔرٔمق
  .معّرب َرَمه ،القليل من العيش ميسك الرمق

  .وهم اليستعملون مجعه
حلقوه  ،أجا على آخر رمق]: من كالمهم[

  .ماعندو شي يسّد رمقو ،على آخر رمق
  

مادة معدنية ناعمة تكون يف : عربية :الرَّْمل
مؤلفة  ،شواطئ األار والبحار أو يف الصحاري

  .من البلور الصخري :غالبًا من حّبات ظّرانية أي
الرملة والرمالي : ويسمون الذرة منه

  .والرمالية
  .نواوهم سّك ،الِرمال: واجلمع

يكشف زعم أنه يويسمون من يشعوذ و
  .انظرها. الرّمال: ااهيل

  
أش أنا بٓضرب بالرمل ]: من كالمهم[

  .ألعرف
: ضّده ،عم ببين على رمل]: من كنايام[

  .عم ببين على صخر
أطلقوه على املرض الذي يتجمع : لالرّْٔم

  .فيه الرمل يف الكليتني
هم  ))دريكيش((وأكثر من يرتاد قرية 

وهي نافعة  ،ون فيها من الرملفيستش ،احللبيون
  .تفتت الرمل مبائها وترتله

 ،رّمل اخلط لينشفو]: يقولون[ :ٔرمَّل
  .ذر عليه الرمل ماملرملة: يريدون

  .الرمالة: انظر

: ة من سنتنيۤلٔرّمفالنة ْم]: يقولون[ :ٔرمَّل
وهم  ،ملةرصارت أ: من زوجها لت املرأُةّمَر: عربية

  .رجل أيضًاليستعملوا ل
  .األرمل: انظر

ل برمّۤ: الديك تمو يف زجل لبنانومن 
  .وحدٓو طابور جيج
صطالح العسكري الإيعاز من ا :ٔرَمًال

  .وْدفوق املشي ودون الَع: الرمل من السري: احلديث
مات جوزا وصارت يف ]: يقولون[ :ةۤلالرّْٔم

: من العربية: وماتت مرتو وصار يف الرملة ،ملةالّر
َرَملت املرأة من مصدر : لاسم املرة من الَرْم: لةالَرْم

وهم استعملوها للرجل  ،صارت أرملة: زوجها
  .أيضًا

هاملرا داميًا بتشكي مالقلة ]:من كالمهم[
  .والرملة

مالَرملة  منشكي لٓو]: من كمام[
  .تشلون حال صاحب البي: وبسأل
          
وعاء زجاجي  أطلقوها على :الساعة الرملّية         

  داخلي ضيق جتري فيه مقسم إىل قسمني بينهما ممر
حىت إذا فرغ الرمل  ،حبات الرمل من فوق إىل حتت

حسب (املدة ربع ساعة  كانت من القسم العلوي
  ).نوعها

: ل يف الدقة فيقولونثامل ا  ويضربون
  .ةيتك ساعة رملّياستّن

 الشيَء ّمّعل من َربنوا على َف :مَّمٔر
  .أصلحه): العربية(

  .حهلأص: البناَءم ّمَر: ))املنجد((ويف 
  .ترميم وترميمات: واستمدت التركية
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يف أيام احلرب حواجينا ]: يقولون[ :ةالٕرمّۤ
): العربية(ّمة جماز من الُرّمة أو الِر: صارت رّمة

  .العظام البالية: والِرّمة ،لاحلبالقطعة البالية من 
  .وهم رّدوا... الِرمم و: واجلمع

اللي إلٓو برمتو  دأخ]: يقولون[ :ةالٕرمّۤ
: وأصله ،اجلملة: ةالُرّم: من العربية: ومابقى لو شي

عطى مشدودًا يف عنقه حببل يقاد به أو قطعة يالبعري 
أخذه وافيًا : د مبا تقدماير ،جل اجلملرحبل تشد ا 

  .تامًا
. مصدر رمى: الَرْمي: من العربية :الرّٔمي

  .انظرها
من : يريدون ،بّدو من هالرمي]: ويقولون[
  .من الثمر الذي يرميه اهلواء ولعل أصله ،هذا الصنف

البايل : عربية ،مفردات الثاقفني من :الرّٔميم
  .اخللق من كل شيء

  
بنوها من روميو  ،تعبري حديث  :ةينَۤالرّْٔم
  .يريدون بالرمينة العشق اجلنوين ،عاشق جولييت

  .ن للمطاوعةَئرْمْت: وبنوا منها
  
رنينًا يف  ُةـت احلمامّنر: عربية :ٔرّن
  أي(يف إنباضها  يف نوحها والقوُس سجعها واملرأُة

  
 ،صاتت حزينة): يف جذب الوتر لترّن على ااز

  .وهم أطلقوا
  .انرّن: وبنوا منها للمطاوعة

ود النق:أي(مامعو البترّن ]: من كنايام[
  ).أو حنوه ت إذا ألقيت على حجرّواليت تص

متل طاسة اجلّن فالن ]: من تشبيهام[
  .منني مانقرتا بترّن

دخل واحد على عرس ]: من كمام[
وهادا عم  ،حبكي مع هداك عم ّزمني هاداعوشاف امل
  ...طبل وال يلتو وال أهللا يساور والگريقرقرع بأ
ّن خالْب: ع أبو قدورعرسكن متل مقۤال: قال لن

  .رّنوالْب
وصف خبيل كان ]: ويرد يف حكايام[

كم مصرّية يصرفن لريات دهب  كلما مجع لو
ويروح ملطرح يف بيتو ويقلع حجرة وحيّطن فوق 

حيّطن وحدة وحدة وميّيل أدنو : الدهبات القبلن
 ،ط مع الدهبلسمع صوت الدهبة كأّنا بتزغتي

: ويسحب آه من أضافري إجريه وبقول وعم يتغمغم
  .تكنامين رّنرالحي

صيغة فّعال للمبالغة من : عربية :الرّنان
  .املتقدمة ))رّن((

: يريدون(األصفر الرّنان ]: من كنايام[
  .)الدينار الذهيب
الَتعطي علّي أنا زملة ]: يقولون[ :جبارالرّْٔن

 :َرْنجيبار: َرجنَبر عن الفارسية: من التركية :جباررْن
  .الكادح ،من يقوم بعمل شاق

 ،ىَنالض ،املشقة: ))َرنج((: وأصلها الفارسي
وبينهما ياء هلا معان كثرية يف  ،التحّمل : ))َبر((و 

  .والنسب واالمسية واللياقة كالتنكري: الفارسية
من تعبو وقع عاألرض ]: يقولون[: خٔرنّٔ

فتر ): العربية(بنوا على فّعل للمبالغة من َرَنخ : ورّنخ
  .وهي هنا الزمة ،واسترخى

خ احلّمص اللي القضيمايت برنّۤ]: ويقولون[
نقعه يف : هنا ))رّنخ((ب يريدون  ،ضامةبّدو يساويه ْق

  .وهي هنا متعدية ،املاء ليسترخي ويلني
نكيت ظريف كان قّصابًا يف بانقوسا  :خٔرنّۤ
  .وكانت حلب تتحدث عن نوادره ،منذ القرن

ة فالن مابطيق امللوخّي: قالوا لو: من نوادره
قوم ي واللي بذكر امسا قّدامو ماخبلص من شّرو وبصري
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: إي بتحسن يارّنخ ترو لعندو وتقول لو ،خينقو
  .ملوخية ملوخية ملوخية تَلت مرات

  .إي هاتو سلف تلت بشلكات-
السالم : وراح لعندو وقال لو ،وعطوه

باملشرحمي أنا قّصاب وأبوي حّشاش ! خّيو  ،عليكن
عطوين ! خّيو ،غالتالكسمة وداعيك بش يف وأّمي

ها حىت عطوين يا ،وأنا زملة رجنبار–تَلت بشلكات 
  .ملوخية ملوخية ملوخية: أقول لك

  
  .وَهي مّني تالتة كمان ،الختاف: قال لو
  :راح لعندو طباخ يف السقطية: ومنها

 ْقأش عندك َشْر! خّيو ،السالم عليكن-
  ْقَمْر

  ...واهللا عّنا شوربة وعّنا نيفا وعّنا لبنية و-
خ صار يقسم من رغيفو اللي حتت ورنّۤ

 ،ومن هديك ومن هديك اباطو ويلّت من هاألكلة
  وبعدا دار ضهرو ومشي

  أش بك؟ صاح لو الطباخ-
  يماعجبين ِش ،واهللا-
عميل معروف وقول يل عن اقبل ماتروح -

  امسك
  !ليش-
  ألكتبو عباب جحري-
  ).َسّناْمل(راس : إي اكتوب-
  

أخدا  ،هداه واحد ساكوية عتيقة: ومنها 
: قالوا لو ))ال إله إال اهللا((: وكتب على ضهرا

: قال لن ، ))حممد رسول اهللا((: واكتوب حتتا
  .بكن العمى؟ هي قبل النيبرضۤا
  .بهانية: انظر

نبات بّري طيب الرائحة : عربية :دالٔرْن
  .يشبه اآلس

: َدهرْن: من التركية عن الفارسية :جَدالرّْٔن
  .يسّوي ا النجار سطح اخلشب ةآل ،املنحت

: مبعىن ))ديَدنٔرْن((وأصلها الفارسي من فعل 
  .حنت وصقل

ى ا آله ُيَرب: ))جسَحاِمل((ومسته العربية 
  .))الوسيط((كما يف  ))رنجََاِمل((ومسته  ،اخلشب

الفارة أو فارة : ومصر تسمي الرندج
  .النجار

  .تسميه مبا تسميه مصر اموالش
  .رندج: وبنوا منه فعل

  .ترندج: وبنوا منه مطاوعه
ومن  ،فالنالزمان رندج ]: وقالوا[

فيستعملوا جمازًا مبعىن  ،صحبتو لفالن ترندج كتري
  .جالء النفس وصفائها وذهاب خشونتها

أينا شي بدخل األكل من ]: من ألغازهم[
ودبرو : وحاًال بطلع من دبرو ،وّمتو ببطنو ،وّمت

  ).الرنَدج: (بضهرو فوق ّمتو
 ،اللون: من التركية عن الفارسية :كگالرن

  .الِشعار ،الشكل ،الِطراز
  .نًاّووشعار دول املماليك كان مل

  .كگنوْر: واجلمع
ويف جمموعة الصور األثرية حللب 
وضواحيها اليت يبلغ عدد صورها حنو األربعني ألف 

  .ك عندي يف صومعيتگصورة جناح خاص للرنو
  .٤١٣ص ٣٥ج : اهلالل: انظر
  .١٩١ ص: التذكرة التيمورية انظرو

اسم الواحدة أو : الرّنة: من العربية :ةالٔرنّۤ
  .انظرها. املرة من رّن

  .ويف حلب بيت الرّنة
: مصدر راهنه: الِرهان: من العربية :انۤهالْر

  .خاطره
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والِرهان يف العرف عقد بني شخصني أو 
صاب أفئتني يتبىن كل منهما وجهة نظر يأخذ من 

  .تفقًا عليهمبلغًا ُم
و على وقد يتراهنون على سباق اخليل أ

  ...مصارعني أو مالكمني أو
  
  .خاف: رهب: من العربية :بٕرۤه

  .وهم أمالوا... َبةوالرْه: واملصدر
  .الرهيب: انظر

  .انرهب: وبنوا منه للمطاوعة
  .رهبت: واستمدت التركية

  .بۤهْر: ويف السريانية
  

  .أفزعه ،أخافه : رهّبه: عربية :ٔرهَّب
ف التقّش: الرهبنة: من العربية :ةبۤنالٔرْه

  .والزهد واالنقطاع عن مالذ الدنيا
  .وهي فعلنة أو فعللة: يف املنت

  .٢٨٢ص١٠٧س: املقتطف انظر
  .ودائرة املعارف للبستاين

  
هالولد  -ماشااهللا-شوف]: يقولون[ :ٔرٔهج
 ،أثار الفتنة): العربية( َجحتريف أره: جعم يرٓهج ٔرْه

  .وهم استعملوا جمرده الزمًا
  .ةالرهۤج: درهصوبنوا منه م

: ج واملؤنثالرّٕۤه: لوبنوا منه الصفة على ٕفۤع
  .ةالٕرهۤج

أو إلو (كل جديد إلو رهجة ]: من أمثاهلم[
  ).لّذة

رّهف وهّوه فالن ْم]: يقولون[ :هَّفٔر
ه أالن عيَش): العربية(حتريف رّفهه : ف حالومرهّۤ

  .وأخصبه
: رّفه كما يقولونْم: يقولونعلى أم 

  .مرّهف

من : فالن رهقو الزمان]: يقولون[ :ٔرٔهق
  .حلقه ،غشيه: رِهقه الديُن وغريه: العربية

فالنًا وعند  رهن الشيَء: عربية :نٔرَه
  .جعله عنده رهنًا: فالن

  .وهم سكّنوا ...هون والُر: واجلمع
وهم  ،الثابت ،مالدائ: والشيء الراهن

  .مييلون
  .املرهون :والرهني
  .املصدر الصناعي من رهن: والرهنّية

رهن ورهون : واستمدت التركية
  .اتيت ورهنيهنرورهونات و

  .REHEN:واستمدت اإلسبانية الرهن فقالت
). املرهون: أي(فّك الرهن ]: من كالمهم[
  .رهن سوار مرتو. رهن حوشو
وساد (البدَّك ترهنو بيعو ]: من أمثاهلم[

لفظ يدانيه يف سورية والعراق ولبنان هذا املثل على 
  ).واجلزائر ومصر وفلسطني

احلصان أو : موّلد عن الفارسية :ٔوانالٔرْه
راكبه سريًا سريعًا بالنشيط يسري : ه أيالربذون الَفِر

  .ًا ناعمًا لينًاكمتدار
  .الرهاوين: ومجعوه على

الطريق و : ))راه((: وأصلها الفارسي
  .ق بأن يركب يف الدروبأي مايلي ،الالئق: ))وار((

  .والعربية جعلت الراء نونًا
هو ُمعّرب : وعليه قال ابن كمال باشا

  .وارَرْه
  السري: الَرهور: ويف العربية عن الفارسية

السريع : هي من اخليلواُملْر ،السهل اللني مع دوامه
ومثله يف راه كأنه اليسرع وإذا طلب اليدرك، الذي ت

  .ضرب من السري: الرهوجة : العربية عن الفارسية
وسريه املتقدم يكون إثر مترينه من حداثته 

 ثوحي ،بأن تثقل أقدامه بقطع حديدية متساوية الثقل
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 ،على الركض فيجري وخطواته متقاربة متداركة
بل قيل التز شرابة  ،زتالراكب اليه إن حىت

  .طربوشه
  .رهون والرهونة: وبنوا من الرهوان فعل

ترهون : ))رهون((كما بنوا من فعل 
  .للمطاوعة

  .وانرْه: ويف التركية
  .وانرْه: ويف الكردية

برٓغل ٕرِهي ورز رهي ]: يقولون[ :الٕرِهي
احلبوب اليت تطبخ ويراعى يف : يريدون ،هّيةوجمّدره ْر

الرفق : حتريف الرهوالعربية: طبخها أن تكون طرّية
  .يف السري

  .فلَفلويقابل الرهي عندهم اْمل
  .فلفل: انظر

ومل يذكرها  ،ماُيخاف منه: عربية :الٔرهيب
  .))املنت((

: يقولون ،فعل أمر يف هلجتهم من راح :ُرو
  .روح ورو

  .راح: انظر

  .رو ٕادِعي عاللي ظلمك]: من كالمهم[
أحسن ماتاكل باجنان رو ]: من كمام[

  .رّقع جرابك اليبان
أحد : املِلك: ROI: من الفرنسية :َواالْر
  .أوراق الشدة

  .ُروايات: وجيمعوا على
. ودغِلي ،وملك ،بّباز: ويسمون الروا

  .انظرها
اه خطيبتو وقال َوَر]: يقولون[ :ٔرٔوى

جعله ): العربية(حتريف أراه : هنّينأهللا ْي ،عجبتو
  .يرى

  .انروى: بنوا منها للمطاوعة
  

 -يالطيف–إلو صوت ]: من كمام[
  .كفاك والرواك
رَوى املتقدمة  نبنوا على فّعل م :ٔرؤّى

  .للمبالغة
  .مبعىن أراه: اه مبعناها أيّرو: وحيرفوا إىل

  .ورى: انظر
يرّويك العذاب اللي اهللا ال]: من كالمهم[

  .دقتو
سأريك : ونديري(َبرّويك ]: من ديدهم[

  ).انتقامي
  .يكا بترّوية متل مابترّوّياملرۤا]: من أمثاهلم[
  
وّراه جنوم الضهر ]: من كنايام[

املعىن مقتبس من األدب  ،جعل اره ظالمًا: يريدون(
  ).العريب

: مصدر راجت السلعة: عربية :الٔرٔواج
  .نضج وّيأ: الطعاُم ،نفقت

  .رواجلي ورواجسز: واستمدت التركية
  
مبعىن هّيا  ،واح اْر: يقولون يف محاة :ٔواحْر
: وعربيها ،عال من راحبنوها على ْف ،نذهب معًا
  .نشط له: مصدر راح للشيء :الَرواح

  
بائع ): العربية(س حتريف الرّآ :الرّواس

  .رءوس الغنم املسلوقة مع القّشة
  .ويسمى يف فاس أيضًا الرّواس

  .قاموس الصناعات الشامية انظر
  

-١٢١ص–دادي غويف حكاية أيب القاسم الب

  .ضحك الراس عند الرّواس) تضحك: (
الرّواس اللي إلو راس عند ]: من أمثاهلم[

  .مابنام
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أطلقوها على الطعام املتخذ من  :ةاسيّۤالٕروّۤ
  .رءوس الرّواس
: واق والِرواقالُر: من العربية :واقالْر

سقف يف مقّدم البيت أو كساء مرسل على مقّدم 
وهم أطلقوها على  ،البيت من أعاله إىل األرض

  .املمشى الضّيق داخل الدار أو املعبد أو البناء الفخم
وهم ..... قة والِرواقات ورواأل :واجلمع

  .واقاتْر: مجعوها على
  .والبدو ينصبون الرواق أمام بيت الشعر

م حبكي ع]: يقولون: [أو الرواقة :الٔرٔواق
مصدر راق ): العربية(حتريف الَروق : على ٔرواق 

  .صفا: املاء
 ،الشغل الكوّيس بّدو رواق]: لونويق[

ص بوامللطوش املزموع مابطلع بإيدو غري اخل
  .والتچريك

  .الرويل: انظر :لاۤوالْر
  

: ٔرٔواين: من التركية عن الفارسية :ينالروۤا
ويف أثناء غليانه  ،يغلى احلليب: طعام يتخذ كما يلي

وبعد نضجه يصب يف صينية حىت  ،يذر عليه السميذ
بالنشا  ن يلّت كل معيِّمث ،ناتيربد مث يقطع إىل معيِّ

 ّتولدى األكل يل ،مث يقلى بالسمن ،الناشف
  .بالسكر والقرفة

  .الرواية: انظر :يواالر
أطلقوها على من جيلب املاء إىل  :الرّٔؤّاي

  .السّقاء): العربية( ءحتريف الَرّوا: الربخانة
  أطلقوها: أو الِرواية أو الرواي :ةواۤيالْر

  
: الِرواية: العربيةمن : حديثًا  على القصة األوروبية

  .نقله: راخلَب روى مصدر
  .دائرة املعارف للبستاين انظر

الفسطان : ROBE: من الفرنسية :الرٓوب
  .ه قطعة واحدةلك

الشي مو بالروب : من كالم نصارى العزيزية
  .اآللب هّوه الغالب ،)بالقالب: (بالشي باآلۤل

 ROBE:ةــمن الفرنسي :رٕبرٓوب دوشاْم

DE CHAMBRE : الثوب البييت: الغرفة أيثوب.  
رّوب اللنب ورّوب النشا ]: يقولون[ :ٔرؤّب

 ،رًاثخا: جعله رائبًا أي: رّوب اللنب: عربية..: و
  .مّده باملاء: وهم استعملوها مبعىن

  .الرايب: انظر
كلمة أوروبية تطلق على معدن  :الرٓوباص

يرد قليل  ،أبيض يستعمل يف القنابل الذرية ويف غريها
لى الفضة عكما أطلقوا الروباص  ،منه إىل حلب
واأللتنجي يسحب منها خيوط  ،١٠٠اخلالصة عيار 

  .القصب
تلبيس املعدن : ROBAGEويف الفرنسية 

  .بالروباص أو بالفضة
  .روبص: انظر

متل روباص الفضة ]: من تشبيهام[
  ).أبيض واليصدأ: يريدون(

جذور نباتية تنقع  :شرش الروباص
ذكره أمحد تيمور  ،ويشرب ماؤها املر لتقوية الباه

: قال ١٧١ص٣سباشا يف جملة امع العلمي العريب 
واملذكور يف  ،وأما الروباس فلم أقف عليه بالواو
وهو نبات  ،بالياء: كتب الطب واملفردات الريباس

أنه هاضم مقّو للمعدة مشّه : ذكروا له خواص منها
  .للطعام

  .ريباس: ومساه داود األنطاكي
  .وذكره ابن البيطار

  .وجيلب منه من لبنان ويباع بسوق العطارين        
  .انظرها. لغة هلم يف رّبج :رٓوَبج

  .رٓوبجْت: ومطاوعها عندهم
: -انظرها–بنوا الفعل من الروباص  :رٓؤبص

طلى : يف معىن واستعملوه ،املعدن األبيض أو الفضة
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بالفضة اخلالصة ذات العيار التام وهو املعدن به أو 
  .املائة

واحدة النقد : ROUBLEمن الروسية  :لرٓوۤب
  .الروسي

للمائع  -انظرها–بنوها من رّوب  :ةالرٓوۤب
  .يطلى به

 ،ماء ميزج بالطحني ويغلى : وروبة الفّران
  .ويطلي به الفّران أوجه اخلبز ليلمع

زوالت ُتَلّت مبخفوق الرب: وبرزٓوالت بروبة
  .البيض فيه التوابل

  .وغريها ،ومثلها نقانق بروبة
  

اصطالح غريب جلمعية أهدافها  :الرٓؤتاري
هي املاسونية مع شيء من : أو قل ،أهداف املاسونية

  .التعديل باسم جديد
مبعىن موّجه  ROTARYولفظها الغريب 

  .السفينة
  .٢٥٧ص٢٥وس٢٦٠و٤٥ص٢٣س: جملة الكلمة انظر

  
: RETOUCHES: من الفرنسية :الروتوش

  .تعديل الصورة بالقلم
النظام : ROUTINE: من الفرنسية: الرٓوتني

  .التقاليد املرعية: الثابت
اشتهرت  ،كورة بني حلب واملعرة :الُروج
  .بسهلها اخلصب

  .اشتهرت ببّطيخها
 ،جعلها تروج: رّوج السلعَة: عربية :ٔرؤّج

  .عّجله: وبه والشيَء
  

بنوا املصدر من راج على  :انالٔرٔوَج
  .اجوج والَرْوالَر: ومصدره العريب ،النَعَف

  .راج: انظر

 ،يف البلد روجة مرض]: يقولون[ :ةالرٓوۤج
نفق : ز من راج الشيءاجم ،املرض العام: يريدون

  .وكثر طالبه
املرض العام يف الغنم : والروجة عند البدو
  .يعتريها إسهال فتختلج ومتوت

مابه حياة : وحالُر: من العربية :الرٓوح
  ).ويؤنث ريذّك(األنفس 

  .واحالْر: وهم يقولون ،األرواح: واجلمع
  .روح وأرواح: واستمدت التركية

 ٦٠وس ٣٤٦و ٣٣٨و ٢٤٦و ١٤٥و ٤١ص ٥٦س: املقتطف انظر
  ٢٣٥ص ٦٢وس ٣٩١ص

  .٢٧ص٢ج٧الد : وجملة اللسان العريب
): أو للتهكم(: ملا حيبون ] يقولون[
  .وأنته روح الروح ،هوياروحي علي ،ياروحي

عض املرتزقة ميلئ علبة من املاء بوكان 
  .يامن يسّبل هالعلبة عروح امواتو: وينادي

ويقرءون القرآن على روح ]: من عادام[
  .ويعملون احلسنات على روح أموام ،أموام 

كان عمري : بل لوحيت]: من لوحام[
ليلة حزبًا على روح  كل عشطنعش سنة وكنت أقرأ

وكنت تعلمت أسامّين ونظمت فّيا  ،أحد األنبياء
وتعا معي وشوفين . غريزكي القائمة عّلقتا جنب دَش

أش عم بتصور بعد ماقريت الليلة حزيب وهديتو لنيب 
أجو : تصّور معي ،اللي ماحدا تم للو ))شيث((اهللا 

 هالنور اللي جبناه من حلب من فالن: املاليكة وقالوا
وتّصور معي فرحي ملا  ،هداه إلك يانيب اهللا ،ولد

 ،فع راسو النوراين يف اجلنة وعم بدعي يلبتصورٓو رۤا
  .))إدريس(( ،وبكرا دور

  ويااهللا بقى أجا النوم واقرا سورة تبارك
مو بتحفظا؟ مو قالوا لك اللي بقراها  ،بالفرشة

 .ق سورة تباركثوابا؟ خلصت هّل وّشأنسيت هّلق 
  .اقرا آية الكرسي وانفخا حواليك
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وس آمن واغراق يف األحالم رونام هّلق حم
واغراق وفيق نّص الليل وصّلي قيام الليل  ،احللوة
وبعدا  ،فيق الفجر لصالة الصبح وبعدا الضحىونام لْن
متشّى ملدرستك واقرا األوراد اللي هادا و  افطار

 ،كاتوبألف قصر يف اجلنة متل ماقال الشيخ ينفعنا برب
يش متل ماقريت يف ي ۤأردوهداك بألف ألف ْم

 ،دب؟ أعوذ باهللاگوالكتاب بصري ي ،الكتاب األصفر
وهداك التنسى كل مجعة  ،وهداك الورد ّز العرش

ي اجلمعة جبامع غري السابق تيشهد لك اجلامع تصّل
  ...وحصر اجلامع و

هادي رٓوح البضاعة ]: ومن كالمهم[
. صاحيب مالروح للروحفالن ). خيارها: يريدون(

املال مقابيل . الروح عزيزة. فينا روح وفيك روح
من حالوة . روحو خفيفة . الكالم حرو. الروح
يرحم روحو ). ظرتان: يريدون(خود روح . الروح

  ).بتقل ماعليه تراب: يزيدون وقد(
يريدون أنه (رحم روحو ٕي]: من كمام[

ب والعيب فينا منعيّۤ. يةْبسۤاى مالْكالروح أغَل). ميت
  .زع والروح فيناومّنۤا

. وصلت روحو لراس أنفو]: من كنايام[
  .ماحدا بشتغل عروح أبوه

َبشّم رحية إيدي بترتّد ]: من أمثاهلم[
  .الكلمة بتطلع الروح مابتطلع مطرح. يروحي إِل

واح اللي بّدو يعاشر اْر]: من حكمهم[
  .البياخد ماَلك خٓود روحو. و يكون نّواحمابّد

  ]:من توريام[
  روح برّبك من طريقي: فقالت

  .برّبك أنيت روحي: الوقلت ْل
  
  ]:من نوادرهم[

: قالت األم ،باصالمرا وبنتا بّدن يركبوا 
اطلعي : قال ال قطّيع التذاكر ،اطلعي اركيب ياروحي
  .أنيت بعدا بتطلع روحك

بسبع : طاطفالن متل الْق]: من تشبيهام[
  .ارواح

قدامى على خالصة بعض لأطلقها ا :الرٓوح
وروح  ،كروح اجلاز يستعمل يف الصباغات ،املواد
 ،وروح امللح يستعمل أيضًا يف الصباغات ،اخلّل

ذو رائحة نّفاذة  ككربونات األمونيا: وروح النشادر
ي كما تداِو ،قوية تساعد على اإلفاقة من اإلغماء

  .التسمم
األقنوم الثالث عند  :سرٓوح الٕقْد

  .النصارى
  .إتر: انظر :لقمان رٓوح

تعبري حديث عن  :املشروبات الروحّية
  .أطلقه عليها األتراك ،املواد املائعة املسكرة بأنواعها

  .٥٤٦و٤٥٤ص٥٤وس٤٩٦ص٣٢س: املقتطف انظر
: أو استحضار األرواح :مناجاة األرواح

يزعم بعضهم أم يتصلون بأرواح املوتى ويسألوا 
  .بطريقة الطاولة أوبغريها وهي جتيبهم

وحضرت جملس مناجاة األرواح بالطاولة 
ياروح ابراهيم : امساع معي ،ذات املداسات الثالث

ومل يستطع  ،هنانو تعي وملا بتجي هاإلجر دقتني
 ،كت من معيوضحكت فأضح ،املّدعي عمل شيء

  .وعّد املّدعي هذا الضحك سبب فشله
 ٤١ص ٣٦وس ١١٩٥ص ٣٥وس ٢٣٩ص ٣٤س: املقتطف انظر
 ٤٤٥و ٧٦ص ٥٥وس ٥٤٤و ١٣٦و ١٢٦ص ٥٤وس ٢٩ص ٤٢وس
 ٣٣٢و ٣٠٩و ٢١٧و ١٠٥ص ٥٩وس ٢٨٢و ١٨٦و ٨٥ص ٥٦وس

  .٦٠٦ص ٦٢وس ٤١٤و ١٩٨ص ٦٠وس ٤٥٦و
ي ي وبِقرّوح املصاِر]: يقولون[ :ٔرؤّح

  .انظرها. بنوا على فّعل للتعدية من راح: يتلضَّى
  .ترّوح: وبنوا مطاوعها على تفّعل

رّوح  ،رّوح من إيدو البيعة]: من كالمهم[
  .اللّكات مالبدلة
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بالقطنة رّوحو  واللي ّمل]: من كمام[
  .فنةباحل

 ،امض: يريدون ،حَروّۤ: يقول البدو :ٔرؤّح
يف : جاءهم رواحًا أي: رّوح أهله: ويف العربية

  .وهم أطلقوا ،يالعش
أن هناك أرواحًا ] يعتقدون[ :الروحاين

–وعلم الروحاين  ،الأجسام هلا من املالئكة واجلّن
علم التأثري يف املالئكة أو يف اجلّن  –كما يزعمون 
  .ليقوموا بعمل

  .يروَحِن: ويف العربية
اسم املرة من : حةالَرْو: من العربية :الرٓؤحة

  .راح
 .روحة بال رجعة]: من دعائهم عليه[

  .تروح روحة أبو خاتون
  .أبو خاتون: انظر

  
 ،ةوالرٓوحۤن ،رٓوحنٓو]: يقولون[ :رٓؤحن

 انظرها –كلها بنوها من مزيدها تروحن  ،واملرٓؤحن
  .املستمدة من السريانية –

 مسعان،يف جبل ]:من قرى حلب: [روِحني
كما يرى األب  ،األرواح: نيروِح: من األرامية

  .٦٧ص: حلب. شلحت
من اصطالح : ويلفظوا الروضا :الرٓودا

عريض حاشية تآله يستعملها احلّذاء يف : القندرجية
 ،التصفية : RODERمن الفرنسية من فعل  ،احلذاء

  .إزالة الفضالت
: من الفرنسية: وتلفظ الروضاژ: الرٓوداژ

RODAGE  : التمرين، وهي من مصطلحات أرباب
  .السيارات

كما بنوا  ،سيارتو ژرٓود: وبنوا منها فعل
  .تژترود: للمطاوعة

من : نرٓوَدتٓوب ْم]: نيقولو[ :رٓوَدن
ُكمًا : دنًا أيجعل له ُر: َردَّن القميص: العربية

واسعًا وطويًال كما الزّي عند : وهم يريدون ،واسعًا
  .والكلمة من هلجة البدو ،البدو

]: تتهكم السمراء على البيضاء[ :ٔرٔواينالرّْٔو
إال  مل تسمع ،أبيض رورواين ماضّل منشح إال حواين

ولعلها من  ،مل جند هلا أصًال ،هذه التهكمة يف
 ،الوجه: ))َرْو((حرفوها على  ))ُرو((: الفارسية
 ،املستحب  ،ئقالال: ))َرَوا((اللون و  ،اهليئة ،الصورة
بعدها النون الالحقة لالسم املنتهي بألف  ،املقبول 

وعلى ماتقدم يكون مؤدى  ،لدى نسبته كروحاين
تقول هذا على التهكم  ،الوجه احلسن: ))اينورور((

فهو  ،بقرينة مابعدها وبقرينة أن املوقف بينهما عدائي
يافهمي : على حد أن يقول اخلصم خلصمه الغيب

  .الفقري الصابر: للغّين البخيلوكما يقال ! أفندي
نة أو ظويلفظوا الرو ،أو الروزنا :هؤزَن                                                             الٓر

  .مل ترد إال يف األغنية: الروظنا
  كل اهلنا فّيا      عالروزنة عالروزنة  

 ،الكّوة ،النافذة: روَزَنْه: من الفارسية
: ))الرائد((وعنه نقل  ))شفاء الغليل((ذكرها يف 

  .نالكّوة ج رواِز: زنةالَرْو
إىل النافذة إىل النافذة : فمعىن الغناء إذن

إن سعاديت وهنائي يف  ،ياحبيبيت حيث نتشاكى الغرام
  .هذه النافذة حيث يتناجى قلبانا

م  ١٩١٧اسم كان يطلق قبل سنة  :الُروس
على الشعب الساكن شرقي أوروبا بني البحر البالطي 
غربًا واحمليط اهلادي شرقًا حتكمه إمرباطورية 

  .القياصرة
مشتق هذا االسم  RUSSIE: وامسه يف أوروبا

  .من قبيلة سالفية تسمى روكسوالين
وتذكر املصادر اإلسالمية يف القرن التاسع 

  .الشرقيةوالعاشر امليالدي ظهور الروس يف أوروبا 
  الروس إذاغّبر واإلنكليز ]:من أمثاهلم[

قوة الروس يف : يريدون(إذا كّبر إذا ّحبر والعثمانلي 
وقوة اإلنكليز يف أسطوله  ،ي الكبريربشة الجي
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اهللا : أما العثمانيون فقواهم يف إميام ينادون ،البحري
  ).أكرب ويهجمون

تعبري حديث : أو رءوس أقالم :روس أقالم
والتعبري  ،ذ املوجزةَبأو الُن لخمتصر املسائ: يريدون به
  :آت مما يلي

يغرز جتار مال القبان قضيبًا حديديًا أجوف 
 ،يسمون هذا القضيب بالقلم ،يف أكياس البضاعة

فيعلق فيه شيء مما يف األكياس يتخذونه منوذجًا 
  .يع والشراءوعلى هذا النموذج جيري الب ،للبضاعة

مث استعملوه يف خمتصر املسائل أو النبذ 
  .املوجزة جبامع الَشَبه

وبصل  ،رّوس البصل]: يقولون[ :ٔرؤّس
ماكرب منه وصار بعد قطع ذيله : يريدون ،سروّْۤم

أشبه : بنوا على فّعل من الراس مبعىن ،ككرة الرأس
  :ظاهرتان هوعلى هذا ففي ،الراس

  .إبدال اهلمزة واوًا -ً ١
ويف  ،جعله رئيسًا : هرّأس: يف العربية - ً ٢

  .صار رأسًا هلجتهم رّوس فعل الزم مبعىن
حلم  ةشرح: ARROSTO: إيطالية :الرٓوستٓو

مث  ،فخذ العجل تقلى كالدوّبو مث حتشى بالدقة والثوم
  .تطبخ مباء البندورة والنبيذ واخلل

عشانا دوّبو وروستو ومعكرونة ]: يقولون[
  ).البنادقة يف حلبتعبري منذ عهد (

  .البنادقة: انظر
  . شة يوضعت حديثًا ملعىن الكل :وَسمالٔر

  .انظرها
  .بالد الروس :وسيار

  .الروس: انظر
: عن الفارسية ،الكّوة : عربية :َشنالٔرْو

  .الشّفاف ،املنري ،املضيء: ُروَشن
  الحظ التقارب اللفظي املعنوي بينها وبني

  .انظرها. نه املتقدمةزالرو
  .ووضعوها حديثًا للبلكون

: عربية : من مفردات الثاقفني :ٔرؤّض
  .ذّلله: رّوض املهَر

 ،من مفردات الثاقفني: أو الرٓوض :الرٓؤضة
األرض ذات املياه : ضضة أو الرْوالَرْو: من العربية

  .واملخضرة بضروب النبات ،واألشجار واألزهار
و  ض والِرياض والروضاتالَرْو: واجلمع

  .ياض والرٓوضاتالرٓوض والْر: قالواوهم ... 
: واصطلحوا على تسمية مدرسة األطفال

  .الروضة أو روضة األطفال
اصطلح ناظمو املواويل على  :الرٓوضة

  .الروضة: تسمية املوال السباعي
يراعى يف الروضة أن تكون أشطره السبعة 

  .ذات قافية واحدة
وقد ينظمون قصيدة مطولة على ترتيب 

لكل حرف سبعة أشطر مقفاة كما . حروف اهلجاء
  .وكل سباعية بقافية أخرى ،تقدم

ويف  ،طٓاَرْو: من السريانية :الرٓوط
وقرى غريب حلب تطلق  ،الغصن: اَطَرْو: الكلدانية

يتون من زالروط على العصا الطويلة ينفض ا ال
أما عصا األغصان الواطية فعصاه  ،األغصان العالية

  .انظرها. الشّبوقة: تسمى
من : ي رٓوعٓوِدٕه]: يقولون[ :رٓوعال

  .ع من القلبموضع الفَز: الُروع: العربية
  

  .أفزعه: رّوعه: عربية: ٔرؤّع
  

: هادا كل أعمالو روعة]: يقولون[ :الرٓؤعة
أطلق موضع الفزع  ،اسم الواحدة من الروع املتقدمة

  .حساس اإلعجاب كأنه خييفإوأريد به مايثري 
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ارتاغ روغة مو شلون ]: يقولون[ :الرٓؤغة
: التلوث والتلطخ املادي واملعنوي : يريدون ،ماكان

  .مترغت: حتريف ترّوغت الدابة
  :يالحظ
  .أنه الجمرد له ذا املعىن يف العربية -ً ١
  .الجيعلون الرتاغ مصدرًا إال الروغة -ً ٢
، ليس يف العربية وزن افتعل منها -ً ٣

  .إمنا فيها َتَرّوغ ،وليس يف العربية جمردها
  .انراغ للمطاوعة: نوا منهاب  -ً ٤
: من التركية عن الفرنسية :رٔڤْرٓؤڤر
REVOLVER :املسّدس ،آلة إلطالق الرصاص.  

  .صّفاه: بارّوق الشر: عربية :ٔرؤّق
  .قق روّۤروّۤ: للغضبان] يقولون[
دمعة ]: جةبياع املشروبات املثّل يويناد[
  .بترّوق الدم

احلمل عالروك ]: من أمثاهلم[ :الرٓوك
جاءت ُروق بين : من العربية): أو عالكوم( فخفي

  .مجاعة منهم: فالن أي
: ROQUEFORTروكفور  :جنب رٓوكفٓور

  .تخذ من الغنمأشتهرت جببنها امل ابلدة يف فرنس
سال : خمالا رّولت الدابة يف: عربية :ٔرؤّل

  .وهم أطلقوا ،بّلتها بُرواهلا ،لعاا
: ROULETTE: من الفرنسية :تالرٓولۤي

جهاز ذو عجل دّوار يقف على رقم يعّد صاحبه 
  .راحبًا

مسكر : RHUM: من اإلنكليزية :الرٓوم
وسكره  ،خممر مستقطر من قصب السكر وغريه

  .واإلنكليز مولعون بشربه ،شديد
  

 ،اسم أطلقه العرب على البيزنطيني :الُروم
  .وهم اليونان
  

م على النصارى الشرقيني واليوم تطلق الرو
  .منهم الكاثوليك ومنهم األرثوذكس ،امللكيني

  .االروام: وجيمعوم على
  .البحر األبيض املتوسط: وحبر الروم

  .٦٦ص: التذكرة التيمورية: انظر
: من العربية: ت امليۤمٔرّو]: يقولون[ :ٔرؤّم
وهم اليستعملوا إال يف  ،لبث وأقام: رّوم باملكان

  .املاء جيتمع يف منخفض
 RHUMATISME: من الفرنسية :رٓوماتيزم

امسه  .مرض وجع املفاصل: عن الالتينية عن اليونانية
وأطلقها جممع دار العلوم على  ،َيةالَرْث: يف العربية
  .الروماتيزم

  .٨٧٢ص٢٨س: املقتطف انظر
 ٤٤ص ٣عدد ١٨وس ٥٨ص٧عدد١٢س: وجملة األديب

  .٤٩ص٣وعدد ٤٨ص ١عدد ٢٢وس

 ،القصة: ROMAN: من الفرنسية :نالرٓؤما
  .الرواية: وتسمى اليوم 

  .الرومانات: ومجعوها على
من مفردات : والرومانيون  :الرٓؤمان

من الدول : ROMANS: من اللغات األوروبية ،الثاقفني
حكمها سبع ملوك متتابعة من  ،األوروبية القدمية

  .م مث صارت مجهورية.ق ٥١٠حىت  ٧٥٤س
من  ،من مفردات الثاقفني  :الرٓومانتيك

نزعة يف األدب والفن : ROMANTIQUE: الفرنسية
وتتحلل من عناصر  ،تضع اخليال قبل العقل

  .صاعة وكمال الشكلنالكالسيكية كال
بدأت الرومانتيكية تظهر يف األدب الغريب 

  .١٨منذ أواخر القرن 
  .ةة رومانتيكيّۤجلۤس]: يقولون[
بالد : ي أو روم آبليروَمّل وأ :يلِلوَمُر

وهي  ،ان يف الَبلقان كما مساهم األتراكـالروم
  الدـاإلقليم الشامل تراقية ومكدونية وغريها من الب
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الواقعة بني البلقان والبحر األسود وحبري مرمرة 
  .ة وسلسلة جبال اليونانوإَجي

لألرض  - انظرها–بنوها من رّوم  :ةالرٓوۤم
  .املنخفضة َتجّمع فيها املاء

  .الرٓومات: واجلمع
فيض اهللا بن أمحد املشهور بابن  :الرومي

  . ه١٠٢٠مات س ،ويل قضاء حلب ،القاف
فخذ من بين خالد يقيمون يف  :الرومي
  .خيمة ٣٠يعّدون  ،أرباض حلب

أطلقوها على : اقفنيثمن مفردات ال :رٓوميٓو
لفها أجولييت اليت العاشق أخذًا من رواية روميو و

  .شكسبري
  .الرمينة: انظر

خترق تأشعة تسلط جبهاز ف :نَگْتأشعة رٓوْن
مسيت باسم خمترعها  ،اإلجسام الكثيفة وتصورها

 ١٨٤٥الذي عاش بني س ROENTGEN: العامل األملاين
  .١٩٢٣و

ستوردها إىل حلب الدكتور اوأول من 
  .ألتونيان

  .اُحلسن: الَرْونق: من العربية :الرٓؤنق
شرب : َرِوَي مما يشرب: من العربية :يٕرِو

  .حىت شبع
: ويف الكلدانية ،ْرِوي وٓا وْر: ويف السريانية

  .سكر: ِويْر َوا وْر
الصفة من : حتريف الرّيان العربية :الَرْويان

  .يَرِو
: وهم يقولون ،الَرّيا: ومؤنثه يف العربية

  .ةالَرْوياۤن
ؤال الُر:من العربية : لأو الروۤا :لوۤيالْر

  .اللعاب: والُروال
  .الدّقونة: ))املريول((ومنها مسوا 

  

وعدوه بوظيفة : يقولون]: امرمن استعا[
ا عاحلج رومن سنة  ،لوشّط روۤي ))حيار((رئيس بلدية 

دخيلك يارسول اهللا ٕبّدي : ومسك شباك النيب وقال
  .ياها مّنك

: من العربية ،من مفردات الثاقفني :ةالٔرويّۤ
  .أن تفكر يف األمر وأن تنظر فيه وال تعجل: الَرويَّة

ّية مابتصري الشغلة بّدا رِو]: يقولون[
  .شباَهلْب

سم من اال: الِرّي: من العربية :الرّٔي
  .الشرب حىت الشبع: االرتواء

  .الَرّي: وحكى بعضهم الفتح فقال
د املناطق وهم يستعملون الَرّي مبعىن تزوي

  .القاحلة باملاء بوسائل صناعية
ي بشباط ِنشق بكانون واْت]: من أمثاهلم[

  .بتربط الرّي باألرض رباط
  

  .انظرها). العربية(حتريف الراحة  :الٔرَياحة
أحسن من  َرياحْةبيضة ْب]: ن أمثاهلمم[

  .جيجة صّياحْة
أن يكون : ةالرئاَس: من العربية :ةياۤسالِر
  .اإلنسان رئيسًا

  .ئاستر: واستمدت التركية
  

اللعب : مدلوهلا يف عصرنا: الِريأضة
لذا يسموا الرياضة البدنّية أو  ،اجلسماين املنظم

  .التربية البدنّية
  :والرياضة مخسة أنواع

ألعاب القوى من مصارعة ومالكمة  -ً ١
  .ورفع األثقال
الكرة  ،كرة السلة : لعاب الكرةأ -ً ٢

  .الطائرة
  .القدمة رك -ً ٣
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  .كرة املضرب ،كرة املائدة -ً ٤
  .التزّلج ،السباحة -ً ٥

  .٣٦٠ص٢ج٧: جملة اللسان العريب الد رانظ

أما رياضة الصوفيني فهي ذيب النفس 
  .والتخلي عن الدنيويات

مجع : ياضِرمسوا ذكورهم  :ِرياض
  .الروض

: مدلوهلا ،دات الثاقفنيرمن مف :الرياضّيات
وهو  .علم احلساب واهلندسة واجلرب واملثلثات

  .واستمدته من التركية األوردية ،اصطالح عثماين
  .٤٥٦ص٨٨س: املقتطف انظر

  .٢٩ص٣س:وجملة العلوم
ياضيات العصر ر: ١٧ص ٥٩٧عدد١٢س: وجملة الثقافة

  .احلجري

  .ريق: انظر :ٔمي ياقةْر
 ٢٥واحدة النقد النمسوي يعدل  :يالالْر

  .شًا تركيًارق
متداول أيضًا يف إسبانيا واحلجاز واليمن 
واحلبشة وسواحل البحر األمحر وشرقي إفريقية 

  .واخلليج العريب
مبعىن  REALE: وكلمة الريال إسبانية

  .REAL: ويف فرنسا يكتبوا ،اَملَلكي
  .املرولة ورول: انظر :الۤةالٔرّي

األخضر  ،ضّد العطشان: عربية :الٔرّيان
  .والنبات رالناعم من أغصان الشج

  .الرّيانة: وهم يقولون ،الرّيا: مؤنثه
: ينادي بياع القّتة ]: من نداء الباعة [

  !.ياعروسة البستان يارّيانة
املسألة صحيحة مافّيا ]: يقولون[ :يبالۤر

 ،الّشك: الَريب: من العربية ،يب وال باملليون واحدر
  .التهمة ،الظن 

الشريط : RUBAN: من الفرنسية :الِريَبان
  .املّلون املبسط ياحلرير

  

  .انظرها. الريب: الِريَبة: من العربية :ةالريۤب
يف ليت وياليت حتر: أو ياريت :ترۤي

وإذا  ،متعلق باملستحيل غالبًا ّنحرف مت): العربية(
  !.ريتين ريتين ويا: تالها ياء الضمري حلقتها النون

ر مابتعمّۤ ))ياريت((كلمة ]: من حكمهم[
  .بيت

  ]:من أغانيهم[
  داميًا بسمع دّقات قلبك       عّبك  ياريتين منديل ْب

  وسط املية الغنَّي      ياريتين نعناعة   : غريها
  ).الحظ حتريك التاء للوزن(
  
 .ياريتين أمري ولو عاحلمري]: من كمام[

  .ياريت خّفا خرقة أنفا ،سّتي ماأجت بعتت يل خّفا
ياريتين مشمشة المسع ]: من أمثاهلم[
  .الوشوشة

  ]: من هنهونات النصارى[
  جابوا الَقَدح والباطيه

  يهرة وصاْفة طاْهوالنّي
  يبايِبوا با َحـواشرب

  ةـيياريتو صّحة وعاْف
  
احنصار : REGIE: من الفرنسية :جييالۤر

  .الدخان
  .ميژالر: انظر :جيمالرۤي

  ).مؤنثة(اهلواء : عربية :الريح
  .وهم سكنوا... الِرياح و: واجلمع

  .ٓرَوح: ويف العربية
  .رح: ويف ملحمات أوكاريت

  .٥٩ص١ج: اية األرب للنويري انظر
: يريدون(ريح يف قفص ]: من تشبيهام[

  ).الَعَدم والباطل
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فالن ركب الريح ]: من كنايام[
  ).ارتفع وحتسنت حالته: يريدون(

أو (فالن صاير معو ريح ]: يقولون[ :الريح
 -الروماتيزم انظر–يريدون مرض الروماتيزم ) مريوح

مسوه بالريح ذهابًا منهم إىل أن رحيًا خبيثة سكنت 
  .موضع األمل

ومن املزارات يف قرى حلب مزار الشيخ 
يعتقدون أن زيارة قربه تشفي من الريح مع  ،ريح

  .االنغماس يف املاء حول قربه
  .الشيخ ريح :انظر

وهو (املعو ريح مابستريح ]: من أمثاهلم[
  ).من أمثال جند أيضًا

: حقة مابتريّۤالقندرة الضْي]: يقولون[ :ٔريَّح
): العربية(بنوا على فّعل للتعدية من أراح فالن 

  .استراح ورجعت إليه نفسه بعد اإلعياء
  .ويف الكلدانية مثلها ،َرَيح: ويف السريانية

حو رق العجني ورْي]: للفّرانيقولون [
  .شوي

أطلقوا هذه اجلملة امسًا على : ح بالكريّۤ
 ،واحدة ةاخلمس لريات العثمانية الذهبية تسكب قطع

  .سة أيضًااملخّم: وتسمى 
وكانت النساء جتعل هلا ممرًا يدخلن فيه 

  .الريبانة ويتحلني ا يف أعناقهن
: من األرامية ،بليدة تابعة إلدلب :ِرحيا

  .٧٨ص: حلبالرائحة كما يرى األب شلحت : رحيٓا

  .واشتهرت بكرزها
  .أهل بقبقت: ويلقب األدالبة سكاا

  .ق والرويلببق: انظر
 ،يف إدلب] من قرى حلب[ :رحيا اجلبارى

كما يرى –رحيا اجلّبارة : ينۤرۤبگ...: من األرامية
  .٧٨صاألب شلحت 

كل نبات : حانالَرْي: من العربية :الرحيان
وهم يطلقونه على نبات عطري  ،ب الرائحةطّي

  .معّين
: ويف الكلدانية ،رحيونٓا: ويف السريانية

  .ارحيوَن
ورد وفل : تالتة من بستان]: من أمثاهلم[

  .وِرحيان
  .الولد متل عرق الِرحيان]: من تشبيهام[
  
  ]:من اغانيهم[

  !يا غصني البان ،بالكحلة سوسحتيين
  والغرَّة باقة رحيانبني اَملبَسم 

  
ضرب من اخلطوط العربية  :اخلط الَرحياين

تراك يراعى فيه إمالء الفراغات كلها أحدثه األ
  .بتزيينات

منه  ،من طيور الكّشة :ر الِرحياينالطۤي
  .الِرحياين األبيض والِرحياين األزرق

 ،يف منبج] من قرى حلب[ :ةالرحيانيّۤ
  .وأخرى يف لواء إسكندرون

النسيم من ) العربية(حتريف الرائحة : الرٔحية
  .الشيئ طيبًا كان أو ال

  .حالرواۤي: وهم قالوا ،الرواِئح :واجلمع
  .َيْحۤر: ويف العربية

  .رَحيا: ويف الكلدانية ،ِرحيٓا: ويف السريانية
  .الرحية رتصوي: ٦٢٣ص٩٣س: املقتطف رانظ

قليلة : يريدون ،قهوة عالرحية]: ويقولون[
  .رالسك

  
 َبشم رحية إيدي بترتّد]: أمثاهلممن [
. الطبخة الطيبة بتطلع رحيتا مالعصر. يروحي إِل

ك رحيتو العّطار إذا ماناَب. الوردة بتديل ورحيتا فّيا
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شباط إن شّبط وان لّبط وان خّبط . بنوَبك طيبتو
  .رحية الصيف فيه

  
البيآكل توم بتطلع رحيتو ]: من كمام[

التوم منني أجَتك هالرحية أبوك البصل وأّمك  .بتّمو
البدخل بني . مليحة لكن إال رحية!.  الطيبة ياميشوم

  .القشة والتومة مابنوبو غري رحيتا املشئومة
  ]:من أغانيهم[

  وانا بشمشم عالرحية          ا  وكل البنات جتّوز
ر إذا البنت الباۤك]: من كتاب اللباد[

  .اشتهت عاَحلَبل بتحبل عالرحية
  
نوا كان أكتر الناس يعْج]: من عادام[
شي ه مۤاّووه ،بتنور بينت أو بالفرن هببينت وخيبزو

يل اخلبز مالفرن الزم يطعمي البشوفو بدربو وشۤا
  .تفّضل كول مالرحية: قل يقولأو على األ ،مالرحية

فالن فاحت رحيتو ]: من استعارام[
وهو تعبري مستمد من  ،انتشر خرب سوء له: يريدون(

  .أهلني برحية األهل. ))قوقوسي چيقدي((التركّية 
من : رّيسنا فالن علينا]: يقولون[ :ٔريَّس

  .جعله رئيسًا: رأّسه: العربية
: وهم يقولون ،ترّأس: ومطاوعه العريب

  .رّيسْت
وهم  ،الرئيس: الريِّس: من العربية  :سالٔريّۤ

  .أمالوا
  .ةۤسالَرْي: وهم قالوا ،ةالريَِّس: واملؤنث

  .ساملًاومجعومها مجعًا 
  .سني بغرقاملركب بني رْي]: من حكمهم[
  

وهو  ،كسوة الطائر وزينته: عربية :الِريش
وهو أنابيب  ،لغريه ربوللطائر كالشعر والصوف وال
  .ظفرية املادة يعلوها الزغب

ة الريۤش: وهم قالوا ،الريَشة: والواحدة
  .والريشاي والريشاية

الريشات والريشايات : واجلمع عندهم
  .والرَيش

وتزين بعض الربانيط بالريش السيما ريش 
  .يستوردونه من السودان وغريها النعام

  .١٢٤ص٤٤وس٥٦٥ص٤٣س ٣٩٦ص٤٠س: املقتطف انظر

ويدانيهم (فالن أخف مالريشة ]: يقولون[
  ).يف هذا التعبري مصر وفلسطني وجند

طلع بريشو : من اصطالح العيب الورق
  ).مل يكسب ومل خيسر: يريدون(

  .احلمل عاجلماعة ريش]: أمثاهلممن [
فال مايف متلو بقّن اجليج ]: من كمام[

  .ماعدا الريش والبيض
طايرة وماال ريش  ةطّيار]: لغازهمأمن [

  ).النحلة: (ل مّنا وماالريشعمناكل مّنا ومنش
  .الريشة: انظر

تقع قرب ]: من أحيائهم[ :حارة الريش
  .أغٓير التحتاين

كانوا يزاولون  مسيت حبارة الريش ألم
ونه بغنتف ريش الدجاج اهلندي األبيض مث يض

كما كان : وان لتزين به ثياب النساءلمبختلف األ
  .الزي

وكانت كميات من هذا الريش املصبوغ 
  .تصّدر إىل اخلارج

  .واليزال يف احلي من يزاول هذا
  .ة الريش وأغري غنيتان مبصابغهماروحا

يسمى ويف حارة الريش دفني معتقد فيه 
  .الشيخ حممد الريشي

  
ريَّش هادا حلم ْم]: يقولون[ :ٔريَّش

  م املاعزـم الضأن فيه بغريه كلحـُمزج حل: يريدون
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مزج شيء : يريدون(الترييش : ومصدره ،أو اجلمل
  ).بشيء

وأعيانا أن جند الصلة بني الريش وبني 
إىل أن اهتدينا حنن إىل أن املدّهن ميزج بريشة  ،املزج

  .نًا بلون ليستخرج من مزجيهما لونًا ثالثًاالتدهني لو
  .ّيشرْت: وبنوا مطاوع رّيش إىل

  :ريِّش كثريًا يف حنو مايليويستعملون اْمل
  .ممزوجة بالكاكاو: رّيشةقهوة ْم -ً ١
  .ممزوج بالزهورات: رّيشچاي ْم -ً ٢
  .ممزوج باحلليب: رّيشسحلب ْم -ً ٣
  .الزيت النبايتبممزوج : رّيشزيت ْم -ً ٤
ممزوج بالسمن النبايت أو : رّيشمسن ْم -ً ٥

  .بالدهن
  .ممزوج بالسكر: رّيشعسل ْم -ً ٦
ممزوج بالچنتريت : رّيشدبس رّمان ْم -ً ٧

  .أو مبلح ليمون
ممزوج مبنقوع : رّيشْمدبس فرجني  -ً ٨

  .القمردين املمروس مع صبغ القرمز
مسكني هاملرضان ]: يقولون[ :ةالريۤش

 ،على ضلعو غرزلو ريشتني ضربو أخوه الكبري
مسيت على تشبيه الضلع  ،الضلع: يريدون بالريشة

  .بريشة الطائر
  .الريشات والرَيش: واجلمع عندهم

أطلقوها على سّن القلم املعدين  :ةالريۤش
  .مسكة الريشة: يثبت يف مسكة له أمسوها

: وتسمية هذا السن بالريشة تعريب كلمة
PLUME الفرنسية.  

  .ريشات والرَيشال: ومجعوها على
رجيع إىل يوسبب تسمية هذا السن بالريشة 

ام قبل اختراع هذا السن املعدين كانوا يف الغرب 
ريشة اإلوز والبط والغراب : يكتبون بريشة الطري

  .السيما اإلوز لسمكها ومتانتها

على أن ريشة الطري مادة دهنية حتول دون 
بإزالة دوا هوكانوا يتع ،جريان احلرب على الورق

  .هذه املادة منها قبل أن تعرض للبيع
وغزت جتارم  ،وبرع يف إزالتها اهلولنديون

  .يف الريش كل أوروبا
  .وكان سّر هذه اإلزالة مكتومًا

فإذا هو أن  ،وجاء يوم اكتشف فيه هذا السر
مث تدلك  ،تنقع الريش يف ماء ساخن ممزوج بالرماد

  .كثريًا باجللد حىت تلمع وتفرك
يل أنصبت عليه جنه حن! ياصاحيبوبتعرف 

أجانا : ألوف ماإلختراعات ماكانوا أجدادنا حيلموا فيا
والسيارة  نالريشة والقلم الرصاص والنشاف والتري

والبيسكليت والترامواي وماكينة البوز والرباد والنور 
  ...الكهربائي والطيارة ووسائط الوصول إىل القمر و

أطلقوها على الفرجون ذي  :يشة احلالقةر
  .األلياف الطويلة تفرك ا الذقن قبل احلالقة

  .قةالرَيش اْحل :ومجعوها على
ريشة تتخذ غالبًا من ريش  :ريشة العود

  .العود دا على أوتا رينق رْسالَن
  .رَيش العود: ومجعوها على

تتخذ غالبًا من قرن  :ريشة القانون
ار معدين يلبس ترقق وتصقل وترّكب يف إط ،احليوان

  .وكذا اليسرى بسبابة اليمىن
  .رَيش القانون: ومجعوها على

أطلقوها على القضيب  :قبريشة اَملْد
الفوالذي ذي التجاويف اللولبية يركب يف أسفل 

  .جهاز الثقب فيدور ويثقب اخلشب واحلديد
  .قبش اَملْدرَي: ومجعوها على

َدهّنا األوضة باللون ]: يقولون[ :ييِشالِر
  .باألزرق الكاشف: يريدون ،يالريِش

لك ألم يرّيشون أي ميزجون ذمسي ب
  .األزرق باألبيض فيكون هلم اللون هذا

  .رّيش: انظر
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: من العربية ،من مفردات الثاقفني :عالرۤي
  .الغّلة واملرجوع النفعي: عالَرْي

يقيمون حفالت ويعلنون أن ريعها يرصد 
  .ملشروع كذا
أرض : عربية ،من مفردات الثاقفني :يفالِر
وهم  ،ماقارب املاء من األرض ،صب ذات زرع ِخ

  .يطلقوا على القرى واملزارع
  ...األرياف و: واجلمع

حاول األستاذ عبد احلق فاضل يف جملة 
ن بني كلمة رأن يقا – ٢٠ص٥ج١س– ))اللسان العريب((
مث حاول  ،العربيتني ))الرّي((وبني الكلمة  ))الريف((

يف  رمبعىن النه RIVIERوبني  ))الريف((ن بني رأن يقا
  .الفرنسية

ماء الفم  ،الُرضاب ،اللعاب: عربية :الريق
  .هو فيهو

  .٥٨ص٢ج: اية األرب للنويري: انظر
  .َرق: ويف العربية

  .َروَقا: ويف الكلدانية ،َروقٓا: ويف السريانية
أنا : يريدون ،أنا على ريقي ]: يقولون[

  .على ماء فمي مل ميازجه طعام والشراب
نشف  ،ب الدوا عالريقشۤر]: من كالمهم[

  .فرط ريقو ،لّساين عريقي ،ريقي وأنا أحكي
ياريب تشردقين بريقي ]: مثاهلمأمن [

  .ديقيألعرف عدوِّي من ْص
 راهللا حيلِّي ريقنا ويكّت]: من دعوام[

  .زديقنا
اليق وناس ناس أكلت مع]: من كمام[

  .ا عالريقتلّسا
  .ياريقهن سكر نبات]: من أغانيهم[
  
: يريدون(ع ريقو اۤلفالن ۤب]: من كنايام[

  ).عايش والبأس حبالته املالية

ق إيدو وصار يقلب رّي]: يقولون[ :ٔرئّق
: بنوا على فّعل من الريق املتقدمة ملعىن ،يف الدفتر

  .استمّد منه الريق
: تبّول: يريدون ،رّيق مي]: يقولون[ :ٔرئّق

  .صّبه: حتريف أراق املاء
  .رياقة املي: وجيعلون مصدره

طّير : يف معىن رّيق مي أيضًا] ويقولون[
  .مي

خّيط چاكيتو ]: يقولون[ :والگَُيالۤر
 ،املسطرة: REGULA: من اإليطالية: والُگعالري

  .على طريقة اخلياطة الفرجنية: وهم يريدون ،القاعدة
  

وهم  ،الظيب اخلالص البياض: عربية :الرمي
  .واليستعملوا إال يف شعرهم ،يطلقون 

ى متل َوماح: رمي الَفال]: من مواويلهم[
  .يون عيونهالْع

  .٢٥٥ص  ٣٤س : انظر املقتطف
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  .اء إناثهممسمن أ :ةرۤمي
رجعت رمية لعادتا القدمية ]: من أمثاهلم[

  ...).حليمةرجعت : واألشهر(
  

جهاز ): العربية(ئة حتريف الِر :ةالٕريّۤ
  .وهم يطلقوا أيضًا على مرض سّل الرئة ،التنفس

  
  .الرّيات: وهم يقولون ،الرئات: واجلمع

  .نسانرّية اإل: وإذا أضافوا إىل مظهر قالوا
  
نا وِريْتِرييت : ا أضافوها إىل ضمري قالواوإذ
فكسروا : نوريٓت ك وريتٓكن وريتو وريتاوريَتك وريۤت

إمالتها وجعلوا التاء  التاء، وأزالوا شدة الياء مع
  .املربوطة تاء
  

  .َرَتا: ويف الكلدانية ،َرتٓا: ويف السريانية
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  زايال
  
  :] ز [
وهم يسمونه  ))الزاي((: العربية يف  مسها

  .عانيةنكأصل امسه يف الك ))ينالۤز((
  .السالح: ين يف الكنعانيةومعىن الۤز

  .نۤيز: وامسه يف السريانية أيضًا
وهو حرف صحيح يأيت يف الدرجة الثالثة 

  .استعماًال
وهو احلرف السابع يف أجبدية املشارقة 

  .واملغاربة
  .ويعدل يف حساب اجلّمل السبعة

والزاي يف ترتيب احلروف املتشاة احلرف 
احلادي عشر عند املشارقة واملغاربة ألنه يف األجبدية 

اء والثاء ضم إىل الباء والت هابوملا مجعت األش ،السابع
 مث ضم إىل اجليم احلاء واخلاء وهنا أيضًا ،وهنا حرفان

مث أيت بالدال وأحلق ا  ،١١اموع  رفصا حرفان
مث أخرت اهلاء  ١٢=١+١١أختها الذال فصار 

ا الواو فصار هلتجتمع مع أحرف العلة وأخرت مع
مث حلقت الراء لشبهها  ، ١٠=٢-١٢احلساب 

  .١١=١+١٠بالزاي فصار احلساب 
  

أما ترتيب اخلليل املبين على جمرى احلرف 
  .يف اجلهاز الصويت فعّده احلرف الثالث عشر

فعّده  ))احملكم((وجياري اخلليل ابن سيده يف 
  .احلرف الثالث عشر أيضًا

  
لكن سيبويه خالف أستاذه اخلليل وعّده 

  .احلرف السادس عشر
  

ين َز ز: وكانوا يتهجوا يف كتاتيبهم 
  .ِز= ض زين ٕزٔخ. ُز= ٕزْرَفع زين . زا= َصب 

  .والزاي الرمز الكيماوي للزرنيخ
  

املعوية الزائدة : يريدون : ةيۤداأو الز ةالزائۤد
شاخصة أنبوبية يبلغ طوهلا حنو : أو الزائدة الدودية
أي اإلصبع الصغري خترج من أسفل  ،مثانية سنتيمترات

  .وطرفها اآلخر مسدود ،األعور ىاملع
واد موقد تلتوي وقد تلتهب وقد حتتجز 

 ،وحينئذ البّد من العملية اجلراحية ،برازية فتتعفن
  .عملية استئصال الزائدة: وتسمى

  
يطلقها الفالحون على حمور  :الزابور
ولعلها من  ،مل جند هلا أصًال ،أسطوانة النورج

  .ِهَنة ناتئة من الكاهل): العربية( ))الُزبرة((
  .الزوابري: وجتمع على
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ر ميطلقوا على امل: أو الزابوقة : الزاُبوق
  .))قبز((بنوا على فاعول من  ،الضّيق ينفذ منه

  .انظرها
  .لزوابيق والزابوقاتا: ومجعوها على

  
  .اجلاز: انظر :الزاج

  
: يقولون]: ات أقالمهمرمن عث[ :الزاجل

 ))زاجل((على اعتبار : َحَمام زاجل أو احلمام الزاجل
َحَمام : والصواب ،خطأ ،صفة للحمام ))الزاجل((و 

 نأل ،مضافًا إليه ))الزاجل(( رعلى اعتبا: الزاجل
ي من الزاجل هو الرجل الذي يرسل احلمام اهلاِد

  ).من مكان لإلرسال: أي(َمْزَجل بعيد 
  .٢١٠ص٣٢س: اهلالل انظر

  .٣٦٨ص٤س: وجملة الضياء

  
  .تنّحى ،َبُعد: َيزيح: زاح: عربية :زاح

  .تعدية مبعىن أزاحهموهم يستعملوا 
  
  

وهم ... َيحان ووالز الَزْيح: ومصدره
  .حيانيح والۤزالۤز: قالوا

  .حتّرك: ٓزح: ويف السريانية
  .انزاح: وبنوا منه للمطاوعة

 ،رورةـضراح يزيح ال]: ويقولون[
  .مضى يتبّول أو يتغّوط: يريدون

  .ضايقه: زامحه: عربية  :َزأحم
 ،احلليب غائصعبد اهللا بن زخريا ال :رالَزاۤخ

أنشأ مع أخيه يف حلب مطبعة مع مسابكها ومصّفاا 
أنشأها من  ،وحمابرها ومكابسها وحروفها ونقوشها 

وال تزال مطبعته هذه  ،اخلشب والرصاص والنحاس
خلري الدين  ))األعالم((كما يف – صائغيف دير ال
  .١٧٤٨مات س–الزركلي 

 ،أمناه: والشيَء ،قصضد ن ،منا: عربية :زاد
  .أعطى زيادة: زاد فالن

  .يزيد: ومضارعها
  .وهم سهلوا وأمالوا ،الزاِئد: واسم فاعلها
 ...دان واَملزيد والِزيادة والزْي: ومصدره

  .ة والَزَيدان واَملزيد والزٓودياۤدالْز: وهم قالوا
  .انزاد: وبنوا منها للمطاوعة

  .األزيد واألزود: وقالوا يف اسم التفضيل
ويرى بعضهم  ،زاد عن اخلمسة]: يقولون[
كما يرى  .زاد على اخلمسة: صوابه ،أنه خطأ

 ،فالن يزيدين ثروة خطأ: بعضهم أيضًا أن قوهلم
  .يفوقين ثروة: صوابه

الزايد . الزايد أخو البارد]: من كمام[
). الزود أخو النقص: وجند تقول. (أخو الناقص

. مةغاد يف الطنبور نز. يادة برادة حىت يف السعادةالْز
وسادت (من رادك ريدو واملا بريدك باجلفا زيدو 

هذه التهكمة على لفظ يدانيها يف سورية ولبنان 
  ).وفلسطني ومصر واجلزائر

زاد . يعمل بإيدو أهللا يزيدوالْب. ازيدبعيدا وماينعل الْب
د ۤرۤح. عراس أنفك يف تالولة -! يامعلولة–عليكي 

زاد يف الرّقة حىت . قنطارالدّب عالكرم زاد محلو 
. اللي زاد عالشّحادين غري القهوة والفناجني. اخنرقا

  .التزيدا بتطلع إيدا. زاد الطني بّلة. زدتين رغبة
نصّب للو زيادة بفالن ]: من كنايام[

  .ةرّزاۤي
إذا زاد . زيادة اخلري خري]: من حكمهم[

ة وقع ديامن طلب الْز. الشي عن حّدو انقلب لضّدو
  .نقصانيف ال

 ،مايتخذ من الطعام للسفر: عربية :الَزاد
  .أما الزاد فأطلقوه على اخلبز ،ادةّووهم مسوا هذا بالز
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أو (نني زاد واحد بكفي ْت]: من أمثاهلم[
كل زاد ألو . إذا اتّاكل زاَدك رّحب فيه). بقّدي تنني

  ).ا املعدةآد ويريدون يلفظوا ْف(فؤاد 
ّنان ظالتدخل بيت ال]: من حكمهم[

  .والتاكل زاد املّنان
ي وحق هالزاد اللي ٕعِل]: من أميام[

  .عالسبع مصاحف
: ٔزاَده: من التركية عن الفارسية :زاَده

ويغلب أن تستعمل يف أنساب  ،الذّرية ،الساللة
عالء الدين بك قاطر آغاسي : األسرات الشريفة

  .زاده
ولوحات قبور هذه األسرات يف مقربة 

  .))هزاد((ب افلة الصاحلني وغريها ح
  

أتاه يقصد االلتقاء : زاره يزوره: عربية :ٔزار
  .به

  .وهم سكّنوا ،الِزيارة: واملصدر
  .وهم سّهلوا وأمالوا ،الزاِئر: واسم الفاعل

  
  

  .وهم رّدوا ،الُزّوار: واجلمع
  .انزار: وبنوا منها للمطاوعة

الربكة  اللي بزورنا حبّل]: من كمام[
ر ر واخروب وعمّۤزور وزوّۤ. واملا بزورنا خبّفف لبكة

  .س قوامبنفلّۤ
إذا ضاق الصدر كّتر من ]: من حكمهم[

  .يارة القربْز
  ]:من هنهونام[

  ورـك نـبوّچ! ياعريسنا
  ورـر إلك ناطضواخل

  شقد ماردت يف الدنيا تدور
  متل عروسَتك مابتزور

عيواظ يسّلم على كراكوز ]: من شعرهم[
  : يف اخليمة

  و تعلِم األرُض َمن قد زارها فِرحتل
  الَقَدِم واستبشرت مث باست َموضَع

  :ًةـقائل ان احلاِلـدت بلسـوأنش
  والَكَرِم ًال بأهل اجلوِدأهًال وسَه

  ]:من أغانيهم[
  حرام تنسوين باملّرة        زوروين بالسنة مرة   

يطلقوا على الزقاق الطويل  :الزاروب
): العربية(بنوا على فاعول من الَزْرب  ،الضّيق
  .اَملدخل

: ريَباْز: ويف الكلدانية ،ريبٓاْز: ويف السريانية
  .الطريق الضيق

اة ززاواُمل ،زازاه]: يقولون[ :َزاَزى
): العربية(من زّزه  ،جعله يتشاءم: يريدون ،مابتنطاق
  .صفعه

  .زاَزىْت: وبنوا منها للمطاوعة
عن  ،كّل : زاغ بصُره: عربية :زاغ

  .جار: يف املنطق  ،حاد عنه: الطريق
  .ولد زايغ]: من كالمهم[

  .الزيغ وزّيغ والزيغان: انظر
طائر حنو احلمامة أسود يف : عربية :الزاغ

الغراب : عن الفارسية ،يشبه الغراب ،رأسه ُغربة
  .كبريًا كان أو صغريًا

  .وأنواعه كثرية
يصاد : الزرعي وقالالغراب : ومساه الغزي

  .وفيه قدومه ،ءامن بني الزرع والبساتني شت
موطنه الشرق األوسط وأوروبا وإفريقية 

  .الشمالية
  .قوته الديدان واحلشرات واحلبوب والثمار

َزَجا : ويف الكلدانية ،ٓزجٓا: ويف السريانية
  ).اف فيهماگواجليم (
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اسنود هالباب ]: يقولون[ :زاق زيق
حكاية صوت : ل زاق زيقبَيعۤمه صرعنا وهوّۤ

  .صريره
الولد : ومثلها ،زيق بزاق للتنويع اوأردفو

  .واع ويع: بصيح
زال يزول زواًال وزوالنًا : عربية :زال

ل واستحال وهلك ذهب واضمحّل وحتّو...: و
  .وتنّحى

: ويف الكلدانية ،َزلٓزل وۤأ: ويف السريانية
  .َزل وأَزل

وقد  ،كل حال يزول]: من حكمهم[
  .وكل منصوب معزول: يزيدون

والهتمامهم ذه احلكمة يكتبوا خبط 
  .جيد ويزينون ا دورهم ومتاجرهم

طلب امللك من وزيرو ]: من حكايام[
جييب لو مجلة يكتبا على خامتو وإذا كان زعالن 

ختدعوا  ريروح زعلو وإذا كان فرحان مايكون مغرو
  .الدنيا

شافتو بنتو  ،رراح الوزير يفكر يفكر وما قد
األمر بسيط : قالت لو ،قال ال اللي أمروا امللك ،وسألتو

  .كل حال يزول: ول لو يكتبق
  ،فعل ناقص معناه االستمرار: بيةرع :مازال

وإذا نفيت االستحالة كان  ،استحال ))زال((ألن معىن 
  .االستمرار والثبوت

وهم اليستعملون من أفعال االستمرار 
  .غريها

حممد : يسأل أحدهم: خربهاوقد حيذفون 
  .مازال: يف البيت؟ فيجاب

قال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات أقالمهم[
: يريدون ،الآتيك مازلت حيًا: ويقولون: اليازجي

مصدرية  ))زال((قبل  ))ما((فيجعلون : مادمت حيًا
فإذا  ،ماانقطع: ))مازال((والخيفى أن معىن  ،زمانية

على فرض صحة استعمال –مصدرية  ))ما((جعلت 

الآتيك : كان املعىن –الفعل بدون النفي أو شبهه 
  .وهو عكس املراد ،مدة انقطاعي عن احلياة

ومن الغريب أن ممن سقط يف هذا ابن 
حيث قال يف الفصل اخلامس من الكتاب : خلدون
والتزال الصناعات يف التناقص مازال املصر : األول

  ...يف التناقص
الزال زيد يفعل : اإلخبارويقولون يف مقام 

التدخل على  ))ال((و  ،مازال يفعل: بعنون ،كذا
: املاضي إال مع التكرار أو العطف على منفي حنو 

 ،زرت زيدًا وال زارين الو ،﴾ال َصدَّق وال َصّلى﴿
معها إنشاء وانقلب زمان الفعل إىل  صار الكالُم وإّال

  .االستقبال
عثرات من : وقال امع العلمي العريب

  .لت اماز: صوابه ،الزالت السفن تنقل: األقالم
  .إال يف الدعاء ))زال((التستعمل مع  ))ال((و

  .الزوالف: انظر :ةۤفْلالزۤا
إحدى قبائل : فخذ من اهليب :لالزاۤم
  .أرباض حلب
 ،يطلقوا على داّبة القاطرجي :ةۤلْمالزۤا

الداّبة : ةالزاِمَل: من العربية ،وتكون غالبًا من احلمري
  .حتمل املتاع والزاد يف السفر

يزنه ) العربية( حتريف وزن الشيَء :زان
  .ثقله راز....: وزنًا و

  .انزان: وبنوا منها للمطاوعة
  
 ،النام على يطقك ْو]: يقول املساجني[

  .الناس عم بتزينك
: متل ميخاجنية محاة]: من تشبيهام[

  .بشربوهضل طوا يف احلساب والبْفْلبزينوا ناقص وبَغ
شجر : زان : عربية عن الفارسية :الزان

تتخذ من  ،عظيم وطويل صلب اخلشب مستقيم
  .أغصانه القسّي والرماح
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  .على أن خشبه يسّوس بسرعة
  .الَنَشم: وامسه العريب

  
. اسم الفاعل من زهد: عربية :دالزاۤه

  .انظرها
  .وهم جاروهم ،وا مسى األتراك ذكورهم

  .املشرق الوجه ،النِضر: عربية :الزاِهي
: َياَزْه: ويف الكلدانية ،َزهْيٓا: ويف السريانية

  .البهي ،اجلميل
عاجله : زاول الشيَء: عربية  :زأول

  .ومارسه
زاونت احلنطة وهاحلنطة ]: يقولون[ :نزأو

بنوا  ،دخلها الِزوان أو كثرية الِزوان: يريدون ،ةوۤنزۤاْم
  .من الِزوان وهو اسم الفعل على فاَعَل

زاونة والكّيال احلنطة ْم]: كماممن [
  .أعَمى

  
يت البيت ِوزۤا: ولدى اإلضافة :ةۤيْوالزۤا

الزاِوية ملتقى اخلطني أو : من العربية: ِويتناوزۤا
  .هارانظ .القرنة: ويسموا ،السطحني

  .الَزوايا: واجلمع
  .!ياما يف الزوايا خبايا]: من أمثاهلم[

: من العربية  ،من مفردت الثاقفني :ةۤيْوالزۤا
النقطة احلاصلة من تقاطع : مصطلح هندسي: الزاِوَية

  .مستقيمني
  .ضلعي الزاوية: ويسمى املستقيمان

  .أس الزاويةروتسمى نقطة التقاطع 
  .الزوايا والزاويات: ومجع الزاوية

  :والزاوية ثالثة أنواع
  .وهي تسعون درجة: الزاوية القائمة -ً ١
مادون التسعني وهي : الزاوية احلادة -ً ٢

  .درجة

وهي ماأكثر من : الزاوية املنفرجة -ً ٣
  .تسعني درجة

وتطلق الزاوية عند النجارين واحلدادين 
والنحاتني وغريهم على الزاوية القائمة فقط تتخذ 

  .غالبًا من املعدن
  .َزويت: العربية والزاوية يف

: ويف الكلدانية ،ٓزويتٓا: ويف السريانية
  .ٓزويَتا
  .٥٨ص٢ج٧الد : ة اللسان العريبلجم انظر

  .حجر الزاوية: واستمدوا من الغرب قوهلم
معبد يأوي إليه الزّهاد : مولدة :ةۤيْوالزۤا

مسوه  ،واملتعبدون وفيه مسجد وَمضافة كوالنّسا
  .بالزاوية ألم يرتوون فيه

واستعمال الزاوية يف هذا املعبد ظهر يف 
  .للرباطم مرادفًا ١٣املغرب حوايل القرن 

والشك أن املسلمني جاروا النصارى الذين 
ات من األديرة والصوامع يف خمتلف البالد ئاقاموا امل

  .وخارجها ويف اجلبال السيما يف سورية
معظم هذه املعابد وصّورُتها وزرت 

تبة ررها تقدر بعشرات األلوف كلها عندي مَووُص
  .على حروف اهلجاء

ة واستمدت الفرنسية من العربية كلم
  .ZAOUIA: الزاوية للمعبد اإلسالمي فقالت

زاوية  ،٢٥٣زاوية النسيمي ص: كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجية انظر
وزاوية احلاج بالط  ،٢٤٨ صيناعطوزاوية األ ،١٧٥يد صدالشيخ ح

 ،٢٤٩والزاوية البهادرية ص ،٢٤٤والزاوية الوثائقية ص ،٢٥٠ص
  .٨٣والزاوية البزازية ص ٨٢والزاوية الكمالية ص

: بنوا على فاعل من زاد العربية مبعىن :زاَيد
  .ةاملزاَيۤد: ومصدره عندهم ،زاد يف مثن مايباع باملزاد

: زايد ُمزايدة: كعادته قال ))الرائد((على أن 
  .غالبه يف الزيادة
بعضهم استعمال التزايد يف  رتأىوا

  .املزايدة
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  .الزائدة: انظر :ةالزايۤد
  
علم : زايَچه: من الفارسية :يرجهاالز

  .جدول اكتشاف املستقبل ،واقع النجوممأحكام 
، وذكره ابن خلدون كعلم كشف املخبأ

  .))الكشف((وذكرها احلاج خليفة يف 
فهذه  ،ريهغواليغّرك ابن خلدون وال

  .الدعاوى الباطلة اليدين ا من تفكريه دولة مستقلة
وزايس  .سنّضاراتو زاْي]: يقولون[ :سٔزاْي
كان صاحب معمل العدسات  ،١٨٨٨أملاين مات س

  .البلورية اشتهرت بصفاء بلورها
  .الفوات: انظر

  
 ،عم بطلع الزباد من ّمتو]: يقولون[ :الَزباد

مايعلو املاء من ): العربية(حتريف الَزَبد : أو الزَبد
  .الرغوة

بال ابن ْز: من مسبات دير الزور :بالالْز
ماحتمله ): العربية(الُزبال  بال أوحتريف الِز: بالْز

  .التافه واحلقري: يريدون ،النملة بفمها
  

  .أطلقوها على جيمع روث الدواب :الزّبال
كان كثري ميتهن مهنة الزّبال جيمعها 

يل لتكون بشليف كبري على ظهر دابة يبيعها للقّم
  .وقودًا

  .واآلن توقد احلّمامات باملازوت
البلدية وغدا اسم الزّبال اليوم ملوظف يف 

جيمع مهمالت األحياء املطروحة من البيوت ميضي 
يها يف أرض قرب النريب قا إىل سيارة كبرية تل

  .اَملقَلب: تسمى
  .وفاس تسمي الزّبال ذا االسم

  .قاموس الصناعات الشامية انظر

  .الزبالة والزبل وزّبل: انظرو
  .وبيت الزّبال يف حلب

  .زّبال وشاكل وردة]: من كمام[
أطلقوها على فضالت البيوت  :ةباۤللْزا

  .جيمعها موظف من البلدية
  .الزبال: انظر

ورمسها يف  ،زبالة: واستمدت الفارسية
  .بالذال ))الذهيب((املعجم 

 البكّب زبالتو بعد العشۤا]: من اعتقادام[
  .بتصري عَشا  المواتو

بالة خالة ألبو الْزالْن]: من كمام[
  .املصرّياتواحللوّيات ألبو 

أطلقوه على چاويش البلدية  :ةقاضي الزباۤل
  .املنوط به مجع القمامات

مالئكة : يةالَزباِن: من العربية :ةۤيالَزباْن
ولدى  ،المفرد هلا -كما يعتقدون–العذاب 
  .نيت جهّنمزبا: اإلضافة

يت من زباِن: للطاغي الفتاك] يقولون[
  .جهنم

على وكان العرب يسمون الُشَرط بالزبانية 
  .همفلظلمهم وتعس ،التشبيه

مامة يطلقوا على الِع: أو الَزَبّتايۤة :الَزَبّتاي
  .من األغباين تلف على الطربوش أو الطربوش املغريب

  .الزبّتايات: ومجعوها على 
  :وهي نوعان

  .البطش:  انظر. لفة البطش -ً ١
  .السنانة :انظر. الَسّنانۤة -ً ٢

ريف ونظن أا حت ،مل جند للزبّتاي أصًال
وسألنا من سافر إىل  ،أزبكتاية إىل أزبكستان

  .أزبكستان فحقق مانظن من أم هناك يلبسوا
العّباسية : وبعضهم يسمي لّفة الزبّتاية

  .انظرها. أيضًا
فالن لّف الَزبّتاية ورخى ]: من كمام[

  .دقن الكوساية
  .رغوة املاء وحنوه: عربية :الَزَبد
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  .هلم يف الَزَبدوالزباد لغة 
 ،خالصة اللنب: دالُزْب: من العربية :ةۤدالٕزْب

  .الُزبدة: والقطعة منه . ص من اللنب إذا ُمخصلماخ
  .الشيء وخالصته رخيا: الزبدة : وجمازًا

  .زوبدٓا: ويف السريانية
  .هبَدۤز: ويف العربية

زبدة  ،زبدة الكالم]: من كالمهم[
  .هالعمل ماإلو زبدة ،زبدة الدرس ،البحث

كالم الليل مدهون ]: من استعارام[
  .بزبدة

كبت رّب طّفيت اجل]: من معاظالم[
يطلب إعادا مرارًا ( الدّب حلست الزبدة مالطاقة 

  ).بسرعة
  :ومن معارضات الزيين

  وزبدٍة ِسم ألباٍن وقشطْهووم
  وقيمقنا املشهور من عرب الوعِر

  
بالكسر : ديةالزِب: ))املنت((قال يف  :ةالٕزبديّۤ

ألا منسوبة إىل  ،وقياسها الضّم –كما يف التاج –
  .صحفة من خزف: الُزبد

  .الزبادي: واجلمع
أقرها جممع مصر لإلناء الصغري اخلزيف 

  .املقّعر
  .وتعرف بالسلطانية الصغرية

  .))الذخائر والتحف((وورد ذكر الزبدية يف 
أكل اهلدّية وكسر ]: من كمام[

  .ةالزبدّي
هنة ): العربية(ها من الَزبرة واستعار :رالَزْب

ناتئة من الكاهل وأطلقوها على العضو التناسلي 
  .للذكور تأدبًا

حجر كرمي : عربية عن الفارسية :الَزَبرَجد
ر ضأشهره األخ ،متعدد األلوان ،ديشبه الزمرُّ

  .واألصفر
  .َجدَزَبْر: ويف التركية عن الفارسية

إيدي وراح يف  نزبق م]: يقولون[ :َزٔبق
ولعلهم بنوا الفعل  ،مل جند هلا أصًال ذا املعىن: النهر

  .من الزيبق على َفَعل ملعىن أفلت وهرب
وهلجة حلب  ،زمق: ويف الشام يقولون

  .أقرب إىل األصل
 ،السماد ،رقنيالِس: الِزبل: عربية :لالٕزْب

حيرق اب الذي بعد أن وث الدورهم يطلقونه على و
  .مث أطلقوه على القمامات ،يكون مسادًا

  .ة والزبالي والزباليةالزبۤل: والواحدة عندهم         
  .الزبالت والزباليات: واجلمع

وزّبال احلّمام كان يشتري زبله من خانات 
وحيمله بشليف كبري جدًا على ظهر كديش  ،الدواب

عصا طويلة ليتسع أكثر ألنه بويصل بني اييت الشليف 
من بغدة ًا قاءه متمنطرويسري و ،شتريه بعدد احلمالتي

  .جلد جيعل وراءه فيها خشبة مقوسة جيمع فيها الزبل
فإن كان الزبل جافًاسلمه للوّقاد وإال نشره 

  وإن كان فائضًا عن السطح نشره،على سطح احلّمام
  

مناشر الزبل : يف األرض اخلاصة بنشر الزبل املسماة
  .سلسلة تالل نيف التلل حني كا

: بَالۤز: ويف الكلدانية ،ٓالبۤز: ويف السريانية
  .السماد

  .السماد: لۤبۤز: ويف العربية
: متل جحش السوادي]: من تشبيهام[
  .ل ومبشي غندرةشايل زْب

  .٨٥١و٢٠٤ص١٩س: املقتطف انظر
 بنوا على فّعل من َزَبل األرَض :َزّبل

وهم  ،رقنيبالِس: ّمسدها بالزبل أي): العربية(
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تكلم : جمازًا مبعىنو ،يستعملوا أيضًا مبعىن َسَلح 
  .بسوء أو أتى بسوء

ويف الكلدانية مثلها  ،لَزۤب: ةنيويف السريا
  .مبعىن ّمسد

زبلط من إيدو وراح يف ]: يقولون[ :ٔلطْبَز
  .النهر
  .الزلط: انظر

! يازَبلَّعي]: يقولون يف السباب[ :يالَزَبلَِّع
ولعلها  ،مل جند هلا أصًال ،يريدون أنه من َسِفلة الناس

  :مما يلي
ء ىيالس) العربية(رى ْعَبأا حتريف الِز -ً ١

  .* الغليظ ،هالشكس ،اخللق
الذي يؤذي الناس : تزبِّعامل: ويدانيها

  .هموُيشاّر
: وبنوا  -انظرها–لغة هلم يف زبلط : زبٔلق
  .تزبلق مطاوعًا له

أطلقت على البالون أو املنطاد : نيِلٕزْب
  .))زبلني((املوّجه الذي اخترعه 

 ١٨٣٨وزبلني ضابط أملاين عاش من س
  .١٩١٧حىت 

  .٤٧٠ص ٣س: جملة العصبة: انظر
_______________________  

  .مل يذكر املؤلف سوى ذلك*

أنا شفت معاملتك ]: يقولون: [َزَبن
بنوا الفعل من  ،صرت زبونًا لك: يريدون ،وَزَبنتك
صار : على َفَعل مبعىن -انظرها–) العربية(الزبون 
  .زبونًا

  .غلب على كتاب داود: عربية: الَزبور
  *.ورد ذكره يف الشعر اجلاهلي
  .ويذكر الكندي أجزاء منه

ك يف ُمعاِمُل: الَزبون: من املولَّد :بونالْز
  .الشاري: نٓاوٓزُب: عن السريانية ،احلرفة

ويسمون الزبون الذي الينتفع من بيعه 
  .زبون العوايف: كمًا

  .بونات والزباينالْز: ومجعوا الزبون على
  .انظرها. بنوز: وبنوا من الزبون فعل

الفروة ذات : من مفردات البدو :الْزبون
الكم القصري يلبسها غالبًا البدو والريفيون وبعض 

الثوب : الَزبون: من العربية. سكان األحياء املتطرفة
  .يقّطع على قدر اجلسد وُيلبس

  .الزباين: ومجعوها على
  .بونۤز: ويف العربية

وأطلق األتراك يف عاميتهم الزبون على حنو 
  .الصدرية الأكمام هلا

ماجفف من : الَزبيب: يةمن العرب :بيبالْز
وهم  ،أو ماجفف من كل الثمار ،العنب أو التني

  .خصوا الزبيب مبجفف العنب
بيباي ة والْزالزبيۤب: دة عندهمــوالواح

  .بيبايةوالْز
  .الزبيبات: واجلمع

_________________  
  :وذلك يف قول لبيد بن ربيعة يف معلقته*

  كااول لوجال السيول عن الط
  زبر جتد متوا أقالمها

  :ة عشرةسوقول املرار بن منقذ يف املفضلية الساد
  وترى منها رسوما قد عفت

  مثل خط الالم يف وحي الزبر

والعنب املراد جعله زبيبًا يبقى على شجره 
  .سّكره كبرية نسبة نوكثريًا حىت تك

  .ومن أقدم األزمنة اختذ البشر الزبيب
  .حلب يأتيها من كيليكية وكان معظم زبيب        

  .وأنواعه كثرية
: ومنه صنف صغري العجم له يسمونه

  .انظرها. كشمش
أش  ،ضرب احلبيب زبيب]: من أمثاهلم[

  .جاب الزبيب للزيتون
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  .بسَكر ةبيبفالن من ْز]: من كنايام[
ويف  – ةبيبياْز–من يومك ]: من كمام[

  .هالعودة) عقبك(
عاألرض إذا وقع ولد ]: من عادام[

يقولون هذا  ،ّمل زبيب ّمل زبيب مي قوۤد: يحواصب
  .لكي اليفكر يف الوقعة

  :ومن معارضات الزيين
  بتني أو زبيب دربّلي    وأما اجلوز التأكله إال  

وملا مات الزيين رثاه أحدهم فقال على 
  :ن حيققوا بعد موته مايليألسانه موصيًا 

  وردوا يل ترابًا من زبيب
أطلقوها على حلم وسط  :الصالةة بيْبْز

جبني من يكثر الصالة حيث يتأثر اللحم ويقل الدم 
  .ويقسو اللحم

  .زبيبات الصالة: ومجعوها على
  .وهي شعار التقاة

من أعالم إناثهم : َدةُزَبْي: من العربية :ةيۤدۤبْز
  .بدةتصغري الُز: 

  .تبيدة وطرطۤرت ْزشبۤع]: من كمام[
أعالم  من: رْيالُزَب :من العربية :رالُزبۤي
العقل  ،القوّي والشديد: الَزبر تصغري: ذكورهم قدميًا

  .مينع وينهى: الذي َيزُبر أو يزِبر
دورّية قّدامو الملا شاف ]: يقولون[ :َزّت

 ،ألقاه ورمى به: يريدون ،حاًال زّت املوس من إيدو
  :ولعلها مما يلي ،مل جند هلا أصًال
ضربه  ،بقهر دفعه): العربية(من صّته  - ً ١

  .رماه: بكالم أو بداهية ،بيده
  .فّرقها): العربية(من َشّتَت األشياء  -ً ٢
 ،َرَمى ،لقىأ: الفرنسية JETERمن  - ً ٣

  .اقتبسوها من الصليبيني
  .انزّت للمطاوعة: وبنوا من زّت

. الذي حيسن الزّت: الزّتيت: وبنوا منها
  .انظرها

 خلّيه: ّزت للو جميدي قال لو]: يقولون[
زّت  وضربٓو على هام. ٕزّت عن بالك. بعقب جيَبك
  .زّت الزهر أجاه چفتاية. راسو قّدامو
  .حةَفْتغمَّضة طلعت ْمَزّتا ْم]: من أمثاهلم[
ٕزّت عصايتك لوقوعا ]: من حكمهم[

مابّين مع العبد  نليح وزّتو يف البحر إل ْماعمۤا .جَفَر
  .ببّين مع الرب

من  رفالن عم بشح]: من كمام[
  .ّتعم بسلق وبز. وبزّت) عقبو(

هادا من : ويروون أن جاهالًَ قال يتحدث
قول األواول من عزمان هارون الرشاد وقت اللي 

يانار كوين : أخوتو يف اجلب وأجا الندا مالعال هزّتو
  .بردًا وسالمًا على عيسى بن أيب طالب

رقبتو  يبليه بزّت]: من دعائهم عليه[
  .رةوتكون الكالب حاْض

  .بنوا على فعفع من زت املتقدمة :َزتْتز
 - انظرها-بنوا على َفّعيل من زّت :الَزّتيت

. فهو من صيغ املبالغة ،ملن حيسن إلقاء الشيء 
  .))ّيدگر((كـ

  
  .ة واجلمع الساملالزّتيۤت: ومجعوه على

  .القزاز: انظر :الزجاج
  .انظرها. من ينظم الزجل : موّلدة :الَزّجال

 ،منعه واه: عن كذاه رزج :عربية :ٔجرَز
  .انتهره ،طرده صائحًا به

  .انزجر: ومطاوعها العريب
ويف الكلدانية  ،َجر ودجرْز: ويف السريانية

  ).واجليم فيهما تلفظ كافًا(مثلها 
ومسى  ،رفع الصوت: عربية :الَزَجل

  .الَزَجل: املولدون النظم بالعامية
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  .األزجال: واجلمع
بتدع وا ،وأنواع األزجال كثرية الحتّد

ومنه  ،احلجازي: ومساه العراقيون ،الزجل األندلسيون
 ،ومنه املمزوج من العامية والفصحى ،العامي احملض

  .املزّنم: ومسوا هذا 
  .الزجال: انظر

: عن مكانه ،دفعه: زّحه زّحًا: عربية :ّحَز
  .ّحناه

وانزاح  -انظرها-انزح: وبنوا منه للمطاوعة
  .وزحزح

احليوانات : الثاقفنيدات رمن مف :الَزّحافة
اليت باد أكثرها  - انظرها–) ةالعربي(الزحافة من زحف 

وبقي منها السالحف والتماسيح واحلراذين 
  .واحلرباءات

: قبقاب زّحايف]: يقولون[ :يفالٕزّحۤا
). العربية(بنوه من زحف  ،مايكون قطعة واحدة كله

  .هارانظ
 ،باعده: زحزحه عن مكانه: عربية :َزحَزْح

  .أزاله عنه
  .وهم سكّنوا ،َتزحزح: مطاوعه العريب

ت أجرو يف ـزحط]: يقولون[ :َزٔحط
 ،مل جند هلا ذكرًا ،زلقت: يريدون ،احلّمام ووقع

الشيُء من يده ) طـانسح(ولعلهم بنوها من 
  :ة وحنوهاـعن النخل ،ص فسقطـامنل): العربية(

ومل يرد يف ( ،يرتل الميسكها بيده حىت عنها ىتدّل
  ).العربية جمرده

َدّب ...: ف زحفًا وـزح: عربية :زٔحف
 ،مَشى: إليه ،على مقعدته أو على ركبتيه قليًال قليًال

  .مشوا إليه أو إليها: العسكر إىل العدّو أو إىل املدينة
  .انزحف: وبنوا منها للمطاوعة

ويف الكلدانية  ،َحفْز: ويف السريانية
  .مثلها
  .الزحايفالزحافة و: انظر

زحف : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
زحف اجليش  ،صواا ،خطأ ،اجليش على احلصون

  .إىل احلصون
 ،بزحك الكعۤا]: يقولون[ :زٔحك

واملاء  أمّرها فوق حجر وجعل بينهما الرمل: يريدون
مل جند هلا ذكرًا ذا  ،ليربي الناتئ منها فتستوي

قشرت : ولعلها حتريف سحكت الريح األرض ،املعىن
  .وجهها لشدة هبوا
) العربية(سحقت الريح األرض : ويدانيها

  .مبعىن سحكت
سهكت الريـــح األرض : كما يدانيها

  .أيضًا مبعىن سحكت) العربية(
  .انزحك: وبنوا منها للمطاوعة

  .وزاحك وتزاحك هاانظر
فيه : هالعدس ماهو َمصوَّل]: يقولون[

  .ننۤابتزحك حتت الْسحجار 
ساوينا ديونو ]: يقولون[ :ةَزحالويّۤ

لى طريقة ــحللناها ع: يريدون ،زحالوّية
بأن راضينا أرباب الدين بأن يدفع هلم : ))زحلة((

  .نصف املبلغ
مل  ،ّحناه: زحلف الشيَء: عربية :َلفَزْح

أنا حبلف وابين ]: مثلهم التهكمي[يستعملوها إال يف 
  .بزحلف

وهم  ،دحرجه: زحلقه: عربية :زٔحلق
كأا حنت من أزاحه . ها مبعىن جعله يزلقيستعملو
  .وهذا طبيعي فيها أكثر من دحرجه ،وألقاه

: ومطاوعه العريب تزحلقوا عن املكان
  .وهذا يدعم ماقلناه قبل سطر ،تزلقوا عليه بأستاههم

  .التزحُلق: ُلكالَتَزْح: ويدانيها يف العربية
اليومة األرض مالبوظ ]: نيقولو[ :قلۤيالٕزْح
بنوها من زحلق املتقدمة مصدرًا على : صايرا زحليق

  .لٕفعلۤي
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عم يلعبوا االوالد ]: يقولون[ :ٔقةالٕزحلۤي
يرتلون على مقاعدهم من : يريدون ،بالزحليقة
بنوا اسم هذا احلدور على فعليلة من زحك : حدور
  .املتقدمة

  .الزحليقات: ومجعوها على
وهم –زمحه َزمحًا وِزحامًا : عربية :َزٔحم
  .دافعه يف حمّل ضّيق ،ضايقه: -سكّنوا الثانية 

  .انزحم: وبنوا منها للمطاوعة
  .وزاحم انظرها

  .الِزحام: الزمحة: من العربية :ةالزۤمح
  .AZUFAMA: غالية فقالتتواستمدا الرب

  .زمحت: واستمدا التركية فقالت
 .ةزۤمحاليكون ساوينالك ]: من كالمهم[

 ،هاتان اجلملتان تعبري تركي معرب(سحب زمحة 
  ).فيه جناس(زمحتك رمحة ): مااوجو

: زحن الّنب وغريه]: يقولون[ :َزٔحن
: كسره والشيَء): العربية(َجر َسَحن احل: حتريف 

  .دّقه
  .صَحن: يف السريانية

  
وقع القطرميز عاألرض وصار ]: ويقولون[

  .انظرها. زحني
  

يطلقها الريفيون على مرض  :الَزحري
ة كبۤس: ويف حلب يسمونه ،استطالق البطن: الُزحار
  .وٕتقل

الرّف انقلع ووقعت ]: يقولون[ :حنيالْز
 - انظرها–بنوها من زحن : التقايل كّال وصارت زحني
  .دوفرديف مبعىن معيل كْراسم مفعول على وزن ْف

زل ة واملطر نۤارزّخت املط]: يقولون[ َزّخ
َزّخة زّخًا : عربية: كنةۤاوأكلناها زّخة م ،زّخ وَكبس

  .رماه: ببوله ،دفعته: وزّخت مبائها ،دفعه: وزّخة

 ّخقد ماتعب صار العرق يز]: ويقولون[
  .مّنو

 ،زّينه ،حسّنه: زخرفه: عربية :ٔرفَزْخ
  .مّوهه بالكذب: الكالَم

الزخاِرف : ومجعها ،الزخرفة: ومصدره
  .وهم أمالوا

  .زخرفْت: للْعَفوبنوا مطاوعه على ْت
  .ٓرفٕزْخالْت: زخرفوجعلوا مصدر ْت

  .وبعضهم يلفظ اخلاء يف هذه املادة غنيًا
: ZOGHRAFIYA: والكلمة أصلها يوناين

  .الزينة
: يرجعها إىل الفارسية ))أّدي شري((على أن 

  .الزينة: يَورِز
الظابط زخم بوّچ ]: يقولون[ :َزٔخم

: يريدون بزخم ،ري سكۤتهايۤد: وقال لو ،العسكري 
وهم  ،دفعه شديدًا: زمخه: ةيبرعلز من ااجم: َعَبس

أو أخذوها من  ،عبس: زخم عليه مبعىن: يقولون
الرائحة الكريهة واستعملوها مبعىن ): العربية(الزمخة 

  .االمشئزاز من الشيء جبامع تقطيب الوجه يف احلالتني
التعاظم : مالَزْخ: ))القول املقتضب((ويف 
  .دوالدفع الشدي
  

  .انزخم عليه: وبنوا منها للمطاوعة
  .م وما لّقشتوۤخشفتو زۤا]: من كالمهم[
نّص هالزمخة بتكفي ]: من كمام[

  .هللاأيصلح حاَلك 
البطلع من بيتو زاخم ]: من اعتقادام[
  .قوربنقطع ز

  .الزخم التالية: انظر
بنوها صفة مشبهة من زخم  :مالٕزۤخ

  .املتقدمة
وّچو بشوش فالن ماهو ]: يقولون[

  .بالعكس زخم متل خّباز بيالن
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]: فيقولون[ويستعملوا للروائح الشديدة 
ٔميت الكّذاب منو  ،هالكولونيا رحيتا زمخة مابطيقا

  ).فعالةالبنوا مصدرها على (بطيق زخامتا 
الفّل رحيتو : وبنوا اسم التفضيل فقالوا

  .أزخم من متر احلّنۤا
أن هذه املادة من  ))دوزي((ويرى 

  .صدم ،ضرب ،جرح  ،تأثر : مَزْخ: ةالفارسي
سكنت  ،مضارع صدق عندهم  :ٕبزٓدق

  .صاده فجعلوها غالبًا زايًا
  .صدق: انظر

  .ازدقين: واألمر كاملضارع يغلب أن يقال
: ينادي بياع الفستق]: من نداء الباعة[

أش جاب الصدق لوال : نقول(قليل البزدق يافستق 
  ).السجع

أجا  ،دب صّدقوهگ جحۤا]: من أمثاهلم[
  .دَّبوهگيزدق 

: ديق الساكنة الصادلغة هلم يف الْص :ديقالْز
  .لغة مفضلة

  
اهللا حيلِّي ريقنا ويكّتر ]: من دعوام[

  دويتـــــاهللا يوقعين بضيقة ألعرف ع. زديقنا
 يتشردقين بريقي ألعرف عدوِّ! ياريب: أو(مالزديقة 

ديق الْز. والتعتاز لزديقك كلعدوَّخّلف ). ديقيمن ْز
  .وقت الضيق
يبعت لو ألف ]: من دعائهم على فالن[
  .عدو والزديق

  .زيقك ماهو زديقك]: من حكمهم[
  .حمل الضيق بَسع ألف زديق]: من أمثاهلم[
  
شّد أزراره : زّر القميص : عربية :َزّر

 ،زّر صرمايتو: وهم يقولون أيضًا ،وأدخلها يف الُعَرى
ومنها يستدل أن الصرماية كانت  ،لبسها: يريدون
اعى فيها أن تلبس يف القدم متامًا وكان هلا رغري م

وحلب اشتهرت ذا احلبك يؤيده أن  ،عروة وزر
  .انظرها. حل العقال: أي ))يلگحن ع((مسيت 

  .وتلفظ َزّر بالظاء دون إخراج اللسان
  .شّد: ٓزر : ويف السريانية

  .زرزر: انظر
  .للمطاوعة: انزر: وبنوا منها 

الكالم على زّر الصرماية ]: من كنايام[
 ،ي هو يف خواتيم األمورالكالم اُملجِد: يريدون(

والصرماية تزّر بعد انفراط الس إذ يلبس كل نعله 
  ).وينصرف

: وتلفظ بالظاء دون إخراج اللسان :الٕزّر
ك به جانب الثوب وغريه الِزّر ماُيحَب: من العربية
  .نب اآلخربعروة اجلا

: وهم يقولون... األزرار و: واجلمع
  .رارالْز

وانتشرت يف الغرب هواية مجع أنواع 
. وألفت فيها األسفار ،ةـاألزرار القدمية واحلديث

يبدو لك  ،ان أو أكثرروأكمام اجلاكيت يف جانبها ز
زيًا ـن الواقع أن ضابطًا إنكليـلك ،أن هذا للزينة

  ونـود ميسحه أن اجلنـن فرقترظ وهو ميـالح
أنوفهم بأكمام الچاكيت فاستقبح هذا وأمر خياط 

  .الفرقة أن يقطب زرين لكل كم
 شب متل زّر الصرماية]: من تشبيهام[

وإذا به  ،متل زر الوردة: فيه ينتظر السامع أن يقال(
  ).يفاجأ بزر الصرماية

: رةاكأو زرزور السي :زر السيكارة
  .الذي إذا مل يطل أشبه الزر أطلقوها على رمادها
وضعوه للناتىء املستدير الذي : زر الكهربا

ط عليه أو يربم يضغ ،دون ثقوبهيشبه الزر املتقدم 
  .ك احملركرالكهرباء وُيشعل النور أو حي فيتصل شريطا

  .مبعىن الزر: BOUTON: وامسه يف الفرنسية
  .فتح الزر وسّكر الزر: وقالوا
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أطلقوه على زر امللبوس حيصل  :زرجنف
  .عليه من مقالع حجارة بلدة النجف ينحت ويثقب

خّدا متل الزرجنف ]: من تشبيهام[
  ).أبيض وّملاع(:

أطلقوه على الورد يف كّمه على  :زر الورد
  .التخيل أن كّمه زر له حيبكه

: وقع وانكسر زّرو]: يقولون[ :كزّر الوِر
 ،ومها زّران ،يف النقرة كطرف الوِر: الِزّر: من العربية

  .طرف العضد من اإلنسان
أبدلت : رادة عندهمحتريف الْس :ةراۤدالْز

  .سينها زايًا ليسكنوها
 مصدر سرد احلبوَب: رادة عندهموالْس

  .بالغربال: سّراد أيوغريها بال
  .السراد: انظر

  .من يزاول الزراعة: عربية: الزّراع  
  .رزع: انظر

رض زرعًا مصدر زرع األ: عربية :ةاعرالِز
  .حرثها وطرح فيها احلب: وزراعة

  
  وملا انتقل اإلنسان القدمي من مزاولة الصيد

 هاات أيضًا كان فيتليقتات إىل مزاولة الزراعات ليق
  .وبدأ التشريع والتنظيم والتجارة والصناعة ،استقراره

الَزراَفة والُزرافة : من العربية :ةالَزراۤف
وان جمتّر لبون من ذوات يح: وبتشديد الفاء فيهما

ويبقى  ،أس البعريرالظلف يف حجم البعري ورأسه ك
 ١٨طويل العنق يبلغ اتفاعه  ،مدة طويلة دون ماء

يشغل عنقه نصف  ،ى حيوانلوذا يعّد أع ،قدمًا
وذا  ،ورجاله قصريتان ويداه طويلتان ،هذه املسافة

جلده كجلد  ،له قرنان صغريان ،يعّد أسرع حيوان
 ،لسانه أسود وله نواتئ كاملربد ،عبّقم: النمر
  .موطنه إفريقية ،تاليصّو

: والعربية استمدت الكلمة من الفارسية
  .َزرناپة

ويبدو أن الفارسية استمدا من املصرية 
  .الطويلة العنق: ُسراىف مبعىن: دمية اليت تسميهاقال

: ويف الكلدانية ،َزرٓنفٓا: السريانيةويف 
  .َزرَنَفا

وأول زرافة دخلت أوروبا هي زرافة 
: أهداها حممد علي باشا املصري إىل شارل العاشر

  .احليوانات يف پاريس ودعت حديقَةوُأ ،ملك فرنسا
  .٣١٧ص٩ج: اية األرب للنويري انظر

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

  .٣٥٩ص٣٤وس ٨١٢ص٢٨س: املقتطف انظرو
سية رواستمدت السريانية امسها من الفا

ويف الكلدانية  ،نفٓايفٓا أو َزّريفٓا أو َزْررْز: فقالت
  .بالفتح فيها

واستمدت التركية امسها من الفارسية 
  .ابه أو ُزورنأپُزورٔن: فقالت

ة امسها من الفارسية فرنسيواستمدت ال
  .GIRAFE: فقالت

  .GIRAFFA: ومثلها اإليطالية فقالت
  .GIRAFFE :ومثلها اإلنكليزية فقالت

  
  .GIRAFA: ومثلها الروسية فقالت

لون ): العربية(حتريف الَزَرق  :الَزراق
وهم أطلقوها على مادة زرقاء تذاب يف املاء  ،الُزرقة

 ،ويغّمس فيها الغسيل األبيض ليكون أزرق قليًال
  .النويلة: ومحاة تسميه ،النيلة: وامسها

: ب َزَربًايزَر زِرب املاُء: من العربية :َزٔرب
  .الَزَربان: وهم يستعملون ملصدره أيضًا ،سال

الزّراب أو : من اليفي بوعده ويسمون
  .يبّرالز

  .د وبزٓرببوۤع]: ويقولون[
: ربًاَذذربت معدته : ويدانيها يف العربية

  .فسدت
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ويف الكلدانية  ،سال: ٔربْز: ويف السريانية
  .مثلها

  .نوطت بزرۤب]: يقولون[
زرب الدين مّنو بعم ]: من استعارام[

  .زرب
سة والطاسة اضّل مالعسل ط]: من أمثاهلم[

  .زربت
بدوي نزل عحلب وشاف ]: من نوادرهم[

وهّوه حّط  ،وطلب چنق ،ناس عم بتاكل هيطلية
حاًال فّكر أّنو  ،ة واّال زربت ونزلت يف معدتوقاملعل

بسرعة  ،تتزرب من حت ميكن متل مازربت من ّمتو
  .حّط إيدو حتت مقعدو

  .الزريبة: انظر

مصدر َزَرب : بالَزْر: من العربية :بالٕزْر
وهم  ،حظرية املواشي: بىن هلا زريبة وهي: للغنم

يطلقوا على السياج من أعواد حتبك خبيوط الشعر 
  .تستعمل حاجزًا يف بيت الشعر

  
سور من : الُزرب: ويف هلجة مشال املغرب

  .قصب
  

أدخل املواشي يف : زرب: السريانيةويف 
  .ويف الكلدانية مثلها ،الزريبة

حتت ((وهو السوق املفضي إىل  :بْرسوق الَز
  .))سوق العيب((قبله  ،))القلعة

  :ويف تسميته املذاهب التالية
 ،أنه كانت تضرب فيه السكة -ً ١
ون الضاد ظاء فقالوا يف سوق الضرب ظواألتراك يلف

مث حرفت إىل  ،الظربأي ضرب السكة سوق 
وهو مذهب الشيخ كامل الغّزي ذكره يف  ،الزرب

  .))النهر((
ورد يف قصة امللك الظاهر بيربس أن  -ً ٢

مهمة الفداوي معروف بن مجر املدفون يف سوق 

الزرب هي محاية باب أنطاكية لدى حصار الصليبيني 
صص امللك الظاهر لكل باب حامية تقدر خو ،إياها

إال باب أنطاكية  ،يداِوأسها ْفبألف جندي على ر
 ،فلم يرض معروف بن مجر أن يكون له حامية

  .أنا وحدي: وقال
 ةذات يوم استدعاه امللك للقلع: وتقول القصة

ومضى  ،فوكل محاية الباب إىل عماد الدين بن علقم
ني احملاصرين شعروا بيوكأن الصلي ،ل القلعةــحىت دخ

وإن  ،قبل جيسرونذا فاقتحموا الباب وما كانوا من 
معروفًا ليتحدث مع امللك إذا به يسمع صياح الصليبيني 

 واستّل ،رۤهزربوا ياضوۤي :فصاح من سوق الزرب
ّدهم على أعقام إىل رشاكريته وهجم وحده عليهم ف

  .ةماوراء سور باب أنطاكي
ى هذا مسي السوق سوق الزرب لقول لوع

  .زربوا يا ضويهر: معروف
مسي باسم أهم : القائلمذهبنا حنن  -ً ٣

مايبيعه هذا السوق حىت يومنا هذا من أعواد حتبك خبيوط 
  .الشعر تكون حاجزًا يف بيوت الشعر

  .الزرب املتقدمة: انظر

من اصطالح املشتغلني باحلرير، : بۤرالٕز
أطلقوه على خيط احلرير الوسط، أما األرفع منه 

  .اخلشن: اخلارق واألخشن مسوه: فسموه
تضع شلة  ،ياتفهلا ثالث كووالكّبابة 

ومير اخليط بني  -انظرها–احلرير الطبيعي على الطيار 
وإامها وتتحسس ثخنه فإذا بدأ ثخنه يتغري  سبابتها

 ،قطعته وأوصلته باخليط اآلخر امللفوف على كوفيته
  .وهكذا تصّنف احلرير ثالثة صنوف

 ْأل ،فالن َزربول]: من سبام[ :بولالَزْر
  .احلقري: يريدون ،يازربول ْأل

ووردت الزربول يف بيت من شعر ابن 
  .احلّجاج

  .الزرابيل: واجلمع
  :ل الزربول املذاهب التاليةصويف أ
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: الفارسية ))بونْرَز((أا حتريف  -ً ١
  .مث إن الفرس تسب ا ،لالَنْع

: زرابني: ه املصريةويف هلجة واحة سيَو
  .احلذاء

  .النعل: ZARBET: ويف احلبشية
الفارسية أيضًا  ))ازيرٔپ((ا حتريف أ -ً ٢

  .الَقَدم: ))ٔپا((حتت و : زير: حتت الَقَدم: مبعىن
 ،أا يونانية مبعىن ضرب من النعال -ً ٣

  .))هتتكمل((دوزي يف  هقال
ي يف جملة امع رمِلوقال األب أنستاس الِك

ومل – ))الَظربول((: ماموجزه: ١٧٨ص٢سالعلمي العريب 
: معربة من اليونانية– ))حميط احمليط((أجدها إال يف 

ARBULE.  
: الُظربول كُعصفور: ))حميط احمليط((ويف 
  .عامية ،حذاء ضخم

أما عندنا حنن العراقيني ويف البادية الشامية 
اجلزمة يلبسها شيخ : فالظربول تلفظ بفتح األول

يغلب  ،األعراب أو كبري القوم أو املتجّند من البدو
ويف مقّدم رأسها ااور للساق  ،أن تكون صفراء
  .عقبها مهماز وقد يكون يف ،عثكولة أو عثاكيل

  ومسعت): ويواصل األب الكرملي كالمه(
م أن أصلها باهلمزة ِلكأنه َع:))األربول((: من يقول
  .البالظاء

وكان يلبسه األقدمون من اليونان الفالحني 
  .والصيادين واملسافرين

ألن . طكُعصفور غل: ))حميط احمليط((وقول 
  .سائر اللغات األخوات تنّص على فتح أوله

وهي  ،مث جاءت لغة ثانية يف الظربول
كما يف سورية ومصر  ،الزرابيل: ومجعها ،الزربول

  .وغريمها ماخال العراق
  .ظربون وزربون: هايوهناك لغات أخرى ف

هذا الضرب من  ماس: ذكرها دوزي فقال
اسم حذاء العبيد : SERBOULA: احلذاء من اليونانية

  .يف القسطنطينية
ضرب : SERBLOI: مث يزعم أا من السربية

  .ذة من السختيان ذات ِطراق واحدمن األحذية مّتخ
ألن اإلماء  ،ةوهذه الكلمة أصلها مبعىن األَم

  .كّن يلبسنها
يف الليلة الثانية من  ))الزربول((وورد ذكر 

 ،دة العبيدعلى عا: البس زربوًال: ))ألف ليلة وليلة((
ملاذا ! يازربول((: ))ألف ليلة وليلة((كما ورد يف ثنايا 

  .فغدت كلمة شتم ))؟تتبعين
: زِِِره عن الفارسية: من التركية :خالٕزْر

  .الَزَرد ،الدرع: َزِره
: َزّرخوه وطالعوه ْمخزّر]: يقولون[ :َزّرخ

  .خبنوا على فّعل من الزرخ املتقدم مبعىن ألبسوه الزْر
أطلقها األتراك على : زرهلي: أو :يِلْخالٕزْر
  .ة من الزرخ املتقدمّرعالسفينة املَد

  .خلياترالز: ومجعوها على
اليت : الدرع املزرودة أي: عربية :الَزٔرد

  .يتداخل بعضها يف بعض
ي اة والزَردالزَرۤد: وواحده عندهم

  .يةاوالزَرد
  .الزردات: واجلمع

 ،وأطلقوا الزردة على السلسلة املعدنية
  .ومنها الذهبية يعملها ويبيعها الصايغ

ِزِرد : واستمدت العربية الزرد من الفارسية
  .الدرع: مبعىن

ويف  ،ZERED: ولفظها يف الفارسية القدمية
  .ZEREH: احلديثة

ويف الكلدانية  ،َزَرد: والَزَرد يف السريانية
  .مثلها

  .فالن مبٓلط مالَزرد]: من كنايام[
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حرفوا  ،وأكل عبلسان القجم مبعىن بل :َزّرد
  .عبل): العربية(فيها ازدرد 

: وكتبها الدكتور أمحد عيسى :داالَزْر
َدى باعتبار زيادا على َزْر: وكتبها أّدي شري ،َدهزْر

رب من احللوى ض: ومل يالحظ أا أعجمية ،الثالثة
رز يطبخ مع الزعفران : تطبخ غالبًا يف األعراس

قوش اللوز فعلى سطحه م رالسّكر ويّذوالعسل أو 
  .أو اللوز احملّمص
: زرَده عن الفارسية: كيةرَده من التوالَزْر

  .اللون األصفر ،العصفر ،الزعفران: د أو َزرَدكَزْر
  .دل التاليةرالز: انظر

  .َدجالزْر: ويسمى العصفر بالعربية
إن شا اهللا باكل من : للولد] ويقولون[
  .كزردا عرَس

  .بعد العرس مايف زردا]: أمثاهلممن [
  ]: من مناغاة أمهام[

  عالتس تيسه وتس تيسه
  وعرسك يوم اخلميسه

  وبعزم لك أهل السراي
  وبطبخ زدا وَهريسه

  .املتقدمة ))الزردا((لغم هلم يف  :الزرَدل
  

أداة النسبة : ))يل((ونظن أن الالم فيها بقية 
  .مبعىن اُملعصفر ،التركية 

  
أوعا من رؤوف بك ]: يقولون[ :ةالَزردۤم

 ،ناقصة بّزردمك هادا مامعو لعبة كٓو إذا ساويت أْي
  .خنقه: دمُهَزْر: من العربية: بتزردمك: أصلها

الغلصمة وهي موضع : والزردمة يف العربية
  .اخلنق

  .خنقه: زردبه: ويدانيها يف العربية
  .ةالزردۤم: واستعملوا منها املصدر
  .دمرزْت: وبنوا منها للمطاوعة

من : ارسيفوالزردمة العربية من أصل 
  .وهو معىن اخلنق ،الَنَفس: ))َدم((حتت و :  ))زير((

 ،خنق: َزَرد: ويف السريانية عن الفارسية
  .عصر حلقه

من  ،يف إدلب] لبحمن قرى [ :ناْدَزْر
كما يرى األب أرملة يف  ،عرالد: زردنا: راميةاأل
  .١٨٨ص ٣٨س. ))املشرق((

  .الزردا:  انظر :َدهالَزْر
أطلقوها على الكلبتني تستعمالن  :ةالَزٔرديّۤ

  .يف نسج الزرد وغريه
  .الَزَردّيات: ومجعوها على

 ،شد أزرارها: أثوابه رزّر: عربية :َزرّٔر
  .ًااررزجعل هلا أ

  .وتلفظ زايها ظاء الخيرج اللسان فيها
  .َزّررْت: ل فقالوافّعوبنوا مطاوعها على ْت

  .زر وزرزر: انظر

  
–ألف ماشا اهللا ابنك ]: يقولون[ :زالٕزۤر

حتريف الَزريز : زرز وبفهم ماإلشارة -!ياجارتنا
  .اخلفيف ،النظيف ،احملكم الرأي ،العاقل): العربية(

  
  

  .ة واستعملوها مصدرًاالزراۤز: وبنوا منها 
  .الزرزين: ومجعوه فقالوا 

  .ةالزرۤز: ومؤنثه
  .زاتالزْر: ومجعوه فقالوا

: ويف الكلدانية ،ريزٓاْز: السريانيةويف 
  .ازريَز

خايل اخلتيار ملا بياكل ]: يقولون[ :َزبَزْر
 ،ي صدر قنبازو أشكال وألوانّبـــبزرزب وبع

  .انظرها. بنوا على فعفل من زرب: عينيكي تشوفو
  .بنوا على فعفع من زّر القميص :َزرَزْر

  .انظرها
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ويلفظون الزاءين ظاءيني دون إخراج 
  .فيهمااللسان 

أجا الربيع وبّلشت ]: يقولون[ :َزْرَزْر
. بنوا الفعل على فعفع من زر الورد: األزهار تزرزر

  .انظرها
ويلفظون الزاءين ظاءين دون إخراج 

  .اللسان فيهما
جوزي كل ار ]: يقولون[ :َزرَزوات

ة يا بانقوسا بشتري لبيتو حبمل قفتو ووينك ياسقطّي
حتريف : ورخيصة  وبيعرف ينّقي كويسة زرزوات

 ،اخلضرة: ملًا مبعىنَسبَزه التركية جمموعة مجعًا مؤنثًا سا
  .النبات الذي يأكله اإلنسان

َزه التركية من َسبِزه الفارسية باملعىن وَسْب
  .نفسه

 طائر أكرب: الُزرزور: من العربية  :زورالَزْر
  .من العصفور أسود أو أسود منّقط ببياض

  .دون إخراج اللسان فيهما هويلفظون زاءي
  .الزرازير: واجلمع
  .الزرزورة: واملؤنث
  .الزرزورات: ومجعه

  
  .لتصويته: مسي بالزرزور لزرزرته أي: قالوا

  .الصواب العكس: وعندنا
: ويف الكلدانية ،ورٓازويف السريانية زر

  .زرزورا
ات زقزقات ّزز! قدوس! سّبوح : قلت أنا

  .لزاء إيازالغرد ترداد هيام التسابيح 
ّب ـرسون الشـشوف هالك]: يقولون[

  .شيط وحركتو خفيفةن: متل الزرزور -ماشا اهللا–
: متل زرازير املعرة]: من تشبيهام[

يضرب يف معاملة (البموت بشّخوا على قربو 

ذلك أن الزرازير تأيت املعرة يف  ،اإلحسان باإلساءة
  ).موسم الزيتون فتعبث به وتسلح هنا وهناك

ّكلنا الَعصفور بالزرزور و]: ماممن ك[
  .طلعوا التنني طيارين

  .٢٤٢ص١٠ج: اية األرب  للنويري انظر

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه
  .٥٨ص ٩١س: املقتطف انظرو

–السيكارة  ربنوا من ز :زرزور السيكارة
ويلفظون زاءيه ظاءين  ،على فعفوع للتلطيف - انظرها

  .دون إخراج اللسان فيهما
  .زرازير السيكارة: على وجيمعونه

ويلفظون زاءيه ظاءين دون  :الشيخ زرزور
أطلقوها على شبه متثال إنسان  ،همايإخراج اللسان ف

يتخذونه من كدس الثلج وخيططون بالفحم عينيه 
مث يتقدم  ،ةوفمه وأنفه وحليته ويغطون رأسه بقبع

الشيخ زرزور بّدو يرو : األوالد من املارة قائلني
وه شي؟ فإن مل يعطهم شيئًا رشقوه عاحلّمام بتعط
  .بكرات الثلج

ومسوه الشيخ زرزور وهو اسم شيخ يف 
ة البّياضة يف سقاق السنكري كان حنيفًا ذا رحا

  .-كما حدثنا من يعرفه –عثنون وزّي غريب 
ويلفظون زاءيه ظاءين دون  :الشيخ زرزور

  أطلقوها على التندر ،إخراج اللسان فيهما
يغتنمون فرصة نوم أحدهم ويثبتون : الغليظ التايل

 مثعلى أنفه بريقهم ورقة رقيقة من أوراق السيكارة 
ومسوا هذا . يشعلون هذه الورقة فيهب النائم مذعورًا

التندر اخلشن بالشيخ زرزور ألم جربوه أول مرة 
بالشيخ زرزور املتقدم وكان نائمًا يف جامع البّياضة 

  .ذعورًاّذ هلم أن هّب مفل
ويلفظون زاءيها ظاءين  :ّيةرة زرزوبغۤل

أطلقوها على البغلة : دون إخراج اللسان فيهما
  .الصغرية اجلسم اخلفيفة احلركة كأا الزرزور
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: من العربية ،ويلفظون زايها ظاء :ٔزٔرع
  .ثها وألقى فيها احلبرح: زرع األرض

  .الزرع والِزراعة: ومصدره
  .يلونوهم مي ،الزاِرع: علهاواسم ف
  .وهم يرّدون ،اعالُزّر: ومجعه

  .انزرع: وبنوا منه للمطاوعة 
  .زراعت: واستمدت التركية

كما –واستمدت الالتينية زرع العربية 
  .SERO: فقالت -يرى األب الكرملي

قال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات أقالمهم[
وإمنا  زرع الشجرة أو غرسها: ويقولون: اليازجي

وما يف  الزرع للحب والبزر وال يقال للشجرة
  .معناها

  .َزَرع: ع يف العربيةزرو
وبالكلدانية  ،عرَزَرع وْز: ويف السريانية

  .مثلها
  .َزرو: ويف األشورية البابلية

 :ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة
  .َزَرع
  .٧٦٦و٣٦٨و٢٤١ص١٠وس٥٥ص٩س:جملة امع العلمي العريب  انظر

  .٧٣٨و٦٦٨ص٣س: جملة العلوم انظرو

: ينادي بياع الدّراقنة]: من نداء الباعة[
  .جة وازماهادي اللي زرعا اخلو

  عةوهالشغلة ماهي مزر]: رامامن استع[
هالبخيل ). يريدون ليس من عاداتنا تعاطيها(َعّنا 

  .احلمرا عندو بتزرع وبتفلح
اع رواز ركول العّجو]: من أمثاهلم[

  .البخاف مالعصافري مابزرع درة. املنتور
البزرع يف شباط ماحبصد ]: من كمام[

أو طلع مشمش (زرعنالو طلع الش ). هوا(إال 
  ).هندي

طالع السنة بضيعتنا زرع ]: من كنايام[
  .يع فيه اخلّيالبِض -ماشا اهللا–

  ]:من شّديام[
  لعيون اجلّلومّية             الزرع وردة جورّية  

ع ّرز: اصطالح احلماماتية من :َزرّٔع
  .هبط قرب حمط رفقائه اليف حمّطه: يريدون ،الطري

  .عَزرّۤواسوأ الطيور عندهم الطري اْمل
ويلفظون زايها ظاء دون إخراج  :عةالَزْر
اسم املرة أو : الزرعة: من العربية ،اللسان فيها

  .الواحدة من زرع
فالن أعطل من زرعة ]: من سبام[
  .ماطلعت

قو احلكيم إبرة وكان رز]: يقولون[ :ٔزٔرق
: ولعلها من السريانية ،مل جند هلا أصًال: فّيا الشفا

  .انظرها .زرك: يةنأو من السريا ،وشّتت َمّدد: قَرزََ
 ،رمى ،طرح : نقْز: ويدانيها يف السريانية

  .شّتت
ق الطائر أو الواضع أخذها من ذَر أن أما

  .فما أظنه ذا ذوق ،رمى بسلحه: َزَرق
 ،َزّرقت أمي اخلسيل]: يقولون:[زرّٔق

  .انظرها. غمسته يف ذائب الزراق: يريدون
  

العمارة خلص بناءا ]: يقولون[ :َزرّٔق
  واـميكن يبلش ،قتاا وبكرا بّدن يبلّشوا زرۤاـوجنارت

  
وبعدا بزّرقوا  ،قة األسطحة من خوفن ماملطربزرۤا

يريدون : زرق يف حلبزّرقنا أشهر ْموْم ،احليطان
طلى السطح أو اجلدران بطني القصرمّل  :بزّرق

كما كانوا  ،هذا املزيج األزرق اللون ،والكلس
  .يعملون

طلى ولو أم يطلوا : وظل مدلول زرق
  .باإلمسنت املختلف األلوان
فصار مدلول  ،قة بيضازرۤا: ويقولون قدميًا

  .طلى: زّرق
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يالطيف التشوفو مسكني ]: من كنايام[
بش عاحليطان رنا بعرفو حرامي بتعوعيونو بتشّر أ
بطلع  أش بّدي أقول لك! خّيو ،وبقلب عاحلواش

حيث : على اجلدار املطلي بالزراقة: يريدون(عاملزرّٔق 
  .)يصعب تسلقها

  .الزريقة: انظر
مؤنث : -ويقصر–الزرقاء : عربية :قاالَزْر

  .انظرها. األزرق
أي (مابعمال والسما زرقا ]: يقولون[

  ).أبدًا
يريدون (أبو اخليمة الزرقا ]: كناياممن [

  ).هم يعتقد أن اهللا يسكن السماءألن عامّي ،اهللا
  .ة واملي زرقاقرحْٔ]: من دعائهم عليه[
 ،اخلرزة الزرقا تدرأ العني]: من اعتقادام[

 وهذه اخلرافة نظن أن مصدرها مدينة قدمية وهي
والتتوفر  ،التخوم أعداؤها زرق العيون وهم ال على

وثقب اخلرزة إشارة إىل  ،هذه األمور إال يف حلب
  .أم فقئوا هذه العيون الزرق 

  .العني: انظر
كوه الدّيانة رقد ماز]: يقولون[ :َزٔرك
اهللا يصلحن شافوه مزروك كان الزم  ،طفش مالبلد

 ،زحم: كَرَرك وْسْز: من السريانية: عليه ايصربو
  .ضغط ،حشر

 ،بّدد وشّتت: َرقْز: ويدانيها يف السريانية
  .رشق ،رمى ،طرح: َنقْز: كما يدانيها

  .كرانز: وبنوا منها للمطاوعة
  .مأله: اإلناء رزك: ويدانيها يف العربية

  .مألها: القربَة زّك: كما يدانيها
رمى : وذرق زرق الطائُر: كما يدانيها

  .سلحهب
أنا مزروك بّدي ]: واحلاقن منهم يقول[

  .ع لّربالأط
  .كنزلت القندرة بٕأجرو َزْر]: كالمهممن [

ك املتقدمة الصفة ربنوا من ز :كالٕزۤر
  .لاملشبهة على ٕفۤع
وحيرفوا كثريًا إىل جركس : َكشَزْر

  .بدلة جمركسة]: فيقولون[
  .جركس: انظر

ش زرۤك: فيقولون ،والحيرفها احلشاشون 
  .رّصها باحلشيش: يريد! اجلوزة ياخاي

و  ،الذهب: ))َزْر((: الفارسية من والكلمة
  .اجلميل ،اَحلَسن: ))شگ((

عم بزركش يف : ويقول العبو الطاولة
يبدو ظاهريًا أنه اليلعب حسب : يريدون ،لعبو

  .ى يلعب صحيحًاودَّلكن امل ،ماجاء به الزهر
يت يساوي هادا ٕنَك]: يقولون[ :ةالزركوۤش

اللطيفة من : يريدون ،كل زركوشة مابتخطر بالبال
بنوا على فعلولة للتلطيف من  ،النوادر أو األلعوبة

  .زركش املتقدمة
  .الزركوشات: ومجعوها على

: ةمن اصطالح الصرماياتّي :دانْلَگالزر
طة ياق وأصغر من راألو ن مربقياس للصرامي أك

  .مهاانظر. األورطة
  : ) )زاْر((:  ةـــدان من الفارسيلگوالزر

  
  

  .الَعَمل ،الُصنع: ))دانْرَگ((و ،احلقري ،الضعيف
: من اصطالح الصرماياتية :ةموۤزرالَز
  .صرماية الطفل

الرأس و : ))َسْر((: والزرموزة من الفارسية
  .راميصأول قياس من أقيسة ال: أي ،احلذاء: ))وزهُم((

على أن األرياف يطلقون الزرموزة على 
  .نعل الكبار والصغار

  .الزرنة: انظر :ةالٕزرناۤي
  .الزر: انظر :ٕزر َنَجف
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بنوا  ،جماز  ،استقى بالُزرنوق: عربية :َزرٔنق
وهم  ،الظرف يستقى به): العربية(فعله من الُزرنوق 

استعملوا هذا الفعل مبعىن شرب املاء على طريقة 
ة األبريق إىل داخل فمه لشرب ماتدفعه بلب ،لبنان

  .دون أن متس شفتاه الوعاء
 الشرب مارأيته يف غريرب من ضوهذا ال

عتادوه وآثروه اوهو شرب غري طبيعي لكنهم  ،لبنان
  .لنظافته

: يف حلقه َدغَرق املاَء: ويدانيها يف العربية
  .صّبه صّبًا متصًال

 ،صّب: رقْز: ويدانيها يف السريانية
  .شّتت ،بّدد ،سكب

 ،طرح: َنقْز: كما يدانيها يف السريانية
  .رشق ،رمى

  
ن ۤسْلَگ]: من كالم أهل اليول[ :كگْنالْزٕر

ك وتاج ْنٕرَدّق ْز -واهللا–أنته  -ياأبو حممد–عليك 
  .مل جند هلا أصًال :الراس

 ،العملة أي السكة ))دق((وهي عندنا من 
إذن فقد جعله هنا مبقام الذهب وحنوه مما تضرب به 

  .النقود
  .دق: انظر

  
: الفارسية مبعىن ))ِزير((: وبعدها عندنا

  .الكبري
ابن احليوان : التركية مبعىن ))ِنيكَأ((: وبعدها

  .املفترس
مث  ،إذن فقد تصوره أوًال نفيس املعادن
  .تصوره ثانية بعظيم األشبال يبطش ويفتك بأعدائه

  

: ناَيةالُصْر: من العربية: ةأو الزرَناۤي :الٕزرٔنة
 ،  البوق: ٔنايرُس: عن الفارسية ،آلة طرب ينفخ فيها

  .الناي
ويف احلفالت  ،ترافق الطبلوهي يف حلب 

  .تلقافقه زرناَيرة تالكبري
ومثلهما  ،والنافخ فيها كالطّبال قرباطي

  .العبلة
وعجيب أن يصوت مزماره هذا لدى 

  .الزفري ولدى الشهيق
  .الزرنه جي: ويسمى

  .وبيت الزرنه جي يف حلب
  .زورنا: والزرَنه يف التركية

  .نازْر: الكرديةويف  
 ةذبابة زرقاء جمّزع: نوحةْرَذأو ال :نوحالَزْر

 ةمتوسطة احلجم جمفف ،ةمربقشة حبمرة وسواد وصفر
يستعملوا لفتح الكي بأن  ،تباع يف سوق العطارين

توضع على اجلسم وتشد بعصابة وتبقى مدة إىل أن 
من : يهتري اللحم حتتها وحتدث ثغرة توضع فيها محصة

دويّبة ذات ): وفيها عشرون لغة(الَذروح : العربية
 ،وتسمى بالذباب اهلندي ،وهي من السموم ،جناحني

كما  ،وأهل حلب يسموا الزرنوح أو الزرنوحة
  .))ةسمّۤة اْملالدّباۤن((يسموا 

: نيقيخ والِزْرالِزرْن: من العربية :الَزرنيخ
من أبيض أو أمحر أو أصفر إذا : حجر له ألوان كثرية

كما يستعمل يف  ،ُدق ومزج بالكلس أزال الشعر
  .و سم ذعافهو ،الصباغة والدباغة ويف الطب

ويف احلّمام يف حلب يسمونه ممزوجًا 
  .الَدوا: بالكلس

: واستمدت العربية امسه من الفارسية
  .))يِنَزْر((

واستمدت التركية امسه من السريانية 
  .نيخ وُزرنيقِزْر: فقالت
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ية امسه من الفارسية نواستمدت السريا
والكاف . (اـزرنيَك: ويف الكلدانية ،َزرنيكٓا: فقالت

  ).تلفظ فيهما خاء
بل الزرنيخ ليس من الفارسية وإمنا : وقيل

ر مبعىن الَذَك: ARSENIKON: هو من اليونانية القدمية
والفارسية  ،مسي هكذا لشدة تأثريه وملضائه ،والَفحل

  .استمدته منها
  .ARSENIC: وامسه العلمي

للزرنيخ واالسم  الَعَمل]: من أمثاهلم[
مث أطلقت النورة على  ،احلجرالكلس: أي(للنورة 

  ).اماملزيج منه
  .٤١٢ص٨س: املقتطف رانظ

دخل حليب على ّمحام يف ]: من نوادرهم[
: يف التركية ))َدَوه((عىن مو ،عينتاب وطلب الدوا

أنته جمنون؟ أميكن أن يدخل مجل : فأجابوه ،اجلمل
  .؟! اماحلّم

َزرب احملبوس مالكهريز ]: يقولون[ :ةريۤبالْز
  :ويف قوهلم هذا مايلي ،يبةرْز

اليت ) العربية(أم استعملوا َزِرب  -ً ١
  .سال استعملوها جمازًا مبعىن هرب: معناها

أم حرفوا الفعل من زِرب إىل  -ً ٢
  .َزَرب

ب الَزْر): العربية( ))زِرب((أن مصدر  -ً ٣
الَزَرب : وهم زادوا عليه ،-))املنت((كما يف –

  .ريبةوالَزَربان والْز
  .جعل مصدره الَزَرب ))املنجد((على أن 

  .حظرية الغنم: الَزريبة: من العربية  :ةالزريۤب
بنوا على فعّيل مبالغة يف الزارع  :الزرّيع

  ).العربية(
  .الزّريعة عدا اجلمع السامل: ومجعوه على

ويلفظون الزاي ظاء دون إخراج اللسان 
  .فيها

ويلفظون الزاي ظاء دون إخراج  :ٔعةرۤيالْز
أطلقوا املصدر  ،صّغروا فيها الزرعة ،اللسان فيها
 ،أرادوا احلوض يف الدار يزرع فيه: وأرادوا حمله

  .ء للتقليلاوالت
  .املزرعة: ريعتٓاْز: ويف السريانية

مؤنث : )العربية(حتريف الظريفة  :ةالَزريۤف
. أطلقوها على الدانتال واألٓويا والتنتنة ،الظريف

  .انظرها
  .زّرق: انظر :ٔقةرۤيالْز
أطلقوها على عصري احلصرم معه : ٔقةۤيرالْز
يابس النعنع املفروك مث  هامللح يرّش عليبمدقوق الثوم 

ينقط عليه بعض اخلّرات من الزيت يفّت فيه اخلبز 
  .اليابس ويأكلونه

ن آلوإين ا ،وُصغِّرت للتحبيب ،مسيت للوا
ولكن ياحسرة ماتت أمي اليت  ،ألكتبها وأشتهيها
  .كانت تصنعها يل

 ،يف الزريقة مهي كما تقد :زريقة السّماق
مسيت على التشبيه  ،إال أا من السّماق بدل احلصرم 

  .بزريقة احلصرم ولو أا ليست زرقاء
ينقع السماق ويغلى على النار مث يعصر 

ويقلى مع مفروم  ،ويضاف إليه مدقوق الثوم بامللح 
  .مث يفت فيه اخلبز ،البصل ويصب عليه

  .يصفوا للمصاب باإلسهال
الَزّط : ))دائرة املعارف اإلسالمية((يف  :الٕزّط
قوم جاءوا من اهلند : ارسيةالف ))اتگ((والِزّط حتريف 

  .البصرةووا يف البطائح بني واسط ّرواستق
 ،نهگاجلن: ))َجّت((: جم الفارسيعويف امل

  .الَنَور
ويف حلب بيت الزّط مسر اللون مديدو 

  .القامة
من بيت الزّط مابطلع ]: من كمام[

  .نّطبياكل وْب: فالن مالزّط. نأدّْۤم
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فخذ من قبيلة النعيم يقيم يف  :ةٔرالَزعاب
  .جبل مسعان

بنوا املصدر من َزِعر الرجُل  :الَزعأرة
: والعربية تقول ،قّل خريُه على الَفعالة: مبعىن) العربية(

  .الَزَعر
  .الزعارات: وجيمعوا على

  .األزعر والزعرنة وتزعرن: انظر
السيادة : الَزعامة: من العربية :ةالَزعاۤم

  .والِرياسة
  .الَزعامات: وجيمعوا على

زعربين ياما شفنا م]: يقولون[ :َزعٔبر
احتال : يريدون بزعرب ،زعرباتن يفزعربوا وتفننوا 

 ،مل جند هلا أصًال  ،ب ولعب ومّوه وخدعذوك
  :ولعلها من العربية كما يلي

زادوا على أحرفها : عبوبمن الُز -ً ١
ومعىن  ،لى الكثرةــاألصلية الراء للداللة ع

  .القصري ،اللئيم : ))الُزعبوب((
على أحرفها زادوا : من تزّبع فالن -ً ٢
 ،ظتغّي ،ساء خلقه: ))َتَزّبع((ومعىن  ،األصلية الراء

  .عربد
ومعىن   ،زادوا كما تقدم: من الَزوَبع - ً ٣

  .القصري ،احلقري: ))َبعالَزْو((
ومعىن  ،زادوا كما تقدم: من األزعب -ً ٤

  .الغليظ ،القصري ،اللئيم  ،))األزَعب((
ومعىن  ،أبدلوا المه راء: َبلمن الَزْع -ً ٥

  .األفعى ،احلرباء: ))لعَبالَز((
 ،قدموا باءه على عينه: من الِزَبعَرى -ً ٦

  .هالشكس ،السيئ اخللق: ))عَرىالِزَب((عىن مو
أبا بنات : ى الكذاب ميف العربية يس - ً ٧

ا الزاي ومن هولعله إذن حنت من كلمة مطلع ،رِعْب
  .الكذب والباطل: ر مبعىنبنات الِعْب

  .زعربجيواْمل ،رعۤبزامل: عندهمواسم الفاعل 
  .املزعربجي: ويف مصر

  .األالعبجي: ب األقصىريف املغو
  .ةعربجيّۤزامل: ومجعوا املزعربجي على

يها ظاء دون إخراج اويلفظون ز :ٔبطَزْع
وهم  ،صاح: زَبط البّط: من العربية ،اللسان فيها

  .يستعملوا لصياح اإلنسان الكاذب
شفتا أنا يف  مرا ملعونة]: من لوحام[

ق البسطة وعلى يويف ز ،سوق األحد أمام بسطة هلا
 ،ممر الناس مبسطة نرسّية كويسة لكن مكسورة

 ،ّدى واحد ويدعساعتي مروحطتا قصدًا عالزيق وعامل
ومن حسن حّظا دعسا  ،وهيك صار ودعسا واحد

وتعا معي وامساع  ،ي وطيب القلبواحد معو ٕتۤر
أنا مرة  ،اعطيين حّق: الصياح والزعبطة والوالويل

  .حرام عليك ،فقرية
ا بنتا الزغرية بوجن ،والزملة عن طيب دفع ال

شفيت ولك عّيوش الدنيا بّدا : مسعتا أنا عم بتقول ال
  .ت ضحكة الفرح من فوق باچايتاوالحْظ ،حيلة

ويلفظون زايها ظاء دون إخراج  :الزعبوط
مل  ،ى ماتلبسه املرأة فوق الفسطانلأطلقوه ع: اناللس

اإلناء  ))زعب((ولعله حنت من  ،جند له أصًال 
 ،اإلناء): العربية( ))ةطالبو((ومن  ،مأله): العربية(

مث  ،يريدون الثوب املستوعب ماحتته من الثياب
املستوعب جسم البسه السمني كأن السمن من 

  .آيات اجلمال
هلجة مشايل املغرب نقول ماتقدم بآية أن 
  .تطلق الُزعبوط على الغالم السمني

  .الزعابيط: ومجعوه على
 ))األمثال العامية((باشا يف  روقال أمحد تيمو

ثوب واسع من الصوف واسع األكمام : الزعبوط: ٢٤٩ص
  .يلبس يف الريف ،طويلها غري مشقوق من األمام

  .٢٠ص ))هز القحوف(( رانظ

: أو الصعتر) العربية(يف الَسعَتر رحت :الَزعَتر
نبات بري ذكي الرائحة من فصيلة الَشَفويات 

  .موطنه البالد املعتدلة ،كالنعنع
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وبعض كتب املفردات التكتب السعتر بل 
ويدخل يف تركيب  ،لئال يشتبه بالشعري ،الصعتر

  .معاجني األسنان حلرافته
وخيففونه ويضيفون إليه جمفف الشمرة 

اجلبس بعد  روبز واليانسون والكزبرة والكمون
مث يضيفون إليها امللح والطحني  ،طحنها وخنلها

  .والقضامة والسمسم
ومحضه جمفف احلصرم أو زهرة السماق أو 

ولدى األكل  ،جمفف التوت الشامي تطحن ومتزج
وهو من طعام الفطور  ،غمسون اخلبز بالزيت مث بهي

  .يف الشتاء
  .واشتهرت حلب بصنعه

ومواد نافعة  رمواده مع الزيت عط لوك
  .التتوفر يف كل طعام

ويوم صنعه يف البيوت يوم حافل بنساء 
 ،ّقي مادة من موادهنكل واحدة ت: األقارب ونساء احلي
 ،وأخرى تنخل ،ى تدق يف اهلاونروأخ ،وغريها حتّمص

  .داءغادرة  توتطبخ هلن صاحبة البي ،ا متزجهوغري
  .١٣٦ص١٨س: ظر جملة الضادنا

عتر يزيد زأكل ال: قالواوأرباب املفردات 
  .وزن اجلسم

هذا : وعلق عليه الدكتور رمزي مفتاح
ألنه يساعد على هضم وامتصاص املواد  ،حقيقي
والزعتر مع اجلنب الطري من : إىل أن قال ،الدهنية

  .أفضل األغذية
هو : أطريت الزعتر وقلت: وأقول أنا

  .سلطة يابسة
يعتقدون أن أكل الزعتر ]: من اعتقادام[

  .يزيد يف ذكاء الولد فيطعمونه منه
يتهكمون على الفقري ]: من كمام[

  .ّيا زعتر وبزاقيقّض: الزيت عنده فيقولون
م ويف لبنان يشقون رغيف اخلبز املسمَس

  .ويذّرونه داخله

ويف لبنان أيضًا يدهنون صباحًا الرغيف 
 ،العجني بالزيت مث يرشون عليه الزعتر مث خيبزونه

  .املنقوش: ويسمونه
  .السحَتر: واسم الزعتر يف هلجة تطوان

: ويف الكلدانية ،ترٓاۤص: وامسه يف السريانية
  .صتَرا

  .SARRIETTE: وامسه يف الفرنسية
  .SANTOREGGIA: وامسه يف اإليطالية

: حدثين الدكتور عبد الرمحن الكيايل قال
وكان معنا  -يف عهد الكتلة عندنا -كنا يف باريس

سأحتفكم بأكلة لذيذة : قال لنا ،هاشم األتاسي السيد
إال أنه  ،وذهبت ظنوننا شىت املذاهب ،بالدنا نم

  .وكان فرحنا به عظيمًا ،سيقدم لنا الزعتر
]: ا يف مثلهمــكم[وبنوا منه الفعل 

   للك لو متشمشين عّنبت   لك لي زعترت كمّنت لِل
الزعتر، مطحون الزعتر، ]: وينادي بياعه[
  !.النواضر يازعتر على مفّتح

يعارضون بيتني من معلقة ]: من تندرهم[
  :فيقولون ،امرئ القيس
   ملا رأى الزيَت دونهيببكى صاح

  راـوأيقن أّنا سوف نأكل زعت
ـُالتب: فقلت له   ك إمناـِك عين

  راُسّك أتيت بچاٍي بس جيب َيل
  .جب الزعتري: انظر: جب الزعتري
  .الشيخ زعتر: انظر :الشيخ زعتر

مل  ،أقلقه: زعجه وأزعجه: عربية :َزٔعج
  .طرده ،قلعه من مكانه ،يدعه يستقّر

  .وبنوا انزعج مطاوعًا هلا
اليأيت املطاوع من لفظ : ))املصباح((قال يف 

  .انزعج: فال يقال  ،الواقع
  .ًالو قيل كان صواب: وقال اخلليل

  .واعتمده الفارايب
  .مهاانظر. جعز واجنعز: وقد حيرفوا إىل
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يقولوا للحمار ويكرروا مع قلقلة  :ّرٕعْز
: َزّعر باحلمار أو باجلحش: من العربية ،اء فينهقرال

  .َزَعرَّْه َزَعرَّْه: اد بقولهفدعاه للس
ُتَرى محري غري العرب يهيجها هذا 

  .التصويت؟ الأعلم
 ،يف جبل األكراد]: من قرى حلب[ :ارَزع
رملة كما يرى األب أ–الصغري : عورٓاْز: من األرامية

  .١٨٨ص٣٨س ))املشرق((يف 
: ))زعر((ويرى األب شلحت أا من 

  .٨٦ص: حلب. ضاق ،قصر ،َصُغر
من  ،يف الباب]: من قرى حلب[ :َزعرايا

كما يرى األب أرملة يف -الِصغار: عوريۤاْز: األرامية
  .١٨٨ص٣٨س. ))املشرق((

  .٧٤ص: حلب. وكما يرى األب شلحت
  

 بنوا املصدر من َزِعر الرجُل :ةالَزعرۤن
: والعربية تقول ،قل خريه على الفعلنة: مبعىن) العربية(

  .رالَزَع
  .الزعرنات: وجيمعوا على

  .األزعر والزعارة وتزعرن: انظر
  

ويلفظون الزاي ظاء دون إخراج  :وررالَزع
شجر ذو مثر : الُزعرور: من العربية ،اللسان فيها

نواه صلب  ،لونه أصفر أو أخضر أو أمحر ،يؤكل
  .ومتعدد ميأل جوفه فتكون حلمته قليلة

الزعرورة والزعروراي : وواحده عندهم
  .ةوالزعروراۤي
  .الزعرورات والزعرورايات: وجيمعونه على          

  .تّفاح اجلبل: ويسمون الزعرور الكبري
  .انظرها

ويقول األب رفائيل خنلة إن أصله من 
  .الفارسية

التفاح : امسه يف العربية: ))برهان قاطع((ويف 
  .شجر الدب: واسم شجره ،يالّرب

  .والزعرور ينضج قبيل الشتاء
أو  HAZORAN: وامسه يف األرمنية

HAZORENI.  
  .ZAROL: وامسه يف الفرانسية

 ACEROLA: وباإلسبانية
  .AZAROLE: وباإلنكليزية

: وبالكلدانية ،ٓارروَزْع: وامسه بالسريانية
  .زعرورا

  .ARZALLU: ويف البابلية عن السومرية
  .تسميه الزعبوب: والشام
ح يف حلب تركي دكانًا يبيع فيها توكان ف
عندك : وسأله فهيم أفندي ،الطوابع والباكيت

  زعرور؟
  .زعرور يوق-

حمّط تندّر حىت  ))زعرور يوق((وصارت 
  .يومنا 

: أي(اللي ببشّر بالعّجور ]: من أمثاهلم[
واللي ببشّر ) إذ بعده الربيع(بّدو عباية ) عّجور اجلبل

  ).إذ بعده الشتاء(بالزعرور بّدو ألف عصاية 
  !.جبالو فاحت يازعرور]: من نداء الباعة[
  .ركّمل النقل بالزعروْت]: من كمام[
  ]:من أغانيهم[

  ياّميا هيك           هيك مشق الزعرورة 
  .١٣٧ص١١ج : اية األرب للنويري انظر

، حّركه شديدًا: زعزعه: عربية :زعزع
  .حّركه ليقلعه

  .وهم يسكّنون ،َتزعزع: ومطاوعه العريب
  .أفزع ،هّز: عَزعۤز: ويف العربية

  .كحّر: َزعَزع: ويف السريانية
  .زعزع الثقة]: يقولون[
  .زعزع أركانو]: ويقولون[
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أطلقوها على اخلصلة من شعر  :الَزعزؤعة
وبنوا على الفعفوعة  ،وال تقص أس اإلنسان تتركر

  .للتلطيف من زعزع ألا تتحرك حركة اإلنسان
والريف يضمون يف بعض شعرات  والبدو

عة قرصًا من البلور األزرق يريدون ا اخلرزة والزعز
كما يضمون فيها الشّبة  ،الزرقاء اليت تدرأ العني

  .خاصة بالصغار
الُنّصة : واسم هذه الزعزوعة يف العربية

  .ةوالُقّص
وأيام غارات البدو على حلب أطلقوا 

على هؤالء األشرار السالبني  ))أبو زعزوعة((كلمة 
  .مث أطلقت على كل من خييف ،خيوفون ا أوالدهم

  ]:واألوالد يهزجون للمفطريف رمضان[
  ياما املخّبا لك         !  ك الــيام مفطر 

  ةيلّفك بالبلوْع          خمّبا لك أبو زعزوعة  
نبات أمحر الزهر إىل : عربية :َفرانالَزْع

  .له أصل كالبصل ،الصفرة
  .عريب صحيح: قال اجلواليقي

مزي مفتاح معلقًا على روقال الدكتور 
َصَفران مبعىن : من العربية: ))تذكرة ابن داود((

  .األصفر
  .انظرها. ويالحظ التقارب بينه وبني العصفر
  .واستعمل قدميًا يف الصبغ والطب

واليوم يستعملونه يف طبخ الزردا ويف طبخ 
  .الرز األصفر والبالوظة

ساد اُجل:  العربية أمساء كثرية منهاوله يف
  .يواجلاِو

: زعفرت الطعاَم: والعربية بنت الفعل منه
  .صبغته به: زعفرت الثوَب ،جعلت فيه الزعفران

  .ر ألنه يصبغ بهاملزعَف: ومسوا الفالوذج
ن الزعفران إذا ونرى يف كتب املفردات أ
  .كان يف بيت ال يدخله سام أبرص

تزعفر : وبنوا املطاوع من فعله فقالوا
  .الطعام أو الثوب

  .AZUPIRANITU: وامسه يف البابلية الشورية
  .SAFRANUM:ويف الالتينية

  .عن الالتينية ZAFERANO:ويف اإليطالية 
  .عن الالتينية SAFRAN: ويف الفرنسية
 CHAFRAGNE: ويف ارية
  .َصَفران: ويف التركية

: واستمدته الپولونية من التركية فقالت
SAFRAN.  

  .٣٣٨ص٣٦س: جملة املشرق انظر
  .٧٠٥ص١٩س: واملقتطف

  .٢٤٢ص١١ج : اية األرب للنويري انظر
: يريدون(ر زعۤففالن ْم]: من كنايام[

  ).وجهه غضبًا ّراصف
تراب العمل والزعفران ]: من حكمهم[

  .الكسل
وارَض : يـة للزينــومن خطبة اجلمع

عن اخلرفان السمان املطبوخة بالَدقة  – !اللهم –
  .والزعفران

ى ضرب من علأطلقوه :الزعفران الَشعري
 معالزعفران الدقيق يشبه الشعر يستعملونه يف الزردة 

  .املسك
  .ويباع يف سوق العطارين

  .نه اهلنديممنه العجمي و: وهو أنواع
  .آثار الفراعنةوورد ذكره يف 

  .صاح: عربية :َزٔعق
وهم زادوا عليه  ،قالَزْع: مصدرهاو

  .عيقالْز
  .انزعق عليه للمطاوعة: وبنوا منها
  .َزعق: ويف العربية

  .ومثلها يف الكلدانية ،عقْز: ويف السريانية
  
  .عيقعيق ْبمسعنا ْز]: يقولون[



 

٢٣٩ 
 

  .ٓوسَزعق فيه صٓوت يّب]: ويقولون[
: يريدون(عليه عت يزعق ب]: ويقولون[
  ).يستجلبه

نو َملن دَبق وأعينو يف الط]: من كنايام[
  .الجوز بزعق والولد ببعق: هنياال هاملرا. زعق

  .اسم املرة من زعق: عربية :ةقالَزْع
  

نار ): العربية(حتريف الصاعقة  :ةقالَزْع
فراغ كهربائي إتسقط من اجلو مع الرعد الشديد إثر 

  .واألرض أو بني سحابتنيجوي بني سحابة مكهربة 
: ويف الكلدانية ،ٓزعوقتٓا: ويف السريانية

  .َزعوقَتا
هجم . شّب متل الزعقة]: من تشبيهام[

  .عليه متل الزعقة
  
قِلق وَهَلع وهم : زعل: من العربية :لٕزۤع

  .يستعملوا مبعىن َحِرد
وهو على التجوز من قلق : ))املنت((قال يف 

  .اجلهة فأعرض ونأىاضطرب خلقه من هذه : مبعىن
وهم يقولون يف  ،الزعالن: والصفة منه 

  .ةالزعالۤن: مؤنثه
  .زّعلو: واألكثر ،أزعلو: وبنوا منه للتعدي

  
ل أمك كٓو إذا دعت التزۤع]: يقولون[

  .آمني: عليك العرش بنهز وبقول
  .انزعل مّنو: وبنوا منه للمطاوعة

على أم قالوا يف اسم  ،لالزَع: واملصدر
  .التالَزْع: ومجعوها على ،ةالزعۤل: املرة 

ز َعَلزًا علَِ ،يف العربية  ))زعل((ويداين 
  .أخذه الضجر والقلق واهللع فهو َعِلز: انًاوَعَلز

 ،بنطح: أو (نطح يزَعل الْب]: من كمام[
 ،راسو فّيا حأربع حيطان ينط َهْي: وعلى األول مبعىن

الزعل خبّسر  ).احتمال معىن أنه تيس فيه وعلى الثاين
  .البّياع لّساه باحلارْة التزعلي ياجارْةمابعّوض ، 
  ]:من أغانيهم[

  .التزعلي التزعلي كو جيت أنا
  !ها ياسعيدردّب       مرجانة زعالنة          : غريه
  .عالن مّنكزقد ماّحببك : غريه

إن كنت قرفان عليك ]: من أمثاهلم[
ن كنت زعالن عليك بالكيس االليمون وومض احلب

  ).كيس التنت: أي(والغليون 
إذا شاف واحد مبنامو ]: من اعتقادام[

  .ساِوي لو حسنة على روحو: مّيت إلو زعالن معناه
  
بنوا من  زعل املتقدمة على َزّعل  :لَزعّٔ

  .عديةتلل
قال : عربية  ،من مفردات الثاقفني :َزٔعم

  .ماحيتمل احلق والباطل
: و بطوالتوهنانو زّعم]: لونيقو[ :َزعّٔم

  ).العربية(بنوا على فّعل من الزعيم 
  .انظرها

  .زعل:  انظر :الَزعالن
  

لقب أطلقوه على رئيس  :َمريسالَزْع
  ))الزعيم((منحوت من  ،اجلمهورية شكري القوتلي

  .))الرئيس((و
  

املتكّلم  ،سيد القوم ،الرئيس: عربية :الَزعيم
  .عنهم

  .وهم ردوا وقصروا. الُزعماء: واجلمع
رتبة : اصطالح عسكري حديث :الزعيم

قائد أربعة طوابري : عسكرية تعدل رتبة الكولونيل
وضعها امع العلمي  ،أعلى من العقيد ودون اللواء

  .العريب
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رئيس اجلمهورية السورية  :حسين الزعيم
  .ولد يف حلب ،١٩٤٩س

متامخة ]: من أحيائهم[ :رغاحارة الْز
  .لسوق الزهر ببانقوسا

مسيت بذلك ألا أسكنت أوالد الشيعة 
بعد الفتك بآبائهم الشيعيني يف حوادث اضطهاد 

  .انظرها .الشيعة
ة ابن روتسمى يف سجالت احلكومة حبا

  .انظرها. يعقوب
أول مايبدو من الَشعر أو : عربية :الَزٔغب

  .يشرال
  .الَزٔغبة والزغباي والزغباية: واحدته عندهم        

  .ياتباالَزَغبات والزغ: واجلمع
صار فيه : زغرب الثوُب: عربية :رٔبَزْغ

  .مايعلوه من الَزَغب: رُبوالُزْغ ،رُبالُزغ
ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج اللسان 

  .فيها
  .َزغرب للمطاوعةْت: وبنوا منها

  .ٓبرغٕزالْت: ومصدر تزغرب عندهم
  .زأبر: العربيةويداين زغرب يف 

ضد : أو َصُغر) العربية(حتريف َصِغر  :رٕزۤغ
  .كُبر وَعُظم

ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج اللسان 
  .فيها

  ـر أو  ْغر أو الَزٔغزمان الٕز: ويقولون  
  .ةالَزغٔرة أو الزغرۤن

  .غريالْز: والصفة منه
  .الزغار والزغريين: ومجعه
  .ةغۤريالْز: ومؤنثه
  .غرياتالْز: ومجعه
، غيَّرالْز: على ))غريالْز((رون ويصّغ

  .َغٔريةالْز: واملؤنث

 ،ر كالتصغري العريبيَّالُصَغ: ومصر تقول 
  .سببه أن مصر مل تتأثر باألرامية تأثر سورية ا

الزغّيرين : وجيمعون الزغّير على
  .والزغّيرات

  .الزغريون: انظر
: ويبنون الصفة الطارئة منه على فعالن

  .انةرالزغ: واملؤنث ،انرالزغ
  
  . بسنتنييتفالن بزغ]: وقالوا[

  .عيد الزغري: ومسوا عيد الفطر 
النقد الذي كان مستعمًال : ومسوا الربغود

  .الربغود الزغري: لدى العثمانية مسوا الصغري منه
: ويف الكلدانية ،عورٓاْز: ويف السريانية

وهلجة حلب تأثرت  ،كالمها بالعني املهملة(عورا ْز
  ).بالزاي ))الزغري((باألرامية فكانت 

كالمها بالعني (ري عري وْزَصع: ويف العربية
  ).حتمًا تأثر باللهجة األرامّية ))زعري((و  ،املهملة

  .عقلو زغري ،حاجة زغرنة]: من كالمهم[
  
أّشو امسك  ،َبال زغرنة]: من متچكام[

  ).ي امسكالحتمل كالمي على حتقريك جبهل: يريدون(
  .الكبرية: طّووالتغ ،الزغرية: لّووا التبمسو
  
ا ـكان يف عهد شبابن]: من نوادرهم[

  اءه أخوهـج ،ظوظ جدًاحممقامر اسم احلاج عبدو 
له مبلغًا ورجاه أن يشاركه يف الربح يف  مالفقري وقد

أجابه احلاج  ،لعبة البوكر اليت بوشر باالستعداد إليها
  .عبدو

اللعبة صغرية والفيشة بفرنك : يريد( ةزغري-
فاسترد منه مبلغه غاضبًا ألنه مل ) فال حترز الشركة فيها

وقال جوابًا  ،يقبل أن يشاركه وكثريًا مايشارك غريه
  .الكبرية فسط حلية أبوك: ))ةزغري((لقوله 
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ابَنك ملا بكون زغري ربّيه ]: من حكمهم[
. ياجنون يابطرالكرب ٕعَبر والٔزٔغر . وملا بكرب خاويه

ي إذا مات أبوك وأنته زغري ربِّ): فومن أمثال الري(
. الفراغ الكبري بسع الزغري. شعري ورعرتة وابد

  .الطنجرة الكبرية بتسع الزغرية
يعتنا زغرية ومنعرف ۤض]: من كمام[

. منوك عكل شي قديرخبمرَتك وابَنك الزغري . بعضنا
  .بتضرس ربار بتاكل والزغاالْك

  .زغريةجوز القصرية حبسّبا ]: اهلمثمن أم[
أزغر زغرينا بدق التوم ]: من كنايام[
  .باعكاسو

  ]: من مناغاة أمهام[
  )وحترك راحتيها لتشغل الطفل(كبيبة ومن كبكبها 

  أجا السلطان وطلبها
  غريةغرية ْزْز: قالوا

  أهللا يكّبرها: قال لن
  ]: من أغانيهم[

  !نسيت تعيب يازغّير
  رك لوز وسّكطعميَت

  رّتعي اْمللكن حّظ
  ياك تكرب عّلّالخ

  ]:من هنهونام[
  بياسني كنَتهاها حّص

  وها ها يازهر الَبساتني
  وها ها يا مصحف مطوي

  وها ها بني السالطني
قطع املطر خرجوا نإذا ا]: من دعوام[

كبارًا وصغارًا يتقدمهم مشايخ الطرق بطبوهلم 
مّنا  رزغا حننه! يااهللا الغيث! يااهللا الغيث: اوصاحو

  ).ن أنه يسجعونويظن(خبيز 
  .الغيث: انظر

جعله ): العربية(يف صّغره رحت :َزغّٔر
وتلفظ زايها ظاء دون . حّقره: يف أعني الناس ،صغريًا

  .إخراج اللسان فيها
كّبرا بتكَبر زّغرا بتزغر ]: من حكمهم[

حوادث الزمان يكون وقعها يف النفس : يريدون(
  ).حسب ماتتصورها
  .زغر: انظر :الزغران

  .انظرها. لغة هلم يف زخرف :فٔرَزْغ
ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج  :غٔزْغٔز
وهاملرة أفكارو  ،زغزغ نيتو]: يقولون[ ،اللسان فيها

  .خبأه وأخفاه: زغزغ الشيَء: من العربية: مزغزغة 
مل يبني : زغزغ كالمه: ))ساساأل((ويف 

وهم  ،التزغزغ الكالم وبّين احلق: يقال ،معناه
أبدل نظرته األوىل  ،السوء رأضم: يستعملوا مبعىن

  .بنظرة ثانية فيها االام
  .غزغزْت: وبنوا منها للمطاوعة

  .الغّش والَزيف والعيب: عربية :الَزٔغل
  .موّلد: ))التاج((ويف 

  .ووقعت يف كالم الفقهاء
  *.واستعملها ابن الوردي

 الغّش: ٓالَزْج: وهي عندنا من السريانية
  ).وتلفظ جيمها كافًا(

وتلفظ جيمها (َزجَال : ويف الكلدانية
  ).َكافًا

__________________  
  :وذلك يف قوله يف الميته *

  قد يسود املرء من غري أب
  وحبسن السبك قد خيفى الزغل

: وهلجة حلب تسمي من يأيت الزَغل
  .ليالُزَغ: وعربيها ،جيالٔزغْل

  .غشَّ: زاغل مبعىن: وبنوا منها 
  ٕغلجيزۤااْمل: الفاعل من زاغل عندهم واسم

  .غل للمطاوعةنزا: وبنوا منها
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  .ْتزاغل للمطاوعة: وبنوا من زاغل
الفعل املاضي على : زٓوَغل: وبنوا منها 

  .وزن فوعل
  .تزوغل للمطاوعة: وبنوا من زوغل

هادا صّراف أسكي ]: من كالمهم[
وال  وحة والاملزغولةسسرطانتو العملة املم لمابتدخ
  .املزّيفة

وتلفظ زاؤها ظاء دون إخراج  :لطزْٔٔغ
  .اللسان فيها

  .زلغط: انظر

وتلفظ زاؤها ظاء دون إخراج  :ويلٔزْغ
اسم حرامي حليب حيتقره احلرامية : اللسان فيها

ألنه كان يقلب على الدار ويكتفي بأكل  ،وغريهم
  .مايف الطناجر من الطعام

  .زغر: انظر: غريالْز
  .زغر:  انظر :غّيرالْز
غريون ربّيتك ْز]: من أغانيهم[ :غريونالْز

  :اتمصّغر تصغري تلطيف ثالث مّر!: حسن
  .ضّد كرب: أنه من زغر -ً ١
  .تصغري التصغري: أنه بين على زغيَّر -ً ٢
الطابع : أنه حلقته الواو والنون -ً ٣

  .السرياين الدال على تلطيف الكلمة
  

َزّفًا وِزفافًا إىل  َزّف العروَس: عربية :َزّف
  .أهداها: زوجها

  .انظرها. املّرة منه: والَزّفة
  .انّزف للمطاوعة: وبنوا منها 

  
قال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات أقالمهم[
هكذا : ّف فالن على فالنةُز: ويقولون: اليازجي
: فيعكسون االستعمال ألنه يقال ))على((ـ بمعّدى 

: واليقال ،أهداها إليه: َزّف العروس إىل بعلها أي

إال أن يكون هذا من . ُزف الرجل إىل املرأة
  .مقتضيات هذا العصر الذي استنوقت مجاله

  .ةمتل األطرش بالزف]: من تشبيهام[
  .فني أّمي تراين تتزفين املغاين]: من أمثاهلم[
  

  .القار: الِزفت: من العربية :تالٕزْف
  .تكلموا به قدميًا ،معّرب : قال ابن دريد

  .زفَتا: وبالكلدانية ،فتٓاۤز: وامسه بالسريانية
  .تۤفۤز: ويف العربية

  .ِزفت: واستمدا التركية فقالت
: واستمدا البلغارية من التركية فقالت

ZIFT.  
  .ZYFT: ومثلها األلبانية فقالت

) أو زفت وقطران(زفت حالتو ]: يقولون[
وحظ هاملرا زفت . فحم: ومثلها ،سوداء: يريدون

  .وعيشتا زفت بزفت ياحرام
اسم  -اسم وهو–وبنوا من الزفت 

كل يوم حالتنا ! ماشا اهللا: األزفت: يل فقالواضالتف
  .أزفت من قبل

  .٣٢٥ص١ج: اية األرب انظر
ق متا يدخل اۤيقبزفتوا ال]: يقولون[ :زفَّت

: ومثله ،تطالها بالزف: ت السفينةزّف: عربية: و امليل
  .و الشارعزّفت

  .تزفيت: واستمدت التركية
  .ويف الكلدانية مثلها ،زّفت: ويف السريانية

ت تتزّف: ى تفّعللوبنوا مطاوعه ع
  .الشخطورة

  
واستعملوا زّفت جمازًا ملا اّتسخ وصار 

  .ياقة قميصو مزفتة ،طربوشو مزّفت: أسود
مسي بذلك  ،يق العامالطر: محاةت يف زّفواْمل

  .وعلى املزّفت نزهام وتسيارهم ،منذ زّفتته البلدية
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أكل حلمة وزّفر إيديه ]: يقولون[ :الَزٔفر
مل  ،حقيقة ياخّيو الزفر قيد ،بّدو صابونة يزيل هالَزَفر

  :ولعلها مما يلي ،ًارجند للمادة ذك
 ،احلمل الثقيل): العربية(ر أا من الَزْف -ً ١

مسي احلمل الثقيل بالزفر ألن من حيمله يزفر اهلواء 
مل وعلى هذا مسي تلوث اإليدي وغريها باِحل ،بشدة
  .جمازًا

ر مصد): العربية( ))الَدَفر((أا حتريف  -ً ٢
 ،خُبثت رائحتُه: الشيُء. وقع الدود فيه: ر اللحُمِفَد

  .وإن مل يكن يف الزَفر كل هذا
٣ ً- مصدر ): العربية( ))َفرَذال((حتريف  اأ
طّيبة كانت –ت ظهرت رائحته واشتّد: َذِفر الشيُء
ويفرق بينهما مبا  ،وغلب يف اخلبيثة–أم خبيثة 
  .وعليه اجلواليقي ،يضاف إليه
: السريانية ))ُزوفرٓا((أا حتريف  -ً ٤

توّسخ من مّس اللحم : َفرْز: وفعلها ،الرائحة الكريهة
  .وحنوه

وحاولنا  ،وهذا املذهب هو الصحيح
إىل العربية يف البدء ألن العرب أكلة حلوم  إرجاعه

فحالتهم تستدعي أن تكون هلم كلمة يف صلب 
  .وفقداا أمر غري طبيعي ،لغتهم

الصوم عن : يف اصطالح النصارى :الَزٔفر
الصوم عن اللحم وما خيرج منه يف بعض : الزفر

إذن فقد استمد معىن الزفر املتقدم مبعىن  ،أعيادهم
 -كما تقدم–يدي وغريها من السريانية وث األتل

 ،مث غدا مبعىن التلوث ،استمّد أوًال مبعىن هذا الصوم
  .مث استعملوه مبعىن أكل اللحم وما خيرج منه

  :من معارضات الزيين
  وانفرشت أت األشكاُلوإذ ّي

  على املدارج من حلو ومن زفِر
  .إذ حتته ذاك الَزَفر: ومنها

  ).الفقراحتت كشك : أي(

  :ومنها
  خاصُّ الَزَفر ءوْسرحلم ال

  إذا حضر عّز النفوْس
  
  .قش زفرة الطبخة وطالعا]: من كالمهم[
ينعل من كفر وصام عن ]: من سبام[

  ).النصراين: يريدون بتعصبهم(الزفر 
بنوا الصفة من الَزَفر املتقدمة على  :رالٕزۤف

  .رۤفالٕز: لٕفۤع
  .ةرْفالٕز: واملؤنث
  .راتالزْف: واجلمع

زْفرة،  فرايغ ،رصحن زۤف]: من كالمهم[
  .إيديه زفرة

وكالمو فالن لسانو زفر ]: من جمازام[
  .زفر

شب يثبت خ: من اصطالح البّنائني :رالٕزْف
 ،أحد طرفيه يف البناء وميتد الطرف اآلخر يف الفضاء

شب آخر مثله لتسند على خويوازيه على بعد 
ويغلب أن يكون حتتهما حجر  ،اخلشبتني الشرفة

  .ج ليغطي منظر اخلشبني ويكون أمجل منظرًاّرمد
أما اليوم  ،هذا قبل عهد اإلمسنت املسلح

  .فال
ماُيدَعم به الشجر : الَزَفر: ر من العربيةوالٕزْف

ل بني كأن يوَص: مايدعم به البناء: والزافرة  ،وُيسَند
  .الزوافر: واجلمع  ،اجلدارين جبسر

  .الْزفورة: الزفر على وهم جيمعون
  
الزفرة مابتقّب غري ]: من أمثاهلم[
  .عاملعالق

بنوا : إيديه وما صوَبن زّفر]: يقولون[ :َزّفر
  .انظرها. على فّعل للتعدية من الَزَفر

  .زفّر للمطاوعةْت: وبنوا منها
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حالك  التزّفر ،لسانو مزّفر]: من جمازام[
  .معو

اسم املّرة أو : الَزّفة: من العربية :ةالَزفّۤ
  .انظرها. الواحدة من زّف العريس

  .اخلوجة عم بتزف العروس]: يقولون[
عمل لو زّفة دلة عطولو ]: من كمام[

  .وعرضو
ساد ( متل األطرش بالزّفة]: من تشبيهام[

هذا التشبيه على لفظ يدانيه يف سورية ولبنان 
  ).والعراق والكويت ومصر وفلسطني

نقيض : عربية ،من مفردات الثاقفني:الَزفري
  .الشهيق

ر كرمي حجأطلقه اجلوهرجّية على  :فريالۤز
: من الفرنسية ،بنفسجي يعّد بعد مرتبة األملاس

ZEPHIR.  
أطعمه : زق الطائُر فرَخه: عربية :ٔزّق

  .مبنقاره
  .نزّقا: بنوا منها للمطاوعة

زّق  .زّق حمشي حاف]: من جمازام[
قّدام الكل مبوسو وأخوه محى لو ضهرو حالو 

ّق أول واحد صواب يف زو ،وَكَرٓشن كّلن قّدامو
  .وبعدا شاف الترامواي معّدية زّق حالو فيا ،بطنو

عجي ضرب راملصۤا]: يقولون[ :الٕزّق
مل جند هلا مصدرًا إال أن  ،خصمو زّق دركلو قدامو

  .املتقدمة ))زّق((حنملها على جمازات 
و متل خرطو زق قَلب]: تشبيهاممن [

  ها مث يقلبهاـاجلزمة الرباطية خييط(: اق اجلزمة ـس
يبًا ض البسيطة قىلتها األوبًال يف قلخمد رمبساعدة آخ
  ).خشبيًا طويًال
! ة يابوهادا إيدو فاروطّي]: من جمازام[

واحد  رخۤآ، برقبتو ٕقَتَلى كتريين ْيهادا محدو الَب
  .اب قشتو فيهوسلخو موس ج نسفو زّق

ى زّق مسنة من خان راشت]: يقولون[ :ّقٕزال
شقد ! يف برية املسلخ طلعت ماهي حديدية يالطيف

 هاجللد ازوز شعر: الِزّق: من العربية : كتر الغش
  .يستعمل ظرفًا للماء والسمن والدبس وحنوها

  .َقاۤز: ويف الكلدانية ،قٓاۤز: ويف السريانية
 ،السّكة: الُزقاق: من العربية :ٔقاقالْز
  .انظرها*. السقاق اويغلب أن يقولو ،الطريق الضيق

  .قاقاتالْز: وهم يقولون ،ةّقاألز: واجلمع
  .ُزقاق: واستمدت التركية

ويف ، ٓقُقونٓآقٓقا وْشٓقٓقا وْشإْش: ويف السريانية
  .يق الصغريةرالكلدانية بالفتح مبعىن الط

 ١١١ص١ج: ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 

 :CORANCEZكورانسز  رقال لويس إسكند: ١١٢و
أزقتها : ١٨٠٨- ١٨٠٢قنصل فرنسة يف حلب سنة 

لكن بيوا عامرة باحلجر  ،ةضّيق) أزقة حلب: يريد(
  .الصلب

قرب ]: من حارام[ :زقاق األربعني
  .اهلّزازة

: يقال: ٤٢٧ص ٢ج ))النهر((زي يف ـقال الغ
أيام السلطان سليم خان إن هذه احمللة مما أسس يف 

وأحضر إليها  ،العثماين بعد استيالئه على حلب
 ...أربعني أسرة من املسيحيني ليقّوي م جتارة حلب

فبنت تلك األسر يف هذا املوضع أربعني دارًا اختذوها 
  .ومسيت احمللة بعددهم ،لسكناهم

  .٤١٥و٣٧٥و٢٧٤ص٦س: جملة امع العلمي العريب انظر
______________________________  

  .أو الصقاق*

  
  .زقاق يف بانقوسا :ةزقاق الباجناۤن
  .زقاق يف قرلق :زقاق البقر

  .زقاق يف بانقوسا :زقاق الَبّلوعة
زقاق يف شارع ّمحام  :زقاق البٓوس

  .البيلوين
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  .النعلم سبب التسمية
زقاق بني حارة الدّاللني  :زقاق البيك

  .وقرلق
  .حلب غّنامة وزّراعوبيت البيك يف 
بزقاق  رشهواملوهو  :زقاق البيلوين

  .انظرها. امليخانات
  .وبيت البيلوين يف حلب

  .زقاق ورا اجلامع :زقاق اجلزمايت
  .وبيت اجلزمايت يف حلب

موحش قرب بستان  رمم :زقاق اجلّن
  .ية ظاهر حلبگاجلان

وكانت قبل  ،زقاق يف التلل : زقاق الزّبال
أن تبىن سلسلة تالل أوهلا التلة السودا وهي مكان 

الت وكانت هذه التالل منشر زبل قّمي ،النافعية
  .حلب

ملا فتحت جادة اخلندق حصل على التلة 
  .جمانًا وحبيلة السودا نافع باشا اجلابري

زقاق ُبحريا : وزقاق الزّبال امسه اليوم
  .الراهب

بفتح : رياَبِح: وُبحريا الراهب امسه الصحيح
  .وهم يظنونه على ضيعة التصغري ،الباء

  .زقاق ورا اجلامع :زقاق الزهراوي
  .قرب الشهبندر :ةزقاق الصفۤي

  :ويف تسميته مذهبان
إنه كان يف حمله دار واحدة : يقال -ً ١

فسمي املكان  ،ةمتلكها امرأة نصرانية امسها صفّي
  .ية مبعىن الرمادّرف إىل َصْفُحمث  ،بامسها

الت حلب أن هذا املكان كانت قّمي -ً ٢
فكان منه  ،تطرح فيه فضالت القصرمّل بعد غربلته 

  .تالت يف هذا املكان
امسع اآلن جزءًا ظريفًا مما ننقله إليك من 

  NOTRE VOYAGE AUX PAYS BIBLIQUESكتاب 
  :١٨٤٥املطبوع يف باريس عام 

 ،مساء ةودخلنا حلب من باب أنطاكي... 
لرماد خارج تباهنا هذه التالل من انومما استرعى ا

إا من قّميالت ّمحامات : عُدالسور اليت قيل لنا ب
  .محامًا ٢٥٠حلب اليت يبلغ عددها 

وضربت قافلتنا الكبرية  ،وكان الطقس باردًا
خيامها خارج السور وأضرمنا النار نصطلي ونتقي 

  .الضباع والذئاب
من أنتم؟ وما : وصاح بنا حرس باب أنطاكية

  تريدون؟
أنا رئيس هذه القافلة أمحل فرمانًا من : قلت

فتسلموه مين  ،السلطان يف إستنبول إىل عامله يف حلب
  .ومضوا إىل القلعة مث عادوا

 ،ح البابتف ،هذه أنوار املشاعل تضيء للعبيد
والعبيد كان عددهم مثانية توّلى كل أربعة منهم فتح 

فريق  وعلى رأس كل، مصراع بشده باحلبال الغليظة
  .إنكشاري بيده سوط رهيب

فسوق  ةوها حنن أوالء ختطينا باب أنطاكي
اهلوا فما بعده فسوق اخلضر فسوق  السقطية فسوق 
  .العطارين فسوق العيب فسوق الزرب فالعراء حتت القلعة

تها ومجع غوها حنن أوالء داخل القلعة يستقبلنا آ         
  .ء والوجهاءغفري من اإلنكشارية ومن املشايخ والعلما

وكنا كلما مست احلاجة وأبرزنا فرماننا 
  .إليه وقبلوه اأقبلو

وبعد والئم القلعة  جاءت وليمة مطبخ 
وحفالت أو  ،العجيمي ووليمة قنصل فرنسا

حفاوات قنصل البندقية واجلينوية واهلوالندية 
  .ليز واإلسبان وغريهمگتغالية واإلنوالرب

  التمثيلوكان أكرب مهاّم هؤالء القناصل 
من سجاد  حلب التجاري وتصدير احلرير وما جتلبه

قابلة هذا جبلب املصنوعات مو ،وتوابل إىل الغرب
  ....احلديدية واخلردوات وحنوها من الغرب

: الزقاق الطويل أي: يريدون :زقاق الطويل
زقاق طويل : صفة المضاف إليه ))الطويل((على أن 

  .قرب قسطل احلرامي
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هو اآلن بوابة غري نافذة  :زقاق العنكبوت
  .يف حارة العريان

د ذكره يف منظومة الشيخ رو :زقاق الفرن
  :بعد ذكر جب أسد اهللا ٧٦صوفا 

  ...والشيخ زين الدين يف زقاق الفرن
أطلقوه على زقاق قرب  :سزقاق الَفطاۤي

  .كان قبل أن يبىن مرَمى الفطايس ،التدريبة
وعلى كتفه  ،زقاق يف قرلق :ةزقاق القهۤو

  .قهوة
ة ّلزقاق يف اجلّلوم قرب ت :زقاق املخلوطة

  .أبو محدو
وفيه  ،زقاق يف بادٓنجك :ةزقاق املدرۤس

  .مدرسة
وزقاق ثان  ،زقاق يف حبسيتا :زقاق املرتول

  .يف البياضة
ل حبسيتا جعلته احلكومة العثمانية وومرت

  *.واليزال ))احملل العمومي((
  .املرتول: انظر

ومسوا  ،يقابله رزقاقًا آخمث أحلقت به 
  .املرتول العتيق والثاين اجلديد: األول

زقاق قرب جب أسد اهللا  :زقاق امليخانات
ميخانة ألرمين  رهاآخ ،كانت فيه ميخانات حلب
  .يعرفها أناس كثريون اليوم

  .ويسمى أيضًا زقاق البيلوين
  .٢٣٩ص٦ج : إعالم النبالء انظر

___________________  
  .بضع سنوات ل ألغي منذب*

...: زقزقة و زقزق الطائُر: عربية :ٔزقٔزق
: ائرــوهم يستعملوا أيضًا لغري الط ،صّوت

  .زقزقت الصرماي ،زقزق احلردون ،زقزق الباب
  .ويف الكلدانية مثلها ،زقزق: ويف السريانية

  .صوت احلذاء: ١٨٣ص٣٦س: املقتطف انظر

طقطقت هاملروحة وزقزقت ]: ويهزجون[
  .هاملروحة

وحياة أبوك اللي عكرو ]: من كنايام[
  .قق وال قندرة تزقۤزبقۤبطنجرة ْت. اهلارون وزقزق

ه لعجوزة بيت وجّوز]: من كمام[
  .غنَّيْبفارتني بتزقزق وأبوبريص : البّني

إذا زقزقت عصافري الدار ]: من اعتقادام[
  .بكون بّدو جيّيا خّطار
أغاين ((يب اعلى سوة إياز يف كت مما أحلقُت

  :ومل أنشرها ))القبة
داد رزّزات زقزقة الَغَرد ت! ُقّدوس !ُسّبوح
  .التسابيح بزاي إياز: ُهيام التسابيح

إياز َفجرّي الوجه مكوكب الثغر خممور 
  .حلو القسمات–العني َرّيح النسمات 

إياز إن فم عيون األفالك تدندن يف مداراا 
  .وأنا برقصي أدور معها ))هوهو((هاهات 

أطلقوها على حمور بكرة دّرابة  :الَزقزوق
 ،يف احلائط ليشد احلبل فترتفع الدّرابة رّزالدكاكني ت

  .أطلقوها جمازًا بتسمية الشيء بصوت مالزمه
  

زقم جرن احلنفّية وزقمت ]: ونيقول[ :َزٔقم
 ))زقم((استعملوا : ّد جمراهاُس: يريدون ،وعةّلالب

  .رأي مبعىن آخ ،لقمه وابتلعه: زقمه: وعربيها ،الزمًا
 ،متزۤق: وإذا كان ازدحام يف مكان قالوا

  .تشبيهه مبجرى املراحيض: يريدون
  
  

رة ـشج ،كل طعام يقتل : عربية :الَزّقوم
  .يف جهنم يطعم منها املعذبون -كما يزعمون–

أطلقوها على لقمة من اخلبز  :لقمة الَزّقوم
فإن كان مقترفًا  ،ملتهمايتلو عليها الشيخ مث تطعم 

  .-كما يعتقدون بالطبع –مات فورًا 
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طري زّقيق وطرية زّقيقة ]: يقولون: [الَزّقيق
 وتفرخ يريدون أا كبرية تبيض ،وطيور زّقيقة 

  .خها وليست أفراخًااوتزّق فر
هاألكل ]: يقولون: [أو الَزكاوة :الَزكا

من . معلذة الط: يريدون ،مالو زكا أو زكاوة
  .الصالح والتنّعم :الزكاء: العربية

  .انظرها. الٕزكي: والصفة منه
: بعد ماأكل وانتكا قال]: من كمام[

  .كازطعامك مالو ! يامرا
  .أّدى عنه الزكاة: ّكى مالهَز: عربية :زكَّى

حبرق الاملال املزّكى ]: من حكمهم[
  .والبغرق

زّكوه شاهدين قّدام ]: يقولون[ :َزّكى
 على ثىنأ: وجمازًا(ه رطّه: اهزّك: من العربية: احلاكم
  ).سلوكه

حتّلب : عربية ،من مفردات الثاقفني :الُزكام
أو التهاب داخل  ،فضول رطبة من بطن الدماغ

  .نف يرتل من املنخرين خماطًااأل
ماتقدمه من مالك  ،الصدقة: عربية :الَزكاة

  .تطهره به
وهلا  ،والزكاة من أركان اإلسالم اخلمسة

  .شروط
على ماحيتاج إليه اإلنسان  رعًاش ةالزكا

  .كالدار
  .زكاة كل مدينة أو قرية تصرف ملساكينهاو
وتلفظ ( كوتۤز: والَزكاة يف العربية 
  ).الكاف خاء

  .٢٤٨ص٢س: جملة امع العلمي العريب انظر

: ويروون أن بعضهم حيتال يف دفع زكاته
كأن يضع مبلغها يف كيس حنطة مثًال وحيضر فقريًا 

ت إلك بتبيعين ريف هالكيس صا نزكايت هو: ويقول
  .ياها بربغودين كبار

  .انظرها. َزكاالهلم يف  ةلغ :ةالزكاۤو

  
مسوا باسم  ،من أمساء ذكورهم  :زكرّيا

أو بعضه مدفون يف اجلامع  هالنيب العربي املعتقد أن
  .الكبري

  .زّكور: وبنوا منه على فّعول للتلطيف
  .م النبالءعالإ: انظر

  .ور الذهب 
  .١٩٥ص١٤ج : واية األرب للنويري

  .١٤١ص٢١س: وجملة امع العلمي العريب

  .ذكر اهللا: وزكريا كلمة عربية مبعىن
ازم واحد من أهل احلبلة ]: من نوادرهم[
ودخل  يخلص من مالحقنت دّكتو ،يف السفربر

  .اجلامع الكبري وركد على شباك زكريا ومتّسك فيه
  .حلقوه وكمشوه
! ك يازكرياك هۤيهۤي: وقالالتفت للقرب 

هيك واهللا يستحي كّناج قّال ! هيك صحبة العمر
  .ة يساوّياالعجة حبارتنا هالشرۤم

ة وأنا اليوۤم ،أخدين برد]: يقولون[ :َزّكم
): العربية(حتريف أزكمه : مزّكم تزكيمة ملعونة

  .سّبب له الُزكام
  .الزكام والزكمة: انظر

  .زّكمْت: فّعل ها على ْتعوبنوا مطاو
  

  .الزكام: الَزكمة: من العربية :ةالَزكۤم
  .زكم والزكام: انظر

على فّعول  - انظرها–بنوا من زكرّيا :زّكور
  .ومسوا به ذكورهم ،للتلطيف 

من : وزكّية  ،من أمساء ذكورهم  :َزكي
  .أمساء إناثهم

ألم يعنون  ،يكتبوا بالزاي وحقها الذال
ولو عنوا ا الصفة من  ،الفطنة: ا الصفة من الذكاء

  .الزكاة مبعىن الطهارة لكانت بالزاي صحيحة
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وبعض اليهود امسه إسحق يدعه وميضي إىل 
مث يضطره  ،إيزاك: لفظه يف اللغات األوروبية فيقول

  .زكي: حميطه العريب فيجعله
  
ي وطعمتو أكل ٕزِك]: يقولون[ :يكالٕز

  .لعلى ٕفِع -انظرها –بنوا الصفة من زكا : كّيةْز
  ]:يقولون[

املا طلع من حلب حبّسب بس أكل حلب 
  .يأّمو غِش) َتَبع(املا شاف شي شاف : زِكي

  
بني باب ]: من حارام[ :جامع الٕزكي
مسيت باسم جامع الزكي  ،النصر وقسطل املشط

  .فيها
  .انظرها. حارة الطبلة: وتسمى

: ٤٥٣ص٢ج  ))رـالنه((قال الَغزي يف 
الزكي حادثة وليس الزكي ونسبة هذا اجلامع إىل 

وإمنا كان أحد مشايخ الطرق العلية يقيم فيه  ،صاحبه
وهو السيد عمر ابن الشيخ  ،فنسب إليه ،أذكاره

  .٩٤٦أمحد بن حممد الشهري بابن الزكي املتوىف سنة 
أما بانيه فهو على بن سعيد الزيين أحد 
األمراء يف حلب أيام دولة األتراك املماليك يف حدود 

  .٧٠٠سنة 
  

 ))الءـإعالم النب((على أن الطباخ يقول يف 
هذا اجلامع خارج باب : قال أبو ذّر: ١٧٩ص٦ج 
فجدده قبل فتنة متر  ،كان أوًال مسجدًا عمريًا ،رصالن

مث يف سنة تسع  ،حممد الزكي أحد أجناد احللقة
  .وعشرين ومثامنائة وّسعه األمري ناصر الدين

  .النبالءترمجة الزكي يف إعالم  انظر
  
: متل إبرقة جامع الزكي]: من تشبيهام[
  .يمي مرتِكاملا هو نۤا

  .اإلبريق: انظر

أحد : من مصطلح الصرماياتية :ارگْزاْل
الصرماية اليت هي أصغر من : أقيسة الصرامي

  .ار وأكرب من األورطهگزالقبا
و  ))من((: مبعىن ))ِز((: ار من الفارسيةگوز

تدل على مالك الشيء الحقة على االسم : ))ارگ((
احلذاء : ار كان معناهاگقباز: وملا قالوا ،وفاعله
للتمييز بني القياسني فبقيت  ))قبا((مث حذفوا  ،الضخم

  .))ارگز((
ّبي أهللا يكون گْزأنا : يقولون :ٕكّبيالْز

 ،مل جند هلا أصًال  ،أنه فقري وأعزب: يريدون ،بعوين
  .ب واألعَز ،رت التاليةگعلها حنت من ْزلو

  .ّبّيةگالز: وجيمعوا على
رت أو گُزو: من التركية :رتگالْز

  .مِدعاُمل ،الفقري: ورتگزو
 ،رتاويگالز: ويقولون يف النسبة إليه

  .تاوّيةرگالز: واملؤنث
 ،رتاوّية للمذكرگالز: واجلمع

  .رتاوّيات للمؤنثگوالز
رت على القبضاي گومحاة تطلق الز

  .رتگزالالشيخ : ياتاويسمون كبري القبض ،والشجاع
يزعم أن  ،ومسعنا مذياعًا يف تلڤزيون سورية

ألم اشتهروا  ،رت حتريف قرية زغرتا يف لبنانگالز
  .بالقبضاوّية
ط املصاري مّنو گز]: يقولون[ :طگزَٔ
حتريف ذقطه : خطفه: يريدون ،دّوروكعَبك ياْم

  .تناوله بسرعة): العربية(
  .طگانز: نوا منها للمطاوعةبو
صحابة : وحق العشٔرة]: يقولون[ :َزّل

زّل عن احلّق : من العربية ،ماَبزّل عليك ،سول اهللار
  .انظرها. الزلل: ومصدره ،رف حنا: أو الصواب
 ،لي مليح اليزلعك الّتامسۤا: يقولون :َزّل
  .سقط وزلق:زّل: من العربّية

  .ةالزّل: انظر
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رقائق تقلى بالسمن أو بالزيت  :ةيْۤبۤالالْز
  .عليها مدقوق السكر والقرفة مث يرّش ،وغالبًا بالزيت

  .ةۤبالزۤال:وقد حيرفوا إىل
  .وقدميًا حيلوا بالدبس أيضًا

وتعمل مبناسبة الوالدة أو اخلتان أو العودة 
  .من احلج

وذه املناسبات تزّين الزالبية بالقازاي 
ويلصق على بعضها الورق املذهب الرقيق  ،تغطيها

  .وتشكل بالزهر ومتتد فوقها خيوط القصب
أصل امسها زريابية : والصحة لقوق القائل

إليه  بتألن زرياب املغّني أطعمها أهل األندلس فنس
  .مث حرفت

عجني رهف : ))تذكرته((قال داود يف 
ميّد ويرمى يف  رغري خممو) رقيق: رهيف أي: يريد(

  .الَزالبية: وعربيها. حلاميالشريج ا
والصحيح أا : ))شفاء الغليل((وقال يف 

  :عربية لورودها يف رجز قدمي
  يف داخله زالِبَيه ّنكَأ

  .هي مولدة: وقيل
: ويرى األب رفائيل خنلة أا من الفارسية

  .يايْبزٓوۤل
ويقلوا مع  ،َيةُزُلوْب: وتسميها التركية

  .البيض
: ويف الكلدانية ،يٓاَلْبْز: وامسها يف السريانية

  .َلبَياْز
وَّا لأكورخصت الزالبية ]: مامن كم[
البية لو بّدا متطر ْز. حّرمة عالكالبةالزالبة ْم. احلمري

  .مت عجنيكانت َغّي
  أطلقوها على القطعة املستطيلة :ةالَزّالۤج

لج أو ُيجرى ثج ا على التزّلُيم لمن اخلشب يف القد
  .ا على املاء

أطلقوها على قبقاب معدين تصنعه كما 
  .PATIN: امسه الفرنسي ،أوروبا يتزجل به على األرض

  .الزّالجات: واجلمع
  .اسم القراصية يف غريب حلب :الَزّالع
: يريدون ،َزالل البيض]: يقولون[ :الَزالل

وهم أخذوها من  ،اآلح: عربيه ،بياضه اُملطيف باُملّحة
  .مبعىن الصايف) العربية(الُزالل 

ووضع جممع نادي دار العلوم مبصر الُزالل 
  .على بياض البيض

 ZOULALويف األرمنية من العربية كلمة 
وترد  ،عند الثاقفني مبعىن املاء العذب والبارد للشرب

  .كثريًا ريف الشع
فحصا احلكيم شاف معا ]:يقولون[ :الَزالل

شرة يف كثري من أنسجة مادة عضوية منت: َزَالل
وإذا زادت كميتها أحدثت مرضًا  ،يوانالنبات واحل

  .الُزالل: والثاقفون يقولون ،وبيًال
ت علّى هاملصاري حرۤم]: يقولون[ :الَزالل

: من العربية ،خدا حالل زالل ،ت عليكوحلّۤ
كاملاء العذب : يريدون ،الصايف ،العذب :الُزالل

  .الصايف مباح شربه
داّبة ): العربية( ةحفاحتريف الُسَل :ةحلۤفالزّٕ

هلا أربع قوائم  ،مائية منها البحري ومنها النهريَبْر
  .ختفيها مع جسمها املختفي طي طبقتني عظميتني

  .حف والٕزٕلحفاتالزۤال: واجلمع عندهم
: ّبة عن الفارسيةروالُسلحفاة مع

 ،الَقدم:  ))باي((و ،املنفذ  ،الثقب ،املمّر :))خراُسو((
  .مسيت بذلك ألا خترج قوائمها من ثقوب غالفها

  .اَحلَبّلج: ويف الرقة يسموا
  .اَحلَبّلجة: والبدو يسموا
: ويف الكلدانية ،َلفتٓاْص: ويف السريانية

  .َلفَتاْص
  .والسالحف أنواع تتجاوز األربعني نوعًا



 

٢٥٠ 
 

  .وتعيش السالحف يف املناطق احلارة
  .٣١٦ص١٠جللنويري  اية األرب انظر

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

قت بوچ الزحلفة َبْز]: من كمام[
بلبق . كل مّيت النهر ماغرقتين: الشقرقة قالت ال

حف صار للزۤال. للشوحة مرجوجة وللزحلفة قبقاب
  .ت َبال غطااحف والسّتۤالْم

الزحلفة يف البيت بتمنع ]: من اعتقادام[
  .القرينة

 ،الزحلفة بزمانا مراكانت ]: من خرافام[
وأجت لعندا فاطمة بنت النيب وطلبت منا تعريا 

قامت دعت عليها وامنسخت  ،راتااوما ع ،طاحونتا
  .وصارت زحلفة
  .أو الزنزال :الٕزلَزال

  .زلزل التالية والزنزلة: انظر
  

 ،أرجفها: األرَض زلزل اُهللا: عربية :زلزل
  .هرحّذ: واألنساَن

  .ويف الكلدانية مثلها ،َزلنَز: ويف السريانية
الزلزَلة والَزلزال ): العربية(ومصدر زلزل 

  .ة والٕزلزالالزلزۤل: وهم يقولون ،لزال والُزلزالوالِز
: ويف الكلدانية ،زونٓزل: ويف السريانية

  .زونَزل
: والعريقون يف العامية يبدلون المها نونًا

  .زنزل وَزنزلة وزنزال
 وتطلق الزالزل جمازًا على الشدائد

  .واألهوال 
 ،زلزلة وِزلزال وَزالِزل: واستمدت التركية

  .ومثلها الفارسية
  
  

  .٥١٨ص٥س: جملة الضياء انظر
  .زجلية يف وصف زلزلة حلب: ٢٤١ص٦س: وجملة الضاد

  .١٩٦ص: والتذكرة التيمورية

 ١٨٣٠وسنة  ١٨٢٢تعرضت حلب سنة 
إىل زلزالني عنيفني جدًا قضيا على ثلث سكاا 

وجامع ) القدمية(واارت السرايا  ،وثلثي أبنيتها
األطروش وجامع السلطانية وغدا تلة عليها خمفر 

كما تصدعت أسوار القلعة وأسوار  ،سوق اجلمعة
  .البلد

وسبب هذين الزلزالني أن ثار بركان جبل 
وفّوهته  ،كم غرب أنطاكية مث انطفأ٢٠األقرع 
  .لةثالتزال ما

  :الكتاب التايلوصفًا دقيقًا لزلزال حلب يف  انظر
 MODERN:  - انظرها- وهو من مصادرنا

TRAVELLER.  

آدار اهلّدار أبو الزالزل ]: اهلمثمن أم[
  .واألمطار

يعتقدون أّنو الدنيا حممولة ]: عتقادمامن [
. ،ال لتاين قرنّوحبوملا بتعب قرنو هادا  ،على قرن تور

  .والتحويل بتنهز الدنيا وبصري زلزلة
  .زنزخلت: انظر: تَزخلالٕزْل

  .زلزل: انظر :ةالَزلزۤل
لفظون زاءها ظاء دون إخراج يو :طالٕزْل
ماجابتو  ع بالزلط متلٕطۤل]: يقولون[ ،اللسان فيها

  .أّمو
: والُزلط عند العاّمة: ))منت اللغة((قال يف 

  .ولعلها آرامية ،اهعّر: طهوَزّلالُعري، 
ومل جند للكلمة أصًال يف األرامية وال 

  .غريمهاالعربية وال 
وإذا كان للَزلط ذكر فال صلة له مبعىن 

  :العري كما يلي
  .سّلاحلجر املم: طالَزْل: يف املعاجم  -ً ١
  .املشي السريع: طالَزْل: يف القاموس -ً ٢
  
  
  .احلصا الصغار: طالَزْل: يف القبطية -ً ٣
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  .٥٨٨و ٢٤٩ص٢٣س: جملة امع العلمي العريب رانظ

 اجلدَي مسط: ومذهبنا فيها أن أصلها
نتف عنه صوفه  ،اه ومن الصوف وَش هنّقا): العربية(

  .باملاء احلار
والقّشة املسموطة  ،مسط القّشة: يقولون

مث  ،هي اليت يزيلون شعرها بنقعها يف الكلس مدة
  .ميرون السكني فوق الشعر فيزول

واعتربوا التجرد من اللبس كالتجرد من 
: قولونأال ترى أم ي ،وهو قدمي ،الشعر جمازًا

  يكسوه شعر كثيف؟
  .انسمط الشعر: وبنوا من مسط للمطاوعه

ويقول من به حرارة يف أعلى ساقيه يزول 
  .سمّٔطأنا ْم: معها الشعر

كلس عم لإيديه ما: َزَمط: مث قالوا يف مسط
  .بتزمط زمط

  .انزمطت القّشة: وبنوا من زمط مطاوعها
  .زّمطت القّشةْت: كما بنوا منها
: ويدانيها ،نتفها: اللحيَة زمق: ويف العربية

  .نتفها: َزَبق حليته
  .زملط: مث بنوا من زمط

السريع : الطعام الذميط: ويدانيها يف العربية
  .االحندار

  .تزملط: وبنوا من زملط مطاوعه
  .زبلط: مث حّرفوا زملط إىل

و  ))الُزمَِّلق((معلقًا على  ))املنت((قال يف 
م اليكاد يقبض عليه الغال: ))الُزمالق(( و ))الُزملوق((

هو يزملط : والعامة تقول: من يطلبه خلفته يف عدوه
وكل ذلك إذا مل تقدر على  ،قوَيزُمط وهو َزِلق وٕزۤل

  .القبض عليه خلفته وروغانه أو لنحو ذلك أو ملالسته
  .تزبلط: وبنوا من زبلط مطاوعه

  .الُعري: ط مبعىنمث بنوا من زملط كلمتنا الٕزْل
أنا معّود أنام مزّلط : َزّلطٓو: وبنوا فعلها

  .صيف شتۤا

  .َزّلطْت: وبنوا من زّلط املتعدي مطاوعه
  .وبيت الَزلط يف حلب

ّمحام اللبابيدي بزمانا ]: من اعتقادهم[
وهربوا : كانت مسكونة وطلع فّيا جن والنسوان فّيا 

  ).التصّدق: (مّنا وطلعوا بالزلط ونانيت مّنن
  .الزلط املتقدمة: انظر :َزٔلط
  .الزلط املتقدمة: انظر :َزّلٔط

ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج  :الَزٔلٔطة
ويف عهد صبانا –] يقولون[كانوا  ،اللسان فيها

: من التركية ،اليومة اوقيت اللنب بزلطة: -وقبله
ألن  ،أي ثالثة أرباع القرش(ثالثون باره : زولطه
  ).باره ٤٠القرش 

  .))الدراري الالمعات((وذكرها يف 
 ZOLATA: والتركية استمدا من السالڤية

  .ZLOT وأ ZOLOTOأو 
  .ZLOTI: ويف البولونية

  .الزلطة: ٢٧٤ص١س: امع العلمي العراقي: جملة انظر

ن أو الَزلطتۤي: ويقولون يف مثّنى الزلطة
  .القرش والنصف: الزلطني أي

استدان : من حوار اخللياليت يف اخليمة
 :ابلوا صاح الدائنقتكراكوز زلطني من واحد وملا 

واهللا مامعي غري : أجابه كراكوز ،أهًال بزلطيين
  .بيضتيين

  .وجرت كلمة كراكوز مثًال
سوى زلطة أو بفالن ]: من كمام[

Fسوى زلطة ومخسة.  
  
ويلفظون زاءه ظاء دون إخراج  :عطانْلٔز
يوان ـح): العربية(حتريف الَسَرطان : اللسان فيها

  مثانية أقدام يف مقدمها يدان ذاتامائي أو برمائي ذو 
  

  .ميشي على جنب على أرجله الثمانية ويديه ،فّكني
  .ها النهريةلقوأ ،ومعظم أنواعه البحرية
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  .زلعطانات: وجيمعونه على
: ويف محص ومحاة والشام يسمى

  .السلطعان
  .السلطعون: وتسميه بريوت

: ويرى األب رفائيل خنلة أنه من الفارسية
  .ونرى حنن ُبعدًا بني اللفظني ،خارچنك

  ..َسَرطان: وامسه بالعربية
  .َسْرٓطَنا: وبالكلدانية ،َسْرٓطنٓا: يانيةروبالس

  .املوسوعة يف علوم الطبيعة انظر
  .ودائرة املعارف للبستاين
  .٣٢١ص١٠ج: واية األرب للنويري

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

  
طان يف يومية نعوم خباش عوورد ذكر الزل

  .٤٨٢ص٣٧س: يف املشرق
يف طان عالزلإذا كّلب ]: من اعتقادام[

وا إال إذا طلع اجلحش عاملادنة رجسد إنسان مابدّش
  .وشهنق

رب متل وفالن مبشي بال]: من تشبيهام[
  .طانعالزل

: الَسَرطان: والثاقفون يقولون :لعطانالّز
مرض عضال يبدو ورمًا خبيثًا يطرأ على اإلنسان 

يعاجل باجلراحة أو باألشعة العميقة وقلما  ،واحليوان
  .جتدي

  .١٣٤ص٣٤س: املقتطف انظر
  

  .لغة هلم يف الزلعوم التالية :مةْعالٕزْل
ول يف فالن معو حصر ۤب]: من كمام[

  .زلعمتو
  ).خنقه: (لٓو زلعمتو  فقش]: من كنايام[
  
  

جمرى  ):العربية(حتريف الُبلعوم  :الٕزلعوم
  .الطعام يف احللق

طقطقت زالعيمي وأنا عم ]: يقولون[
  ).مث أطلقت ،يف انتظار الطعام: أصلها(بستناك 

  .الزّلومة: انظر

عوم الزم يقوم زل ومتإإللو ]: من أمثاهلم[
  ).على من يطعم أن يشتغل: يريدون(

من مفردات قرباط حلب يلفظون  :غَزٔل
ژ َژْع ْزڤۤد((: يرددون قوهلم ،غَزَل: ديشگَسَلخ جلد ال

فطس جحش يف بلّيرمون : أي ))ا نزلغوَنٔريمون ٕرْعۤلڤلْۤ
  .رحنا نسلخو
ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج  :ٔغطٔزْل
حتريف زغرد البعري : أو زغلط ،اللسان فيها

استعاروها إىل  ،هدر مرددًا هديره يف حلقه): العربية(
  .تصويت النساء يف األفراح تصويتًا خاصًا

  .زغردة النساء: األصل:  ))التاج((ويف 
البعري استعارة من زغردة  ةوزغرد: يريد

  .حنن هذا نرىو ،النساء
إذا صّوت : زغلط: ))شفاء الغليل((ويف 

  .بغري حروف كما يفعل نساء العرب بلسانه
  .زغرت: وبدو مريوط يقولون
  .زغرط: وريف مصر يقول

  .٢٦ص ))هز القحوف((: انظر
ونساء حلب عندما يزغردن يدعمن فمهن 

بأن تنصب إامها كخط عمودي : بيدهن اليمىن
ويتخذ من سائر أصابعها شبه  ،على زاوية الفم اليمىن

  .بوق مث يرسلن الزغردات مجاعيًا
وبعضهن جيعلن من أصابع ميناهن األربع 

  .أما اإلام فتتدّلى ،رّفًا فوق الفم
ويف محاة جيعلن من السّبابة واإلام طوقًا 

  .للشفتني
 رويف مصر التدعم الشفتان ببوق إمنا د

  .مرسلة
الشفتني  ويف تركية تطرق األصابع األربع

  .طرقًا متواصالًَ مهمته قلقلة الصوت
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ج ّوالزالغيط هي أن مي: زغردات أو قلوال
سلها من الصوت اهلادر املنبعث من احللق ويراللسان 

شكل َلّالت يالشفتني فبوقهما الذي ذكرناه 
  .))ِلي ِلي ِلي ِلي((: مكسورة

  .))لو لو لو لو ((: َلّالت مضمومة:ويف محاة
ِلَم كان صوت الزالغيط يف حلب : ئلناوُس

عندما يدخل العريس ليلة : أجبت ،ِلي ِلي ِلي ِلي 
عرسه على دار العرس يزغرد النساء بصوت يشق 

: كأن بتصويتهن يل يل يل يل  يقلن ،عنان السماء
ا العريس احللو يل يل أنا وحدي أقضي معه دلبث فغ

قق مث ملا كان هذا املطلب غري حم ،عمر السعادة
إن مل : يردن ،))ليش((خيتمن هذه اللالت بتصويتة 

كله فليكن يل شي ولو  ريكن هذا العريس يل العم
  .حدة بوصالاكأن ُنمضي ليلة و ،يسري من هذا

والزالغيط منتشرة عند نساء الشرق األدىن 
ويف مشايل  ،من مصر حىت إستنبول وما بينهما

  .ويف العراق ،إفريقية
عن  ،ٕزلٕغط: تركيةوالزالغيط تسمى يف ال

  .العربية
عن التركية عن  ZEGHLIT: ويف األرمنية

  .العربية
  .زلغط: ٧٦٦ص٤س: جملة العصبة انظر

مطران حلب : ))منشور جرمانوس حوا((يف 
خارجًا عن ) النساء: يريد(غطوا لويز((: ١٨٠٧سنة 

  .))البيوت أبدًا
  .على طولو زلغطوا لو]: من كمام[

ولة للتلطيف من لبنوا على فع :ةالَزلغؤط
  .والتاء للمرة أو للواحدة ،املتقدمة ))زلغط((

: وبعضهم يقول ،الَزالغيط: وجيمعوا على
  .الزغاليط

يف وثيقة تارخيية  ))الزغاليط((ووردت 
نشرا جملة  ،لعلوان يف أواخر القرن التاسع اهلجري

  .٣٣٢ص٣٢س. امع العلمي العريب

: يقول ٢٤٤ص١ج  ))النهر((والغزي يف 
  .زراغيت

  .الزغاريط: ومصر تقول
  .٩ص ))هز القحوف(( انظر

  .بّدك زلغوطة]: من كمام[
كتب زلف بهّوه عم ]: يقولون[ :َزَلف

 طّف: ومثله يقولون ،أمهله سهوًا: يريدون ،سطر
  :ولعلها مما يلي ،مل جند هلا أصًال ،كلمة ماملصحف
  .أزال مما يف األصل: أصلها  -ً ١
): العربية(حتريف زَفى اهلواُء التراَب  -ً ٢

  .استخفه وطرده
: وقلما يقولون ،يستعملوا مجعًا :ٓلفٕزال

 ،الطّرة: ف أو زولوفْلُز: عن الفارسية ،الزالفة
وهم يستعملوا يف  ،ةالضفري ،القصيصة ،الناصية

  .مكان ملتقى شعر الرأس بشعر اللحية من اخلدين
  .انظرها. فۤلالزوۤا: ويقولون

  ]:من أغانيهم[
  يامولّيا!  عيين     عالعني يابو الزلف   

  ).ا الزلف الطويلةذيا: أي(
  

 ،التزّلف يف كالمك]: يقولون[ :َزلَّف
  .زاد: زّلف : عربية ،التزد يف اإلغراء فيه: يريدون

  .زاد: فَزَر: ويدانيها يف العربية
  .صقل ،وّشى ،زّين : زّلف: ويف السريانية

قت َلَزِلقت قدُمه وَز: من العربية :زََٔلق
  .زّلت ومل تثبت: َزَلقًا

قت َزْل: ويقولون لدى اتصاله بتاء التأنيث
  .إجرو

  
املوضع الذي التثبت فيه : عربية: والَزَلق

  .قدم
زلقة  وَهْي ،نوزلق لسۤا: ويقولون جمازًا

  .مّنو
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  .زقة بتّمولت زحكۤم]: من أمثاهلم[
مايف زلل يف  ،واهللا ]: يقولون[ :الَزَلل

مصدر َزل : الَزَلل: عربية: ىكالمي إن شا اهللا تعاَل
  .احنرف: عن احلق والصواب

  .زل: انظر
 ،الغالم اخلفيف الشديد: عربية :ةۤمالَزَل

وهم يستعملوا مبعىن  ،الرجل النكرة يشبه العبيد
  .الرجل مطلقًا

  .مالم والٕزْلالْز: وهم قالوا ،األزالم: واجلمع
ويف  ،صلمٓا: السريانيةويدانيها يف 

  .الصنم ،الشخص: اَصلَم: الكلدانية
  .١٥٠ص٢٥وس ٥٨٧ص٢٣س: جملة امع العلمي العريب انظر

وإذا أطلقوها عنوا ا الرجل املستكمل 
  .صفات الرجولة

ن زَلمة البديّۤ. كةَزَلمة عالَرب]: يقولون[
  .فالن مالزالم املعدودة. والبتديَّن 

  .؟ الزمل وينن وۤي: يّدحويقول املت
ف يالزملة بكون عّر]: من حكمهم[

الرجل املستكمل : يريدون(يف ّرّريف وصگو
صفات الرجولة يكون عارفًا بدقائق األمور اليت 

مث يشم أخبار الوقائع قبل حدوثها بثاقف  ،يعانيها
مث ينفق لتسيري املصاحل ماتستدعي  ،حدسه وجتاريبه
  ).من جهد ومال 

  .ة بشق الصخرفالن زمل]: من كنايام[
صار يل زمان ماتعّشيت ]: ويقول املتندر[

  .ن باحلّمامأو ماشويت رآس ،زالم
  
  

املرة أو الواحدة : الَزّلة: من العربية :ةالَزلّۤ
  .انظرها. من زّل

ج املوز هلمالشوب ز]: يقولون[ :جهلَز
إيدو يف ميت الكلس  طوفالن غ ،ت البندورةۤجهلوز

 ،أتلف ،أفسد: زـۤهـَزْل: من السريانية ،جتهلوز
  .وهم يستعملوا الزمة

بنوا على فّعول  ،من أمساء إناثهم :َزّلوخ
  .السمينة: مبعىن) العربية(للتلطيف من زليخة 

  .زّلوخ أم العص اململوخ]: من كمام[
َزلومة اإلبريق عند : ))املنجد((يف  :ةالَزّلوۤم

  .الُبلُبل: وفصيحها ،قناته: العامة
صّب للي شوية زيت من ]: ويقولون[
ولعلهما  ،ارى الضيق منها: يريدون ،زّلومة التنكة

  .انظرها. حتريف الزلعوم
  .السمينة: عربية ،من أمساء إناثهم :زليخة

  .زّلوخ: انظر
  .ربطه وشّده: َزّم الشيء : عربية :زّم

ويف الكلدانية  ،ربط: َزّم: يف السريانية
  .مثلها

  .زّم مت الكيس: يقولون
تّصور واحد معي وطلعت ]: لوحاممن [

وليش  ،ضرتو مابريداحو ،الصورة على أصال
مين واحد بعدا فّه ،ريدا؟ ماَبريدا والسما زرقامابْت

ووقت سحب  ،بيعرف بلغتو أّنو هّوه ّمتو كبري
خلّيه املصور يعيدا : وقال يل ،الصورة نسي يزم ّمتو

حىت قد مازّما راحية  ،طلع صحيح! ياخّيو ،وشوف
أش يف هالدنيا سخافات  ،نيةتصري شفافو َزّمامة حتتۤا

  .ومتثيليات بشعة
دح بايدو گال املا بزّم: من أمثال البدو :َزّم

وهو من أمثال جند أيضًا (مأل : َزّم: عربية ،يمايرتِو
  ).-على لفظ يدانيه–

  
  

  .زمَّر: انظر :الَزّمار
 ،يف جبل مسعان] من قرى حلب[ :الَزّمار

رملة أكما يرى األب  ،اِملزمار: زٓومرٓا: من األرامية
  .١٨٨ص٣٨س: املشرق: يف
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: ويرى األب شلحت أا من ٓزمورٓا
  .٦١حلب ص. املغّني ،العازف

زّمارة : متل اوالد احلارة]: من تشبيهام[
  .قنبتجّمعن وعصاي بتفّر

تلفظ زاؤها ظاء دون إخراج  :الَزّمأرة
  .األنبوب الذي يزّمر به: عربية: اللسان فيها

 ،ويشد به ّمماُيَز: الِزمام: من العربية :مامالْز
ِقوامه : ِمالكه أي: مام األمرِز ،سريها: ِزمام النعل

  .مايقوم به: أي
  .وهم أمالوا ،األزمَّة: واجلمع

 -يابين عبس–وصل باحلبل ]: من أمثاهلم[
يريد أن  -كما يف سرية عنترة–قاله عبد (مام ْز

 وعّد ،بل عنترةقصريًا فوصله حب هيستقي ووجد حبل
  ).عنترة هذا الوصل صلة

  .تّدأطلقوها على كل ثغرة ُش :ةالَزّماۤم
ذمتو ((فيقولون بدًال من ] ويتندرون[

  .زّمامتو وسيعة: ))وسيعة
  .الوقت: الَزمان والَزَمن: عربية :الَزمان
ة واألزمان ۤنْماألْز: مجعوها علىوهم 

  .ن والزماناتواألزٓم
  .زمان وأزمان: واستمدت التركية

واستمدت اليونانية احلديثة الزمان من 
  .ZAMANI: التركية وقالت

  .ZAMAN: ومثلها األلبانية فقالت
  .َمنۤز: والزمان يف العربية

  .َناَزْب: ويف الكلدانية ،نٓاَزْب: ويف السريانية
  .الزمان ابن: انظر

  
فسدت : يريدون ،آخر الزمان: ويقولون

  .األرض ودنت الساعة
  !.ا يازمان ّوعَل: ويقولون

عامو : ويقولون ملن مل يرتل عند رضائهم
  .أو عمرو وزمانو ،وزمانو

كان ياما كان : ويقولون يف حكايام
  ...ياقدمي يازمان كان بزمانو ملك

زمان . زمان الطرب هرب]: ممن أمثاهل[
  .لّوحتأول 

اهللا ينعل هالزمان اللي لّبس ]: من كمام[
  .اَخلواجة أالجه

. صار لو زمان القمر مابان]: من استعارام[
  .الزمان عم بضحك لو

. اصرب على حكم الزمان]: من حكمهم[
لكل  .الزمان دوالب. نام بأماني الزمان ْبداِراللي ْب

وتقوله جند  ،من أمثال املولدين(ورجال  زمان دولٌة
 وحَدك .ياما الزمان نّزل امللوك عن كراسّيا). أيضًا

  .جار الزمان عليكوحَدك ولو 
الزمان متل امليزان برتفع عند ]: من تشبيهام[
  .الناقص

َتّم الزمان يشيلين وحيط حىت ]: من كنايام[
الللسيف والللضيف والَلحّزات . ساواين ماشطة للقط

  .الزمان
وتلفط زاؤها ظاء دون إخراج  :أبالٔزْم

آلة يثقب ا مفتش : من التركية : فيها ناللسا
ع لشارة أنه اّطإاحلديدية وغريها بطاقات السفر 

  .عليها
  .الزمبات: وجيمعوا على

  .الزنبارة: انظر :مٔبارازإل
  .زنبل: انظر :َزمَبل

أكثر الصياح : زجمر زجمرة: عربية :جرَزْم
: األسُد ،ِغَلظ وجفاء صّوت وكان صوتِه ،والصخب

  .د الزئريرّد
ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج  :رالَزْم
أداة طرب ينفخ فيها أو يتصل : عربية: اللسان فيها

  .بزّق مفتوح يضغط عليه
غلب أن يطلقوه على املّتخذ من القصبتني 

  .املتجاورتني
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حردت . آخر الزمر طيط]: من كمام[
  .روزممابترجع إال بطبل : مرتو قال

جاء يف األمثال العامية ألمحد تيمور باشا 
ولألديب الظريف السيد حممد عثمان جالل : ١ص

 ))العيون اليواقظ((ملا طبع كتابه  ١٣١٥املتوىف سنة 
  :ومل يصادف رواجًا

  وآخر الزمر طيُط      راجي احملال عبيُط      
  .األبله): يف مصر(والعبيط عند العامة ... 
ب مزرۤا: اصطالح اَملَدراتيةمن  :رالَزْم

  .مسوه بالزمر ألنه يشبه شكل الزمر ،احلب
  .ويلفظون زاءه ظاء دون إخراج اللسان فيها         

وتلفظ زاؤها ظاء دون إخراج  :رالَزْم
أنبوبة معدنية : حنيمن اصطالح الفّال ،اللسان فيها

تربط مع الفّدان ويف داخلها البذر يتساقط لدى 
وا هذه مس ،الفالح ويبذر بآن واحدالفالحة فيحرث 

  .األنبوبة بالزمر ألا تشبه شكل الزمر
  .انظرها. القالول: ويسمونه أيضًا

افرة امسها حمرف رّمحام يف الف :َحّمام الٕزمر
خالص : مبعىن ))أوز َدمري((من اسم بانيها التركي 

  .الصلب املتني القوي: أي ،احلديد
ا عم واهلر الشّباك سكّۤ]: يقولون[ :َزَمر

غّنى يف ): العربية(جماز من زمر زمريًا  ،ْزمري ربزٓم
  .القصب نافخًا فيه

  .ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج اللسان فيها       
زمر : يريدون ،اهلوا زمرنا: كما يقولون

  .بوجهنا
  .َمرَزَمر وْز: ويف السريانية

  .ٔطَبل طبَلك وَزمر زمرك]: من كنايام[
ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج  :َزمّٔر
  .ارةالزّفغّنى ب: َزّمر: عربية: اللسان فيها

والبدوي والريفي يزّمر يف حالة الشهيق 
  .ويف حالة الزفري

  .والقرباطي مثلهما يف الزرناية
  .مر وَزَمرْز: ويف السريانية

ويف تطوان يصعد املسّحر يف رمضان إىل 
  .املئذنة ويزّمر ليتسحر الناس

 ل يف هالدۤىنفالن مطبّۤ]: ماممن ك[
  .لك طّبل يل ألزّمر. رةمزّمر يف اآلْخ
: أصله(هّلق زّمر بنّيك ]: من كنايام[

 يبابا اشتر: زو ابنودّلل كلما عّجكان لواحد ولد ْم
 ،وما يعطيه حّقو ،يقول للزّمار عطيه زمر ،يل زمر

عطيه زمر : يوم ماأليام قد ماعّجزو ابنو قال لو
هّلق زّمر : قال لو البياع ،وعطاه ،وشقد حّقو خود

  ).بنّيك
واحلقيقة  ،هذا املثل يف حلب يف كذا يسود

 ))پاره يي ويرن دودوكي چاالن((: تركي  هأن أصل
ويعزون أصله  ،زّمر بالصّفارةيأي من يعطي النقود 

 ،ومًا من قريته إىل البلدإىل أن جحا التركي سافر ي
 ،حوله ورجوه أن يشتري هلم صّفارة اواألوالد التفّو

مث تقّدم ولد ونقده مثنها  ،وكان جييبهم بأنه سيعمل
  .فقال املثل

مبوت . زّمار احلي مابطرب]: من أمثاهلم[
  .الزّمار وإصبعتو عم بتعلب

  .ر عالكوعزمّۤ: ومن أمثاهلم احلديثة
ياكل ]: يدعون على البغيض[ :راقيالٕزْم

ولعلها حتريف  ،مل جند هلا أصًال ،راقي ان شا اهللازْم
أي  ،أي الذي يرقأ احلياة) العربية(السم الراقي 
  .يفسدها ويتلفها

  .قو وتزمرقرزم: وبنوا منه
حجر كرمي : دالُزُمرُّ: ةمن العربّي :ٕمرّٓدالْز

 ،شديد اخلضرة ،الرخام رشّفاف يكون يف صخو
  .وكلما اشتدت خضرته كان أنفس

مرداي دة والْزمْرالْز: والواحدة عندهم
  .والزمرداية
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  .الزمردات والزمردايات: واجلمع
  .والزبرجد نوع من الزمرد
  .َزَبرَجد: واسم الزمرد يف الفارسية

 ،ٓجدٓاَمْرٓجدٓا وْسْرَمْز: وامسه يف السريانية
فيهما  يمواجل(جدا ْرَموْس ،ٓجَداَمْرْز: ويف الكلدانية

  ).افًاگتلفظ 
ويف عامية  ،دُزُمرُّ: ويف التركية عن العربية

  .ُردُزْم: التركية
واستمدت امسه البلغارية من التركية 

  .ZIOUMRIOUD: فقالت
  .ZEMROUKHD: ويف األرمنية من السريانية

  .واألرمن يسمون به
  .٤٩٧و٢٩٧ص١٦وس١٨٦ص٥س: املقتطف انظر

  .٦٩٨ص١٠الد : وجملة الكتاب

 ،مناجم الزمرد يف جنويب مصر هروأش
مث جهل أماكنها وظلت  ،واستغّلها قدامى املصريني

  .إىل أن اكتشفت يف القرن العشرين ًالًال طوااآج
: كان لواحد تلت نسوان]: من حكايام[

راد شي يوم جيّرب ذكاهن  ،عجّيةَية وحلبّية وِضاستنبولّي
فيقيين بّكري قبل : وكل ليلة يقول ملرتو ،على تلت ليايل
  .ماجيهجه الضو

منني عرفيت : سأال ،أول ليلة فّيقتو االستنبولية
ي عرفت د على داِنَرالزمّرد َب: ؟ قالت لورالدنيا بكّي
  .الصبح أتاين

: وسأال وجاوبتو ،وتاين ليلة فّيقتو احللبية
  .الح حصبمال املشمش عالتّفاح عرفت ال

: وسأال وجاوبتو ،فّيقتو الضيعجيةوتالت ليلة 
ة عرفت و مۤريبرة وشهنق جحش جارنا أأجتين الكبۤي
  .ةباكۤريالوقت ْم

 ،ون جبواب األخريةئمعظم القراء يستهز
هل دليل  وإّال ،حياء واللفظ األنيقهم اإلألم غّر

أّما األخرية فصحيح ألن  ،األوىل والثانية صحيح
  .معظم الناس تربز يف مواعيد هلا

ق ابنو عم بزمۤر]: يقولون[ :ٔرقَزْم
  .بنوا الفعل من الزمراقي مبعىن أطعمه إياه ،املغضوب

  .زمرقْت: فقالوا ،وبنوا مطاوعه 
يطلقها احلمويون على الطريق  :قروالٕزم

  .ومل جند هلا أصًال ،الضيق يتفرع من الطريق العريض
أطلقوها على الصوت خيرج من  :قززم

بنوا الفعل من  ،الشفتني مضمومتني بشهيق حاد
ويستعملها النساء غالبًا حني يصّبون  ،حكاية صوا

: ها بقوهلمرمث يردفون مكر ،على األرض ماء غاليًا
سكان األرض : خياطبون اجلان ،ياحاضرين ردستو

قة زوظين أن هذه الزم ،لئال يلطشوهم مقابل إيذائهم
  .اجلان به شعريصوت التقبيل مبالغ فيه ل

علم على بئر عند الكعبة يتهادى  :َزمَزم
  .ماءها املسلمون

اهتم بتوسيعها وتعميقها كثريون منهم أبو 
  .جعفر املنصور واملأمون

يدعون له (من َزمَزم : ويقولون ملن توضأ
  .صحبًة: فيجيبهم) أن حيج ويتوضأ فيها

أبوك على بري ختاوينا أنا و]: من كنايام[
  .زمزم

أنته وفالن ختاويتو على ]: من كمام[
  .جرن الكالب

: ومن شعر الشّحادين الضاربني على املزهر
  على بري زمزم ترضا الرسول

  بربيق الفضة وخامت من نور
خود عطي هالطاسة املي ]: يقولون[ :َزمزْم

  :دونــيري ،لعّمك أبو غامن خّليه يزمزم لنا ياها
األوىل منها ليباركها فتكون بأنفاسه جيرع اجلرعة 

  .كماء زمزم
مث استعملوا الزمزمة او املزمزة يف القهوة 

نترة  واستعملوها يف يومنا يف َمّز ،املّرة واحللوة 
  .العرق
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احلجاج جيلبون معهم هدايا من : ةالزمزميّۤ
منها املسابح ومنها الطاسات النحاسية ذات : احلجاز

د، وهذه الطاسة يسموا التخارمي غالبها صنع اهلن
  .الزمزمّية على تصور أا ُشِرب فيها من بئر زمزم

 ،أطلقوها على ورقة اخلس :قوزْمالَز
ها على أن تبقى قشرا يفرضون أخدود عّض

ويتخذون من هذه القشرة الرقيقة  ،اخلارجية الرقيقة
  .ًا يزمزقون فيه بشهيقهمرمَر

  .انظرها. بنوها للتلطيف من زمزق
 ،زمط احلرامي وراح]: يقولون[ :َزٔمط

  .انسّل: يريدون
  .الزلط :انظر

 ،صاح فيه صوت زمعو]: يقولون[ :َزَمع
مل يربح من خوف : ق أيخِر: َزِمع َزَمعًا: بيةرمن الع

وهم استعملوه متعديًا مبعىن  ،َدِهش  ،أو جزع
  .أرعده

  .انزمع: وبنوا منه للمطاوعة
  .الَزمعان أيضًا: وبنوا مصدره على

: وبنوا الواحدة من مصدره الَزَمع على 
  .عةْمَزال

  .ولد مزموع ملطوش]: من كالمهم[
  
 زمك اليا]: يقولون يف سبام[ :ّكٕمالْز

  .ذنب الطائر: الِزِمك: من العربية ،ال
كس حبّبو اللبس راجل]: يقولون[ :َزمَّك

بنوا الفعل على َفّعل من  ،الضّيق: يريدون ،زمَّكاْمل
  .تداخل الشيء بعضه يف بعض): العربية(الَزَمك 

  
  .تزّمك: فّعلوبنوا مطاوعه على ْت

  .ضّيق: ويف املغرب األقصى زّمك
: صحة لزعم الدسوقي أا من زمخ وال

  .تكّبر

كما الصحة لزعم الشيخ أمحد ضا أا من 
  .الضنك مبعىن الضيق

مثلهم [ مل يستعملوها إال يف :َزمَّل
من  ،ّمحلوين زّملوين مايل عالَسَفر طاقة]: التهكمي
  .لّفه به: زّمله بثوبه أو يف ثوبه: العربية

  .الزلط: انظر :زملط
: عن الفارسية ،شّدة الربد: عربية :هريرالَزْم

 ،ِدثاحمل ،لالفاِع: ))هرير((و  ،شدة الربد: ))َزْم((
  ).مبعىن الضباب ))أريز((و  (أو من زم أريز  ،املوِجب

  .بنوا من الزمر على فّعول للتلطيف :الَزّمور
وه مبزمار وخّص ،مريمۤاالْز: ومجعوها على

  .السيارة أو الباص
ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج اللسان 

  .فيها
ويف  ،ٓزمُرورٓا وٓزمورٓا: ويف السريانية

  .ا وٓزموَراوَررٓزْم: الكلدانية
زّمورو  ،فلت الزّمور]: من كالمهم[
  .عالكهربا

: فالن متل زّمور الباص]: من تشبيهام[
  .كلما دقرتو بعّيط
: ار احلبوبجتمن مصطلح  :الٕزّميتا

مل جند هلا  ،يطلقوا على الزيوانة ذات الريشة الدقيقة
  .أصًال

: من مصطلح جتار احلبوب :أم الٕزّميتا
مل  ،يطلقوا على احلنطة الضعيفة وفيها الطفيليات

  .ا أصًالجند هل
  .اإلزميل: انظر :ميلالْز

: عربية ،من مفردات الثاقفني :الَزميل
  .وهم أطلقوا ،الرفيق يف السفر يعينك على أمورك

  .الٕزَمال: وهم قالوا ،َمالءالُز: واجلمع
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فيكتبون يف رسائلهم أو ] ويتندرون[
يومهون أم  ،حضرة الزنبيل الفاضي: يقولون الفظني

  .الزميل الفاضل: يكتبون 
  .ئ من الحتل له شرعًاطو: عربية :َزَنى

  .ىالٕزۤن :وهم قالوا ،ناءى والِزالِزَن: واملصدر
  .يوالزانية مؤنث الزاِن

  .الزواين والزانيات: ومجعه
  .َزَنى: َزَنه: ويف العربية

  .َناْز: ويف الكلدانية ،نٓاْز: ويف السريانية
اإلسالمية كلها كلمة ِزنا واستمدت األمم 

  .يوزاِن
  .ابن الزنا:انظر

 ،ري َزَنويفالن سْك]: من كالمهم[
  .ةوزنۤو

ابن احلرام مو اللي زنت ]: من حكمهم[
َمن عاشر  .ام اللي بضيع اجلميل فيهرابن احل ،أّمو فيه

  .مقمق خري من الزناتال ،اوالد الزنا هسبت مابندم
  

يستعملوا مبعىن الزاين املفرط يف  :الَزنَّا
  .الزنا

  
 هالل بيناسم يرد يف سرية  ،خليفة :الَزنايت

ومسي بالزنايت نسبة إىل  ،وأم حاربوه وقتلوه
اسم أطلقه مؤرخو العرب على إحدى : ))َزناَته((

  .جمموعيت الشعوب الكربى يف بالد الرببر يف املغرب
منذ ومن اللوحات اليت كنت تراها كثريًا 

ل مقتل الزنايت نصف القرن فما قبل لوحة زيتية متّث
  .خليفة تزّين الدكاكني والبيوت

  
  

بنوا املصدر من َزِنخ الدهن  :الزنأخة
  .الَزَنخ: ومصده العريب ،على َفعاَلة) العربية(

  

وهم استعملوه  ،دمجع الزْن: الِزناد :نادالْز
  .ِدهَزْن: عن الفارسية ،احلديدة يقتدح به النار: مفردًا

ناد وملا اخترع السالح الناري أطلقوا الْز
على الناتئة املعدنية اليت إذا جررا وقعت اإلبرة على 

  .الكبسولة واشتعل البارود
ملا  .كل من بقدح بزنادو]: من أمثاهلم[

  .بتقابل الزناد بالزناد الرّجال ببان
على َشّد ماُي: الُزّنار: من العربية :الٕزّنار

حبل أو ِحزام يشد وسط : عن الفارسية ،الوسط
  .عّباد النار والربامهة

  .ZUNARI: عن اليونانية: وقيل
  .انريۤنالْز: وهم يقولون ،الَزَنانري: واجلمع

ويف  ،أو ُزوٓنرٓا ،ٓنرٓاْز: ويف السريانية
  .ٓنَرا أو زوٓنَراْز: الكلدانية

  .أفرام رووردت يف شع
  .ورُزۤإ: ويف العربية

: َزَنره: وبنت العربية منه الفعل فقالت
شّد : رَتَزّن: ، كما قالت يف مطاوع زّنرالزّنار هألبس
ومل يذكرها ذا املعىن  -زنَّر: رانظ–على وسطه  الزّنار

  .))املنت((يف 
كان الزّنار الرفيع  ويف العهد اإلسالمي

  .نيّيخاصًا بالذم
ت كتب الفقه على أن تقليد املسلم ونّص

  .يف لبس الرفيع حرامإياهم 
عدا –وأنواع الزنانري املستعملة يف حلب 

  :والشالة رالكم
  .انظرها. زّنار حكرة -ً ١
  .انظرها. زنار غباين -ً ٢
  
  .انظرها. زنار ست كروزه -ً ٣
  .انظرها. زنار َشف -ً ٤
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وكان يتدّلى على وسط الزّنار والشالة 
  .كستك الساعة الذهيب

ساعته بقيطانة ق ّلأما الكامل منهم فيع
 ،هرسودا يعلقها يف رقبته ومتتد طوليًا على صد

ويتوسط هذه القيطانة حّباسة من القيطانة نفسها 
أما  ،ة على شكل القلبمستديرة أو حّباسة من الفّض
  .الساعة فتدخل يف ثنايا الزّنار

اتصلت : أي(إيدي بزّنارك ]: من كنايام[
أو (اللي معوَّد على خبزاتك ). بك واحتميت

  .كلما شاَفك ّز زّنارو) أكالتك
  ]: من هنهونام[

  ك عالدارُطبول الفرح من دخلَت َدّقت
  والورد فّتح وفاحت رحية األزهار          

  والوچ دورة قمر واخلدَّ بقدح نار
  واخلصِر من رقّتو ماحيمل الزّنار          

أطلقوها على العباءة  :ةالعباية الزّناريّۤ
تتخذ من النسيج الصويف  ،القصرية متتد حىت الزّنار

وهي لبس كدعان  ،وتكون غالبًا محراء ،وقد يقّصب
  .حلب

: أطلقوها على محة العقرب وحنوها :ةۤفالٕزّنۤا
  .إبرا اليت تلدغ ا: ابة العقربنحتريف ُز

زّنافتو . فالن زّنافتو طويلة]: من كنايام[
  ).ويشريون(طوال هيك 

أطلقها أهل سلقني ]: من طعامهم[ :ةالَزّناۤن
: يلرين وما حوهلم على الطعام التااوحارم وكفر خت
وجيعلون طّيها دبس  ةبز الساخنخليشّقون أرغفة ا

  .الرّمان والزيت والزعتر ومدقوق الثوم
  .انظرها. حلم عجني الفقرا: ويلقبون الزّنانة 

غيف اخلبز وقد يطلقون الزّنانة على ر
  .مث خيرج ويؤكل ،اخن يلقى يف جرة الزيتـالس

  ويف محاة جيعلون من دبس الرّمان رائبًا
  .وهذا الرائب يسمونه الزّنانة ،يشرقونه مع ادرة

ولعلها من  ،مل جند للزّنانة مصدرًا
         ،املستحسن ،اجلّيد ،الطّيب: ))هِز((: الفارسية

  .أي اخلبز الطيب ،اخلبز ))نان((و
من : الزمبارة: أو حسب اللفظ :الٕزنبارة

ب البالدو ريدّو حجر مستدير: اصطالح الطورَنجّية
  .ي أو امليكانيكي فيربد املعادن أو يأكل منهاواليد

: عن الفارسية ،ميپارهِز: من التركية
  .ِسيمپاره

  .ورق زنباره: ومسوا ورق القزاز
ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج  :ٔبرزْن
 ،طر أو مزنۤبهاخلس مزنۤب: يقولون ،اللسان فيها

  .انظرها. فيه زائدة تشبه الزنبور: يريدون
ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج  :َزٔنربحٓو

ية وكل خواتا متال هاملرا آْف: يقولون ،اللسان فيها
ور ـولعلها حنت من الزنب ،مل جند هلا أصًال ،حوزنرب
  .ملتهب: أي ))حورقْم((و  -انظرها–

ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج  :ٔبطَزْن
 ،طمزنۤب وهاخلس ،زنبط البصل: يقولون ،اللسان فيها

ويكون هذا آخر  ،طلع له زائدة منتصبة: يريدون
 ))ورـالزنب((ولعلها حنت من  ،مل جند هلا أصًال ،أيامه

  .))طال((ومن  - انظرها-
  .الزنبوط: انظرو

نبات تزييين عطر من فصيلة : عربية :قٔبالَزْن
وأنواعه  .بيض وأمحر أو برتقايلأله زهر  ،البصل
  .كثرية

  .وهم أمالوا ،الزناِبق: واجلمع
الزنبقة والزنبقاي : واحدته عندهم

  .والزنبقاية
  .الزنبقات والزنبقايات: واجلمع

وامسه  ،ٔبهزْن: سيةرواستمدا العربية من الفا
  .السوسن األبيض وسوسن أذاذ: العريب
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ثل يف البياض والزنبق عند العرب مضرب امل
  .شأن األوروبيني اليوم: والنقاء

  .واشتهرت اليوم بزراعته هولندا
: واستمدت التركية امسه من العربية فقالت

  .بق وزامباقزْن
: واستمدت األلبانية امسه من التركية فقالت

ZAMAK.  
ضرب من الزنبق ينبت يف  :ويزنبق ٔحْم

  .ة يكون أكرب من الزنبق وأسطع رائحةارباض محأ
ه يف ـورد امس ،علم عبد عندهم :ٔبقَزْن

  .نٔبقببلبق لزنبق يت: التايل] املثل التهكمي[
بنوا الفعل من  ،زنَبل لو]: يقولون[:َبلَزْن

  .َدّلى له بالزنبيل: يريدون ،-انظرها–الزنبيل 
جهاز يف الساعة ملتو مهمته أن  :َبَلكالٕزْن

 ،هـر دواليب الساعة مبا فيه من ضغط بعد ربطيدّو
 ُرك أو َزنبوَركوُبُزْن: عن الفاسية ،َبَركَزْن: من التركية

  .))الدراري الالمعات((كما يف -
كية رواستمدت األرمنية امسها من الت

مبعىن  ZESوهي مركبة من  ، ZESBANAG: فقالت
  .أداة الضغط: أي ،مبعىن أداة BANAGالضغط و 

  .الُزنُبُرك: ))املنجد((ومساها 
  .ُركُبالُزْن: مساها ))الرائد((نجد املومثل 

  .النابض واأللَوى: ووضع هلا حممد دياب 
  .اللَّّي: تور أمحد عيسىكووضع هلا الد

: ووضع هلا امع العلمي الثاين املصري
  .الدّوارة

  
وبنوها  ،أطلقوها على بظر املرأة :الزَّنبور

  .انظرها. رعلى فنعول للتلطيف من الَزْب
أو  ،عالقلعة زنبورا بلّف]: من كنايام[

  .بلف عالقلعة سبع دوار
  

أطلقوها على ضرب من  :زنبور السّت
  .س الرفيعأة ذات الرفالفالفلة اللبنانية احلري

: ويسموا أيضًا يف حارم وما إليها
  .انظرها. األرناووطّية

ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج  :الٔزنبوط
ة طيارة رحش): العربية(حتريف الُزنبور  ،اللسان فيها
  .الَدّبور: وامسه يف العربية أيضًا ،أليمة اللسع

  .الزنابيط: وجيمعونه على
: ويف الكلدانية ،بورٓاۤد: ويف السريانية

  .بوراۤد
  .٢٨٩ص١٠ج : اية األرب للنويري انظر

  .يوان للجاحظ يف الزنبورواحل

حيمل الدّبور أربعة أمثال وزنه : قالوا
  .ونصف وزنه
: يريدون(ط وفالن زنب]: مارمن استعا[
ي والينتفع ذأنه يؤ: صل وجه الشبهوأ ،أنه خبيل

  ).منه
وقف زنبوط عفلس ]: من كمام[

زنبوط وقف . يادندل معدن أصبت: جحش قال لو
  .سّن ألسّن: قال لو ،عاملسن

هجم عليه متل ماجم ]: من تشبيهام[
نبوط زأكلنا زالبية متل جنح ال. الزنبوط عالعنب

  ).ة جيدًارقيقة جدًا ومقلّي: أي(
نصارى زعموا أن أهل األ]: من كنايام[

شالوا چفوتنت ومراتينن  ،شافوا زنبوط خطف عنباية 
  .و خلان العسلنحقيوّمتوا ۤال

بدور  ،أمحر أصفر مومنتور]: من ألغازهم[
يك تدور بدقر فيك خبّل ،براري موعصفور

  ).الزنبوط(
بنوا على فنعول من زنبط البصل  :الزنبوط

  .بدا فيه زائدة:  -انظرها-واخلّس
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 ،القّفة: بيلالَزبيل والَزْن: من العربية :الزنبيل
زنبيل : عن الفارسية ،الوعاء الذي حيمل فيه ،اجلراب
  .وزنبري

  .وهم سكّنوا وأمالوا ،الزَنابيل : واجلمع
والزنبيل احلليب يتخذ من قش الغاب أو 

  .العمق
  :ومن أنواعه

  .ويكون صغريًا ،زنبيل الطني -ً ١
  .الزنبيل العادي -ً ٢
يستعمل يف أن ميأل  ،الزنبيل البياسي -ً ٣

  .فيه الرز والتمر
  .البياسي: انظر

ينقل فيه  للزنبيل الكبري ،النّقالة -ً ٤
ويعرض فيه باعة الفستق  ،اخلضار من البساتني

  .وغريهم
ويف  ،َزنبيٓال أو َزبيٓال: وامسه يف السريانية

  .أو َزبيَال َزنبيَال: الكلدانية
ل وبنت هلجة حلب من الزنبيل الفْع

  .دّلي له بالزنبيل: تريد ،زنبل لو: فقالت
واستمدت التركية من العربية زنبيل 

  .ZAMBIL: قالتو
اللي بدّلي زنبيلو كل الناس ]: من أمثاهلم[
  .بتعّبي لو

  .شيل وعّبي بالزنبيل]: من أغانيهم[
  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم[

  عّبى بالزنبيلْمكيل    كيل حنطة كيل شعري   
  ريـكيل لبيت األم   ان   ـكيل لبيت السلط
  .اجلرتبيل: انظر :الزجنبيل
مصطلح موسيقي تركي ألحد  :زجنريان

  .املقامات
الصفة من زِنَخ : الَزِنخ: من العربية :خالٕزۤن

  .تغريت رائحته: أو السمن الدهُن
  

: الَسِنخ من الطعام: ويدانيها يف العربية
  .ماتغريت رائحته وفسد

  .خةالٕزْن: وؤنث الزنخ عندهم
ة أو راسم امل: ةالَزخنَْ: من العربية :ٔخةالَزْن

  .مصدر َزِنخ: الواحدة من الَزَنخ
موصل الذراع : الَزند: من العربية :دالٕزْن

  .يف الكف
 ،ُند واألزناد والُزنودزالِزناد واأل: واجلمع
  .نود فقطالْز: وهم مجعوه على

  .َداْنۤز: ويف الكلدانية ،دٓاْنۤز: ويف السريانية
 هالزند زند أخو فاۤت]: من كمام[

  .أما القلب خراب) فاطمة يف الكردية(:
ك نود متل حمرۤاعليه ْز]: من تشبيهام[

  ).سوداء ورفيعة: أي(التنور 
ك ع عزنوَدكول البّطيخ وطلّۤ]: من أمثاهلم[

 -!ياسواري-حببك. بس وطّلع عخدودكاجلوكول 
  .متل زنودي؟ ال

يقول ولد آلخر يلعب ]: من كنايام[
: فيجيبه! بتشاركين: عابالل أو بالكگبالعجو أو بال
  .يِدشريكي زْن
  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم[
  را عاحلّج وخّالين           ّل اَهلّالين  هّل اَهل
  وـين قّبيعتـلّبس           و  ـببيت   خّالين

  عشّيتفضَّلي ْت: وقال يل      طبخ يل عّجور حمشي 
  ّمشر زندو وطعماين     برتع نقشي  : قلت للو

: يسمونه ،الذي تقتدح به النار :دالٕزْن
  .انظرها. نادالْز

أطلقوها على الصاية اليت نقشها  :د العبدٕزْن
ا وشبه ،درب عريض أسود ودرب ضّيق أبيض

  .السواد فيها بزند العبد
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: وزند العبد امللبوس الدارج يف حلب
  .يفّيهارها ووسطها وفقِري

بنوا  ،احملشي استوى وزنَّد]: يقولون[ :زنَّد
انتصب : على فّعل مبعىن - انظرها–الفعل من الزند 

  .وصار كالزند
بنتها العربية مصدراًَ من الزنديق  :دٔقةالَزْن

  .انظرها. التالية
  .األزندق: وبنوا منها اسم التفضيل
  .تزندق: كما بنوا منها للمطاوعة

: واجلمع ،الِزنديق: من العربية :الٕزنديق
أو  ،من يبطن الكفر ويظهر اإلميان: الزناديق والزنادقة

 ،الذي اليتمسك بشريعة ،من يقول بالظلمة والنور
: ندوالَز ،))الَزند((من أتباع : َزنديق: عن الفارسية

  .ى أيضًا آڤستاكتاب اوس املسّم
ويرى ابن كمال باشا أنه معرب عن زين 

  .دين املرأة: دين أي
اليقال .: ١٩٧التيمورية ص ويف التذكرة

  .قي يف قول بعضهمدزن: زنديق بل يقال
على أنه قال األب سبستيان زنزفال يف جملة 

هل تزعم أن أصل الزنديق من : ٣٨٣ص١ساملشرق 
السيما  ،كما يقول معظم كتبة العرب: الَزند

  املسعودي؟: متقدمهم يف ذلك أعين به
فإن الزنديق والَزند العالقة بينهما  ،ظنتال

وهذا  ،اللهم إال موافقة بعض األحرف يف صوت واحد
يف ( J.DARMSTETER مستترأمر أثبته السيد جيمس َدْر

ي فأيده برباهني  ٨٨٤ ،١، .P ٥٦٢ :الة األسيوية
: دقة قد ورد ذكرهم قبل تأليف الَزند أياألن الزن ،مقنعة

لكي ...إننا جعلنا الصالة((: قيلعينه حيث  ))األبستا((يف 
  .))ده والساحر وخترما مجيعًاحتارب الَزْن

فاملراد ا ، ،أما الزنده يف الفارسية األوىل
كما –السحر : ة أخرىرأو بعبا ،شريعة الساحر

  .ح من القرائنضيّت

أما صورة هذه اللفظة من حيث األحرف 
فالزندي  ،الذي معناه التفسري ))الزند((فغري صورة 

ء ىيف التاريخ القدمي ساحر قبيح املذهب سّي نإذ
  ...املعتقد والصنع

 ،وقد اختذ هذه الكلمة الفرس احملدثون
: ومنها اشتقت ،فتلفظوا ا على صورة زنديك

الشائعة  ))زنديق((لفظة ) بتصحيف احلرف األخري(
ًا من االشتقاقات بوهم ابتكروا هلا ضرو ،عند العرب

  .اعًا من اخلرافاتوختيلوا هلا أنو
ن الزنديق لفظة فارسية أ: وخالصة القول

الرجل  الِسحر يف القدم معناها األصلي رجل عريقة
  .التأويل كما زعم العرب ومن ذهب مَذهبهم

  .٥٩ص١٦س: جملة امع العلمي العريب انظر

اج رويلفظون زاءها ظاء دون إخ :َزنّٔر
  .ألبسة الزّنار): العربية(حتريف َزَنره : اللسان فيها

 ،لبس الزّنار: تزّنر : ويف العربية املولدة
  .وليس هلا َزّنر كما تقدم

: ذكر َزنّره - كعادته-))الرائد((على أن 
  .الزنار هألبس
  .الزّنار:انظر

: َزندان: من التركية عن الفاسية :ةالزنزاۤن
  .وهم استعملوها يف السجن الضّيق ،السجن

الزنزخلت : ن العربيةــم :زخلتالَزْن
      ،ّراُحل: ))آزاد((: عن الفارسية... والَزنزرخت و

مسي ذا  ،الشجر احلّر: أي ،الشجر: ))َدَرخت((و
إذا إن مثره  ،ألنه حيمي نفسه من أيدي العابثني

  .ه أحدرساليؤكل فهو يف غىن عن أن حي
  .وورد ذكر الزنزخلت يف اآلثار الفرعونية

  .زنزخلت: واآلن امسه يف مصر
  .َقبالَقْي: وامسه العريب

  مثاره مرة ،اقـوالزنزخلت مستقيم الس
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ويزرع  ،جيد األخشاب املستعملة كثريًا ،وساّمة
  .للزينة

حتريف الزلزلة : أو الٕزنزال :ةزۤلالَزْن
  .والزلزال

  .زلزل: انظر
  

وتلفظ زاؤها ظاء  ،أو الزنطارّية :الٕزنطاري
: من الفرنسية ،دون إخراج اللسان فيها

DYSENTERIE.  
تقرح : داء الُزحار أو الزحري: عن اليونانية

يسبب خروج كثري من الدم  معٍد ،يف املعى الغليظ
  .واملصاب به مقلوب السحنة ،واملواد املخاطية

معجم أمثال املوصل ((ويرى صاحب 
  .اِحلدّة): العربية(أا من الَسنطرة  ))العامية

استعملوها يف  ،الزنطرة: وبنوا منها املصدر 
  .تغري معامل سحنة الوجه

  .راملزنۤط: وبنوا منها اسم الفاعل
  .املزنٔطر: وبنوا منها اسم املفعول

  .اليوم برد زنطاري]: يقولون[
  ي لليبغضوناّمحى وزنطاِر]: من أغانيهم[
  

  .ضّيق: زنق: عربية :َزٔنق
  .الزنقة: ويف املغرب يسمون املمر الضّيق 

 ،التوتيا: ZINC: فرنسيةلمن ا :ك گالَزن
  .وهو معدن

أش  ،ابنك حگيوه زنۤإ]: يقولون[ :حگَزن
 ،مل جند هلا أصًال ،طلع األول يف املسابقة ،على بالو

أو  ))ربح((ومن  -انظرها– ))نيگزن((ولعلها حنت من 
  .))فرح((

األكل : ))ُزن((: ةــمن الفارسي: لگَٓالٕزن
  ا على رقاقـم أطلقوهــوه ،الورد: ))ُلگ((و 
  
  

مث يقلى بالزيت مث يرّش عليه  ،العجني ميّد يف اهلواء
  .مدقوق السكر والقرفة ويدرج ويؤكل

 ،وقد يستعيضون عن السكر مبرّبى الورد
  .ون عليه ماء الوردوقد يرّش

  .الرنكني: انظر :نگزن

مو دفّنا ]: من أمثاهلم[ :يگالشيخ زن
على تنني چرچّية ركبوا : ي سوا؟ أصلهگالشيخ زن

وبنّص الدرب فطس  ،جحشن وراحيني عالشام
  .اجلحش

أش بّدن يساووا؟ أش بّدن يساووا؟ قال 
  :الواحد

: خطر يل خاطر كوّيس! ولك ياأمحد-
تعا ندفن جحشنا هون مطرح مافطس  ،حننة انقطعنا

قربو مزار، الراية  ونساوي ،ونساوي على قربو قّبة
  .ية بزّتلو كم قرش وحنن منتعّيش فّياواجلۤا

بس أش منا  ،واهللا كار أحسن مالچرچّية-
  فون؟دنسمي امل

  .ي أبو اليسرگالشيخ زن نسّميهم ،عبالك-
والرزقات  ،وبنوا وساووا. كتري عال-
  .احوگوفرحوا وزن ،بّلشت جتي

يوم ماأليام راح واحدن عالضيعة جييب 
  شاف رفيقو ماعندو غّلةوأكالتن وأجا 

  وين الغّلة؟ ماوين الغّلة
  ي مااستفتحتگزن وحق الشيخ-
  .؟ ي سواگولك مو دفّنا الشيخ زن-
حيّزر ولد ولدًا واضعًا قّشة يف  :رياگََۤزْن
: مث ميدمها ليحزر أين القشة؟ قائًال ،إحدى كفيه

أي قشة يف كال (ريا اهللا يلعن البحط بغريا گحّزيرا زن
  .ضاهاتالمعىن هلا سوى أن السجع اق) الكفني

  .ني التاليةگلغة هلم يف الَزن :يلگالزن
  :ة يقولونـوالعريقون يف العامي :نيگالزن
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  .راملوِس ،الثري ،الغين:نيگَزن: من التركية ،يلگالزن
  .لوَگأو زن ،نوگزن: وبنوا منه الفعل فقالوا

  .لةگنة أو الزنگالزن: واملصدر
  .لۤگزنن أو اْملۤگزناْمل: واسم الفاعل
  .لَگزنن أو اْملگََزناْمل: واسم املفعول

  .لگن أو األَزنَگاألَزن: التفضيلواسم 
ن أو گتزن: فعللوبنوا منه للمطاوعة على ْت

  .لگزنْت
بارك والفقري ني ْمگالزن]: من كمام[

  .نللكْم
ألنه (ني گاَجلَبل خباف مالزن]: من أمثاهلم[

ني عباب دارنا كّبر گعّدى الزن). على نسفه رقاد
نة گالزن. ني وحط بنتك فيهگافتاح باب الزن. مقدارنا

ني بتّعب گمال الزن. بتعّلم اللباقة والفقر بعّلم العجاقة
  .حناك الفقرا
اللي بتخسل أربعني ]: من كتاب اللباد[

  .نگأحد ورا بعضا بتتزن
  

املداسان على : يگَزن: من التركية :ةيّۤگالَزن
  .جانيب سرج الدّبابة

  .اتّيگي والزنگالزنا: ومجعوها على
  .الِركاب:عربيها

  
من : األحياء املتطرفة يف أو زّنوبا: زّنوب
طيف من زينب لبنوا على فّعول للت ،أمساء اإلناث

شجر حسن : والعربية ّمست بشجر الزينب ،)العربية(
  .ائحةراملنظر وطّيب ال

  .زينب: رانظ

املرة من ): العربية(حتريف الَزنية  :ةالَزنۤو
  .للهيئة روالكس ،زنا

  .بكون َزنوةاملا بطلع ألبوه ]: من أمثاهلم[
  
  

: واجلمع) العربية(حتريف الزاين : يالَزَنِو
: واـلكنهم ملا قال ،الزواين: ومجع الزانية ،الُزناة
  .الَزَنِوي: قالوا يف النسبة إليه -كما تقدم- الزنوة

ري زنوي سْك: فالن معّتر]: يقولون[
  .قمرجي

الَزَنِوي خباف عحاللو ]: من أمثاهلم[
  .واحلرامي خباف عمالو

 ،اللئيم: عربية ،من مفردات الثاقفني :الَزنيم
سوم بالشر يعرف بذلك كما تعرف الشاة وامل

والزمنة حلمة تقطع من أذن البعري أو الشاة أو  ،بزمنتها
  .املاعز وتترك مدالة للداللة على الكرام منها

َزَهد وَزِهد وَزُهد يف : من العربية :دٕزۤه
  .رغب عنه وتركه وأعرض عنه: الشيء أو عنه

  .هم ردّواو ،....الُزهد و: واملصدر
  .وهم أمالوا ،الزاِهد: واسم الفاعل

  .وهم ردّوا ،الُزّهاد: واجلمع
: واملؤنث ،وبنوا الصفة منه على فعالن

  .ةالزهداۤن
ضّد : زّهده يف الشيء وعنه: عربية :َزّهد

  .رغّبه فيه
  .زهد انظر: الزهدان

إناثهم و ،مسوا ذكورهم زهدي :ديٕزْه
  .ةزهديّۤ

ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج  :رالٔزْه
  .ر النباتَنْو: الَزهر والَزَهر: عربية ،اللسان فيها

وهم وصلوا  ،األزهار والُزهور: واجلمع
  .الثانية ّدوا يفراهلمزة يف األوىل و

الزهرة والزهراي : الواحدة عندهم 
  .والزهراية

الزهرات : ومجعوا الواحدة على
  .والزهرايات

  .مجع زهر على زهور: ٤٠١ص٤س: جملة الضياء انظر
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وألوان الزهر يف الطبيعة على الترتيب التايل 
صفر مث األزرق مث محر مث األاألبيض مث األ: كثرة

  .الربتقايل مث األمسرالبنفسجي مث األخضر مث 
  .وعشر األزهار ذو رائحة عطرية

: واستمدت الزهر اإلسبانية فقالت
AZAHAR.  

رسالة كهنة الروم الكاثوليك يف ((ويف 
إرسال الزهور باألعراس ((: ١٨٢٥سنة  ))حلب
دات وباقي املباركات والتهاين كافة بّطال على واملعاي
  .))حتت ثقل خمالفة وصية القانون املفروض ،اإلطالق

  ).))النوبة((الرسالة كاملة يف  انظرو(
  ]:من هنهونام[

  !يازهر البساتني اهاه  ني   ـهاها حّصنتك بياس
  !هاها بني السالطني    ي  هاها يامصحف مطِو

  : غريها
  عيوَنك السود أشكيها لشرع اهللا

  وخدودك احلمر خيزي العني وماشا اهللا
  هالزهور بزهروا يف كل سنة مركل 

  هدوم حممّر -!ياروحي –إال خدودك 
  .متل الزهر عالنهر]: من تشبيهام[
البياخد زهر من عالقرب ]: من اعتقادام[

  .بصري معو ضيقة صدر
  .ّيار شهر األزهارَأ]: من أمثاهلم[

رب من زهر ضأطلقوها على  :زهر اجلميل
  .البيوت

من زهر رب ضأطلقوها على  :زهر اهلوا
  .البيوت الناعم الورق

لفظون زاءه ظاء دون إخراج اللسان يو :رالٔزْه
  .احلّظ ،ِكعاب النرد: زار: من التركية عن الفارسية ،فيها

الفصوص : واجلمع ،)مثلثة(الفص : وعربّيه
  .))صبح األعشى((و  ))التاج((كما يف 

  .واليستعمل الفص أحد
  .األزهار وإألزٓهر: وجيمعونه على

واستمدت اليونانية احلديثة الزهر من 
أطلقته على طاولة اللعب : ZARI: التركية فقالت

  .نفسها
  .))عضم كلب للؤمة((ب ونعتوا الزهر 

  .فالن جبيه زهر متل الكذب]: ويقولون[
  .زهرو زهر حّالقني]: من كنايام[

  .من أنواع طيور الكّشة :زهر الغول
ل جّرة مزّهرة ومندي]: يقولون: [َزّهر

  .مزّين برسم الزهر: بنوا الفعل من الزهر مبعىن ،مزّهر
: ينعتون فاطمة بنت النيب بالزهرا :الَزهرا

  .النّيرة ،املشرقة:الزهراء ويقصر: عربية
وتلفظ زاؤه ظاء دون إخراج  :الَزهراوي

أطلقوه على النقد العثماين املقّعر تعدل  ،اللسان فيها
: ه يف التركيةوامس ،قيمته ستة قروش كقيمة الَقَمري

  .ذو الستة: ألتيلق أي
  .ه١٢٤٩وضرب يف عهد السلطان حممود الثاين          

ويف آخر املائة الرابعة عشر تدّنت قيمته 
  .فصار يعدل مخسة قروش
 ،ي نسبة إىل الزهرة عندهماوومسوه بالزهر

  .ألن كال وجهيه عليهما نقش زهرات
  .وبيت الزهراوي يف حلب

ويلفظون زاءه ظاء دون إخراج  :ٔرةالٔزْه
 ،خشب زهرة وملح زهرة: يقولون ،اللسان فيها

: َزهرة الدنيا: ويف العربية ،اجليد منها: يريدون
  .غضارا وحسنها

فالن زهرة الناس أو زهرة ]: ومن جمازام[
... ة أهل احلارة أو زهرة العيلة أورقومو أو زه

  .خريهم: يريدون
لقماشة َزهري لون ا]: يقولون: [الَزهري

أي بلون زهر  ،بني األمحر واألزرق: يريدون
  .العطرّية
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: عربية ،من مفردات الثاقفني :يالُزهِر
 VENERIENNE: يب حديث للكلمة األوروبيةرتع

  .VENUS: املنسوب إىل كوكب الُزهرة: مبعىن 
ونسبوا املرض الوبيل هذا إىل الُزهرة 

ألن كوكب الُزهرة كان  ،األمراض الُزهرية: وقالوا
رمز املرأة  نفهو إذ ،إالهة اجلمال عند الرومان

ومبا أن هذا املرض حيدث من مضاجعة املرأة  ،اجلميلة
  .السيما اجلميلة الجرم أن مسوه جمازًا هلا

ة بالتعقي: ةـم األمراض الُزهريــوأه
  .انظرها. والسيفيليس والنقطة العسكرية

]: ضـيمن دعائهم على بغ[ :يالٕزهِر
: َزهر: من التركية عن الفارسية ،ياكل سّم الزهري

  .السّم
: ويف الكلدانية ،السم: َزهرٓا: ويف السريانية

  .وكالمها عن التركية ،َزهَرا
  .٦٦٦ص٤س: جملة العصبة انظر

  .ية الزهرنأطلقوها على آ :ةالَزهريّۤ
  .الزهرّيات: واجلمع

ت روحي مالقال ۤقٕزْه]: يقولون[ :َزٔهق
 ،هلكت ،خرجت: هَزَهقت نفُس: من العربية ،والقيل
  .ماتت

ويبنون الصفة منه على فعالن واملؤنث 
  .الزاهق والزاهقة: وعربيها ،زهقان وزهقانة: فعالنة

بنوا  ،شي بّزهق الروح]: يقولون[ :َزهّٔق
  .من زهق املتقدمة الالزمة على فّعل للتعدية

 ،التيه ،الفخر: مصدر زها: عربية :والَزْه
  .الكرب

  .ةالزهۤو: هاحدووقالوا يف 
  .واتالَزْه: ومجعوها على

من بعد عّزي وزهوايت ]: من أمثاهلم[
  .صّيرين الدهر قهوايت

  
  

  .احلقري ،القليل: عربية :الَزهيد
  .وأسعارو َزهيدة ،سعرو زهيد]: يقولون[

ر َهْير حتريف ُزمسوا ذكورهم ُزهۤي :رُزهۤي
  ).العربية(

ويلفظون زاءها ظاء دون إخراج  :الزَّهَّري
فالن زهيِّر : يقولون يف لعب الطاولة ،اللسان فيها
صيغة املبالغة من زهر : بنوا على فّعيل ،الربيدو جبيبو

  .الطاولة
  .ةومجعوه مجعًاساملًا والزَّهَّٔري

 لبائع يتأطلقوها على وزن فعيال: ريايتاْلزۤه
  .الزهر

  .اتّيةريالزه: ومجعوه  على
الكعيكايت والدليوايت : على وزنه ومما جاء

  .والقضيمايت
يطلقوا على  ،من اصطالح البياطرة  :الَزّو

القضيبني املتصلني جبلدة حيبس البيطار بينهما جحفلة 
سني أالدابة العليا حني حيذوها ويلّف على الر

: وضده ،الزوج: الزّو: من العربية ،اآلخرين احلبل
  .بضهق ،مجعه: وفعل زوى الشيء ،التّو

  .انظرها. يارالْز: وغالبًا يسمونه 
  .اليافحل الّزّو]: من سبام[

: يقولون ،من اصطالح القصبچّية :َزٔوى
فتلنا خيوط احلرير مع : يريدون ،زوينا اخليطان

  .مجعه: َزَوى الشيء: من العربية ،القصب
: عربية ،من مفردات الثاقفني :واجالِز

  .االسم من زّوج: الِزواج والَزواج
. ويغلب أن حيرفوها إىل جّوز واجلازة

  .مهاانظر
: ويف الكلدانية ،زوٓوجٓا: ويف السريانية

  ).افًاگفيهما تلفظ  يمواجل(زوٓوَجا 
  .واجاْجل ،ويف مشال املغرب
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عدد عقود الزواج يف حمافطة : إحصاء
  .عقدًا ١١٨٧٩هو  ١٩٦٠حلب سنة 

  .٥٤ص٤عدد٧س: جملة العلوم  انظر
 ،طعام الَسَفر: الزاد : من العربية :ةالٕزّواۤد

  .أو طعام السفر واحلضر
  .الزّوادات: واجلمع

  .َوَداْز: ويف الكلدانية ،ٓودٓاْز: ويف السريانية
فالن بكره الضيف ولو ]: من كمام[
  .زّوادتو معو
  ]:من شديام[

  سافر َبال زّوادة    !    ّمحادة ياّمحادة
املسافر من شان يرجع ]: من اعتقادام[

  .وي من زّوادتوقوام الزم ننشل ْش
  .مجع الزائر: الُزّوار: من العربية :الٕزّوار

  .زار: انظر

  .انظرها. مصدر زال الشيُء: عربية :الَزوال
  

ميل الشمس عن : الَزوال: عربية :الَزوال
  .كبد السماء

  .زوال: واستمدت الفارسية
  .ساعيت عالزوال أو زوالّية]: يقولون[

  .الزوالية: انظر
شايف َزوال يف الليل : يقول البدو :الَزوال

ل ياول شنو هالَزوال؟ حتريف الَزْو ،من بعيد
  .الشخص): العربية(

  .انظرها. والزٓول لغة هلم يف الزوال
  
وقلما  ،ة عندهمۤفلۤامجع ز :لفوۤاالْز

ي يل ساِو: قيقولون للحّال ،يستعملون مفرده
الرأس بأعلى ر ـملتقى شع: يريدون ،لفياۤوْز

  اخلصلة: ية ُزلفـمن التركية عن الفارس ،اخلدين
  
  

  .ملتقى شعر الراس بأعلى اخلدين ،الطّرة ،من الشعر
  .الزلف: انظر

مطران : ))نشور جرمانوس حّوام((من 
: ١١٠ص١ج ))وثائق تارخيية عن حلب((عن  ١٨٠٧حلب سنة

املزّوجات تكون زوالفهن ضيقات والتكون أطول 
) اليقصصن: يريدون(البنات اليقصن  ،من وجوههن
طفال األ وال حىت ،ةر وزوالف بالكّليشعورهن غَر

مث إن  ،تزوجةلكي بذلك تتميز االبنة من امل ،منهن
املزّوجات تكون زوالفهن ضيقات والتكون أطول 

  .من وجوههن بالكلية
اليت يكون عقرا : الساعة الزوالّية :ةالَزواليّۤ

  .على الثانية عشرة وقت زوال الشمس عن كبد السماء
مراعى يف ساعة باب الفرج أن وجهيها 
الشرقي والغريب للغروبية وأن وجهيها اجلنويب والشمايل 

  .للزوالّية
  .زوال: انظر

حتريف الِزوان والُزوان والَزوان  :الزّوان
حّبه يشبه حب  ،نبات طفيلي ُمّر): العربية(ئان والِز

ينبت مع  ،وأكله جيلب النوم ،احلنطة إال أنه أصَغر
  .احلنطة غالباًَ

  .انظرها. الزيوان: وقد يقولون
  .وكان القدامى يرون أنه سام

لكنه  ،ولدى فحصه اليوم تبني أنه غري سام
وقد  ،يثري اجلشاء ويسبب الصداع واحنطاط القوة

  .يسبب الفاجل وقد مييت
يطلقون الزوان اليوم على كل حب و

  .طفيلي
  .الزّوانة والزّواناي والزّواناية: والواحدة عندهم      

  .الزّوانات والزّوانايات: واجلمع
  .ZIZANION: وان العربية من اليونانيةوالِز

  .زاون: انظر
  من ،َزوانةارة ْبـسيك: يقولون :ةالَزواۤن
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جزء املفتاح  :َزباِنه: َزواَنه عن الفارسية: التركية
وهم استعملوها على موضع  ،الذي يوضع يف القفل
  .السيكارة من الشفتني

هيجان : َبعةالَزْو: من العربية :ٔعةالزٓوْب
عن  ،اهلواء الثائر مع الغبار ،االرياح وتصاعده

  .قاطع الطريق ،يرالشّر: زوبا: الفارسية
: وهم قالوا ،عاتالَزواِبع والزوْب: واجلمع

  .عاتْبٓوبع والزالزوۤا
يزعم العرب أن الزوبعة ]: هممن اعتقادا[

  .يف األصل علم على شيطان هو رئيس الشياطني
ضرب ): العربية(حتريف الُزوباع  :ٔعةالزٓوْب

لذا  ،يف يشبه الصعتر طعمًاّرات الّربي احلمن النب
  .يسمونه صعتر اجلبل أيضًا أو صعتر الرب

 ،يستعملونه يف القرى الغربية تابًال
ويدخلونه العجني ويتخذون منه اخلبز التّنوري 

  .ويكون مبسوسًا بالزيت ،بزوبعة
طاله ): العربية( حتريف زأبق الشيَء :زٓؤبق

  .بالزيبق
  .الزيبق: انظر

  .وزوبقة كويسة ،شي مزوبق: يقولون
  .بقزْوْت: ومطاوعه عندهم

  
ومن  ،تهاملرا زٓوبۤن]: يقولون[ :زٓوَبن
بنوا الفعل من  ،صار هلا زبون: يريدون ،زمان مزوبنة

  .انظرها. الزبون
هالزويت : يقول اليهود خاصة :الزٓويت

: من العربية ،هذا املشار إليه مسلم: يريدون ،كٓوْي
  .املشار إليه: زٓوت

كتري وأجا  رصار مط]: يقولون[ :الزٓود
جعلوه مصدر زاد وليس يف  ،الزيادة : يريدون ،الزود

  .العربية هذا
  
  

والزود : غيضانبقولون إذا تساّب اثنان ي
  .يلعب

من طلب الزود وقع يف ]: من حكمهم[
  .النقص

إذا غرق مركبك عطيه ]: من كمام[
  .بالزود رفسة

مبالغة ): العربية( حتريف زّيد الشيَء :َزؤّد
أما استعماهلم إياها مبعىن أعطاه الزاد فعريب  ،يف زاده
  .صحيح

وهم  ،َتزّود: والثاينومطاوع املعىن األول 
تزّود   وتزّود للمعىن الثاين مسع يف الثاين، أما: يسّكنون

  .للمعىن الثاين فهم بنوه
  .زّودوا لو رتبتو ومعاشو]: يقولون[
زّودو  ،دعاكنزودونا ْب]: من جمازام[
  .بالنصايح

من  ،طّلع فيه وَزورو: يقولون :َزٔور
عملوا وهم يست ،عدا واحنرف: عنه ازوّر: العربية
  .ثّبت نظره فيه بقوة وعنف: مبعىن

  .َشَزر:  رزّو: ويف العربية
  .ره كسر ضهرو فّياْوَزورو َز: يقولون

  
من  ،أخد حّقو بالزور]: يقولون[ :الزٓور

 ،جبارإلا ،القّوة : زور: التركية عن الفارسية
  .العنف ،القسر ،الغضب ،الصعوبة

 ،العزمية: رالزَّْو: ويف العربية عن الفارسية
وملا كانت مستفيضة  ،وقلما استعملتها العربية ،القوة

  .يف التركية حكمنا أم استمدوها من التركية
ء جماراة لقول باويغلب أن يسبقوها بال

  .))زور ايله((األتراك 
  .زور: ويف الكردية
  .مبعىن القوة ZOR: ويف األرمنية
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 ربالزووماكان يرضى ]: من كالمهم[
املا بيعطي بطيبو بيعطي . ضيناهرأو والزور  ،رّضيناه
  .بالزور

 .و بالزورـم رالشي بالدو]: من أمثاهلم[
. كل شي عند العّطار موجود إال حّب بالزور مايف

ك؟ قال ينتك ومهَلِهشقد بتحمل على : قالوا للجمل
: قالوا لو ،فاتنّضنخوالت ْمدرمهني كمون َم: لن

  .ّمحل ّمحل واطالع ركاب: وشقد بالزور؟ قال لن
 ،ضربو كسرلو زورو]: يقولون[ :الزٓور

  .عظم الصدر: رالَزْو: من العربية
  .صفحة العنق: رالَصْو: ويدانيها يف العربية

الزورة والزوراي : ومفرد الزور عندهم
  .والزوراية

  .رات والزوراياتزوواجلمع ال
الزورة  ،الزورة]: ربيعًاوينادي بياع الزور [

  ).أيام الورد: أي(الوردية 
  .َراَزْو: ويف الكلدانية ،رٓاَزْو: ويف السريانية

  ]: من دعائهم على بغيض[
  وجع يفك زورو 

  .الكذب الباطل: الُزور: عربية :الُزور
  .شّهادين الزور: من تعبريام

زّور الضيوف القلعة، ]: يقولون[ :َزؤّر
  .أكرمه: زّوره: عربية

  .و اجلّبانةرطعماه أكلة زّو]: كالمهم من[
ُزور وَزّور واخروب ]: من كمام[

  .وعّمر بتفّلس قوام بإذن اهللا
  

 ،اـَزّور اإلمض]: ونــيقول[ :َزؤّر
ه ـأبطله ونسب: مالكَال ،زّينه: ذَبـزّور الك: عربية

  :هـعلي ،اـلهبطأ: هادَةـــالش ،إىل الزور
  

  
قّلد : وهم استعملوها أيضاًَ مبعىن ،قال عليه الزور
  .التوقيع وحنوه

  .ومزّور لك ،تزوير: واستمدت التركية
  .التزوير: ٩٣٢ص٣٣س: املقتطف انظر

زّور عالبقجة وشّدا كتري ]: يقولون[ :َزؤّر
: إذا زّورت على كل شي بنبعج وبطق ،وانشّقت

  .بنوا الفعل من الزور مبعىن القسر
  .وزّير لغة هلم يف زّور

  .تزّور عليه للمطاوعة: وبنوا منها
هالبيت صاير ]: يقولون[ :زٓؤرب

ن حوشو كماو ،زوربزورب ْمْم ،وكسممال
باملزوربة أا عريضة من طرف : يريدون ،مزوربة 

مل جند هلا أصًال ولعلها من  ،ضيقة من الطرف اآلخر
شكل املزراب عريض من نقطة اتصاله بالسطح ضيق 

  .من مصبه
زؤرب اْمل: اسم املفعول استعملوا منها

  .ةاملزورۤب: واملصدر
أبو اصطيف على ]: من متلقام[ :الُزٓورٔبا

: من الفارسية ،راسي واهللا شب زوربا وجومرد
  .ذو البأس: أي ،ذو: ))با((و  -انظرها - القوة: ))زور((

السفينة : الزورق: من العربية :الزٓؤرق
  .الصغرية

  .وهم أمالوا ،الزواِرق: واجلمع
  .معرب ورق أعجمّيزال: قال اجلواليقي
: ويف الكلدانية ،قٓاْرَزْو: ويف السريانية

  .َقاْرزْو
سكب لو زورق رّز ]: يقولون[ :الزٓؤرق

  .انظرها. حتريف الدورق ،ةوسفرجلّي
  .رقوۤاالْز:ىعلومجعوه 

  
  حّصل دينتو مّنو]: ونــيقول[ :هالزٓوريۤن
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من : الزورينه وقّلعو ماحلارة كّال ،بالزورينه
  .مع القسر ،بالغصب : زور ايله: التركية

  .الزور: رانظ

هادا شب مزوزق وأختو : يقولون :زٓؤزق
بنوا  ،مزوزقة وهالعيلة كل اوالدا مزوزقني وغاوين

: الكالَم ،نقشه): العربية( على َفعَفل من زّوق الشيَء
  .حسّنه وزيّنه

  .الزئبق: وأصل زّوقه من الزاووق
  .زّوق: انظر

: كرجي شّب مزٓوزقاۤا]: من كمام[
  .يسَلم لنانتو ،ةمقطوف من َعوچ النونّي

من ! اليازوزك ال]: من سبام[ :زٓوَزك
  .املخنث ،الذي يعبث واليهدأ واليرعوي: التركية

حيرف النصارى اسم ژوزيف إىل  :ُزوُزو
  .زوزو يف عهد طفولته فقط

بنوا  ،لملا بلعب بزوۤغ: يقولون :زٓؤغل
  .الِغش):العربية(على فوعل من الزَغل 
  .ة مصدرًا ميميًااَملزوغۤل: وبنوا منه

ل زٓوۤغوقالوا يف اسم الفاعل اْمل
  .زوغلجّيةغلة واْملوزاْمل: ؤنثوامل ،غلجيوزواْمل

زوغلني ومجعوا اسم الفاعل على اْمل
  .زوغلجّيةزوغالت واْملواْمل

  .زؤغلاْمل: كما قالوا يف اسم املفعول
  

نبت ): العربية(حتريف الُزوَفى  :َفاالَزْو
جببال القدس وجببل  عامل يكون من نقيعه يف املاء 

  .الغايل شراب نافع
ويف حلب يغمسون أوراقه بالزيت 

  .ويدهنون بالزيت املولود
 ،زّينه ،نقشه: زّوق الشيَء: عربية :َزؤّق

  .الزئبق: وأصله من الزاووق
  

ألنه  ،التزاويققد يقع يف : قال اجلوهري
مث يدخل على  ،جيعل فيه مع الذهب على احلديدة

مث قيل لكل  ،النار فيذهب منه الزئبق ويبقى الذهب
  .-وإن مل يكن فيه زئبق-ُمزّوق: منّقش

  .))املزّوق((وحارة  ،زوزق: انظر
يقول  .الشخص: لالَزْو: من العربية :الزٓول

  .و الزٓولٕشُن: البدو
  .انظرها. والزوال لغة هلم فيه

  .الرجل: الزول: ويف السودان
ركة خّسالة وبۤا ]:من أمثاهلم[ :الزوم

أطلقوها على  ،عاللقن من ناقص زوم زايد زوم
ولعلها  ،مل جند هلا أصًال ،ة من غسيل الثياببالوج

  .ربعه): العربية(من كل شيء  ))الزام((حتريف 
أمني الفتوى  نكا ،أمحد بن عقيل :يينالزوۤت

  .ه ١٣١٦ مات س ،يف حلب
  .تيين اليوم يف حلبيوبيت الزو

  .اهليئة واللباس: الِزّي: من العربية :الَزّي
  .وهم قصروا ،األزياء: واجلمع
على آخر : يريدون ،البس عالَزّي: يقولون

  .ِزي
  .انظرها. املوضة: ويغلب أن يقولوا اليوم

كل سجرة وإال ّيف وكل َبَلد ]: من أمثاهلم[
  .وإال َزّي

دور قبل حنو الكانت ]: من لوحام[
 ،القرن أربعة جدران الواجهة هلا حتيط البناء

  .املرّبع: واملوسريبين طابقًا يسّمى كل غرفة فيه
ة من ّيا أقام البلدي عمارته قرب النافعومل

أربعة طوابق وذات واجهة أصبحت حديث اخلاص 
  .َبقت لو شوي تيصل للسما! يابو: والعام

فقري األصل يبيع فضالت والبلدي رجل 
  .الچيت وحنوه

  النساء يابث وسبب إثرائه أنه بلغه أن أزياء
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القدمية تباع بأسعار منخفضة ألن اإلقبال على الزي 
وسافر إىل باريس واشترى كمية كبرية من  ،احلديث

 روكر ،ضها وباعها بأسعار حسنةراألزياء القدمية وع
  .هذا عدة سنني فأثرى

  .تاريخ األزياء الشرقية: ١٤٩و٨٠ص١٣س: اهلالل انظر
  .األزياء: املوسوعة امليسرة انظرو

 .وأسهب الغّزي يف وصف مالبس حلب
  .٢٩١- ٢٨٦ص١ج  ))النهر((قال يف  ،وأزيائها 

أما الرجال فإم يلبسون برءوسهم أنواع 
وما رأيت أهل بلد من البالد اليت  ،العمم والكساوى

مايستعملونه ل حلب من جهة تنوع هدخلتها مثل أ
  .برءوسهم

فمنهم من يلبس السربوش والطّرة احلرير 
ويعتّم فوقه بالشاش املطّرز  ،أو الكتان أو الغزل

فيلوثه  ،باحلرير اهلندي املعروف باألغباين أو بالزبّتاية
: دورين أو ثالثة) لّفها وعصبها: العمامة ثمن ال(

وهم  ،وأواسط الناس أو أكثر من ذلك ،وهم التجار
  .ناف والبساتنة وبعض الفالحنياألص

ومن هؤالء من يلّف حتت األغباين شاشًا 
  .نًا لتكرب عمّتهأبيض أو منديًال ملّو

ومنهم من يعتّم فوق السربوش بالشاش 
وهم الطلبة والعلماء وبعض : األبيض اخلالص الرقيق
  .املستخدمني يف احلكومة

  .وقليل منهم من يبدله باألخضر أيام الشتاء
بقايا اإلنكشارية يعتّمون فوق وكانت 

ز باحلرير السربوش بقماش حريري أسود مطّر
ر أو األصفر وحيزمه من أعاله خبيط خشية ضاألخ

وقد بطل  ،وهذه العّمة تعرف بالَشّد ،االحنالل لعظمه
  .استعماهلا

وكان لعض قدماء النصارى يعتّمون فوق 
السربوش مبا يشبه الشّد املذكور دون أن حيزمه 

  .وقد بطل ذلك ،خبيط
  ومنهم من يعتّم فوق السربوش مبناديل

  .وهم بعض اليهود: سود أو مرّقشة بنقط محر 
فوق السربوش مبنديل أو  ومنهم من يعتّم

وهم شبان العامة من املسلمني : عدة مناديل موّشاة
  .والنصارى

إال  -كلها) كذا(وقد تستعمل هذه العمم 
عن  فوق قّباعة من صوف عوضًا -ماندر منها
  .السربوش

 -ومنهم من يقتصر على السربوش فقط
وهم القسم األعظم : -كما هو زّي الدولة العثمانية

والسيما النصارى واليهود ومن  ،من امللل الثالث
  .استخدم منهم ومن املسلمني يف احلكومة

 ،ومنهم من يعتّم فوق القباعة بشّف صوف
  .وأكثرهم ينسبون إىل الطريق

رأسه نوعًا يعرف ومنهم من يلبس يف 
 ،قبع ُمضّلع باخلياطة حمشو قطنًا: وهي ،بالدنبكّية

ملفوف فوقه على شكل كتلة شاش رقيق مطوي طّيًا 
  .وهذه العمة خمتصة خبلفاء الطريق ،ضّيقًا

ويوجد على غري هيئة هذه العمة عدة 
لكل طريقة عّمة : أنواع يستعملها أصحاب الطرائق

  .خاصة ا
فوق السربوش  يعتمون وكهنة اليهود

اكمًا على رونه طيًا ضّيقًا ويلّفونه متوبنسيج أسود يط
  .سلون وراءه الطّرةروي ،بعضه دورًا فوق دور

كذا (وباجلملة فإن أشكال العمم وهيأا 
  .عندنا التكاد تدخل حتت احلصر) رمسها

أما مالبسهم فأعمها أن يلبس الرجل قميصًا 
إما أن : القنبازب: قه ثوب يعرف عندناووف ،إىل ركبتيه

: ويعرف بالرّد ،يكون له زوائد ترّد على صدر البسه
يكون  أن وإما ،زي التجار وبعض اخلواص غالبًا ووه

وهو زّي شّبان  .مفتوح الصدر ويعرف بَزّي الياقة
وهذا يلبس حتته صدري مزرور من وسطه مما يلي  ،العاّمة

مث يشد فوقه زّنار من الشال  ،العنق حىت بطن الالبس
  .العجمي أو اهلندي أو غريمها
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اويل من رويلبس حتت هذا القنباز بنوعيه س
ويستعمله  ،القماش األبيض غالبًا أو املصبوغ بالنيل

وعلى كل حال  ،الفقراء أو أصحاب احلرف الوسخة
من وسطه البسه إىل قرب  فإن هذه السراويل ُيشّد

 ركبتيه عند النصارى إىل أو قدميه عند املسلمني
  .ويستران سوقهما باجلوارب ،واليهود

 ،وقنباز العواّم إىل ماحتت الركب بقليل
وأكثر املمتازين يلبسون . واملمتازين إىل قرب القدمني

ويصنع غالبًا من  ،فوق القنباز دثارًا يعرف بالكّبود
  .ويبلغ طوله إىل مافوق الزّنار ،اجلوخ 

من اجلوخ أو الشال تبلغ  ةويلبس فوق جّب
  .ظهر الَقَدم

والعاّمة جتعل الكّبود عريضًا واسعًا يصل 
  .إىل ماحتت الزّنار

وشيوخ اإلسالم وكهنة النصارى واليهود 
وبعض املتقدمني يف السّن يلبسون فوق ثيام جّبة 

  .واسعة عريضة األكمام منتفخة األباط
اريون وأصحاب ّكوالبساتنة والفّالحون وامل

رف الشاّقة يلبسون فوق القنباز عباءة زوقّية أو حلبية احل
  .ضّيقة قصرية األكمام يبلغ طوهلا إىل مادون الركب

وأكثر املمتازين واخلاصة يتبعون يف 
 ،فيلبسون السترة والبنطلون: مالبسهم الزّي الغريب

 ،ويستعملون مجيع مايستعمله الفرنج يف مالبسهم
  .بالطربوش اضون عنهاتوى القبعة فإم يعس

فوق الطربوش بالشاش  ّمومنهم من يعت
ويلبس فوق ثيابه جبة  ،األبيض ويتزّيا بالزي الغريب
وهم القضاة : بالالطة: تضرب ظهر قدميه تعرف

  .وبعض العلماء
أما يف األيام  ،وهذا كله يف اإليام الدافئة...

 .الباردة فيتدّثرون بفرى السمور والثعلب وغريمها
  .الفانيال واألثواب الصوفيةويلبسون أقمصة 

وعامة الفقراء يلبسون حتت القنباز 
  ...وفوقه فراء الغنم ،مقطّنات مدرّبة

يستعملن ): كذا(مالبس النساء وأزياؤهم 
يف كل مدة زّيا وشكًال من امللبوس الذي يتجّدد 

ومع هذا فإنك كنت جتد ...ظهوره عند نساء الفرنج
قد أسدلت : املسلمة يف غاية التحجب والتصّون

إزارًا يسترها من  عليها عند خروجها إىل مهامها
منديل رقيق يشّف هلا  فرقها إىل قدمها، وعلى وجهها

  .طريقها واليشّف عن وجههاعن 
قندرة تستر  -على األكثر–جليها رويف 

أو  ،بچنيلأو خّف من جلد أسود يعرف بال ،كعبها
لبست فوقه  قد ،أصغر له ساق إىل الركبة يعرف باملَست

وكان  ،البابوج: له نعًالمعموًال من اجللد األصفر يقال
أو تلبس نعًال من اجللد  ،هذا أقل استعماًال من القندرة

 ،اجلزمة: املذكور له ساق قريب من ركبتها يقال له
وهو خمصوص  ،وهذا أقّل استعماًال من القندرة والبابوج
  .بنساء الفالحني وسكان احلارات املتطرفة

بابوج خمصوص بنساء بعض األصناف وال
  .عاتواملتوّر

  .والقندرة هي النعل العام
مبالءة  روكانت املسلمة قبل ذلك العصر تأتز

: سوداء غزلية كثيفة تضعها على رأسها وتسدهلا مرسلة
مث صارت تستعمل يف  ،من غري أن تشدها من وسطها

 ىوَسَر ،بعض األحيان مالءة بيضاء تشّدها من وسطها
استعمال ذلك إليها على هذا النمط من نساء أمراء 

  .لى حلبعالدولة العثمانية وموظفيها الوافدين 
السود احلريرية ) كذا(مث ظهرت املالآت 
مث املقّلمة بالقصب  ،أو املقّلمة باللون األمحر أو غريه

ها مقّلمة وغري مث احلريرية الوردية وغري ،الفّضي
  ...االستعمالمقّلمة على ضروب وأشكال يف 

مث إن املالآت السود الغزلية مل تزل 
مستعملة عند نساء بعض الورعني ونساء الفالحني 

  .وسكان األطراف
وكانت نساء النصارى واليهود يستعملن 

إال أن اإلزار فيهن كان  ،اإلزار والنعل كاملسلمات
  .أقصر منه يف املسلمات



 

٢٧٤ 
 

ومل يبق فيهن من تستعمل األزر القدمية وال 
وليس من  ،تستعمل يف رجلها غري نوع القندرةمن 

  .عادان وضع املنديل على وجوههن
مث يف األيام األخرية ترك أكثرهن اإلزار 
وصرن يربزن متربجات بزينتهن باديات السواعد 

قد لبسن أثوابًا قصرية تبلغ  ،والنحور وأعلى الصدور
 ،وتسرن سوقهن جبوارب ضيقة تشّف عنها ،ركبهن

ذية هلا كعب طويل يضطر املرأة أن متشي وانتعلن بأح
  ...كأا متشي على رؤوس أصابعها ،منّكسة الرجل

وحكى دارفيو يف تذكرته أن احللبيات يف 
زمانه كّن يلبسن قلنسوة مصنوعة من الورق املقّوى 
متساوية األطراف هلا بطانة قماش رقيق مصبوغ 

وهلا ظهارة من قماش حريري أو  ،بلون من األلوان
وكانت هذه القلنسوة  ، مقّلم بعمل التطريزقطين

  .تعرف عندهم بالَكبنكاية
يريد احلشية تشّد على (جازة وليست الِع: قال
فكنت تراهن مع : مستعملة عندهن ) العجز لتكربه

كذا استعمل السلت (الت غري مكّف لتًااعتدال قدودهن س
  )...مبعىن االعتدال

وكان النساء يضعن يف رقان أطواقًا من 
رجلهن حلقًا من فضة هلا أذهب تعرف بالضفدعة ويف 

  .وقد بطل استعماهلا اآلن ،شناشن تعرف باخلالخيل
واعتاض أهل الثروة عن الضفدعة بقالدة 

  .نة من عدة حبال يسموا البغمةمن اللؤلؤ مكّو
  .نوأما نساء الفقراء فلم يزلن على ضفادعه        

وليس لبس القّفاز يف أيديهن معتادًا إال عند 
  .ات منهنجناملتفر

وباجلملة فأكثر زي النساء الغنيات يف 
  .حليهن وملبوسهن كزي نساء الفرنج على السواء

: استمد احللبيون من مصر قوهلم :الَزي
ا بزّي ّيكأن من تز: أي شبهه ،فالن زّي األسد

  .شبههأشخص 
  .زّيي على زّيو: يقولون 

مضى : يريدون ،را زّي الناس: ويقولون
  .الباس: وجياب ،إىل املستراح أسوة بكل الناس

احلج مندور زملة آدمي زّي : ويقولون
  .احسانك

  ]:من مواويلهم املستمدة من مصر[
  .ماحّد زّيي على خّلو انضىن حالو

  
: واجلمع ،بائع الزيت: عربية: الزّيات

  .ةالزّياۤت
  .الشاميةقاموس الصناعات  انظر

  
. مصدر زاد: الِزيادة: من العربية :ةياۤدالْز

  .انظرها
زيادة وزيادت : واستمدت التركية

  .وزيادات
  .الزيادة برادة: يقولون

  
خشبتان يضغط ما الَبيطار جحفلة  :ارٔيالْز

  .الدابة العليا ليتمكن من بيطرته
  .انظرها. َزّير عليه: ويبنون منها فعل

  .انظرها. الَزّو: أيضًا رياويسمى الْز
  .َيَراْز: ويف الكلدانية ،ٓيرٓاْز: ويف السريانية

  .كترة شّد الزيار على إنسان بتأذيه: يقولون         
  
. هرمصدر زا) العربية(من الِزيارة  :يأرةالْز

  .انظرها
ت لزيارة القبور رزيا: واستمدت الفارسية

  .ومن يعتقدون فيهم
  .الزيارةرّد للو ]: من كالمهم[

  .ف من القرينةرزيارة قرب النيب تع: والزيارة
أو زيارة  ،يطعمك الزيارة]: ومن دعائهم[

  .النيب أو زيارة قرب النيب
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مارة وانقطعت ماتت اْحل]: من كمام[
  .يات مايفرزيارة وبربارة ومص. يارةالْز

ن متل الَشّقة عاملرضا]: من تشبيهام[
  ).كالم أسلوب لكٍل: يريدون(زيارة اخلطيب 

  .٢٥١ص٢ج اية األرب للنويري  انظر
إحدى قبائل : فخذ من اهليب :يارةالْز

  .حلب
  .من قرى حلب يف عفرين :يارةالْز
يف : يريدون ،يانيب ْز: يقول البدو :يانْز

: ِزيان: من التركية عن الفارسية ،األمر خسارة
  .النقصان ،التلف

من أنه  ))الرباهني احلّسية((والصحة لقول 
  .العربية مبعىن اجلميل ))الزين((من 

من أشباه : الزئبق: من العربية :ٔبقالزۤي
مائع ثقيل فضي اللون يتحد مع مجيع  ،املعادن
اليتجمد إال يف درجة  ،٦,١٣ ثقله النوعي ،املعادن
  .مئوية ٢,٣٧٥ ويغلي بدرجة ،حتت الصفر ٤٠

ويف ميزان  ،يستعمل يف بعض األدوية
  .احلرارة

  .وأكثر وجوده يف الصني
َزاَبج : ويف الكلدانية ،بجزۤي: ويف السريانية

  ).افًاگكالمها جيمه تلفظ (
 ،ژيوه: واستمدت العربية امسه من الفارسية

  .وتلفظ ژيڤه
: واستمدت اإلسبانية امسه من العربية فقالت

AZOGUE.  
: واستمدت الربتغالية امسه من العربية فقالت

AZOUGUE.  
: التركية امسه من العربية فقالتواستمدت 

  .زيَبق
واستمدت البلغارية امسه من التركية 

  .JIVAK: فقالت
  .طاله بالزئبق: زأبقه: وبنت العربية منه فعل        

  .زٓوبقٓو: وهلجة حلب تقول
  .زوبق: انظر

  .زبق: كما بنت هلجة حلب منه أيضًا فعل
  .انظرها

  .ويباع الزئبق يف سوق العّطارين
ملكافحة  يشتريه البدو الريفيونوكان 

  .القمل
يف ) أبا حيىي(جامع  ةويزعمون أن مئذن

  .لذا ترتّج ،اجلّلوم أساسها زئبق
 ،فالن متل الزيبق]: من تشبيهام[

  .ينسل بسرعة: يريدون
يطلقونه على اآللة املزّودة بزئبق  :ةبقليّۤالزۤي

يف داخل أنبوب ضمن مسطرة يعرف ا استواء 
ومساها  ،األسطحة العمودية واألفقية ودرجة ميالا

 ،فيها أداة النسبة التركية ))يل(( و ،بذلك األتراك
  .أي اآللة الزئبقية ،ء للتأنيثاوالت

دهن بعض : الَزيت: من العربية :تالزۤي
رية منها زيت عني الشمس وزيت وهي كث ،النبات

السيما  ،الكتان والغار وحب القطن راخلروع وبز
  .مما يعصر من النبات ويستخرج دهنه ،الزيتون

واليوم يطلقون الزيت على كل مادة دهنية 
زيت : ويقولون ،بيعيةطولوكانت حيوانية أو 

  ...السمك وزيت احلوت وزيت البترول و
انصرف إىل زيت  ،الزيت: وإذا قالوا

  .الزيتون
وقالوا يف  ،وهم سكّنوا  ،الُزيوت: واجلمع

  .الزيتات: مجع القلة
  .وأشهر الزيوت عندهم وأطيبه الزيت الكلزي       

  .بائعه: والزّيات
وكان يف حلب خان الزيت قرب باب 

  .ان هدمته البلديةاجلۤن
  .ويف حلب شركة زيوت معملها شرقي البلد
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والروماين والبيزنطي  ويف العهد اإلغريقي
كانت حلب إحدى املدن الكربى اليت تصدر الزيت 

  .والنبيذ
: ويف الكلدانية ،تٓاَزْي: وامسه يف السريانية 

  .َزيَتا
  .َزْيت: ويف العربية

  .تزۤي: ويف هلجة جزيرة مالطة
واستمدت األرمنية من السريانية الزيت 

  .TSET: فقالت
واستمدت اإلسبانية امسه من العربية 

  .ACEITEأو  AZEITE: فقالت
  .AZEITE: ومثلها الربتغالية فقالت

  .لون هالقماشة زييت: ويقولون
أش أنته خسران بآسو ]: من كالمهم[

  وزيتو حىت عم تتمىن لو املوت؟
  :ومن معارضات الزيين
  وإن هي تشوى أو تضاف لربغل

  عن حصِر ورّز وزيت وصُفها جّل         
  ).الكمأة: أي(

اللي أّمو بالبيت خبزتو ]: من كنايام[
 -اهللا وكيلك-عّنا اللي هالزيت. مدهونة بزيت

الغّش فيه من شجرة : يريدون(ة للحجرة رمالسج
  ).الزيتون إىل حجر الطاحون

تاكل مّنو الغِني زيت حلو ْب]: من تشبيهام[
        الزيتوچ متل سقاقات إدلب أيام . تشعل مّنووْب
فالن متل الزيت داميًا ). كهريزها على سطح األرض(

أجانا فالن متل . متل حكاية ابريق الزيت. وچطايف عاْل
وقع فالن ). الزيت يفسد احلليب(نقطة الزيت عاحلليب 
حتتو الغرق وفوقو : القنديل زيت بني خطرين وصار متل

  .احلريق
حببح يل البيعة ]: من دعائهم على فالن[

جيعل الربكة بزيت : يريد(وي اهللا يبحبح بزيتك ْش
  .خلص زيتو اهللا يرمحو). سراج حياتك

  .وزيت الغار رنا]: من دعائهم على فالن[
كول الزيت بتهّد احليط ]: من أمثاهلم[

. الزيت خبان الزيت عّز). يظنون أم يسجعون(
ت أيام الزيت أصبْح. ماحدا بقول عن زيتو عكر

  ).يف موسم الزيت قصريالنهار : أي(يت أمۤس
  .قّدو ملبايتْيدٓوبن زيتايت 
وّصى . ضوَّي عقد زيتاَتك]: من حكمهم[
عطيين تنكتك ألعّبي : إذا قال لك حدا: حليب ابنه

  .هات رعبون التنكة: لك ياها زيت قولو
لوط ويف الليل يف النهار ْب]: من كمام[

  .تويحبرق ْز
تغمس األم سبابتها ]: مهامأمن مناغاة [

نقطة زيت يف كفي الطبخ بّفي : بنها قائلةايف كف 
  .الطبخ بّفي
  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم[

  بّدو زيت وكربيتة      أقرع أقرع حنتيتة   
  عوــبابوجيت ترق      ة مابتنفعو   ـكربيت

  ]:من هنهونام[
  ياجنمة الصبح فوق الدار علّييت

  ب وجييت وضّوييتـاحلبايَشمّييت رحية 
  عليَّ إذا راحوا على بييت ندرًا

  ليب إن خلص زييتگالشعل هلم شحم 
  .يابّياع الزيت! يعّمي ياعل]: من أغانيهم[

  .نسبة األسيد يف زيت الزيتون: ٥١ص٧عدد١٤س: جملة األديب انظر
  .٤٨١ص٢٣وس٥٣٦ص١٨س: وجملة الضاد
  .٤٢٧ص٣١س: وجملة الكلمة
  .٢٢ص٧٠وس٩٣٩ص٣٠وس٧٦٧ص١٦س: واملقتطف

ي زيت غِل أيام السفر بر]: من لوحام[
ووحدة من حارة اجلّلوم  ،القاظ موشلون ماكان

واللمبة  ،بتقربين قامت وشّخت يف اللمبة املشعولة
  وليش ملا تشعل ولّسا فّيا شوية ،علتـشعلت وش

وبسرعة  ،والفتيلة شربانة ومرتوية بالقاظ القدمي ،قاظ
الست مرشة أم : الربق طار اخلرب يف احلارة وغريا
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ا معي اللي وتع ،محدو شخاختا قاظ شفناها بعينينا
شايلة ملبتا واللي شايلة ابريق القاظ واللي شايلة 

است مرشة خيّلي لك محدو خلص قاظنا يو ،سوداية
  ...وجوزي مرضان

يستخرجون من اخلروع  :عت اخلرۤوزۤي
ويستعمل أيضًا يف  ،يل األمعاءزيتًا يستعمل لتسه
  .تزييت حمرك الطائرات

من كبد  جزيت يستخر :كَمت الَسزۤي
يؤخذ منه جرعات  Dو  Aمساك غين بفتامني بعض األ

  .يف الشتاء للتقوية العامة
 بنوا على فّعل من زات الطعاَم :َزيَّت

فالطعام  ،أو جعل الزيت فيه ،عمله بالزيت): العربية(
  .زّيت ْم: وهم يقولون ،َمِزيت ومزيوت

زّيت املاكينة وزّيت الدوالب : ويقولون
  .والبكرة والقفل

زّيت : -كعادته-قال ))الرائد((على أن 
  .تزييتًا

روح الليلة نزّيتا نمّنا ]: من استعارام[
صدأت النفس والليلة موعد جالء صدأ : يريدون(

  ).مهومها بشرب اخلمر
وملا فرضت البلدية أن تكون أبواب 
احلوانيت حديدية منعًا النتشار احلريق صرنا نسمع 

ينادي به رجل يف يده  ))ت بابٓومزيّۤ((: صوتًا ينادي 
ويف األخرى قصبة ذات  ،سطل فيه زيت معدين

  .شراشيب يف رأسها
  
يف جبل مسعان ] من قرى حلب[ :تانزۤي

كما يرى األب  ،توينالزي: َزيٓتنٓا: من األرامية ،واعزاز
  .١٨٨ص٣٨س: املشرق: أرملة يف

  
مثر شجره : الَزيتون: من العربية :تونالزۤي

  ،موـبطيء الن ،قاء قد يعمر ألف سنةـطويل الب

  .البحر األبيض املتوسط بلدان صليموطنه األ
  .وورد ذكره يف اآلثار الفرعونية
الزيتونة : والثمرة الواحدة منه عندهم

  .والزيتونايةوالزيتوناي 
  .الزيتونات والزيتونايات: واجلمع
  .لون هالَيَلك زيتوين: وقالوا

ووجدت معاصر الزيتون يف سورية من 
  .العهد الكنعاين

  .وجيىن الزيتون يف الكوانني
وهو : ١٢٣ص١ج  ))النهر((قال الغزي يف 

وخالخلي ُيحّلى باملاء وبالقال  ،زييت للزيت: نوعان 
  .والكلس ويؤكل فقط

 ،وأكثر زيتون بساتني حلب من اخلالخلي
  .وقلما يسلم من الصقيع

  .انظرها. القيسي: واملستدير يسمونه
 أو ZAYTO: والزيتون باألرامية

ZAYTOUNO أو ZAYTOUNITHO.  
  .زت: اريتگوالزيتون يف ملحمات أو

: واستمدت التركية امسه من العربية فقالت 
  .تونَزْي

واستمدت اإلسبانية امسه من العربية 
  .وتلفظ أّثيتوناس AZAITUNAS: فقالت

: كما استمدا الربتغالية من التركية فقالت
ZEITIN.  

  .٩٣٩ص٣٠س: املقتطف انظر
  .٧٨ص٢٣س: وجملة الضاد

  .١٣١ص١١ج : واية األرب للنويري
  .واملوسوعة يف علوم الطبيعة

  .وكتب املفردات

على الرمز بغصن الزيتون  رواصطلح البش
  .مامةعلى السالم ذهابًا إىل أسطورة نوح واحل

أش جاب الزبيب للزيتون ]: من كمام[
  .وأش جاب العبدة للخاتون
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بقفرو اخلّبار  رالزيتون يف آدا]: من أمثاهلم[
  .نيِنتني بكوۤاي الزوۤاَجْن. ويف نيسان بقفرو كل إنسان

  : يهزج األطفال وهم حلقة]: من أهازجيهم[         
  بابا جاب يل ليمونه        حلقالقه زيتونه  

  اقةأجت عميت السّر         ها يف الطاقتحّطي
  ...سرقتا وراحت

  .نوع من طيور كّشة احلمام: الۤزيتوين
: عربية ،من مفردات الثاقفني: الزيج

ه يستخرج نوم ،جدول يدل على حركة الكواكب
  .التقومي

قال الشيخ ]: من عثرات األقالم[ :جةالزۤي
 ، بينهما عقد الزجيةّمت: ويقولون: إبراهيم اليازجي

 ،ومل ُيحَك وزن ِفعلة من هذه املادة ،الزواج: يعنون
  .وإمنا هي من األلفاظ العامية

شيا َزّيح الكاهن األ: يقول النصارى :َزّيح
: زَيح: من السريانية ،طاف ا: يريدون ،املقّدسة
  .طاف ا

أصله مصدر  ،الَعَلم العريب: من َزيد :دزۤي
اة أن يسوقوا مثال الفاعل حجرى كثري من الن ،زاد 

وأنصاف  ،ضرب زيد عمرًا: واملفعول بقوهلم
حلق أم اختاروا فعل او ،املتعلمني اليوم يسخرون
مث اختاروا زيدًا وعمرًا  ،الضرب ألن أثره حّسي

  .ظهما بثالثيتهما وسكون عينهماخلفة لف
إذا انتهى األمر مالزيد إال ]: من أمثاهلم[

كان يغش (يبا لخلصنا من بقرة أبو زيد وح ،عمرو
  ).حليبها فغرقت
عشرية تقيم يف الباب ويف جبل  :دزۤي

  .مسعان
 -انظرها–زّود : ويغلب أن يقولوا :َزيَّد

  .ضّد نقصه ،زاده: زّيده اهللا خريًا: عربية
  .تزييد: واستمدت التركية

من مصادر : دانالَزْي: من العربية :الَزَيدان
  .انظرها. زاد

: ةالَزيديَّ: من مفردات الثاقفني :ةديّۤالزۤي
 ،طائفة من الشيعة اختذت زيَد بن علي إمامًا هلا

  .ومنهم حنو مائة ألف يف فارس ،أكثرهم يف اليمن
وكان هلم يف اليمن إمام استقل بأمره من 

  .١٩٠١ سنة
ح باإلمام وغدت واليوم حدث انقالب طّو

  .مجهورية
من العربية عن  ،اصطالح موسيقي :الِزير

  .الوتر الذي يقابل البّم: زير: سيةرالفا
: وهم يقولون ،لأبو ليَلى املهلِه :الِزير

هم يقرءوا دنذكره مبناسبة أن له قصة عن ،املهلَهل
  .))الزير سامل((امسها 

أطلقوه على أكسيد الرصاص  :ٔرقونالزۤي
الطبيعي يطلى بلونه األمحر احلديد الطالء األول 

  .كبطانة ليمنع الصدأ
أطلقوها  ،من اصطالح احلياكة :ةالزيركوۤن
 ،خشبة ضّيقة طويلة يقعد عليها: على مقعد احلايك

  .انظرها. بنوها على الفيعلونة من زرك
األرض ): العربية(حتريف اجلزيرة  :ةالزيۤر

  .احملاطة باملاء
ومسوا قهوة الزيرة يف  ،ومجعوها على الزيرات

جبل النهر وراء القنصلية الفرنسية ألا كانت حماطة بنهر 
  .قويق

: عربية ،زأخضر متل الزي: يقولون :زالِزي
وتقف طويًال على ورق النبات  حشرة خضراء تطري

 ،كأا ترسل صوت زيز صوت وهلا يف طرياا
  .فسميت به

  .الزيزان: واجلمع
  .زوزٓا: وامسها بالسريانية

  جرـش: الَزيَزفون: من العربية :زفونالزۤي
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يغلونه ويشربونه  ،س له مثريل ،زهره طيب الرائحة 
  .مع السكر

  .والكلمة يونانية األل
  ]:من حكايام التندرية[ :ةزون وزيزوۤنزۤي       
وانكتب  ،النصيب روصا ،وزيزونة عبدةبد عزيزون 

 ،يف احلّمام هوهّلق زيزون .كتاب زيزون على زيزونة
رد واّال كم وحدة أجوا وهي عم بتنقع البيلون بو

   لعند زيزونه
  .زيزون مالو زّبارة ،شلون جتوزيت زيزون-

على نصيبا املسّخم وراحت  زعلت زيزونه
  .لقرنة وحدا

كّني ضّيعيت  ،نةالعادة زيزونة زعال: سألتا مرا
  !الطاسة

  ).حارنة: تريد(أنا هرانة  ،ياريت-
  .عيت املنشفة أو املشطكّني ضّي-
  .أنا هرانة هرانة ،ياريت ياريت-
  وليش أنيت هرانة؟-
  .زيزون مالو زّبارة-

انة هرانة ره هزون: راحوا وقالوا لزيزون
ن زّبارتو زيت هأجا زيزون ود .رانةگاعدة بالگ

  .طاقة احلّمامه من ودّال ،تيلمع
ندان رمتل ماإلو دان إلو د: صاحت زيزونه

 ،ة احلمامگوبعينكن شفتو من طا ،وجنينة رحيان
  .خّبيه خّبيه من عيون البيضان

. مصدر زاغ: غالَزْي: من العربية :غالزۤي
  .انظرها

. بنوا على فّعل للتعدية من زاغ :َزيَّغ
 .انظرها). العربية(

): العربية(مصدر زاغ عن الطريق  :الَزَيغان
  .جار: وعن احلق ،عدل ومال

حتريف  ،اشتراه زيف: يقولون :فالزۤي
: البيع أو الشراء على التخمني): العربية(اجلزاف 

  .ُزافگ: عن الفارسية ،دون وزن والكيل والقياس

التسمع لو هادا حبكي ]: من استعارام[
  .زيف

  .جعلها زائفة: زّيف الدراهَم: عربية :َزيَّف
  .فَزۤي: ويف السريانية

  .العاديات املزيفة: ٥٧٧ص٢٨س: املقتطف انظر
ماأحاط : زيق القميص: عربية :يقالِز
  .املكفوف منه: وزيق اجليب ،بالعنق منه

  .وهم أطلقوها على جانب كل شيء
  .الزياق :ومجعوها على

من  ))زيق((ويرى األب رفائيل خنلة أن 
  .الفارسية ))ِزه((

زيق فالن . بيَّن زيقو]: كالمهممن [
حتتمل هنا (زيق وانفتح الباب . و وسخنضيف َأ

  .))أن تكون حكاية الصرير أيضًا ))زيق((
  .زيقك ماهو زديقك]: من حكمهم[

وحكاية  ،حكاية صرير الباب وغريه :زيق
  .صوت العصافري

  .زاق زيق: انظر
  ]:من أهازجيهم[

  زيق عصافريي زيق        يا بلبلي يابلبل   
 ،جعل له زيقًا: َبوزّيق الث: عربية :زئّق
مضى إىل : يريدون ،زّيق بسيارتو: وهم يقولون

  .الزيق
  .الزيق: انظر

  .تزّيق مطاوعًا له: وبنوا 
 ،ضّد الشني: نالَزْي: من العربية :نالزۤي
  .زخرفه ،حّسنه: ومصدر زانه

اللغة : وذكرها إبراهيم املازين يف مقاله
ومن : ٢٣ص٥٣س: نشره يف اهلالل ،العامية يف العراق 
  ...))زين((األلفاظ الشائعة 
ؤال ـها يف جواب السـويستعملون: وقال

  يف ))زين((: ولـفتق: ى حاضر يف عاميتناـأو مبعن



 

٢٨٠ 
 

 ،جواب السؤال عن صحتك مثًال أو عن حالك
إذا طلبت منه شيئًا أو  ))زين((: ويقول لك اخلادم

  .كلفته أمرًا
أردت أن تعرب  أيضًا إذا ))زين((: وتقول
  .رتياح أو الثناء بإجيازعن املوافقة أو اال

  . هال بالزين ياأمي هالبا]: من أغانيهم[
  : غريها

د مفّتح بني رآه يازين آه يازين العاشقني   ياو
  البساتني

  :غريها
  ا اجلنينةاورد جّوي       قومي ومتختري يازيَنه  

وحياة هاللحية الزينة : من إميان البدو
  ).الطاهرة: ... واحللبيون يقولون(

مد الزين حمصّلوا على : ويف هتافة العرس
  .ساور: انظر. الزين مكحول العني واليعادينا اهللا عليه

سّتي زين وأجاها رمد ]: من كنايام[
  .العني

وهم  ،زخرفه ،هحّسن: زّينه: عربية :َزيَّن
زّينت البلد جلّية أمحد مجال باشا أو : يقولون أيضًا

  .من شان عيد االستقالل
  .تزيني وتزيينات: واستمدت التركية
  .نيَّۤزاْمل: ويسمون احلّالق

فالن إذا قام ماببّين وإذا ]: من كمام[
  .قعد مابزّين

استمدته من  ،من أمساء إناثهم :َنبزۤي
  .زّنوب: ويلّطفونه فيقولون ،العربية

ن ّيمن تز االسم: ةالزيَن: من العربية :ةيۤنالِز
وهم يستعملوا ملعىن تزيني البلد  ،وما يتزّين به

  .ملناسبة ساّرة عمومية
  .زينت: واستمدت التركية

ستقالهلا اورية بعد سويلفت النظر أن 
  وابـوأب ،اتـدا مع مصر كثرت الزينـووح

أفانني اهلمايون أصبحت هي وحدها زينة حتمل 
  .كل هذا مبناسبة أو بغري مناسبة ،الزينات

زينة . العقل زينة لبين آدم]: من أمثاهلم[
يبّين  زينة الكار). أشبهوا أخواهلم(: البنني إذا خّولوا 
  .على  صاحبو
: عنب زيين وزيتون زيين: يقولون :يينالۤز
  .دّياجل ،احلسن: نسبة للزين

  .انظرها. لغة هلم يف الزّوان :يوانالِز
الزيوانة والزيواناي : واحدته عندهم

  .والزيواناية
  .الزيوانات والزيوانايات: اجلمع
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وحنطة  ،ونت احلنطةزۤا: وبنوا منه فعل
  .إذا كثر زيواا: زيونةْم

ويف  ،زيٓزنٓا: والزيوان يف السريانية
  .زيٓزَنا: الكلدانية

  ]:من أغانيهم[
  شر مالو زيواينالدۤا          املاين   ! ياّميا ٔماين

زيوان َبلدي والحنطة ]: من أمثاهلم[
  .زيوان حلب والحنطة جلب. الصلييب

  .زاون: انظر
  .زاون: انظر :ٔونزۤي
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أو  ،ژاء: ويسمي األتراك هذا احلرف ]ژ[
  .زاء فارسية

والفرس هم الذين اصطلحوا على رمسها 
  .زايًا بزيادة نقطتني على نقطة الزاي العربية

ويف حساب اجلّمل جعلوها كالزاي تعدل 
  .السبعة

فيقولون يف  ،لب جيمًاحوقد يبدلوا يف 
ژوزيف و ژميناستيك وژاندارمه وژورنال وژاك 

  جوزيف ومجناستيك وجندرمه وجرنال :وژورژ
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  .وجاك وجورج
كيف نعرب عن احلروف : ٦١٠ص٨س: جملة امع العلمي العريب انظر

  .E G O P V: اإلفرجنية
اللحم : JAMBON: من الفرنسية: نالژامبٓو

  .ّخن السيما حلم اخلرتيردامل
  .اجلوكر: انظر :رالژٓوۤك

  .يتزواجل: انظر :الژيزويت
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السني حرف هجاء صحيح من  ]:س[
حثه (( :احلروف املهموسة العشرة اموعة يف قوهلم

  .غري الظاهر: اخلفّي: واملهموس ،))شخص فسكت
خمرجها : والسني من احلروف األسلية أي

  .رأس اللسان
  .حّيز واحدوهو مع الزاي والصاد يف 

وهذا ما محل مرتب حروف اهلجاء الواضع 
نصب عينه مجع األشباه أن يقتلعها من حملها يف 

وأنه يتخطى ستة أحرف قبلها ليجعلها  ))سعفص((
  .جبوار أختها الزاي

واليأتلف مع الصاد يف : وقال األزهري
  .كلمة عربية

نية من الكلمات العربية وهو يف الدرجة الثا
  .استعماًال

احلرف اخلامس والعشرون يف األجبدية وهو 
  .املشرقّية

وهو احلرف احلادي والعشرون يف األجبدية 
  .املغربّية

وهو احلرف الثاين عشر يف ترتيب 
  .املشارقة

وهو احلرف الرابع والعشرون يف ترتيب 
  .املغاربة

  .وهو احلرف العشرون يف ترتيب سيبويه
وهو احلرف الثاين عشر يف ترتيب اخلليل 

  .كمواحمل
ويعدل يف حساب اجلّمل عند املشرقيني 

  .الستني
كما يعدل يف هذا احلساب عند املغربيني 

  .الثالمثئة
والسني أسوة بكل احلروف اهلجائية يذّكر 

  .ويؤّنث
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: َكت أيْمۤس: واسم السني بالكنعانية
  .َسَمكة

ه بالسريانية والكلدانية كامسه وامس
  .ْمَكتۤس: بالكنعانية

  .َسّمخ: وامسه بالعربية
سني  ،َس: سني َس صب: وكانوا يتهجّونه

  .س: ِخض ِس  سني ،ُس: َفعْرُس 
من : بتسهيل اهلمزة: حأو الساۤي :حالساۤئ

ذهب : اسم الفاعل من ساح يسيح: السائح: العربية
  .يف األرض

  .ساح: انظر

ويقولون  ،وهم يرّدون ،الُسّياح: واجلمع
  .السّواح: أيضًا خطأ

  
سايح أمرييكاين  أجاك]: من كمام[

فاستعماهلم الكلمة فيهم  ،األمريكان اشتهروا بالبذخ(
  ).أو يف من جياريهم حقيقة ويف نقيضهم جماز للتهكم

  
: من العربية: من مفردات الثاقفني :رساۤئ

وهم يستعملوا خطأ مبعىن مجيع  ،باقيه: الشيء رسائ
  .الشيء

الشائع : املثل السائر: من العربية :رَمَتل ساۤئ
  .بني الناس

فيجيبه مباريه يف  ،متل سائر: ويقولون
  تلك؟مام: األمثال

  
اسم الفاعل : الساِئل: من العربية :لالساۤئ

  .انظرها. من سأل
  

: الساِئل: من العربية: لأو الساۤي :لالساۤئ
  .انظرها. اسم الفاعل من سال املاُء وحنوه

  
  

  .على كل مائعويطلق السائل 
  .انظرها. مصدر سأل: عربية :الُسؤال

: ويف الكلدانية ،ُشٓوآال: ويف السريانية
  .ٓواَالُش

كما مجعوه  ،وهم أمالوا ،األسئَلة: واجلمع
  .سؤاالت: على 

  .لكل سؤال جواب: يقولون
ُتركت : سابت الدابُة: عربية :ساب

: وهم يستعملوا كالعربية الزمة فيقولون ،وأمهلت
يبين وِس ،سابو: كما يستعملوا متعدية ،ةيۤبة سۤاالدبّۤ
  .حلايل

  .سّيب: رانظ

  .جنينة سابا انظر :ة سابانيۤنْج
العدد الترتييب : الساِبع: من العربية :عالساۤب

  .يكون بعد السادس وقبل الثامن
  .واأسكنوهم  ،الساِبعة: واملؤنث 

 ،غالبه يف السباق: سابقه: عربية :سأبق
  .جرى معه يف السباق
: وهم قالومها ،الِسباق واملسابقة: ومصدره

وإذا  ،بإسكان سني املصدر األول وميم املصدر الثاين
  .أبقوها مضمومة جاروا فيها لفظها العريب

اسم الفاعل  :الساِبق :من العربية :قالساۤب
  .انظرها. من سبق

  
مستمد من العربية  تعبري تركي: ساِبقًا

  .ميف الزمن املتقِد: منصوب على الظرفية أي
  

حكمت عليه احملكمة ]: يقولون[ :ٔقةالساْب
اصطالح تركي  ،قةباحلبس سنتني ألّنو مالو ساْب

  .مل يرتكب هذا اجلرم يف مامضى: حقوقي مبعىن
  .سابقة: واستمدت الفارسية
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وهم  ،السوابق والسابقات: وجيمعوا على
  .مييلون يف األول ويسكّنون يف الثاين

 ،سابل والتدابل]: من حكمهم[ :لساۤب
أسبل : وظين أم يريدون ،ليس يف العربية ساَبل

ضربه ضربًا : من دبله بالعصا: عفوك والختاصم رستا
املوازنة مع  ))سابل((: أهم إىل قوهلمجلوالذي أ ،متتابعًا

  .))دابل((
: ةالساِبَل: من العربية: ةأو الَسابۤل :ةۤلْبالسۤا

  .الناس املارون عليها: وجمازًا ،الطريق املسلوكة
وهم سّكنوا  ،الت والسوابلالساِب: واجلمع
  .األول وأمالوا الثاين
فالن قطع  ،عدَّى سابل مقطوع: يقولون

  .ةۤلالساْب
والغزي  ،ويلفظوا الصاطورة :الَساتورة

 ))ساتورة((يرمسها مرة . ٣٩و٣٨ص ٢ج : ))النهر((يف 
اسم أطلقوه على خمزن املاء يف : ))ساطورة((وأخرى 
ولعلهم بنوا  ،ًال لتسميتها هذهيمل جند تعل ،قلعة حلب

 ،مبعىن أخفى) العريب( ))ستر((على فاعولة من فعل 
  .البئر اليت ليست مكشوفة: يريدون

 SETAمن  SATIN: رنسيةفمن ال :نيالساۤت
وهم أطلقوه على ضرب من النسيج  ،مبعىن احلرير
  .شاحلريري املنّق

 على أن جرجي زيدان قال يف اهلالل
واألرجح أا حمرفة عن اسم بلد من بالد  :٤٤ص١٦س

حّرفوه عن  ،))زيتون((كان العرب يسمونه  ،الصني
ج يوهو ميناء يصنع فيه نس ،الصينية ))شوانشو((

نسبة إىل حمل  ))الزيتوين((حريري صقيل ّمساه العرب 
أول من تناوله منهم اإلسبان فحرفوه ... صنعه
وأخذه اإليطاليان  ،)أسيتوين( ACEYTUNI: وكتبوه

ووصل  ،ZETTANI: عن اإلسبان فزادوه حتريفًا فقالوا
  .SATINأو  SATINEإىل أهل فرنسا وغريها 

جرى على وجه : ساح املاُء: عربية :ساح
  .األرض

  .بسوح :وهم يقولون ،يسيح: ومضارعه
: وهم يقولون ،ح والَسَيحانالَسْي: ومصدره

  .يحانيح والۤسالۤس
ومثلها يف  ،ٓشح ذاب: ويف السريانية

  .الكلدانية
  .جال: ساح يف األرض :ساح

  .السياحة: انظر
قال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات أقالمهم[
ون كسفيع: والسّواح غُهُم الصّيا: يقولون: اليازجي

بالواو ألنه من : الصّواغ: والصواب ،يف اللفظني
  .بالياء ألنه من ساح يسيح: والسّياح ،صاغ يصوغ

ية اليت األكثر: يريدون :األكثرية الساحقة
وعلى كل ليس  ،ها جمازًاتغلبت على من دوا ودّقْت

  .من أسلوب العرب أن يقال هذا
يف البحر ر: الساِحل: من العربية :لالساۤح

  .وشاطئه
وكان القياس : ٨٠ص ))اإلصر دفع((وقال يف 

اء إذا ارتفع املّد ذو ساحل من امل: أو معناه ،مسحول
  .مث جزر فجرف ماعليه

تفع رجزء من قعر البحر ي: ريفه احلديثعوت
على أن يكون مغمورًا بكمية من املاء  ،عما حوله

  .تساعد على املالحة فيه
اه يامل((ووضع امع العلمي العريب 

  .لليت تقرب من الساحل ))الساحلية
  .خفر السواحل: وقالوا

  .خفر السواحل: واستمدت الفارسية
 ،وٓلحسۤال ْبٕنۤز]: يقولون[ :لۤحالسۤا

): العربية( ))لالَسْح((حتريف  ،وّبخه وسّبه: يريدون
  .المه ،شتمه: مصدر سحله

  أنه يراد ٨٠ص ))رـدفع اإلص((ويرى يف 
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  .حمل الرتول: ألنه كساحل البحر ،بساحله قفاه
احلي البناء  رفضاء بني دو: عربية :السأحة

  .فيه
  .الساحات: واجلمع

 ،ٕة املعركةساۤح: وإذا أضافوا الساحة حنو
أمالوا احلاء ورّدوا التاء إن تالها : حارتنا ْةساۤح
  .وإن تالها متحرك سكّنت ،ساكن

النيب بني بّوابة ] : من حارام: [ةۤزة ٕبساۤح
  : ويف تسميتها املذاهب التالية ،ريفوقلعة الْش
 ،يف الَبّز مبعىن النسيجرحت ))بزه((أن  -ً ١

كما يف  -أضيفت احمللة إليه لكثرة مايوجد فيها
  .٣٦٩ص ٢ج  ))النهر((

التركية  ))ِبَزه((حتريف  ))بزه((أن  -ً ٢
 .٣٦٩ص٢ج ))النهر((قاله الغزي أيضًا يف  ،حنن : مبعىن
  .والأدري حينئذ ماسبب إضافة احمللة إليه :مث قال

أي  ))إضافة احمللة إليه((: قوله : ونقول حنن
ألن التركية  ،اليت مبعىن حنن غري صحيح ))بزه((إىل 

مث  ،بزم ساحت: بل تقول: التقول ساحت بزه
  :حاول دعم ماتقدم فقال

لعل الذي بىن جامعها كان تركيًا يعرف 
  ).وأا مبعىن حنن ))بزة((أي بلفظة (ذه اللفظة 
ألن  ،الطري اجلارح: أا حتريف الباز -ً ٣

كما هو –احمللة كانت بستانًا يرّبون فيه طيور الباز 
وإذا صح هذا كانت التسمية  ،وا رنومي -مشهور
  .صحيحة

: أن أصلها ساحة البازات أي -ً ٤
  .على ااز ،األشراف ذوي النفوذ 

ورد امسها يف منظومة الشيخ وفا  -ً ٥
  :٢١و ٢٠ص

  ضرحيه منوَّر جليُّ   أبلوقيا النيبُّ  ))بزا((ويف 
 ))ساحة بزا((أما : ِتلووعّلق عليه األب َت
: ىنـمبع ))فزٓا((: ريانيةـفرمبا جاء امسها من الس

  كذاـواليبعد أن تكون دعيت ه ،ّزـساحة الب

األمهات إذا نقص  فيها تقصدها لوجود مرضعة
  .حليبهن

فضل ((راجع احلافظ أبا ذر يف تارخيه 
بلوقيا من األنبياء مدفون يف حملة : منها ))املزارات

  .ىالتركمان املعروفة اآلن بساحة بۤز
  .تعليقات األب توتل يف حاشية املنظومة انظر

  .بوابة النيب: انظرو
  .مث ورد يف منظومة الشيخ وفا أيضًا

  حرب جليل فضله ُمبُني      دفُنيوقرب ّمحام بزا 
  .قسطل ساحة بزة: ١٢٠كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة ص انظرو

َديدة بني اْجل] من أحيائهم[ :نرية التنۤاساۤح
وهي خارج السور وفيها كانت  ،وقسطل املشط
  .تنانري الكلس

  :٨٤صويف منظومة الشيخ وفا 
  هوالشيخ صاحل له يف الساح

  الساحهيف مسجد قرب رحيب 
يدة أمام دساحة يف اْجل :ة احلطبساۤح
 ،ب واليزالطفيها احل كان يباع ،قهوة السيسي

  .واآلن حولتها البلدية إىل حديقة
وهناك ساحة احلطب أيضًا يف حي حمطة 

كانت أيضًا مستودع احلطب الذي يأيت به  ،بغداد
  .القطار

تقع بني باب ]: من أحيائهم[ :ة َحَمدساۤح
وَحَمد الذي تنسب إليه  ،حجيج كاكنيالنريب وْد

  .الساحة جمهول
تقع بني باب ]: من أحيائهم[ :ٕة امللحساۤح

مسيت ذا ألا كان حيمل  ،األمحر وحارة البستان
  .إليها ملح اجلّبول ليباع يف سوق اجلمعة قرا

  .انظرها. ألتونبغا: ويسمى هذا احلي
ت الشمعة ساۤخ]: يقولون[ :ٔساخ

ذابت : املهملة ءباحلا: حتريف ساحت ،مالشوب
  .وجرت
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  .سّيخ وتسّيخ انظر
  .ساخ دّمو: يقولون

صار : قوَمه ،شُرف وَمُجد: عربية :ساد
  .سيدهم

  .ةياۤدالْس: وهم قالوا ،الِسَيادة: واملصدر
  .سيادت وسيادتلو: واستمدت التركية

يكتبوا (احلسود اليسود ]: من حكمهم[
وقد يضيفون إليها  ،وهي من حكم جند أيضًا ،)لوحة

  .))وكل أيامو سود((
  .دق َتسقرّۤ]: من أمثاهلم[

العدد : الساِدس: من العربية :السادس
  .الترتييب يكون بعد اخلامس وقبل السابع

  .ثدث: اريتگويف ملحمات أو
من بلد إىل  ،ذهب يف األرض: عربية :ٔسار

: الكالُم واملثُل ،سلكه: وفيه الطريَق ،ذهب: بلد
  .شاع يف الناس

. يوم اخلسيل اركاب وسري]: من أمثاهلم[
  .مركب الضراير سار ومركب الساليف حار

  
عندو بضيعتو ٔمي ]: يقولون[ :حۤرالسۤا
اسم الفاعل من : الَسارح: من العربية ،عالسارح

ويف اصطالح  ،جرى جريًا سهًال :السيُل حَسَر
  .لف أن نرفعه إليهاسقى األرض مباء اليك: الزراعة

  
نص  ،دۤرأش َبك سۤا: يقولون :دۤرالسۤا
اسم الفاعل : حتريف الشارد العربية: األلف مخسمّية

  .يريدون أنه شارد الذهن - انظرها - . من شرد
  

حتريف  ،و بقضيتورسار: يقولون :سأرر
  .أعلمه خبفايا أمره ،ه بسّركّلم): العربية(ساّره 

  :احللبية الحـبنت أمحد بن الص :سأرة
  
  

دمت إىل قو ،دخلت األندلس ومدحت أمراءها
ت جلاا وسم فخاطبت أمراءه ١٣٠٠سبتة آخر سنة 
مث تصوفت ومكثت يف فاس تعّلم  ،كتاا وشعراءها

  .وتؤلف
: وقال ابن القاضي يف ترمجة ابن سلمون

ولقي بفاس الشيخة األستاذة األديبة الشاعرة سارة 
التصوف وأنشدته  وأجازته وألبسته خرقة ،احللبية

  ....قصيدة من شعرها
  .األعالم للزركلي رانظ

  .والصانوط انظرها. لغة هلم يف السّراد :السارود
ي املرض الساِر: يقولون  :الساري

الداء الذي ينتقل : يريدون ،واألمراض السارية
  .))املنت((ومل يذكره يف  .بالعدوى

: هاساس الدواّب وغَري: عربية :ساس
  .بأمرهادّبرها وقام 

  .السايس والسياسية: انظر

اللي معو املال كل الناس ]: من حكمهم[
  .بتسوسو واملامعو املال كل الناس بتدوسو

ريي بيعرف وۤت ،ساساه: يقولون: ساَسى
  .حتريف ساس املتقدمة ،ساساة ضروريةواْمل ،اسيبۤس

مسى به  ،من أمساء ذكورهم  :عساۤط
اسم : عالساِط: من العربية ،األتراك وهم جاروهم

ارتفع وانتشر : والرائحة الفاعل من سطع النوُر
  ).واألصل النور(

: من العربية: ويلفظوا صاطور :الساطور
آلة قاطعة ثقيلة يقطع ا اجلّزار اللحم أو : الساطور

  .قطع: مبعىن) العريب(وفعل سطر  ،يكسر ا العظم
ساطور: التركية فقالت اواستمد.  

الفأس : الصاقور: انيها يف العربيةويد
  .َولعامل ،الكبرية تكسر ا احلجارة

  .الصاطور: ويف هلجة حضرموت
  .الشاقور: ويف هلجة تطوان
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ومادة سطر يف السريانية كمادة سطر 
وعليه  ،مفادها القطع والقسم ،وشطر يف العربية

: ويف الكلدانية ،ٓسطورٓا: فاسم الساطور يف السريانية
  .ٓسطورا

استمدت الرومانية من التركية ساطور و
  .SATEUR: فقالت

من ) العربية(ويرى بعضهم أن الساطور 
  .قطع: مبعىن SECOمن فعل  SECURIS: الالتينية

ويرى عيسى إسكندر املعلوف أن الساطور 
  .السيف القصري املستقيم: قصاتور: من التركية

  .السيف: ُتور: رمنيةويف األ
  .الساتورة: انظر :الساطورة

 ،ساعساع ْبااهللا ْبيى مشا: يقولون :َساع
مل جند  ،وهي هلجة ريف حلب ودير الزور وماإليها

  :ولعلها مما يلي ،هلا أصًال
حتريف  ))الساع((و ،))مع((أن الباء مبعىن  -ً ١

جرى على وجه : مصدر ساع املاُء) : العربية( ))عالّسْي((
  .األرض مضطربًا
حتريف  ))الساع((و  ،أن الباء كما تقدم -ً ٢

السعو : وهم يقولون يف السعي(املشي والعدو : ))السعي((
  ).أيضًا

كلها كلمة واحدة حمرفة  ))بساع((أن  -ً ٣
  .اجر ،اخُط ،ِسْر: السريانية مبعىن ))ساعْف((عن كلمة 

: قال مدير برق البوكمال ملوظف عنده
ناوشين الرباقي َتريد أمشّيا ! ياول عّظوب ! عّظوب 
  .بساع

أطلقوها على بائع : أو الساعتجي :الساعايت
  .الساعات أو مصلحها

 ،والعربية تنسب إىل اجلمع يف مذهب
  .وغالبًا تنسب إىل املفرد

 ،الساعّي: وعلى النسبة إىل املفرد يقال
  .وأنت ترى أن الساعايت خري

  .الساعة: انظر
  .قاموس الصناعات الشامية انظر

بعدها  - انظرها-من الساعة :الساعتجي
  .أداة النسبة: التركية ))جي((

  .الساعايت:انظر
  .عاونه: ساعده على األمر: عربية :دسأع

وضع الساعد على : وأصل املساعدة
  .الساعد يف حتقيق العمل

  .وهم أمالوا ،اُملساعَدة: واملصدر
وهم سكّنوا  ،اُملساِعد: واسم الفاعل

  .وأمالوا
  .وهم سكّنوا ،اُملساَعد: واسم املفعول
  .عاون: َسَعد: ويف العربية

  .مساعدت: واستمدت التركية واألوردية
اهللا يساعدو ]: ومن دعائهم على فالن[

  .اهللا يساعدو عالقتلة اللي قّدامو. ويعينو
  .اهللا يساعد مرتو عليه]: من كنايام[
  
ل تساعدنا كّنا جۤالوال الْر]: من أمثاهلم[

  .واهاهللا يساعد كل َحّي على بل. ماتة للعدىَش
  

مابني املرفق : الساِعد: من العربية :دۤعالسۤا
  .والَكّف

  .وهم أمالوا ،السواِعد: واجلمع
ل ومسي بالساعد ألنه يساعد الكّف يف التنا

  .والعمل
اث رزند احمل: يف اصطالح الزّراع :دۤعالسۤا

  .على التشبيه بساعد اليد
  .عاونه ،ساعده: ساعفه: عربية :سأعف
  .وهم أمالوا ،ةاُملساعَف: واملصدر

وهم سكّنوا  ،واسم الفاعل اُملساِعف
  .وأمالوا

  .وهم سكّنوا ،فاُملساَع: سم املفعولوا
  ساعة: يريدون ،أو قيام الساعة :السأعة

  



 

٢٩٤ 
 

  .مسيت بالساعة ألن هلا موعدًا موقوتًا ،احلشر والقيامة
  .٢٨٦ص٤ج : اية األرب للنويري رانظ

مسكني  ،هادا معو ساعة: يقولون :الساعة
حالة من : ةن وبقع عاألرض وبأّدنوا لو وحاۤلبصفۤر

بالساعة ألا تعرض مدة  ااألمراض العصبية مسوه
  .وحينًا مث يثوب املريض

: أصل معىن الساعة يف العربية :السأعة
مث جرى تقسيم اليوم إىل  ،احلني والوقت وإن قّل

  .أربع وعشرين ساعة
  .الساعات: واجلمع

  .فيميلوا لدى اإلضافة ،ة احملطةساۤع: ويقولون          
  .سوايع وساعات: وهلجة تطوان جتمعها على        

ساعة قدمي اليعرف  ٢٤وتقسيم اليوم إىل 
حسب  -والكلدانيون يف بابل أقدم من ذكره ،واضعه

  .- ماوصل إلينا
ولعل القدامى املصريني استمدوا هذا 

  .التقسيم من هؤالء الكلدانيني
دقيقة وتقسيم  ٦٠أما تقسيم الساعة إىل 

. م١١به منذ القرن  ىءثانية فبد ٦٠الدقيقة إىل 
وقبلها كانوا قسموا الساعة إىل النصف والربع 

  .والثمن فقط
مث ّمست العربية آالت معرفة الزمن بالساعة 

بأن أطلقت الزمن : أعين بالزمن على ااز املرسل
  .موّلد نإذفاسم اآللة  ،وأرادت أداة معرفته

: الساعات: وكانت آالت معرفة الزمن أي
 ،مليةرال ةالساعة الشمسية والساعة املائية والساع

  .وترتيب قدمها كما تقدم
  .الساعة الشمسية والساعة واملائية والساعة الرملية: انظر

م وال ١٣وأخريًا اخترع الغرب يف القرن 
كانيكية تتحرك ـيعلم أول من صنعها الساعة املي

أو  -انظرها-ها ساعة باب الفرجـومن ،بقوة الثقل
ها ـرجعلت أول أم ،لكـبقوة دفع الزنب تتحرك
  اعات احلائطـوعت فكان منها سـمث تن ،كبرية

وساعات الطاولة وساعات اجليب وساعات اليد 
للرجال والنساء والساعات املنبهة والساعات 

  ...الكهربائية و
 ،١٩ وعرفت الساعة الكهربائية يف القرن

  .١٩٣٠وانتشرت بعد سنة 
وتعّد ساعة اجلامع الكبري يف حلب من 

  .م١٨٦٤جلبتها حلب سنة  ،أضبط ساعات العامل
 ١٩وتركزت صناعة الساعات حىت القرن 

ت أملانية والواليات مث تفّوق ،يف فرنسا وإنكلترا
  .مث بلغت أوجها يف سويسرا ،املتحدة

وتعد ساعة الكاتدرائية يف ستراسبورج من 
  .أشهر الساعات الفلكية احملكمة
 ،ساعات للزمن وأداته: واستمدت التركية

  .ومثلها الفارسية
واستمدت القرواطية الساعة من التركية 

  .SAHAT: فقالت
  .SAHAT: ومثلها األلبانية فقالت
الساعة  أما ،عونۤش: وأداة الساعة يف العربية

  .َشَعني: والساعايت ،َشَعْه: مبعىن الزمن فتسمى
  .ٓشعَتا: ويف الكلدانية ،ٓشعتٓا:  السريانيةويف

 ٧٩٦و ٧٧٦ص ١٩وس ٧٠٥ص ٨وس ١٤٨ص ٥س: املقتطف انظر
  .٦٠٢ص ٢٩وس ٢٦٧ص ٤٦وس

  .٧١٨و٦١٩ص١س: وجملة الضياء
  -٢٥٠ص٣١وس١٧٢ص١٥س: وجملة الكلمة

  .٩٨ص١٩س: وجملة

  .ساعة وقتا ومن ،من ساعتا: ويقولون
أيش : ويقول سكان مالطةيف كم الساعة؟

  .هو؟حني 
فالن : الغرب قوهلاواستمدت العربية من 

أو ابن الساعة اللي هو  ،وابن ساعتو ،رجل الساعة
  .فّيا

: يريدون(ساعة شيطان ]: من كالمهم[
  ).فكانت ساعة شر ،الساعة اليت سيطر فيها الشيطان
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حكمو ساعة . يهـينعل الساعة اليت تعّرفنا فّيا عل
  .)ناقصة احلظ والتوفيق: يريدون(ناقصة 

شرب سم ساعة . أجوه بساعة غفلة وكبسوا بيتو
  ).يقتل فورًا: يريدون(

الدنيا ساعة فاجعلها ]: من حكمهم[
  ).ى البصرأو بيعَم(ي البصر ساعة القضا بتعِم. طاعة

. صرب ساعْه الَسجاعْه. ساعة لرّبك ،ساعة َلَقلبك
  .وَجع ساعة والكل ساعة

: أي(وچ متل قفا الساعة ]: من تشبيهام[
  ).صقيل ومنري
ينعل أبو الزعل وأبو ] : من سبام[

  .ساعتو
ساعة الرمحة بغيب ]: من كنايام[

  ).أنه من نوع الشياطني: يريدون(
 حاملز. كل ساعة إال َماليكة]: من أمثاهلم[

تسّبق بوسا وإذا كانت بتقّصر بالساعة إذا كانت . ساعة
  .دوسا

  ]:من أغانيهم[
  َمحرمتكهزَّي هزَّي هزَّي هزَّي 

  علمتكالساعة سّتة قومي ابعيت ْم
إينا شي إذا ربطتو مبشي ]: من ألغازهم[

وزنو  يإينا ش). الساعة: (باطو بوّقفوإذا انفك ْر
  ).الساعة: (وهّوه فاضي متل وزنو وهّوه مليان

صار مع فالحنا شوية ]: درهمامن نو[
ورا لعند الساعايت ونّقى أكرب  ،مصاري وراد يتمّدن

: وشاف عندو ساعات زغار وقال لو ،اهاساعة اشتر
  .يين ساعة زغرية عالبيعةعِط

قال : أو ساعة الَبلد :ساعة باب الَفَرج
يف حوادث سنة  ٤٤٧ص٣ج ))النهر((: الغّزي يف
يف موضع ... ووضع أساس منارة الساعة: ه١٣١٦

  .قسطل كان يعرف بقسطل السلطان
  .-النهريف  انظرها-ذاك مث يسرد الغزي خطبته آن        
  :مث يقول

ديب عبد الفتاح ها الشاعر األخوقد أّر
  :ابيشي بقولهرالط

  قد شاد بالشهبا منارة ساعٍة
  ِةناعتزهو بإتقان وحسن ِص

  يف دولة امللك احلميد اُملرجتى
  ِةاريالثاين الذي ساس الورى بِد

  ومة الوايل الرءوف أخي اِحلَمى
  ِةوصنيع قوم من أعاظم ساد

  رَوى تارخيهمفهُم رجال قد 
  لعالئهم حىت قيام الساعِة

  :وقال أيضًا
  لقد شيد يف الشهبا منارة ساعٍة

  بعصر محيد عن ُعاله غدت َترِوي
  وجاءت كما يهواه رائُف أّرخوا

  تنبه لألوقات من كان يف هلو
يشرح  ٤٨٨ص ٣ج ))اإلعالم((: وقال الطّباخ يف

وبلغ  ،السلطان سليم خان العثماين: قسطل السلطان
لرية عثمانية مجعت ٦٠٠مصروف عمارة املنارة حنو 

وكملت عمارا يف سنة ... من ذوي الثروة واليسار
١٣١٧.  

وقد أّرخ ذلك الشيخ أمحد الشهري مفيت بلدة 
  :حارم بقوله

  ولذاك ناَدى يف الورى تارُخيها... 
  أثر يقوم إىل انفصال الساعة

: وكان املهندس هلذا البناء شارتيه أفندي
مهندس املركز، : وبكر صدقي أفندي ،مهندس الوالية

  .ريوقتئذ بشري أفندي اُألَب يس الس البلديئوكان ر
دع الساعة أو من گفالن ]: من توريام[

ظاهرها أنه من أبطال الزمان وباطنها أنه : دعان الساعةگ
من الفتيان الذين يقفون حول ساعة باب الفرج أي قرب 

  .غاءالنافعية يتعاطون الب
املنشورة  ١٨٦٠سنة  ))يومية نعوم خباش((يف 

ومسعنا أن أَمر السلطان عبد احلميد أن : ٣٦س قيف املشر
ناقوزها مسافة ساعة  بقلعة حلب يبلغ صوت يتعّلق ساعة

  .واحدة، وإن ركزوها نعّرف بعد



 

٢٩٦ 
 

تتكون من وعاء زجاجي  :ةالساعة الرمليّۤ
رتل ييشّكل انتفاخني بينهما يف الداخل مسرب أو برزخ 

سفل بقدر مايسمح على إىل األمل االنتفاخ األرمنه 
حىت إذا انتهى الرمل كله واستقر يف  ،الربزخ الضّيق

االنتفاخ السفلي يكون هذا األمد ساعة أو ربع ساعة أو 
  .حسب حجم الساعة واستيعاا -دقيقتني

ات الدقيقتني تستعمل يف مطابخ وذ
يعرفون ا مدى نضوج البيض املسلوق  ،البيوت

  .الذي يستغرق الدقيقتني بعد أن يغلي املاء
  .أما تاريخ صنع الساعة الرملية فمجهول

 ،ويضرب املثل بضبط الساعة الرملّية
  .استّنيتو ساعة رملية: فيقولون

 ،أو الزوالية أو املزولة :ةالساعة الشمسيّۤ
ويعرف  -بالطبع-ومعرفة الوقت فيها يكون ارًا

ذلك مبسّلة معدنية مثبتة عموديًا على قاعدة سطح 
وحول املسلة خطوط تفيد ُبعد الظل عن  ،أفقي
  .الزوال

ويف صحن اجلامع الكبري منها ساعة 
مرفوعة على عمود حجري كدائرة مفروشة 
بالقصدير والرصاص ومغطاة بغطاء من القصدير 

  .كشفوها يل ورأيتها ،صاصروال
ويف وسط أعلى اجلدار املطل على القبلية 

  .مزولة عمودية
  ضائية املشهورة بالعثمانيةرومثلها يف املدرسة ال

واستعملوا هذه الساعات الشمسية يف اجلوامع 
  .ملعرفة أوقات الصالة

ومن وظائف اجلامع الكبري وظيفة 
  .مفروض فيه أن يكون عاملًا بالفلك ))تاملوقّۤ((

 ،علوي وسفلي: وعاءان  :ةالساعة املائيّۤ
والعلوي فيه ماء ويف أسفله ثقب صغري يسمح أن 

يرتل إىل وعاء حتته وفيه  ،ثر نقطةإيرتل منه نقطة 
خطوط يعلم من سطح املاء الذي يبلغ أحد هذه 

  .اخلطوط الزمن

قدامى املصريني وعرف الساعة املائية 
  .واألشوريون

ن الرشيد ويرجح أن تكون ساعة هارو
  .ساعة مائية

  .٧١٨و٦١٩ص١س: جملة الضاد انظر

كان يقوم بتوزيع : عيأو السۤا :الَساعي
الربيد رجال يسمى الواحد منهم الَساعي أو الَكّتاب 

وكان كل  ،عاالكل بلد ساعيها أو ُس ،أو الَطَطر
 ىلساع يتزّنر بزّنار صويف عريض يصل من سّرته إ

  .ركوب الدوابحنره كي التؤثر هيه هّزات 
ىت تأسيس النظام حوظل األمر هكذا 

بل مضى  ،اجلديد الربيدي العاملي ودخول تركية فيه
ستني سنة واليزال الساعي العلى دخوهلا فيه حنو 
وعرفنا منهم رجب آغا  ،يقوم مبهمته كما تقدم

الططر من حي اجلبيلة وعرفنا أوالد املشنطط من حي 
  .الفرافرة

  .الشاميةقاموس الصناعات  انظر
 ،بعت لطيارتو ساعي: يقولون :اعيالۤس

أرسل إىل طيارته املعمولة من القصب : يريدون
أرسل إليها منديًال  ،والورق ميسكها خيط طويل
فتدخل احللقة خيط  ،مشدودًا طرفه إىل حلقة حمَبس

حنوها حىت تصلها، وهذا  الطيارة ومتضي باندفاع
  .أخذًا من ساعي الربيد املتقدم الساِعي هاملنديل مسو

وقد جيعلون الساعي ليًال فنرًا فيه مشعة 
  *.يطفئه اهلواء... يشعله

وإذا كانت الطيارة كبرية ومتينة وذنبها 
فقد  ،ثقيل حيفظ توازا تفننوا يف إرسال الساعي

  .ة كلبة مع جرائها طّي زنبيلرأرسلوا م
أطلقوها على ضرب من محام  :اعيالۤس

  .الكّشة
  تم ساكويتو ساۤفكمۤا]: يقولون[ :ساف

__________________  
  .الكالم منقطع يف االصل*
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من ! يالطيف ،صاحب عشرين مفتاح ْهومابغّيرا وهوّۤ
  .ذاب ،فين ،باد: ٓسف: السريانية

وقع يف : ساف الرجل: ويدانيها يف العربية
هالكها ومرض املواشي : ماله الَسواف أو الُسواف

  .وفناؤها
  .هلك: العربية ُسوفويف 

  
ين ساوى لنا هاحللوۤا]: يقولون: [الساف
حّمص اف قيمق وساف فستق ْمس: دين إٔميان كنافة

): العربية(جماز من الساف : صابع َمّحابتّتاكل األ
  .كل صف من البناء ،الصف من الطني أو اللنب
  .السافات: ومجعوها على
: ويف الكلدانية ،َحفٓاْس: ويف السريانية

  .َحَفاْس
  

  .مضى إليه: سافر إىل كذا: عربية :سافر
هم وعاّمّي ،ريات شوحاسْف: ويقولون

  .َسَفريات: يقول
وهم سكّنوا  ،راُملساِف: واسم الفاعل

  .وأمالوا
ر وجعلت مدلوهلا ُمساِف: واستمدت التركية

ر ُمساِف: ر مبعىن املرحتل فقالتأما اُملساِف  ،*الضيف
  .مساِفر لك: ومست دار الضيافة ،يل

واستمدت الرومانية ُمساِفر مبدلوهلا التركي 
  .MUSAFIR: فقالت
  .MOUCAFIRIS: ومثلها اليونانية احلديثة فقالت       

إذا سافر عزيز مابصري ]: من اعتقادام[
  .تكّنس البيت تريجع

ي لك بت عشّية الِقإذا ضبّۤ]: من أمثاهلم[
  .ك وسافرضّببت باكر خود عصايَتفّية وإذا غارة ْدْم

______________________  
  .أوضة املسافرين: ى ذلك مسوا غرفة الضيوفعلو*

  

 ،الَدّين: الساِفل: من العربية :لالساۤف
  .املنحّط

وهم أمالوا يف  ،لةاألساِفل والَسِف: واجلمع
  .م يف الثانيةألوىل وفتحوا الفاء وأمالوا الالا

وأسافل سافل : واستمدت التركية
  .وسفالت

حّثها على : ساق املاشيَة: عربية :ساق
  .السري

وهم ... ق والِسياقة والَسْو: واملصدر
  .الَسؤقان: وزادوا ،ياقةالسٓوق والْس: قالوا

وهم سّهلوا  ،السائق: واسم الفاعل
  .السّواق: واجلمع ،وأمالوا

واستعملوها يف َسوق العربة والطنرب والتك 
  ...ووالسيارة واحلّصادة 

 ،ساق احلديث إليه: ومن جماز العربية
 ،التراَب واملهر إىل املرأة والريُح ،إليه وساق املاَل
  .وساق جتارًة

  .ق عسكرَسْو: واستمدت التركية
أنا أمري وأنته أمري منو بقى ]: من أمثاهلم[

وساد هذا املثل بلفظ يدانيه يف سورية (بسوق احلمري 
  ).ولبنان وفلسطني والعراق واملغرب
  .منطّلع عالسوق ومنسوق

مابني الكعب والركبة : عربية :الساق
  ).مؤنث(

  .الِسيقان: واجلمع
  .ُسوق: ويف العربية

  .ٓشقا: ويف الكلدانية ،ٓشقٓا: ويف السريانية
  .١١٧و١٠٠ص٢ج : رب للنويرياية األ انظر

يقولون يف الوعد الذي ]: من كنايام[
ارفاع . َبال سيقانحّجوا القيقان ويرجعوا تْي: الحيقق

إن غاب ِسيدي أو حضر ). حنيفة: (ساقا ببّين معالقا
  .قان سّتي أربعةيس
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: شغلتني بنخاف عليهن]: من أمثاهلم[
  .الساق األبيض والقرش األبيض

أحسن ماتشتري فستق ]: من كمام[
س استري فيه ي جريانك اشترى لك لبۤاقطقطوْت

إن : قال لن كغطِّي سيقاَن: قالوا للمشنوق. سيقانك
  .جعت عاتبوينْر

أمحر تَنى عليه األبيض َبَنى ]: من ألغازهم[
  ).الشقف: (والبني سيقان أّمك حبّبو أنا

أطلقوه : من مصطلح النّجارين: الساق
على القطعة اخلشبية املنقورة يدخل فيها لسان 

  .القاصف
: ويف عرف حاملي السالح الطويل الناري

القسم اخلشيب : ت ة والچفگساق املارتينة والتفن
  .السفلي من السالح

أطلقوها على القسم  :ةساق اجلزۤم
  .العمودي يغطي ساق البسها

وجزمة سوق البهرمّية بعد أن ختاط تقلب 
  .بعنف

يقول املصارعون ]: من تشبيهام[
  .خرطٓو ٕزّق قلبو متل ساق اجلزمة: وغريهم

: ساق الشجرة: من العربية :ساق الَسَجٔرة
  .جذعها ،وأفناامابني أصلها 

ساقب وأنا طالع وشفتو : يقولون :سأقب
 ،قارب ،وافق ،صادف: صاقب: من العربية: بوچي
  .تقاربت: ت أبيامبوتساق

  .فالن بيتو مساقب لبييت: يقولون
اسم الفاعل : الساِقط: من العربية :طالساۤق

  .انظرها. من سقط
سقوط جمازي : أي(إنسان ساقط : يقولون

  ).اليعرف الكرامة ًاقريًا لئيمحبأن كان 
بلّم الساقط مالسجر وببيعو : ويقولون

  ).مايسقط(:

  .طةْقالطة وإال كل ساْق]: من أمثاهلم[
يطلقونه على األنبوب الذي  :ةيۤلگط األرساۤق

حيث يسحب  ،يصل بني فتحة أسفل قلبها وماء شيشتها
ه باملاء ومن املاء إىل جهاز رالدخان من رأسها وميّر

  .ومسي ساقطًا ألنه ملحق غري ثابت قد يسقط ،التنفس
يلة گأجا أورويب حللب وشرب أر: قالوا

واشترى لو وحدة ورا لبلدو وساوى لو  ،وحّبا
وساوى  ،وشحط وأجت الدخنة حّدة ومّرة ،َنَفس

  . غريو وكانت النتيجة كل مّرة هيك
  .ثَبجاب مهندسني وسأل فنانني وكّلو ع

طيارة للي باعو ياها يف أخريًا بعت بيليت 
وأجا وشاف الساقط ساقط ودخنة التنباك  ،حلب

  .ماعم بتخسال مي الشيشة
يقولون سّكرت باب احلوش  :ط البابساۤق

شبه اللسان احلديدي : يريدون ،ودّشرتو عالساقط
مث يفتح من خارج  ،يسقط يف حفرة له يف اجلدار

  .الباب بقّالبة أو حبديدة شاخصة مثبتة فيه
ساقة اجليش واحلج : عربية :ةالسأق

  .املؤخرة: وحنومها
  .أطلقتها العربية على ساقي اخلمر :الساقي

  *:قال شاعرها
  فكان الُسقاة بني النداَمى

  ألفاٌت بني السطوِر ِقياُم
  .١٢٨ص٤  ج: اية األرب للنويري انظر

  .ساقي: واستمدت الفارسية
جمرى املاء : الساقِية: من العربية :ةۤيالساْق
  .يسقي الزرع

وهم قالومها  ،الساِقيات والَسواقي: واجلمع
  .بإسكان األول

ومصر تطلق الساقية على الغّراف ودوالب 
عاجز مابدّور  رتو: ومنه مثلهم ،املاء والناعورة

  .ساقية
________________  
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  .هو ابن املعتز*

: واستمدا اإلنكليزية ذا املعىن وقالت
SAKIEH.  

: ويف الكلدانية ،يٓتٓآشْق: وامسها يف السريانية
  .يَتاشْق

ساقية جتري والر ]: من حكمهم[
  .تالقيتطلب ماْبفّرق البحر سواقي ْب. مقطوع

 رالنه: أي( شرب البحر]:  من كمام[
  .وغّص عند الساقية) العظيم

  .مالقلب للقلب ساقية]: من استعارام[
  ]:من هنهونام]
  يعلَّي اهللا راياتك! يابو عريسنا
  كب يف سراياَتسبع خوجات بتطۤرو

  كوسبع سواقي دهب تسقي جنيناَت
  .كياَتعّمو وْح: وسبع كناين بتحلف 

أطلقوها  ،من اصطالح الفالحني :ةۤيالساْق
  .على أخدود األرض املفلوحة مقابل الضهرة

يطلقونه على ضرب من  :تۤكالشيخ سۤا
ومكره يف  ،البعوض يلسع بشدة واليصّوت يف طريانه

  .))الشيخ((ل يف ثعدم تصويته ما
  .انظرها. صرٓقإحل: ويسمونه أيضًا

  .تۤكِسيدي سۤا: ويسمونه يف الغرب
مث  ،ولعله اِجلرِجس: قال الشيخ أمحد رضا

: عرفواأل. البّق والبعوض الصغار: قال يف اِجلرِجس
  .الِقرِفس

  .الُسَكيت: عربّيه : وقال الشيخ العاليلي
: فالن متل الشيخ ساكت]: من تشبيهام[

  .ٕبلَسع وما بيعطي خرب
أعلى : الساِكف: من العربية :فۤكالسۤا

  .الباب الذي يقابل اخلشبة اليت يوطأ عليها
: ساكنه يف دار واحدة: عربية  :ساَكن
  .سكنها وإياه

اسم الفاعل : لساِكنا: من العربية :نالساۤك
: واسم الفاعل من َسَكن احلرَف ،من سكن الدار

  .متحرك حبركةغري جعله 
  .ساِكن: واستمدت الفارسية

: يريدون ،قنباز ساكو: يقولون :الساكٓو
الذي ياقته على الرقبة وتعقد بزر داخلي وآخر 

مل جند هلا  ،ويكون ذيل القنباز مفتوحًا ،خارجي
رداء اجلنود : التالية SACOولعلها إيتالية من  ،أصًال

  .املطبق على الرقبة
  .والقمباز الساكو أحدث من الوق

: من اإليطالية: ةأو الساكوۤي :الساكٓوي
SACO :وهم أطلقوها على املعطف ،رداء اجلنود.  

  .الساكويات: ومجعوها على
  .انظرها. چاكيت: ويف التركية
  . SAGHOS: ويف اليونانية

ويغلب أن يسّموا بالساكوي أو الساكوية 
وأن يسّموا بالچاكيت املعطف  ،املعطف الطويل

  .القصري
  .جرى: سال املاُء: عربية: سال

وهم قالومها  ،ل والَسَيالنالَسْي: واملصدر
  .بإمالة األول

  .ويف الكلدانية مثلها ،شَحل: ويف السريانية
  .السيال: انظر

ألدنو  إلو قرعة بتسيل]: من كنايام[
  ).غامرة كل رأسه(:

  .استعطى ،طلب: سأل: عربية :َسأل
: وزادوا ،وهم سكّنوا ،الُسؤال: ومصدره

  .النالَسَأ
  .آالتْسال: ومجعوه على
  .اسآل: واألمر عندهم
: وهم يقولون ،السائل: واسم الفاعل

  .السأالن: انظر. ةۤلْئالسۤا: واملؤنث ،لۤئالسۤا
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  .انسأل للمطاوعة: وبنوا منها
  .َشَأل: ويف العربية

  .َشَال: اريتگويف ملحمات أو
  .ويف الكلدانية مثلها ،َألۤش: ويف السريانية

  .ْسَألۤأ: ويف األشورية البابلية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة

  .سال
  .وسأل عليه ،وسأل عّنو ،سألو: يقولون

جّرب والتسَأل اسَأل ْم]: من حكمهم[
  ).أمثال الكويت أيضًاوهو من (حكيم خابر 

  .التسأل ماللي صارلو اسآل ماللي كان لو
ل طاَلما عقلي َعَلّي َبسَأ]: من أمثاهلم[

التقول يل وال بقول لك اسآل . عاللي ٕبسأل َعَلّي
  .دّلكقلبك ْب

سألوا البغل عن أبوه قال ]: من كمام[
: إذا سألوك عن حّبش قول لن. احلصان خايل: لن

  .ي شعيبجدِّ: ا قالتا عن أبوَّوَّسأل. حبش: انظر. لّبش
  ]:من أغانيهم[

  لوال خويف من أّمك التسأل عليك
  وأغّمض عليك! ياعيين–الحطك يف عيين 

بنوا من َسَأل الصفة على َفْعالن  :النالَسْأ
حننه ماننا َسأالنني عّنك وال عن : ل فقالوائمبعىن السا

  أكرب مّنك، فهمت اّال أل؟
احكي لنا : يقولون ،لفةأو السۤا :ةْلۤفالَسا

أطلقوها على  ،ك احللوةشي سالفة من َسوالَف
صفة : احلكاية اليت سلفت حوادثها فهي من العربية

حكاية حوادثها : ملوصوف حمذوف على تقدير
  .ساِلفة

  .الَسوالف: ومجعوها على
  .سولف وتسولف: انظر

  
 ،مسوا به ذكورهم: ساِلم: من العربية :سامل
  .ة قليًالساۤمل: ومسوا املؤنث

  
فخذ يعرف ببوسامل من قبيلة بوشيخ  :مساۤل

  .بيتًا ٤٠ويعد  ،يقيم يف تل العلي جنويب حلب
 ،أمري كانت له قلعة حلب :كم بن ماِلساِل

وملا استوىل السلطان ملك شاه بن أرسالن على 
  .عّوضه عنها بقلعة جعرب ٤٩٩حلب سنة 

: من التركية عن الفارسية :السالنأمه
أطلقها العثمانيون  ،النشرة: ))نامه((و  ،السنة: ))سال((

  .على الكتاب السنوي عن بلد من بالدهم
وألمهية حلب كان أول سالنامام سالنامه 

  .ي عنهامسحلب وهي سجّل ر
ة يضرب ا أطلقوها على كل أدا: ةالسالوۤت

  ...ذاء واملكنسة وكالعصا واحل
  .ضربه) : العربية(بنوا على الفاعولة من سلته         

واحد سلته جي كان كل ]: من نوادرهم[
يوم يرو لقرب ويل يف جامع ويطالع رغيفني من عّبو 

  .ويأّد من بزيت سراج الويل
وكان متل الصعي يوّقف قّدام القرب بأدب 

اطو عبدكن قّدامكن حتت اب: وخشوع ويقول
 ،يأدّمن بزيتاتكن -!ياأولياء اهللا-لو اخبزاتو امسحو

 ركأّنو عم بنتظر السماح يتصو توبعد شوية سكو
  .ويبّلش اللّت والبلع ،أّنو مسح لو الويل

  .منو حّس عليه؟ حّس عليه خّدام اجلامع
أجا وَصَلى لو بشي مطرح واستّناه حىت 

ووقف  ،ةوهجم عليه بالسالوۤت ،خّلص استسماحو
امكن عبدكن قّد: قّدام الوايل بأدب وحشمة وقال

ا ّييرتل ف -ياأولياء اهللا-حتت اباطو سالوتتو امسحو لو
  .ويشتغل الكبس ،على راس هالعرصة
  .السلي وردي: رانظ: َوِدي الساِلي

عرضها وذكر . سام بالسلعة: عربية :سام
وهم  ،طلب بيعها أو مثنها: املشتري السلعَة ،مثنها

  .يستعملوا يف اجلدل بني املتبايعني
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 ،السٓوم: وهم قالوا ،مالَسْو: ومصدرمها 
  .الَسَومان: وزادوا

 ،ومن معايب حلب اإلفراط يف السوم
  .ُسوم نيتيعرق اجلبين: همرشعا

  .انسام: وبنوا منها للمطاوعة
  .السعر مقطوع مايف سوم: يقولون

سام األسقف : يقول النصارى :سام
وضع يده : وضع أي: ٓسم: من السريانية: الكاهن

  .على من يسميه كاهنًا
  .انسام: وبنوا منه للمطاوعة

  .العم سام: انظر :َعّم سامال
 ،مّله: ومنه َسِئم الشيَء: من العربية :مٕسۤئ
  .ضجر منه

وهم  ،م والسآمةالَسَأ: ومصدره
  .استعملومها بإمالة الثاين

واملؤنث على  ،وبنوا منه الصفة على فعالن
  .ةوَسأماۤن ،سأمان : ةفعالۤن

أخد : يقولون يف لعبة الكونكان :لٕپَساْم
: عن الالتينية SIMPLE: من الفرنسية ،بلالربيت ساْم
SIMPLEX :وهم يريدون ،ماليس مركبًا ،البسيط :

  .دون أن يكون اخلسران يف خسرانه مضاعفة
  

: ساحمه يف األمر وباألمر: عربية :ساَمح
  .صفح عنه: بذنبه ،ساهله والينه ووافقه على مطلوبه

وهم  ،تساهلوا: َتساحموا: ومطاوعه العريب
  .الَتسامح عندهم: ومصدره ،سكّنوا

 وهم سكّنوا ،اُملساِمح: واسم الفاعل
  .وأمالوا

  .اُملساِمح، وهم سّكنوا: واسم املفعول
ومساحمه جي تساُمح : واستمدت التركية

  .ومساحمه كار
  

وهم  ،حدثه ليًال: سامره: عربية :سأمر
  .أطلقوا

بنوا على فاعول من َسَمك : الساموك
أطلقوها على حنو عماد  وهم ،رفعه): العربية( الشيَء
العصا الطويلة من  ،ة الصغريةروعماد الشج ،اخليمة

احلور وغريه تثبت يف رأسها مكنسة لتعزيل البيت من 
 ،أو هذه العصا مهمتها إغالق النوافذ العلوية ،أعاله

: أو مهمتها ضرب األغصان العلوية ليرتل منها الثمر
  .كلها محل جمازي على العصا اليت تكون عمادًا

الَسواميك : ومجعوا الساموك على
  .ميكوۤاوالْس

وترّكخ  ))َسَمك((: ويدانيها يف السريانية
 ،م وعمداستند واتكأ ودع: فتلفظ الكاف خاء مبعىن
: ويف الكلدانية ،ُسوٓمكٓا: والساموك امسه فيها

  .ُسوٓمَكا
: وإناثهم ،سامي: مسوا ذكورهم  :سامي

  .ةساميّۤ
عّد من أساطني يكمنجايت  :سامي الشّوا

 ،أصله حليب من بيت الشّوا يف حلب ،املوسيقا
  .مدعومًا من املاسون ،واستقام يف مصر

  .٤٠٢ص٢٠س: جملة احلديث انظر
آلة : ويلفظوا الصانطور :السانتٓور

من  ،ية كالقانون ينقر على أوتارهارموسيقية وت
  .أو صونطور رسانتور أو سانطو: التركية

  .الُسنطور و الِسنطري: ومساها يف الرائد
: عربية: من مفردات الثاقفني :ساَند

  .عاضده: سانده
  .ندويجالس: انظر: الساندويچ

السانسور حذف نّص : يقولون :انسٓورالٔس
من  ،املقال ألن ظروف احلرب التسمح بنشرها

 CENSURA: عن اإليتالية CENSURE: الفرنسية
  .املراقب
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ٔسر والسنسرة َسْن: وبنوا منها الفعل فقالوا
  .َسنَسرر واْملنۤسواملْس

: واملصدر ،تسنسر: وبنوا منها للمطاوعة 
  .ٓسرالتٕسْن

: صانفاصون: ويلفظوا :نٓوسانفاس
: رنسيةـمن الف ،بيين وبينك سانفاسون: يقولون

SANS FACON على حد –دون تكليف أو : مبعىن
  .انظرها. بساط أمحدي: -تعبريهم

: يقولون]: من عثرات أقالمهم: [ساَهم
أسهم له يف : صوابه ،خطأ: ساهم يف تأسيس العمل

  .نصيبًا: جعل له سهمًا فيه أي): العربية(كذا 
  .))أسهم((مل يذكر هذا املعىن لـ ))املنت((و

  .السهم: انظر

: سامهه يف األمر: -كعادته-ويف الرائد
  .شاركه فيه

  .اسم الفاعل من سها : عربية :الساِهي
  .وسهي انظرها

 .ةۤيالساْه: وهم قالوا ،ةاِهَيالس: واملؤنث
  .الَسواهي: واجلمع

  !ياما حتت السواِهي دواهي]: من أمثاهلم[
 ،ساوى شغلو على مهلو: يقولون :سأوى

حتريف َسوَّى  ،وهالشغلة مابساوّيا والسما زرقا
: وهم استعملوها مبعىن ،جعله سوّيًا): العربية(الشيء 

  .عمل الشيء وفعله وصنعه
  . ساَوىْت: وبنوا منها هلذا املعىن للمطاوعة

  .سّوى وتسّوى: انظر

  .يشاو: ويف العربية
 بتساوي؟أش عم ]: همــمن كالم[

التساوّيا ) ر؟يـّۤأش عم بتص: والنصارى يقولون(
 ،اوى لو فصلـس ،ساوى ساعة ّمساعة! ياهو

  ،لةـكانت مزحة ساواها زع ،الزمـساوى لو ال
  

تعريب عن ( ي زمحةالتساِو ،ي البتريدوساِو
  ).التركية

: ويقولون لألطفال مومهني أم يهددوم
  .وأدنيك أربعة ي أدَنْيكو َبساِو

ساواها نص عاقلة نص ]: كنايام من[
  .ساواها قّصة عنتر. ساوى لنا بالرز بصل. جمنونة

 .انظرها.مساوي حالو أٔضم]: من كمام[
ك ساويه البطلع بإيَد ،ساواها فيين هاالبن الصرماي

ي أخرج من كيسي ماساويَتك لوبّد. بإجرك
). أو ّمسوك(ر خلص رمضان ساووك مسحّۤ. عريسي

  .ليلة ساوى حالو مالعيلة أجا ونام عّنا
 كحاكي البّطال بساويالْت]: من أمثاهلم[

  .شغلتو
ساوى لو ختسيلة دلة ]: من استعارام[

ساوى خلطيبتو بالوهم ). لةأو كيس أو قشق د(
ي بياخد من كل دقن شعرة وبساِو. يّّةّلقصر وع
مت الزمان يشيلين وحيط حىت ساواين . حلالو دقن

  .طة للقطماْش
. إذا ساويت خري كملو]: حكمهممن [
  .ي احلاسب مع الرازقأش بساِو

يساووا لك وما ]: من دعائهم على فالن[
  ...).ساويت: جواب للبغيض قال(تاكل 

: العربيةمن  ،من مفردات الثاقفني :ساوى
  .مائل ،عادَل: ساوى بني األمرين
  .ي أبطنعششغلو فلتان ما بساِو: يقولون

  .تساوى :فاعلوبنوا مطاوعه على ْت
  .هشاۤوِي: ويف العربية

من ساواك بنفسو ]: من حكمهم[
  .ماظلمك

: من مفردات هتافة العرس :سأوراهللا ْي
  ))ىاهللا يسأور دٓوز دٓوز ۤج((
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  .يعيدها النساء مرتني مث يزغردن
  .زلغط: انظر

مث  ،أما الرجال فيقولوا بتؤدة مرة واحدة
ن ن الزۤيحّمد الزۤيصّلوا على ْم: يردفوا بقوهلم
  .يعادينا اهللا عليهمكحول العني واْل

  .بعيسى ))حممد((والنصارى يبدلون 
وهتافة العرس هذه التستعمل إال يف أعراس 
حلب أو يف االستعداد إليه أو بعيده أو يف ّمحام ليلة 

  .الدخلة صباحها
ومطلع اهلتافة أو شطرها األول يف تفسريه 

  :املذاهب التالية
 ))اهللا ساَوى((: القائل رمذهب اجلمهو -ً ١

خلق : يريدون( ))جوز جوز(() عمل وخلق: يريدون(
: يريدون( ))جى(() ذكرًا وأنثى : الناس أزواجًا

  ).أي آت أي مقبل على حتقيق سنة اهللا: جاي
: مذهب الشيخ كامل الغزي القائل -ً ٢

مث حياول رّدها  ))اهللا يساور جوز جوز جيز((أصلها 
أي (ز يصور الزوج زوج جهۤااهللا : وهو ،إىل أصلها

وا جهاز العرس مله فاعنصور اإلنسان متامه بقرا
  ).لتحقيق إرادته
مذهب الشيخ بدر الدين النعساين  -ً ٣
 ))اللهي َسٔور((أصلها : العبارة تركية: شافهين به

: أي( ))دٓوست دٓوست(() عريسنا حيب اهللا: أي(
أداة : ))يهۤا(() صديق وّفي: وهو صديق صديق أي

  ).هتف أنا لهأف: أي(هتاف 
وشهدت طائفة من أرمن عينتاب  - ً ٤

من كان تلميذي وأصبح بطريرك األرمن  عند
واستفدت من فرصة  ،ه پاياسليان األرثوذوكس زاۤر

وسألتهم عن هذه اهلتافة هل جترى يف  ،أم ثاقفون
  .عينتاب؟ وما معناها
ه حىت يبل جتري يف عموم كيليك: أجابوين
 ))اللهي َسَوك((ها ـولفظ ،وأضنهيف ديار بكر 

  ذي حيبـال: ىنـمبع) وتلفظ هذه الكاف نونًا(

مبعىن الصديق  ))دوست((وأصلها  ))دٓوس دٓوس(( ،اهللا
بعشقك ياريب احلبيب : ))ىٕقَنه ريب حبيبا ۤهَعْش((

  .أهتف
ده وأّي: مذهب األب جربائيل خباش -ً ٥

هتافة العرس  :قاال ما مؤاده ،األب جرجس شلحت
: ولفظها احلايل عند النصارى ،صلهذه سريانية األ

عوشنٓا بروك ْب ،ىى دوص دوص جۤعوَلك اهللا يساَو((
وهي حمرفة من  ،))بيبا َهْلامنيح دوص دوص ح

دوص ((ليوفقك إهلي : ))وخل اهللا يشاوى((: السريانية 
) واصرخوا(اهتفوا : ))ىجۤع((فافرح وافرح : ))دوص

زواج ساّر : ))بروك منيح(() وعزم(بقوة : ))بعوشنٓا((
ويا أحّباء : ))حابيبا َهْل((تقدمت : ))دوص دوص((

  .هّللوا
د روعندنا رسالة األب ّخباش املطبوعة يو

وزا : منها ،الئل على صحة أا سريانيةدفيها ال
طبق على نابق لعروض السريان واليطوضي املرالع
  .وض العربيةرع

غرائب ((هذا ويرى األب رفائيل خنلة يف 
 EVVIVA: أن حبيبا أصلها إيطايل ١٥٨ص ))اللهجة
من هذه الكلمة  ))E((ونظن أن  ،َيفليح: مبعىن

العيش : مبعىن VIVAبعدها  ))مع((األيطالية مبعىن 
 EVIVIAواليونانية تستعمل بكثرة  ،رواحلياة والعم

مبعىن مع طول العمر وذلك عند تالطم كأسي 
  .الصديقني يشربان خنب احملبة

جادل يف : ساوم بالسلعة: عربية :سأوم
وهم  ،فاوضه يف ابتياعها ،قاوله يف مبلغ مثنها ،نهامث

  .سومو على سعرا: يقولون
): العربية(حتريف السوّي  :ياِوالۤس

  .املستوي املستقيم
امشي : ويعّير الشوام احللبّية يف قوهلم

امشي : ويظنون أن كلمتهم يف هذا املعىن ،يِوسۤا
  .ٕدغِري هي الصحيحة
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ي مشا: ويتهمون احللبية أم يقولون
وما  ،منيم على إيدك اإلوي وبعدا اجنۤقوي سۤاسۤا

  .اجنقم مبعىن التفت: مسعت حلبيًا قال
 ،ِويوزملة سۤا ،ويطريق سۤا: يقولون
  .ويومبدأ أو دين سۤا

  .جۤوعة البصوي عرسۤا]: من كمام[
وي بروك أعوج واحكي سۤاا]: من أمثاهلم[

وساد هذا املثل على لفظ يدانيه يف سورية ولبنان (
  ).والعراق ومصر ويف األمثال الكردية

  
 ،املهمل: السائب: من العربية :بالساۤي
  .العبد يعتق

  .ةۤبالساْي: واملؤنث عندهم
  .سايب أخو السايبة]: من سبام[
السايب بعّلم الناس املال ]: من أمثاهلم[

  .عاحلرام
  

 ،سار معه وجاراه: سايره : عربية :رَسأي
أعين يف املوافقة  ،وهم يستعملوا يف املسايرة اازية

  .وحسن املعاملة
  .املسايرة كويسة ،ٓؤيارساْي: يقولون
 رساۤيألّنو ْم رهالبّياع زبوناتو كتا: ويقولون

  .ي زبوناتبرّب
  .أمر من سايره املتقدمة :يرسۤا

: َمَتل ساير أي: واسم الفاعل من قوهلم
  .شائع

  
اسم الفاعل : الساِئس: من العربية :سالساۤي

  .قام عليها: من ساس الدواّب
وهم قالوا  ،الساَسة والُسوَّاس: واجلمع
  .أو الٕسّياس ،الٕسّواس بالرّدة فقط

  .قاموس الصناعات الشامية انظر
  

  .انظرها. لغة هلم يف الصايغ :غالساۤي
اعفي عّنو هاملرة : يقولون :لمابساۤي

اليستعملوا إال مضارعًا ومنفّيا (سايل ماْب ،مايلرك
مابسايل : أما قوهلم: ١١٠٣ص١سجاء يف املشرق ): مبا

أنا بسائل عن األمر أو ماُيساءل عنه  ما فاملراد به
  .أحد

  .مايسألش: ويف هلجة تونس
  .شتمه: سّبه: عربية  :َسّب
 ليس يف ألبانية ألفاظ للقسم وال: قيل
سيما العلى نقيض الشرق : أقول ،عبارات للسب

  .حلب
انون ٕسّب للو أهلو بتعرف ]: من أمثاهلم[

  .املشنوق بسّب السلطان. نونو من عقلوْج
اهللا يلعن البسّب : قال لو]: من حكمهم[

  .اس تسّبواهللا يلعن البخّلي الن: قال لو ،الناس
عّيط على ابنك كو بّدو - ]:من نوادرهم[

  يصري شي ماهو كوّيس ٔها
  ليش أش ساوى؟-
  عم بسبين-
أش لك يف هالوسخة ) التفت األب ألبنه(-
  تسّبو وَلك؟
  ]:من شعرهم[
  سبيْنمالو عرض َت الندل إن سبين

  أعض الكلب -أش قولك؟-بلوان عّضين الك      
...: سىب العدوَّ يسبيه سبيًا و : عربية :َسَبى

استحوذ على ماميلكه : وهم يستعملوا مبعىن ،أسره
  .أسرته وفتنته: وفالنة فالنًا ،أيضًا

  .أسر: َسَبى: َشَبه: ويف العربية
  .سلب ،ب ،َسَبى: بٓاْش: ويف السريانية

  .السيب: انظر
  .سباين حبييب حبسنو: يقولون
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  .حسَنك سباين! ياولدآه ]: من أغانيهم[
قبل مخسني كانت سرينا ]: من لوحام[

بس الطربوش ممثلة دور ة وتْلّيسنة وأبّح تغّني هالغن
وتعا  ،العاشقة هلالولد روأختها ملكة متثل دو ،الولد

وشوف الناس  ،معي وشوفا عم بتلّمس عخدود الولد
 ،جيني وعم بزّتوا عاملسرح ايدّيات واللرياتاه

وكّال على عينيك  ،كصاري إال فكۤاوكانت هامل
لكن هداك الزمان كان  ،ة وقلة ذوقٔقتاجر وويا
  .اتنعّدا سخاي

 :ونسيت اقول لك عن سخانة أضرب مّنا
كان يوقف بزيق املسرح واحد أمسو : قسخانة املشوّۤ

س بقندرتا أبو مرعي وٕيّدّخل على سارينا تدوّۤ
وتعا  ،وكانت تتقّدم وتدقر قندرتا بأصابيعو ،عإيديه

جني وبلحس ركمان وشوفو بندار لصوب املتف
  .أصابيعو ومبّثل دور اللي أخدو احلال

وا وزن فّعال للمبالغة يف لاستعم :السّباب
  .من يكثر السّب

  .))الرائد((وذكرها 
سّباب الدين أّكال ]: من كمام[
  .اجلرادين

ة األربعة أحد أنواع ورق الشّد :يتاَبالس
ضرب من احلشائش ترعاه : SPATI: من هلجة صقلية

  .مسوه لشبه رمسته بورق هذا النبات ،ضًاغالدواب 
 ،فالسيو: SPADE: من اإليتالية: وقيل 
  .واألول الصحيح

  .انظرها. الَسَنك: واألتراك يسمونه 
استعملوا وزن فّعال للمبالغة يف  :احالَسّب

  .املاهر يف السباحة
  .هارانظ. السّبيح: كما قالوا
من اإلسبانية  ،ويلفظوا الصّباط :الَسبّٔاط

:ZAPATO :احلذاء يلبسه الرجال.  
  

  .ابيط والسّباطاتالسۤب: ومجعوه على
) ساق(تلحس سّباطي و ]: من سبام[
  .اللي خّيطو
بوز سّباطك إذا ضربت ]: من اعتقادهم[

  .على صّفة العتبة بولولوا اجلان
ية ْلباعي ودۤاورد ْس: يقولون: ياِعۤبالْس

 ،تقطف شجرته سبع مرات: يريدون ،باعّيةْس
  .باعي عندهم النسبة إىل السبعة على غري القياسفالْس

د ورورد السباعي يصلح الستقطار املاالو
  .كما يتخذ منه املرّبى ،بالعطر ألنه غّين ،منه

فحارة  ،دهاورواشتهرت حلب مبا
وباب الفرج  -انظرها- ي وبستان الكالبورداملا

بل التزال صناعته  ،الذي كان امسه باب الورد قرائن
  .قائمة يف حلب

باعي والفرق بني املرّبى اجلوري ومرىب الْس
  .أن السباعي ملّين مزيل لإلمساك

  .واشتهرت إدلب بوردها السباعي
ي؟ ـــعكّنيك سبۤا: يقولون :عيبۤاالْس

  ليش عجول؟ عيبۤامانك ْس: ويقولون
: يريدون بالسباعي من ولد لسبعة أشهر

: كما يقولون ،نسبة إىل السبعة على غري قياس
  .السبعاوي

 ،السباعي يكون عجوًال]: من اعتقادهم[
  .ألنه ولد عجوًال قبل موعده بشهرين

. الِسباق: من العربية: قبۤاأو الْس :ٔباقالْس
  .انظرها. مصدر سابقه

وجتري مباريات السباق يف العامل يف شىت 
ومنه العدو واألرجل يف (و كسباق الَعْد: املواضيع
والقفز ورفع األثقال واملالكمة ويف جري ) كيس

ويف  ،ويف السباحة وجري القوارب ،اخليل والكالب
  ...ت والدراجات واملوتوسيكالت ورالسيا
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ا وزن فّعال للمبالغة يف استعملو :السبّٔاق
  .قكثري السْب

 ،لألكسربيس ))السّباق((ووضع جممع مصر 
  .))القطار السريع((وساد حمله 

واهللا كالمو متل  ،قربانو: يقولون :ةۤكبۤاالْس
استعملوها اسم الواحدة من َسَبك : هبدباكة الْس
  .انظرها). العربية(

 ،السبك): العربية(على أن مصدر َسَبك 
بل  ،لكنهم مل يراعوا هذا ،كةالَسْب: واسم الواحدة 

ياغة عندهم فجعلوا وزا على عىن الْصمبراعوا أا 
  .وزا

 ))باكةالْس((: وليس صحيحًا أن نقول
ألن  ،فعيلة مبعىن املفعولة): العربية(حتريف الَسبيكة 

  .ِبيكةقالوها بلفظ الْس ))ةاالَسبيَك((
من  ،بقلة تطبخ وتؤكل: بانغأو الَس :خالَسباۤن

كما ذكرها داود وابن البيطار وابن -اإلسفاناخ: العربية
أو اإلسباَنخ أو  -))مفردات الغافقي((سينا وابن العربي يف 

دائرة ((كما ذكرها أخريًا بطرس البستاين يف  -اإلسفيناخ
كما ذكرها الدكتور القباين يف  -أو الزبانخ -))املعارف

  .))الغذاء الالدواء((
  .باناكْس: ويف هلجة تطوان

وقال الدكتور عز الدين فراج يف 
السبانخ كان : يقول ابن البيطار: ))واتااخلضر((

  .يزرع يف نينوى وبابل
أجود السبانخ ماكان : وقال ابن سينا 

  .ضاربًا إىل السواد لشدة خضرته
واستمدت العربية كلمة السبانخ على 

  .إسپناخ پيناخ أوإْس: اختالف لفظها من الفارسية
: واستمدا التركية من الفارسية فقالت

  .پاناق أو أسفاناخ أو أسِفناخَپناق أو أْسٕأْس
  .EPINARD: ويف الفرنسية

  .SPINACH: ليزيةگويف اإلن
  

  .٧٧ص١١ج : اية األرب للتويري انظر
  .٣٣٣ص١٤س: وجملة الضاد

: وقيل ،وأصل السبانخ من آسية الشمالية
  .بل من بالد فارس

  .م١٦ودخل السبانخ أوروپا يف القرن 
والعرب هم الذين أدخلوه يف مشايل إفريقية 

  .فإسبانية فسائر أوروپا
  :ويتخذون من السبانخ يف حلب

يسلق السبانخ ويقلى : ةخيّۤالسباْن -ً ١
  .وقد يضاف إىل صحنها اللنب املتّوم ،بالدهن واللحم
يقلى الزيت ويطبخ : السبانخ بالزيت -ً ٢

  .السبانخمعه 
  .انظرها. الربغل بسبانخ -ً ٣
وهي عجينة : الفطرية بسبانخ -ً ٤

وهي  ،مبسوسة أوًال حتشى مبسلوق السبانخ وختبز
: مستمدة من الشام عن األتراك الذين يسموا

  .سباخنلي ُبَرك
: من التركية عن الفارسية: اهيالسٔب

  .الفارس من اجلنود: ياِهپْس
 ،احلبل: السببأصل معىن : عربية: الَسَبب

  .حدوث األشياء ةمث استعريت ملعىن عل
  .األسباب: واجلمع

  .َبَباْس: ويف الكلدانية ،ٓببٓاْس: ويف السريانية
  .سبب وأسباب: واستمدت التركية

سبب : واستمدت األلبانية من التركية
  .SEBÈP: فقالت

 ،فالن عم بتعاطى األسباب: يقولون
  .يبذل جهده للرزق أو لنجاح املسعى: يريدون

كل شي إلو سبب وما يف شي : ويقولون
  .مالو سبب

. ةة سبب كل علّۤالربد والقلّۤ]: من أمثاهلم[
إذا ظهر السبب بطل . بال سبب وعد بال وفا عداوة

  .َجبالع
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الضحك بال سبب من قلة ]: من حكمهم[
  .بداأل

  .كان سببًا له: َسبَّب األَمر: عربية :َسبَّب
التتعامل مع األشرار كو بسّببوا : يقولون
  .لك وجع راس
 ،توبيحرام تقطع بسب: يقولون :ةالَسَبيّۤ

  .أسباب رزقه ومعيشته: يريدون
 ،اليوم السابع من األسبوع: عربية :تالَسْب

  .قبله اجلمعة وبعده األحد
  .ةبوۤتبوت وْسعلى ْس: وهم جيمعونه

  .الراحة: ومعىن السبت يف العربية
واستمدت العربية السبت من التوراة 

إن اهللا خلق العامل يف ستة أيام مث استراح يف : القائلة
  .استراح: َشَبت أي: هومست ،اليوم السابع

ة والطوفان قوالتوراة استمدت قصة اخللي
  .وتقديس السبت وكثريًا غريها من الكلدان

  .١٥ص: ))ياليل((كتابنا  انظر
  

وشعر رجال الدين بنقص ألوهية اهللا يف 
إذ معىن  ،بالراحة: تسمية اليوم السابع بالسبت أي

والنقص  ،هذا أن اهللا تعب والتعب نقص القوة
فتالفوا هذا بشىت التأويل  ،يتضارب مع كماالت اهللا

  .والتفسري
إذ قال بعد  ،وكان أحسنهم نيب اإلسالم

  .﴾ُلُغوب ا ِمْننوما َمّس﴿: اخللق
  .SABBATU: والسبت يف األثورية

  .شبَتا: ويف الكلدانية ،َشبتٓا: ويف السريانية
  .SABATTI: ويف الالتينية عن األرامية
  .تَسْب: ويف التركية عن العربية

  .َشٔبت: ويف األرمنية
 ،مبعىن األسبوع  SABBAT: ويف الفرنسية

  .والتستعمل

 ،مبعىن األسبوع SABBATH: ويف اإلنكليزية
  .والتستعمل

ومن النصارى من يعطل السبت ويدعون 
  .نيالسبتي

بعد ((: يقول اليهود يف التأجيل الكاذب
  .غايتهم صرف املطالب ))السبت

 ))حكاية أيب القاسم البغدادي((ويف 
  !.ياسبت الصبيان: ١٤٠ص

سبت : يهزج األوالد]: من أهازجيهم[
أربعا  ،تالتا نارة ،تنني خشبتني ،أحد نّبوت ،وتسّب

  .اجلمعة استرحنا ،اخلميس فرحنا ،شرارة
  ]:من دعائهم على فالن[

  ).أهل السبت: أي(لعنة السبت عليه 
إذا انقرفت اإلبرة يوم ]: من كتاب اللباد[
كّينا هاإلبرة املقروفة يف توب مرا مابعود چالسبت و

ت لإذا وحدة خس. بطقطق أو بنقرف شعر راسا
  .ق حتمًاروبا يوم السبت جبيه يوم باحتر

  .البقص أضافريو يوم السبت ياما ويالت بّدا جتيه
ويزعم عوام حلب أن اليهود يقولون يف 

ليش أخدتو؟ عمرو ماقتل ! ياموت: موت أحدهم
  .عمرو مانصح مسلم ،عمرو مااشتغل سبتو ،مرتو

لون وواليهود يف حلب ويف غريها اليزا
فال يرقعون واليقطبون زرًا واليوقدون نارًا  ،عمًال ما

لذا  ،واليشعلون مصباحًا واليطفئوما واليطبخون
 ،يصنعون طبيخهم اجلمعة ويبيتونه بالفرن لثاين يوم

  .ّمسوه البّيوتماوهذا 
: وحيسن يف شرعهم أن يسترخي بدم

  .كما استراح اهللا
وأش بتساوي : وسألت احلاخام مزراجي

ّبيا بشي قرنة خن: الدرب؟ أجاب إذا شفت دهبة يف
  .لتاين يوم

ي األحد من قّدم السبت لِق]: من أمثاهلم[
  .قّدامو
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  .أهل السبت: انظر: أهل السبت
: سبت وأسبت: عربية ،وأسبت :َسَبت
  .دخل يف السبت
قال  :الَسَفط: عربية ،أو الَسَفط :الَسَبت

َسَپت : عن التركية ،كالقّفة أو والقكاُجل: هابن سيَد
وعاء  ،الزنبيل ،القّفة: دَسَپ: عن الفارسية ،أو َسَپد

  .متأل به الفواكة يتخذ من أغصان الشجر
  .ةبوۤتالْس: ومجعوه على

  .الُصِفط: وامسه يف مشايل املغرب
: ويف الكلدانية ،ٓاطٓفْس: ويف السريانية

  .ٓفَطاْس
  .َسَبد: ويف الكردية

واستمدت اإلسبانية الَسَفط من العربية 
  .AZAFATE: فقالت

: ومسوا من يبيع الَسَبت أو من يصنعه
  .جيَبتَس

  .الَسَبتجّية: واجلمع
  .صندوق سبت: انظر

عن  SEPTEMBRE: ن الفرنسيةـم :ٕبرْمٔتْبۤس
ألن  ،مبعىن الشهر السابع: SEPTEMBER: الالتينية

  .السنة كانت عند الرومانيني تبدأ يف آذار
وهو تاسع  - انظرها- أيلول: وامسه العريب

  .يومًا ٣٠أيامه  ،الشهور اإلفرجنية
  
: َسَبح يف املاء وباملاء: من العربية :حٕسۤب

وهم يستعملوا للدخول يف املاء  ،بسط فيهنا ،عام
  .سواء للعوم أو للرياضة أو لعبور الطريق يتوسطه ماء

وهم  ،ح والِسباحةالَسْب: ومصدره
  .ا بتسكني الثايناستعملومه

واستعملوا السباحة جمازًا لطريان الطائر 
  .ودوران شيء يف الفضاء ويف جري اخليل

  .السبيح: انظر
  

  .َحاْس: ويف الكلدانية ،حٓاْس: ويف السريانية
  .ح يف األراضيباملي عم بتس: ويقولون

حبر األفكار بح يف سعم ب]: من استعارام[
  .واألماين

جعله ): العربية(حتريف أسبحه  :َسبَّح
  .يسبح يف املاء

 اَهللا ،سبحان اهللا: قال ،صّلى: عربية :ّسبَّح
  .نّزهه وّجمده: وِللِه

: واستمدت التركية والفارسية واألوردية
  .تسبيح

 ،املدح ،احلمد: حٓاشوْب: ويف السريانية
  .شوَحبا: ويف الكلدانية ،اد

وبلغين أن بيت شوحا النصارى يف حلب 
ألنه كان يردد لفظها  ،أصل اسم جدهم شوحبٓا

  .فحرفت إىل شوحا
  .مدح: َشَبح: ويف العربية

  .٨٦ص٢٩س: جملة امع العلمي العريب انظر
تعبري عريب منصوب على  :اهللا اَنٕسبح

أبّرئه من : أي ،املفعول املطلق مبعىن أسّبح اهللا تسبيحًا
  .السوء أو أنّزهه عن كل ماال ينبغي أن يوصف به

  .وهي من مفردات أورادهم
يوردوا يف مقام  ،ياسبحان اهللا: ويقولون 

  .التعجب تأثرًا باألتراك
وإذا أخطأ اإلمام يف صالته جاز تنبيهه 

  .سبحان اهللا: بقول املصّلي
  .إال إىل اهللا ))سبحان((والتضاف 

ر وما بتغيَّر سبحان البغيّۤ: قوهلم حنو وأما
  .سبحان اهللا الذي يغّير: فهو على التقدير أي

سبحان اللي خلقو ]: كمتهم[ومثله 
  .ودعبل راسو

  إىل صفة من صفات ))سبحان((وقد يضيفون         
  



 

٣٠٩ 
 

سبحان : شوف املعالق وقول]: مثلهم[ومثله  ،اهللا
  .اخلّالق

د إىل ضمري يعو ))سبحان((وقد يضيفون 
  .سبحانو حط سّرو بأضعف خلقو: على اهللا

: اقنينادي بائع الدّر]: من نداء باعتهم[
  .ق يادّراقسبحان اخلّال
 ،فالن على سبحانيتو: يقولون :ةحانيّٕۤسْب

أنه على فطرته اليت خلقه اهللا عليها الغش : يريدون
  .فيه

  .املسبحة: انظر :ٔحةالٕسْب
حتّلب : أي(أرض ذات َنّز : عربية :خةالَسْب
  .وملح) األرض من املاء

وهم  ،الَسَبخات والِسباخ: واجلمع
  .سّكنومها

وإذا قالوا السبخة يف حلب انصرف املعىن 
  .انظرها. إىل سبخة اجلّبول
سكوت كو : يهّددون األطفال :َسَبٕدّال

مل جند هلا  ،وبتدّلى طهّلق جبي َسَبدّال بشق احلي
الذئب ): العربية(د ولعلها حنت من الِسْب ،أصالًَ

والداهية أحلقوها الالم واأللف ليستوي السجع مع 
  .))بتدّلى((

ون من جيلس على خرزة روكذلك حيّذ
اجلب ومن ينفرد يف دار أنه ُيخشى عليه أن يدمهه 

  .َسَبدّال
 ،من اصطالح القندرجّية :طاكٓورالَسَب

كعب  رية من طبقاتـأطلقوه على الطبقة األخ
 ،الواقي: ))ِسَپر((: تركية عن الفارسيةـاحلذاء من ال

  .أي الطبقة الواقية ،الطبقة: ))طاقي((و 
وملا جاء دور اللستيك جعلوا حمل 
الَسَبرطاكو قطعة من اللستيك مصبوبة على قدره 

  .ومثقوبة وجاهزة ألن تسّمر فقط
  :- يومــــوقّل ال- يقولون :ٔركَسْب

وبفضل  ،سربكة عأصالاخلّدامة سربكت البيت 
بنوا الفعل من : كسَربميًا ْمامة بيتنا داهاخلّد

  .مبعىن كنس ا ،املكنسة: التركية ))سوبورَكه((
  .انظر الكلمة التالية

السربكة اخلشنة : يقولون :ةۤكالٕسٕبْر
والسربكة الناعمة والسربكة األوروبّية كّلن الزمني 

  .احملّسة ،املكنسة ،))سوپوركة((: من التركية ،للدار
نسفو صواب عراسو بالسربكة : ويقولون

  .يع يهِوٕطۤل
  .انظرها. سَربك: وبنوا منها فعل

  
: يريدون ،أنا بعرف سربتو: يقولون :ةۤرٕسْب
  : جماز مما يلي: عادته وأطواره
 ))َسَبر((مصدر ): العربية( ))رالَسْب((من  -ً ١

  .نظر يف مقداره وقاسه ليعرف غوره: وغريه اجلرَح
: العربية ))رالِسْب((أو  ))رالَسْب((من  -ً ٢

  .األصل واللون واهليئة واملنظر
 ،وهم  ،ظّن: السريانية ))َبرْس((من  -ً ٣

  .حدس
 ،ربّش ،أخرب: السريانية ))َسَبر((من  -ً ٤

  .توقع ،دّل ،أّمل ،رجا 
ناب  ،حيىي بن يوسف  :بط ابن الِشحَنةِس

  .ه ٩٥٩مات س ،عن أبيه يف قضاء احلنابلة يف حلب
  
مؤلف : أمحد أبو ذر :ط ابن العجمّيْبِس

  .ه ٨٨٤مات س ))كنوز الذهب يف تاريخ حلب((
  

برهان الدين احلليب  :سبط ابن العجمّي
  .ه ٨٤١مات س ،احملّدث

  
حتريف سبعة : ٔطْعشصبوتلفظ  :َسَبٔطْعش

  ).العربية(عشر 
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  .السبطعشري: ويقولون يف النسبة إليه
ذو الناب من  املفترس: عربية :عالَسْب

احليوان كاألسد والنمر والفهد والذئب والضبع و 
  .وغلب أن يطلقوه على األسد... 

  .وهم سكّنوا ،الِسباع: واجلمع
  .السبعات: واجلمع ،السبعة: واملؤنث

  .٢٢٦ص٩ج : اية األرب للنويري انظر
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

  .عحليب السبۤا: ولقبوا الَعَرق
  ]:فيقولون[األوالد ويثريون محاس 

  .روح وتعا قوام! سبعي
ب بأدنيه لعر بتالسبع إذا ٕكۤب]: من أمثاهلم[

الكلب الفلتان . امضعماْل ماخبلى بيت السبع. الفريان
  .أحسن مالسبع املربوط

  .عالٕفقر جرتير السبۤا]: من تشبيهام[
  .ا من مت السبعدأخ]: من كنايام[

العدد الذي يلي الستة : والسبعة :عالَسْب
  .ودون الثمانية

فال  ،جال وسبع نسوانسبع ْر: يقولون
 ،يلحقون به التاء سواء أكان املعدود مذكرًا أو مؤنثًا

ويؤنثانه  ،والعربية والعربية يذّكرانه مع املعدود املؤنث
  .مع املعدود املذكر

وما نقوله يف السبعة يشمل العدد املفرد من 
  .حىت العشرة الداخلة فيهة ثالثال

 ،سٓفسبع ٕتْن: على أم قد يقولون
وحينئذ  ،فيلحقون به التاء جوازًا إذا تاله سكون

  .ت: انظر. تتصل هذه التاء يف صدر املعدود
مّية مّية ومخْسمّية وأربْعتالْت: ويقولون

فيسكّنون آخر العدد إذا كان  ،امنّيةمّية وَمتوسْت
إال يف سبَعمّية وتسَعمّية فيكون  ))مّيه((معدوده 
 ،أألما ينتهيان بالعني؟ ال ،وما عرفنا السّر ،مفتوحًا

  .فاألربعمّية عينها ساكنة
  بعد كتابة ماتقدم اهتديت إىل أن السر يف

هذه الفتحة أن هذين العددين املفردين دون سوامها 
يلتبسان بالسبع والتسع أعين اجلزء من السبعة واجلزء 

  .ففتحومها لئال يكون لبس ،ةمن التسع
  .عٓاَشْب: ويف السريانية
  .بعهَبع وۤشۤش: ويف العربية

  .شبع: اريتگويف ملحمات أو
  .ِسبو: ويف األشورية البابّلية

: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة
  .ِشبعو

تمشي سبع بالقملة العرجا ]: من أمثاهلم[
  .ٕفرش

  ]:من كمام[
  .لو سبع تنفسقام الدب لريقص قتل 

  ]:من دعائهم على فالن[
  .تكمشو حّية بسبع روس

  .جاية عالسبعة]: ايامنمن ك[
  .السباعي: انظر

جّبة عجمي فّيا سبعة : ومن كنايات جند
  ).الزاهد اهلندي: يريدون(وسبعني رقعة 

  ]:من تشبيهام[
  .متل سقاق السبع عوجات عليه وچ

  ]:من هنهونام[
  اهللا راياَتكيعّلي ! يابو عريسنا

  يرقص ويدبك يف سراياَتك دوالسع
  وسبع سواقي دهب تسقي جنيناتك

  عّمو وحياتك: وسبع كناين بتحلف
ينشىء : لعبة السبعة ٕبّم]: من ألعام[

... واحد تنني: األوالد حلقة منهم ويبدأ األول فيعّد
والثاين مىت  ))مب((: ومىت وصل للسبعة عليه أن يقول

والثالث  ))مب((: أن يقولوصل لألربطعش عليه 
  .وهكذا ،للواحد والعشرين

  :طق مبا يليـالن بيطل]: من معاظالم[
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كل كيس ببز وكل بز  ،زازسبع اكياس وسبع ْب
  ...كل كيس ببز وكل بز بكيس ،بكيس 

  :اء عن السبعة يف خمتلف األممصويف مايلي استق     
ويتشاءم األردنيون احلاليون من العدد 

  .فيحرفون لفظها غالبًا إىل السمحةالسبعة 
: صوابه ،ولعل قولنا يتشاءم غري فين

كما أملت عليهم وعلى غريهم  ،يرهبون سّرها 
يتجلى : األساطري الغابرة يف أن للسبعة سّرًا وأي سّر

  :بعضه يف مايلي
زعم البابليون الذين ضربت قوافلهم ليًال 

عرفوا حتاشيًا حّر النهار والذين حبكم سريهم ليًال 
اجلهات من مراقبة النجوم وعرفوا الوقت وعرفوا 

نعم زعم البابليون أن مثة سبعة أجرام علوية  ،الفصول
 ،تدور حول األرض اليت جعلوها مركز كرة الفلك

  :هذه األجرام هي اليت نظمها العرب بقوهلم
  ُزَحل َشَرى مّرخيه من مشسه

  فتزاهرت لعطارد أقماره
سّرًا وأن معرفته وبنوا على هذا أن للسبعة 

وهنا دخلت الطالسم  ،حيقق أحداثًا جديدة
  ...واألسحار واألوفاق والزايرجه واجلفر و

  .٧٨ص ١الد  ١س: جملة الضياء انظر
 ،ومشلت السبعة أهم أحداث األمم القدمية

تقسيم األسبوع إىل سبعة أيام طغى على كل : ومنها
  .أمم األرض

  :ومنها عند الفرس
يقولون بسبعة أرواح تؤلف كان الفرس 

وعلى ذلك كان مللكهم سبعة مستشارين  ،تبعة هرمز
  .وسبعة وزراء وسبعة أمراء

  .وكان ألستري سبع نساء خيدمنها
وكان يف هياكل الفرس سبعة بيوت للنار 
  .على اسم الكواكب السبعة اليت تدور حول األرض

مبنية من  ))َمترا((والُسلَّم املقدسة يف مغارة 
  .جاتسبع در

كان العجم يف أيام نريوزهم : ساينوقال الِتِلْم
السكر والسمن : وهي ،جيمعون سبع سينات ويأكلوا

بقل تذكره (: اب والسميذ والسفرجل والسماق والَسَذ
  ).دابة على هيئة الوزع(: قنقور والَس) ـتب املفرداتك

  :ومنها عند املصريني القدامى
  .كان املصريون سبع فرق

  .إىل سبعة أقساموقسموا مصر 
  .وجعلوا سبع مصبات للنيل

  .وبنوا يف اهلرم األكرب سبع غرف
ه سبعة أبواب مسماة بأمساء َووكان لطۤي

  .السيارات السبع
ويف أواسط الشتاء يطّوفون البقرة املقدسة 

  .سبع مرات حول اهليكل
  .يستمر سبعة أيام ))أپيس((وعيد العجل 
كان من بعض اصطالح : وقال التلمساين

يدخل رجل على  نملوك القبط يف مصر يوم النريوز أ
حنطة : امللك ومعه طبق من فضة وفيه سبعة أشياء

وّمحص ومسسم ) بيضاء: أي(وشعري وجلبان وذرة 
  .وأرز من كٍل سبع سنابل وسبع حّبات

  :ومنها عند اليهود
  .يزعم اليهود أن أبواب اهلواء سبعة

  .الطوفان سبعمائة سنةووبني اخلليقة 
  .م سبعة أبوابشليلوا ألوروجع

  .وبنو هيكل سليمان يف سبع سنني
  .وبنوا خيمة الشهادة يف سبعة أشهر

يوقد فيها سبعة -وجعلوا فروع املنارة سبعة
  .أنوار

سفينته سبعة أزواج من  يف وأدخل نوح
وبعد  ،لها من طري السماءثوم ،احليوانات الطاهرة

دخول نوح سفينته بسبعة أيام انفتحت ميازيب 
مث استقرت السفينة على جبل أراراط يف  ،السماء

عة ـوأطلق احلمامة مث عاد بعد سب ،الشهر السابع
  ادت انتظرـمث بعد أن ع ،ها ثانيةـفأطلق. أيام
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  .سبعة أيام وأطلقها ثالثة فلم تعد
  .ورؤساء املالئكة عند اليهود سبعة

  .وأعمدة احلكمة سبعة
وخدم يعقوب محاه سبع سنني مرتني حىت 

  .ليئه وراحيل: زّوجه ابنتيه
وملا عاد إىل بيت أبيه ورأى أخاه عيسو 

  .قادمًا عليه تقّدم وسجد سبع مرات
وعدد البقرات اليت حلم ا فرعون سبع 

  .بقرات مسان وسبع عجاف
والسنابل اليت حلم ا أيضًا سبع سنابل 

  .ممرعة وسبع هزيلة
وعلى احللمني كانت أعوام اخلصب سبعة 

  .حط سبعةوأعوام الق
وأوصى اهللا أن تزرع كل أرض ست سنني 

  .ومل يف السابعة
  .والعبد يستخدم ست سنني ويعتق يف السابعة       

واليمني  ،ومسوا بري السبع مبعىن بري اليمني
  .العظيم يتلى سبع مرات

  .وعدد االحتفاالت بالفصح سبعة
وعدد الكهنة الذين نفخوا يف البوق حول 

  .مث داروا حول أرحيا سبع دورات ،أرحيا سبعة
  .السبعة عدد كبري أو كامل: ويف التوراة

  .اهللا يضرب شعبه سبع مرات ألجل خطاياهم: ويف إرميا
  .فّضة مصّفاة سبع مرات: ويف الزبور

يعاقب قاتل قايني سبع : ويف التكوين
  .وأما قاتل المك فسبعني سبع مرات ،مرات

: كثريًاويف سفر الرؤيا يتكرر عدد السبعة 
سبع  ،سبع أرواح ،سبع كنائس: كالتعبريات التالية
سبعة  ،سبعة أختام ،سبعة كواكب ،منائر من ذهب

 ،سبعة أبواق ،سبعة مالئكة ،سبع أعني ،اَحلَملقرون 
سبعة رءوس  ،سبعة آالف رجل سقطوا ،سبعة رعود

سبعة  ،سبعة جبال ،وحش ذو سبعة رءوس ،التّنني
  ...سبعة تيجان ،ملوك

  :عند النصارى ومنها
  .املسيح أشبع أربعة آالف رجل بسبعة أرغفة        

  .مث رفعوا من فضالا سبعة سالل مملوءة
وحكاية الرجال السبعة الذين تزوجوا امرأة 

  .واحدة
الشيطان إذا خرج سريجع : وقال املسيح

  .بسبعة أرواح
  .ونّوه بولس الرسول جباللة عدد السبعة

  .وكتب بولس إىل سبع كنائس
كم : سأل بطرس املسيح: ويف إجنيل مّتا

: فأجابه مرة أسامح أخي؟ هل إىل سبع مرات؟
  .بل سبعني مرة سبع مرات ،السبع مرات فقط

  :ومنها عند اليونان
واعتاد أهل إسربطة وأتينا أن يتركوا 

  .األطفال للنساء حىت يبلغوا السابعة
ويرسل أهل أثينا سبعة غلمان وسبع بنات 

  .ليكونوا طعامًا للحوت منوتور إىل جزيرة كريت
العرت ازوزة ((وهومريوس ألف كتابًا دعاه 

  .))سبع مرات
  .وهركول قطع رءوس احلية السبعة

سلم املوسيقا على سبع  وبىن فيثاغورس
  .طبقات

أحد آهلة الرعاة : ))پان((وشّبابة املعبود 
  .اليونان مؤلفة من سبعة أنابيب

  .أوتاروقيثارة أَبّلوون ذات سبعة 
ويف األلعاب امليدانية كانوا يدورون سبع 

  .مرات
  :ومنها عند خمتلف األمم

وأعياد أدونيس املعبود الفينيقي كانت 
  .تستمّر سبعة أيام

  .واليابانيون يقولون بسبعة أرواح مساوية
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ويف تنكني من الصني سبعة متاثيل يسموا 
  .السماوّية

غسكر يقولون بسبعة أرواح دوأهل م
  .سماواتحتكم ال

  .وللهند هيكل ذو سبعة معابد
واإلله فشنو وإخوته كانوا سبعة ُمسخوا 

  .أفراسًا سبع مرات
وحدثين موظف حليب عند تاجر إيطايل 

: تو ووّصايناركّلفين معلمي أن أطالوا منرة لسي: قال
صري يكون بوما  ،مابصري تنتهي أرقامها بالسبعة
  .جمموع أرقاما سبعة أو سبطعش

  :لعربومنها عند ا
واألفراد  ،االثنان واألربعة: األزواج الدنيا

وعلى ) فليس بعددأما الواحد ( ،الثالثة واخلمسة: الدنيا
وهو االثنان مع الفرد : الزوج األول ماتقدم إذا مجعَت

مث إذا مجعت  ،وهو اخلمسة كان اموع سبعة: الثاين 
بعة مع الفرد األول كان اموع روهو األ: الزوج الثاين
  .وهلذا التوافق سّر عندهم ،سبعة أيضًا

واحد : وكانت عادة قريش إذا عّدوا قالوا
ولذلك  ،مع الواو: ومثانية : إىل سبعة مث يقولون... اثنان

إيذان أن السبعة عدد تام وما بعدها : مسيت واو الثمانية
  .﴾ُبُهموثاِمُنهم كْل َسبعةٌُ﴿آن رويف الق ،مستأنف

الشعب والقبيلة : نساب سبعةوطوائف األ
  .والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة والعشرية

  .سبع قبائل: والعرب البائدة
ها رولقمان اختذ سبعة أنسر عاش عم

  .كلما هلك نسر اختذ آخر: كلها
وعادة بعض امللوك أن ُتَمّد بينهم وبني الشعراء 

  .سبعة ستور
  .واملعلقات سبعة

قصائد : اتراُملجمه(واُملجمهرات سبعة 
  ).جاهلية يف الطبقة الثانية بعد املعلقاتلل

قصائد للجاهلية : املذهبَّات(واملذهبَّات سبعة 
  ).أيضًا يف الطبقة الثانية بعد املعلقات

  .العجوز سبعة وعدد أيام برد
ويسمون القصيدة قصيدة إذا جتاوزت 

  .أبياا السبعة
  .والكلمة إذا زيدت التتجاوز أحرفها السبعة

  .أخذه أخذ سبعة :درقتويقولون للم
  .عذبه عذاب سبعة: ويقولون
ك رأعطاك أج: سّبع اهللا لك أي: ويقولون

  .اترسبع م
 َسبَع َمَثِل َحّبٍة َأنَبَتْتك﴿: ويف القرآن

  .﴾َسَناِبل
ي واحد ْعاملؤمن يأكل يف َم((: ويف احلديث 
  ))والكافر يف سبعة أمعاء
إذ ولغ الكلب يف إناء ((: ويف احلديث

  .))ات إحداهن بالترابرسبع م أحدكم فليغسله
إذا هّم أحُدكم بأمر ((: ويف احلديث

  .))ر رّبه فيه سبع مراتفليستِخ
  .ويتردد ذكر السبعة يف الطب والسحر

  ).حسب اعتقادهم(والبحار سبعة 
  .وأغشية العني سبعة
  .ث سبع طبقاتاَحلْف: وذات الطباق وهي
  .وألوان النور سبعة

الذهب والفضة : سبعة) عندهم(واملعادن 
  .والصفيح والرصاص واحلديد والنحاس والشَبه

  .واألقاليم سبعة
  .وملوك اجلان سبعة

ملوك : وأخريًا حاكوا صاية سبع ملوك أي
 روألواا األبيض واألسود واألخضر واألمح ،اجلان

  .األملاسي واألمحر اخلمري واألصفر والربتقايل
  .والطواف حول الكعبة سبع مرات

يرتل احلجاج من : اتررات سبع ممي اَجلَمرو
ففي أول يوم يرمجون الشيطان األكرب : جمرعرفات إىل ال

مث  ،طاعة للرمحن رمجًا للشيطان: بسبع حصوات قائلني
  ونويف ثاين يوم يرمج ،باسم اهللا واهللا أكرب: يرموا قائلني
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الشيطان الوسطاين بسبع حصوات ثالث مرات 
ويف ثالث  .رمجًا للشيطانطاعة للرمحن : يضًاقائلني  أ

فيكون جمموع  ،ريوم كاليوم الثاين للشيطان األصغ
  .حاصلة من ضرب سبعة بسبعة ٤٩اجلمرات 

  .دعيت بالسبع املثاين ،ة الفاحتة سبع آياتروسو       
ل من القرآن سبعة سور من اوالسبع الطو
  .ة براءةرسورة البقرة إىل سو
  .سبعة: والقراءات

سبع : سبعة أحرف أيوالقرآن نزل على 
  .لغات من لغات العرب

  .والسجود الشرعي يكون على سبعة أعضاء
  .واخلطايا املوبقات سبعة

  .ض سبع ُقَربيّب على النيب وهو مرُصو
  .انوا من سبع مدائنكة فرعون روسح

خمتصر ((كما يف - وأهل الكهف سبعة
  .٧٥ص ))الدول البن العربي

 ،أئمةوالسبعية من الشيعة يعتقدون بسبعة 
وينعتونه  ،ويسمونه اإلمام التام ،إمامهم ابن املهدي

  .بقائم الزمان
  .واألرضون سبع

  .ومقامات جهنم سبع
  .والسماوات سبع
  .وجنوم الثريا سبعة

  .وجنوم الدب األكرب سبعة
  .سبعة روجنوم الدب األصغ

ظ م ق  هأ : وهي ،وحروف النار سبعة
  .ش ذ

ج ز ك س ق : وهي ،وف املاء سبعةروح
  .ث ظ

ز ح ل ع : وهي ،اب سبعةروحروف الت
  .ر خ غ

ب و ي ن : وهي ،وحروف اهلواء سبعة
  .ص ت ض

  .وأجهزة اإلنسان سبعة
وطعام العاشر من حمّرم من سبعة أصناف 

  .من الفواكه واألعشاب توزع على الفقراء
  .وكثري من األوراد تتلى سبع مرات

أخرج مناديًا وإذا أقام أحد السالطني مأدبة 
سبعة أيام وسبع ليال الحدا ياكل وال حدا : ينادي

  .كما يف حكايام -من بيت السلطان يشرب إال
: لون بسابع يوم من العرس ويسمونهفوحيت

  .بوع العرسْس
  .يحيتفلون بسابع يوم من جّية احلجِّو

  .وحيتفلون بسابع يوم من الوالدة
  .وحيتفلون بسابع يوم من التعزية

 هومنالكامل أن تصب سبع طاسات، والغسل 
  .ّمت: انظر. خسلو ّمت أو أكثر: يقولون

فإذا طالت فغايتها سبعة  ،والضيافة ثالثة أيام
 ،مدة إقامته ويسألون الضيف يف اليوم الثالث عْن ،أيام

  .ويف اليوم السابع اليسألونه بل يصرفونه
  .انظرها. وكان للسبعني أمهية السبعة

  .على موسى سبعة أنواعواألطعمة اليت نزلت 
يف دمشق رسالة  رويف مكتبة امللك الظاه

ألفها يوسف بن  ))السباعيات الواردة عن سّيد السادات((
  .عبد اهلادي

احلاكم بأمر اهللا سابع خلفاء : وزرويقول الد
لبس الصوف سبع سنني ومنع  ،مصر من الفاطميني

قال ابن . النساء من اخلروج إىل الطرقات ليًال وارًا
  .كانت مدة منعهن سبع سنني وسبعة أشهر: خلكان

  :ومجع ابن سّكرة كافات الشتاء
  جاء الشتاء وعندي من حوائجه

  سبع إذا القطر عن حاجاتنا َحَبسا
  كيس وكّن وكانون وكاس طًال

  ِكسابعد الكباب وكّف ناعم و
  :يفروعّدد غريه ميمات اخل
  جاء اخلريف وعندي من حوائجه

  ِرَصسبع ّن قوام السمع والَب
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  موز ومّز وحمبوب ومائدة
  يوُمسِمع وُمدام طّيب وَمِر

  :وقال املتنيب يفخر بسبعة أمور
  اخليُل والليُل والبيداء تعرفين
  والقلُم والقرطاُس والسيُف والرمُح

  :بسبعة روعارضه أبو احلسني اجلزا
  اللحُم والعظُم والسّكني تعرفين

  والوضُم ُروالقطع واخللع والساطو
: جملة الضياء: وقال ميخائيل إسطنبولية يف

وإمنا ذكرت : ))عدد السبعة((يف مقاله  ١١٠ص ١٨٩٨س
ولو أردت أن أستقصي للزمين جملد  ،قطرة من حبر

  .كامل
وحق هالزاد اللي ]: ومن أقسامهم احملدثة[

  .عالسبع َمصاحفعلى 
فالن بيعمل السبعة ]: ومن أمثاهلم احملدثة[

  .وذمّتا
  .الذمة: انظر

بيعمل الستة واألربعة : ومحاة تقول
إذا كلف لتقسيم العشرة قسمها إىل ستة : يريدون(

  ).وأربعة ليستحوذ هو على الستة
إذا كان ابنك خبري حّطو : ومنها مثلهم

  .حتت سبع أقفال
  .صاحبو سبع تلٓسنش لّقالقرش ْب: ومنها
  .النيب وّصى بسابع جار: ومنها

  .والسبع تنعام من حلية أبوه: ويقولون
  .بيعرف سبع تلٓسن: ويقولون

سبع اشكال ]: وينادي قضيمايت البسطة[
  .ةياقليّۤ

  ]:ومن تشبيهام[
  .بسبع ارواح: متل القطاط

إذا واحد قتل سبع ]: هممن اعتقادا[
  .ب لو حّجةتبتنكادين بضربة واحدة من كّفو رح

أطلقوها على احلوض املائي  :السبع حبرات
الذي أنشأته البلدية حديثًا يف الطريق العريض اجلديد 

أنشأته وسط هذا الطريق حيث  ،املفضي إىل السجن
  .مث هدمته األن ،يطل على اجلامع الكبري ومنارته

: ويريدون بالسبع حبرات البحرة أي
كايات ـاحل كما يف -  احلوض الكامل احملاسن

  .- القدمية
زقاق قدمي هدم  :سقاق السبع عٓوجات

صارف قرب كان يفضى إليه من شارع امل ،أكثره
كان فيه سبعة  ،مصرف سورية ويتجه جنوبًا

  .منعطفات
ذات : من صايام :صاية السبع ملوك

: -همـحسب زعم - سبعة ألوان ملوك اجلان
األمحر واألخضر واألصفر واألزرق واألبيض 

  .سود واألبلقواأل
: ياته يفـوذكرها نّعوم خباش يف يوم

  .٢٤٧ص٣٦س: املشرق

اجلزء من سبعة : عالُسْب: من العربية :عالٕسْب
  .أجزاء

  .األسباع: واجلمع
جعله ذا سبعة : سَبع الشيَء: عربية :سبَّع

ك أعطاك أجَر: لك اُهللا غسله سبعًا،: اإلناَء ،أضالع
 ،سبعة أوالدزقك رضعاف أو أسبع مرات أو سبعة 

  .ولدت لسبعة أشهر: ُةأاملر
 ،ع ّمتكسبّۤ: ملن شتم أو كذب] ويقولون[

  .اغسله غسًال تامًا فقد تنّجس: يريدون
وسّبع  ،وسّبع التوب ،سّبع إيديه: ويقولون

  .اخلسيل
: أي(فالن سّبع الكارات ]: من كنايام[

  ).اشتغل يف حرف كثرية
: عةيقولون يف النسبة إىل السب :الَسبعاوي

  ومن السبعاوي ،السبعاوي على توهم أن التاء ألف
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  .من ولد على سبعة أشهر يكون عجوًال على زعمهم
ومثلها التالتاوي واألربعاوي حىت 

  .العشراوي واإلدعشاوي حىت الطصطعشاوي
: عـــواجلم ،ةالسبعاويّۤ: واملؤنث

  .السبعاوّيات
لقبوا ا السلطة ألا  :ٔمان سبعاويْرٔأ

ومسوها باألرمان ليومهوا أم  ،تتركب من كثري
  .أكلوا طبيخًا فال يشمت م عدوهم

  .انظرها. تقدمت يف السبع :السبعة
يقيم يف  ))أبو سبعة((ب بطن يعرف  :السبعة
وميلكون حنو  ،خيمة  ٧٠يعد  ،الباب ومنبج

  .راس غنم٢٠٠
حسب اعتقاد  :عجايب الدنيا السبعة

منها أهرام مصر ومنارة اإلسكندرية  ،األقدمني
  .واجلنائن املعلقة يف بابل

السبعون رفعًا والسبعني : عربية  :الَسبعني
  .سبع عشرات: نصبًا وجّرًا

: ويف الكلدانية ،َشبعني: ويف السريانية
  .مثلها

  ]:ومن ألفاظ الزجر عندهم[
  .ستني سنة وسبعني يوم

نار : فقالوا - انظرها – وتأثرت بالسبعة
  .هّنماألرض جزء من سبعني جزء من نار ْج

عرق الناس بغٓرز يوم القيامة يف : وقالوا
  .األرض سبعني دراع

بدخل يف اجلنة من أمة حممد من : وقالوا
  .غري حساب بشفاعة أحد األئمة سبعني ألف إنسان

 َلهْم إن َتسَتغِفْر﴿: ومثل هذا يف القرآن
  .﴾يغفَر اُهللا هلْم َسبعَني مرًة فلْن
  .﴾جًالرواختاَر موسى َقوَمه َسبعَني ﴿: وفيه

ملا مات يعقوب : وقبل ماتقدم قال اليهود
  .بكى عليه املصريون سبعني يومًا

أطلقت : من مفردات الثاقفني :السبعينيَّة
 ،على ترمجة العهد القدمي إىل اليونانية  اإلسكندرية

 ١٠٠سنة و ٢٥٠حققها أحبار من اليهود بني سنة 
  .م.ق

يومًا  ٧٢يف  تمسيت بالسبعينية ألا كتب
  .بطليموس فيالدلفيوس رمترمجًا بناء على أم ٧٢و

  .وخمطوط الترمجة األوىل مفقود
على  ،تقدمه: َسَبقه إىل كذا: عربية :َسٔبق

  .غلبه: كذا
  .مايتراهن عليه املتسابقون: والَسَبق

  *.انسبق : وبنوا منها للمطاوعة
  .هالِشي سابق ألوانو]: يقولون[
الصيد . ٓدقْنالبسٓبق بياكل ب]: من أمثاهلم[

بني السابق واملسبوق مايف غري دّقة خازوق . بقَسملن 
  ).مدة وجيزة: أي(

ة سبقنا ۤدناه عالشحۤاعّلم]: من كمام[
وهو من (ى ضربين وبَكى وسبقين واشتَك. عاالبواب

  ).))املستطرف((بشيهي يف وذكره األ ،أمثال جند أيضًا
وهم يستعملوا  ،أخذ السبق: عربية :بّٔقَس

  .ضد قّصر ،تقدَّم وسبق: ملعىن
ق بوسا وإذا الساعة إذا بتسبّۤ]: يقولون[

  .دوسا ربتقصّۤ
أذابه وصّبه يف : سبك املعدن: عربية :َسَبك

  .أحسن ترصيفه وذيبه: الكالَم ،قالب
  .أرخاه: َسَبل الشيَء: عربية :َسَبل

  .بل عجبينوو سۤارشع: يقولون
  

وهم  ،السنبل: الَسَبل: عربية :الَسَبل
  .فيه يطلقون السبل على مايشبه َسَبل الشعري والحّب

__________________  
  .ك املرحاضرأي بال يف ثيابه قبل ان يد ،انسبق الولد: ويقولون- *
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َشَبل : ويف الكلدانية ،لۤبۤش: ويف السريانية
  ). املعجمةشنيكالمها بال(

ويف مصر واحلجاز وجبل عامل يطلقون 
  .السبل على سنبل احلبوب

  .ةة والَسَبالي والَسَبالۤيالَسَبۤل: والواحدة 
  .الَسَبالت والَسَباليات: واجلمع

يف نيسان الَسَبلة بتشرب من ]: من أمثاهلم[
  .ّمتا

  ]:من شديام[
ـَبـَسَبلة يا َس   َبلةـلة عاَجلـََسب       لة  ـ
  حّججنا قرب النيبْت       نا   ـجـَسَبلة بتحّج
  ...من حلب لعنتاب        ل كتاب   والنيب شاۤي

من  ،يف املعّرة] من قرى حلب[ :لَسبَّ
كما يرى األب  - بلةـالسن: َسبٓال: راميةاأل
  .٨٢ص: حلب - لحتـش

جعله يف سبيل اهللا : َسّبل املاَل: عربية :ّسبَّل
: سبيًال أي ليهإكأنه جعل : أباحه: الشيَء ،واخلري

  .طريقًا مطروقة
ونعهد أن كان حيمل بعض الفقراء علبتني 

ن يا من يسّبل: وق صائحًافيهما ماء وميشي يف الس
واليطول نداؤه إال  ،عروح امواتو وأجرو على اهللا

يتذكر أحد املارة عزيزاًُ عليه مات فينفح املنادي 
 ،َسبيل َسبيل عروح االموات: وحينئذ يصيح ،مبلغًا

  .الناس من طاستني معه ويسقي
ل فالن ماخباف ألّنو مسبّۤ]: من كالمهم[

  .روحو
  .السبيل: رانظ

  .ةاناالسبن: انظر :ةٕبّناۤنالْس
 ،بسّبة مرض ابنو تأّخر]: يقولون[ :الٕسّبة

وقبلها باء السببّية  - هارانظ- بنوها من الَسَبب العربية
  .تالزمها

 ،عطيه من كيس السّبة]: يقولون[ :ةالٕسبّۤ
أو من السّبة  ،َصّبة البيدر): العربية(حتريف الَصّبة 

  .اجلماعة من الناس): العربية(
الل اتمعة يف گواستعملت جمازًا يف ال

السّبة بمسيت  ،دائرة أو يف مثلث وعليها جيري اللعب
  .جمازًا من الصّبة املتقدمة
- كةۤيدش مّنك ومالوۤي: يقول الالعب

  .سّبةمالأو  - انظرها
  .ورپالس: انظر :رةبٓوالْس

: األلواح من الساج: عربية :الَسبُّورة
ذا استغنوا عنها إف ، ريكتب عليها التذاك) لسانيالط(

وضعوها حديثًا لأللواح السوداء يكتب عليها  ،حموها
  .والكلمة معّربة. يف املدارس

وأّول من نّبه إىل استعماهلا الشيخ محزة فتح 
ألا كلمة  ،واستعملت يف مصر كثريًا وهنا قليًال ،اهللا

  .ارتضاها األتراك
  .السّبورات: واجلمع

  .وساد استعمال اللوح واأللواح
 ،صلبل هي األ ،والسّفورة لغة يف السّبورة

وكذا َسَفر يف السرياين  ،ألن فعل َسَفر من معانيه كتب
  .والعربي

وادعاء بعضهم أن السّفورة من التركية من 
ألن الكلمة  ،املسح والكنس الصحة له: سوپرمك

  .الكتاب: سامية جاء منها الِسفر
  .انظرها. مصدر َسَبى: عربية :يالَسْب

ي جال وَسْبرأسر ال: ويغلب أن يقال
  .النساء

عن  OSPEDALE: من اإليتالية  :تاليبالْس
  .HOSPITALIS: الالتينية

ن يسمى أجممع دار العلوم مبصر  ّروأق
   .األسبيتال: املستشفى

  .سبيتاالتاأل: ومجعوه على
  )العربية(بنوا على فّعيل من سبح  :الَسّبيح
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  .ملن حيسن السباحة بتفّوق
  .احسبح والسبَّ: انظر

  .األسبيداج: انظر :داجبيالْس
  .فرخ البط سّبيح]: من أمثاهلم[

أطلقوها على : ةأو السبريتاۤي :تايبريالْس
مسوه  ،تشعل للتسخنيالوعاء فيه اإلسبريتو وله فتيلة 

  .بالنسبة إىل اإلسبريتو
  .السبريتايات: واجلمع

سائل : SPIRITO: من اإليتالية :بريتٓوالْس
 ،شّفاف سريع التبّخر حّريف الطعم يكوي احللق

يستخرج من تقطري النبيذ أو عصري العنب املختمر أو 
غريمها من الثمار واحلبوب واملواد النباتية على أن 

  .ختتمر
 ،جايزة دالسّبيق أخ]: يقولون[ :الَسبَّيق

 ،أي تسبق غريها ،والالدقّية بتربح خبضارا ألّنا سّبيقة
  .الوّخري: يقابله ،بنوا على فّعيل من سبق 

فعيلة مبعىن : الَسبيكة: من العربية :ةبيۤكالْس
  .أذابه مث صّبه: املفعولة من سبك املعدن

  .وهم سّهلوا وأمالوا ،الَسباِئك: واجلمع
أطلقوها على  ،بسكون السني :بيلالْس

نبوب الفّخاري املعقوف يدخل يف إحدى فتحتيه األ
وأما الفتحة الثانية  ،أنبوب قصب ليمّد يف طوله

  .ويدّخن به هسارة التنت أو مفرومكب الواسعة فترّص
  .هارانظ. البودقة: يضًاأبيل ويسمون الْس
صال الدخان إيبيل ألا طريق مسوه بالْس

  .حلق املدخنإىل 
: ولعلهم سكّنوه للتفرقة بينه وبني الَسبيل

  .بيل اهللاملاء يقّدم دون أجر يف َس
براهيم باشا املصري إىل إقبل جميء محلة 

بيل الوسيلة حلب كان الناس يدخّنون كلهم بالْس
رسل حممد علي باشا إىل ابنه أن أوصادف  ،غريه

حتطم و ،ِجماًال حمملة بالتنت وأخرى حمملة سبالنًا

ففتقت احلاجة لبعض اجلنود أن  ،أكثرها يف الطريق
  .ومن هنا بدأت السيكارة ،ا التنت بالورقوصّر

عبَّي رب ْمكل شۤافالن ۤآ]: من كنايام[
  ).كّيفوْم: أي(بيلو ْس

  ).يذّكر ويؤّنث(الطريق : عربية :الَسبيل
وإذا مجعوا  ،وقلما يستعملون هلا مجعًا

  .يلسبۤاال: قالوا
  .بيلْش: يف العربية والَسبيل

: ويف الكلدانية ،بيٓالْش: ويف السريانية
  .بيَالْش

يف َسبيل : ويستعملوا جمازًا يف الطريق املعنوي
  .يف سبيل أمتو ودينو ووطنو ومبدأو ،يف سبيل اخلري ،اهللا

يف : واستمدت التركية واألوردية والفارسية
  .سبيل اهللا

يف سبيل كم فرنك را يقع ]: من كالمهم[
  .رو يف سبيل حالك. قتيل

: يريدون ،يفدح سبيل سنتك]: من سبام[
  .فضح اهللا طريق شريعتك الفاسدة اليت ختفيها

 ة مبعىن البناء أنشأه أهل اخلريدمَوّل :الَسبيل
وزّودوه مباء القناة أو مباء املطر أو مباء األرض 

  .ليشرب الناس والدواب
 ،وهم ردّوا وأمالوا ،الُسبالن: واجلمع

  .يلالسبۤا: ادواوز
  .القسطل: انظر

  .كما يطلق السبيل على توزيع املاء وغريه جمانًا       
ويف مدينة ديار بكر وأورفه حيث اخلضار 
: رخيصة ومبتذلة يصيح بائعها قبل إقفال دكانه

  .فيسرع الفقراء ويأخذوا ،سبيل
  .سبيلجي: ويسّمى من يسّبل يف تركية

  :٢٦٢صو٢٥٩صكتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجه : انظر
 ،وسبيل املستدامية ،سبيل رجب باشا 

  .وسبيل رقبان وسبيل املستدامّية ،وسبيل باب املقام
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 ،ه مشال حلبترتكان علمًا على م :الَسبيل
مسي بالسبيل ألنه كان يف مدخله سبيل ماء لإلنسان 

واليوم بقي علمًا عليه  ،والدواب املسافرة إىل الشمال
  .شأ جبوانبهنوعلى احلّي اجلديد امل

كما : وكان اسم هذا السبيل سبيل الدراويش
بدأت البلدية : وقال ٤٩٥ص٢ ج:  ))النهر((: يقول الغزي يف
كان االحتفال  ١٣١٥ويف سنة ( ،١٣١٤بتعمريه سنة 

 ،باين ساعة باب الفرج: وذلك يف عهد رائف باشا ،به
دي حىت حمطة روالذي شّق الطريق من مزار السهرو

  ).الشام والذي بىن اجلسر اجلديد
وعندي صورة فوتوغرافية ليوم االحتفال 

  .بفتحه
: ٤٩٤ص٣ج ))ءإعالم النبال((: وقال الطّباخ يف

وشيد على طرفه قبلة ومشاًال ... كان ميأل مباء املطر
وفتح  ،ع الناقص وأحكم سّدهسياج على صفة القْط

 ،ذراعًا ٢٨٣٨٥جتاه هذه العمارة بستان مساحته 
ووضع عليه  ،وحفر جتاه باب جممع املاء القدمي بئر
مريكا ارتفاعه أدوالب الستخراج املاء أحضر من 

ووضع هذا  ،واءوهو يدور بقوة اهل ،ذراعًا ٢٢
الدوالب على قاعدة شيدت من حجارة النحيت 

البستان  تح يف أواسط هذافو ،أذرع ٦تفاعها را
أذرع وعمقه ذراع ) ٣١٠(حوض يبلغ دوره 

وللدوالب املذكور حاصل كبري مركوز  ،ونصف 
  .أذرع ٣حتت قناته يبلغ قطره حنو 

 رسبيل خارج باب األمح :يِبَسبيل اَحلس
أنشأه احلاج يوسف بن أمحد  ،النافذ إىل حملة البّياضة

عمر فوقه  ،١٢٨٠أفندي احلسيب يف حدود سنة 
  .٣٧٩ص٣ج : النهر: كما يف - قصرًا له

  *.فيه وليمة يف قصر احلسيب: الزيت : انظر
كان يف سوق بانقوسا  :مودحمَسبيل ديل 

  :مث هدمته البلدية مع ماحوله لتوسيع الطريق
__________________  

  .حلب اليف الزيت: ذكرت الوليمة يف- *

 ،تركية هلا معىن اذوب ))َديل((وكلمة 
وهلا معىن الكتيبة غري النظامية من اجليش قوامها 

منشئ  ))ديل حممود((و  ،العساكر الكرواتية واأللبانية
  .اجليش العثماين هذا هذا السبيل من قواد

يف : أنبأ ريزعمون أن اجلف]: من اعتقادهم[
 ،آخر الزمان بّدا تصري موقعة عند سبيل ديل حممود

: يريدون(خال وبّدو يصل الدم يف هاملوقعة للخل
ويف هاملوقعة بّدا ) موضع اخللخال من األرجل

ك الوقت بّدو يظهر ديل حممود اوهد ،اإلسالم تنكسر
أبو العمود راكب حصانو وبشّد احلملة عالكفار 

  .نصر اإلسالمبو
من  ،يف إدلب] من قرى حلب[ :بيليْس

: رملة يفأب كما يرى األ - احملمولة: سبيٓال: اميةراأل
  .١٨٨ص٣٨س: املشرق

ممارسة : SPORT: من اإلنكليزية :السپٓور
  .الرياضة البدنية على طريقة معّينة

عندي ست : يقولون: ةأو الستّۤ :السّت
أو عندي مالقنابيز والقندرات  ،ابيز وست قندراتقۤن

العدد مابني اخلمسة : الِسّتة: من العربية ،ستة ستة
  .والسبعة

على  ،ويالسّتۤا: ويقولون يف النسبة إليه
  .توهم أن اهلاء ألف

  .توۤش: والستة يف األشورية البابلية
  .شَتا: ويف الكلدانية ،شتٓا: ويف السريانية
  .ٕشّش: ويف العربية

: بشةويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحل
  .سوۤش

وبعض قبائل الزولو يعربون عن الستة 
أضيف : آخذ اإلام أي: ومعناها ،تيبويأتيس: بقوهلم
  .رىخاليد األوىل إام األىل أصابع إ

سّتة : إذا عّدوا وقالوا]: من متچكام[
  .السّتار أهللا: أردفوها بقوهلم
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  ]:من أغانيهم[
  هّزي هّزي هّزي هّزي حمرمتك

  الساعة ستة قومي ابعيت معلمتك
يومهون أنه (ياست ارطال ]: من توريام[

 وايستعني باسم ولّية امسها ارطال ويريدون أن حيوز
  ).رطال من العرقأتة على س

ِسّتي : وقوهلم: ))شفاء الغليل((يف  :السّت
  .وهي عامية مبتذلة ،مبعىن ّسيديت خطأ

فقد  ،واستعمال السّت مبعىن السيدة قدمي
ُلقّبت أخت احلاكم بأمر اهللا الفاطمي ست امللك 

  .وست امللوك وست النصر
األوىل : ا حمّدثتانركما لّقب بست الوز

 ،ه٧١٧احلنبلي املتوفاة سنة حفيدة وجيه الدين 
والثانية بنت الشيخ العدل الرئيس تاج الدين املتوفاة 

  .ه٧١٥سنة 
ومسي بست الشام وست العرب وست 

  .عالم للزركليألا انظر. القضاة وست الكتبة
وتأّول تسمية السيدة بست ابن األنباري 

  .كناية عن متلكها له: ياست جهايت: يريدون: فقال
  .السّتات: على وجيمعون الست 

  .ةتيۤتالْس: ويصغرون الست على
  .السّيدة: ِسيت : ويف السريانية

  .ست احلسن: ويقولون
ويتخيلون أن صياح الديك والدجاجة بعد أن 

  :مفاده رتبيض حوا
  .ت بيضة كنت متبض-
  !سالمتك ياست-
بتحّسب  ت الرعنۤاـالس]: من كمام[

خّفا سّتي ماأجت بعتت يل . وارا ناس ْجـكل ال
خديين  !ياسّتي: ال: قالت. فاـة أنقياريت خّفا خر

من بعد  .ين وبسعكـالدرب بسع: قالت ال ،معك
لك سّت  احوـا وحفيانة صاروا يصيـماكنيت قرع

  ارـص. ا سّت انعامـمـّحادة واســش. النةـف

السفيهة سّتا . حف والسّتات بال غطاۤالحف ْمللزۤال
سّت . سّتي بقول لك سيدي. وست جريانا

  .تني على قلي بيضتنييوجار
. ياما لسّتي عند سيدي]: من كنايام[

الست بّدا جارية . سّتي زين وأجاها َرَمد العني
بتدخل مع الست بتطلع مع . واجلارية بّدا ست

إن غاب سيدي أو حضر سيقان سّتي . اجلارية
  .أربعة

بل بيلون جالست املا بت]: من أمثاهلم[
  .نگلبتغطس إيدا يف ال

شلون بتّربك على ست ]: من ألغازهم[
  .كراسي مخس مسلمات وست مسيحية

وعلى هذا  ،السيدة: بالست ادير: اجلواب(
سّتي بالصمندرة بتحب ). فالعدد ستة والكراسي ستة

سّتي باجلورة وكّشتا ). شربة املاء(البوس والكركرة 
  ).القرنبيطة(منبورة 

  ]:من هنهونام[
  .ى لككل اهلنا لك وست احلسن تبق

  :غريها
  فيكي حياعروس قومي نرو! ياستّنا

  من بيت أبوكي وأّمك لعالليكي
  ونصّب كاس اهلنا والسعد يسقيكي

  ماضاع املهر فيكي! بنت األجاويد
 رأطلقوه على نبات ذي زه :ٕسّت احلسن

  .شجارف على األلتحسن ي
 ،وبعضهم يقول السكروزا :رؤزاّت ْكٕسال

ضرب : SETA CRUDA: إيتالية : وتلفظ الزاي ظاء
  .من النسيج احلريري

روته الَسِتْك: قال الشيخ أمحد رضا
 زعرف يف كثري من بالد الشام بالرووي ،وَزهرِتْكوالَس

نسيج يتخذ من احلرير غري املشغول أو احلرير ): دخيل(
  .أو من نبات يشبه احلرير يف نقوشه ولينه ،الناعم
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إنه : ض الباحثني املعاصرينويقول بع
ى الذي كانوا يلبسونه يف العصر العّباسي أيام َرالَشع
: ويسمونه – ٣٦: كما جاء يف جملة لغة العرب ه-القيظ

  .املصقول
أصل التسمية آت من : ومسعت من يقول 

قول قّواس قنصل المرأته وقد طلبت منه أن يشتريه 
هادا ماهو لبسك : فقال هلا ،هلا وكان غاليًا جدًا

  .))روزاسّتك ((هادا لبس ! يامرا
ويدخلون يف حاشية قنباز الست كروزا 

  .هداخلردق ليثقل ويزول جتّع
يفرم خملل ]: من طعامهم[ : ةيۤلۤلْگالٕسّت 

ويفرم معه  ،اللفت أو الباجنان التاديف دون غريمها
  .ى مرقه الزيتلالبصل ويصب عليه وع
  :ولعلها مما يلي ،مل جند هلا أصًال

أا مسيت باسم أمرية أو سيدة  -ً ١
رت فصارت مث ُصّغ ،ه مبعىن الوردةّلُگعثمانية امسها 

  .ليلةْگأي أكلة السيدة  ،ليلة ْگ
ا مسيت باسم زاهدة مصرية امسها أ -ً ٢

فُصّغرت أيضًا وروعي أن املصرية تلفظ اجليم  ،ةَجليَل
  .افًاگ

مبعىن كفاية  ))ة ليلةَسّد((أن اصلها  -ً ٣
  .مث حرفت إىل لفظها الراهن ،قوت ليلة

أكلة : أي. ))ىَلسّتك لۤي((صلها أأن  -ً ٤
  .سيدتك ليلى املفضلة

سيدة : أي ))ست كل ليلة((أن أصلها  - ً ٥
  .ائدة من طعام يف كل عشاءما على امل

مارة يريدون ا النفس األ :الٕسّت نّفوس
  .همكمسيت على الت ،بالسوء

 STATISTIQUE: من الفرنسية :ٔتإتستيكْس
وضع هلا امع العلمي العريب : عن اليونانية

للنفوس واحلاصالت الزراعية  ))اإلحصاء العام((
  ...واإلنتاج الصناعي وامليزانيات و

  .ماُيستر به: الِستار: من العربية :ٔتارالْس
املسرح  مومما يستر به النسيج يسحب أما

  .تر ماوراءهسفي
إثارة الدخان ومما يستر به يف جبهة احلرب 

ويسمى هذا يف  ،ملنع العدو من رؤية مواقع اجليش
  .ستار الدخان: االصطالح العسكري

ي يراد به پورتعبري أو :الستار احلديدي
  .احلدود اليت تفصل البالد الشيوعية عن بقية العامل

يغة فّعال للمبالغة من ص: عربية :الَسّتار
  .انظرها. ستر

  .ومن أمساء اهللا احلسىن
  .عبد السّتار:  اوومس

فريّد السني  ،يإسّتار: ويقول املستعني باهللا
  .ويف تعبري آخر يفتحها ،هنا فقط

يا ٕسّتار التكٓشف ]: ومن ابتهاالم[
  .األستار

. ار العيوبـالَكَرم سّت]: من أمثاهلم[
  .الليل سّتار. احلّب سّتار العيوب

: STARKEN: من اإلنكليزية :نۤكٔتاْرْس
: ومعناها باإلنكليزية ،األمحرضرب من التفاح 

  .النجمي
  

: تارة والُسترةالِس: من العربية :ٔتأرةالْس
وهم  ،مايبىن حوله: ُسترة السطح ،ماُيستر به

  .يطلقوا على هذه ويبنوا غالبًا من األكواز وحنوها
ر تاۤيالْس: الَستاِئر وهم يقولون: واجلمع

  .تاراتوالْس
بني  ويسمون أيضًا احلاجز يف الغرفة

  .الستارة: الرجال واحلرمي
  

حمطة : STATION: من الفرنسية :ٔتاسيٓونالْس
  .عن الالتينية ،القطار
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  .الستاسيونات: ومجعوها على 
  .اإلستامبا: انظر :أتامٔپالْس
: standard: من اإلنكليزية :تاندٔارالْس
  .اُملَستوى

  .غّطاه: َسَتر الشيَء: عربية :َسٔتر
وهم يقولونه ويقولون  ،رالَسْت: واملصدر

  .الٕستر والٕسترة: أيضًا
 ،فالن مستور أو عايش بسترة]: يقولون[

استعملت ذا املعىن . يف كفاف من العيش: يريدون
  .العفيف: املستور: ويف العربية ،منذ العصر العباسي

  .الستار: انظر

. الساتر أهللا. اتركا مستورة]: من كالمهم[
  .أهللاترا ٕبْس. ايةمستور بقشّۤ
  
استور على ماقابلت ]: من متچكام[

وساد هذا الكالم يف سورية ولبنان والعراق واجلزائر (
  ).ومصر واملغرب

اهللا . يامن سترت التفضح]: من دعائهم[
. اهللا يستر عالبستر. يستر على حرَميك. عليك ريست

حّني علينا ! ياخالة: وتقول شّحادة األبواب املاردلّية
  .ة فاطمة بنت النيبر عليكي ستۤريست ،من مال اهللا
ياافتاح باَبك واشهرو ]: من كمام[

  .ياسّكرو واسترو
  
: املفتوحة بتقول الغزانة]: من اعتقاداهم[

  .اهللا يفضح البفضحين ويستر عاللي بست علّي
  
ر النيب شاف بعينو وست]: من أمثاهلم[

الصنعة . ن سورٓطن مستور وحيٓباألكابر عي. بديلو
يافتاح باَبك واشهرو ياسّكرو . بتستر إذا ماغنت

  .واسترو
  ]:شايد الكتاتيبنمن [

  تدرقيامن تعاَلى فا          ياربنا يامن َسَتر   

  
  واحمي بسيفو من كفر           انصر لنا سلطاَننا  

  
 ،َسَتر الَنَفس]: يقولـــون[ :َسٔتر

  .يلةگفوق تنباك راس األر روضع النا: يريدون
  

  .ماُيسَتر به: الِستر: من العربية :رْتالٕس
وهم .... األستار والُستور و: واجلمع

  .قالومها وبتسكني الثاين
  .رۤتۤس: ويف العربية

  .تَراۤس: ويف الكلدانية ،ترٓاۤس: ويف السريانية
ماخّلى عليه ستر مغّطى ]: من كنايام[

  ).فضحه: أي(
  ]: من دعائهم[
  .ريامجيل السْت ،ريب التكشف السْتريا

  .غّطاه: َسّتر الشيَء: عربية :َستّٔر
ر حسن ماتاكل باجنان ستّۤأ]: من كمام[

  .اليبان) ساقك(
 رستّۤتايت وياْميا بييت ويابوۤي]: من أمثاهلم[

  .عيوبايت
  .ماُيستر به: الُسترة: بية رمن الع :ةالٕستٔر

: تقول الشّحادة املاردلّية على األبواب
اهللا يستر عليكي سترة  ،اهللاياخالة حّني علينا من مال 

  .فاطمة بنت النيب
  .اهللا أمر بالسترة: ويقولون

فالن مبشي ماحليط للحيط ]: من كنايام[
  .السترة! ياريب: وبقول

  
أسألك السترة ! ياريب]: من دعائهم[

وتة أو أسألك العفو والعافية والسترة وامل ،والعافية
  .عاإلميان
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أطلقوها بعد دخول امللبوس  :الٕستٔرة

  .ألا تستر القسم العلوي  ،ي على الچاكيتپاألورو
  .الچاكيت: انظر

  .السنطرا: وقد حيرفوا إىل
 ،الفّروج: ووضع هلا امع العلمي العريب

  .ومل يستعملها أحد
: STROPIA: من اإليطالية :ترٓوبياالْس
  .املفاجأة الغريبة
: من مصطلح لعبة البوكر :تريت فلٓوشالْس

ى عَلأويعترب  ،STRAIGHT FLUSH: كليزيةنمن اإل
  .ورق يقهر كل ورق

سّتف احلمل ]: يقولون: [أو سدَّف :سّتف
تفي قومي ولك عّيوش َس: ويقولون ،عاجلحش

: يريدون بالتستيف ،الفرشات قبل ماجيو اخلّطابني
طيها ووضعها مرتبة فوق : حتميل الشيء على الشيء

: إيستيف عن اإليطالية: من التركية ،بعضها
STIVARE :التكومي.  

أا عن  ))الدراري الالمعات((ويرى يف 
  .الَنَسق والنظام: إستيف مبعىن: اإلفرنسية

  .مهاانظر. وسّدف وسّكف لغتان يف سّتف
  .استنا: انظر :َتّناْس

  .قف: STOP: من اإلنكليزية :ستٓوب
على اليمامة أطلقوها : ةأو الستيتيّۤ :ةالستوتيّۤ

بنوها من  ،احلمراء تألف البيوت وتعشش فيها
  .مبعىن السيدة ألم حيبوا ))الست((

عطيين : ويتخيلون أا يف غردها تقول
التركية عن الفارسية مبعىن  ))هبچ((من : كيَچَب

  .الفرخ
  .ستوديواأل: انظر :توديٓوالْس

واهللا زملة  راحلاج بّكو]: يقولون[ :الَستور
بنوا صيغة مبالغة اسم الفاعل  ،معاقل وستور والٕنْع

  .انظرها. َفعول من َسَتر

البضاعة : STOCK: من اإلنكليزية :الستٓوك
  . املخزونة

: ُستون: من التركية عن الفارسية :تونالْس
  .العمود من اجلريدة وغريها: وجمازًا ،العمود

  .الستونات: ومجعوها على
  

لقب طعام الرشتاية بعدس  :ٕسّتي ازٕبقي
  .عندهم

  .سيت ازمقي: بوا يف الشاملقوي
دخل عالقاعة متل ]: يقولون[ :ٕسّتي انبظي

 ،أّنو ستَّي انبظيكس يۤاقال وتقنبز عالّجنّص ر
تكلم ): العربية( ))َنَبص((فعل أمر من : يحتريف ابنِص
لفظها متحذلقًا كأنه : وَنَبص الكلمة. يف الس

  ).رّجع نغمها: أي(صّفاها وصلصلها 
جهاز : SOUTIENمن الفرنسية  :الٕستيان

  .ترفع به املرأة ثدييها
  .البّزازات: ويسمونه ايضًا

  .الستيانات: وجيمعون الستيان على
تصغري الست مبعىن السيدة  :ةۤتتۤيالْس

  .عندهم
  .يتاتالسۤت: واجلمع

  .وقبلهم مسوا الُستيتة
  .أعالم الزركلي انظر

. احلمام: توتيةلغة هلم يف الْس :ةيۤتالسۤت
  .انظرها

حمب الستر : الِسّتري: من العربية :السَّّتري
  .والصون

العصا : STECCA: من اإليتالية :يكةالسۤت
  .تضرب ا طابة البلياردو
صوجلان تضرب  هشب: اِمليجار: ووضعوا هلا

  .ة مربومة يصقل ا النعلبخش ،به الكرة
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 ،سلوباأل: STYLE: من الفرنسية :تيلالْس
يستعملوا يف  ،ستيل حوش أجيقباش إيطايل: رازالِط
  .سلوب التعبريي ويف طراز البناء واملوبيليا واأللبسةاأل

خمتصر : stylo : من الفرنسية  :تيلٓوالْس
القلم الذي فيه : STYLOGRAPHE:  الكلمة اليونانية
  .مستودع للحرب

  .الستيلوات: ومجعوه على
  .املّداد: هوضعوا ل

  .حماولة العرب صنع قلم احلرب: ٢١ص٨عدد١س: نظر جملة الثقافةا

من : مسوا به بعض أنواع الكازوز :تيمْس
  .البخار: STEAM: اإلنكليزية

تُّون رفعًا والِسّتني الِس: من العربية :الٕسّتني
  .ست عشرات: نصباًَ وجّرًا
ل السّتني ببقى ههادا ج! يابو]: يقولون[

  .ماكن
وراسو وستني ]: ويتهكمون فيقسمون[

  .صرماية
ستني سنة وسبعني ]: ويزجرون فيقولون[

  .يوم
 ،من مفردات الثاقفني :رايفگالستينو

 STENO: من الفرنسية ،الستينوغرايف: يرمسوا 

GRAPHE عن اليونانية :STENOS GRAPHIAE : اخلّط
  .الضّيق

وضعها الغرب للخط املختصر جياري يف 
  .رمسه املتكلم يف تلفظه
  .اختزل: وفعله ،املختَزل: وضعوا له

واخلط العريب فيه بعض االختزال من 
االستغناء عن أنصاف األحرف الصوتية وحذف 

  .بعض أحرف ماكثر استعماله
أطلقوها على غلوة من خمتلف  :ةالسّتينيّۤ

  عمل لتنوميـتست ،شخاشـشائش أمهها اخلـاحل
  

مسوها بعدد حشائشها كما  ،األطفال وملداواة املغض
  .يزعم من يركّبها
بنوها من السجود : أو السّداج :الٕسّجاد

وأطلقوه على البسط ذي اخلمل يفرش يف أرض 
الدور أو يصّلى عليه أو يعّلق يف اجلدران للتزيني أو 

ذن فأصل التسمية من إ ،يسّجى به الطاوالت وحنوها
  .قّر جممع مصرأمث عّم كما  ،بساط السجود الصغري

  .والسّداجة حتريف السّجادة
  .جةادة والسّدالسّجا: والواحدة
  .السّجادات والسّداجات: واجلمع

  .ُسّجادة وُسّجادات: واستمدت التركية
  .السّداج: ويف هلجة مشال املغرب

ووصلت صناعة السجاد إىل أوجها يف 
  .م١٧و ١٦يف القرن : يران يف العهد الصفوي أيإ

. وأقدم السجاد هو املفروش يف جامع قونية
  .م١٣جع عهده إىل القرن ري

  .م١٦ودخل السجاد أوروپا يف القرن 
ويصل حلب سجاد صيين ذو مخل طويل 

  .يعّد أرقى أنواع السّجاد
وأصبح معرفة السجاد علمًا اليوم صّنف 

  .فيه الدات
معامل نسيجه يف الغرب صناعته يف وتقّلد 

  .يراين والصيين يف الذروةاإلويظل  ،إيران
  .د من اآلثار القدميةعومنه القدمي ي

ا يف اجلامع الكبري سجادة ّيويف مرقد زكر
  .أصفهانية أهداها السلطان سليم

  .٣٩س١٢وعدد٥٣ص١١عدد١س: جملة الثقافة انظر
إذا مّدوا سداجة الصالة ]: من اعتقادهم[

التغّطوا . حدا صّلى فّيا بصّلي عليها الشيطان وما
الولد بسجادة الصالة ّروا عليه ذنوب اللي صّلوا 

  .عليها
من شان تتيسر اجلازة ]: من كتاب اللباد[

  .الزم ندير سداجة البيت من طرف لطرف
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لك رياام القمباز املرّقع صا]: من كمام[
 وصار لك طنفسة وسّداجة وأجت ،رّبعبيتني وْم
  .ّبعرأّمك تت

): العربية(ريف الشجاعة حت: الَسجاعة
  .مقدامًا غري هّياب كان جريئًا: ر َشَجعمصد

  .شجاعت: واستمدت التركية
ة بتغلب الَسجاعة الكتر]: من أمثاهلم[

  ).فظ يدانيهلجند أيضًا على  وهو من أمثال(
  .حارس السجن: عربية :ّجانالَس

  .الورديان: انظر
وضع جبهته  ،احنىن خاضعًا: عربية :َسَجد

  .رض متعبدًاعلى األ
  .وهم سكّنوا ،الُسجود: واملصدر

  .وهم أمالوا ،الساِجد: واسم الفاعل
دين الساْج: ًا ساملًاعومجعوه مج

  .وبسكون العني: داتوالساْج
ويف الكلدانية مثلها  ،َجدْس: ويف السريانية

  ).افًاگيف كليهما تلفظ  يمواجل(
  .انسجد للمطاوعة: سجدوبنوا من 

ُسجود : مم اإلسالمية كلهاواستمدت األ
  .داتدة وَسْجوَسْج

واحد بارك يف بيت واحد ]: من نوادرهم[
  .وخشب السقف قرقع

  أش صاير؟-
  .سّبحالختاف هادا اخلشب عم ْب-
  ).شال صرمايتو وهرب(-
  وين وين؟-
  .خباف جييه اخلشوع ويسجد-

ماقام ): العربية(حتريف الشجر  :الَسٔجر
  .على ساق خشبية من النبات الضخم املعمِّر

الَسَجرة والَسَجراي : والواحدة عندهم
  .والَسَجراية

  .جار والَسَجراتوالْس راألسجا: ومجعوه على

كل نبات : ويف حضرموت مدلول الشجر
  .سواء قام على ساق أو ال

أقدم شجرة يف األرض شجرة يف : يقال
 ٢١٧٠ها أكثر من رعم ،بورا يف اهلندرامامدينة أ

 ١٨٢منها سنة  ،اهلند مرارًا خذكرت يف تواري ،سنة
ويزعمون أن بوذا اتكأ عليها عند ارتقائه  ،للمسيح

  .من البشرية إىل رتبة اآلهلة
ويف اخلليل سنديانة يزعمون أن إبراهيم 

  .ضرب خيامه حتتها
  .املتقدمتنييف الشجرتني : ٥٠٠ص٧س: املقتطف انظر

ع جوف ساقها تسوهناك أشجار ضخمة ي
  .إىل عشرات من الناس

وكل  كل َسَجرة وإال َفْي]: من أمثاهلم[
 ،يف أيار بتغّني البالبل عاألسجار. َبَلد وإال َزّي

عمرا َسَجرة . أمرد ركانون األول األجرد خّلى الَسَج
  .َعصفور يف اإليد والعشرة عالسجرا. ماوصلت لرّبا

هالزيت مالَسَجر للَحَجر ]: ياممن كنا[
  ).الغش فيه: أي(

أّال  ةاهللا مابيبس الَسَجر]: من كمام[
  .وبيعرف أش يف حتتا

: بين آدم متل السجرة]: من تشبيهام[
  .يبيعَرى وبكتِس

التبلع العجو بطلع ]: من اعتقادام[
  .سجرو بقلبك

ن فرع من شجر الصنوبر يزّي :سجرة امليالد
وهي  ،ينصبه النصارى ليلة امليالد ،وغريهابالشموع 

  .عادة مقتبسة من الغرب
  .ة امليالدرأصل شج: ٤٥٢ص٣٤س: جملة الكلمة انظر

يرسم ذوو النسب الرفيع  :سجرة النسب
مث  ،شبه شجرة جيعلون جدهم األعلى جذعها

ويفرعون من هذه  فيها يفرعون ألوالده فروعًا
وهذا  ،ألحفاد اجلد األعلى وهكذا الفروع فروعًا

  .مامسوه بسجرة النسب
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اسم أبوه : فالن بياكل مالوقف]: يقولون[
  .يف السجرة
: عربية ،من مفردات الثاقفني :عَسْجال

مثل القافية  ،تواطؤ الفقرتني من النثر على روّي واحد
  .يف الشعر

 ،َسجعٓو حىت قّتلٓومت ْي]: يقولون[: َسّجع
  .جّرأه: على األمر ،قوَّى قلبه: شّجعه: من العربية

  ).بالسني املهملة(سّجع : ويف هلجة تطوان
: الَسجف والِسجف: من العربية :فالٕسْج

وهم استعملوه يف ثنية ذيل  ،الِستران بينهما فرجة
  .القنباز

نوا وهم سّك ...الُسجوف و: واجلمع
  .ةفجوالْس: وقالوا أيضًا

ل من السجف املتقدمة ا الفعوبن :َسجََّف
  .على فّعل مبعىن جعل له السجف

  .تسّجف: ومطاوعه 
  .سّجفقنباز ْم]: يقولون[

احلاشية : صاجاق: من التركية :الَسٔجق
يف : الِرجازة: عربيها ،التزيينية لنحو الربدايات

سيجة عرضها ن: الَرجائز: البن سيَده ))املخصص((
: أي(الِقرام ثالث أصابع أو أربع محراء ُيحّسن ا 

  ).حمبس الفراش أو الستور
: وضع للسجق امع العلمي العريب

  .ومل يستعملها أحد ،الَنحيَزة
  .الصجق: انظر :الٕسٕجق
: من العربية ،من مفردات الثاقفني :الٕسٕجّل

كتاب  ،كتاب األحكام ،كتاب العهود: الِسجّل
يكتب فيه القاضي صورة الدعاوى واحلكم فيها 

  ...و
  .وهم رّدوا ،الِسِجّالت :واجلمع

: حل الدولةامن مص: العقاري والسجّل
تسجل فيه العقارات وأوصافها ومساحتها ومالكها 

  .ومنطقتها ورقمها
كتب : عربية ،من مفردات الثاقفني :لَسجَّ

  .قّيدها: األوراق ،أثبت احلكم يف الِسِجّل ،الِسِجّل
  .تسجيل وتسجيالت: واستمدت التركية

  
  .َحَبسه يف سجن: َسَجنه: عربية :َسَجن

  .وهم رّدوا ،ِجناالس: والصفة منه
  .الَسّجان: واملبالغة
  .اجلمع السامل: واجلمع

  .جنياملسجون والَس: واسم املفعول
  .سجونني والٕسجناامل: واجلمع عندهم

  .احملِبس: الِسجن: من العربية :نالٕسْج
  .وهم رّدوا: الُسجون: واجلمع
): العربية(حتريف الشجيع  :الَسجيع

  .الُشجاع
: جل شجيع أير: ))العني((قال اخلليل يف 

  .عجيب وُعجاب: ُشجاع مثل
فعول من املَفعيل مبعىن : عربية :الَسجني

  .انظرها. سجنه
  .واروهم قص ،الُسجناء ويقصر: واجلمع
: من العربية ،من مفردات الثاقفني :ةالَسجيّۤ

  .الطبيعة ،اُخلُلق: السجّية
  .اتركٓو على َسجيتٓو]: يقولون[

انصّب من : َسّح املاُء وحنوه: عربية :َسّح
  .أعلى

  .َسّح املطر وبقي عالسحساح]: يقولون[
  

 -كما يف املعاجم- الغيُم: عربية :الَسحاب
  م فريى قطعًاـياح من الغيرماتسحبه ال: والصواب
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  .الالغيم الذي يعّم الفضاء ويشمله ،متباينة
  .٧١ص١ج : اية األرب للنويري انظر

  .وهم أمالوا ،السحاَبة: والواحدة
ب والسحائب الُسُحب والُسْح: واجلمع
  .السحابات: وهم قالوا ،والسحابات

  .ناطحات السحاب: انظر
أطلقوها على ماينوب عن  :السّحاب

هذا  ،األزرار وعراها يف حلم ثغرات املالبس وحنوها
َذَكر مسّنن : حاشيتنيب من ّكراالختراع احلديث امل

ّحاب وحّقه املسحوب مسوه الس ،أنثى خمّدد روآخ
  .انظرها. ألنه مفعول من سحب

أطلقوها على اجلارور يف اخلزن : ةالَسّحاۤب
 حبـوحقها املسحوبة ألا مفعولة من س ،وحنوها

لكنهم أجروها جمرى الكّسارة والصّبابة  -انظرها- 
ومل يراعوا معىن املفعولية  ،والصاّبة ةسرامبالغة الك

هنا بل راعوا اسم اآللة أو األداة الطاغي على وزن 
  .فّعالة

  .السّحابات: واجلمع
 ،أطلقوها على من يزاول السحر :الَسّحار

  .أو على من هو ذو شخصية وتأثري
ي تلِه: يريدون(القلّية سّحارة ]: يقولون[

  ).من يتعاطاها ويغرق يف فصفصتها زمنًا
  .السّحارة: ومؤنثه

ارة غلب ّرلسان الك]: من كمام[
  .السّحارة

اشتريت سّحارة ]: يقولون[ :السّحأرة
أطلقوها على الوعاء يكون شبه صندوق : برتقان

  :مل جند هلا أصًال ولعلها مما يلي: خشيب بسيط جدًا
قاهلا  ،)العربية(أا حتريف الذّخارة  -ً ١
  .))تكملة املعاجم((دوزي يف 
شيء :  - يف األصل - السّحارة -ً ٢

يلعب به الصبيان إذا أخذ من جانب خرج على 
  ونـب آخر خرج على لـوإذا ُمدَّ من جان ،لون

 ارةـّوكل ماأشبه ذلك فهو َسح ،آخر خمالف لألول
  .- كما يف التاج-

وأحسب أا مسيت : قال الشيخ أمحد رضا
  .باسم هذه اللعبة
يرى إدوار مرقص أا حتريف  -ً ٣

فأطلقوها جمازًا  ،والصحرا عندهم احلقل ))صحرا((
  .مرسًال على الوعاء الذي ميأل من غلة احلقول

: التركية مبعىن ))َصحاَره((أا من  -ً ٤
  .وهم حّرفوها ،صندوق الَسَفر

ويف  ،نّص علي سيدي على أا تركية 
 ، يعرف أصلهامل: قاموس مشس الدين علي سامي

ندوق السفر يتخذ وهو ص ،خمتصر صندوق الصحاره
من اجللد وحيمل على الدواب وال ينفذ املاء إىل 

  .داخله
ووردت السّحارة يف رسالة تارخيية سنة 

 ١٥يف جملة امع العلمي العريب س ه١٢٧٩
  .٢٣٤ص

من  ،يف املعرة] من قرى حلب[ :َحالْس
. -كما يرى األب شلحت- الرشح: َشحٓال: األرامية
  .٨٢حلب ص

جّره على وجه : سحبه: بيةرع :َسٔحب
وسحب . سحب السّحابة: م أطلقواوه ،األرض

  .بلاحل
  .َسَحب: ويف العربية

سحب . سحب إيدو مالشغلة]: من كالمهم[
. سحب بولصة الشحن. يدو يف البنكصمبلغ من ر

. حب فراكني كتريةين سۤارالت. سحب تلغراف
. سحب اللطيفّية. دورسحب و. زمحة ،التسحب

. جريهإضافري أأو من  ،قلبوسحب آه من صماصيم 
. صار سحب اليانصيب  .سحب ورقة طلع لو جوكر

فالن . سحب عليه خنجر. سحب دعواه. سحب كلمتو
فالن . ة بسحب مالبنك أرباحو وببقى الرمسالنكل س

  .بسحب مونتو مالعرق عإيدو



 

٣٢٨ 
 

  ]:من كنايام[
  .الحيش مابنسحب عليه ْسروهادا د

منجلك يف أّيار اسحاب ]: من أمثاهلم[
  .وغار

الفارة ماوسعا درخوشا ]: من كمام[
  .مكنسة وراها تسحب

  .حب ساحباالص]: من جناسهم[
  ]:من أغانيهم[

  سحبت علّي موسا         شوفوا املاين ببانقوسا
أطلقوها على حمشي الباجنان  :ب وضّمَسْح

يسحب بعض لبابه باملقورة ويستبقى مث يسحب 
  .مث تسّد فوهته مبا سحب أوًال ،ويطرح وحيشى حمله

 ،ُمتَلف: مال ُسحت: من العربية :تْحالٕس
 روهم أطلقوه على قطيع من الغنم والبق ،هالك
  .واإلبل

  .فتنه ،خدعه: َسَحره: عربية :َسَحر
أن هناك تالوات وتعاويذ ]: ويعتقدون[

وطالسم وتدابري خاصة هلا تأثري يف حوادث الكون 
يف الطب واعتقد  قدميًا رل السحخوتدا ،ويف الناس

  .فيه كل الناس حىت العلماء
  .ويف الكلدانية مثلها ،َسَحر: ويف السريانية

ومثلها  ،رِسْح: واستمدت التركية
  .الفارسية

  .انسحر: وبنوا منه للمطاوعة
  .انفك السحر]: يقولون[

  .السحار: انظر
  .٢٧ص١العدد: جملة الكتاب العريب انظرو

  
رت الكّنة ـسح إذا]: من كتاب اللّباد[

إذا . ت بالقليطا إال إذا ختّسلرمحاتا مابنفّك سح
  يناـاه مابعود بأّثر فـنوم على قفالا قميص ـلبسن

  

 ،من شان يبطل السحر اخسلوا مبية بزر بقلة. السحر
  .أو حط جبيبك شوية قطران

تعلموا السحر : واستمدوا من العربية قوهلا
  .وا بهملوالتع

  .الفانوس السحري :انظر :يالفانوس السحِر

بنوا الفعل على فّعل من الَسَحر  :َسحّٔر
أيقظه يف هذا : ماقبل انصداع الفجر ملعىن): العربية(
  . من رمضان ليتناول الطعام استعدادًا للصومنياحل

 ،رأكل السحو: تسّحر : والعربية قالت
  .َسّحر: ومل تقل

  .رَسحّۤاْمل: ومسوا من يوقظ الناس
هم يقرعها رأبواب دوويوقظهم بطبلة على 

  ...مث يردد كالمًا مث يقرعها
  .))املثل السائر((سّحر ابن األثري يف وذكر اْمل

ويف إدلب يسحّرهم املسّحر بضرب طبله 
عيص ْج ،كتركواياأهل ادلب ما: نصف البلد قائًال

إن فقتوا لبيضي وان مافقتوا  ،عيص مسحركوْم
  .عينيكوعري باخدو وبقلع إيل عليكو كيل ْش ،لبيضي

  .الُدقاق: ويف مشال املغرب يسمون املسّحر
  .واملسّحر روحالس: انظر

املطر وبقي  َسّح]: يقولون[ :الَسحساح
  .املطر الشديد: عربية ،عالسحساح 
  
: انظر–بنوا من سحل على فعفل  :َسلَسْح

  .مشى بتهّدل واسترخاء: ملعىن -سحل
َسل َسْحواْمل ،لۤسَسْحاْمل: واستعملوا منها

  .ة والسحسول وتسحسلوالسحسۤل
  

بنوا على فعفول للتلطيف : الَسحسول
  .التهكمي من سحسل املتقدمة

  
  !اسم اهللا ياسحسولة]: يقولون متهكمني[
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 ،دّقه أشد الدق: سحقه : بيةرع :َسٔحق
  .قتلها: القملة ،أهلكه ،ليّنه: الشديَد الشيَء

  .حق للمطاوعةنسا: وبنوا منه
األكثرية : تعبريهواستمدوا من الغرب 

  .الساحقة
 ،ليس يف العربية سحل مبعىن نزل :َسٔحل

 ،صّبت دمعها: قول إا من سحلت العنينإال أن 
أو أن  ،فهي إذن جماز ،والصّب والسيالن نزول

 ))ساَل((مبعىن سال ومن  ))َسحَّ((هي حنت من : تقول
  .مبعىن َجرى

ومنها  ))سحل((وغريب أّال جند فعل 
  .الساحل من النهر والبحر

: ؤنثوامل ،وبنوا منه الصفة على فعالن
  .السحالنة

 ،قطر: َحلْش: ويدانيها يف السريانية
  .السيل: ٓالٓحوْش ،وكف

َسَحل . حلفالن عقلو سۤا]: من كالمهم[
سحلت قشطة راس املرا . َسَحل صرمو. سولبۤا

  .اتوبّينت حّن
يف إذا انفطم الولد ]: من اعتقادهم[

  .املربعينّية بسحل صرمو
  .حلالساحل والسۤا: انظر

طلعت علينا أخبار السحل يف  :َسٔحل
 ،القتل: يريدون بالسحل ،ائدرالعراق تنشرها اجل

  .ضربه: مائة سوط ،سحقه :سحله: عربية
  .انسحل: ومطاوعها العريب

بنوا من سحل مبعىن نزل على فّعل  :َسحّٔل
  .للتعدية

  .سوبۤاسحّٔل ْل: يقولون
  .سّحلْت: ومطاوعه عندهم

  
  .سحل: انظر :الَسحالن

  

أطلقوها على الشراب الساخن  :َلبالَسْح
اللزج األبيض يشرب غالبًا وحده أو مع الكعك 

وهو مغّذ  ،بالسمسم يرش عليه القرفة وماء الزهر
  .مقّو ملّطف لإلسهال

وهو يف األصل نبات موطنه األصلي إيران 
وهذا النبات  ،األناضولد حلب من روي ،وغريب آسية

وحّبه الذي  ،وزهره كالزنبق ،عونهرواآلن يز ،بّري
 ،من املواد النشوية% ٢٥يل حيتوي على ليشبه الثآ

جيفف  ،ائيةرزد عليها نسبة كبرية من املواد الغ
باملاء أو باملاء والنشا واحلليب  خفيطحن ويطب

 ١٢٠درهم منه يقابل : ونسبته يف طبخه ،والسكر
  .ون منه املرّطبملكما يع ،املاءمن درهم 

  .زحلب: ويسمى يف أنطاكية
وليس للسحلب ذكر يف املعاجم وال يف 

  .املفردات
ألن له  ))خصي الثعلب((وأصل امسه يف العربية 

فحذف األتراك املضاف  ،شبه جوزتني متحدتني
سالب أو : واقتصروا على املضاف إليه وحرفوه فقالوا

كما يقول عز  -كما يف معامجهم أو ساهلب -صالب
بل قربته إىل  ،وحلب حرفته إىل سحلب ،الدين رشاد
ى أن عز الدين رشاد يشتقه من لع. ))ثعلب(( أصله العريب

  .استحلب الشيء
ن ب السحلب النبات بقاتل أخيه أللقوي

اجلوزتني تنمو إحدامها على حساب تقلص األخرى 
  .الهلاحواضم

 ،ويعد السحلب اإليراين أفخر سحلب
  .السحلب امللوكي: ومثله األفغاين  يسمونه

  .السحلبچي: ويسمون طاخبه وبائعه
  .السحلبچّية: واجلمع

  !ااهللا ياكرمييساحلب ]: وينادي بّياعه[
ول من ـوإبريق السحلب يف األناض

وحلب  ،األمحر أو األصفر امللبس بالقصديرالنحاس 
  أسطواين: فرـض أو األصـتتخذه من التنك األبي
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األسفل يعلوه شكل خمروطي يعلوه الرقبة األسطوانية 
الضيقة بالنسبة إىل السفلية يغطيها سقف منحن 
يتوسطه من فوق قضيب عليه شعار العثمانيني 

أسفله  مث ميتد مائًال املصّب من ،القمروطّية النجمة
تتدىل قرب  ،إىل أعاله مدعومًا بعوارض تثبته باإلبريق

  .فوهته الفدامة
واستمدت كلمة سحلب لغات عدة من 

  :كيةرالت
  .SALEP: ففي اإليطالية
  .SALEPE: ويف الفرنسية
  ،SALABأو  SALEP: ويف اإلنكليزية
  .SALEP: ويف الروسية

  .SALEPI: ويف اليونانية احلديثة
  .SAHLAB: ويف األرمنية
  .َسحَلب: ويف الكردية

 ،من اصطالح املستشفيات :ليَّةالَسْح
  .أطلقوها على التسكرة حيمل عليها املرضى واملوتى 

  .التسكرة: انظر
  .انظرها. قتل: ولعل للكلمة صلة بَسَحل

الَسحنة والَسَحنة : من العربية :ةالٕسحۤن
وهم  ،شرة والِنعمةاهليئة واللون واحلال ولني الِب...: و

  .اليستعملوا إال يف الوجه الذميم البغيض
أن السحنة  ويرى األب أنستاس الِكرِملّي

  .SCHEMA: من اليونانية
كما وضع السحنة على املوضوع ميثل 
صالت األشياء من هيئتها المن مادا للكلمة 

  .SCHEME: اإلنكليزية
: ويف الكلدانية ،ٓنٓتآسْح: ويف السريانية

  .اإلنسان ولونه هيئة: ٓنَتآسْح
  .الٕسحنات والٕسَحن: ومجعوها على

ويل . ملا شافين قلب سحنتو]: يقولون[
ٕسَحنن بتشبه سحنة . على سحنتو وسحنة أهلو

  .أستخفر اهللا ،السعدان

مايؤكل : الَسُحور : من العربية  :حورالْس
  .ويشرب َسَحرًا

حورُس: ّمت سينهاضا التركية وواستمد.  
بنوا على َفّعيل للمبالغة من  :الَسحِّيب

  .بملن يكثر الَسْح) العربية(الساِحب 
  .سحب: انظر

  .ة ومجعي التصحيحالَسّحيۤب: ومجعوه على
 رواملط ،بيعطي بسخا]: يقولون[ :الَسَخا

  .ةأو بسخاۤو ،زل بسخا ماشا اهللانۤا
مصدر : السخاء والَسخاوة: من العربية

يف األول وا روهم قص ،كان جوادًا كرميًا: سخا
  .وأمالوا يف الثاين

  .سخي والسخي والسخيان: انظر
مصدر : الَسخافة: من العربية :ةالَسخاۤف

  .كان قليل العقل: َسُخف
  .السخيف: انظر

دون : العربية(حتريف الُسخام  :الٕسّخام
  .َسواد الِقدر ،الفحم): تشديد

  .سّخام النيل: وتقول النساء يف التحقري
رخام ومن جّوا  اّرمن ب]: من أمثاهلم[

  .سّخام
أطلقوها حديثًا على املوقد  :ةالسّخاۤن

  .الصغري يشتعل باإلسبريتو أو بالكهرباء
  .السّخانات: واجلمع
أطلقوها حديثًا على اإلبريق  :ةالَسّخاۤن

  .الذي يغلي فيه احلليب
 ،يف باب النريب]: من حارام[ :ةالَسّخاۤن

مسيت باسم أهل السخنة الذين هجروها وسكنوا 
كما سكن  ،هذا القسم من حارة باب النريب

  .بعضهم يف جوبة من باب النريب
 ،كعك السّخانة: يريدون :ةكعك َسّخاۤن

  قلـقدم ذكرهم يشتغلون يف نـكان السّخانة املت
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يستغرق  وكان احلج ،احلّجاج عل مجاهلم إىل احلجاز
وكان البد هلم من زاد  ،يابًانصف السنة ذهابًا وإ

فاخترعوا هذا الضرب من الكعك  ،اليعتريه الفساد
وتسّد  ،رور مث يترك على مّلة الناف خيبز يف التّناّف

وا دائرة الكعك رمث صّغ ،فوهة التنور فيصري كالفّخار
 ،كعك بسمسم: مث تفننوا فيه ،املتقدم وخبزوه بالفرن

ومساه احللبيون  ،كعك بزعفران ،كعك بيانسون
باسم صانعيه من أهل السخنة املقيمني حبارة 

  .السّخانة
واستمدت الكعك افف الصغري هذا 

الكعك : ومسته ،البلدان ااورة ومل تعرف صانعيه
  .صاحملّم

هة اأطلقوها على الفك :ةالَسخانيّۤ
حكاية باردة : كأم ملا قالوا يف نقيضها ،املستملحة

. ةانّين وساوى سخۤخفالن ٕمْس: حق هلم أن يقولوا
  .فيها دفء احلياة : يريدون

ساوي : قالوا للجحش]: من كمام[
  ).َفّلت(لك شي سخانّية قام 

مصدر : السخاَوة: من العربية :ةالسخاۤو
  .سخا
  .سخي والسخا والسخي والسخيان: انظر

استمدوها من ]: من طعامهم[ :الَسختؤرة
يفّت اخلبز : فّتة القّشة تعمل كما يلي: محاة ومحص

مث يصب عليه عصري ) وبعضهم يقليه بالسمن(الفطري 
أو يصب (الليمون والطحينة مع الثوم املدقوق بامللح 

وهنا يكونون قد طبخوا القّشة ) عليه اللنب املتوَّم
القباوات ومعها أيضًا صّرة من النسيج فيها  اومعه

فيفتحون هذه الصرة  ،مازاد من حشوة القباوات
مث يوضع فوقها حلم  ،وينثرون حشوا على ماتقدم

  .ويؤكل معها البصل مقّبًال ،القّشة وجبانبه القباوات
رز : ُتوَسْخ: والسختورة من الفارسية

  ))هَر(( أما ،باوةـالق: م حيشيان يف األمعاء أيـوحل

  

  .الفارسية ملحقة للداللة على املفعولية ))را((فلعلها من
وقد تكون القباوات غري حمشّوة فيقطعوا 

. وحينئذ يسموا َجَغل َمَغل  ،مع سائر مامعها
  .انظرها

وكان حيب اجلغل مغل هاشم األتاسي 
  .رئيس مجهورية سورية سابقًا

يان السخِت: من العربية :الٕسختيان
عن  ،جلد املاعز إذا ُدبغ): مثلثة السني(والسخَتيان 

  .تيان أو ِسكتيانَسْخ: الفارسية
  .السختياجني: ومسوا صانعه وبائعه

  .وسوق السختيان قرب سوق احلبال
  .َسختيان: ويف التركية عن الفارسية

  .َسختيان: ويف الكردية
 ،ويتخذون من السختيان وجه الصرماي

  .اجلد باطنه: ريقابلها احلو
ويلّون السختيان غالبًا باللون األمحر أو 

  .واألول هو العاّم ،األصفر أو األسود
  .٢٧٤ص٤س: املقتطف انظر

: ويقول من يتظاهر أنه يشكو مصابه
كأنه يوهم أنه  ))الحور والسختيان إال بالدّباغة((

  .الحول والقوة إال باهللا: يقول
يف حفلة تلبيسة العريس ميشي  :الَسخدوج

: العريس وعلى ميينه سخدوج وعلى يساره أي
  .وصيف كأنه ملك وهذان وزيراه

  .اجلازة والعرس: انظر
  :صلها مذهبانأويف 
تلفظ ( ٓاُدوجْح: أا من السريانية -ً ١

ولعلها سني  ،وهم توجوها بالسني ،)افًاگاجليم 
  .الزواجالوصيف يف : دوجٓاومعىن ْح ،العريس

: أا من التركية عن الفارسية - ً ٢
عىن ـمب ))وجُأ((التزييف و  ،تقليد ـال: ))ٔتهٔساْخ((

  رأس: ايفـؤدى التركيب اإلضـفم ،أعلى الشيء
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 رالتقليد وأعلى مايتوصل إليه يف حماكاة امللك ووزي
  .ةرامليمنة ووزير امليس

  .السخاديج: ومجعوها على
التوقيع وفيها ة من قووردتين رسالة مغل

ايف ألحدهم وطّيه كتاب منه يصف ررسم فوتوغ
  .مفاتنه وأنه من فلتات الزمان

وكان بقريب صحيب نظروا الصورة وقرءوا 
الكتاب وأصّروا أن أمسك القلم وأعلق على الصورة 

  :فكتبت دون شرح ،وعلى الكتاب
  !ياكربوج - اهللا واسم اهللا

  !يابديع تعليقة البديع
  .ومبوتوياسخدوج ملك امل

  !ياخّدوج مالحة اإلنكليز
  !مّي بانقوسا ريادب

  .َهِزئ: به ومنه رِخَس: من العربية :رٕسۤخ
  .املسخرة: ومصدره عندهم

  .اَملسخرات: واجلمع
  .مّنو أو عليه للمطاوعة رانسخ: وبنوا منه

  .السخرية: ٩ص ٥٧٠عدد ١١س: جملة الثقافة انظر
كّلفه عمًال بال : سّخره: عربية :َسخّٔر

  .جرة والمثنُأ
  .تسخري: واستمدت التركية

االسم من : الُسخرة: من العربية :ةٔرالٕسخ
  .سّخره السابقة

 ،ُسخرة وُسخرات: واستمدت التركية
  .ومثلها الفارسية

النمسا ألغت آخر نظام السخرة يف أوروبا 
  .١٨٤٨ة نس

لقن اخلسيل اللي مافيه ]: من اعتقادهم[
  .سخرة بنقلب وبنكب

إن شفتا سخرة اعمال ]: أمثاهلممن [
  .معونة

  

  .اهلزء: السخرّية: من العربية :ةالٕسخرۤي
  .غضب: َسِخط عليه: من العربية :طٕسۤخ

  .انسخط عليه للمطاوعة: وبنوا منه
بنوا الصفة من سخط على : الَسخطان
  .ةطة وَسخطاۤنفهي ساْخ ،الساخط والَسخطان
: من التركية عن الفارسية :الٕسخطة

  .الغش ،التقليد ،التزييف ،طهٔته وتلفظ ساْخٔساْخ
 ،ورقة نفوسو سخطة]: يقولون[

 ،والعملة اللي جبيبو سخطة ،وبسبورتو سخطة
  .ويالطيف شقد عندو سخطات

ضعف : الُسخف: من العربية :فْخالٕس
  .العقل

 ،جعله سخيفًا: سّخفه: عربية :َسخّٔف
  .نسبه إىل الُسخف

زعل مّنو يشلون مابّدو ]: يقولون[
  .ومبدأو وترنظووسّخف لو أفكارو وتعبريو 

  
ولد الشاة : َلةالَسْخ: من العربية :ةۤلالَسْخ

  .واملاعز حني الوضع ذكرًا كان أو أنثى
 ،التَخخال والُسخالن والسالِس: واجلمع

وهم يسكّنون األول ويرّدون الثاين ويسكّنون الثالث 
  .السخايل: ويزيدون

: ويف الكلدانية ،ٓالَسْخ: ويف السريانية
  .اجلاهل األمحق: َالَسْخ

قلو عطولو طول النخلة و]: من كمام[
وهو من كمات جند ايضًا على لفظ (عقل السخلة 

  ).يدانيه
 ،سّوده: َسّخم اهللا وجَهه: عربية :َسخّٔم
  .طاله بالُسخام

  :كلدانيةـويف ال ،َشحمٓا: ويف السريانية
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مبعىن ) واحلاء املهملة كالمها بالشني املنقوطة(َشحَما 
  .السواد

  .السّخام: انظر
َنتَّف امسو شقٔشق ْمْم]: من كمام[
يظنون أم (لطّٔم امسو عريس سخّٔم ْمقميص ْم
  ).يسجعون
  .انظر الفوات

: َسَخن وَسِخن وَسُخن: عربية :َسخن
  .رََّح ،كان حارًا

وهم أمالوا  ،الَسخاَنة والُسخونة: ومصدره
  .األول وسكنوا الثاين وأمالوه

 ،خنانسالسِخن والُسخن وال: والصفة منه
  .وهم أمالوا األول ورّدوا الثاين واستعملوا الثالث

نة نة والٕسْخْخالسۤا: وقالوا يف مؤنثها
  .والَسخنانة

  .خنات والٕسخنات والَسخناناتالسۤا: واجلمع       
  .َحنْش: ويف السريانية

  .طيبات وسخنات]: اع الكعكينادي بّي[
ونداء حلب (طيبني وسخنني : وتويف بري

  ).قرب إىل الطابع العريبأ
أو  ،مسكني ابين أجتو سخونة]: ويقولون[

  .معو سخونة رصا
ُحّمى : يدونري ،ّتةَتّلخونة ْمْس ]:ويقولون[

  .الِربع تنوب كل رابع يوم
وّچو مابضحك لرغيف ]: من كنايام[

فالن ّمحامو سخنة ). السخن  للرغيف: أي(السخن 
  .وجزضانو َمالن

  ]:من دعائهم على فالن[
  ).ىاحلّم: يدونري(ن وضّراب السْخ

  .حلق املسألة وهّيه سخنة]: من استعارام[
 ،صّيره ُسخنًا: ن الشيَءسّخ: عربية :َسخّٔن

  .دهضّد بّر
  

  .تسخني: واستمدت التركية
 ،فالن دّماتو خفاف]: يقولون[ :ةنيّۤالٕسْخ

: يدونري ،ة بتطّقق مالضحكبيعمل كل سخنّي
  .النادرة والنكتة كأن فيها حرارة احلياة

  .املسخن: انظر
مبعىن بذل  امصدر سخ: عربية :الَسخو

  .وكرم
  .زل بسخواملطر نۤا]: يقولون[

 رمصد: الُسخوَنة: بيةرمن الع :ةخوۤنالْس
  .رّح: سخن 

  .ببيع سخونتو حلداام]: من كمام[
  .الكرمي ،اجلواد: عربية :يالَسِخ
  .وهم قصروا ،ويقصر ،األسخياء: واجلمع
جاد : سخا وَسُخَو: بيةرمن الع :يٕسِخ
  .وكرم وبذل

  .انسَخى: وبنوا منه للمطاوعة
  .الناقص العقل: عربية :الَسخيف
وهم رّدوا  ،ويقصر ،الُسَخفاء: واجلمع

  .وقصروا
أصلح  ،دم ثلمتهر: سّد الشيَء: عربية :َسّد

  .أغلقه: الباَب ،َخّلته
. ةسّد للو متو بكم مصرّي]: يقولون[

  .هالدرب َسّد ،أو بسّد حاجة ،ةهالشي سّد عاۤز
وسّد  ،سّد العجز: واستمدوا من الغرب

  .أو سّدد ،الدين
َسّد املسدود : من عزائم السحرة للتفرقة

  .ليمان بن داودوحبر املمدود ْس
الطبيخ بسّد واخلبز احلاف ]: من أمثاهلم[

ويف أمثال (الطاقة البجيك مّنا اهلوا سّدا . ّد
يح سّدا رالنافذة اللي جبيك مّنا ال: الكويت
اللي معو مال بلبس من قماش اهلند واملا ). يحرواست

  .بسّد رمعو مال بقول أش ماحض
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عائق فّني يبىن يف جمرى املياه خلزا  :الَسّد
 ،أو لتوليد الكهرباء ،فيه واستعماهلا حسب احلاجة

وحديثًا أقيم سّد الشهباء جيري ماؤه ضيقًا يف جمرى 
مهمته درء السيل عن حلب شتاء واالستفادة  ،قويق

  .من مائه ليسقي بساتني حلب صيفًا
  .وقريبًا يتم سّد الفرات

  .وهم سكّنوا ،السدود: واجلمع
  .سّد: واستمدت التركية

واستمدت األلبانية السّد من التركية 
  .AZUD: فقالت

منخفض على اجلانب الغريب  :لّينٕسَسّد ْب
بيت : من األرامية: من مدخل حلب بعد خان العسل

ومنه يعلم أن كان ينبت  ،مكان صنع السالل :سلّين
وحكى يل من يعهد هذا  ،فيه نبات يتخذ منه السالل
  .من حنو السبعني من السنني

 ،رلق وبابالَّابني ق] من حارام[ :َسّد اللٓوز
  .كانت كرمًا لشجر اللوز حماطًا جبدار

  .اُملهَمل، دون فائدة: عربية: الُسَدى
: من النسيج ىالَسَد: من العربية :ىۤدالٕس

ف الوهو خ ،من خيوطه طوًال لدى النسج ماُمّد
  .الُلحمة

  .وهم أمالوا ،األسدَية: واجلمع
مايف حدا غريب كّلن سدى ]: يقولون[

  .لحمةْب
  .أقام َسداه: َسدَّى النسيج: عربية :َسدَّى 

  
  .السجاد: انظر :الٕسّداج

: الِسداد: من العربية: ةوالَسّداۤد :ةۤددۤاالْس
  .صّمامة القارورة ،ماُيسد به

: السيدارة: ))منت اللغة((قال يف  :الِسدارة
  ضعها املرأةـقية تاالعصابة الو: القلنسوة بال أصداغ

ماتغطي به املرأة رأسها؟ وهو : قنعةواِمل(ها تقنعحتت ِم
وهي لباس الرأس يف هذا العصر  )أصغر من القناع
  .عند أهل العراق
فقد حذفوا ياءها واستعملوها يف : نقول

  .س الرجال املستطيل املتخذ من اجلوخألباس ر
ويف  ،ردٓارٓا وۤصسوْد: ويف السريانية

  .اللفافة ،العمامة: داا وَصْررسوَد: الكلدانية
 ،سدحو نص ساعة بّرا]: يقولون[ :َسَدح

وهم  ،مألها وألقاها إىل جنبه: َةقربَسَدح ال: عربية
  .انظرها. يستعملوا مبعىن أمهله كمعىن سردح

سدحو وسنحو باملعىن : ويقولون أيضًا
  .املتقدم

بنوا على  ،سابَسدَّد اْحل]: يقولون[ :َسّدد
رَدم ثلمته على ختيل أن الدين : فّعل من سّد اخلرق

  .ثغرة
قاّصه : وعريب سّدد الَدين واحلساب

  .ُمقاصَّة
: س والُسُدسالُسْد: من العربية :سالٕسْد

  .تة أجزاءساجلزء من 
  .سداساأل: واجلمع

: ويف الكلدانية ،ُشودشٓا: ويف السريانية
  .ُشودَشا

حصة : دونيري ،سدس احلليب]: يقولون[
  .أم امليت يف املرياث

عم بضرب أمخاس ]: من كنايام[
حتريف املثل العريب يضرب أمخاسًا ألسداس (بأسداس 

أي  ،دسًامسًا مث ِسعّود إبله أن تشرب ِخ: مبعىن
يقطعها عن شرب املاء لتعتاد هذا فال يصعب عليها 

 ريفتك: وهم يستعملوا ملعىن ،العطش يف سفرها
بأمور صعبة كأمنا يقوم بعملية حسابية دقيقة كضرب 

 ،وعلى ماتقدم حّرفوا اللفظ ،أمخاس بأسداس
  ).وأساءوا فهم املعىن
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بنوا  ،البخش َسْدَسْد]: يقولون[ :َسْدَسْد
  .انظرها. على فعفع من سد

  .ةالسدسۤد: ومصدره عندهم
: ومصدره ،سدسدْت: ومطاوعه عندهم

  .ٓسدٕسْدالْت
  .انظرها. لغة هلم يف الصدغ :غالٕسْد

  .وسكف انظرها. لغة هلم يف َسّتف  :َسَدف
وهم  ،الّسقيفة: الُسدَّة: من العربية:  ةالٕسدّۤ

  .ة يف اجلامعأطلقوها على املصطَب
  .وهم رّدوا ،الُسدَّات : واجلمع

  .ُسّدت: واستمدت التركية
: عربية ،من مفردات الثاقفني :الَسدمي

مسوها  ،أجرام مساوية كبرية وبعيدة تبدو غيومًا مضيئة
  .قيق على التشبيهربالسدمي العربية مبعىن الضباب ال

 ،تقدر باملاليني ،وحقيقتها جنوم خافتة النور
 ،ضية الشمايلرمنها اّرة ترى من نصف الكرة األ
  .ومنها سدميان يريان من نصفها اجلنويب

  .الُسُدم: واجلمع
  

من  ،من مفردات الثاقفني :ةذاۤجالَس
بل  ،والفعلها ))املنت((ذكرها يمل  ،السذاجة: العربية

الذي على لون : ))ساَده((معرب : ذكر الساذج وقال
  .هواحد الخيالف غري

 غري): وقال ))حجة ساذجة((: مث ذكر(
إمنا يستعملها  ،يةأراها غري عرب: قال ابن سيده ،بالغة

وقد تستعمل  ،أهل الكالم يف ماليس له برهان قاطع
سى أن يكون أصلها وع ،يف غري الكالم والربهان

: والتعريب غريب: أقول): مث قال(ساده فعرّبت 
إن السني املهملة : بإبدال الدال ذاًال مع أم قالوا

  .والذال املعجمة الجتتمعان يف كالم العرب
  .الصادة: انظر

  .أفرحه ،أعجبه: سّره: عربية  :َسّر
 

  .وهم سكّنوا ،الُسرور: ومصدره 
  .انّسر: وبنوا منها للمطاوعة
  .وررُس: واستمدت التركية
  .وهم جاروها ،ومست به ذكورهم

 ،خرب ُمِسّر: يقولون ]:من عثرات أقالمهم[
  .الساّر: صوابه ،خطأ: يدون املفرحري

 ،مهندس رَس ،َسر عسكر: يقولون :َسّر
ورئيس  ،القائد األعلى للجيش: مبعىن... َسرياوران
: كية مبعىنروالكلمة ت ،ورئيس املرافقني ،املهندسني
  .الرأس

مايكتمه اإلنسان : الِسّر: من العربية :الٕسّر
  .يف نفسه

  .األسرار: واجلمع
  .سّر وأسرار: واستمدت التركية

 ،رفالن إلٓو ّس: ويقول رجال الطريقات
يريدون بالسّر الكرامة السّرية اليت  ،وسرَّك ياجّداه

يالين گسّر ال: وعليه يقولون ،خّص اهللا ا أولياءه
  .وقّدس اهللا سّره ،قاطع

إشارة أو عالمة : والِسّر عند النصارى 
وتدل على  ،حمسوسة رتبها عيسى لتقديس النفوس

  .النعمة غري احملسوسة
وكلمة السّر وإشارة السّر عند املاسون كلمة 

  .يصطلحون عليهما ليعرف املاسوين أخاه وإشارة
  .وتبدّالن كل مّدة

رية كلمة ُيصطلح كوكلمة السّر يف العس
عليها كل يوم من أيام احلرب لُيعرف من يقابلونه 

  .أهو من جيشهم أم ال
  .كامت السر و أمني السر: وّمسوا السكرتري

  .هادا سر املهنة :ويقولون ملا يتكتمون به
 رلصنعة وسّر العطارة وّسفالن سّر ا: ويقولون

  .العامل بسر األمر ودقائقه: يريدون... احلرامية و
  .فالن بيت سّرو وسرداشو: ويقولون

  .السرداش: انظر
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  .القلم السري: ٧٩٠ص٣س: جملة العصبة  انظر
سبحانو حط سّرو ]: من حكمهم[

رّبي قط بياكل فارك وريب كلب . بأضعف خلقو
ديارك وبفَضح حبرس دارك وريب ابن آدم خبرب 

صاحب ماحلكومة التاخد وسّرك ملرَتك . كأسراَر
اجعال . إذا ردت تفضح سّرك سلمو ملرا. التعطي

  .كشف األسرار ماألذايا الكبار. كرصدرك مدفن ّس
عندي صندوق للسّر ]: من استعارام[

  .ت مفاتيحوضاۤع
اهللا اهللا ياخوجتنا بّين ]: من كمام[

صالح وأا خوجه وهو تّدعي ال(سّرك من طاقتنا 
  ).قف مريبوحبكم اجلوار اطلع من نافذته على م

  .وهم أطلقوا  ،ليًال رسا: عربية :َسٔرى
  .هّب: يريدون ،َسَرى النسيم]: يقولون[

ينتقل : يدونري ،ض الساريرامل: ويقولون
  .بالعدَوى

  .ي عليه وعلى جّدوِرالقانون بس: ويقولون
مطرح ]: ومن دعائهم لفالن يأكل[
  *.مايسري يبين
مطرح مايسري ]: ومن دعائهم عليه[

  .يهري
منسرِّي اَهلّم بصّب ]: يقولون[ :َسرّٔى

َسرَّى عنه  ،انكشف : ُسرِّي عنه اهلم: عربية ،الدم
  .ألقاه: الثوَب

 احلفري): العربية(يف الَسَرب رحت :الَسراب
من  ،وهم أطلقوها على الكهريز ،حتت األرض

  .املاء: ))آب((و  ،فَرطََ: ))ساِري((: سيةرالفا
: عربية ،من مفردات الثاقفني :الَسراب

كأنه ماء  رمايشاهد نصف النهار من اشتداد احل
  .تنعكس فيه صَور ماحوله

___________________  
  
  .أو يربي - *

: الِسراج: من العربية عن الفارسية :جرۤاالْس
  .املصباح يضيء بفتيلة مغمور أسفلها بالزيت

  .ةالسروۤج: علىوهم مجعوها 
وكنا حنن نستضيء به إىل أن ظهرت ملبة 

  .القاظ
: ويف الكلدانية ،ٓرجٓاْش: ويف السريانية

  ).افًا يف كليهماگواجليم تلفظ (ٓرَجا ْش
: يدونري ،جَمّخط السرۤا]: ويقولون[

  .أصلح فتيلته بإزالة مااحترق منها
جني ومشعة ياعالعتمة رۤاياْس]: من أمثاهلم[

  .مجعة
ج يف فالن أضَيع مالسرۤا]: كناياممن [
  .الشمس

  .١٢٤ص١ج : اية األرب للنويري انظر
أطلقوها على  ،أو ضّو الليل :ةج الفّعاۤلرۤاْس

سراج الليل والَيراعة : احلشرة تسميها العربية
وهي حشرة تطري ليايل الصيف وذنبها  ،واُحلباِحب

  .يضيء بتأكسد مادة دهنية فيها
موراوكا الياباين اُحلباحب درس األستاذ 

فوجد أن نورها خيترق األجسام غري الشّفافة كأشعة 
  .نگرونت

: والدراسات احلديثة تعلل هذا النور
  .باجتذاب الذكر األنثى وبالعكس

 ،النارّي: آتشك أي: وتسميها الفارسية
  .يف مؤخرا نار: آتشيزه أي: كما تسميها

  .٦٥٤و٦٥٣ص٨٤وس٣٥٠ص٥٧وس١٠١ص٤١س: املقتطف انظر
  .الرياعة: هرسهفواحليوان للجاحظ يف 

من يصنع : عربية ،روجيأو الْس :السّراج
  .سرج الدواب

  .قاموس الصناعات الشامية انظر
وسوق السّراجني ينفذ إليه من آخر سوق 

  .العّطارين شرقًا باالجتاه إىل اجلنوب
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كان أستاذنا يف  :الشيخ جنيب السّراج
وكان  ،مث زاول الوعظ ،مدرسة مشس املعارف

يئًا زاهدًا حمبوبًا من رًا متشددًا واسع االطالع جصوفّي
  .الشعب

  .وملا مات خرجت البلد يف جنازته
  .٣٥٣ص: كتاب حمافظة حلب انظر

]: يقولون[ ،من مفردات الثاقفني :الَسراح
: عربية ،ف وهّلق أطلقوا سراحوّقفالن كان مو

: مالقَو ،أرسلها ترعى: االسم من سّرح املواشي
  .هاقطّل: الزوجَة ،أطلقهم 

 بنوا على فّعال من سرد الشيَء :الَسّراد
وأطلقوها على الغربال ذي الثقوب  ،ثقبه): العربية(

  .الواسعة
  .السّرادات: ومجعوه على

  .والسارود لغة هلم يف السّراد
  .َداَسْر: ويف الكلدانية ،دٓاَسْر: ويف السريانية

دو بسرد َجَبس فالن سّرا]: من كنايام[
  ).كثري من كالمه ساقط وكذب: يريدون(

  .مبالغة يف الساِرق: عربية :السّراق
  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم[

وك ــقاق قاق أب ،قاق قاق سّراق الصابونة
  .قاق قاق وأّمك انونة ،احلرامي

ضرب من : يف اصطالح النّجارين :السّراق
  .املناشري اليدوية

: يف اصطالح عمال الكهرباء :السّراق
  .جهاز ينقل الكهرباء من شريط مكهرب إىل غريه

  .يش املثّلثالِف: ويسمونه أيضًا
من التركية  ،أو السراية أو السراي :السرايا
بيت  ،القصر: سراي أو سرايا: عن الفارسية

الدار  ،مركز دواوين الدولة ،بالط امللك ،السلطان
  .الكبرية والعالية

  .السرايات: ىومجعوها عل
  

  .ويلفظوا كلها بالصاد
َسراَده : وأصل لفظها يف الفارسية القدمية

  .مبعىن حيمي أو يصون أو يقي
العربية مبعىن اخليمة  ))السرادق((ولعل كلمة 

  .من سراَده الفارسية هذه 
واستمدت اإليطالية السراي من التركية 

  .SERAGLIO: فقالت
  .مبعىن اَحلَرم SERAIL: ومثلها الفرنسية فقالت     

بعمرو َكَركوز ماصار ]: من كمام[
  .صار جلحا سرايا. بالسرايا 

  ]:من مناغات أمهام[
  وعرسك يوم اخلميسة   تس تيسة   وعالتس تيسة 

  َده وهريسةوبطبخ َزْر     وبعزم لك أهل السراي  
  ]:من هنهونام[

  دوس على روس! دوس ياعريسنا 
  مكدوسجريك دهب إحتت 

  سرايــك عالــومن دخلَت
  ف حمبوسـأل -واهللا- بتفك

فخذ من احلديديني يعرف ببو : الَسرايا
  .خيمة ٢٠يعّد  ،يقيم جنويب حلب ،السرايا

]: من حارام[ :اــسراية امساعيل باش
مسيت باسم إمساعيل  ،ة وساحة بزهتقع بني السّفاحّي

وايل حلب يف أواسط القرن الثاين عشر : باشا
  .وسرايته دمت ،اهلجري

القهوة : يقول هواة القهوة املرة :بٕسۤر
  .سال: َسِرَب: عربية ،بقي عكرها: يريدون ،تۤبٕسْر

إليه  ،أساله: سّرب املاَء: عربية :َسرّٔب
سرّبت : وهم يستعملوا الزمة أيضًا ،أرسله: الشيَء

  .جرى : يريدون ،ميت الكهريز لقبونا
  .فّعل للمطاوعة ملعىن اجلريبنوا على ْت

  يف جبل] لبـــمن قرى ح[ :ةٕسرباۤي
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كما يرى  - )املشاجرة: (سربيۤا: من األرامية ،مسعان
  .١٨٨ص٣٨س: املشرق: رملة يفأاألب 

: ب شلحت أا من سربياويرى األ
  .٦٤: حلب. اجلحود 

كل املآمري سربسوا ]: يقولون[ :َبسَسْر
 ابنو ،سربس لنا ياها يعلِّي جاَهك ،شعلتنا إال أنت

دون : الفعل من سرَبست التركية عن الفارسية مبعىن
 ،وهم يف هذا البناء حذفوا تاءها ،قيد وبغري تكليف
  .سّهل ويّسر: مث جعلوها مبعىن
 ،ةبستيّۤرالس: الصناعي رمنها املصدبنوا 

  .سرَبساْمل: املفعول واسَم
  .تسربس الشغل للمطاوعة: كما بنوا منها

): التركية(ِپش حتريف َسْر :َبسالَسْر
  .الدوالب يلف عليه حبل اجلب

 ،َعَلم على بّرّية مشال قشلة الترك :َبسَسْر
  .مسيت بالدوالب املتقدم ،غدت اآلن حيًا

وحياة كل من ضرب ]: ومن أميام[
  .مقالع بالسرَبس

مسي  ،رينۤاَعَلم على دار قرب النّق :َبسَسْر
  .بالدوالب املتقدم

]: ونــيقول: [بسيت أو َسْر :تَبْسَسْر
برو وجبي وما حدا  ،فالن سربست أو سربسيت

: من التركية: -ضهر بيضو كبري وبالطبع إل -بسألو
 ،دون كلفة: َبسيت عن الفارسية مبعىنَبست وَسْرَسْر

  .وله اخليار ،ومطلق التصرف ،وبغري قيد
ذا حكم باحلبس على وجيه أو غين إوكان 
  .برو وجبي: سربست: كان كأنه مل حيبس
من  ،همرأاسم الطربوش أول  :الَسربوش

: ))بوش((الرأس و : ))َسْر((: التركية عن الفارسية
  .لبس الرأس: ومؤدى التركيب اإلضايف هذا ،اللبس

بدائع ((ورد ذكر السربوش يف كتاب 
امللك (وضع ((: يف القرن السابع للهجرة ))هالبداي

  .))بوشه بيده على رأس مملوك صغريرس) األشرف
نفح الطيب من ((وورد ذكره يف كتاب 

  .))ندلس الرطيبغصن األ
ويف وثيقة تارخيية لعلوان يف أواخر القرن 

: العريبالتاسع اهلجري نشرا جملة امع العلمي 
: خترج العروس  يف شيء يقال له((: ٣٣٦ص٣٢س
  .))وهو املقرتع).... كذا بالشينني( ))الشربوش((

عقلو َسْرت ]: يقولون: [أو الَسْرد :الَسْرت
  .الُصلب: َسْرت: من التركية ،مابندار: أو َسْرد

طاتلي ((ومسوا بعض أنواع السجاير 
وهو امسه يف العهد  ،الُصلب ،احللو: أي ))سرت

  .))َبَرَدى((وأخريًا استبدلوه بتسميته  ،قوهالعثماين استب
سو طويل َسْرج لبۤا]: يقولون[ :الَسْرج

يريدون احلّيز بني  ،سنيوعريض متل لباس القّوۤا
ولعلها مسيت بالسراج ألا  ،مل جند هلا ذكرًا ،هيكّم

  .متّس َسْرج الدابة لدى ركوا
يريدون ا مابني  ،القمبازج رس: ويقولون
ماميتني أما مابني الفقشتني األ ،الفقشتني اخللفيتني

  .ديل القنباز: فيسمونه
  .وكانوا يقّصبون سرج القنباز غالبًا

س أنضف من سرج البۤا]: من كمام[
  ).السروال: أي ،اللباس: أي(

وهم استعملوه ملا  ،الَرْحل: عربية :الَسْرج
ية واحلمارة ريشد على ظهر اخليل والبغلة الزرزو

  .والرهوان ،البيضا
  .وهم سكّنوا ،روجالس: واجلمع

: ويف الكلدانية ،َسْرجٓا: ويف السريانية
  ).افًاگواجليم فيهما تلفظ (َسْرَجا 
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ملا كان أبو اهلدى عسروج ]: من كنايام[
مبناسبة تشريفو  خيلو جيوا يسلموا عليه ويبوسو إيدو

 ،وكان خبيل كتري بتسليم كل إيدو ،من استنبول
عو أو ـصابيأوغالبًا يترك اال لبوس روس 

. كالب سروجـمن قّلة اخليل شّدوا عال. خلنصرو
حصل : يريدون(من حبر السرج  -واهللا-فالن جابا

  :عليها مبجهود كبري ويف تفسريه مذهبان
ااز املرسل أم رمزوا إىل احلصان على  -ً ١

مث ختيلوا عدو احلصان  ،بسرجه الذي يستوي عليه راكبه
نعم ختيلوه يف عدوه  -وهذا معهود يف أدم- سباحة

حصل : ى املؤدَّيكون وعلى هذا  ،يسبح يف حبر الفيايف
بل طاملا ركب  ،على هذا الشيء وصار مبتناوله البسهولة
  .ومضى يبحث واقتحم املهالك حىت ناله

تصوروا أن الغرض حبوزة مغتصب  أم -ً ٢
دها منه ركض واءه وأمسك ريفّر بغنيمته وأن من است

 ،ويف هذا جمهود أيضًا ،بسرج سرواله وأخذها منه قسرًا
واملذهب الثاين هذا هو مذهب صديقنا أبو كرمو 

  ).ابةشّر
هالعمل ماهو مبحلو وال ]: من تشبيهام[
حبط  هادا متل اللي: امسح يل أقول لك. هو اليق

  .الَسْرج عضهر البقر
  ]:هم التهكميرمن شع[

  ماتوا العقارب وصاروا النمل َدّبابات
  وعّمك أبو بريص صارلو َسْرج ورّكابات

حننه حبارة ضيقة وباب ]: من لوحام[
  :سقاق حوش مفتوح ومرا عم بتسأل مرا

يي العادة لقن خسيلك مقلوب واخلسيل -
  !ديبيتك ياأم أّشي حكۤا ،مكبوب عاألرض

ومسحت (أش أحكي لك : آه ياجاريت-
ت من راس السقاق ـأنا عم خبسل مسع) دموعا

 ،زقزقة صرماية ابين عم بتكتك فّيا على مهلو
عت عليه شلون عم بتغندر والكّبود الكسر على ّلوط

  مباز السبعـالة العجمية بوسطو وقـوالش ،اكتافو

! ياخيتو ،صالتك ياحممد ،ضهجبوك عم لم
قلبت لقن اخلسيل عاألرض وصرت  ،ماحسنت أصرب
  :أطّبل عليه وأقول

  !نطرة بعّالويگيام         ! روج اخليل ياغاِويياْس
َسرج حصانو وركبو ]: يقولون[ :َسٔرج

وضع عليها ): العربية(حتريف أسرج الدابَة : وراح
  .الَسْرج

 ،سّرج اخلّياط الچاكيت]: يقولون[ :َسرّٔج
خاطه خياطة متباعدة ): العربية(الثوَب  جحتريف شرَّ

  .متهيدًا للخياطة امللزوزة الثابتة
ويف الكلدانية  ،َرَبط: ْسٔرج: ويف السريانية

  ).افًاگواجليم فيهما تلفظ (مثلها 
  .سّرج ،ضفر ،حبك: َسٔرك: ويف العربية
فيها  ،يف املعرة] من قرى حلب[ :سرجال

  .آثار
عرة وامل يف الباب] من قرى حلب[ :ةَسْرۤج

  .وإدلب وجبل مسعان
ذهبت : َسَرحت املواِشي: عربية :َسٔرح

  .أرسله: َسَرحه ،ترعى
  .ويف الكلدانية مثلها ،ْسٔرح: ويف السريانية

  .راح يسرح وأنته اسراح معو]: يقولون[
أرسلها : َسرَّح املواشي: عربية :َسرّٔح

  .طلقها: الزوجة ،أطلقهم: القوَم ،ترعى
خرج ): العربية(املكان وَتسّرح الرجُل من 

  .انفرج عنه ،وذهب
  .يح وتسرحياترتس: واستمدت التركية

سّرحوا فالن من ]: من تعبريام احلديثة[
  .ه تعويض التسريحووظيفتو وعط
  
ق طِلُأ: يقولون]: من عثرات أقالمهم[

  .ُسرِّح املوقوف: صوابه ،خطأ: سراح املوقوف
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نفسو ح عن العاقل بسرّۤ]: يقولون[ :َسرّٔح
  .فّرجه: سّرح عنه: عربية ،وما بشيل َهّم
: ويلفظون سينها صادًا إذ يقولون :حَسرّٔ
  .َسّرح شعرو

  .صَّرح: انظر
مشس األئمة أبو بكر حممد  :سيالَسَرْخ

اضطهد وسجن  ،أعظم فقهاء احلنيفة يف تركستان
كان تالميذه جيلسون على باب السجن  ،عشر سنني

وأقام  ،ومما أماله كتاب املبسوط ،فيملي عليهم 
مات  ،طويًال يف حلب وتعصب عليه أهلها

  .ه٥٧١س
مت يشرب حىت ]: يقولون[ :َسْرٔخش

وهالسرخشة  ،شوداميًا بشوفو مسرۤخ ،سرخش
التركية مبعىن  ))سرخوش((بنوا الفعل من  ،لبستو

: ))خوش((و ،الرأس: ))َسْر((: السكران عن الفارسية
  .اجلّيد ،املسرور

  .انظرها. لغة هلم يف السْرت :الَسْرد
أتى به متتابعًا : سرد احلديَث: عربية :َسٔرد

  .متتاليًا
وإميت  ،سرد فكرو]: يقولون[ :َسٔرد

حتريف شرد  ،د يف ملكوت اهللاۤرماجيتو بتشوفو سۤا
  .نفر): العربية(ذهنه 

  .والثاقفون يعيدوا إىل أصلها الشني
السرد يطلق : ))الزاهر((نه جاء يف أعلى 

  .على النعاس يف بعض األحيان
إىل  ))شرد((احملرفة عن  ))سرد((وقد حيرفون 

  .انظرها. َسَرس
  .ويف الكلدانية مثلها ،َسَدر: ويف السريانية

  
 ،دَسرد الزبيب بالسّرا]: يقولون[ :َسٔرد

  .السّراد: انظر. غربله بالسّراد: يريدون
  
  

  .ويف الكلدانية مثلها ،ْسٔرد: ويف السريانية
 ،فالن سّرادو بسرد جبس]: من كنايام[

  .أكثر كالمه ساقط ألنه كذب الحقيقة له: يريدون
بناء حتت : ردابالِس: من العربية :بالٕسردۤا

 ،وقد يكون نقرًا يف صخر األرض البناء ،رضاأل
يغلب أن يستعملوه للممّر السّري بني بناء وبناء أو 

  .كسراديب قلعة حلب ،بني بناء والعراء
  .السراديب: واجلمع

 ،الباِرد: ))َسْرد((: والكلمة أصلها فارسي
  .برودة مائه صيفًا: مسوه باسم مالزمه ،املاء: ))آب((و

  .َسرداب: واستمدت التركية من الفارسية
  .َسرداب: ويف الكردية

ويف  ،ردٓابۤس: ويف السريانية عن الفارسية
  .رَدابۤس: الكلدانية

  
مبعىن : من التركية عن الفارسية :الَسْردار

ويف عهد اإلنكشارية أطلقت على  ،رئيس اجليش
  .رئيسهم

  .١٤٣ص: كتاب األجانب يف حلب انظر
  .وبيت سردار يف حلب

  .سرعسكر: انظر
  

فالن بيت سّري ]: يقولون[ :الٕسرداش
 راألم: العربية ))السّر((والسرداش من  ،وسرداشي
: الفارسية ))تاش((التركية عن  ))داش((بعدها  ،املكتوم

بيت سّري : إذن فقوهلم ،أداة تفيد املشاركة
وهو  ،جعل سّري فيهأاملكان الذي : وسرداشي مبعىن

  .أيضًا رفيق سّري ومالزمه
  

: عربية: جنقو وسردحو]: يقولون[ :حَسرَد
  .أمهله: وسردحه - انظرها- َنَجأه
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  .مهاانظر. فون سردح إىل سدح وسنحروحي
مسك : SARDHINI: من اليونانية :ردينالس

صغري يؤتى به من شواطئ جزيرة سردينية يألف 
تلد الواحدة سنويًا  ،يعيش أسرابًا كثيفة ،رأغوار البح

زيران حيصاد من شهر  ،حنو سبعني ألف بيضة مسكة
  .ميّلح فيمزج بالزيت مث ُيعّلب ،إىل تشرين

  . ٧٠٧ص ١٢س : املقتطف: انظر

): الصيِّر((وضع له أمحد تيمور باشا 
  .السميكات اململوحة

ونقد التسمية الدكتو أمني معلوف يف 
  .هانظر. ))معجم احليوان((

: ))الصِّحناءة((ووضع له حممد دياب 
  .السمك الصغري اململوح

السمك : ))الَبَلم((ووضع له أحدهم 
  .البحرّي الصغري

       ))ياجالِب((ووضع له الشيخ أمحد رضا 
السمك يربَّب يف اإلدام كالزيت وامللح :  ))الَبّياج((و
  .ّلواَخل

 ))خبط((وقال الشيخ أمحد رضا يف مادة 
 ،أن يكون امسًا للسردين  ))اُخلّباط((ويصُلح : أيضًا

  .وهو السمك الصغار
ومل يستعمل الناس الكّتاب من كل ماوضع 

  .السردين: وساد امسه اليوناين ،شيئًا
: تراك وهم استمدوهت األومن تشبيها

  .الناس يف األوضه متل السردين يف العَلب
لغة : عم بسرس  عقلو]: يقولون[ :َسٔرس

  .انظرها. هلم يف َسَرد
عم بتوجعو سرسبة ]: يقولون[ :ةۤبالٕسرْس

 ،سبة من شان احملشيروقطعت حلميت مالس ،ضهرو
  ).العربية(سلسلة عظام الظهر : الِسلسَلة: حتريف

ذال متل رهالعيلة كّال أ]: تشبيهاممن [
أو متل  ،كل عقدة أَجنس من أختا: سرسبة الكلب

  .نب الكلب كل عقدة أجنس من أختاد

َسرسر يف حاجة ْت]: يقولون[ :َسرَسْر
السرسرة مابطلع  ،رو حّوش لك شغلة ،السقاقات
  .بنوها من السرسري التالية ،يمّنا ِش

ياسرسري  ال]: من سبام[ :الَسرَسري
من  ،من العمل له: من التركية عن الفارسية: أل

  .املتشّرد ،البّطال ،المسكن له
  .السرسرية: ومجعوه على

ق املي عم بتسرۤس]: يقولون[ :َسقَسْر
  .جيري املاء ببطء: يريدون ،سرسقة

  .تسرسق مطاوعًا هلا: وبنوا
ذهب  ،غار املاء: سرسق: من السريانية

  .رضاملاء يف األ
! ياخّيو -سبحان اهللا]: استعاراممن [

  .هل الصنعةأفالن رزقو سرسقة مع أّنو أشطر 
مرض : أو مرض الزلعطان :الَسٔرطان

  .خبيث خطري مل يكتشف العلم له دواء
  .ZARATAN: واستمدت اإلسبانية امسه فقالت        

  .٦٧٨ص ١٠الد: جملة الكتاب انظر
 ١٠ص ٨عدد ٨وس ٧٠ص ٢عدد ٧س: وجملة العلوم

  .١٠ص ٥عدد ٨وس ٣٣ص ٧وعدد
  .٣٨٩ص٢٠س: وجملة الرسالة

  .كل أعدادها تقريبًا منذ ظهورها: ديبوجملة األ

 ،اخلالص: ))سارا((: من الفارسية :ةالَسٔرطاۤن
: واملؤدى ،أداة ظرف املكان: ))دان((و  ،الصايف

الوعاء أو اجلارور الذي يوضع فيه خالص الذهب 
  .وهم أطلقوا ،وحنوه

  .انظرها. السلطانة: وحيرفوا إىل
  .السرطانات: ومجعوا السرطانة على

: من التركية عن الفارسية :سرعسكر
  .اجليش: التركية ))عسكر((و  ،رأس: ))َسْر((

  .سردار: انظر
مصدر َسِرع : الُسرعة: من العربية :الٕسرٔعة

  .نقيض َبُطؤ: وَسُرع
  .سرعت: واستمدت التركية
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فيميلون  ،سيارتوخّفف سرعة : ويقولون
  .لدى اإلضافة

وهو تعبري  ،نونيةشي بسرعة ْجمۤا: ويقولون
  .من الغرب مستمّد

من  ،يف حارم] من قرى حلب[ :غاَيهٕسْر
 ،السّراجون): افًاگتلفظ اجليم (سرجيٓا : األرامية

  .١٨٨ص٣٨س: املشرق: ملة يفأرب كما يرى األ
وسرق  ق منه الشيَءرس: يةربع :َسٔرق

أخذ ماال : قرأو س ،خفية أو حبيلة أخذه: الشيَء
  .حيّل له

  .وهم رّدوا ،الُسرقة: ومصدره
  .انسرق: وبنوا منها للمطاوعة

  .والسراق انظرها
  .ْسٔرق: ويف السريانية

  .العني بتسٓرق أو بتخٓطف: ويقولون
: يريدون ،سرقو باحلكي: ويقولون

  .جه حىت حكى له السرراستد
  .امليسرق : وكانوا يقولون أيام القناية

السارق الشاطر البسرق : ويقول احلرامية
  .مالسارق

والسرقة الشعرية أن يورد الشاعر صورة 
  .غريه رية من شعرشع

فالن بسرق الكحل مالعني ]: من كنايام[
ورد ذكر هذا يف شعر ) وهو من كنايات جند أيضًا(

 ))لكنايات العربيةا((: عريب ذكره أمحد تيمور باشا يف
  :٢١ص

  النوم يف ناظريمازال كحل 
  ِنمن قبل إعراِضَك والَبْي

  حىت سرقت النوَم من ناظري
  !من العني الكحِل ياسارَق

ومتثل به القاضي  ،وورد يف مثرات األوراق
  .الفاضل يف إحدى رسائله

إذا ضربت اضروب أمري ]: من أمثاهلم[
وإذا ): وقد يزيدون(وإذا سرقت اسروق حرير 
  .احنبست احنبس على شي كتري

 ،يف جبل مسعان] من قرى حلب[ :ٔقْنَتاَسْر
كما  ،مشاطة الصوف وحنوه: سرقوتٓا: راميةمن األ
  .٦٧حلب ص: ب شلحتيرى األ

: من التركية عن الفارسية :َسرقٓوميسيري
  .األوروبية ))قوميسيري((و  ،الرأس: ))َسْر((

  .كوميسري: انظر
املفّوض : وضع هلا امع العلمي العريب

  .ولاأل
: ))َسْر((: من التركية عن الفارسية :َسْركار

والتركيب إضايف  ،احلرفة ،الصنعة: ))كار((و  ،الرأس
أطلقوها اصطالحًا على رئيس  ،رئيس العمل: مبعىن 

  .وهو وكيل صاحب الغنم -انظرها-  الربخانة
عن  ،اء ذكور النصارىمسمن أ: سركيس

  .اليونانية
  .سرجيسوقدميًا تذكره املصادر العربية بلفظ         

غضب عليه السلطان ]: يقولون[ :لگَسْر
التركية  ))ونگسور((بنوا الفعل من  ،لو لليمنگروس
  .النفي واإلبعاد والطرد: مبعىن

الكلمة : ووهم الدكتور أمحد عيسى إذ قال
  .اءربزيادة حرف ال ))سجن((حمرفة عن 

: من التركية: ةّيگأو الَسْر :يگالَسْر
دفتر تسلم  ،تعويض املعاش دفتر املعاش أو: ))يِگَسْر((

  .دفتر يومية العمال ،الرسائل
  .يگالسرا: ومجعه عندهم

وكانت  ،اآلن استعماهلا بل بطل وقّل
  .كثرية االستعمال يف العهد العثماين

: ضافة إىل ضمرياإلولدى  :ةماۤيَسْر
ك تك وسرمايۤتتنا وسرماْييت وسرمإيسرماْي
  نـم ،رمإيٓتنـتا وسوسرماْي وسرمايتو تٓكنوسرمإي
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 ،املال: ))ماَيه((و  ،رأس: ))َسْر((: التركية عن الفارسية
: أس املالر: ومؤّدى التركيب اإلضايف ،روةثال

  .انظرها. الرمسال
  .سرمايتو صرمايتو]: من جناسهم[
من  ،يف حارم] من قرى حلب[ :َمداْرَس

: كما يرى األب أرملة يف ،املشرومة: َسْرْمتا: األرامية
  .١٨٨ص٣٨س: املشرق

  .٦٩: حلب .الشرماء: ومثله يرى األب شلحت

صرمدا : ويرى غريمها أا من األرامية
  .شّق اهلارب أو صدع أو فلق أو ثقب: مبعىن

 ها نصب روماينويف سرمدا كما يف كثري غري
أقطعه  من عمودين، يدل هذا النصب على أن حتته مدفنًا

موته تعود رض موقتًا يستغلها وبعد مرباطور هذه األاإل
لكن أوالد الدفني جنحوا إىل وضع  ،رض لإلمرباطوراأل

  .النصب على املدفن لكي تبقى األرض هلم
يف املنتصب دون أن يأيت ] ومن أمثاهلم[

  .واقف متل عامود سرمدا: بعمل
من : يف إدلب] من قرى حلب[ :َسْرمني

ملة ركما يرى األب أ ،املشرومون: َسْرمني: راميةاأل
  .١٨٨ص٣٨س: املشرق: يف

مصطفى من مشايخ  ر بنمنصو :الَسرميين
  .ه١٢٠٧ نشأ ومات فيها س ،حلب

الذي : موضع السّر: من العربية :الٕسرّٔة
وهو الوقبة يف وسط البطن ينفذ منها  ،تقطعه القابلة

  .الغذاء إىل اجلنني
  .وهم رّدوا ،الُسَرر والُسّرات: واجلمع

: كما رتّبوا هلم- ويف عهد االحتاديني غّنوا
  حتت السّرة شي عجيب  مّيم خود وجيب   ععلى 
ـّيف َبب   وراكب فيه عبد احلميد   ي لثمانـور العـ

منني منقدر  رآدم أبو البش]: من ألغازهم[
ألّنو  ،مالو سّرة( :منيزو عن كل البشر يوم القيامة؟

  ).ماكان جنني يف بطن

شجر من فصيلة : عربية :الَسْرو
خمروطي  ،قومي الساق ،دائم اخلضرة ،الصنوبريات

وله شأن يف  ،يقبل الصقل ،متني اخلشب ،الشكل
كما يستعمل  ،صنع صواري املراكب الشراعية

  .عفصه يف الدباغة والصباغة
صلي أوروبا والصني وغريب موطنه األ

  .الواليات املتحدة
ومنه السرو العطري تصنع منه صناديق 

  .الثياب
  .وهم أمالوا ،السرَوة: والواحدة

 ،َسُرو وسروٓا وصروٓا: وامسه يف السريانية
  .َسُرو وَسْرَوا وَصرَوا: ويف الكلدانية

ومنها  ،SHUR-MAN: ويف السومرية
  .استمدت اللغات امسه

  .٢٣١ص٨س: املقتطف انظر
مزّين : يريدون ،جراب بسروة]: ويقولون[

: مث ظلوا يقولون ،على جانبيه بصورة سروة منسوجة
  .يريدون املزّين بصورة ما ،وةراب بسرج

الشروال بلهجة البدو وبعض  :الٕسروال
  .الريف

  .الشروال: انظر
  .السراويل: واجلمع

  .انظرها. لغة هلم يف الَسّراج :الْسروجي
  .الفرح: الُسرور: من العربية :الْسرور

  .ومسوا ذكورهم به
أطلقوه على الذرور يباع يف  :الْسرور

  .زيبق يكافح به القملسوق العّطارين فيه محض ال
شاعر قصد سيف الدولة يف  :الَسرّي الرفاء

  .حلب
أش بك رايح ]: يقولون[ :ٕمرِّي يٕسرِّ

خطاب : سريي ُمّري: أصلها عريب يمرِّ يسرِّ: جايه
وجعلت على وزن  ))سريي((للمؤنث حرفت 

  .))يمرِّ((
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ولدى  ،من مفردات الثاقفني :ةالٕسرياليّۤ
: SURREALISMEمن الفرنسية  ،ريالّيةالِس: الكتابة

مذهب أديب طابعه التحليق فوق احلقيقة الواقعية 
قابة العقلية واالعتبارات االجتماعية روطرح ال
  .واألخالقية

  .٨٧ص٢٣وس٤١٩ص٢١س: جملة احلديث رانظ
  .١١٧٧ص١٨وس٧٨٧و٢٢٨ص١٧س: وجملة الرسالة
 ٥٣ص ٨عدد ١٠وس ٥٠ص ٩عدد ٥س: جملة األديب

  .١٤ص ١٠وعدد

أمة سامّية كان امسها القدمي  :الٕسريان
مقابل  ،سكان البالد املرتفعة: أي ،األراميني
مث تسموا  ،سكان البالد املنخفضة: الكنعانيني

بالسريان تنصًال من رائحة الوثنية يف اسم أجدادهم 
  .األراميني

  .ةينادوالختتلف السريانية كثريًا عن الكل
  .الَنَبطوكالمها كان يسميهما العرب 

  .٢٠٣ص: التذكرة التيمورية انظر
العربية بالشني (يف الَشرجية رحت :ةرۤجيالْس

نسيج من سعف النخل يتخذون منه ): املعجمة
من  وهم يتخذوا ،جوالق حيمل فيها البطيخ وحنوه

  .احلصري وجيعلوا شليفًا يصنع يف إدلب
: ويف الكلدانية ،ْسرجيتٓا: ويف السريانية

افًا يف گتلفظ اجليم . (احلصرية ،شبه اخلرج: ْسرجيَتا
  ).كليهما

من ) افًاگتلفظ اجليم (ْسرَجيه : ويف العربية
  .َنَسج: فعل

 ،ماُيخرز به: الَسريد: من العربية :الْسريد
وهم استعملوها مبعىن اخليط اجللدي  ،خمَرز يثقب به

مّهد لدخوله  اخليط اجللدي الذي: جمازًا على تقدير
  .يدرأو خيط الس ،السريد

 
 ،التخت: الَسرير: من العربية: الْسرير

  .ش امللكرع ،املضطجع
  

: وهم يقولون ،راألِسّرة والُسُر: واجلمع
  .السراير

ير ألن من جلس عليه كان رمسي بالس: قيل
  .مسرورًا

إذا اّز ْسرير الولد ]: من كتاب اللباد[
  .ابراسو يابضهرويومايف ولد بصري مع الولد وجع 

  ]:من هنهونام[
  سرير العّز مرباكي! بنت األجاويد

  الورد حّبك كما النسرين حّياكي
  و أّنو يلقاكيّبَحَلف عريسك ْبر

  مااحالكي ،اهللا: وملا شافك صرخ
: ن العربيةم ،من مفردات الثاقفني :ةالَسريۤر

 ،ماُيسّر اإلنسان من أمره ،السّر الذي ُيكتم: السريَرة
  .ماينطوي عليه ِسرُّك ،النّية

وهم سّهلوا اهلمزة  ،السرائر: واجلمع
  .وأمالوها

  .واهللا أعلُم بالسراير]: من غنائهم[
ضد  ،الصفة من سرع: عربية: الَسريع

  .ءالبطىي
 الدار: َطولوا العمرتالتة ْب]: من أمثاهلم[

  .سيعة واملرا اْملطيعة والفرس الَسريعةالْو
اَألمة اليت : ّيةّرالُس: من العربية :ةالٕسّريّۤ

أو اململوكة اليت  ،أنزلَتها بيتًا وجاز مضاجعتها
  .يتسّراها سيدها

وهم  ،ِريالُسّرّيات والَسرا: واجلمع
  .برّد األّول: قالومها

سطا : بيةرمن الع ،صطا: ويلفظوا :َسطا
  .صال وبطش ووثب عليه وقهره: وسطا بهعليه 

وهم قالومها  ،السطو والسطوة: ومصدره
  .بإمالة الثاين

  .انظرها. اَألسطى: واسم التفضيل
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  .سطوت: كيةرواستمدت الت
حتريف الِسطام : أو االسطامة :ةالْسطاۤم

وهم استعملوها يف  ،حديدة حترك ا النار): العربية(
  .اخلشبة يستند عليها شيء

: ويف الكلدانية ،ٓطمٓاْس: السريانيةويف 
  .حديدة حترك ا النار: ْسٓطَما

ماله : من االصطالح اهلندسي: الَسطح
  .طول وعرض

 ،سطحو عن بالو]: يقولون[ :َسٔطح
. ورا ضهرو: والشغلة نسّيا وسطحا وراه أو

بنوها من  ،أمهل وطرح: يريدون: صطح: ويلفظوا
كأن املهمالت تلقى  ،يريدون سطحه ،ْسطوح البناء

واق سكما يف األ -إليه لتجف وتكون وقودًا
  .املكشوفة يف األحياء

وسّطح  ،ح بتستريحسطّۤ]: يقولون[ :سطّٔح
. بنوا على فّعل للمبالغة من َسَطح املتقدمة: عن بالك
  .حصطّۤ: ويلفظوا

من مفردات : الصطحي: وتلفظ: السطحي
كري السطحي التف: استمدوا من الغرب قوله ،الثاقفني

  .ماليست عميقة: يريدون ،واملسألة السطحّية
  .واستمدا التركية قبل العربية

  
: من العربية: رالصط: وتلفظ :الَسْطر

  .والكلمات ركالشج: الصف من الشيء: الَسْطر
  .وهم سكّنوا... الُسطور و: واجلمع

  .الْسطؤرة: وقالوا أيضًا
  .الَسْطر: الصطر وحيرك: ويف القاموس

كما يف  -احلفر: وأصل معىن السطر
ويؤنس به أن  ))شطر((يدانيها يف العربية  - العربية

  .يضًاأحفر  ))كتب((أصل معىن 
  .مبعىن قطع STAR: ويف احلبشية

  

ويف  ،ْرطٓاُسورطٓا وۤس: ويف السريانية
  .رَطاُسورَطا وۤس: الكلدانية

  .SATARU: ويف األثورية
بني  يفهم مما: واستمدوا من الغرب قوله

  .السطور
صطرٓو ]: يقولون[ ،صطر: وتلفظ :َسٔطر

: وفالنًا  ،قطعه به: فيسطره بالس: عربية ،كف
  .صرعه

  .والساطور منها
  .قسمه: شطره: ويدانيها يف العربية

  .انسطر: نوا منها للمطاوعةبو
ويف الكلدانية مثلها  ،ْسطر: ويف السريانية

  .قطعه نصفني: مبعىن
  .لطم ،لكم  ،صفع: َسَطر: ويف العربية

 ،روــالْصواب للي سط]: ويقولون[
الضرب الذي يترك الصدى البعيد ملن نزل : يريدون
  .به أوًال

سّطر : عربية : صّطر: ويلفظوا :ٔسطّٔر
رسم عليه خطوطًا متوازية حيتذيها يف الكتابة : الورق

  .كي تستقيم السطور
وكنت يف صباي أستنسخ خمطوطات من 

 ،ورق عّبادي غري مسّطرخمطوطات وأكتبها على 
وتعلمت من القدامى أم ينظمون على املقّوى 

فأضع حتت ورق الكتابة  ،أسطرًا مستقيمة باخليط
قّوى وأضغط على ورق الكتابة سطرًا هذا امل العّبادي
وكان خّطي  ،فيحدث نتوء كنت أحتذيه سطرًا
  .واستنسخت كثريًا يف خمتلف العلوم ،مجيًال

  .طريتس: واستمدت التركية
من : الصْطرْنج: ويلفظوا :الٔسطرنج

ة ـرقعة مربع: والِسطـرْنج َرْنجـالِشط: العربية
  ُيصّف ،هاـمقسمة إىل مثانية بيوت تضرب يف مثل
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ق الثمانية ووراءها الرّخان ذالبيا: عليها قطع الشطرنج
 ،مثله ّفواخلصم يص ،والشاه والوزير سانوالفَر والفيالن

  .وجيري حتريك هذه القطع على دستور معّين
  .ه األقدمونوتعّد لعبة الشطرنج أمتع ماخّلف          

  .وتدّرس اليوم يف اجلامعات العسكرية
  .وذكر الشطرنج املسعودي
  :فقيل ،واختلفوا يف من اخترعه

اخترعه الفرس يف عهد كسرى أنو  -ً ١
  .شروان

  .احلكيم اهلندي: اخترعه داِهر -ً ٢
اخترعه صصه بن داهر احلكيم  -ً ٣

ند فسر وقّدمه مللك اهل ،اهلندي وتسميه اهلندية َسَساك
فاقترح أن  ،جائزتك ّياقترح أنت عل: به وقال له

يؤتى حببة قمح يف أول خانة مث تضاعف يف ثاين خانة 
وهكذا جيرى  ،مث يضاعف اموع يف ثالث خانة

الضعف من خانة إىل أخرى حىت تنتهي خانات 
فحسبوا  ،خانة ٦٤=٨×٨الرقعة اليت يبلغ عددها 

  .فإذا ثروة اململكة التفي مبطلبه
: ١٠ص ١٨٨٣ويف جملة اجلنان سنة  -ً ٤

أوصل بعض من مشاهري املؤرخني القدماء خمتلفي 
كهريودوتس وفرجيلوس وأوراتيوس زمن  األعصر

فإذا صّحت روايتهم  ،اختراعه إىل زمن حرب ترواده
- فإنه ،واد اليونانينيـأحد الق: يكون خمترعه بالميذس

 ًااخترعه حتت أسوار املدينة املذكورة آنف -على مازعموا
  .لتسلية جنوده يف خالل اهلدنات

والسائد أنه انتقل من اهلند إىل فارس إىل 
  .بالد العرب ومنها األندلس ومنها أوروبا

وأول املباريات يف الشطرنج أقيم يف لندن 
  .والتزال تقام حىت اليوم كل سنة ،١٨٥١سنة 

وكما اختلفوا يف خمترعه اختلفوا يف أصل 
  :فقيل ،تسميته

مبعىن  ))ككرن شيش((من : ةـفارسي -ً ١
  يل والرخـذق والَفرس والفـوهي البي ،ستة ألوان

  .هذا املذهب أشهر املذاهب ،والوزير والشاه
من : مبعىن ))ككرنشد ((من : ةـفارسي -ً ٢

  .اشتغل به ذهب عناؤه باطًال
وأصلها   ))ككنَشتر((من : ةـفارسي -ً ٣

  .الشاه لطيف أو الشاه اللطيف: مبعىن ))ككشاه رن((
ختفيف َشَتل  ))َشْت((من : ةـفارسي -ً ٤

احلصة اليت يعطيها املقامرون الذين : الفارسية مبعىن
  .الُقمار ))ككرن((ومن  ،شهدوا جملس اللعب 

مائة : مبعىن ))ككصد رن((من : ةـفارسي -ً ٥
  .-كما يف التاج- حيلة

: عىنمب ))كنكَشط ر((من : ةـسيرفا -ً ٦
  .ساحل التعب
العدّو و : ))َشْتر((من : ةـهندي -ً ٧

حيلة العدو أو : احليلة والسري والزحف أي: ))ككرن((
العدو والسري حيلة الالعب لقهر : سريه أو زحفه أو أي
  .إليه والزحف حنوه
مبعىن  ))ككَشْتر رن((من : ةـهندي -ً ٨
ول نفسه على فارق وهو املذهب األ ،األلوان الستة

  .أا فارسية أو هندية
: شتو: ))اگرنَشتو((من : ةـهندي -ً ٩

ماعدا : أربعة أركان أي: ركن أي: اگورن ،أربعة
  .امللك والوزير من أحجاره

ن العربية ــالربتغالية مواستمدت امسه 
  .XADREZ: فقالت

 -سطرنج وسانطراج: وامسه يف التركية
  .- ))الدراري الالمعات((كما يف 

 ٤٣وس ٥٩٤و ٥٠٣ص ٣٧وس ٥٥٨و ٤٩٩ص ٢٠س: اهلالل رانظ
  .٨١٠ص ٤٨وس ٤٥٣ص

  .منظومة يف الشطرنج: ٩٨ص١٢س: واملقتطف
  .١٥ص٩عدد٨س: وجملة األديب

 ،شكلو سطرجني]: يقولون[ :الَسطرجني
  .أنه مربع السطح: يريدون

  .وتلفظ سينه صادًا
ضرب : وتلفظ سينه صادًا :السطرجنيلي

  ٓطَرْنْجليٓاـْسۤأ: ريانيةـمن الس ،يانيةرمن خطوط الس
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  ).افًاگوتلفظ جيمه (املرّبع : أي
]: يقولون[ ،صطع: ويلفظوا :ٔسٔطع

: يريدون ،ليش بتسطع اللي مابسطعك ،التسطعو
صلها املذاهب أيف  ،َمل متّس من الميّسك ،المتسه
  :التالية

ضرب بيده على : أا من سطع بيديه -ً ١
  ).كما يف العربية(األخرى أو على يد آخر 

ماسطوت يف ): العربية(أا من سطا  -ً ٢
وهو مذهب  ،ماتناولُته وماذقته: طعام على أحد أي
  .الشيخ أمحد رضا
 ))هـعلي((و  ))اـسط((أا حنت من  -ً ٣

  .وهو مذهبنا - سطا: انظر-
أنته  ،حننه ْسطعنا ،أنا ْسطعت: ويصرفوا

هّنن  ،ته ٕسْطۤعهيّۤ ،عهّوه ٕسۤط ،أنيت ْسطعيت ،عتطْس
  .واعٕسْط

 :وإذا تالها ضمري النصب كانت كما يلي
 ،ٓكن عٕسْط ،كٕسْطۤع ،ٕسْطٔعك ،ْسطعنا ،ْسطعيت
  .ٕسطٓعن ،ٕسطعا ،ٕسْطعو

  .انسطع: وبنوا منها للمطاوعة
حتريف الستة : ويلفظوا صّطعش :ٕسّطْعش

  ).العربية(عشر 
  .يعشِرالسطّٔ: ويقولون يف النسبة إليه

 ،كلب ابن سطعش كلب]: ماومن سب[
  .ويف اختيارهم هذا العدد دون غريه مذهبان

أن حجة اخليل األصلية املوّقع عليها  -ً ١
ئها اليصح عقدها إال إذا ارمن شيوخ البدو وأم

ذكروا فيها أبويها األصليني حىت البطن السادسة 
  .عشرة

كلب ابن : فقوهلم يف السباب ،وعليه
سطّعش كلب يريدون به أنه ثبتت كلبيته حبجة 

  .اليأتيها الباطل
  ))طز((فيه إملاع إىل كلمة  ١٦أن عدد  -ً ٢

 ))زط((أن حساب اجلّمل يف : وذلك - انظرها-التهكمية
  .١٦يعدل 

السطل : عربية: ويلفظوا الصطل :الَسْطل
: عن الفارسية ،طاسة صغرية هلا عروة: والسيطل

  .SITULA: أو عن اليونانية ،شطل أو َسَتل أو َسْتَله
  .السطل: ويف املغرب األقصى

  .*وورد ذكر السطل يف شعر الطرّماح
وأطلق جممع مصر السطل على اجلردل مما 

  .ويصنع من املعدن أو اخلشبحيمل فيه املاء 
  .SITULUSأو  SITULA: ويف الالتينية
  .ACETRE: ويف اإلسبانية

ويف  ،ِسيطٓال: ويف السريانية عن الالتينية
  .سيطَال: الكلدانية

واحد معو سطل خملل ]: من نوادرهم[
 ،وي الزم أصّليقبل ماأفك أُض: قال حلالو ،وانزرك

 ودخل عاجلامع وحط السطل جنب صرمايتو
اقق طوهّوه عم بصّلي أجا واحد ماخبجل  ،وصّلى

ركع  ،عرق احليا براسو وصار ياكل لو ماملخلل
كوع وبّدو رمال ىصاحبنا صاحب السطل واستو

  .))ربنا لك السطل((: قال. ))ربنا لك احلمد((يقول 
عبد ايد شّحاد معتوه : ل عبد ايدطس

حيمل يف يده سطالًَ جيمع فيه خمتلف الطبيخ  ،نعرفه
من جمّدره وعدس حبامض ومرقة : الذي يعطيه الناس

وغدا سطله مضرب املثل يف أنه حيوي  ،قّشة وحريرة
  .ماهّب ودّب

مسعت أحدهم يقول عن واعظ كثري الكالم 
مسعته يصفه  ،وينتقل يف حديثه من موضوع إىل آخر

  .متل سطل عبد ايدذاكرتو ! هماشا اهللا علي: ويقول
__________________  

  :وذلك يف قوله يصف الثور -*
  دمثيقق السراة كأن يف سفالته        أثر النؤور جرى عليه اإل

  ه فظل عثانه        يف سيطل كفئت له يترددتحبست صهار
  .السطل: والسيطل
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]: ونـيقول[ ،وتلفظ سينها صادًا :َسٔطل
وّمت مسطول لتاين  ،مت يسقيه حشيش حىت سطلو

 ،جعله سكران من احلشيش دون غريه: يريدون ،يوم
  .ونص على أا عامّية ))التاج((ذكرها يف 

  :ويف أصلها املذاهب التالية
وأحسب أن : قال الشيخ أمحد رضا -ً ١

  .إذا متايل كالسكران: فصيحها َسْنطل
يرى بعضهم أن املسطول حتريف  -ً ٢

 .لى عقله ستار السكرع: مبعىن) العربية(املسدول 
–ونرى حنن أا حنت من سطا  -ً ٣

 .))على العقل((ومن  -انظرها
-ق حنتها أن يقولوا َسْطعلــوكان ح

أمهلوه ألنه  ))على((: لكن احلرف أعين -سطع: انظر
  .كلمة رابط ال

  .طلنسا: وبنوا منها للمطاوعة
]: يقولون[ ،ويلفظون سينها صادًا :مٔسٔط

جماز من سطم  ،سطمو كّف دار لو جحش َحَنكو 
وهم يتخيلون الرد العنيف يف رد  ،رّده): العربية(الباَب 

  .الباب وجمازه
  .انسطم: وبنوا منها للمطاوعة

ويف  ،َرَدع ،صّد: َسطم: ويف السريانية
  .الكلدانية مثلها
]: يقولون[ ،ويلفظون سينها صادًا :ٔسطّٔم

ت دّكة اسناين ۤمين بكم شهر سّطبعدما قلعت اسنۤا
 ،مل جند هلا اصًال ،وصارت متل العضم تعلك وتكسر

  .ولعلهم بنوها فعًال من السطامة
  .صارت قاسية كالسطامة: أي - انظرها- 

وّچو عالبهدلة : فالن مابستحي: ويقولون
  .ممسطّۤ

حتريف  ،ويلفظون سينها صادًا :الْسطوح
  .السطح العربية

  .ٔطحۤش: ويف العربية
  نشرنا اخلسيل عالسطوح]: من كالمهم[

شي مّنا  واحلنطة املصّولة واحلنطة املسلوقة وكل
ب معه التنت من ّروهرب التتنجي وه. نيبسو

  .مايت عالسطوحواحلمۤا. السطوح لسطوح
يف حلب اعتادوا أن يناموا ]: ومن عادام[

  .صيفًا على األسطحة
برد وَحّر عفرد سطوح ]: من كمام[

وإذا  ،له أن نام صهر امرأة مع بنتها يف فراشأص(
الدنيا برد لّفوا بعضكن : مّرت ما قالت لصهرها

ويف الطرف الثاين كان ابنها نائمًا مع كنتها  ،تتدفوا
ّمحى وقريضة : وإذ مّرت ما قالت لكنّتها ،يف فراش

مانك شايفتيه مالشوب  ،بعدي عّنو شوياإي 
البقع ). برد وحّر عفرد سطوح: فجاء املثل ،عرقان

فالن عايل املقام بلبق لو . مالسطوح بتسلّقاه األرض
أي جنعله كاجلّلة (نطّبش لو ضهرو وحنّطو عالسطوح 

  ).يف الضيعة
البوّقف عالسطوح ]: من اعتقادام[

إذا اشترى حدا مكنسة ار نص . بنفضح عرضو
يشني يف االعشعبان ودّخال من باب السقاق بتكّنس م

  .الزم يقّلبا من عالسطوح ،احلوش
 ،وتلفظ سينه صادًا :سطوح السوق

وحترس  ،مدخلها من شرقي سوق املناديل بدرج
  .ليًال

لذا  ،ويبدو أن سطوح سوق محاة الحيرس
  .رو عسطوح السوق: يقولون ملن هو حمظوظ

: من العربية ،الصطوة: وتلفظ :ةالٔسطۤو
  .قهر وبطش: مصدر سطا: طَوةسال

]: يقولون[ ،الصطيح: وتلفظ  :الْسطيح
 ،املنبسط: الَسطيح: من العربية ،من تعبو نام ْسطيح
  .القتيل ،املستلقي على قفاه 
يف  ،دـقص: إليه ،مشى: عربية :سٔعى
 اهّتم: لألمر ،تسّبب له قضاءها: حاجة فالن
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بفالن عند أويل األمر  ،كسب هلم: لعياله ،بتحصيله 
  .ّمن عليه ووَشى به: سعاية

وبعضهم  ،وهم قالوه ،الَسعي: واملصدر
  .حيرفه إىل السعو

  .انسعى للمطاوعة: وبنوا منه
يسعى يف مناكبها  فالن را]: يقولون[

  ).تعبري قرآين يف األصل(
ارزقين قال ! يارّبي: قال لو]: من حكمهم[

ت هذه وساد(ألسعى معك ! اسعى ياعبدي: لو
احلكمة على لفظ يدانيها يف سورية ولبنان والعراق 

  ).وتونس واملغرب ومصر وفلسطني
والعربية  ،مسوا به صبيام وبنام :ُسعاد
  .مست به اإلناث

مصدر : السعاَدة: من العربية :ةالَسعاۤد
  .انظرها. َسِعد

 ،عادتلوسسعادت و: واستمدت التركية
ومست إستنبول دار السعادة ألا مركز اخلالفة 

  .اإلسالمية
تراك أن نلقب بصاحب ثرنا عن األأو

  .السعادة الوزير والسفري
  .سعادت: واستمدت الفارسية

: يعلن باعة اليانصيب]: ومن خلمام[
مابينك وبني السعادة إال أن تشتري ورقة يانصيب 

  .املعرض السوري
السعادة أملس دنب ]: من كنايام[

  ).الميّكن من القبض عليه(:
حسن الصورة أول ]: من أمثاهلم[
البغّير . البشتغل بأكلو ياسعادة أهلو. السعادات

وهو من أمثال جند أيضًا على (عادتو بتقّل سعادتو 
  !.الولد إذا طلع لعّمو ياسعادة أّمو). لفظ يدانيه
ق الشّحادة رزاهللا الي]: من كمام[

  .سعادة

: بورمتل حّفار الْق]: تشبيهاممن [
  .سعادتو بشقا غريو

اصطالح طيب حديث  :الُسعال الديكي
تشنجي  معد مرض: COQUELUCHE: تعريب

  .يصحبه السعال اجلاف
ينتاب األطفال من عهد الرضاعة حىت 

  .اخلامسة
  .روقلما يصيب الكبا

السعال الديكي ألن املصاب بوقيل مسي 
  .الدَيكة يشتد سعاله صباحًا وقت صياح

  .السعلة الشهاقة أيضًا: ويسمونه
  .العّواية: والبدو والريف يسمونه

اللي معو سعلة شهاقة ] من اعتقادام[
الزم يشحد أو يشحدوا لو حىت يطيب طحني ومسن 

وتنطبخ مّنا حريرة  ،وسكر من أربعني مرا امسا فّطوم
  .وياكال املصاب
من  ،يف حارم]: من قرى حلب[ :َسعتا

: كما يرى األب أرملة يف-الكريه: سعطا: األرامية
  .١٨٨ص٣٨س: املشرق 

  .نقيض النحس ،الُيمن: عربية :الَسْعد
  .وهم سكّنوا ،الُسعود: واجلمع

  .وّمسوا بسعد وبسعد اهللا وبسعد الدين
. الَسعد ّملا جبي بكسر الباب]: من أمثاهلم[

أجاك السعد عم برعد . السعد أحسن ماملال اموع
. سعدو فاين بعّضو الكلب وهّوه عاَجلَملاللي . رعد

ك وَجمالك مو شي حبسۤن. سعَدك ياابو الْسعود
  .شي قّدامكالسعد مۤا

السعد للقرعا أم الناب ]: من كمام[
) عقب(سعد الكويسة يف . وَمشقَشْقة الكعاب

  .جوزك غّيرتيه سعدك غّيرتيه؟. البشعا
  ]:من هنهونام[

  كيقومي نسري في! ياستنا ياعروس
  ك لعالليكيمن بيت ابوكي وأم
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  ونصب كاس اهلنا والسعد يسقيكي
  فيكي رماضاع امله! بنت اجلاويد

  :غريها
  والَسعد هو أقبل ليكي    اهللا واسم اهللا عليكي   
  يرّدوا العني عن عينيكي    وشّبة مع خرزة زرقا   

إذا رادت العروس ]: من كتاب اللباد[
تدخل عاخلارج يرقص ال السعد الزم ليلة العرس 

  .وترقص ال شوي
  .ب مابصري تنام متا ينام سعداوقبال ليلة الكتۤا         

إذا نام واحد جنب اللي ]: ومن اعتقادام[
  .عم بلعب القمار بنّيم لو شانصو

  :ومن شعر البدو
  بل على الطاحون مادارتگسعدي لو أ

  ارتغاهها يت وْمحيطاا دهۤد
أشهرها  ،كواكب عشرة: عربية :الَسْعد

سعد الذابح وسعد بلع : األربعة اليت يف منازهلا القمر
  .وسعد اخلبايا دوسعد السعو

 ،ومدة السعد اثنا عشر يومًا ونصف اليوم
  .وجمموعها مخسينية الشتاء

  .وهم سكّنوا ،الُسعود: واجلمع
  .من أمساء ذكورهم :سعداهللا

وهو ثاين  ،سعد ُبَلع: من العربية :َسعد َبَلع
  .ينية الشتاءسعود مخس

  .سعد الدابح: انظر
ع سعد َبَلع بترتل النقطة بتنبۤل]: من أمثاهلم[

 ،مث حاولوا السجع ومل يوّفقوا ،نقطة املطر: أرادوا (
  ).))طاب املا وانبَلع((: على أنه ُروي

  .وقع سعد بلع: ويقولون عن من يطعم 
حتريف سعد األخبية  :سعد اخلبايا

  .رابع سعود اخلمسينية): العربية(
بسعد اخلبايا بتفتّلوا الصبايا ]: من أمثاهلم[

بسعد اخلبايا بتطلع ). يكون الدفء: يريدون(
  .العقارب واحليايا

أول : سعد الذابح: من العربية :بحسعد الدۤا
  .سعود اخلمسينية

يزعمون يف تسميته أن أحدهم كان مسافرًا 
ودمهه الثلج فذبح ناقته وأخرج أحشاءها واختبأ يف 

 ،مدة السعد: نصف اليوموجوفها اثين عشر يومًا 
وكان  ،لعبحىت ذاب الثلج فخرج وشوى وأكل و

  .لذا مسوه سعد بلع عهذا اخلروج يف أول سعد بل
  
سعد الدابح خبلَّي الكلب ]: من أمثاهلم[
ياار ٕمّد ويابرد : دابح بقولالسعد . حعالباب ناب

  ).أي كن قصريًا ،امِض: مّد يريدون(اشتّد 
لكن سعد  ،أنته سعد]: من كمام[
  .الدابح

 ،ابن سيف الدولة: احلمداين :سعد الَدولة
مث ملا مات أبوه  ،كان يف مّيافارقني وأبوه يف حلب

  .٣٨١مات س ،خلفه يف حلب
  .اء ذكورهممن أمس :سعد الدين

: سعد الُسعود: من العربية :سعد الْسعود
  .ثالث سعود اخلمسينية

سعد السعود بدّب املاء يف ]: من أمثاهلم[
. سعد السعود سّالخ اجللود. العود وبدفا كل مربود

  ).ينامون: أي(عود سعد السعود بعد العشا مايف ْق
  
  .ضّد شقي: َسِعد: من العربية :دٕسۤع

  .انظرها. السعيد: والصفة منه
  .انسعد للمطاوعة: وبنوا منه

  .أسعد: انظر
 .امشي مع املسَعد تسعد]: من أمثاهلم[

اهللا يسعدو ويبعدو . س بابوجة السعيد بتسعدالبۤا
ه روفّس ،يريدون أم اليودون أن يتصل م(

دعاء للبنت أن يكون زواجها أخريًا ولو يف : بعضهم
  ).اهللا يسعدا ويبعدا: وعليه فاملثل ،غربة
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: من السريانية: أو السعدون :الَسعدان
  .القرد: َسْعدٓا

  .السعادين: وجيمعونه على
  .ويف محاة والشام يسمونه السعدان فقط
تزاق روجيلب من اليمن أو من غريها لال

أن : منها ،عمال مضحكة يقوم اأمن تدريبه على 
رمز له فريقص صاحبه يضرب له على الدف أو ي

  .منتصبًا ويهتز حسب النغم
شلون بتعجن : يسأله صاحبه: ومنها

 ،تفّتل الصبيةتشلون ب ،خالتك؟ شلون بتنام العجوز
 ،فيمثل هذه األدوار ،خود العصاي وصري غّنام

أش بتعمل إذا البخيل ما عطاك؟ : وأخريًا يسأله
  .فيضرب بيده على عجيزته احلمراء

السعادين أو ّقص رم: ويسمون صاحبه
  .السعداجنّية: واجلمع ،السعداجني

ظم السعداجنّية من حارة املشارقة، وكان مع
  .ص السعادينّقمشارقجي مر: وبقي قول احللبيني

فيوهم أنه يدعو آلخر ]: بعضهم ردتوين[
  .اهللا جيعلك من سعادين الدنيا واآلخرة: ويقول

إذا احنبس السعدان ببيت ]: من اعتقادام[
ويعزون . رورصاحب الدار ومرتو ْش بني جنس بصري

مرأة مسحت له انه كان ولد أامحرار عجيزته إىل 
عجيزته بالطحني ومسخو أهللا وساواه سعدان 

  .وصارت عجيزتومحرا
  .الثمن: الِسعر: من العربية :الٕسْعر
  .سعاراأل: واجلمع
حقك : يريدون ،سعٔرك بسعرٓو: ويقولون

  .وأنته عالسعر ،كحقه
 ،سعر مقطوع أو حمدودال: ويقولون
 ،علىوالسعر األدىن والسعر األ ،والسعر النهائي

 ،سعاروارتفعت األ ،قفالإلوسعر االفتتاح وسع ا

وق لسوسعر العملة با ،ت دأو او األسعار تّنوتد
  .نار وسعارأو ،السودا شكل والرمسي شكل

  .حسب سعر اليوم ،حسب سعرو : يقولون
ماظلمك َمن قامك بسعرو ]: من أمثاهلم[

  ).من وزنك من الوزن بالقّبان: أي(
ضاعة؟ قال بمنني عرفت ال: قالوا لألعمى

  .من سعرا: لن
  

من  ،صاير يف البلد سعر]: يقولون[ :الٕسْعر
وهم يستعملوا مبعىن  ،العدَوى: الُسعر: العربية

  .املرض املعدي العاّم
  .انسعر: وبنوا منها للمطاوعة

  .سّعر: انظر
: عربية: سّعر البضاعة]: يقولون[ :َسعّٔر
  .قّدر هلا سعرًا

  .التسعرية: والواحدة ،التسعري: ومصدره 
  .ْتسّعر: وبنوا منها للمطاوعة

  
بنوها من  ،رفالن ْمسعّۤ]: يقولون[ :َسعّٔر

  .السعر مبعىن العدوى
  .ْتسّعر للمطاوعة: وبنوا منها
شافو متضايق وسعفو ]: يقولون: [َسٔعف

  .قضاها له: سعفه حباجته: عربيةبكم مصرّية، 
  .انسعف: وبنوا منها للمطاوعة

  .أصابه الُسعال: عربية :َسٔعل
حركة طبيعية ُتخرج من الرئة : والُسعال

أو حدوث حركة زفريية عنيفة يصحبها  ،مؤذية مواّد
غاية طرد مادة  ،أن احلنجرة تغلق جزئيًا أو كليًا

ومنها  ،ضاّرة تعترض املمرات اهلوائية أو يجها
  .الدخان

: وهم يقولون ،الُسعال والُسعلة: ومصدره
  .الَسعلة

  :صدرهـَسَعل وم: ْشَعل: ويف السريانية
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: ومصدره  ،ْشَعل كالسريانية: ويف الكلدانية ،ْشٓعٓال
  .ْشٓعَال

  .الُسعال: َشٓعل: ويف العربية
يقولون ملن يسعل كأم ]: من تندرهم[

هم درنا َمنا وخود درهم من  َس: يصفون له الدواء
حتت السما وخضّٓن يف االبريق  بّيٓتنأنا و) هواي(من 

  .واشرٓبن عالريق بإذن اهللا بتنام مابتفيق
  .السعال الديكي: انظر

  
بنوا على فّعل للتعدية من َسَعل  :لَسعّٔ

  .املتقدمة
احد لعند بّياع تنت و أجا]: من نوادرهم[

بّدي تتنات محوّيات عكيَفك بس يكونوا : وقال
  .حّدات كتري كتري

 ةلف للو مّنا سيكار ،عطاه أتقل ماعندو
يسعل :  قح وشحط لو شحطة وصار قح قح قح

: وهّوه هيك وقال لبّياع التنت ،)فّلت(ويسعل حىت 
  ماعندك أتقل مّنو؟
) يهوِّالْب(َعندي البفّلت أما هداك : قال لو

  .ماَعندي مّنو
  .السعال الديكي انظر :الشّهاقة ةالسعۤل

  
رض املنخفضة يطلقوا على األ :الٕسْعن

 ،تغدو خصبةف ،تتجمع فيها مياه املطار مث جتف صيفًا
يب كأراضي غريب ررض اليت ماؤها اجلويف قأو األ
 ،مل جند هلا أصًال - انظرها- براالك: يقابلها ،حلب

الكثرة من الطعام ): العربية(ولعلها من الَسعنة 
يالزم هذه جماز أطلق ما -ذاهعلى –فهي  ،وغريه

  .األرض من خري وأراد األرض نفَسها
ومن قرى الَسَلمية يف محاة قرية السْعن 

  .والْسعني

  
  

لغة هلم : الدنيا بّدا سعو]: يقولون[ :الَسعو
  .يف السعي

  .سعى: انظر
: من العربية ،وتلفظ سينها صادًا :عوطالْس
ق ورق التبغ املخّمر يسَح: الَنشوق أي: الُسعوط

  .والكلمة مولدة ،لتلذذلنف يف األويطّيب وينشق 
  .انظرها. الربنوطي: ويسموا أيضًا

  .٣٠٣ص١٩س: املقتطف انظر
  .١٦ص ٦٦٨عدد١٣س: وجملة الثقافة

  .ضّد الَشقّي: عربية :الَسعيد
  .وهم رّدوا وقصروا ،الُسعداء: واجلمع

  .ةَسعيۤد: َسعيد وإناثهم: ومسوا ذكورهم
هارك َسعيد ْن :يف حتيتهم] ويقولون[

  .وليلتك سعيدة
ت الفارة اجلردون شاۤف]: من كمام[
  .ْسعيدة وبردون: قالت لو

س بابوجة الَسعيد البۤا]: من أمثاهلم[
  .ْبٕتسعد

قبيلة متحضرة هاجرت منذ قرن  :َسعيد
ونصف من ضواحي دير الزور وأقامت يف ضواحي 

  .الباب
 ،أول قرية جنويب حلب :الشيخ ْسعيد

كما - األنصاريمسيت باسم سعيد أخي سعد 
  .نصاري وسكن سعيد هناسكن سعد األ -يزعمون

أكلة يف الشيخ سعيد ماهو ]: من أمثاهلم[
  .بعيد

هو ابن سعد الدولة  :سعيد الدولة احلمداين
ويل حلب بعد موت أبيه : ابن سيف الدولة احلمداين

  .٣٩٢مات س ،سعد الدولة 
  

  .أخذه غري ملتوت: اءوسّف الد :َسّف
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  .انسّف: للمطاوعةوبنوا منها 

  .السفوف: انظر
البسّف طحني بصري ]: من اعتقادام[
  ).ببطنه أي بأمعائه: يريدون(بقلبو دود 

ه عليّٓن ۤفاوالد السقاق ْت]: يقولون[ :افالَس
): العربية(حتريف الَسَفه : حبكوا كلمات الَسفا

  .سوء اخللق ،اجلهل
 ،من اصطالح خاجنية احلبوب :ٓسودا الٕسفا

أطلقوها على احلنطة اإليطالية وهي شوك سنبلها 
  .حسك السنبل: الَسفا: والٕسفا من العربية ،أسود

  .الكثري سفح الدماء: عربية: الَسّفاح
بني سراية ]: من حارام[ :ةحيّّۤفۤاالٕس

  .إمساعيل باشا وبّوابة النيب
 ١١١و ١١٠ص ٢ج: ))النهر((: قال الغّزي يف 
أنشأها  :قال ابن اخلطيب: ةيصف مدرسة السّفاحّي

ورّتب فيها مدّرسًا  ،أمحد بن صاحل بن أمحد السّفاح
  .مام الشافعيإلوخطيبًا على مذهب ا

بناها القاضي شهاب : وقال ابن الشحنة
وشرطه أن اليكون حلنفي  ،الدين سبط بين السّفاح
  .فيها حظ إال يف الصالة

األصح (: مث يعلق الغّزي على ماتقدم (
فقد رأيت كتاب وقفها باسم  ،اخلطيبماذكره ابن 

 ،وهكذا يفهم من الكتابة اليت على باا ،ولاأل
أنشأ هذا املكان املبارك ووقفه جامعًا ((: وهي

وشرط أن يكون إمامها وخطيبها شافعي  ،ومدرسة
املذهب الفقري إىل رمحة اهللا أمحد بن السّفاح الشافعي 

  .))٨٢٨سنة  ريف شهو
  .١٩٤- ١٨٩ص ٥ج ))الءبإعالم الن((ترمجته يف  انظر

  .حارة يف كفر ختارين :ةحيّۤالٕسّفۤا
عشرية تقيم يف جبل األحص  :الَسفاْرنۤة

  .ةأصلها من قرية الْسفۤري

: الَسفارة والِسفارة: عربية :الَسفأرة
وهم استعملوها يف  ،أصلح: َسَفر بني القوم امصدر

كما  ،مكان السفري الذي ميثل دولته يف بلد أجنيب
  .هذا السفري يستعملوا يف منصب

  .سفارات: واستمدت التركية
ٕبترك األهم وبشتغل ]: يقولون[ :فالَسفاۤس
): العربية(اف سحتريف الَسف: ْبَسفاسف األمور

تومهوا أنه  ،مر احلقرياأل ،الرديء من كل شيء
وال شيء  ،السفسفة وأن مجع السفسفة السفاسف

  .واحلقري ءالردي: من هذا يف العربية سوى الَسفاسف
: حشر يف مضيق من يف] يقولون[ :الْسفاق
مصراع ): العربية(حتريف الِصَفق  ،نصار بني ْسفاقۤي

  .الباب
  .انظرها. السّفاح: عربية :ّفاكَسال
  

 ،الَنذالة: الَسفاَلة: من العربية :ةالَسفاۤل
  .اَخلساسة

سفالت واستعملتها : واستمدت التركية
  .عىن الفقرمبعىن سوء احلال ومب
  .لَشفلوت وْشۤف: ويف العربية

: ويف الكلدانية ،َشفلوتٓا: ويف السريانية
  .شفلوَتا

وهم  ،جهل: مصدر َسُفه: عربية :الَسَفاَهة
  .استعملوها مبعىن الوقاحة

سفاهت واستعملوها : واستمدت التركية
  .مبعىن الوقاحة
  

  .ريح تسفو التراب: عربية :الَسفايا
  .كّوم ،ركم ،مجع: ْسفٓا: ويف السريانية

يف الُسّفة رحت: ةأو السّفاۤي :الَسّفاي
  )خلـورق الن: (سج من اخلوصـماين): العربية(
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وهم أطلقوها على الوعاء  ،ومثلها الَسفيف والَسفيفة
أو  ،شجار خمروطي الشكليتخذ من قضبان بعض األ

يتخذ  ،من النحاس يثقب كاملصفاة أرضه وجدرانه
حلمل احلنطة املصّولة أو املسلوقة أو ينقل ا احلنطة 

شياء من بزر وّمحص أو حتمل فيها األ ،املنقوعة للنشا
  ...ومشمش وتوت
  .السّفايات: واجلمع

عن  ٩٤ص٣ج: ))حلب عن تارخيية وثائق((: يف
  .))فستقأرسلوا سفاية ((: اشيومية نّعوم خب

 ،وضعها كّتابنا على الكمبيالة :ةالَسْفَتۤج
: الَسفَتَجة أو الُسفَتَجة عن الفارسية: من العربية

وأصل معناها  ،احلوالة املالية ،القرض: ))ُسفَته((
  .مر احملكماأل: بالفارسية

وهم  ،تجات والَسفاِتجالَسْف: واجلمع
  .قالومها يإمالة الثاين
أو  ،أو وجهه ،ُعرض اجلبل: عربية :الَسْفح
  .أو أصله ،حيث يسفح ماؤه
  .وهم سكّنوا ،الُسفوح: واجلمع
سفكه : سفح الَدم أو الدمَع: عربية :َسَفح

  .وهم أطلقوا ،وأراقه 
  .يقرقطع املسافر مسافة الط: عربية :الَسَفر

  .رةالَسْف: والواحدة
  .السفرة: انظر

  .سفار والسفراتاأل: واجلمع
وبعضهم  ،مكتب الَسَفريات: يقولون
  .خيطئ فيسّكن

  .َسَفر وأسفار وَسَفريل: واستمدا التركية
واستمدت اليونانية احلديثة السفَر من 

  .مبعىن احلرب SEFERI: التركية فقالت
  .السفر برلك: انظر

والَسَفر قطعة  ،ةالَسَفر هجٔوۤل]: ويقولون[
  .مالعذاب

ّملا بترجع مالسفر جيب ]: من أمثاهلم[
  .معك هدية ولو حجر

َحّملوين وزّملوين وما يل ]: من كمام[
  .عالَسَفر طاقة
روحا : متل سفر الكالب]: من تشبيهام[

أو متل روحة (متل سفرة عحارم . دگد ورجعا رگر
  ).برغش عحارم

  .برغش حيث شرح: انظر
. أرسله إىل السفر: وسّفر: عربية :َسفّٔر

تيخلص من  سّفره من وّچو: وهم يقولون أيضًا
  .أبعده: يريدون ،رؤيتو

  .تسفري: كيةرواستمدت الت
: تعبري تركي ،كأو الَسَفر برۤل :الَسَفر ٔبْر

استمدت فيه التركية من العربية الَسَفر واستعملته 
احلرب : يريدون ،))َبر((مث أحلقته بـ  ،مبعىن احلرب

أداة تركية تلحق الصفات فتجعلها : ))لك((مث  ،الّربية
  .كاملصادر الصناعية يف العربيةمصادر 

بكسر الباء  ،صله سفر برلكأبل : وقيل
  .الواحد: ))من ِبر((: مبعىن احلرب املوحدة

الَسَفر : واحللبيون قد خيففوا ويقولون
  .َبره

حقيبة : َسَفرَجه: من التركية :الَسَفرجا
  .الَسَفر

خوجيت : يهزج األوالد]: من أهازجيهم[
سبب : يريدون! (َفرجايامفتاح الَس ،عرجا عرجا

  ).رة كمفتاح حقيبة السفقوفعرجها أن أقدامها مع
شجر على سطحه َخَمل  رمث :الَسَفرَجل

ينبت يف بساتني املناطق  ،له رائحة عطرة ،غري ثابت
  .وموطنه األصلي غريب آسية ،احلارة واملعتدلة

السفرجلة والَسَفرجالي : الواحدة
  .ةوالسَفرجالۤي
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  .السفرجالت: واجلمع
  .املوسوعة يف علوم الطبيعة رانظ. وأنواعه كثرية

وإمنا  ،غص به آكلهيألنه  وقّلما يأكلونه نيئًا
: يطبخونه مع اللحم واحلمض والسكرويسمونه

: مون عليها كرات الكّبة وتسمىروقد ي ،ةالسفرجليّۤ
  .كما يصنعون منه املرىب ،الكّبة بسفرجلّية

  .وكلمة السفرجل عربية
ويف  ،ٓال أو إسَفْرْجٓالْجْسَفْر: السريانيةويف 

افًا گواجليم تلفظ (َال أو إسَفْرْجَال ْسَفرْج: الكلدانية
  ).فيهما

  .SUPURGILLU: ويف البابلية
: صلهاأو. SOUPOURGILLU: ويف األثورية

SAFAR  أوSOUPOUR األصفر والذهب : مبعىن
  .مبعىن التّفاح GALA: ومن  ،والنحاس والزعفران

ويوجد : ١٢٦ص١ج: ))النهر((: وقال الغّزي يف
: وهو نوعان ،يف بساتني حلب وأكثر جهات واليتها

شتوي كبري احلجم كأنه الّرمان مييل لونه إىل 
وصيفي  ،وليقطف من أيلول إىل تشرين األ ،اخلضرة

كاألول حجمًا وطعمًا وقطافًا سوى أن لونه 
  ...أصفر

: ويوجد منه نوع آخر يقال له الصيين
 ،كبار مستطيل اليؤكل نيئًا لشدة حرافته وقبضه

  .ّم رحيهلشويستعمل للتربية أو يوضع يف البيوت 
  .٧٣٥ص٧س: املقتطف: انظر

  .٢٦٦ض١٧س: ة الضادلوجم
  .١٦٨ص١١ج: اية األرب للنويري انظرو

صفون للحامل أن تأكل السفرجل من يو
  .شان ّجييا ولد مجيل

مالسفرجلة أش بتترّجى ]: من كمام[
  .وكل عّضة ْبغّصة

! أصلك فعلك ياسفرجل]: من أمثاهلم[
  ).لح منه لألكل عندهم إال احلليب األصيلصالي(

هاألوضة كأّنا خمزن ]: من تشبيهام[
حاّرة كأا أعدت خلزن : يريدون(سفرجل 

فالن لّسع دقنو غربة ). السفرجل الفّج لينضج
  ).شعرها ناعم ودقيق: يدونري(سفرجل 

رمحكم -بادروا: خطبة مجعة للزيينمن 
أكل التفاح املخّضب والسفرجل املكّعب ب -اهللا

  .والعنب املطّيب
  :ومن معارضاته

  ...والتني والرّمان أيضًا والسفرجل
طاس : عىنمبتركيب تركي  :َسَفرطاس

  .انظرها. يطلقوا على املطبقانّية ،السفر
فالن َسَفر يل اليوم ]: يقولون[ :الَسَفْريل

  .مسافر: من التركية مبعىن ،بكرا
 ،يطلقوا على املرة من الَسَفر :الَسْفٔرة

  .وحقها أن حترك لكنهم خففوا
  .راتالسْف: واجلمع عندهم

ف بال تكليف وسفرة بال ريتش]: يقولون[
  .قْمعاۤن

هالسفرة َبعفي عّنك ]: يقولون[ :الَسْفٔرة
هاخلطرة : يريدون ،بساوي لك الالزمي وسفرة اجلۤا
  .هذه املّرة: بوَسَفر: من التركية ،أو هاملّرة

قال يف : الُسفرة: من العربية :الٕسْفٔره
 ،هذا هو األصل ،طعام املسافر املعّد للَسَفر: ))املنت((

وشاع فيما يؤكل  ،مث أطلق على وعائه من اجللد
وأطلقها جممع مصر على كل مايؤكل  ،)جمازًا(عليه 

وهي ترادف  ،عليه من ذوات القوائم وغريها
  .NAPPE: بالفرنسية

 ،ةَرُسف: لفت نظرنا أا يف الفارسيةو
ووردت يف معامجها دون اإلشارة إىل أن أصلها 

  ..فما تقدم من التعليل غري صحيح ،عريب
: َرةـــُسف: ))املعجم الذهيب((جاء يف 

  مةـنع ،مساط  ،امـميّد عليها الطعة ـُقماشة عريض
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مّد : ُسفر كردن. فة الطعامرغ: ُسفرخانه ،وافرة
  .السماط

وكانت سفرم بساطًا يفرش على 
 ،مث نصبوا صينّية على الكرسي يلتوي ويفتح ،رضاأل

  .وأخريًا جاروا الغرب فاختذوا الطاوالت
  .الٕسَفر والٕسْفرات: رة علىْفومجعوا الس

التركية من العربية السفرة واستمدا 
عطتها معىن اخلوان واملائدة وكل نصب يؤكل أو

 ومنها استمدت اللهجات العربية احلديثة ذه ،عليه
: صوفرة كما قالت: وحّرفتها التركية فقالت ،الداللة
  .ُسفرة

  .سفره جي: ومست من خيدم السفرة
: وهلجة حلب مجعت السفرة جي على

  .السفره جّية
  .الصناعات الشاميةقاموس  انظر

: يريدون ،مابقى شي بالسفرة: ويقولون
  .ضوع الذي حنن فيهويف امل

اشترى فالن لبيتو طقم سفرة : ويقولون
  .دهب

سفرة أبونا من : قال لو]: من كمام[
  .دبونا؟گب من: قال لو ،هون للطاحونا

  .السفرة بتخاف ماجلوعان]: من استعارام[
ماتقاتلوا فالن عمرو ]: من كنايام[

فالن . صرمايتني بعتبتو وال معلقتني على سفرتو
  .سفرتو مابتلتّم: كرمي

املا بشبع ببيتو مابشبع عسَفر ]: من أمثاهلم[
  .الناس

السفرة حرام إذا خلص ]: من اعتقادام[
كل تشحطا شحط ألنّو بّدو يشيال معك ماليكة األ

 ،السفرة بتشيال املاليكة عروس أصابيعا. قرعان
كل تنشال قوام متا ياكل مّنا مىت خلص األ والزم
السفرة اللي مافّيا مّي بكون اللي حّطا ابن . اجلان
  .حرام

  
  :ومن معارضات الزيين
  بقدوم الكبش ذي القرنني َمن

  لفساد البطن لقياه صالح
  أسفرت! وبه السفرة صاحي

  الح رلية الح النوإذ من األ
حقها أن يقال يف مكتب  :الَسْفرّيات

 ،مكتب الَسَفريات ألنه مجع الَسَفرّية: الَسْفريات
  .ة مصدر صناعي للَسَفر املتحرك الراءوالَسَفرّي

: يقولون ،من مفردات الثاقفني :الَسْفَسطة
: مصدر سفسط: عربية عن اليونانية ،حاجة سفسطة

  .فسطائيني املضّللةوجرى على أساليب الس
ة من فالسفة اليونان طائف: والسفسطائيون

  .التقّر باحلقائق ،كانت قبل سقراط
ويف ، ُسوفيسطوتٓا: والسفسطة يف السريانية

  .فيسطوَتاوُس: الكلدانية
هالبضاعة ]: يقولون[ :الَسْفسوقي

 ،مل جند هلا أصًال ،أا رديئة: يريدون ،سفسوقّية
 ،الدنيئة رموتتبع األ): العربية(ولعلها حنت من أسّف 

املبتذل الذي مطروح يف ): العربية(ومن السوقي 
  .السوق للبيع

أو سفسوقي من الصّف أو الصنف ومن 
  .السوقي

: واملصدر ،َسفَسق شغلو: وبنوا منه الفعل
  .اْملَسْفَسق: واسم املفعول ،السفَسقة

  .السبت: رانظ: الَسٔفط
: يقولون ،ويلفظون سينها صادًا :سفّٔط

أن البناء كان : يريدون ،سّفطة سّفط وبناية ْمحيط ْم
مل جند له  ،على حبة واحدة من احلجر الحبتني

ولعلهم بنوها من السفط املتقدم ألن جدرانه  ،أصًال
  .تنسج من صف واحد

  .ذو احلبتني: الكلّين: ويقابل املسّفط
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ويبدو أن األندلس كانت تقول البناء 
  .اُملسّفط

واستمدت اإلسبانية من العربية املسّفط 
  .AZAFATE: قالتو

  .لطمه: سفقه: بيةرع :َسَفق
  .صفقه مبعناها: ويدانيها

. سفقو كّف جقم لوحنكو]: من كالمهم[
مسفوق االي. ال يامسفوق. ىهاملسفوق عّجز الدۤن

  .روأختو املسفوقة كسرت الشربة الٕرٕخ. الدم أل
  .صفق: انظر :َسّفق
  .صّبه: سفك املاء والَدم: عربية :َسَفك

  .سفح: اريتگأوويف ملحمات 
سفلس والَسْفَلسة : يقولون :َسْفَلس

أصيب : بنوه من مرض السيفيليس مبعىن ،سواْملَسْفۤل
  .به

  .السيفيليس: انظر
يه يف أبراهيم اليازجي عن رإسئل الشيخ 

مثل هذا كثري يف : س فأجابَلس ومسفِلس وِسِفِلَسْف
  .اللغة قدميًا وحديثًا
  .اإلسفنج: انظر :الْسٕفنج
نسبه  ،جعله سفيهًا: َسّفهه: عربية :َسّفه

  .إىل الَسَفه
  .تسفيه: واستمدت التركية

  .سّفه لو كالمو: يقولون
  

ماُيَسّف : الَسفوف: من العربية :الْسفوف
  .وحنوه ءمن دوا

  .الْسفوفات: ومجعوه على
  .ُسفوف وُسفوفات: كيةرواستمدت الت

ومثلها يف  ،ُفوفوُس: ويف السريانية
  .الكلدانية

  

 ،الرسول املصلح بني القوم: عربية :الَسفري
واستعملوها حديثًا يف من ميثل دولته لدى بالد 

  .أجنبية
  .الُسَفراء: واجلمع

 ،يف جبل مسعان] من قرى حلب[ :ةۤريفالس
الكرة  ،الدائرة :إسفريۤا :من األرامية ،فيها آثار قدمية

  .١٨٨ص٣٨س: املشرق: ملة يفركما يرى األب أ
ويرى األب شلحت أا من قضاء الباب 

. اجلميلة: واجلّبول وأا من َشفريتا األرامية مبعىن
  .٧٣ص:حلب

الٕسفريين : ويقولون يف النسبة إىل الْسفرية
  .ينأو الٕسفرۤا

  .ةۤنْرالَسفا: ويقولون يف مجع ماتقدم
اق يف املبالغة رويعزون إىل أهلها اإلغ

: ويسمعون تان بعضهم ويقولون ،والكذب
حمتمل وقوع هذا احلادث وهم : يريدون ،ِيجِريْب

  .يعلمون كذبه
مقربة قرب الصاحلني بني  :جّبانة السفريي

مسيت باسم دفني معتقد فيه  ،امقباب النريب وباب امل
  .من قرية الْسفرية
: عربية ،من مفردات الثاقفني: الَسفيل

  .املنحّط ،الساِفل
  .وهم رّدوا وقصروا ،الُسفالء: عواجلم

  .السفيل: َشَفل: ويف العربية
  .سفيل وُسَفال: واستمدت التركية

  .اإلسفني: رانظ :الْسفني
: من العربية عن السنسكريتية :الَسفينة

  .املركب املائي: الَسفينة
وهم .... و الُسُفن والسفاِئن: واجلمع

  .نالٕسٓفن والسفاۤي: قالوا
: ويف الكلدانية ،ْسفينتٓا: ويف السريانية

  ).والتلفظ بوالنون فيهما تكت(ْسفينَتا 
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  .َسفيَنه: ويف العربية
 ،هاألّدعا أو هالكالم قّد الَسفينة: ويقولون

  .يريدون أنه كبري جدًا كسفينة نوح
سفينة ركاب أو ]: ومن تعبريام احلديثة[

شحن أو جتارية أو إنقاذ أو شراعية أو خبارية أو 
  ...حاملة النفط أوبية أو رح

  .السفينة يف التاريخ: ٣٢٦ص٣س: جملة العصبة: انظر
  .السىيء اخللق ،اجلاهل: بيةرع :الَسفيه
  .وهم رّدوا وقصروا... الُسفهاء و: واجلمع

  .سفيه وُسَفها: واستمدت التركية
الَسفيه مالو جواب ]: من كمام[

  .الَسفيهة سْتا وسّت جريانا. والقرنبيط مالو شراب
 ،أعطاه املشروَب: سقاه: عربية :ٔقىَس
  .أشربه صبغًا: الَنسيَج ،أرواها: األرَض

  .سَقىنا:وبنوا منها للمطاوعة
  .الَسْقي: َهْشَقأه: ويف العربية

 ،ويف الكلدانية مثلها ،إِسقي: ويف السريانية
  .سقَّى: انظر

مغموس : يريدون ،حديد مسِقي : يقولون
  .باملاء وهو حار ليقسو
، هادا مبسك احلية وما بتأذيه: ويقولون

يدون أن شيخه سقاه ماء تلى عليه ري ،هادا ٕمْسقى
  ).كذا(العزمية فغدا يعمل الكرامات 

ياكّمون  بسقيك بالوعد]: من أمثاهلم[
بكرا أو : يعتقدون أن البستاين خياطب الكّمون قائًال(

بعد يومني بسقيك وأن الكّمون اليذبل والجيف ذا 
  ).الوعد

تعرَبش  عنۤارإذا سقَتك ال]: ماممن ك[
فإا  ،لتأخذ منك اإلناء بعد شربك: يريدون(بْدياال 

اسقيين : ياريب يقول يل سيدي). التالحظ ذلك
  ).يقولونه على لسان جارية كسَلى(ألشرب أنا 

وينو فالن؟ : يسأل أحدهم]: من كنايام[
شربت قدح چاي بسٓقط  ،ركبوه ليسقوه : فيجيبونه
  .غسل

  ]:شعرهم من[
  يف بستاين چّكيتوو مزرعت راس تو

  الفل سقيتو رومن مّيت الورد وعط
  وغبت عّنو سنة ورجعت وّمشيتو

  وضاع كل اللي حّطيتو ،التوم بقي توم
  ]:من هنهونام[

  قومي نسري فيكي! ياعروس ! اياستّن
  لعالليكي: كمن بيت أبوكي وأّم

  كاس اهلنا والسعد يسقيكي ّبونص
  ماضاع املهر فيكي! بنت األجاويد

وحدة معبية شعر راسا ]: من نوادرهم[
تتسقي  يف ّمتا مْي: ليش؟ قالت أختا ،وّمتا منفوخ رزه

  .زهر راسا
: الثوَب ،أكثر سقيه: سّقاه: عربية :َسقّٔى

  .أكثر غمسه يف الصبغ
... سّقى الكنافة أو البقالوة أو : ويقولون 
  .شّرا: بالقطر أو بالسمن

  .من دهنو سقِّي لو]: من أمثاهلم[
وهم  ،وتقصر- السّقاء: عربية :السقّٔا

  .من يسقي املاء: -قصروها
  .وتلفظ سينها صادًا
ون قرم ذات الشعر ئوكان السّقاءون ميل

أما الّسواس فقربته دون شعر  ،ويقرعون بطاسام البيض
  .وطاساته صفراء وله صف يودعه كاسات  هندية

  .سّقا: واستمدت التركية
واستمدت اليونانية احلديثة السقا من 

  .SAKKAS: التركية فقالت
  .الشامية قاموس الصناعات انظر

  يطلقوا على الكعب الذي ثقب :الَسّقا
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لعله حتريف الكعب  ،وسكب فيه الرصاص ليثقل
وتلفظ سينها  ،أي املسكوب فيه مايثقله ،َسّقىاْمل

  .صادًا
سقة محو : اءتولدى اإلضافة تقلب األلف 

  .الَسّقة: وعلى هذا فمفردها ،وسقيت
كراد ادخل واحد على ضيعة : قالوا

ب إال وا على لعبة الكعۤاجوشاف ناس جمّمعة عم بتفّر
ليش أنته ماعم : سألو ،رك شوي بعيد عّننواحد بۤا

بتلعب ّحمن؟ مّد إيدو على لفتو وطالع مّنا كعب 
  .سقيت مرصرصة كوّيس مابلعبوين ّحمن: وقال لو

  .يف حارم] من قرى حلب[ :ْسقاط
: من العربية: وتلفظ سينها صادًا :السّقأطة

استعملوها يف  ،صيغة للمبالغة مؤنثة للكثرية السقوط
  :مايلي

عة املعدنية تعمل على أشكال يف القط -ً ١
إذ يرفعوا ويرتلون ا  ،يقرعون ا باب الدار َشّتى

  .على مسمار كبري حتتها أو على دائرة حتتها
متحف دمشق سّقاطة منها حديدية ويف 

  .قدمية مجيلة
يإيدي عّلقت املنخل ]: أمهام ةمن مناغا[

تقول هذا وتؤشر بيدها على (ب السقاطة وادخل اقلۤي
ليتسّلى الطفل ويلهو باحلركة  ،التعليق مث على القلب

  ).مع النغم
يف القطعة املعدنية تكون على شكل  -ً ٢

 ،ارر يف مؤخنصل السكني تثبت مائلة على حمو
 ،مهمتها أا ترتل يف ثغرة فتوصد الباب من الداخل

وهلا من خارج الباب مقبض يرفعها من ثغرا أو 
  .يرتهلا فيه

وكانت  ،البقالوة من يف القطعة الواحدة -ً ٣
فأشبهت بشكلها هذا  نتقطع البقالوة على شكل املعيِّ

مث  ،كما كانت آنئذ-شكل سّقاطة الباب املذكورة أوًال
  .طة البقالوة على القطعة املربعة وغريهااطلقت سّقأ

وقفوا : ٢٥ص٣ج:  ))وثائق تارخيية عن حلب((: يف
  .عند احللوجني وابتاعوا كل منهم سّقاطة بقالوى

  .انظرها. لغة هلم يف الزقاق :قاقالْس
: ويف الكلدانية ،ْشٓققٓا: ويف السريانية

  .ْشٔقَقا
  .زقاق وُسقاق: واستمدت التركية

واستمدت اليونانية احلديثة ُزقاق من 
  .SOKAKI: التركية فقالت

  .سقاقات: ومجعوها على
حكي سقاقي . ولد سقاقي]: من كالمهم[
  .تربية سقاقّية. كلب سقاقي
أجت مالسقاق وخطفت ]: من كمام[
أبشع اللحم . كار الباطويل مهندز سقاقات. ال قاق

 حلم القاق وأبشع احلمض محض السماق وأبشع
يف  ّرلبحلف بالطالق وأبشع النسا البتطالرجال ا
  .ّجنار وباب سقاقو خملوع. السقاق

عبد على باب السقاق وال ]: من كنايام[
  ).هتم باملظاهري(قمر يف البيت 

وّچو متل سقاق السبع ]: من تشبيهام[
سحنتو متل . وّچ متل سقاقات حبسيتا. عوجات

حلقة باب البنت متل . سقاقات إدلب أيام الزيت
  .ية بدّقاالراية بدّقا واجلۤا: السقاق

هالدكاجني عم بتلّقى ]: من استعارام[
ع وال شراء بيال: يريدون(الغيم من سقاقات العرش 

  ).فهو مسترسل لألحالم البعيدة
 ))صبح األعشى((جاء يف  :ةقيّۤالْسقۤا
وتسميه أهل اجلزيرة  ،اَحلّسون: ٧٦ص ٢ج: للقلقشندي

ورمبا أبدلوا الزاي ... زقيقية: والشام وحلب وتوابعها
  .منه سينًا

  .أبو زقاق: ومصر تسميه
  .سّقا: ويف التركية

  ،ن بعدة ألوانوهو من طيور الغرد وملّو
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ويصطادونه بالشبك ويبيعونه ملن هو مولع باقتناء 
ويطعمونه القنبز وناعم أوراق اخلّس  ،مجيل العصافري
  .ولباب اخليار

مصدر صقل : الِصقال: من العربية :الْسٔقال
وهم  ،كشف صدأه ،َملسه ،جاله: الشيَء

أمّر فوق النسيج قطعة معدنية حمماة : يستعملوا ملعىن
  .ليزيل جتعيداته

جزء من قصر العجمي يف  :قاعة الْسٔقال
لصقل الصايات وغريها اختذها حليب معمًال  الفرافرة

بعد أن جلب هلا املعمل من أوروبا منذ أكثر من 
  .والتزال ،نصف القرن 
من اإليطالية عن  ،ةأو االسقاۤل :ةاۤلقالْس

ناؤون من األلواح بمايربطه ال: SCALA: الالتينية
  .اخلشبية املدّالة أو املرتفعة للوصول إىل طبقة معينة

  .الْسقاالت: ومجعوها على
  .اَملحاَلة: عربيها
لواح اخلشبية أيضًا معىن األ SCALAوتفيد 

: وهذه حرفها األتراك إىل ،تصل بني امليناء والسفينة
  .ة مبعىن امليناء واملرفأأْسْكۤل

  .األسكلة: انظر
  .جقورجق: انظر :ْرٓجقٕقْس

ُسوْقٔره : من التركية ،أو الَسقٔرق :الٕسقٓرق
وهم  ،احلّيز بني جانبني أوبني شيئني: أو صوقره

استعملوه مبعىن املغرفة يغرف ا السّمان والعّطار 
وهي ذات فجوة  ،العدس والرز والفلفل والكزبرة

باريق أكما يطلقوا على ضرب من  ،وهلا مقبض
  .الزيت ذات املقبض واملصّب

ق على إبريق رويف الالذقية يطلقون السق
  .املاء

  .رقالسقۤا: ومجعوه على
  

  يقولون ،وتلفظ سينها صادًا :ٔسقٔسق
  

حتريف سغسغ الطعاَم  ،سقسق يل اخلبزات :للشّوا
  .أوسعه دمسًا): العربية(

اجتمل : ويرادف سغسغ يف العربية
  .واستداف

  .قم سقسق الرغفان: ومن معارضات الزيين
ق إيوه سقۤس: ويقولون ملن أصاب خريًا

  .خبزاَتك
ت ت املاشطة وغاۤوأۤج: يقولون  :َسقَسل
 :- انظرها-بنوا على فعفل من سقله ،العروس وسقسلتا

  .لغة يف صقله
: هارومصد ،تسقسل: وبنوا منها للمطاوعة

  .الْتٕسْقٓسل
: الولُد من بطن أمه ،وقع: بيةرع :َسٔقط

 ،ُمحي: امسه من الديوان ،أخطأ: يف كالمه ،خرج
  .احنط قدره: من عيين أو من مرتلته

  .وتلفظ سينها صادًا
سقطت . طزملة ساۤق]: من كالمهم[

سقط . كالمو ساقط. سقطت العملة. الوزارة
  .مقدارو بني الناس

طة الساْقطة إال وراها الْق]: من أمثاهلم[
  ).لكل ساقطة القطة: ويف جند(

اغتسل من اجلنابة : يريدون :َسٔقط ٕغسل
  .فسقط عنه وزرها شرعًا

اَيك ياأبو رحّيم كبرية كاسة ٔچ: يقولون
  .بتسقط غسل

  .وتلفظ سينها صادًا
اإلنسان الذي فقد أحد : تركية :الٔسٔقط

  .أعضائه
  .وتلفظ سينها صادًا

: واستمدا اليونانية من التركية فقالت
SAKATIS.  
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ماعدا جذع : يف عرف القّصابني :الٔسٔقط
  .ويف مصر كذلك ،الذبيحة

  .سوق السقطية: انظر

غائط : يف اصطالح الدّباغني :الٔسٔقط
  .الكالب يستعملونه يف الدباغة

نقعه يف : لدجلسّقط ا: بنون منه الفعلوي
  .جرن ذائب السقط لينعم

  .وتلفظ سينها صادًا
القّنب : يف اصطالح اجلّبالني: الٔسٔقط

  .الرديء
  .وتلفظ سينها صادًا

بنوا من سقط الالزم على فّعل  :ٔسٔقط
  .للتعدية

  .تسّقط: وبنوا منه للمطاوعة
  .وتلفظ سينها صادًا

  
: من التركية: أو السقطلق :كٔقطۤلٔسال

  .اإلصابة بفقد عضو
 -احلمد هللا-قلب الباص وما صار: يقولون

  .سقطلك
  .وتلفظ سينها صادًا

من الَسَقط  ،وتلفظ سينها صادًا :الْسٕقطلي
بعدها  ،اإلنسان الذي فقد أحد أعضائه: كيةرالت
وال يستعملوا إال مع  ،أداة النسبة يف التركية: ))يل((
فوا بتسكني وحيّر ،َسّم ْسقطلي: فيقولون ،))َسّم((

يريدون بسم سقطلي أنه حيدث  ،سينها وبرّد قافها
  .تلفًا

: ))ىَرطُقُس((هو  ))سقطلي((أصل : وقيل
جيلب  -كما يف معجم البلدان-جزيرة جنويب عدن

اليوجد  روهو صمغ شج ،منها الَصرب ودم األخوين
  .القاطر: ويسمونه  ،إال يف هذه اجلزيرة

  .هو الصحيح: ملذهب األولوا
  .الَزّلة ،ةرالعث ،الوقعة: عربية :الٔسْقٔطة

سوق بني سوق اخلضرّية وسوق  :ةالَسٔقطيّۤ
بائع سقط : مجع السقطي: مسي بالسقطّية ،العّطارين

وهم  ،الذبيحة من كرشها ورأسها ومقادمها
وحوانيته التزال  ،استعملوا هذا السوق قدميًا مطعمًا

معظمها بني تّنور وبائع اخلبز وقّصاب وخملاليت وشّوا 
ك ماللحم وشّوا املعاليق وقّال العّجة والس

ون وطابخ النيفا والطابخ العام وبّياع سوالكسك
احلالوة الطحينية وحلواين املامونية والكنافة والبقالوة 

  .وكان فيها الرّواس وغريه...و
ريب كان كله إذًا فنحن أمام سوق غ

مطعمًا يتوسط املدينة وعلى مقربة من خانات حلب 
  .الكثرية الكبرية اليت كانت غاّصة بالغرباء

  .اجلوعان بشوف السقطّية بنومو]: من أمثاهلم[          
أعاله املقابل : سقف البناء: عربية :الَسْقف

ى األب ركما ي- SKEPE: عن اليونانية ،أرضه
  .أنستاس الكرملي
وقالوا  ،وهم سكّنوا ،الُسقوف :واجلمع

  .ةقوۤفالْس: أيضًا
  .سْقف احللق: ويقولون
ماعال : يريدون ،ْسقف املنَسف: ويقولون
  .طبيخه من اللحم

: وأصله ،ق السقفٕعۤر: ويقولون ملن يأكل
: نسفملَعَرق عظم سقف ا: يريدون ،َعَرق الَسقف

  .أكل ماعلى عظمه من اللحم: أي
  .عرق: انظر

مال الوقف ّد السقف ]: من أمثاهلم[
 هوجه غريبمن تصرف باملال املوقوف : يريدون(
  ).شروع خربت ديارهامل

  .ع بسقف حنكو شعرٕطۤل]: من كنايام[
تعليق الشوك بسقف ]: من اعتقادام[

  .مبنع القرينة تالبي
  ،ّيةريگالح البانـــمن اصط :الَسْقف
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: يدونري ،سقفو عشر تاالف لرية: فالن: يقولون
يب روهي تع ،أقصى مبلغ ميكن البنك أن يعطيه إياه

مسي بالسقف ألن  ،الفرنسية PLAFONDكلمة 
  .السقف أقصى حد لالرتفاع

طلق السقف أيضًا ألقصى حدود أو
  .غريب أيضًا وهو تعبري ،الوظيفة تقدمًا

جعل له : سقف البيَت: عربية :َسٔقف
  .سقفًا

  .انسقف للمطاوعة: وبنوا منها
البطريك َسّقف : يقول النصارى :َسقّٔف

  .سقفًاجعله ُأ: يريدون ،فالن
  .تسّقف: وبنوا منه للمطاوعة

  
  .انظرها. لغة يف صقل :َسٔقل

  .ويف الكلدانية مثلها ،ْسقل: ويف السريانية
وعادا وسقال  ،عم بعيد وبسقل: يقولون

  .وعادا وسقال جبي ميت مّرة
واجليب اللّفة مسقولة ]: من كمام[
  .مايف فولة

  .صرعه: سقلبه: عربية :َسقَلب
  .انظرها .شقلبه: ويدانيها

  
أطلقوها على الشبك ميسك به  :الَسقَلب

  .بنوه امسًا من فعل سقلب املتقدمة ،مايت الطرياحلمۤا
ساوى عليه سقلب ]: من جمازام[

  ).احتال: يريدون(
: يدونري(سقلبو محوي : وقد يقولون 

  ).وغليظمتني وعنيف 
  .الشقلب: انظر

  .قلب املتقدمَسلغة هلم يف ال :الَسقَلبان
  .قلبانشال: انظر

  ،م وَعمىــاحلالة سق :يقولون :الٕسْقم
  

 ))َسِقم(( ارمصد: الُسْقم والَسَقم: من العربية
  .مرض: ))َسُقم((و

  .انسَقم للمطاوعة: وبنوا منها
وشوف  ،هادا ْمسقَمن : يقولون :َسْقَمن

و أجا ليدّهن احليطان  ،بتنقط من وّچو ة عمالسقمۤن
: اليونانية SAKMMONIYAبنوا الفعل من  ،سقَمنا

  .نبات يلطخ مبحلوله
 إذا مات أحدهم حيسبون :ْسقوط الصالة

عدد أيام حياته منذ أن بلغ سن الرشد حىت يوم 
ويضربون هذه األيام بأربعني قرشًا وهو كّفارة  ،موته

مث  ،ّلها كلهاكأنه مل يص ،الصالة حسب الشرع
يستعريون حليًا ذهبية كأن املعري وهبها للميت 

مث تصّر هذه احللي ويتقدم شيخ إىل طائفة من  ،وأهله
م بعد أن يضع الصرة يف الفقراء قائًال لكل واحد منه

هذه الدراهم عن صالة املرحوم فالن؟  َتأقبل: يده
قبلتها منك ): عد أن يلقنه الشيخ طبعًاب(فيجيبه 
  .إليكورددا 

: ري من اإليطاليةۤيگاصطالح بن :الْسقٓوْنطٓو
SCONTO :اخلصم: وكثريًا خيطئون ويقولون ،احلسم.  

 ،طرح أو الترتيلاَحلطيطة أو ال: ووضعوا هلا
  .ومل تسد إال األخرية بعض السيادة

بنوا على  ،وتلفظ سينها صادًا :الَسقّيط
الثمر : يريدون ،مبالغة يف الساقط ))سقط((فّعيل من 

  .رالساقط من الشج
صل على مبتغاه دون عناء حييقولون ملن 

كول من : أو ،هالسقّيط يوه ٕلّم منۤإ: وأجر
  .هالسّقيط

–  بنوا على الْفعيلة من سقط :الْسقئطة
ويطلقوا على مايطرح من وزن الشيء لقاء  - انظرها
  .وعائه

 ،ويكثر استعماهلا يف سوق اهلال حاليًا
  .انباب اجلۤن وقبله يف
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  .اتيطالْسق: ومجعوها على
- بنوا على الفعيلة من سقف :ةالْسقيۤف

ويطلقوا على احلجرة الصغرية تنشأ فوق  - انظرها
  .سقف حجرة أخرى يصعد إليها بسّلم

  .السقيفات والسقايف: ومجعوها على
  .السقاقية: انظر :ةيقيّۤالسۤق

وهم يستعملوا  ،املريض: عربية :الَسقيم
  .أيضًا يف الغيب

  .الٕسَقما: وجيمعونه على
  .البعاشر البهيم مبوت سقيم]: من أمثاهلم[

اخلّباز سك العجني ببيت : يقولون :َسّك
وهم ) ضّد(دخل وخرج : سّك: من العربية ،النار

  .يستعملوا مبعىن أدخل
  .انسك: وبنوا منها للمطاوعة

سّك الفرد وما طلعت مّنو : يقولون :َسّك
  .سّده: سكَّ الباَب: من العربية ،الرصاصة

  .أغلقه: بصّك البا :ويدانيه يف العربية
اّكة معنا مو شلون ۤس اهللا يلٓطف: يقولون

  .ماكان
  ]:من دعائهم على فالن[

  .تسّك املي حبلقو
  

  .سّكوا عملة جديدة: نويقول:َسّك
  .ك للمطاوعةنسا: وبنوا منها

  .٤١٠ص٤الد : جملة العصور انظر
  .٤٧٤ص٢٤س: وجملة احلديث

  
ّمحود َسّك : يقولون بلسان القجم :َسّك

 ،حصل منه على مبلغ: يريدون ،من عّمك احلّجي
  .املسكوكة ةالعمل: بنوها من السكة

يفدح الشتو شقد حبب الَسّك : ويقولون
  . كأو السكۤا ،والّلت

واقف : يقولون ،ةأو إسكاۤج :ةْسكاۤج
من : حبالة الوهي والوهن والتداعي: يريدون ،ْسكاجة
أداة : ))جه((القدمي و  ،العتيق: ))إسكي((: التركية
  .تلحق الصفاتالتمييز 

. تسّكج: سّكج ومطاوعه : وبنوا منها فعل
  .مهاانظر

كان قرب الشيخ جاكري : يقولون :الْسكار
وهّلق صار جوات البلد وإلو باب  ،بّرات البلد

  .كل ماُسّد به): العربية(حتريف الِسكْر  ،وْسكار
  .السكارات: ومجعوه على

  
: اللهجة الصقّلية: من اإليطالية :الْسكارٔصة

SCARSA : العجلة أو السيارة يستأجرها شخص
  .لشوط معني

أو االسكاف أو االسكيف أو  :فالْسكۤا
  .السكيف أو السكيفايت

  .اإلسكاف: انظر
حرفة : الِسكافة: من العربية :ةالْسكاۤف

  .سكافإلا
أطلقوها على بائع السكاكني  :الَسكاكيين

  .أو بائعها
  .وبيت الَسكاكيين يف حلب

  
مجع : الُسّكان: من العربية :الٕسّكان

  .أقام فيها: اسم الفاعل من سكن الدار: الساكن
 ١٩٦٠سكان حمافظة حلب سنة : إحصاء

  ١،٤٢٨،٩٢٣: هو
  .١٥٤ص: كتاب حمافظة حلب انظر

يف : MODERN TRAVELLER: ويف كتاب
كان سكان حلب حنو . م١٧أواخر القرن 
 ٣٠،٠٠٠مسلم و  ٢٠٠،٠٠٠بينها  ٢٣٥،٠٠٠
  .RUSSELكما يقول : يهودي ٥٠٠٠مسيحي و 
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وهم  ،صّبه: سكب املائع: عربية  :َسكب
  .يقولون سكب الرز واحملشي والطبخة

  .انسكب: يبرومطاوعه الع
َسك شلم لكبد : اريتگويف ملحمات أو

  .اسكيب السالم إىل كبد األرض: أرص
  .عٕسكبة اجلار مابتشبّۤ]: من أمثاهلم[

 َسچْبۤةوالدنايا ْم! هال بترا : من شعر البدو
  ).الدنيا شتاء تسكب املطر ،أهًال بك يابتراء: أي(

  .الطعام: ةيبالسك: انظر :ةالٕسْكۤب
  

فالن منصاب بالعني بّدو : يقولون :ةالَسْكۤب
أي سكب الرصاص مع العزمية تقوم به  ،سكبة

  .السّكابات
 ،سكن: الغضُب ،صمت: عربية :َسَكت

  .سكنت: احلركة
وهم  ،... واملصدر الَسكت والسكوت و

  .قالومها بإسكان الثاين
  .ويف الكلدانية مثلها ،شتق: ويف السريانية
  .َشَتق: ويف العربية

   .انسكت عليه أو عّنو: وبنوا منها للمطاوعة         
  .ُسكوت: كيةرواستمدت الت

 ،عالسكت ّمث ،عالسكت]: من كالمهم[
سكت  ،فالن مابسكت عن وحدة أو على وحدة

 ،وسكتت احلركة والفتنة ،املطر أو التلج أو اهلوا
  .وسكتت املدافع والقنابل والنريان

الساكت عن احلق شيطان ]: من حكمهم[
إذا كان الكالم من فضة السكوت من . أخرس
  .دهب

  .السكوت رضا]: من أمثاهلم[
  
نا عطي. عرينا ْسكوَتك]: من استعارام[
  .ْسكوَتك

شفَتك وين كنت سكت ]: من كمام[
  .سكتنالو دخل حبمارو. أنا اسكوت أنت

ياما : قالوا: من وعظ الكنائس قدميًا
! ا ظلمناميا: قالوا ،وطّنشت ْلٓكن: قال لن! كفرنا
: يارب ارمحنا قال لن: قالوا ،وسكّت ْلٓكن: قال لن

  .غفرت ْلٓكن
: وقويلبيضا واسكيت : قويل]: اهلممثمن أ[

  .مسرا واوصفي
  .جعله يسكت: سّكته: عربية :َسّكت
  .وحي سّكتيهربكي بالولد عم : يقولون
ششو گ .سّكتو بكم مصرية: ويقولون
  .حىت سّكت ّمتو
مبعىن قال له  ،سكَترلو: يقولون :َسْكَتر

  .ٕسكٕتر: التركية التالية ركلمة الزج
  .ْتسكَتر لو: وبنوا منها للمطاوعة

ا : يريدون ،كيةركلمة زجر ت :رٕسْكۤت
  .صرف الشخص بزجر وحتقري

:  هم جاروهمواك أيضًا رويقول األت
  .هيا امض حمتقرًا: أي ،ردي ٕسكۤتهاۤي

  
مصطلح طيب حديث مبعىن  :ةة القلبيّۤالسكۤت

  .وبه املوت ،توقف القلب عن حركته
  

ز وما فالن ٕشۤك: يقولون يف الذّم :جالٕسۤك
  .السيئ اخللق: الَشِكز والَشْكز: من العربية ،بتعاشر

  .البخيل: الَشِكس: ويدانيها يف العربية
: الَشِكص والَشكيص: كما يدانيها

  .البخيل
  .السكجني: كجسلومجع ا
  .السكجات: ومجعها ،ةالٕسكۤج: ومؤنثه

  
  .السكاجة: انظر :َسّكج
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فالن ] : يقولون يف الذم[ :َسْكَحف
مل جند هلا  ،وضيع وحقريأنه : يدونري ،ْمسكحف
ومن  ،لؤم): العربية( ))َسّك((ولعلها حنت من  ،أصًال

على ضروب من معاين االحتقار ): العربية( ))َحّف((
ه تحّف ،أزال الشعر عنه: حّف الوجَه: كما يلي
 ،يبس بقلها: ت األرُضَحف ،أحاطت به: احلاجة

َحّفف  ،كان شديد اإلصابة بالعني: حّف الرجُل
  ....قّل ماله: جُلرال

  .ةالَسكحۤف: هرومصد
  .املَسكَحف: واسم املفعول
  .األسكحف: واسم التفضيل

  
  .ضّد الصحو: الُسْكر: من العربية :الٕسْكر

ومن ضروب السكر سكر الشراب أو 
  .فيونتدخني احلشيش أو بلع األ

سكر  ،سكر الشباب: ومن السكر املعنوي
ملقام وسكر ا ،وسكر السلطان ،وسكر اإلثراء ،النصر
  .الرفيع

  ).وتلفظ الكاف خاء(كر ۤش: ويف العربية
: ويف الكلدانية ،شكرٓا: ويف السريانية

  .َشكرا
  .SHIKARU: ويف البابلية

  .َكُروۤش: ويف األشورية البابلية
: بشةويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحل

  .َكرۤس
  .السكران والسكرجي والسكري والسكرة وسكر: انظر

  
كل ماُسّد به : الِسْكر: من العربية :الٕسْكر

  .وُسِكر
: وقالوا ،وهم سكّنوا ،رالْسكو: واجلمع

  .السكورة يف مايسّد جمرى النهر :أيضًا
  البن ))احلوادث اجلامعة((وجاء يف كتاب 

  

  ))انتقل أهلها إىل وراء الِسكر((: ١٨٦صوطي الف
ويف  ،ْكرٓاْسٓكرٓا وۤس: ويف السريانية

  .ْكَراْسٓكَرا وۤس: الكلدانية
  

َتّم يسقيه حىت َسَكرو أو : يقولون :َسَكر
  .وعربيها َسِكر الزم ،يستعملوا متعدبة. َسكرو

شرب مايضيع : َسِكر: من العربية :رٕسۤك
  .صوابه

  .انظرها. وهم رّدوا ،الُسكر: واملصدر
وهم  ،السكرى: ؤنثهمالسكران و: والصفة

  .انظرها. قالوا السكران ومؤنثه السكرانة
: وهم قالوا ،الِسكّير: ومبالغة السكران 

  .انظرها. الَسّكري
  .ويف الكلدانية مثلها ،َشَكر: ويف السريانية

سكر . فالن ٕسْكِري َزَنوي]: من كالمهم[
  .وقرسكرة ومخرة ونومة يف الطا. سكرة إنكليزية

  
بسكر بلعب ّملا اجلردون ]: من كمام[

  .لوش جۤالش ّملا بسكر ببخۤشحاجل. شوارب القّطْب
 .البسَكر مابعّد اقداح]: من أمثاهلم[

  .يوم وصلِّي يوم* افالح
  .فالن من زبيبة بسكر]: من كنايام[
  ]:من أغانيهم[

  حتت َفّي اليامسني         َكر  ـبِّي لنسحيااهللا يا
  نيموالعواذل ناِي          نقطف الورد على اّمو 

  
  .سّده: َسّكر الباَب: عربية :َسكّٔر

كان : وقد حيذفون مفعوله إذا كان معهودًا
الغوغاء يف العهد الفرنسي حيثون الناس على 

  .سّكر! ياعرصة ! سّكر: اإلضراب صائحني
______________________  

  .لعله يريد اسكار - *
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  .َسّكر: ويف هلجة املغرب
ويف الكلدانية  ،ْسَكر وَسَكر: ويف السريانية

  ).افًاگواجليم تلفظ (ر ْسَج: كما يقال فيهما ،مثلها
  .َسَكر: ويف العربية

وا رشهافتاح باَبك وايا]: من أمثاهلم[
وساد هذا (سّكر داَرك آمن جارك . ياَسكرو واسترو

املثل على لفظ يدانيه يف سورية ولبنان والعراق 
أنته : ْمسّكر قال لومع شافو را عاجلۤا جحۤا). ومصر

  .ْمَسّكر وأنا مستقيل اَهلّم
َلبني ماتتحرك السمينة ]: من كمام[

بق ربعد ماسكر السوق وتط. بتكون سّكرت اْملدينة
لبني ماتتحّرك حّنه بتكون . نزل املعّتر يتسّوق
  .ّنةسكرت ابواب اَجل

إذا كّشف الولد قالوا ]: من استعارام[
  .ان أبوكسّكر دّك: له

 ،ر القطر أو املرّبىسّك: يقولون :كّٔرَس
  .بنوه من الُسّكر ،مجد وغدا ُسّكرا: يريدون

مت يسقيه عرق حىت َسكّروا :يقولون :َسكّٔر
  .أو َسكرو

  .سكر: انظر
: من العربية ،جممد املواد السكرية :الٕسكّٔر

  .َشَكر: الُسّكر عن الفارسية
يف الطبيعة  واملواد السكرّية موفورة جدًا

  .السيما عامل النبات
ومنهما  ،وأغناها قصب السكر والشمندر

  .رامد املتبلو رتستخرج معامل السكر السك
  .والسكر مصدر حرارة احليوان واإلنسان

  .١٢ص٦٠٧عدد١٢س: جملة الثقافة انظر
  .٣٩٥ص٢٠س: وجملة الضاد
  .٢٧٥ص٢س:واملقتطف

السّكرة والسّكراي : والواحدة من السّكر
  .والسّكراية

السّكرات والسّكريات : واجلمع
  .والَسكاكر

  .َكرۤس: والُسّكر يف العربية
: ويف الكلدانية ،َشَكرٓا: ويف السريانية

  .َشَكَرا
  .SUCRE: ويف الفرنسية
  .ZUCCHERO: ويف اإليطالية
  .SUGAR: ويف اإلنكليزية
  .ZUCKER: ويف اجلرمانية
  .TSOUKOR: ويف ارية

  .SAKHAR: ويف الروسية
  .ZAKHARI: ويف اليونانية احلديثة

  .َشَكر: كية عن الفارسيةرويف الت
  .CHAKAR: منيةرويف األ

  .َشَكر: ويف الكردية
  .ٓزٔوكر: ويف املالطية
: سبانية من العربية فقالتإلواستمدته ا

AZUCAR.  
  .ASSUCAR: لها الربتغالية فقالتثوم
ساوينا لو سّكرة حىت ]: من كالمهم[

  ).يريدون الفائدة والكسب(رضي 
سنة الغالء : ١٩١٣وورد سعر السّكر سنة 

يف قصيدة نظمها بالعامية إلياس مسابكي الشامي 
  وبسبعة رطل السّكر: ....قال

: بسينادي بياع الدرٓو]: من نداء الباعة[
مث يشرح يف ندائه ( سّكر املاكينة بالنحاس األصفر يااوالد

 ،ومعالق مكّسرة ،ّسرةكطاسات م): النحاس األصفر
  .تقل بتقل ياناس ،علب سيكارة ،ظروفة اللمبة
الُعودة سّكر ]: ونادي بّياع العرموط[
  .ياعرموط

فالن متل أبلوج السّكر ]: من تشبيهام[
  .منني مامسكتو بتلحوس أصابيعك
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  ]:من أغانيهم[
  ياما احَلى مصِّ َشفايفها

  أحلى مالسّكر والعسِل
  :غريها

  أحلى مالسّكر كالمو      يايامو شويف قوامو 
  :غريها

  سّكروطعميتك لوز      رْنسيت تعيب يازغّي
  لّياـخالك تكرب ع  عّتر   ـلكن حّظي امل

  ]: أمهام ةمن مناغا[
  وسّكر بني سنيناتا           عالتكنينو نيناتا  
  اتاـلناكل من دّي            يارّبي تكرب بنيت

  ]:من اعتقادام[
  .البياكل سّكر كتري بتّسوس اسنانو 

ضربة جلييب : ومن املدح مبعرص الذم
  .وسّكرة لقلييب

  :ومن معارضات الزيين
  مااحللو إال الرّز يف مغلي احلليب

  اءممع السكاكر سيما الرب
  :ومنها

  !هماأحلى الكناْف! أيا هللا
  يِّرجبنب بل بقطر سّك

  :ومنها
  أن يسكريكاد الصّب       !ّكرسويالقشطة مع ال
  :ومنها

  الرّز حبليب صحونا ا منهاتو
  رشّوا عليه سّكرًا مزحونا

وملا مات الزيين رثاه بعضهم فقال على 
  :موصيًا أن حيققوا بعد موته لسانه

  وحّطوا يل خمّدة من قطايف
  ينرمنّعْم رشرش ْرويف سّك

: ضرب من حلوى األوالد  :ٕسّكر ٔعْنٔبر
  .يومهون أن فيه العنرب ،صبغ وماء وسكر

ومدلول  ،تعبري فارسي :ٔسّكر نبات
 ،راملبلَور بعد تعقيده على النا: بالفارسية ))نبات((

وقدميًا  ،ويدخلون أعواد املكنس فيه ليسهل تفتيته
  :ومنه قوله ،نبات الَشعر: كانوا يسمونه

  !حال نبات الَشعر ياعاذيل
  محِريف خّده األ املا غد

  العذار الذيفشاقين ذاك 
  نباته أحلى من الُسّكِر

  .SUCRE CANDI: وامسه يف الفرنسية
  .ZUCCHERO CANDITO: يطاليةإلويف ا

  .وإلزالة السعال ،ويستعملونه لتجميل الصوت
  .ياريقهم سّكر نبات]: من أغانيهم[

مرض حيدث من ازدياد السّكر  :داء السّكر
  .يف الدم

 ١٩وس ٣٧ص ١٠عدد ١٧وس ٥٣ص ١عدد ١٢س: جملة األديب انظر
  .٤٥ص ٤عدد

  .١٤٦ص٣٢س: وجملة الكلمة

  .الصفة من َسكر: عربية :الَسكران
  .السكرانة: ويقولون يف مؤنثه

: وبنو أسد يقولون يف مؤنث السكران
  .السكراَنة

ى َراواقتصروا يف مجع السكران على السك 
  ).العربية(

: يريدون(فالن سكران طينة ]: من كالمهم[
  ).يتماسك كالطينة أو اليلبد باألرض 

  :ومن الشعر العريب العريب املتأخر
  ميَنهـفيها ك واخلمُر   ا   ـرزوهبأ وجّرٍة

  فرحُت سكراَن طيَنه   مشمت طينة فيها   
  .اإلسكربني: انظر :الْسكرِبني
مل جند هلا  ،ويلفظون تاءها طاء :الَسْكٔرتٓون

  :ولعلها مما يلي ،أصًال 
من مفردات : العربيةمن الُسكردان  -ً ١
 ،رابـخزانة الش: أصلها ،اسي األخريـالعصر العب

  أداة:  ))دان((عدها ــربية بـالع ))كرـالُس((من 
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مث  ،عربت عن الفارسية ذا اللفظ ،املكان
  .استعملوها خزانة الثياب

وأقرها جممع دار العلوم مبصر على خزانة 
  .الشراب

حتريف صاقالدان : السكرتون -ً ٢
  .مبعىن خزانة الثياب: التركية

ستعمل كلمته يف إستنبول توالسكرتون 
ولعلها  ،واألناضول ومل أجدها يف املعاجم التركية

  .عامية
: حتريف الكلمة اإليطالية -ً ٣

SECRETARIO اليت تسمى بالفرنسية :SECRETAIRE :
مث أطلقت على  ،املوبيليا اليت يكتب عليها وتغّطى

خزانة الثياب جبامع أن كليهما موبيليا وموبيليا حلفظ 
  .شيء

  .السكرتونات: ومجعوا السكرتون على
ويف نقل جهاز العرس حيمله ّمحاالن 

  .بال على األكتافباحل
وعاء ): مثلثًا(الصوان : ووضع له بعُضهم

  .الشيء يصان به
: SECRETAIRE: من الفرنسية :رالٕسٕكْرتۤي

  .كامت السر ،أمني السر ،سركاتب ال
  .ةالسكرترييّۤ: وبنوا منه املصدر الصناعي

من : الَنجّي: ووضع له الشيخ أمحد رصا
  .تصطنعه لسّرك

 صاحب سر: الناموس: ووضع له غريه
  .الرجل

 - انظرها- ر أحلقوا بالسك :الٕسٕكْرجي
من  ،ّيالسكر: لنسبة التركية وأرادوا بهأداة ا: ))جي((

  .السّكري ،يزاول السكر
  .السكرجّية: ومجعوه على

اسم املرة أو الواحدة من : عربية :ةٔرالَسك
  .انظرها. َسكر

راحت السكرة وأجت ]: من أمثاهلم[
  ).وهو من أمثال جند ومصر أيضًا(الفكرة 

: ة املوتَرَسك: من العربية :ة املٓوتَسْكۤر
  .وهم يستعملوا لغيبوبة العقل فيه ،ّمهه ،شّدته

الُسُكرََّجة : من العربية :ةالَسكروۤج
  .صاع الصغار يؤكل فيهاقال: والُسَكرَّجة

  .الَسكروجات: ومجعوها على
. لغة هلم يف الست كروزا :الَسكٓروزا           

  .انظرها
  :حارتان]: من حارام[ :حارة السّكري

  .األوىل يف باب النريب
  .احلج روالثانية حي جديد أنشئ بعد جس

  .يرمسي باسم شخص من بيت السّكوكالمها       
أطلقوها على وعاء السّكر أو  :ةالٕسّكريّۤ

  .السّكرّيات: ومجعوها على. احللويات
  .دانرَشَك: وامسها يف الفارسية
  .SUCRIER: وامسها يف الفرنسية
  .ZUCCHERIERA: وامسها يف اإليطالية

: من الفرنسية: أو السكسفون :السٓكسٓفون
SAXOPHONE : موسيقية نفخيةآلة.  

: الَسكَسكة: من العربية :ةَسۤكالَسْك
  .اعةرالض ،فعالض

  .الذليل: أرادوا ،فالن مَسكَسك: وقالوا
وهم مطاوع سكسك، : وَتسكسك عربية  
  .الْتسكٓسك: ومصدره عندهم ،ْتسكسك: يقولون

  
 ،دقنو سكسوكة: يقولون :ةالَسكسوۤك

إمنا الشعر يف الذقن  ،شعر ليس على عارضيه: يريدون
  .صلها مذهبانأيف . فقط

 ،على التشبيه ،أا من سكة احملراث -ً ١
  .فائيل خنلةروهو مذهب األب 
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وهذه  ،أا من الشعب السكسوين -ً ٢
  .اللحية شعار السكسون منذ القدم

  .الكوساية: انظر
  .اإلسكف: انظر :الْسٕكّف
يف  ضاعةَسّكف الْب: يقولون :َسّكف

حتريف سّتف  ،طّبقها : يدونري ،أو يف العنرباملخزن 
  .مهاانظر. أو َسدَّف

  .ْتسّكف للمطاوعة: وبنوا من سّكف
 يريدون ،الَبطّيخ َسّكك: يقولون :َسكَّك

: أصلها عريب ،ضرب بسمار: - على حد قوهلم-
  .سّدها: سّك الثغرة

: CYCLAMENمن الفرنسية  :الٕسكلَمن
  .اللون األمحر ،خبور مرمي 

  .اإلسكمبيل: انظر :الْسكمبيل
  .اإلسكملة: انظر :ةالْسَكمۤل
 ،كةرقّر وتوقف عن احل: عربية :َسَكن

  .فارقه: عنه الوجع ،ارتاح: إليه
  .وهم سكّنوا ،الُسكون: واملصدر

وهم قالوه بالفتح  ،الساكن: واسم الفاعل
  .أما الكاف فممالة أبدًا ،وباإلمالة

  )خاء وتلفظ الكاف(َشَكن : لعربيةويف ا
يعد عليه : يقولون]: من عثرات أقالمهم[

  .سكوناته: صوابه ،خطأ: حركاته وَسَكناته
  .نماحّرك ساۤك: يقولون
  .سكن اهلوا: ويقولون

  
  .أقام فيها: َسَكن الداَر: عربية :َسَكن

  .الَسَكن والٕسْكنة: هاروقالوا يف مصد
  .السْكنات: ومجعوا السكنة على

: وهم قالوا ،الَساِكن: واسم الفاعل
  .نالساۤك

  
  

وهم أمالوا  ،الَساِكنني: ومجع الساكن
  .وهم رّدوا ،الُسّكان: ومجعها أيضًا ،وسّكنوا

  .انسكن للمطاوعة: وبنوا منها
إه على عيين  ،نحوش مابتنسۤك: يقولون
  .هاحلوش بتنسكن
: يدونري ،املغارة مسكونة: ويقولون

  .يسكنها اجلان
شغلة قام سكن بعتناه جييب لنا : ويقولون

  ).تأّخر: يدونري ،وأقام حيث مضى: يدونري(
: يريدون(دخل عاخلارج وسكن : ويقولون
  ).وأطال املكث فيه
يريدون أن يف (ض مسكونة راأل: ويقولون

  ).الس من الحيسن التكلم أمامه يف الصدد
مفلسان الحيبسان ودار ]: هلمثامأمن [

املفلس سكن  الطّماع بىن لو دار أجا. الَسَكن التباع
  .فّيا

يعتقدون أن بعض الدور ]: من اعتقادهم[
  .أو جزءًا منها يسكنه اجلان

كان يف حارة باب قنسرين ]: من لوحام[
سموَّا حوش الصابوين يف حوش كبرية كتري كتري ْب

وكانت . وأنا بعرفا كوّيس ،منعطف جامع الكرميية
ح الصدر واللي فّيا رهاحلوش الكويسة اللي بتش

الليوان وفوقو الرف املنقوش واملدّلى تزييناتو ويف 
كل شي بلبق  ،النص هالربكة وأش بّدي أقول لك

  .للحوش الكويسة كان فّيا
ة وما حدا وكانت هاحلوش داْيمًا فاضۤي

  .بسكنا حىت صاحبا الصابوين
عتقدوا أّنو حوش بوليش؟ ألّنو كّلن 

  .وياما فصول بتصري فّيا ،الصابوين بسكنا اجلان
وكان يف احلارة ّمحال َشب أمسو محدو 
جتّوز وبّدو يطلع من عند أهلو وما عندو مصاري 

  .يستأجر
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يطلب مالصابوين مفتاح  وببال محد رخط
  .احلوش

أنا بعطيك  ،ياابين تكرم: قال لو الصابوين
  عان فّيا؟ولكن حكاية احلوش مانك مس ،املفتاح

  خصَّك؟أنته أش ْب ،مسعان! عّمو -
  .شب وأنا خباف عليك يامحدو أنته-
وصار العرس وسكن  ،وعطاه ،عّمو عطيين-

  .محدو يف حوش الصابوين
قوم : تو فّيقتو نص الليلروبعد كم يوم م
ت أنا ماقْل ،ويل على راسي ،قوم شوف اجلان بعينيك
ع وامساع عم بنقروا اجلان طلّۤ ،للك مابريد هاحلوش
  .على شبابيك أوضتنا

وشاف َصعي قام وطّلع يف عتمة احلوش 
اطري وعم بنّطوا وبقّزوا بأرض احلوش  رتالتة براسن ط

  .وبنقروا عالشبابيك
مشي محدو لصوب باب األوضة من جّوا 
ودهقو وفتحو بسرعة وزّت حالو عاجلان وركب 

  .طحةسمن عاأل اوالتنني ازمو ،واحد
  !ك عّيوشج وۤلاشعلي السرۤا-

اين طلع واحد من اوالد واّال اجل ،شعلت
  .ة وعم برجف من رعبتواحلار

  يتك ولك؟ احكي الدغري هٔاأشي حكۤا-
هادا احلج : بح بح حبكي لك الدغري-
ني حارتنا املا غريو ببعتنا حننة الثالثة گامساعني زن

ة الشهر ببعتنا يف عتم ،كلما سكن حدا يف احلوش 
وبيعطي كل واحد  ،تْفنساوي حالنا جان متل ماش

  منا نص جميدي
  وأّشي غايتو؟-
غايتو يعجّز الصابوين ويبيعا  ،ٕهْه ،غايتو-

  .إلو بكام ماكان وخيلص مّنا
جعله ساكنًا : سّكن املتحرَك: عربية :َسكَّن

  .ضّد حركه: واحلرَف ،هادئًا قاّرًا
  جّوزو بنتو وسّكنو يف: يقولون :َسكَّن

بنوا على فّعل للتعدية على  ،ساواه صهر بيت: بيتو
  .ية على مفعول واحداملتعد رمفعولني من سكن الدا

مصدر : الُسكَنى: من العربية :الٕسكَنى
  .انظرها. َسَكن الدار

  .اإلسكنبيل: انظر :الْسكنبيل
  .اإلسكنجبني: انظر :الْسكنَجبني

: الِسّكة: من العربية عن احلبشية :ةالٕسكّۤ
  .ويكون أوسع من الزقاق ،الطريق املستوي
  .وهم رّدوا ،كالِسك: واجلمع
أطلقوها على النقود من دنانري  :ةالٕسكّۤ
وأصل السّكة حديدة حمفور فيها  ،ودراهم وغريها

أي  ،أي تضببها ،كتابة النقود بالعكس وهي تسّكها 
  .تشّد عليها

  .السّكاك: واملشتغل ا
كما جتمع  ،السّكاكة وهم أمالوا: واجلمع

  .مجعًا ساملًا
  .١٣٩ص٢س: جملة الضياء انظر

  
حديدة الفّدان : الِسّكة: من العربية :ةالٕسكّۤ
  .رضحترث ا األ

  .وهم رّدوا ،كالِسك: واجلمع
املطرة يف نيسان ْبٕتسٔوى ]: من أمثاهلم[

  .السّكة والفّدان
  

ويف  ،تٓاكتٓا وْسۤكۤس: من السريانية :ةالٕسكّۤ
الوتد يضرب يف األرض أو : َتاكَتا وْسۤكۤس: الكلدانية

  .ا الدواب وغريهايف اجلدار وله حلقة تربط 
  .السَكك والسّكات: واجلمع

  
وضعها أمحد فارس الشدياق  :ٕسّكة احلديد

  وكانت ،على القضبان احلديدية ميشي عليه القطار
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تسري على قضبان خشبية  ١٦٠٢العجالت سنة 
مث بدلت  ،حاملة الفحم جترها اخليل يف إنكلترا 

ويف أوائل القرن  ،١٧٣٨القضبان احلديدية سنة ب
  .سار عليها القطار .م١٩

يضربون السّكة ]: لعامأمن [ :ٕسّكة القرد
رض ويربطون يف حلقتها حبًال األ يفذات احللقة 

 ،ومدى حركاته مدى احلبل ،ميسك به أحدهم
وخصومه الالعبون حياولون جلده باملقارع وهو 

حىت إذا مّس أحدًا كان  ،حياول أن ميس أحدهم
  .هالدور علي

الديب دبدب وجاين : ويهزجون حوله
  .والديب راعي الغزالين

من اللغات األوروبية عن  :سينما سكٓوب
  .مةالرؤية اّس: الرؤية أي: SCOPE: الالتينية

من التركية مبعىن نقود  :اره سيُسكوت ٔپ
  .الرشوة: يريدون ،السكوت

يسمون من يؤثر السكوت على  :يالْسُكوِت
  .الْسكويت: الكالم

  .ةالْسكوتيّۤ: ىعلومجعوه 
: يقولون ،من مفردات الثاقفني :الالسكٓو

من اإليطالية  ،بترك دروسو وبلحق بنات سكوال
SCOULA :عن الالتينية ،املدرسة :SCHOLA.  

ومن  ،ضّد احلركة: عربية :الُسُكون
وعالمته  ،لفظ احلرف دون حركة: مفردات الثاقفني

  .ة صغرية فوق احلرفردائ
الدائرة خبالء وسطها إىل خلو وترمز هذه 

  .احلرف من احلركة
  .والعربية تقف على الكلمة فتسّكن آخرها

واالسم املنصوب تقف عليه وجتعل ألف 
  .تنوينه ألفًا

 رحب((: نبلي يف كتابهـالدين احل ورضّي
  يصحح الوقف على ))أصاب فيه العوام العّوام يف ما

أكلت كباب : تنوين النصب بالسكون فيقول
ألن ذلك لغة ربيعة اليت التقف عليه  ،وشربت شراب

  .وهو لغة غريهم أيضًا ،باأللف
عيلة مبعىن مفعولة من بنوا على ْف :ةالْسكيۤب
  .أذاَبه مث صبه يف قالب: سكب املعدَن

 .يباالْسك: وهم قالوا ،السكائب: واجلمع
ات الذهبية سكايب بوزن الكيلو أو يبكومن الس

  .وهلا بورصة عاملية ،للصياغاخلمس كيلوات تباع 
 خّطك متل ماشا اهللا]: تشبيهام من[

  .سكيبة الَدَهب
عيلة مبعىن املفعولة من بنوا على ْف :ةالْسكيۤب
واستعملوها كالسكبة للطعام  ،صّبه: سكب الطبيخ

  .يرسل من طبيخ البيت إىل األهل وحنوهم
وعلى املسكوب هلم أن يرّدوا الصحن 

  .بسكيبة تعدل ماسلف
هس : يقولون: ةۤتأو السّكۤي :تۤيالٕسّك

): العربية(حتريف الَسَكات  ،عالسّكيت أو عالسّكيتة
  .السكوت

الكثري ): العربية(يف الِسّكري رحت :الٕسّكري
  .الُسكر

  .السكاف: انظر :فالْسكۤي
 السّكني: من العربية: ةأو السكّيۤن :الٕسّكني

  .آلة للقطع والذبح: والِسكّينة
  

 ،الواأموهم سكّنوا و ،الَسكاكني: عواجلم
  .السّكينات ،ومجعوها أيضًا على

  
  .كيينالْسكۤا: ومسوا صانعها وبائعها

  .انظرها
ويف  ،َسّكينٓا: والسّكني يف السريانية

  .َسّكيَنا: الكلدانية
  .وهي فيهما مؤنثة
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  .َسّكني: ويف العربية
  .سّكينة: ويف املالطية

  :وسكاكني القّصاب هي
ه الكميات بيفرم  :الفرم الكبريسيخ  -ً ١

  .الكبرية
ويكون حمدودبًا ليمضي يف الفرم صعودًا 

  .ونزوًال
ومل أجد يف سياحايت الطويلة بلدة جتيد فرم 

  .اللحم كحلب
يفرم به الكميات : سيخ الفرم الصغري -ً ٢

  .القليلة
القّصاب به اللحم  عيقط: سيخ املعاش -ً ٣

  .من الذبيحة حسب ماجيب قطعه
أجد أيضًا يف سياحايت شعبًا يتأنق يف ومل 

  .اصطفاء اللحم حسب الطبيخ كحلب
يرتع القّصاب به اللحم : سيخ اجلرامة -ً ٤
  .عن العظم
. يكسر به القصاب العظم: الساطور -ً ٥

  .انظرها
وصل السّكني للعضم ]: من كنايام[

إذا وقع اَجلَمل بتكتر ). اشتّد املصاب: يريدون(
املثل على لفظ يدانيه يف سورية  وساد هذا( سكاكينو

ولبنان والعراق واملغرب واجلزائر وليبية ومصر 
وكان شائعًا  ،والسودان وفلسطني والكويت وجند

  ).ئة الثامنة للهجرةاندلسيني يف املبني عامة األ
: وينادي بياع اجلبس]: من نداء الباعة[

  !.عالعالم ياجبس! عالسّكني ياجبس
العاَلم چاورٔمه ]: من كالم أهل اليول[

  .كيناسكۤا هوحنن
  .وسّكينة قّصاب. وسّكينة]: من سبام[
بالسّكينة  رالبحّرك النا]: من خرافام[

  البحّط حتت خمّدة نومو سّكينة  .بتتجروح أدنيه

  .مابشوف منامات مزعجة
زعموا أن رّحالة زار مصر ]: من نوادرهم[

ودخل مسجد يصّلي اجلمعة وشاف املصّلني كل 
  .معو خشبة وسّكينة وقّفة وفار واحد

أخدوه لعند شيخن  ،سألن عن السبب
عن حتيت عن َبخشي عن : وطالع كتاب وقرا فيه

الجتوز صالة اجلمعة إال خبشبة وسّكينة وقّفة : النيب
فتأمل الرّحالة العبارة فإذا عن حيىي ابن حيىي  ،وفار

ة وَسكينة يالجتوز صالة اجلمعة إال خبش: عن النيب
  .ووقاروعّفة 

أخذ حقو منو ا : يقولون :ٕسكَّٕٕدم
: مگيف سيكتيرحت ،قسرًا وقهرًا: يريدون ،السّكدم

  .كيةرمن ألفاظ السباب الوسخة الت
ا م بيتندّگدم سّگس]: ويتندرون فيقولون[
عن كل شامت وهاج  رغمًا: لعلهم يريدون(يف احليط 

  ).فإننا ذوو بناء والنسكن اخلَيم
 ،ماينگصياد س: يقولون :ماينگالس

من التركية : صابة اهلدفإاحلاذق يف : يريدون
: ))بانگَس((: عن الفارسية ))َمنگَس((: الدارجة

قسام اجلنود أأطلقتها التركية على قسم من 
  .الصيادون: ربعة ومعناهااإلنكشارية األ

  .٢٠١ص: التذكرة التيمورية انظر
خليط من عشائر خمتلفة كالنعيم  :نَگالَس

والعمريات واألكراد والسبخة والولدة املنتسبني 
  .حص قرب حلبتقيم يف األ ))أبو شعبان((لـ
  .معجم قبائل العرب انظر

حتريف  ،َسّل َسّل وراح: يقولون :َسّل
سّل  ،مضى يف استخفاء): العربية(ّل من الزحام سان

  .انتزعه: من الشيء الشيَء
فالن بسّل الشعرة ]: يامامن كن[
  .مالعجني

: الِسّل والُسّل: من العربية :مرض الٕسّل
  .داء ُيهزل ويضين ومييت السيما سّل الرئة ،اُهلزال
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ويتحاشون ذكر السل ويعربون عنه بقوهلم 
  .))رضهداك امل((

  .٧٦١ص٢٨س: املقتطف انظر
أم صاحل مابتنسى : يقولون :ِليَسَال أو ٕس

 ،صاحل اللي را عالعسكرية يف احلرب العامة وما رجع
ماْسلييت ابنك ومضى عليه أكتر ! ياأم صاحل: سألتا أنا

عضامي يف قربا بتقول  غدۤا: يل تقال ،من عشر سنني
 وُسْلوانًا َسَلى وَسِلي َسْلوًا وُسُلّوًا: ن العربيةم: صاحل

  .هل عن ذكرهنسيه وَذ: وعنه الشيَء ...و
  .مثلها: ويف الكلدانية ،شّلى: ويف السريانية

  ]:من أغانيهم[
  لوحكم حاكم علّيا     والنيب مااسَلى هواكن  

 ،م بسليهاعَسال الدهنة و: يقولون :َسَال
  .أذابه على النار: سأل الدهن: من العربية

  .انسال للمطاوعة: وبنوا منها
واهللا شي بسلي  ،ض وهّمرم: يقولون

  .اجلسد
قلت جلارتنا وكان عندا ]: من جناسهم[

: قلت لال ...ضنا كتري وعم بقزوا وببكوا وبضحكوا
  .لواْسب: ياجارة اوالدك ْبَسلُّوا قالت

ويزعمون أن اليهودي قبل ما يسّلم 
ي علِّوبعدا ْب ))إن شا اهللا((: عاملسلم بقول يف قلبو سّرًا

  .))مات-سال((صوتو 
االسم من َسأل : الِسالء: من العربية :الٕسۤال
  .الدهن املتقدمة
وهم  ،كشفه: َسّلى عنه ّمهه: عربية :سلَّى

  .سّاله: يقولون 
  .وهم سكّنوا ،َتسّلى: ومطاوعه العريب

 -وإن جتاوز الثالثة-وبنوا اسم التفضيل منه
  .ىأَسّل: فقالوا

جواب : مسّلى برمحة ريب]: من كالمهم[
  .ملن دعي ليتسّلى

. منسلِّي اَهلّم بصّب الَدّم]: كمام من[
  ).وِّي(هالكالم اللي بسّلي وحبلِّي و  على ياعيين

شاهدة القرب بتسلِّي ]: من اعتقادام[
  .املّيت

دخل يهودي محاة : قالوا: ]من نوادرهم[
ى وأتسّلى وأطعمي ّلعطيين شي أحت: اينّكوقال لد
  .قام عطاه جبسة ،محاري

  .يدهالبلد مابسكنا يهو: قال اليهودي
  ]:من أغانيهم التهكمية[

  سّلوا يل محاري    اري   ـسّلوا يل مح
  و غايلــيقلع    بياكل    حشيش ما 

  هـّتو َتلــنّزل      َتّله     عتوــطال
  رماين  نطزـع         ْمسّله   وـنكشت

. صاغوه صيغة املبالغة من سلت :السّالت
  .انظرها

  .تةالسّال: ومجعوه على
اسم جامع : الِسالح ،من العربية :الْسالح

  .آلالت القتال واحلرب
ومنه  ،ومنه أداة اهلجوم والفتك والتدمري

  .أداة التوّقي والدفاع
 ،وهم سكّنوا ،األسلحة: ومجع السالح

  .ْسالحات: وقالوا أيضًا
  .السالح األبيض: ويسمون السالح اجلارح          

النارية إىل راهب وينسب اختراع األسلحة 
  .وارزأملاين امسه برتولد ْش

  .م١٣٢٠واستعملت األسلحة النارية سنة 
  .م١٣٤٦نكليز سنة إلواستعملها ا

  .٣٧٥ص٦٣س: املقتطف انظر
  .٢٠٠ص٦ج : اية األرب للنويري روانظ

  .ْسناح: والسالح امسه يف هلجة تطوان
  .سالح: واستمدت التركية

 ،أو موزةسالح : ومن إيعازاا العسكرية
  .مبعىن تنّكب
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  .دعوه حلمل السالح]: من كالمهم[
. رَمى ْسالحو حرم قتلو من]: من أمثاهلم[

  .ي يومامحال سالَحك دوم بلزمك ِش
) اجلاهل(السالح يإيد ]: من كمام[

  .جبرح
كانت يف العهد التركي  :الحدارِس

 ))دار((: من السالح العربية بعدها ،تستعملها حلب
أطلقتها التركية على  ،الفارسية مبعىن صاحب الشيء

حافظ األسلحة وعلى من حيمل السالح يف املواكب 
  .السلطانية

  .واستعملت يف عصر املماليك
  .٤٨٥ص٢ج: ))األعشى صبح((ووردت يف 

 ،القرع السالحي: يقولون :يحۤالالْس
ولعله  ،مل جند له أصَال ،ماكان مستطيًال منه: يدونري

  :مما يلي
أنه من السالح كالسيف والرمح  -ً ١
  .على التشبيه

يؤنس ذا املذهب أن القرع الشتوي لقّبوه 
  .ونسبة مسّيه املستطيل للسالح نسبة فنّية ،بالترس

 ،أن أصل لفظه القرع الَسْرِحي -ً ٢
  .طال ركل شج: والسرح يف العربية
]: مثلهم[مل يستعملوها إال يف : الْسالخ
  .وْسالخ: ل لوآخ قو: كل من قال لك

  :حتتمل تأويلني
بينا  - انظرها-  أم بنوها مصدرًا لَسَلخ -ً ١
  .مصدره الَسْلخ
فيكون  ،يف هلجتهم رمأنه صيغة األ - ً ٢

اسلخ جلد هذا املشتكي : قل ملن بيده السكني: معناه
  .الكّذاب

  .من يسلخ اجللود: عربية :السّالخ
  .سعد السعود سّالخ اجللود]: من أمثاهلم[

  من ،اقفنيـمن مفردات الث :ةالسالۤس

  .َسُهل والَن وانقاد: مصد َسِلس: الَسالسة: العربية
فالن عندو سالطة : يقولون :الَسالٔطة

طال لساُنه : مصدر َسُلط وَسِلط: عربية ،لسان
  .بالكالم

من  ماانسّل: الُساللة: من العربية :ةالَسالۤل
من بني  ألا ُتَسّل ،اللةوبه مسيت النطفة ُس ،الشيء

الولد حني  ،عظام الصدر: الصلب والترائب أي
  .خيرج من بطن أمه
  .وهم فتحوا ،الالتالسُّ: واجلمع
من أمساء اهللا احلسَنى مبعىن : عربية :الَسالم
  .السامل من النقص

  .عبد السالم: وا ذكورهممسو
ياسالم ويأسالم : ويقولون لدى التعجب

  .مم سلّۤوَيسَّالم وياسال موَيَسال
  .سالم على عبد السالم: ويقولون
  .مم وياقمر كلّۤياسالم َسلّۤ: ويقولون

م قال ياسالم سلّۤ: قال لو]: من كمام[
  .مالكالم صفة املتكلّۤ: لو

  
  ]:من اغانيهم[
  

  !بيضا ومحرا وياَسالم     ام   مم على ْعّيعلى عم
  

: م عليهاسم املصدر من َسّل: عربية :الَسالم
  .السالم عليك: قال له ،حّياه

  .سالم سويلبور: واستمدته التركية
  .سالم طور: واستعملته إيعازًا عسكريًا

  .شلم: اريتگويف ملحمات أو
ويف  ،َشْلمٓا وْشٓلمٓا: ويف السريانية

  .َشْلَما وْشٓلَما: الكلدانية
  .مَشلٓو: ويف العربية

  .َشَلمو: شورية البابليةويف األ
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: العرب واحلبشةويف هلجات جنويب جزيرة 
  .سالم

السالم عليكم : وقول الساميني يف التحية
اري أم عاهدوه على إعالم ملن يقابلونه يف الرب

  .وهو إيذان طبيعي ،األمان فال حرب
: ويسمي احللبيون أهل الفرافرة بقوهلم

  .))أهل سالمة ِسيدي((
ياعزيز : اللي بقولوا((ويسموم أيضًا 

  .)))عقب(وبقوموا نص 
  ...سالٌم سالٌم: نشايد ختم القرآن ومن 

 سالمك اللو: ويرد يف حكايام قول الغول         
  .يسبق كالمك لقرقطت حلمك مع عظامك

: وهلجة حلب جتمع السالم على السالمات
  .بعتنْالٓكن كومة سالمات

  .والسالم: وُينهون رسائلهم يقوهلم
  .والسالم واخلتام: ويقولون
  .رمى السالم: ويقولون

ميت  ،سالمة سيدي ،ةسالۤم]: ومن سالمهم[
 ،وميت السالمات ،وميت السالمة القامة ،السالمة
عليكن ورمحة اهللا  وسالُم ،والسالم عليكن ،وسالمات
  .وبركاتو

: يف رد السالم ويقول] يتندر[ومسعت من 
يتظاهر أنه اقتصر على (وعليكن السالم ورمحة اهللا وبا 

  ).والوبا حيل بك: وهو يريد ))بركاتو((باء 
  .سالم اهللا عليكن]: واملتمچكون يقولون[
  ]:ومن تندرهم أيضًا[

  ).وميغمغ الصرامي(الصرامي عليكن 
من  - منني؟ - أجاك سالم -: ومنها

  .كديش ّمحام رقبان
: ويضمنون كالمهم شيئًا من القرآن

  .﴾سالم هي حىت مطلع الفجر﴿
سالم هي : واملتندر يقول يف هذا التضمني

  .أو بياع السحلب ،حىت مطلع أبو الكعكات

واستمدت األمم اإلسالمية كلها السالم 
  السالم عليكم: الشرعي فقالت

واستمدت اإلسبانية كلمة السالم من 
  .ZALEMA: العربية فقالت

واستمدا الفرنسية من العربية فقالت يف 
  .SALAMLEC: السالم عليكم

  .SELAMET: األلبانية عن التركية فقالت اومثله
  !.سالمات مالغيبة ياكشكش]: من أغانيهم[        

  مالبعت سالمي لساۤل: غريها
  سامل ماحدا مالعشِق

عّدى واحد على ناس ]: من ألغازهم[
: قالو لو! ّيةالسالم عليكن ياِم: ورمى سالمو وقال

لكن قدنا وقد نصنا وقد ربعنا وأنته  ،حننة ماّنا مّية
يف  وهذا اللغز قدمي جدًا) (٣٦: (معنا منصري مّية

  ).العربية
السالم جبّر  .سالمات ياراس]: من أمثاهلم[

  .الكالم
عليكن  سالُم! مثل عّمي]: من تشبيهام[

السالم !! عّمي: األمر سهل كسهولة أن تقول: أي(
  ).عليكم

قبل ماينام تلت اللي بقول ]: من اعتقادهم[
سالمي على نوح يف العاملني مابتقرصوا الحّية : مرات

  .والعقرب
  .أو يف الدكان توبصري يكتبا ويعّلقا يف البي

  .))وعلى حممد يف املرسلني((: وبصري يزيد عليها
  .ويرافق السالم احلليب املصافحة

نني أن تلتقي الزاوية بني ْيالَد هحومصاَف
  .حةمن اليد املصاَف اإلام والسّبابة مبثلها

أن يف وسط هذه الزاوية ]: ويعتقدون[
عرقًا مىت اتصل من فوق اجللد بالعرق املماثل من 

  .مصافَحه ساد الود واإلخاء بني املتصافحني
  لو السالم بوس ميىن الشيختوقدميًا كان ي
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أو الكبري من أب وأم وجد وعم وعمة وخال 
  .ةغريب كبري ذي عالقة باألسر أو من ،وخالة

والسالم على غري هؤالء يرافقه وضع اليد 
  .على الصدر

ترفع اليمىن : شبه السالم العسكريمث ساد 
وأخريًا اختصروا  ،إىل اجلبني مث ترتل إىل الذقن مث بط

  .إنزاهلا من اجلبني إىل الذقن
أما سالم األكابر على األكابر فيكون مبّد اليد 

وكلما سفلت اليد كان تعبريًا عن  ،يف اهلواء إىل األسفل
  .مزيد من التواضع

  .وبعض الريفيني كان خيلع نعله لدى السالم         
انيطهم لدى روپيني بيقابل هذا خلع األر

  .السالم
ويعزى خلع الربنيطة إىل عهد أن كانت تلبس 

وخلعها لدى دخول الدار  ،يف الرأس اخلوذات الفوالذية
طمئن الخيشى عدوًا يبطش إشعار صاحب الدار بأنه م

  .به
معّبر  أس القليل خريرورمبا كان اخنفاض ال

  .طبيعي عن االحترام
ويف سيام يلقي املسلِّم الصغري جبسده على 

  .الكبري املسلَّم عليه مرض أمااأل
م ويف جزر سوسييت سالمهم أن حيك املسلِّ

  .أنفه بأنف من يسّلم عليه
ولكن  ،ولعّل هذا السالم يثري السخرية به

 ،احليوانات يشّم بعضها بعضًا ويلحسه تعبريًا عن التوادد
والتالحس إدخال شيء من رائحة املودود  ّمكأن يف التشا

  .أو من طعم جسده إىل من يود
  والقبلة عند اإلنسان هل هي غري هذا؟

  .الذي لقحها روغالت أنثى العناكب إذ أكلت الذك    
قويًا أو كن : وعبارة السالم عند الرومان

  .كن صحيح اجلسم
وبعض الريفيني يف لبنان وسورية يقولون بعد 

  .قّواك اهللا: السالم
  .ابتهج: وعبارة السالم لدى قدامى اليونان         

  ماذا تفعل؟: ولدى احملدثني من اليونان
  .خيلصك اهللا: ولدى القدامى السكسون
كيف حتمل : واليزال سالم الفرنسيني

  .نفسك؟
  كيف جتد نفسك؟: م األملانواليزال سال

  .كيف تقف؟: ولدى اإليطاليني
  .كيف تقدر؟: ولدى األسوجيني
  .أأنت مسرور؟: ولدى البولونيني
  .وكيف حتيا؟ ،كن مسرورًا: ولدى الروس

  غت طعامك؟سهل است: ولدى اهلولنديني
هل أكلت رّزك؟ وهل : ولدى الصينيني

  .معدتك يف انتظام؟
حت الدول على ومنذ اختراع املدفع اصطل

للفرح : طلقة يف الرب ويف السفن ٢١إطالق املدفع 
  .والسالم واإلشعار بالسرور ملناسبة سارة

  .٧٤١و٤٥٢ص١٥س: املقتطف انظر
  .٢٠٥ص: التذكرة التيمورية  انظرو

 ))السالم األول((يطلقون  :السالم األّول
إذ  ،على الزمن الذي يتقدم أذان الصبح بنصف ساعة

ميجدون اهللا فيه ويسّلمون على النيب وهو مفتتح 
  .مابعده من سالم

كنت يف : بل من لوحيت أنا]: من لوحام[
حداثيت أصلي كل مجعة يف جامع من جوامع حلب 

أودعت يف هذا اجلامع شهادة أن الإله : وأكتب فيه
  ...إال اهللا و

وكنت مع أترايب من أقاريب أذهب أيضًا إىل 
 ،يف السالم األّول يأتون إيل ،امات البلدّمحام من ّمح

مث من  ،نا من كّبة نّية وخملل وبرتقالرفنمضي ومعنا فطو
وحاول  ،صابون وصابون مطّيب وبيلون وبيلون بورد

  .غرينا تقليدنا ومل يدم اتفاقهم طويًال
قترحُت أنا أن امث ّملا تقدمنا يف الدراسة 

على يشترك كل واحد مّنا يف جملة على أن تدور 
  .فكان أحدنا يقرأ أكثر من عشر جمالت ،كلّنا
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ن السالم ــم: من التركية :كالَسالْمۤل
أداة الظرفية : التركية ))لك((بعدها  ،التحية): العربية(

أطلقها األتراك على غرفة الضيوف أو قاعة  ،املكانية
  .االستقبال

م وقاعة َراحل: الوجهاء قسمني روكانت دو
  .االستقبال

الَبهو أو : للسالملك ووضع بعضهم
  .اَملضافة

السالَمة من العيوب : من العربية :ةالسالۤم
  .واآلفات

  .سالمت: واستمدت التركية والفارسية
ويتخيل األوالد أن صياح الدجاجة بعد أن 

  :جماوبة الديك إياها هو احلوار التايلوتبيض 
  .بضت بيضة كنت مّت-
  !.ك ياستسالمۤت-
السالمة إميت بّدك هللا ايا]: من كالمهم[

دا اه. العوض بسالمَتك. تسافر أو بّدك جتي؟
على سالمتو أو سالمة -واهللا-فالن. بسالمتو فالن

  .قلبو
  .وقعة السالمة إال عالمة]: من أمثاهلم[
ياريب أسألك السترة ]: من دعائهم[

  .والسالمة واملوتة عاإلميان
حّجينا : يهزج األوالد]: من أهازجيهم[

  .دقنو عالمة بالسالمة وعلى
يف التأين السالمة ويف ]: من حكمهم[

  .العجلة الندامة
  

  .استعملوها مبعىن التحية كالسالم: ةالسالۤم
  .السالم: انظر

فخذ من عشرية الفردون من  :ةالسالۤم
  .يقيم يف الباب ،البوشعبان

  SALAMI: من اإليطالية :الَسالمي

يكون من حلم  ،حلم مفروم حمشو باملعي الغليظ ليقدد
حلم اخليل ومحري : اخلرتير أو يكون كوكتيل حلوم

  .يررتبقر وغنم وخو
: ولد بالبرية ،حممد بن إبراهيم :ِميالَسَال

ومات يف حلب  ،قرب حلب واشتهر بالفقه
  .ه٨٧٩س

 ...:َسْلبًا و سلبه الشيَء: عربية :َسَلب
  .اختلسه منه ،انتزعه منه قهرًا

يريدون أنه ُسلب  ،فالن َمسلوب: ويقولون
  .عقله يف حب إنسان أو يف حب اهللا

: يريدون(فالن سلبت ليلى : ويقولون
  : كمجنون ليلى املقول فيه
  وليلى ماكفاها اهلجر حىت

  )أباحت يف اهلوى عرضي وديين
  .السّالب: ويسّمون قاطع الطريق

  .انسلب للمطاوعة: وبنوا من سلب
  .هاية مثلنويف الكلدا ،ْسلب: ويف السريانية

  .سلب راحتنا]: من كالمهم[
احلجارة ): العربية(حتريف الَسِلمة  :الَسَلب

  .الصلبة
  .الَسَلبة والَسَلباي والَسَلباية: ومفردها عندهم

  .تاالَسَلب: واجلمع
أطلقوها على السري اجللدي أو  :الَسَلَبْند

الصويف ذي الشراشيب يدخل يف رقبة احلصان 
: كيةرمن الت ،عركةبوطًا يف املرويتدىل من كتفيه م

  .الرباط ،احلزام: ))بند((و  ،مايهتّز ،املدّلى: صاله
  .الْصدار: والبدو يسمونه

: عربية ،من مفردات الثاقفني :الَسلْبي
  .مقابل اإلجيايب

  .كان جوابو سليب: يقولون
: واستمدت التركية والفارسية واألوردية 

  .سليب وسلبيًا وسلبيات
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 ،نبات مّر تأكله الدواب ذو شوك :الَسلْبني
وقد حيّليه اإلنسان بنقعه مرات يف املاء ويزيل شوكه 

  .مث يطبخه بالزيت أو باللحم أو مع البيض
  .يف تذكرته اودذكره د

  .وذكره دوزي يف تكملته
 ،العّقوب: والشام وطرابلس الشام تسميه

  .ويطبخونه
. سلت املصارين: يقولون :َسَلت

وفالن َسَلت وراح . اسليت أرض احلوش! وياخّدوج 
: وفالن بسلت الشعرا مالعجني. وما عدنا نشوفو

وهم  ،أخرج مايف داخله: سلت اَملْعَي: عربية
  .أخرج شيئًا من شيء وأزاله: يستعملوا ملعىن

  .انسلت للمطاوعة: وبنوا منه
سّخوم  موولك فّط: ومسعت امرأة تقول لبنتها

  .خسليت احلوش وما َسَلتِّي مّيتا هّلق جبوا الضنا وْبجّقوَّا
د كّني عندك گأش َبك رۤا: يقولون :ةالَسلۤت

بنوا على َفعلة من فعل  ،اينالطعام اّ: يريدون ،سلتة
كأن  ،َسَلت املتقدم الذي استعملوه مبعىن أزال الشيء

هؤالء الكالليب الطفيليني اليتركون شيئًا من الطعام 
  .إال يأتون عليه

  .السلتات: ومجعوه على
: وتصرفوا يف هذا املعىن من سلت فقالوا

: والسلته جي واجلمع ،السّالتة: السّالت واجلمع
  .السلته جّية

ومن  ،ومن السلته جية أهل القجم
لحم ال: واملرقوق ،اللحم: النتاش: مصطلحام 

  ...احملشي: املدكوك ،بعجني
  ]:من أهازجيهم[

  أش ماصّح ْللن هّفوا   ّفوا  ـاملشايخ إذا اصط
  شلحوا ْنعالن وْتحّفوا  مسعوا السلتة يف بغداد   

  :ويزعمون للتندر أن ذكر السلته جّية
  ال إله إال هو   صحن احملشي إينا هو

  .جعله سالحه: َسّلحه سيفًا: عربية :َسّلح
  .مطاوعه العريب وَتَسّلح

  .تسليح: ةيركواستمدت الت
  .وهم سكّنوا ،جيش ُمَسّلح: يقولون
 ،عم مبشي سلحبة: يقولون :بَسْلٔح
مل جند هلا  ،مشى ببطء: يريدون ،وسلحب وراح

  :ولعلها مما يلي ،أصًال
وأبدلوا  ،بنوا من السلحفاة العربية -ً ١
  .فاءها باء

: مبعىن) العربية( بنوا ارّد من تذعلب -ً ٢
ذعلب مث حرفوه إىل : انطلق يف استخفاء وقالوا

  .سلحب
ومن  -انظرها- ))َسلَّ((حنتوها من  -ً ٣

  .هارانظ. ))سحب((
  .ْتسحلب للمطاوعة: وبنوا منها

 ،سْلخ-ماشااهللا–زملة : يقولون :الٕسْلخ
ل أنه َسَلخ من نسل ّيالطويل على خت: يريدون

وَسَلخ -اليهود ركما تصفهم أسفا-العمالقة الطوال
  .استّله: وسلخه ،خرج من الشيء: العربية مبعىن

 ))ُجوْلَيد((: يريدون ،سلخ داودي: ويقولون
  .العمالق الذي حاربه داود

كشط جلدها : سلخ الذبيحَة: عربية :َسٔلخ
  .انكشفت عن َسلخها ونزعتها: احليُة ،ونزعه

  .انسلخ: ومطاوعه العريب
  .والسالخ واملسلخ والسّالخانسلخ وتسّلخ وسّلخ : انظر

  
سلخو كّف طّير الشرار : يقولون :َسٔلخ

 ،مل جند هلا أصًال ،ضربه شديدًا: يريدون ،من عيونو
  :ولعلها مما يلي
أا من سلخ املتقدمة على ختيل أن  -ً ١

  .ضربة باليد كالضربة بالسكني كشطت بشرة وجهه
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رب ض): العربية(أا حتريف صمخه  -ً ٢
  .على ِصماخ أذنهجبمع كفه 
): العربية(أا حتريف َثلغ رأَسه  -ً ٣

  .هخشد
الحين وحلتو شوف رقبيت ]: من كمام[

  .من  كتر ماسلختو
 ّرملا ساد معىن الضرب يف سلخ واستقو

  :فقالوا ))ضرَب((استعملوها يف جماز 
  .ين إميان أكلةسلخ أكلة ِد -ً ١
  .وسلخ  معا مخسينّية -ً ٢
نومة من عبكرة اهللا عدا سلخا بو -ً ٣

  .للعصر
  .ة عالبستانوبعدا فاق وسلخا مشۤو -ً ٤
ة راي طلعوا عليه املشلحني قام وهوّۤ - ً ٥

  .سلخ واحد مّنن زق جاب قشتو فيه
  .ل املطر سلخنۤز -ً ٦

  .قشره: َسَلخ اَجلَرب جلده: عربية :َسلّٔخ
  .خ للمطاوعةْتسلّٔ: وبنوا منه

. لهالس: الَسِلس: بيةرمن الع :سالٕسۤل
  .املنقاد ،اللني

استمدوها من محاة مبعىن  :ستٓوسالٕسلّٕ
َسَرق ): العربية(وأصلها حنت من سّل  ،سارق اخليل

  .مث حّرفت ،ومن اإلصطبل
 ،سل أجدادولعم بس: يقولون :َسلَسل

  .ذكر سلسلته: سلسل الشيَء: عربية
  .لَسُمَسْل: سيةرواستمدت الفا

  
مارّكب : الِسلِسلة: من العربية :ةالٕسٕلْسۤل

  .من حلقات متصلة ببعضها
وهم  ،السالسل والسلسالت: واجلمع

  ن مث سكّنواـوا يف األول ورّدوا يف أول سيـأمال
  

  .الالم والسني الثانية
  .تۤلَشْلۤش: ةويف العربي

: ويف الكلدانية ،َشلتٓاۤش: ويف السريانية
  .َشلَتاۤش

  .سلسلة: واستمدت التركية والفارسية
ياَسالسل ((: ويف حكايام ترد كلمة السّر

  ...افتحوا ألمكن الباب يف بزيزاتا حليب ))بابريا
: يقولون ،وتلفظ السني صادَا :الَسْلط

  .الطويل: كالسليط: عربية ،نو َسْلطلسۤا
  .السالطة: انظر

  
سّلطه : عربية: وتلفظ سينها صادًا :َسّلط

وهم يستعملوا أيضًا  ،أطلق له القدرة عليه: عليه
  .سّلط املي عاملسكبة: مبعىن وّجه

  .لغة عربية يف سّلط طوصّل
  .ويف الكلدانية مثلها ،ْشٓلط: ويف السريانية

ط عليك  َسّليبإذا ردت تْنس]: من أمثاهلم[
  .صيب

ط املتسّل: الُسلطان: من العربية :الٕسلطان
  .القدرة ،السلطة ،لكامل

  .السالطني: واجلمع
  .السلطنة: منه وولّدوا
  .السلطنات: واجلمع
  .سلطن: وبنوا منه

  .ْتسلطن للمطاوعة: بنوا من سلطنو
 ،ُسلطان وسالطني: واستمدت التركية

  .ومثلها الفارسية
  .لطٓانوُس: ويف السريانية

: وجند تقول(النوم سلطان ]: من أمثاهلم[
سلطان أول  وقت اللي صار جحۤا). النوم صلطان

  لطانـالبياكل خبز الس. حارتونق شنق أهل ـماش
  



 

٣٨٠ 
 

املصرّيات . صاحب احلّق سلطان. سيفوبضرب ْب
البدفع فلوسو بنت السلطان . بتجيب بنت السلطان

  .املشنوق بسّب السلطان. عروسو
 .أكال على أهللا والسلطان]:  من كنايام[

  .اللي بطّلع عقصر السلطان خبرب بيتو
قام السلطان حيِدي خيلو ]: من كمام[

  .مّدت اخلنفسة إجرا
ينادي بياع القرع ]: من نداء الباعة[
  .سلطان احملاشي القرعّيات: السالحي

  ]:من مناغاة أمهام[
  أجا السلطان وطلبها    بكبها؟  ـبة ومن ككبۤي

  أهللا يكّبرها: قال لن       زغرية زغرية : قالوا لو
  .ياملكتفي سلطان خمتِف]: من جناسهم[

  :الكتاتيبومن نشايد 
  تدرـيا من تعاىل فاق          !   ياربنا يامن ستر

  واِحمي بسيفو من كفر          انصر لنا سلطاننا  
 ،هاها حّصنَتك بياسني]: من هنهونام[
هاها  ،هاها يامصحف زغّير! البساتني هاها يازهر

  .عند السالطني
 ة متحضرة تعرف بـعشرية كبري :ٕسلطان

تل ((يسكنون بني  ،بيتًا ٣٥٠تعّد  ))أبو سلطان((
  .ابلسرجنويب ج ))صنايا((و  ))أمحر
  .معجم قبائل العرب انظر

اسم ضرب من مسك  :سلطان ابراهيم
: اه ابن البيطارومس. البحر كان يدعى قدميًا َطَرْستوج

  .وهي من اليونانية ،طريفال
  .وهو من أجود األمساك

قيل مسي باسم السلطان إبراهيم العثماين 
  .ألنه كان يؤثره طعامًا

بل مسي باسم السلطان إبراهيم بن : وقيل
أدهم الزاهد املشهور الذي عاش يف القرن الثاين 

ّلى عن خت ،وكان من ساللة ملوك فارس ،للهجرة
  رب يف األرضضد ومضى يـسلطانه وثرائه وزه

وهناك أدركته أمه اليت مضت  ،إىل أن وصل الالذقية 
فوجدته على الشاطئ وبيده إبرة  ،تبحث عن مقّره
بكت على مصريه هذا ومضت ف ،يرقع ا ثوبه

 ،تنصحه أن يعود ويتسلم ملكه وثروته فلم جيبها
ورمى باإلبرة إىل البحر فالتقطتها مسكة من هذا 

فنهرها هلذا  ،وأبطأت مث عادت ،الضرب من األمساك
إنه مل يبق يف البحر من ! معذريت: قالت ،التأخر

  .كًاك إال حاول أن ميسين تربحويل مس
هذه هي السلطنة : وهنا التفت إىل أمه قائًال

  .السلطنة دنياكم الزائفة
ومن ذلك اليوم مسي : قالت األسطورة

  .السلطان إبراهيم: ك سلطان إبراهيم أيمبس
  .٣٩٢ص٢س: جملة احلديث رانظ

من شيوخ العلم يف  :الشيخ عبداهللا سلطان
  .ه١٣٢٩مات س ،حلب

  .٥٦٧ص٢س: جملة الشعلة انظر
  .أو الَسرطانة :ةالَسَلطاۤن

  .السرطانة: انظر
وهو بطيخ حلب ذو  :البّطيخ السلطاين

كانوا يعدونه من أجود ضروب بطيخ  ،احلزوز
  .لذا مسوه بالسلطاين ،حلب

البطيخ البرياوي لكثرة : ويسمونه أيضًا
  .اعته يف قرية البرية التابعة للبابرز

كانوا يف العهد العثماين يسمون  :السلطاين
املدرسة الثانوية الوحيدة يف حلب يف حي اجلميلية 

  .ؤسها السلطان عبد احلميدملنسبة  ))السلطاين((
كلمة : الُسْلطانّية: من العربية :ةالٕسْلطانيّۤ

استساغها العرف منذ عهد بعيد يراد ا الوعاء املقّعر 
  .للحساء

وجعل  وخصها جممع مصر بالكبري منها
  .الُزبدّية: للصغري

كان : بنوا من السلطان فعل سلطن :َسْلطن
  .ةومصده عندهم الَسلطۤن ،سلطانًا
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  .ْتسلطن: نوا منه للمطاوعةبو
  .السلطان: انظر

  .وتلفظ سينها صادًا
ومثلها  ،سلطنت: واستمدت التركية

  .الفارسية
واستمدت األلبانية من التركية سلطنت 

  .ّبهةاأل: مبعىن SALLATANET: فقالت
 ،اُمللك ،الُسلطة: من العربية :ٔطةالٕسْل

  .القدرة
: ويف الكلدانية ،ُشولٓطنٓا: ويف السريانية

  .َناُشولٓط
والسلطة  ،السلطة الزمنّية: ويقولون

  والسلطة العليا ،الروحّية
وبالصاد  ،ويلفظون السني صادًا :الَسَلٔطة

صاالته وصالته عن : من التركية ،))الرائد((كتبها 
  .SALATAأو  SALEDA: اإليطالية

اِمللح : SELمن  ،املمّلح: ومعناها باإليطالية
أطلقت على املرق احلامض من  ،الالتينية SALعن 

خّل أو عصري الليمون أو الرمان يضاف إليه امللح 
ومدقوق الثوم ومفروم البندورة واخليار والبصل 

عليها الكّمون والفالفلة احلمرا  ّرذوي ،والبقدونس
  .والزيت

وقد تعمل من اخلس والكّبوس واهلندبا 
  .والفجل والشمندر والبطاطا والكماية والبيض املسلوق

: ة ويسموانوقد يتخذوا من لباب اللخ
  .َسلطة الشراميط

  .وهناك سلطات أخرى كالسلطة الروسية
ويسمون بالسلطة كل شي تركب من 

  .مواد كثرية
 ،األرمان السبعاوي: ون السلطةلقبوي

  .يومهون أا طبيخ
: وقال ))التاج((وورد ذكر الَسَلطة يف 
  .عامية ،والَسَلطة حمركة مايعمل من التوابل

: واسم السلطة يف هلجة مشال املغرب
  .الُشالض

  .SALADE: واسم السلطة بالفرنسية
وكان الرومان حيفظون اخلضروات باخلل 

  .SALAD: وامللح ويسموا 
وجملة امع العلمي العريب تتساءل يف 

: أهي عربية من السليط وهو: ٥٦٥ص٨وس٣١٥ص١س
  الزيت أو فرنسية األصل؟

  :ومن معارضات الزيين
  وتلّذذي بتعدد األلوان مع

  َسَلطاا وكذلك األبقاُل
يقولون يف لعبة ورق ]: من  تشبيهام[

: يريدون ،ورقي سلطة أو متل السلطة: الشّدة
  .الجتانس بينه
  :يهزج الصغار]: من أهازجيهم[

  صحن السلطه         اطا    ـاطا يا طـط
  !يالطيف: قولوا          جيجة على ْرغيف   

  نزلت عاملدينة          ه  ــجة مسينـجي
  وَب: شاف الباشا قال ال        ة   ـرت القنينـكس
  .اجليجة: رانظ

أطلقوها على الَسَلطة  :سلطة الشراميط
  .تتخذ من لباب اللخنة
]: هراتـمن ألعاب الس[ :لعبة الٔسلطة

سلطة  :وجييبه آخر ،يف ةسلطة سلط: يقول أحدهم
عن البندورة  هغريو ،ونس مايفدسلطة يف لكن بق

  ...وهكذا
مصدر ): العربية(من السلطنة  :ةالسْلطۤن

  .انظرها. سلطن
املتاع وما  :لعةالِس: من العربية :الٕسْلٔعة

: يريدون ،َشريتك سلعة: وهم يقولون ،ر بهُيتاَج
  .وماال يباع من البضاعة ،سّيئ املتاع

  .الٕسَلع :ومجعوها على
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لوال عميان القلوب ماْبتنفق ]: مثاهلمأمن [
  .السَلع

لك التتعامل لَسَلف وقلت : يقولون :َسَلف
  .تقّدم ،مضى: عربية ،معو واليكون لك شي بذمتو

  
و َسَلف أو قعطاه ح: يقولون :الَسَلف

 ))َسَلف((مصدر  ،الذي يعّجل فيه الثمن :عربية: َسَلفًا
  .املتقدمة

بّدي  بال سلف على أهللا]: من متچكام[
  .أخسل ذنويب وأحّج هالسنة

  
  .الَسَلف َتَلف]: من حكمهم[

من تقدم من اآلباء : عربية :الَسَلف
  .مقابل اَخلَلف ،وغريهم

  .األسالف: واجلمع
  .أقرضه: فه ماًالَسلَّ: عربية :َسلَّف

و أبال تسليف على أهللا ]: من متچكام[
  .بال سلف على أهللا بّدي إذا كربت ألف لّفة خضرا

  .ف مابتعرف أش بصريالتسلّۤ: ويقولون
  
) ابن آدم: يريدون(بين آدم ]: من أمثاهلم[

  .لَّف ياموعودياْمَس
املبلغ الذي : الُسلفة: من العربية :ةۤفالٕسْل
  .ُيدفع مقدمًا

زوج أخت : الِسْلف: من العربية :ةالٕسلۤف
وهم استعملوا السلفة فقط المرأة أخي  ،املرأة
  .الزوج

  .فۤيالسۤال: ومجعوها على
ة والصباح دّق القرۤف]: من كمام[

مركب الضراير سار ومركب الْساليف . ةالسلۤف
  .حار

  

نبات ذو ورق : لقالِس: لعربيةمن ا :الٕسْلق
ويتخذ منه  ،طويل يؤكل مطبوخًا باللحم أو بالزيت

 ،خ بدبس الرمانيطباحملشي مع اللنب املتّوم أو 
  .ويدخل يف طعام الطنبورة

: واستمدت العربية امسه من اليونانية
SIKELOS املنسوب إىل جزيرة صقلية: أي.  

وكان شارملان ملك فرنسا املعاصر هلارون 
  .الرشيد يأمر بزرعه يف بستان قصره ويؤثر أكله

  .٤٥ص١١ج : اية األرب للنويري انظر
: ويف هلجة مشال املغرب األقصى يسمونه

  .الَسَلك
عرف السلق قدامى املصريني واإلغريق 

  .والرومان
  .قۤلۤس: ويف العربية

  .لَقاۤس: ويف الكلدانية ،لقٓاۤس: ويف السريانية
  .٥٣٢ص١٩س: جملة الضاد انظر

  .ياسلق اليربق]: وينادي بياعه[
شعر : يدونري ،رو سلق بلنبعَش: ويقولون

  .رأسه فيه الشعر األسود وفيه األبيض
سلق اال يربق؟ : قال لو]: من كمام[

  .مالدورة عالبستطۤع: قال لو
  ]:من تندرهم[
  .تفّضل تعّشى عندي-
  أّشو العشا-
  كل شي حبّبو قلبك -!ياسيدي-العشا-
  أيش؟متل -
ْمسّقعة السنديان وشوربة الدق وكراسي -

ة وسلقستّي) هوا(ـ بشتاية الدود وكّبة رة وقمطّب
  .حمشي) حنفريش(َنَشب و) طاعّر(بـ

: َسَلق البيض وَسَلق القّشة: يقولون :َسٔلق
  .أغالها على النار: عربية

  .انسلق: وبنوا منها للمطاوعة
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  .ويف الكلدانية مثلها ،َلقْش: ويف السريانية
  .َشَلق: ويف العربية

بيض : ٣٣ص ))هز القحوف((وجاء يف 
  .مصلوق

يريدون (سلق الشغلة َسْلق ]: من جمازام[
  ).أجنزها بسرعة دون أن تنضج متامًا

  .فالن عم بسلق وبزّت
هالشغلة تارخيا من اليوم ]: من كمام[

  .ناقالَسل
: يريدون ،سّلقو عاجلبل: يقولون :َسّلق

  .صعد: والعربية استعملت تسّلق مبعىن ،عدهصأ
  .تسلَّق: انظر

  .ْسَلق: ويف الكلدانية ،قْسۤل:ويف السريانية
  

قرية كبرية مشايل حلب تابعة  :َسلقني
كما يرى األب -الصاعدون: من األرامية ،حلارم

  .١٨٨ص٣٨س: املشرق: أرملة يف 
ومن هلجة سلقني أم يلفظون األلف واوًا 

: يريدون ،عندك) بٓويل(قي بٓايل ب: بني بني ويقولون
  .َبايل

  . إال بسلقنينيمايف ت]: من أمثاهلم[
عّمي سلقيين خود ]: من كمام[

  .ينيوعط
  

اخليط : ْلكةمجع الِس: من العربية :الٕسْلك
  .-كما يف املنت-األسالك: ومجع  اجلمع ،خياط به

  .چالسلو: الٕسلچ، ومجعه: نوالبدو يقولو
  

وضعوها للخيط من النحاس  :الٕسْلك
أخذًا من الِسلك مبعىن  ،وغريه تسري عليه كهرباء

  .مراعى فيه أنه مفرد ،اخليط املتقدم
  .سالكاأل: ىعلومجعوه 

  

تلغراف سلكي ]: ومن تعابريهم احلديثة[
  .تلفون سلكي أو السلكي ،أو السلكي

وضعوها للخيط من  :كالٕسلك الشاۤئ
النحاس وغريه مزود بشوك معدين ذي ثالث شعب 

يستعمل حلظر الدخول إىل مكان  ،منظوم فيه
  .والسيما يف احلرب

األسالك : ويغلب أن يستعملوا مجعها
  .الشائكة

  .اَحلَسك: ووضع هلا
 ١٨٧ص ١٧وس ٥٣٩و ١٩ص ١٣س: جملة امع العلمي العريب انظر
  .٢٣ص ٢٠وس

السلك املدين أو : يقولون:الٕسْلك
ر َسَلك دمص): العربية(حتريف الَسلك  ،العسكري

  .دخل فيه: الطريق وفيه
 ،السلك السياسي]: من تعبريام احلديثة[

السلك  ،يالسلك الدبلوماس ،السلك الصحايف
سلك  ،سلك التعليم ،سلك الشرطة ،الكهنويت
  .التوظف

 ،دخل فيه: سلك املكان: عربية :َسَلك
  .سار فيه: الطريَق

 .هادا طريق سالك أو مسلوك: ويقولون
  .هالبضاعة سالكة
  .انسلك: العريب هعوومطا

  .لة عليهيسلكت احل]: من جمازهم[
: عليهوسّلكه املكاَن وفيه : عربية :َسّلك

  .أدخله فيه
  .وفيه وعليه أسلكه املكان: ومثلها

لّفه على : يريدون ،َسّلك الغزل: ويقولون
  .سلكةاِمل

  .سّلك لو كلمتو]: زهممن جما[
 ،املمسحة: يگسيل: من التركية  :ةيّۤگالسل

  .تيك متحى ا الكتابةسقطعة من الل: املمحاة
  :ون اليومــويقول ،وقل استعماهلا اآلن
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  .ّحماية قلم رصاص وّحماية احلرب
  .السلكّيات: ومجعوا السلّكية على

  
ضّد  ،الصلح: الِسْلم: من العربية :الٕسْلم

  .احلرب
َسِلم من آفة أو من : من العربية :مٕسۤل

  .جنا وَبِرئ: عيب
  .وهم أمالوا ،السالَمة: واملصدر

  .السالمة: انظر

  
 ،وتسلم إيديك ،تسَلم]: من كالمهم[

وتسلم يل  ،ويسلم يل طولك ،وتسلم َدّياَتك
  .هالقامة

. مو كل مّرة بتسلم اجلّرة]: من أمثاهلم[
قالوا . للدارالبنت إذا سلمت مالعار بتجيب العدو 

: ة قالتبوسي إيد القط وخدي لك لري: للفارة
: قالوا لألرنبة. بس الدورة عالبسَلم مليحة األجرة

. َلم على حلميان شا اهللا أْس: ي حلم قالت لنكِل
  .ل كتريطري كان حبۤمم لو يسلم مالنوۤاالَكْر

  .ب مإبسلماملا حبۤس]: من حكمهم[
  
مثل عود  ةتسَلم يل هالقاۤم]: من كمام[

  .ةالباۤم
السالم : قال له: َسلَّم عليه: عربية :َسّلم

  .عليك
قرقع : إذا سّلم بغيض على بغيض قالوا

  .سّلم الكلب عاجلرو: يريدون كمالتها ،الفرو
  .اح نفسو بسّلم عليكمّد]: من كمام[
  

  .وقاه إياها: َسلَّمه من اآلفة: عربية :َسلَّم
الكالم أو إذا أحسن أحدهم اإلجابة أو 

  .م ّمتكيسلّۤ: الغناء قالوا له
  

قال ! مياسالم َسلّۤ: قال لو]: من كمام[
  .مالكالم صفة املتكلّۤ: لو

أعطاه : إىل فالن سلَّم الشيَء: عربية :َسلَّم
  .رضي به: باألمر مَسلَّ ،إياه

سّلمه : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .سّلم إليه الكتاب: صوابه ،خطأ: الكتاَب

  .تسليم: واستمدت التركية
بعد ماارتكب اجلرمية را وسّلم : ويقولون

  .حالو للقّلق
العتب مو عليك العتب ]: من كمام[

  .عاللي سّلمك دقنو تنتف فّيا
البسّلم دقنو للناس بنتفوا لو ]: من أمثاهلم[

مى رمن : أو(من سّلم سالحو حرم قتلو . ياها
  ....).سالحو

ضح سّرك إذا ردت تف]: من حكمهم[
  .سلمٓو ملرا

ٔغريو واقليب امسو وسلمو ]: من أهازجيهم[
  .للشوباصي

سواء  - املرقاة: الُسلَّم: العربية من :الٕسلَّم
) يذّكر ويؤنث( ركانت من خشب أو معدن أو حج

  .وهم يذّكرون ويطلقونه على املرقاة املتنقلة
وقد  ،وهم أمالوا ،...السالِلم و: واجلمع 
  .إمالة الالم الثانية يسكّنون السني مع

  .ِسَلم: ويف العربية
: وجاروا الغرب يف نسبة املقاييس فقالوا

  .السّلم
ايف ربوغومنها إشارة اخلرائط يف سّلمها الط

ECHELLE TIPOGRAPHIQUE.  
 ECHELLE: سّلم الفحص يف: كما قالوا 

D'EXAMEN.  
بسّلم عليك فالن وكان بغيضًا : وإذا قالوا

  .يقع عليه سّلمان شا اهللا : أجاب
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  .السّلم شيلٓو كرۤا]: من كمام[
  .يل السّلم بالعرضشۤا]: من كنايام[
. يل حراملعيارة السّلم بال]: من اعتقادام[

-أما التعداي حتت السيبا ،امرالتعداي حتت السّلم ح
  .كفر -!يالطيف

 GAMME DE: تعريب: سلَّم املوسيقا

MUSIQUE  ألن اإلشارة ارتفاع الطبقة تتدرج بني
  .مخس درجات تدّرج مراقي السّلم

ه مي ردو : ووضع الغرب له املراقي التالية
  .فا صول ال سي دو

-٩٩٥وضعها جيدو األريزي اإليطايل 
١٠٥٠.  

وذلك بأن أخذها على الترتيب من أول مقطع 
من مقاطع سبعة أبيات وردت يف نشيد يرتله الشمامسة 

وهذه املقاطع األوىل  ،القديس يوحنا املعمدان يف ذكرى
  :هي على الترتيب التايل من اليسار إىل اليمني

UT-RE-MI-FA-SOL-LA-SI  
جعلها كما  UT: ومل يغري سوى األوىل

يليها بأن أّخر احلرف الصائت ليمّد الصوت إذا 
  .اقتضى

بل اصطلح يف كل مقطع على : وقيل
وكان إذا أراد طبقة  ،جات الصوتردرجة من د

  .معينة ذكر املقطع فيعرف طالبه الدرجة
: هذا وكنت نشرت يف جملة الضاد

  :قطعة أدبية مطلعها ١١٩ص٢٤س
  غمام الوجود

سقوه  ،سقوا احلمار املوّشى بزغب القمر
  .يف سوق باب اجلنان مخرًا

وسّجل النّظارة ظاهرة أنه نصب أذنيه 
ض بقوائمه وأرىب منخريه وألأل بذنبه وضرب األر

  .مث أرسل هأهآت النهيق
دّوت القهقهات الصهب حول احلمار و
  .محار سكر: عجب عجب: األقمر تقول

أبواُق احلناجر هذه : وأرسلت احلناجر
  .خيم الدو وصادحهرالقهقهات متباينة املقام بني 

إن : الفناء الفناء: ونادى ُمحكم الناموس
  .هذه القهقهات وتلكم اهلأهآت للخلود للخلود

واّدغمت يف جوقة النّظارة رّرة السي من 
  .قيثارة طفولة شيخوخيت الفاحلة

وكان اّدغامها اّدغام صوت بصوت 
  .الاّدغام مؤدَّى مبؤدَّى

عجب عجب : مؤدَّى القوم كما رمست
  .محار سكر

يامتعيت بلوحيت أيام كنت ذا : ومؤدَّاي أنا
  .ذنب

  ...ساهبساه حملبوياهللا حمل! باه َنباه وواذَنفواذ
: متندرين ))!ياسالم((يقولون يف  :ياَسَلْمَلْم

  .َلميا َسَلْم
  .سلمو: مسوا ذكورهم :َسْلمٓو
وعاء حتمل فيه : الَسلَّة: من العربية :ةالَسلّۤ
  .وتكون غالبًا من اخلوص وغريه ،الفاكهة وحنوها

كما اقتصر عليه يف  -الَسّالت: واجلمع
  .الْسالل: وهم قالوا أيضًا ،))املنت((

  .َسالَّ: ويف الكلدانية ،َسالّٓ: ويف السريانية
  .َسْل أو سليَله: ويف العربية

  .ومن أنواع السالل سلة املهمالت
 ةَزت املعاملة يف َسّل]: من كنايام[
  .ببّدو سلتو َبال ٕعۤن. املهمالت

اهللا حيفظك ]: من دعائهم على فالن[
  .حفظ املي بالسّلة

  .اسم سليمان أو سليم عند األكراد :ٓوٕسل
  

من  ،من مفردات الثاقفني :الٕسْلونان
  وعن يَءـسال يسلو الش رمصد: الُسلوان: العربية
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  .طابت نفسه عنه وذهل عن ذكره ،هينس: الشيء
أطلقوه على املاء يذّر عليه  :َشراب الٕسْلوان

وت مييشربه العاشق فيسلو و ،اب قربرشيء من ت
  .-يعتقدونكما -حبه

: الِسّلور أو الِصّلور: من العربية :الَسّلور
 ،ضرب من مسك املاء العذب له شوارب حول فمه

جلد  ،نوعًا ١٢أنواعه  ،أس اهلّرررأسه مفلطح يشبه 
  .ظهره أسود وجلد بطنه أبيض

 ،يأيت حلب من حبرية العمق ومن العاصي
األوروبية ركما يعيش يف األ.  

أبو ((: ويسميه أهل محاة ومحص أيضًا
  .))قحف

: وكلمة سّلور مستمدة من اليونانية
SILOUROS.  

  .SILURUS: وامسه يف اإلنكليزية عن اليونانية         
  .SILURE: ويف الفرنسية عن اليونانية

  .َسّلور: ويف الفارسية
ويف الكلدانية  ،لورٓاۤس: ويف السريانية

  .َسلوَرا
مصدر : الُسلوك: من العربية :الْسلوك
وهم يستعملوا  ،دخل فيه ،فيه رسا: سلك الطريَق

  .جمازًا يف سلوك طريق األدب وحسن املعاشرة
شهادة السلوك أو شهادة حسن : ويقولون

  .سلوكك بعجبين ،سلوكو ممتاز ،السلوك
كلب : يقولون: يگأو الْسلو :الْسلوكي
: ّيةگوكالب سلوكّية أو سلو ،ي گسلوكي أو سلو

  .نسبة إىل موضع َسلوق: من العربية
  :على مذهبني قوخمتلف يف موضع َسلو

كما يف -يف اليمن قأا قرية َسلو -ً ١
  .تنسب إليها الدروع والكالب الَسلوقية -اُملختار

موضع يف بالد : هأا منسوبة إىل َسَلْقَي -ً ٢
  .بن سيَده عن ابن دريدكما يف املخصص ال-الروم

مدينة : SELEFKIYA: وتسمى يف اليونانية
  .يف آسية الصغرى 

  .١٠٦٨ص٣٧س: املقتطف انظر
ة البطن رومتتاز الكالب السلوكية بأا ضام

  .وهي املفضلة للصيد ،شديدة العدو
  .سلوقية: وبدو مريوط يسمون هذه الكالب         

  .يگراح متل السلو]: من تشبيهام[
بأن : َسّلوم: وإناثهممسوا ذكورهم : َسّلوم

  .بنوا على فّعول من َسلم
كان طبيبًا : صاحل بن نصر اهللا احلليب :َسّلوم

  .*وصار ندمي السلطان حممد بن إبراهيم ،وموسيقيًا
يقيم يف  ))أبو سّلوم((ف بـرفخذ يع :َسّلوم

  .منبج
  .سال :انظر. أو َسال :ٕسِلي

السروال : SLIP: من اإلنكليزية :الْسليب
  .الداخليالقصري 

عربية يستعملها اليهود فقط  :يحٓوتالَسۤل
وتكون  ،مبعىن الدعاء إىل اهللا أن يغفر هلم ذنوم

ويف القّلة وحبسيتا  ،صالة السليحوت آخر الليل
يقرع أبواب اليهود شخص  ،واجلميلية حيث اليهود
  .يوقظهم ،ساليحوت: حيمل ناقوسًا ويقول

  
 ،ْسليخأرض : يقولون: أو الَسليخ  :الْسليخ

األرض الصخرية تعلوها طبقة خفيفة من : يريدون
 ،التصلح للزراعة إمنا ترعاها الغنم وحنوها ،التراب

الشجر الذي ترعاه : (السليخ من الِرمث: من العربية
  .ماليس فيه مرعى إمنا هو خشب يابس): اإلبل

املّتسع : الَبراح: وضع هلا الشيخ أمحد رضا
  .من األرض الشجر فيه

  أطلقوها على الربغل يسلق ويؤكل :الْسلِيق
___________________  

  .١٠٨٠مات عام -*
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  .انظرها .بنوا على ْفعيل مبعىن مفعول من سلق ،دون إدام
  .انظرها. ير أيضًاالْبِر: ويسمون الْسليق هذا

ماُسلق من : الَسليقة: من العربية :الْسلئقة
يقة وهم أطلقوا الْسل ،بقول الربيع يؤكل يف ااعات
ت السليقة الكبرية على احلنطة اليت تسلق يف حّال

  .تخذ منها الربغليل
مث  ،وقبل أن يسلقوا احلنطة يصّولوا

يستأجرون حّلة ينصبوا مرتفعة بأحجار حتتها يف 
صّولة إىل احللة ملمث ينقلون احلنطة ا ،أرض احلارة
 اهلمجعوه مث يوقدون حتتها مما  ،ا املاءهوينقلون مع

طيلة عامهم من النفاوات من بابوج عتيق وخشب 
  ...وعصي وعظام وما اعتصروه و

واستبقاؤهم هذه املواد يف القبو أو املغارة 
  .يسبب الوساخة

فتين وأنا ابن لوالأنسى أنا أن سلقت عميت وك
بو أوراقًا وكتبًا كلها خمطوطة قست أن أنقل هلا من ال

  .والتهمتها النار ،ف امسها والموضوعهارالأع
واألسرة لدى عملية السليقة تراعي أن 
تسلق لكل فرد فيها نصف الشنبل كما تّدخر 

وذا يعترب احلليب أكثر أكًال للحنطة  ،للطحني الشنبل
  .من غريه السيما قروي حلب

واختصت حارة الصفا بعمل برغل يرسل 
: أما الربغل املمتاز ،وكله جتاري ،منه للبنان وغريها

هو مما تعّده األسرات الغنية فل حنطة العمق برغ
  .ملئونتها اخلاصة

  .الربغل: انظر

: يقولون ،من مفردات الثاقفني :الَسلئقة
  .الطبيعة والسجّية: عربية: اتركو على سليقتو

  .َسليقة: واستمدت الفارسية
أطلقوها على السّالت  :الت اْملَكّباتسلۤي

الكبرية تتخذ من أعواد الصفاف النابتة على شواطئ 
ومهمتها أن تكب أي تقلب على الطعام  ،قويق

  .ةاملكّب: انظر. لتحفظه

 ))القصري((لويون يأتون من عويصنعها 
تراهم يف حلب يلبسون الچاروخ ويعتّمون حبطايط 

: ا للبيع صائحنيويعرض ،سود وسرواهلم عريض
ها هؤالء يوّمسى احللبيون صانع ،سليالت املكّبات

كما ّمسوا السروال  ،سليالت املكّبات: باسم ندائهم
  .شروال سليالت املكّبات: العريض

  
: الصفة املشبهة من َسلم: عربية : الَسليم

  .جنا من آفة أو من عيب
  .وّمسوا ذكورهم به
  .سليم وّمست به: واستمدت التركية

  .صاغ سليم والشرۤاالبيع : يقولون
: وعربّيه ،ّمسو ذكورهم به :مانْسلۤي

  .عن العربية ،ُسَليمان
شاب متحّمس جاهل من  :مان احلليبْسلۤي

قتل امرأة  ،التزال هدار ،يف حملة املستدامّية سأسرة َوّن
وخاف عقاب اآلخرة فأشار عليه شيخ أن يقتل  هأبي

وكانت أخبار نابوليون يف مصر  ،ليغفر اهللا له ًاكافر
  .فارتأى أن يسافر إىل مصر ويقتله ،حديث الناس

هاهو ذا يف حديقة قصره يدخلها سرًا 
رب وصادف أن خرج ْكلۤي ،ويرقب خروجه من قصره

KLEBER فظنه نابليون فانقض عليه وطعنه فصرعه، 
وقبض  ،وهرب واختفى يف دوالب املاء يف البستان

عقوبة اإلعدام باخلازوق بعد  يهف عليه وحوكم مث نفذ
وكان هذا  ،مث ترك طعامًا للعقبان ،أن أحرقت ميناه

  .ه١٢١٥سنة 
يكله العظمي يف  نواحتفظ الفرنسيو

كما  ،يسرمتحف حديقة احليوان والنبات يف با
احتفظوا جبمجمته يف غرفة التشريح بكلية الطب 

  .نجره الذي طعن بهخباحتفاظهم 
  .حّيا قرب امليدان بامسه اواليوم ّمسو

  .١٨٥ص٣٢س: جملة الضاد انظر
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من أكابر أمراء حلب  :رُسَليمان بن َجنَد
  .ه٥٨٧ مات س ،يف الدولة الصالحية

أكرب ملك عربي تعّده  :مان بن داودْسلۤي
اجلان وعرف  رويعتقدون أنه سّخ ،اإلسالمية نبّيًا
  .ُسليمان: وامسه يف العربية ،لغات احليوان

سّد ((: ومن عزائمهم للتفرقة بني املتحابني
ن داود يفارق باملسدود وحبر املمدود وخامت سليمان 

  .))....فالن فالنة
شلٓومٓون مبعىن : ة عربيةموسليمان كل

  .السالمة
  .ليُموليُمون وۤشۤش: وامسه بالسريانية

  .٨٢ص١٤ج : اية األرب للنويري انظر
  .ْسليمانز يمثل خنا]: من تشبيهام[

ان : يقولون يف البغيض يأكل :ماينالْسلۤي
سّم ناقع : الُسليماين: من العربية ،شا اهللا ْسليماين

: عن الالتينية ،مه الزيبق املصّفد األّكالاقو
SUBLIMATUM.  

  . SUBLIME CORROSIF: ويف الفرنسية
  .CORROSIVE SUBLIMATE: ويف اإلنكليزية          

  .وُسُلَمن وسولوَمنُسْلَمن : ويف التركية
  .ِشليمان: وهلجة مشايل املغرب تسميه

تقع بني التلل ]: من حارام[ :ةمانۤيالْسلۤي
  .وامليدان

أسست : ٤٤٩ص ٢ج  ))النهر((: زي يف غقال ال
تعرف باسم  يوه ،)ه( ١٣١٣هذه احمللة سنة 
 ،صاحب بستان كان يف جهة منها: سليمان چليب

اد به احملامي روامل ،د تعرف باسم حارة اخلّياطقو
  .جرجي بن مسعان خّياط: الشهري

قال : وٕحٕصر سليمانية :ةمانيّۤحصٔيرة ْسلۤي
 ،امانيةـحصرية سليمانية حتريف س: دوزي

نة ينوع من القش ينبت يف أرباض مد: والسامان
ومنه كانوا  ،طني امسها َبْيسانـصغرية يف فلس

  :سيـقال اإلدري ،دًاـون حصرًا مجيلة جـيصنع

 ،نبت ا السامان الذي يعمل منه احلصر السامانيةيو
وليس يف بر الشام شيء  ،واليوجد نباته ألبّتة إال ا

  .منه
: ي ورديــأو الساِل :ديْرئوالَسِل
شهاب الدين حيىي بن َحَبش : يِدْروحتريف الُسْهَر

الصويف الذي وفد حلب من ُسَهَرَورد يف إيران وكّلم 
حبكمة اإلشراق املتأثرة علماء الظاهر فيها 

وسجن يف  ،فأفتوا بإباحة دمه ،فالطونية اجلديدةباأل
غم إعجابه ر-سل إليه امللك الظاهررمث أ ،قلعة حلب

مث دفن يف ظاهر  ،من خنقه يف سجنه بالقلعة -به
  .املدينة أمام باب الفرج
  :ومن شعره

  األرواُح مأبدًا حتّن إليك
  حياُنها والراُحَرووصالكم 

  للعاشقني تكّلفوا وارمحتا
  ى فّضاُحوستر احملّبة واهل

  بالسّر إن باحوا ُتباح دماؤهم
  وكذا دماء العاشقني ُتباُح

  :ويف منظومة الشيخ وفا الرفاعي
  السهروردّي الصغري حيىيو

  وحوله أتباعه يف الدنيا
  وقربه يف القرب من باب الفرج
  ِعَوج من إىل الَشمال ليس فيه

منني : متل عبد السليوردي]: من تشبيهام[
يعتقدون أن من كراماته وأمره (رتل بإيدك بماكمشتو 

من أنفو  ،العجيب أنك إذا كمشتو من أدنو بتنقلع
  ).من إيدو بتملص ،بنخلع

  .٨وص ٥عدد ٢١وص ٣٦ص ١١عدد١س: جملة األديب انظر
 ٧٠٦ددوع١٩ص ٧٠٥وعدد ٢٥ص ٧٠٢عدد ١٤س: وجملة الثقافة

  .١٤ص
  .١٤٥و١٠٦ص١٧س: وجملة احلديث

 ،ّمـسقاه الُس: هـَسّم: عربية :َسّم
  طعاَمـوال ،ّمهاـأصابته بُس: ه احلّيُة وحنوهاـَسّمت
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وآكله  ،والطعام مسموم ،جعل فيه الُسّم: أو الشراب
  .مسموم

  .انسّم للمطاوعة: وبنوا منها
فالن مسموم من فالن ]: من جمازهم[

لو كلمتني ّمسو وقلب قال ). يريدون أنه حاقد عليه(
  ).أزعجه: يريدون(لو وعيو 

والضّم (الَسّم والُسّم : عربية :الَسّم
  .كل مادة إذا دخلت اجلوف قتلت): أفصح

  .وهم سكّنوا ،الُسموم: واجلمع
  .٢١٦ص٢٤س: جملة امع العلمي العريب انظر

  .َسّم: ويف العربية
  .فشبهوه باحلية ،َقَلب ّمسو: ويقولون
  .ب ّمسولۤع: ويقولون
يقتل : يريدون ،سم ساعة: ويقولون

  .فورًا: لساعته أي
  .َسّم الربد رانكس]: ومن جمازام[ 

يا َسّم  رمفط: وينادون حول مفطر رمضان
  .يادّالق الدم

  .رمفط: انظر

أّول تلجة سّم وتاين ]: ن أمثاهلممــ[
د ّمها احلية مابرب. تلجة َدّم وتالت تلجة كول والتم

  .َسّما ضفحىت تن
  .سقطلي:  انظر :َسّم ْسقطلي
دواء يستخرج : عم الفارأو ٕط :َسّم الفار

  .من الفضة يهلك الفار إذا أكلت منه
  .دواء يقتل الفار: الَشّك: عربّيه
ماحييط : -قصرتو-السماء: عربية :الَسما

  .باألرض من الفضاء
  .السموات: واجلمع

فظًا جريًا وراء لوحتذف ألفها خطًا ال
  .حذف ألف كل ماكثر استعماله واليلتبسقاعدة 

مقابل : السماء: ويف اصطالح النصارى
  .اجلنة عند اإلسالم

  .َشٔمْيم: ويف العربية
  .ْشٔمَيا: ويف الكلدانية ،ْشٔميٓا: ويف السريانية

  .َشمو: ويف األشورية البابلية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة

  .َسمايات: واجلمع ،َسماي
: مشم مشن متطرن: اريتگمات أوويف ملح

  .السموات مسنًا متطرن
وكنت أفردت السماء بدراسة يف كراسة 

  .١٩٤٠طبعت سنة 
. ماَبساوّيا والسما زرقا]: من كالمهم[

بيناتن فرق . هالشغلة طلبناها شفناها باألرض
  .ماألرض للسما

  .لون مساوي: ويقولون
  .من ّمتك البواب السما: يقولون ملن يدعو

فك عن  ،روعن مسانا]: عنجهياممن [
كو بلطشك كف  ،انصرف عن مسا ديننا ،مساما
  .ش السما ْبدّمكبطرۤط

يزعمون أن شيخًا تركيًا ]: من نوادرهم[
: ﴾ذات اُحلُبك والسماِء﴿امسعه يفسر  ،كان يعظ

: ))ذات(( ،)هاهي ذي: أي(إيشته مسا : ))السما((
بيلري نه ده اهللا نه َبن بيلري نه َسن : ))كُباُحل(( ،صاحبة
الأعلمها أنا والتعلمها أنت واليعلمها اهللا : أي( بيلري
  ).أيضًا

البخل مانزل مالسما لكن ]: من كمام[
البخيل إذا تكّرم بتتعجب . ناس تعلمت من ناس

  .ماليكة السما
. ارقـاء والطــوالسم]: من كنايام[

  .بّدو يغّطي السماوات بالقباوات -الطارق: انظر–
يف هاملطرة ! ماشا اهللا]: استعارام من[

  .تفتحت ابواب السما 
  اف واحدــــإذا ش]: من اعتقادام[
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نامو أّنو السما حتت األرض بكون هاليلة ليلة مب
  .القدر

األرض ]: من دعاء األمهات ألوالدهن[
  .تنبت لك والسما تبعت لك

  ]:من شعرهم[
  هاحمبوبيت يف السما كيف الوصول لۤي: قال لو

  .هاد عإجرۤيگخشخش هلا بالدهب بتر: ل لوقا
: بني األرض والسما يف أش]: من ألغازهم[

  ).الواو(:
من قبيلة بّنا يقيم  ))ابوَسم((فخذ من  :َسما

  .رباض الباب ومنبجأيف 
جعل : ّمسى ابَنه زيدًا أو بزيد: عربية :َسّمى

  .باسم اهللا: قال ،َسّمى على الشيء ،امسه زيدًا 
  .تسمية وتسميت: التركيةواستمدت 

  .َشِمي: ويف السريانية
بعض األقوام االبتدائية التسّمي أوالدها 

  .كي التستدّل عليها األرواح الشريرة وتؤذيها
وبعض هذه األقوام االبتدائية تسّمي 
أوالدها أسوأ األمساء لترغب عنها هذه األرواح 

  .القذر واجلبان والبغيض: فتسمي ،يرةرالش
ذاع امسه : يريدون ،ى فالنانسم: وقالوا

  .وا على انفعل للمطاوعةنفب ،واشتهر
وساد هذا (اسم على ُمسّمى : ويقولون

  ).التعبري يف سورية ولبنان ومصر والعراق
أو مسِّي  يَسمِّ: قبل كل عمل: ويقولون

  .بالرمحان وْتعاوذ مالشيطان
تجّوز أّمي بسميه بكل من ]: من أمثاهلم[

  ...).بياُخدأو كل من (عّمي 
ّمسوك  .ّمسوك ِسيد التزيد]: من كمام[

: من قلة اللحم ّمسوا املعالق. مضانرص ر خۤلمسحّۤ
ت الكّمون وقبل هالشي قبل ماتولد حّضۤر. اهللا َحْمِد
  .تو حّنونّمس

  ]:من أغانيهم[
  !ّمسوكي ماأنصفوا ياعيين
  ق اآلسّمسوكي عرۤي

بياكل سمِّي بالبياكل وما ]: من اعتقادام[
ي بستعريو البلبس توب ومابسمِّ. معو الشيطان

  .الشيطان
 رمصد: الَسماَجة: بيةرمن الع :ةالَسماۤج

  .َقُبح: َسُمج
كان : مصدر َسُمح: عربية :الَسماح

  .جاد بشيء: َسَمح رومصد ،ميًارَسْمحًا ك
  .ماكان فيه تساهل يف الثمن: وبيع الَسماح

  .السماحة:  انظر
: يريدون(باح رالَسماح ]: من حكمهم[
  ).املساهلة ترّبح

أطلقوها على رقصة مجاعية قدمية  :الَسماح
لعل سبب التسمية أن السماح  ،ذات أحلان خاصة ا

رقص إيقاعي ديين وأدوات اإليقاع كالكوبة 
  .مسموح ا عرفًا وعادة وشرعًا

وذكرها دورزي يف تكملته وعّدها من 
  .اويشررقص الد

صت حلب دون سواها برقص واخت
  .السماح

  .السماعي والصلة بينهما: انظر
  .٢٩٩ص١س: جملة الشعلة انظر

  .٤٥٤ص٢٢س: وجملة الضاد

عمَرك شفت دب برقص ]: من كمام[
  .َسماح

  . مصدر َسُمح وَسَمح: بيةرع :الَسماحة
  .السماح: انظر

جال الدين والقضاة رولقب األتراك 
  .صاحب السماحة: أيمساحتلو : الشرعيني بقوهلم
لح به ـاملواد اليت تص: عربية :الَسماد

 ،بة من نقصـراألرض الزراعية وتعوض ماحلق الت
  .الزراعة من ها استعدادًا لضربـأو تغذيها وتدعم
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الزبل والرماد : ومن األمسدة الطبيعية
  .والسرجني

 ،وزبل احلمام على رأس األمسدة املتوسطة
  .واستعمله املصريون القدامى والفرس

منها السماد  ،وهناك أمسدة كيميائية خمتلفة
  .اآلزويت

وغريهم  ،وكلمة السماد يستعملها الثاقفون
  .انظرها. السواد: يقول

  دسَّم: انظر
  .٤٦٩ص . ٠٨٨س  :املقتطف انظر

بنوا  ،هالبنت جبّنن رَسما: يقولون :ارالَسٔم
 ، ركان أمس): العربية( َرال من َسِماملصدر على فَع

  .الُسمرة: ه رومصد
بسط يما: الِسماط: من العربية :الْسٔماط
  .ليوضع  عليه الطعام

  .صوماط: واستمدا التركية وقالت
 ،تقّدم ،الْسماط ممدود]: من استعارام[

  .الفرصة ساحنة واألسباب مهيأة: يريدون
و على عزمية بدون الرب]: من كمام[

  .ري ْسماطغعزمية بربك على 
والسماط  ،أنا مسّمط: يقولون :طالْسٔما

  .صعب
ويداوونه  ،والسماط ينتاب األطفال غالبًا

  .داج أو بالبيلون ميرس ويدهن بهيمبحلول السب
  

قبيلة من لواحق املوايل تقيم يف  :ةالْسماطيّۤ
 ة التابعة حلماة ويف أرباض  قلعةأرباض ْمَحرۤد

  .املضيق
  .معجم القبائل: انظر

  
: يقولون يف حفالت غناء بريوت :َسَماع
مصدر : الَسماع: من العربية ،َسماع! َسماع ياناس

  .مساِع مبعىن امسْع أو امسعوا: أو اسم فعل أمر ،مسع

 ،فالن حبب السماع: يقولون: الَسماع
الذكر املسموع وهم  ،مصدر مسع: الَسماع: عربية

  .أطلقوها على األغاين
على ) العربية(بنوا من َسِمع  :ٔعةاالَسّم

  :اسم آلة أطلقوها على مايلي: هفّعاَل
مسوه الَسّماعة ألنه : رافگالفونو -ً ١

كان أول أمره يدخلون يف األذنني أنبوبني ليسمعوا 
  .صوت األسطوانة اخلفي

وعرض أول واحدة منها يف بستان 
واملستمع كان يدفع أبطنعش ملدة ثالث  ،درالشهبن

  .دقائق أو لدورة األسطوانة الواحدة
يدخل الطبيب أنبوبيها : ّمساعة احلكيم -ً ٢

  .سم الداخليةيف أذنيه ليسمع ما حركات اجل
وهناك ّمساعات تسمع دون إدخال شيء 

  .يف األذن
أطلقوها على اجلهاز : َسّماعة التلفون -ً ٣

لألذن وأخرى للفم مهمته التقاط الذي له ثغرة 
  .الصوت وإرساله

  .السّماعات: اعةومجع كل ّمس
  .أرادوا ا وقت الصراخ ،ساعة ّمساعة: وقالوا

  ]:من غنائهم التهكمي[
  بباب القاعة وعكرتين            ةعــيت قّبيـقّبيع

  اعة ّمساعةـصارت س        وملا جابت الليمون   
اصطالح تركي استمدوه من  :الَسماعي

موع ـع والذكر املسـمصدر َسم: الَسماع: العربية
ك أطلق األترا ،وبعدها ياء النسبة ،-السماع :انظر–

نوا فيه حىت يف الَسماعي على خمتصر البشرف وتفن
ويالحظ أن السماعي للرقص  ،عزفه لدى الرقص

  .ورقص السماح فيه تقارب لفظي معه
  .السماعّيات: ومجعوه على

 نبات: الُسّماق: من العربية :الٕسّماق
شديد احلموضة حيمضون به  ،كالبطم مثره عناقيد
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ة رزه: ويسمون مثره ،وغري ذلك رتاشي والزعاحمل
  .السّماق
  .وأوراقه تستعمل يف الدباغة والصباغة والطالء      

  .وأنواع السماق كثرية
  .املوسوعة يف علوم الطبيعة ودائرة املعارف للبستاين انظر

لّلون األمحر املمزوج  يلون ّمساق: وقالوا
  .باألزرق

: واستمدته التركية من العربية فقالت
  .صوماكي: وقالت يف اللون ،سوماق

  .SUMAC: واستمدته الفرنسية من العربية فقالت    
  .أيضًا SUMAC: ومثلها اإلنكليزية فقالت
  .SOUMAKH: ومثلها الروسية فقالت

: ويف الكلدانية ،ُسوٓمقٓا: ويف السريانية
  .ُسوٓمَقا مبعىن السماق ومبعىن اللون األمحر

  .١٧١ص٢٦س: جملة الضاد انظر
  .وورد ذكر السّماق يف اآلثار الفرعونية

القاق  حلم لحمالأبشع ]: من أمثاهلم[
وأبشع احلمض محض السّماق وأبشع الرجال 

  .بالطالق وأبشع النسا البتطّر يف السْقاق البحلف
ويزعم احللبيون أن اليهود إذا رأوا جنازة 

يريدون كمالتها  ،ّمساقي: لبعضهم مسلم قالوا
  .ل الباقيعقبۤا:  عندهم

]: ارمــمن مآكلهم ومش[ :ةالسّٕماقيّۤ
خ مع ماء منقوع السّماق ومفروم الباجنان أو بطيحلم 

: األرضي الشوكي ويقالمفروم اللفت أو مفروم 
  .ية الشوكي ويسكتون عن غريهقّمسا

ويأكلون السّماقية جبانب الرز أو جبانب 
  .الكسكسون

وإذا طبخوها بكرات الكّبة مع كتل اللحم 
  .الكّبة بسّماقية: بعظمه مسوها
ّمساقية بلحم القاق ]: من كمام[

  .وملوخية بلحم البزاق
  .أطلقوها على بائع السمك :الَسّماك

  .ةكني والسَّماۤكالٕسّمۤا: ومجعوها على
مساكة هاحليط إينچني : يقولون :ةالَسَماۤك

بنوا على  ،حاجة َسماكة وقلة ذوق: ويقولون ،ونص
: يريدون ،يظلَفعالة من السميك عندهم ملعىن الغ

  .دية كانت أو معنويةاالغالظة م
 ،بلهجة البدو مبعىن عتيق الثياب :الْسمال

  .َدِريس ،َخَلق : ثوب أمسال: من العربية
أطلقوها على بائع السمن والزيت  :الَسّمان

ودبس الرمان والرز والربغل وحنو هذا من مواد 
وأمسوه على تغليب  ،الطبخ عدا اخلضر واللحم

  .كما أمسوا العّطار على التغليب ،السمن على غريه
: نني وعلىالسّمۤا: ومجعوا السّمان على

  .ةۤنمالْسمۤا
  .ةۤنالْسمۤا: واسم هذه التجارة عندهم

جور السّمان والعدل ]: من أمثاهلم[
ثر شراء صد فيؤتمن امرأته التق هيقول(  النسوان

  ).ن بيتهّولوازمه من السّمان والمي
  .قاموس الصناعات الشامية انظر

  .السمان املتقدمة: انظر :ةنۤاالْسم
أطلقوه على اللون األزرق  :الَسماوي

  .كلون السماء
الدرب َسْمت من هون : يقولون :الَسْمت

: عن اليوناية ،حسن االجتاه: عربية ،لقلعة مسعان
SEMITA :الطريق.  

  .ا املطرحوَسَمت: وبنوا منه الفعل
: يقولون ،من مفردات الثاقفني :الَسْمت

: عربية ،وهو من اصطالح علم اهليئة ،مست الراس
نقطة من الفلك ينتهي إليها اخلّط اخلارجي من مركز 

  .الشخص ةقام ةرضية على استقامالكرة األ
نقطة ومهية واقعة : السمت: وبتعبري آخر

  ابلهـايق ،ت الراسـراصد تدعى مسـفوق راس ال
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لراصد تدعى مست الَقَدم انقطة أخرى تقع حتت قد 
  .ومست الراس والقدم مها قطبا دائرة األفق ،أو النظري

آلة يقطع : من اصطالح البيطار :ٕسَمتٔراش
: ))ُسْم((: سيةرمن الفا: ا البيطار حافر الدواب

  .الَقّص: ))ْتراش((و  ،احلافر
فالن مسج ومرتو ْمسجة : يقولون :جٕسۤم

: من العربية ،ويل عليّٓن ،ن مسج وأكلن متلنوحكٓي
قُبح فال رونق : الصفة املشبهة لَسُمج مساجة: الَسِمج

  .له والطيب مذاق
فالن مسح ومعاملتو : يقولون :الَسْمح

  .انظرها. الصفة من َسَمح التالية: ٕسْمحة
  .وهم رّدوا ،الُسَمحا: واجلمع
َسَمح بكذا َسماحًا : عربية :َسَمح

  .أعطاه إياه: له بالشيء ،جاد: وَسماحة
  .انسمح: نوا منه للمطاوعةوب

أطلقوها : من مفردات الغّنامة: الَسْمحا
  .صفة على الشاة الرمادّية اللون استحبابًا للوا

َسّمد : عربية ،من مفردات الثاقفني :دّمَس
  .جعل فيها الَسماد: األرض

  .السماد: انظر
  .سّود البستان: وغري الثاقفني يقول

  
شاف اخلشب مقلوع : يقولون َسٔمر

  .شّده باملسمار: عربية ،وَسَمرو
  .حديث الليل: عربية :الَسَمر

  
  .صار لونه أمسر: َسُمر: من العربية :رٕسۤم

: الَسمران ومؤنثه: وبنوا الصفة منه على
  .عدا عن استعماهلم األمسر والسمرا ،السمرانة

َسَمره : ّمسر الباب وغريه: عربية :َسمّٔر
  .باملسمار

  

: - ويقصر – الَسمراء: عربية :الَسْمرا
  .مؤنث األمسر
قويل بيضا واسكيت وقويل ]: من أمثاهلم[

  .مسرا واوصفي
: ينادي بياع الكماية]: من نداء الباعة[

  !. ا يابنت العربرمس
  .ننوا ودبكوا يف املفاضلة بني البيضا والسمرافوت      

  :ومما افتخرت به السمرا
  ديةـاألفن  اّدوا هيت       ية  ـة بصينـّالسمرا كب

  وعنرب  متر  فة من         رالسمرا بيضا وشي أكت
  شوفوا قد مني حببو       و  ـعة ظل رّبـاألمسر مل

  .بينهما رالبيضا ترى فيها احلوا: رانظ...  

  .مسر: انظر :السمران
أطلقوه على طائر من فصيلة  :الَسٔمرٔمر

يزعق على اجلراد فيهب  ،الزرازير موطنه البالد احلارة
واليلبث مايأكله حىت  ،مذعورًا ويأكل منه كثريًا

وإذا كان البحر قريبًا من اجلراد ألقى  ،رجه منهخي
  .بنفسه اجلراد فيه حىت ينجو من بطش السمرمر

ويترك له يف بساتني حلب مثر : قال الغّزي
  .التوت ليتفكه فيه

يومية نعوم ((د ذكر السمرمر يف روو
  .٤٨٢ص٣٧س: املشرق انظر ))خباش

: الوظواظ واجلمع: ويسمى يف جبل مسعان
  .الوظاويظ

فتكه باجلراد بوكما ينفع السمرمر الزّراع 
ألنه يفتك أيضًابالنحل، ومن كالم  يضّر العّسالني

  .وظوظ: انظر. اهللا والوظاويظ: العّسالني
أول معجم ذكر السمرمر هو حميط و

  .))الرائد((مث ذكره . احمليط
السمرمر آتية من أنه يسمر بويظن أن تسميته 

َسَمر : فقالوا، اخلشب راجلراد مبنقاره كما يسمر النجا
  .َسمرمر: قطعها األخري فقالوامث كرروها جمتزئني مب

  .٣٣٩ص٢٨س: جملة امع العلمي العريب انظر
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  .٦٢٠ص٨س: وجملة لغة العب للكرملي

 ))األلفاظ الزراعية((كما يف -وامسه العلمي
  .PASTOR RUSEUS: -للشهايب

وقع يف أشعار : ))شفاء الغليل((وجاء يف 
وهذا  ،قغري جيص: وهو بالتركية ،عربية للمولدين 

  .اللفظ فارسي
  .يرحل شتاء: وقال دوزي

امسيك : اطبون اجلراد وهم ممسكون بهوخي
  .احلجر قبل ماجيي السمرمر

: فالن متل السمرمر]: من تشبيهام[
  .من هون) بسلحو(بياكل من هون 

أطلقوها على بزرة الدّملة  :الَسٔمرمٔرة
 ،إىل أصلها ومل تِد ))سّن فارة((املسماة عندهم 

ولعلها آتية من الثمر ألا على شكل بزرة وبعدها 
  .مؤمل: أي مثر ُمّر أي ))ُمّر((

مصدر َسِمَر : الُسمرة: من العربية :الٕسْمٔرة
  .لونه راّمس: الشيء

  .٣٨ص٢ج : اية األرب للنويري انظر
املتوسط : الِسمسار: من العربية :الٕسمسار
  .الدّالل أيضًا: ويسمونه  ،بني البائع والشاري
وهم سّكنوا السني  ،الَسماِسرة: واجلمع

  .الثانية
-سپسار: والسمسار معربة عن الفاسية

  .-))برهان قاطع((كما يف 
  .َسفسار :ويف العربية
  .سيمسار :ويف التركية

  .الٕسْمصار: ويف هلجة تطوان
  .SENSALE: ويف اإليطالية

  .قاموس الصناعات الشامية انظر
  

املتقدمة  ربنت العربية من السمسا :َسْمَسر
  .راْملسمۤس: واسم الفاعل ،فعل مسسر مسسرة

  .يف احلديث رووردت مسس

  حيتمل أن يكون أصل: رـقال أّدي شي
أو  ))سفسر((الكلمة أراميًا مأخوذًا من فعل 

فتل ودار يف بعض : املستعمل اآلن مبعىن ،))سوسر((
  .القرى

ساوم : َسْفَسر: يف األرامية: ونقول حنن
كما يف  -ومثله َسْفٓسرٓا ،السمسار: وسفسريٓا ،بالثمن

  .للقرداحي ))بابلال((
  .جرتهُأ ،حرفة السمسار: عربية :ةالَسْمَسٔر

 نبات: مسالِسِم: من العربية  :مٓسالٕسْم
  .الشريج هيستخرج منه حّب

ة الٕسْمْسۤم: منه عندهم والواحدة
  .والسمسماي والسمسماية

  .ات والسمْسماياتمالسمْس: واجلمع
  .ورد ذكر السمسم يف اآلثار الفرعونيةو

 ،وِسْشمٓا ُشوْشمٓا وِششمٓا: ويف األرامية
  .ويف الكلدانية بفتحها
  .َمشوَش: ويف البابلية
  .وساماششاُمو : ويف األثورية
  .SICAMON: ية القدميةنويف اليونا

  .سوسام: ويف التركية
: واستمدا الرومانية من التركية فقالت

SUSAN.  
  .CHOUCHMA: ويف األرمنية من السريانية

إينا شي إذا أكلتو كّلو  ]:من ألغازهم[
 بكون غذا طّيب وإذا أكلت نّصو بكون سم قاتل

  ).السمسم(
مسم اهلند وأهم البالد اليت تنتج الس

  .رما واملكسيك والسودانووالصني وب
: سداها خيطان: صاية مسسمية: ويقولون

وحلمتها خيط ذهيب واحد بلون  ،أبيض وأسود
  .السمسم

  وهي: ميةـاحلالوة السمس: ويقولون
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احلالوة الطحينية نفسها تعجن بالسمسم املقشور مث 
  .ترق وتقّطع

  .ويستخرجون من السمسم السريج بعصره
  .هانظر

 :وثفل السمسم بعد العصر يسمونه
  .هانظر .الكسابية

ويستعملون حب السمسم يف الزعتر ويف 
  .ازق والفالفل والكسابيةالكعك واخلبز والرب

التقول مسسم حىت يصري ]: من أمثاهلم[
صري يالتقول فول ت: يشبه مثل املصريني(ْدل بالٕع

  ).باملكيول
  .١٧٩ص٤١س: املقتطف انظر

  .٣٤٨ص٢٥س: وجملة الضاد

 - ويلفظون سينها صادًا - :َسٔمط
َسَمط اَجلْدَي واَحلَمل : عربية ،ةَسَمط القشّۤ: يقولون

  .نتف عنها صوَفها باملاء احلار: بوحةذوالشاة امل
  .انسمط: وبنوا منها للمطاوعة

  .مسَّط: انظر
 - ويلفظون سينها صادًا - :َسٔمط

 طجماز من َسَم: كّف صرصعو ومسط: يقولون
كأن الضرب لشدته نتف عن املضروب  ،املتقدمة

  .شعر وجهه
  .ضربه بالسوط: مشصه: ويدانيها يف العربية          

  .ضربه: اصصمده بالع: كما يدانيها فيها
: يقولون - وتلفظ سينها صادًا :ٔسمّٔط

وافخادو  ،مالكلس أو مالچمنتو طةإيديه ْمَسّم
ط بنوا على فّعل للمبالغة يف َسَم: مَسّمطة مالٔعٔرق

  .اَجلْدي وحنوه املتقدمة
حّس األذن بإدراك : عربية :الَسْمع

  .الصوت
مسعًا : وقد جيارون الصيغة العربية فيقولون

  .وطاعًة
  

  .خّف مسعو ،تقل مسعو]: من كالمهم[
أدرك ماتراَمى : َسِمع: من العربية :عٕسۤم

 ،أجاب وتقّبل: مسع اهللا دعاءه ،إىل أذنه من الصوت
وهذا كالم  ،أصغى إليه: ليهمسعه ومسع له ومسع إ

  .أطاعه: َسِمع له كالمه ،الُيعتّد به: الُيسمع
وهم قالوه وزادوا  ،الَسْمع: ومصدره
  .الَسَمع والَسماع
. والَسمعان ،وهم أمالوا ،الساِمع: وصفته

  .انظرها
  .انسمع: وبنوا منه للمطاوعة

  .ويف الكلدانية مثلها ،ْشَمع: ويف السريانية
  .َشَمع: ويف العربية

  .مشع: اريتگويف ملحمات أو
 .فالن كالمو مسموع]: من كالمهم[

ع أو واهللا أنا ماشفت لكن عم حبكي عالَسْم
ببهدل ابنو ألّنو عطى  عم َسماع أدين ،عالَسَمع

  .شامساع وطنّۤ ،الشّحادة محرا
: يريدون ،وامساع ْشَوي ،امساع: ويقولون

  .انتظر
الصوت سامع : ويقولون للتربؤ من الشيء

من  وهو تعبري(صوت حممد وعلي ): وقد يزيدون(
  ).شيع سائدًا يف حلبتعهد أن كان ال

 .البعيش كتري بسمع كتري]: من حكمهم[
  .يعنيه بسمع ماال يرضيه بتداخل يف مااللا

عكن اهللا يرزقنا الطحني لنسّم]: من أمثاهلم[
  .دق الباب بتسمع اجلواب. طق العجني
. زنحت ح جّربامسع تفر]: من كمام[

 ،ياطيل بتسمع الْعآخر اللْب. سمع؟ ٕيمن ٕبقرا من 
من بقرا؟ : فرمان كالب. جمنون حيكي وعاقل يسَمع

تتسمعي  - !ياكّنة –عم حبكي لك . من بسمع؟
  .البسمع كالم مرا) هوا(ابن ) هوا!. (ياجارة

  .النمل) تفليت(بسمع ]: من كنايام[
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اصطّفوا أش اَملشايخ إذا ]: من أهازجيهم[
مسعوا السلتة يف بغداد شلحوا نعالن  ،ماصّح للن هّفوا

  .وحتّفوا
: ّمسعه احلديث أو الصوَت: عربية :َسّمع
  .جعله يسمعه
اهللا يسّمعنا عّنك ]: من دعائهم لفالن[

  .األخبار الطيبة
َسّمعَتين باَحلَلق ّخبشت أنا ]: من كمام[

مت أنا رََّعّشمتين يف اَحللك خ: ويف الكويت(داين 
  ).وداين

 ،نۤدعم بسمعوا يف اْملوۤا: يقولون :َسّمع
  .ون اهللا أو النيب يف املآذندميّج: يريدون

  .عم بشوقوا: ومحاة تقول
مابصري املرا ختسل ]: من كتاب اللباد[

  .خرقا أو خرق اوالدا ّملا بسّمعوا
  .الصفة املشبهة من مسع: عربية :الَسْمعان

  .ةالسمعاۤن: وهم يقولون يف مؤنثه
  .السمعان ماهو هٓون]: من كمام[

تعريب  ،النصارى رمن أمساء ذكو :َسْمعان
  .امية مبعىن السامعرمشعون األ

: ِسمعان: والعربية تقول :يَسْمعان العمود
ولد يف  ،وهو األكرب املعروف باحلليب ،بكسر السني

وعبد اهللا على  ،سيسان من جبل مسعان وتنسك
وبعد موته أقيمت  - لنصارىحسب اعتقاد ا-عمود

يف الفن  ية تعترب آيةكحول عموده هذا كنسية ملو
  .٤٥٩مات س ،املعماري الكنسي

أما مسعان العمودي األصغر فراهب قديس 
تنسك على عمود أيضًا منذ أن كان عمره سبع 

مث ثانية يف جبل قرب مصّب  ،سنني قرب أنطاكية
حول ة رئس واألدياوبعد موته أقيمت الكن ،العاصي
ه رة أجيال إىل أن دّمروظل الدير عامرًا عش ،عموده
  .٥٩٢مات س ،زلزال

يطلقوا على كنيسة مسعان  :قلعة مسعان
بنيت يف  ،أصلها كنيسة بيزنطية ،السابق األكرب

وقرا مدينة دير . النصف الثاين من القرن اخلامس م
  .مسعان

  .٤٥ص٣٢س: جملة الكلمة رانظ
  .٣٠٧ص٢٨س: وجملة الضاد

 تالصي: الِسمعة: من العربية :الٕسْمٔعة
  .ة أو سيئةمسعة فالن حسن: تقول ،ركوالِذ

  .مسعتو مسك أو مسعتو زفت: ويقولون
  

بطن من قبيلة العون يقيم يف تل  :الَسْمعوان
  .جنويب عني العرب: أمحر ودبا

املنسوب : لغة هلم يف اإلمساعيلي :الَسْمعوين
  .إىل املذهب الباطين

  .اإلمساعيلية: انظر
  .انظرها. ارةفلغة هلم يف سن  :الٕسمفارة

  
: SYMPHONY: من اإلنكليزية :ةالسمفٓونيّۤ

قطعة  :الالتينيةعن   SYMPHONIE: أو الفرنسية
موسيقية ذات أصوات هرمونية منسجمة تعزفها 

  .ويتخللها أربعة فواصل صامتة ،ةلأوركسترا كام
  

من ضروب حيوان املاء يف : عربية :الَسَمك
  .البحار واألار والبحريات

  .األمساك: واجلمع
 والَسَمكاي الَسَمكة: والواحدة عندهم

  .والَسَمكايات
  .وأنواع السمك كثرية

ويأكلون منه السّلور والفرايت ومسك 
احلّيات ومسك ر عفرين ومسك العاصي وما جيلب 

ر كسمك من إسكندرون والالذقية من مسك البح
ْربيدن اَجلوملي والبحري والسلطان إبراهيم اللّقز الر

  .والفرّيد واألفتياس والقّجاج والّلوَرك والُبوِري
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وقبل أن يقطع األتراك ماء قويق كانوا 
  .تاريخ رسل اإلنكليزي وفيه رمسه انظر. مسكه نيأكلون م

ويأكلون السمك مقليًا بالزيت أو بالفرن 
ويتخذون منه الكبة  ،دورةمع البطاطا والبصل والبن

  .وقلما يشوونه ،بسمك
  .السّماك: وبائعه

الَسَمك َبال : ويسّمون اللفت املقلي
  .َحَسك

  .ْبَدّمو عايش]: وينادي بياعه[
  .والسمك طعام اليابانيني املفضّل

يو مشايل حلب يشترون رؤوس ووقر
السمك من العمق ويضموا يف خيط ويدخلون ا 

: حديث القرية كلها يف يومهاإىل قراهم ويكون 
  .إه أهللا يهّنيه ،فالن جاب مسك

  .٣١٢ص١٠ج: كتاب اية األرب للنويري رانظ
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

  .أعمار السمك: ٦١٧ص٥س: وجملة الضياء

لوال هديك الَشَبكة ماأجت ]: من أمثاهلم[
أنا السمك البّني إن شفت أحسن مّني . هالسمكة
 ،نأنا هو: قال لو الفرايت): يزيدونوقد (التاكلين 
  .مع األزغر مّني مو مع األكرب يكالم: قال لو

اللزوم للسمك يف : ويعجبين مثل الفرس
  .بركة الماء فيها

فالن إذا بزق يف البحر ]: من كنايام[
) بعقبو(رميناه يف البحر طلع بـ . بتناكح السمك

فالن . َمسك) َسْلح(راح ). حمظوظ: أي (:مسكة 
  .عضم مسك مابنبلع

حدا بشتري مسك باملي؟ ]: من كمام[
ويسود هذا املثل يف  ،بالشط: ويف العراق ،أو بالبحر(

  ).سورية ولبنان والعراق
من : فالن متل السمك]: من تشبيهام[

القوي بياكل : العاَلم متل السمك. ع ماملي مبوتٕطۤل
  .الضعيف

 ّنالبياكل مسك وَلَبن جب]: ومن اعتقادام[
  ).ذلك يرىوعلم اليوم ال(

  .٤٠٦ص٦٠س: املقتطفانظر
النفسا إذا أكلت مسك ]: من كتاب اللباد[

  .مابتجيب صبيان
فالن أكل مسك وحّسك ]: من توريام[
  .ومات

اجلماعة مجعناهن ويف ]: من ألغازهم[
البيت ازم مالُطَوق واجلماعة  ،البيت حّطيناهن

  ).السمك يف الشبكة(:كمشناهن 
  .زيت السمك: انظر: ت السمكزۤي

وصار ٕسْمك  ،مسك التلج: يقولون :كٕسۤم
: َسَمك البيَت: من العربية ،نياملي يف الربكة إينچ

  .وهم استعملوها الزمة ،رفعه
ك وْبٕسْم ،ك ايديْبٕسْم: ويقولون

  .إصبعة
  .صار ْمسك الغربا باحلوش شربين: ويقولون

مسك العجني الزمو شوية : يقولون :كٕسۤم
ومل أجدها ذا املعىن يف  ،يستعملوا مبعىن غلظ: مي

): العربية(ولعلها جماز من َسَمك  ،))التاج((أو  ))املنت((
كأن االرتفاع واالمتداد فوق السطح اليتأتى  ،تفعرا

أال ترى أن األجسام ذات  ،إال باملواد الغليظة الاملائعة
وا عن روهم عّب ،ول والعرض والعمقالط: أبعاد ثالثة

عبري عن الغليظ توعلى كل فال ،العمق بالسمك
  .بالسميك الدقة فيه

: ويقولون: قال الشيخ إبراهيم اليازجي
السمك : ومصدره عندهم ،صفيق: ثوب مسيك أي

وإمنا الَسمك : وكل ذلك من كالم العاّمة ،والسماكة
مسكه كذا  بىن جدارًا: تقول ،يف اللغة مبعىن االرتفاع

: وشيء سامك أي ،وهو من أعاله إىل أسفله ،ذراعًا
  .ومل يسمع مسيك والمساكة ،عال طويل
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يستعملوا متعدية لسمك مبعنييها  :َسّمك
ومل أجدها  ،ّمسك احليط وّمسك العجني: املتقدمني
  .على وزن َفّعل ))التاج((و  ))املنت((يف  ةمستعمل

ضّد : َسّمك الشيَء: على أن املنجد قال
  .رّققه

  .ك لبسكالزم تسمّۤ أجا الشتۤا: يقولون
  
: كَسّمك عقلو وّمس]: ومن جمازام[

 ،وفكرو مسيك ودّمو مسيك ومزحو مسيك ،وّچو
  .ومعالقو مسيك

  
جعل فيه : َسّمم الطعاَم: بيةرع :َسّمم

  .سقاه الُسّم:وفالنًا  ،الُسّم
  .ويف الكلدانية مثلها ،َتسّمم: ومطاوعه 

فالن يسّمم : الغرب قوهلمواستمدوا من 
  .ّمسم اجلّو ،ريسّمم األفكا ،*الرأي العرب
  

الَسمن : من العربية ،ةوالَسمۤن :الَسْمن
أو  ضج من اللنب باملخرمادة دهنية تستخ: والَسمَنة

 ، -السمن النبايت: انظر-النبات بعض تستخرج من عصر
  .وإذا أطلق السمن انصرف إىل احليواين

  .وهم يسّكنون ،الُسمون: واجلمع
  .   نَشۤم: ويف العربية

  .ويف الكلدانية مثلها ،نْسۤم:ويف السريانية
: نمشم مشن متطر: اريتگويف ملحمات أو

  .السموات مسنًا متطرن
 فويف حلب خانات لبيع السمن والصو
  .تقع شرقي البلد السيما برية املسلخ وجّب القبة

: وأطيب السمن يف حلب السمن احلديدي
  .عشرية احلديدينينسبة إىل 

________________  
  .ذا وردت ولعله أراد العام أو العريبكه- *

  

السمن احلموي : ويسمى السمن احلديدي
  .ألن محاة تتوىل االجتار به ،أيضًا

وكانت إستنبول يف العهد العثماين تعتز 
  .وتفاخر بالسمن احلليب

السمن احلديدي والرز ]: ومن أمثاهلم[
  ...).اجليد هو احلديديالسمن : أي( الرشيدي

نسبة إىل : وأنظف السمن السمن اخلميسي
  .عشرية البومخيس

  .ومثله لون ْكرمي ،لون هالشي َسْمين: ويقولون      
يف قصيدة  ١٩١٣وورد سعر السمن سنة 

  ...ة رطًال بأربعنيوالسمۤن: إلياس مسابكي الشامي
  .نظمها بالعامية مبناسبة الغالء يف عهده

فالن مع مرتو أو مع شريكو ]: تشبيهاممن [
أحلى من الَذوب ((: ويف العربية( متل السمن والعسل

  ).))باإلذواَبة
  ]:من أغانيهم التهكمية[

  إال السمن يكون طايف     طايف  ــباكل الق ما
  !اخواين ْبَلّحق عشرة يا     باكلو ْوقليب مو خايف  

  ]:ومن مناغاة أمهام[
  هدْبس ومسنة باجلّر        ج اهللا جۤيَحْج اهللا ياْح
  والبيسة تطلع بّرا     ّببو   ـــباكل أنا وال

  :ومن معارضات الزيين
  بالسمن مقلّيًا أَتى) الضمري على الكبش(ياله 

  !نفحة من طيبه حتيي الِرمام
  كّبة فيه أحاطت غرقت

  بسمون ّمشها َيِربي الُزكام
  .ضلع بصحون أتى غريق مسون: غريه
  :غريه

  ان قمعت بعد نضجهاضوحلمة 
  بَبْيض على السمن استوى وتوّردا

  ور ُمشعِشعرمن َسمنه نور الس: غريه
  :غريه

  أكل الدجاج هو العالج وحّبذا
  بالسمن لو ُيقَلى وذاك ُمرامي



 

٣٩٩ 
 

  :غريه
  برغلو يف رزكذاك) الضمري على اللحم(وادفنه 

  واقليه بالسمن البهّي السامي
  :غريه
  الَسْمن) الضمري على الكنافة( اوقد فاح منه
  كالَندِّ والعطِر
  :غريه

  ةبالسمن مع حلم) الضمري على الكماة(وإن ُقليت 
  حاد ثالث حّل بالواحد الوتِرا اّتذف

  ومل تدِر أّي السمن واللحم والكما
  وهو من أعجب األمِر ،الطعُم فرد إِذ
  ررُدوالسمن عام على األمراق كال: غريه
  ى وروى لناحَكومسن جديد قد :غريه
  ُهر الَبرِّزوالَقيصوم عن أ حيعن الِش    
  وبامُتنا بالسمن قد كان َقلُيها: غريه
  .وِببَسْمن جَرى كالوابل املص: غريه
  :غريه

  ءوس مع املقادم مجلةرواقلي ال
  بالسمن طبَق املقتَضى املطلوِب

  والَبْيض بالسمن املشّيح لّذ يل: غريه
  :غريه

  أقراص عرس نضجت) الفرنالضمري على (كم به 
  مسُنها السّياُح عمَّ الُتَرَبا        

  :غريه
  وكّبتنا أتتنا يف صواٍن   

  ّيارًة كساها السمن ِرحمّم          
  :هغري

  من بيت) الضمري على الكبة(جاءتنا 
  كّبة جتلو األكدار
  يطفو فوق الصواين        راروالسمن منها مد
  :غريه

  بالصدِرحّيت مساء تنجلي 
  بصماُء منها السمُن أضحى َيجِري

  .وعلى السمن القباوات استووا: غريه

  :غريه
  مسنًا وأدهانا        إذ مذهيب أن أشرقا   

  :غريه
  عّوما) الضمري على الكماة(والسمن فيها 

  ماـُلَق  فابَلع وكّبر 
  :غريه
  جيري) الضمري على الكبة(والسمن منها 

  ةـسحائبًا َسخّي     
  :غريه

  قّطع املعالَق والدهنا
  واقِله بالسمن يصدمنا

  :غريه
  أضحى مدامي مع نقلي      السمن بالبيض املقلي 

  :غريه
  بصماُء منها مسن سرى

  قد حازت لوزًا مع ُسّكْر
  :غريه

  وبسمن جيل) الضمري على كبة الفرن(ُمدَّت 
  الصدور

  :غريه
  السمُن كالغيث الركام) الضمري على الرز(ساح منه 

  :غريه
  مسنًا ودهنا) على اليربق الضمري(قد حوى 

  مع حلم وَبهار
  والسمن سال منعش األرواح: غريه
  :غريه

  ىة اليت أَرـــبالكّب    !   يتـواج! وافرحيت
  والسمن منها قد جرى     ضمن الصواين حمّمرًا   

مصدر ): العربية(حتريف الِسَمن  :الٕسْمن
  .َسِمن

: َسِمن ِسَمنًا وَسمانة: من العربية :نٕسۤم
  .ضّد هَزل ،كثر شحمه ودمسه

  اجلحش بسَمن من ضرسو]: من أمثاهلم[
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البفطس تورو بسَمن . وابن آدم بسمن من أدنو
  .كلبو

الكلب شقد مامسن : دارة عزة من أمثال
  .مابّتاكل حلمو

لما ك: رفالن متل الغرۤي]: من تشبيهام[
  .َمنأكل قتلة بْس

  .مسن والسمنان والسمني: انظر
أطلقوه على الزيت النبايت  :السمن النبايت

بإدخال : احملول إىل مسن نبايت بوساطة هدرجته أي
مث  ،عنصر اهلدروجني يف تركيبه فيكسبه متاسكًا

رائحة اصطناعية من نوع : يأيضاف إليه أّسانس 
  .رائحة هذا السمن

ومعمل الزيوت يف حلب ينتج من زيت 
  .ريه ضروبًا من السمن النبايتجوز اهلند وغ

: والطعاَم ،جعله َسمينًا: ّمسنه: عربية: َسمَّن
  .عاجله بالَسْمن

  .َشَمن: ويف العربية
طائر من : الُسماَنى: من العربية :الٕسمَّن

الُسماَنى أو : واحده ومجعه) اليت ترحل: أي(القواطع 
السلَوى : السماَنيات وهي: السماناة ومجعه: واحده

  ).بةالعربانية املعّر(
هو : قال الدكتور املعلوف يف معجمه

ويف لبنان وبعض أحناء  ،املعروف يف مصر بالسِّّمان
ويف بعض أحناء  ،ُسمَّن ويف حلب ،رِّيالشام بالِف

  .ُمَريغي: اديةـالب
  .٢٤٥ص١٠ج : اية األرب للنويري انظر

 ٩٠وس ٥١٩ص ٢٠وس ٣٩٥ص ١٩س :واملقتطف
  .٤٤٩ص

بنوا الصفة املشبهة على فعالن  :الَسمنان
  .الْسمني أيضًا: قالواو -انظرها–من مسن 

  .الَسمنانني والْسمان: ومجعها
  .ةالسمناۤن: ومؤنثها
  .السمنانات: ومجعها
  .السمن: انظر :ةالَسمۤن

خرب احلوش ومسهد : يقولون :َسْمَهد
أزال ركام أنقاضها وجعلها مستوية : يريدون ،أرضا

  :ولعلها مما يلي ،مل جند هلا أصًال ،عليها صاحلة للسري
حنت من َسهَّل األرض ومن مهدها  -ً ١

  ).العربيتني(
هدها مرض وحنت من سوَّى األ -ً ٢

  .)أيضًاالعربيتني (
مساء ): العربية( ))السما((حنت من  -ً ٣
  .هدمه: البناء ))هّد((ومن  ،أعاله: كل شيء

  .ةَهۤدالَسْم: مسهد روجعلوا مصد
  .هدمتس: وبنوا من مسهد للمطاوعة

  *.التسهمد: دوجعلوا مصدر ْتَسْمَه
بانة ْرجروا صفتها جمرى اَخلْربان واخلََوأ

األرض مسهدان ساوى : بزيادة األلف والنون فقالوا
  .أو مسهدانة

حرفوا به  ،من أمساء ذكور األكراد :ٕسمٓو
  .))إمساعيل((

َسمأور عن : من التركية :الَسَموار
الوعاء النحاسي يف داخله نار : SAMOVER: الروسية

  .لغلي املاء الذي يتخذ منه الشاي
: وأصل كلمة الَسَموار يف الروسية كلمتان

SAMO بال  ،دون واسطة ،من تلقائه ،بنفسه: مبعىن
: التركيب يؤدَّمو ،يغلي: مبعىن VARو  ،معونه أحد
  .يغلي بنفسه

ساماڤار ويلفت : ويف األرمنية عن الروسية
  .لعمبعىن ُيش ))ڤار((النظر أن 

وإيران واألفغان وتركستان وتركية وسورية 
كما  ،الَسَموار: ولبنان وفلسطني ومصر والعراق تسميه

: ))دان((چايدان من الچاي و : تسميه باالسم الفارسي
  .أداة فارسية تدل على الظرفية املكانية

  .الچايدان: انظر
  .الَسَموارات: ومجعو الَسَموار على

  .هكذا وردت وأراها التسمهد - *
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وشهدُت يف طهران سوقًا لبيع الَسَموارات 
تشرف من شارع شرقيه عليه فتراه من بعيد 

  .أشعة الشمس عليه حمفل أشتات أمم النوربانعكاس 
  .اَملْسَخَنة: ووضع للَسَموار حممد دياب

بنوا الصفة املشبهة من َسُمح  :الَسموح
إمنا  ،والعربية التقوله ،جاد على َفعول): العربية(

  .الَسْمح والَسِمح والسميح: تقول
ه مسوح وّچو َسموح وبيعو وشرۤا: يقولون
  .وبنتو متلو مسوحة
حيوان بّري : الَسمُّور: من العربية :الَسّمٓور

 ،من أكلة اللحوم يشبه السّنور والثعلب وابن عرس
فراء البين الثمني اليتخذ من جلده  ،ةيعيش يف سيبريي

دون  :َسُمور: عن الفارسية. الذي اليتلف بسهولة
  .تشديد

  .احليوان للجاحظ يف فهرسه انظر

: ويف الكلدانية ،ُمسورٓا: ويف السريانية
  .َسُموَرا

  .َسمُّور: ويف التركية
  .سامور: ويف عامية التركية

واستمدت البلغارية السّمور من التركية 
  .SAMOUR: فقالت

وكان من تقاليد األتراك أن يلبس الباشا 
خرقة : يف املناسبات الرمسية ويسموا فرو السّمور

  .ويتوارثها أوالده من بعده الباشا،
: يقولون ،من مفردات الثاقفني :ّيالَسِم

  .من كان اُمسه اَمسك: السمّي: عربية: فالن مسيُّك
  .الصفة من َسُمح: عربية :الَسميح
  .مسيحة: وإناثهم ،مسيح: وا ذكورهموبه مس

  
الَسميذ والَسميد عن : من العربية :الْسميد

وهم يعنون به دقيق القمح  ،الدقيق األبيض: الفارسية
  .اخلشن الطحن

  

  .SEMIDHALIS: عن اليونانية: وقيل
: ويف الكلدانية ،ْسميدٓا: ويف السريانية

  ).وتركخ الدال فيهما فتلفظ ذاًال(ْسميَدا 
: ين مسد لبنن: اريتگويف ملحمات أو

  .مخر ومسيذ لبنان
  .وِسميت ْسميْذ: ويف التركية

: ويسمون بائع الكعك املتخذ من السميد
  .دچييْسم

من يتحدث ليًال  ،اُملسامر: عربية :الَسمري
  .حتّدث الفكاهة والتسلية

  .ّمسي بلون مسرة الليل: قيل
  .مسرية: َسمري وإناثهم : ومسوا ذكورهم

: أطلقوها على الطعام التايل :ةۤمْسالْسمۤي
مث يكوى الزيت مع البصل  ،ُيسَلق دقيق الربغل

  .ويصب عليه
  .والسميسمة طعام الفقراء

ألا يشبه طعمها طعم  يْسمةممسيت بالْس
  .وها للتلطيفروصّغ ،السمسم

 ،ةالكركوۤد: مة أيضًاميْسويسمون الْس
رقص العبيد : ويلقبوا ،َيهَزْلگَُال: كما يسموا أيضًا

  .عالبيدر
  .ظر هذه الكلماتنا

: عربية ،من مفردات الثاقفني :الَسِميع
  .مبالغة يف الساِمع واُملسِمع

  .ىسَناُحلوالسميع من أمساء اهللا 
  .عبدالسميع: ومسوا ذكورهم

فالن َسّميع مالسمّيعة يف : يقولون :الَسّميع
أنه يغشى جمالس الطرب والغناء : يريدون ،حلب

بنوا على َفّعيل للمبالغة يف الفاعل من  ،وهو مغرم ا
  .انظرها. مسع

  .السّميعة: ومجعوا الَسّميع على
: السّميعة ومجعه: ومؤنث السّميع

  .السّميعات



 

٤٠٢ 
 

  .ويعّد احللبيون من السّميعة املمتازين
  .كأطلقوها صفة مشبهة من ٕسۤم :الْسميك

  .انظرها
: ويف الكلدانية ،ْسميكٓا: ويف السريانية

  .ْسميَكا
  شقّدو مسيك؟]: من كالمهم[

نقيض : الَسمني: من العربية :الْسمني
  .اهلزيل

  .وهم سّكنوا ،الِسمان: واجلمع
  .وا وأمالوانوهم سّك ،الَسميَنة: ؤنثهمو

  .شوَمن: ويف العربية
: ويف الكلدانية ،َشمينٓا: ويف السريانية

  .َشميَنا
ة لبني ماتتحرك الْسميۤن]: من كمام[

  .ةبتكون سكرت اْملديۤن
  .هدٓول وّزات ْسمان]: من استعارام[
  
إذا رادت الْسمينة ]: من كتاب اللباد[

دان عاخلارج يوم اجلمعة وقت األ لتضعف الزم تدخ
ومابصري تتأّخر كتري متا  ،وتكّنس حاال باملكنسة فيه

  .تضعف كتري
 ،ر حليبمفّس: أمحد بن يوسف :الَسمني

  .٧٥٦مات س 
  

  .شحذه ،أحّده: َسّن السكَني: عربية :َسّن
  .انسّن للمطاوعة: بنوا منها

وينادي السّنان حامَال على ظهره سّنانته 
سّنان  ،امواسَسّنان ْسكاكني سّنان : ذات الدوالب

  .مقّصات
تبس قوالسّنان صاحب الدوالب هذا ا

الدوالب من حّجاج تركستان ميشي من بلد إىل بلد 
  .حامًال أداة ارتزاقه حىت يبلغ احلجاز ويعود

  .مثلها: ويف الكلدانية ،َشن: ويف السريانية
فالن مسع أّنو يف إلو ]: من استعارام[

  .نيناتوسّن ْس:أو ،زقة من هالشغلة سّن اسنانو وأجار
وّقف زنبوط عاْملَسّن وقال ]: من كمام[

  .ٕسّن ألٕسّن: لو
لقبوا به الرّز والَشْرق يؤكالن  :َسّن وَحٔلق

  .معًا
سّن : يقولون ،من مفردات الثاقفني :َسّن

  .وضعه: عربية: القانون
  .انسّن القانون للمطاوعة: وبنوا منها

َسّنا مشو ماملدنية لقرلق وما : يقولون :َسّن
كان : َسّن الطريق: عربية ،سخي حيط أجرة َعَربانة

  .أول من سلكه
  

وهو يف  ،العمر: الِسّن: من العربية :الٕسّن
  .من لدايت: ينّس

  .أكرب عمرًا: هو أسّن منه أي: ويف العربية
سّن الطفولة وسّن الولدنة وسّن : ويقولون
قة وسّن الشباب وسّن الكهولة التمييز وسّن املراه

  .وسّن الشيخوخة وسّن اهلرم
ويف حداثة  فالن حديث السّن: ويقولون

  .السّن
السّن القانوين : وأنكر بعضهم أن يقال

السّن : ذهابًا منه إىل السّن مؤنثه فكان عليه أن يقول
ورد عليه بأن السّن هنا مبعىن العمر ومحلها  ،القانونية

  .على املعىن أوَلى
السّن إلو  ،السّن إلو حق]: من أمثاهلم[

  .حكم
  

عظم نابت يف : الِسن: من العربية :الٕسّن
وختصيص  ،ويرادفه الضرس ،فم احليوان يأكل به
  .الضرس باألرحاء ُعْريف
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: وهم يذّكرونه ،ن يف العربية مؤنثوالِس
  .سّن منخور

ن نۤاالْس: وهم يقولون ،األسنان: واجلمع
  .والْسنون

  .ناتالسنۤي: تصغريهويقولون يف 
  .نۤش: ويف العربية

  .َناۤش:ويف الكلدانية ،نٓاۤش: ويف السريانية
  .ِشُنو: ويف األشورية البابلية

: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة
  .نۤش

 ،َحّلى نرى سنينو: ويقولون يف مالطة
  .سنانهأ انظردعين : يدونري

األسنان عند األطفال بعد ستة  ردأ ظهوبي
ويتكامل ظهورها تدرجييًا حىت  ،أشهر من والدم

وهذه تدعى  ،يبلغ عددها العشرين خالل السنتني
مث تتساقط أسنان اللنب هذه يف سادس  ،أسنان اللَبن
أما  ،ارهم وختلفها أسنان لبقية العمرمسنة من أع

  .٣٠حىت ٢٠أضراس العقل األربعة فتنبت بني سن 
تان ونابان يباعرثنيتان و: سنان البالغوأ

  .هذه يف كل فك: وأربع ضواحك وأربع أرحاء
  .١١٢و٦٤ص٢ج: اية األرب للنويري انظر

  .٦٥ص٢٩س: وجملة الكلمة
  .١٥ص٥٩٧ددع١٢س:وجملة الثقافة

من اخلرافات : ١٥٩ص٣٤س: وجاء يف اهلالل
الشائعة أن يلقي الصيب سّنه يف عني الشمس من  

وقد  ،وهذه اخلرافة معروفة عند العرب ،خلف ظهره
كما هي معروفة عند صبياننا  ،ت يف أشعارهمرذك

وقد  ...وصبيان األوروبيني بل وصبيان املتوحشني
تكون عادة إلقاء السّن الشائعة اآلن بقية من بقايا 
العصور املاضية حني كان خلع السّن يشري إىل 

  .الرجولة
: الشمس ليب حني إلقائه يفويقول الولد احل

  .الدهب خدي سن اجلحش وعطيين سّن

إذا : قال اجلندي مامؤداه]: من عادام[
دعت أمه مجاعة من  ربدأت أسنان الولد بالظهو

ويكون  ،أهلها وأهل زوجها وجرياا وأصدقائها
ويأكل املدعوون السليقة مع  ،عزف ورقص وغناء

  .الفستق واللوز واجلوز وحب الرمان والسكر
وجييبه من  ،سّن َنَبْت:والدويقول أحد األ

  .أَنْت: يسمعه مسرعًا
  .اَنْت: انظر

وأطلقوا السّن على بعض ماينتأ من 
سّن املشط وسّن املفتاح وسّن : األدوات فقالوا

  .املنشار وسّن القلم
  ]: ومن كالمهم[

  .كناَتنك أو سنۤيعلى قد اسنۤا
القرصة بغضة ولو من ]: من أمثاهلم[

 .ن كلبةْمحّبة ولو من اسنۤا ةّضوالَع ،ّضةفأصابيع 
الختاف إال من أزرق العيون وأفرق الْسنون وُكوسا 

الولد إذا طلعوا . الدقون هدول ألعن مّنن مابكون
  ).ميرض: ألنه(و نكفاااسنانو َحّضروا 

فالن أو فالنة نّكاشة ]: من تشبيهام[
  ).ون أنه هزيل جدًاديري(اسنان 

سنيناتو َسّن اسنانو أو ]: مامن استعار[
  ).ومثلها يف التركمانية(

يب برّد عني سّن الد]: من اعتقادام[
إذا . كتري بسوسو اسنانو رالبياكل سّك. احلسود

ل تد مسنة بتنبت لو اسنان جَد ١٢٥عاش اإلنسان 
  .والداال

  ]: من مناغاة أمهام[
  وسّكر بني ْسنيناتا      ناتا  ـعالتكنينا ني

ـّ         يارّبي تكرب بنيت   اتاَتناكل من دي
عبدو ْعبيد : ديهزج األوال]: من أهازجيهم[

  .قرط الرباغيداسنانو بيض بقرط 
باسنانك بنكوش اسناين ]: كناياممن [

  ).يريدون أنه صغري(
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ويف  ،أطلقوها على فّص الثوم :ٕسّن ُتوم
  .احلبة من راس الثوم: الِسّن: ))املنت((

  .ن توماسنۤا: واجلمع
على  ربصوم بصوم وبفط]: كماممن [

  .سّن توم
أطلقوها امسًا على : أو مسفارة :ةأرٕسّن ف

الدّملة الصغرية ذات الرأس األبيض تكترت أسوأ القيح 
  .وإطالقها هذا هو على التشبيه حجمًا ولونًا ،وتؤمل

  .))مشّمعة اخلزنة((وكانوا يداووا بـ
  .انظرها

  .املشارقةنة جنويب اجّب :ةالَسناْبۤل
يل مسيت بالسنابلة ألن أرضها رخوة ق

فسميت  ،متتص املياه فيبلى الدفني فيها بسنة واحدة 
  .فتمث حّر ،بِليبسنة 

: ورد ذكرها يف منظومة الشيخ وفا الرفاعي
  .٦٢ص
  وخذ على القبلة للسنيبلة   

  فيها أئمة مسوا يف املرتلة
  

بنوها على فّعالة لكل مايستند إليه  :دةالَسّنۤا
وكمستند الظهر يف  ،ة يثنوا حتت أيديهمكاملخّد

وكورق  ،وكمستند اليدين فيه ،الكرسي وحنوه
يف دفتر وغريه يقيه أن النّشاف حتت اليد لدى الكتابة 

  .ثّويل
  

أطلقوها على الدائرة املعدنية حتّلي  :الٕسّنارة
  :ولعلها ممايلي ،أصًال  جند هلامل ،ا النساء معاصمهن

احلديدة : حتريف الِصّنارة العربية -ً ١
يت على التشبيه مس ،قفاء تنشب يف حلوق األمساكعال
  .ا

الزنار يشد : حتريف الُزّنارة العربية -ً ٢
  .استعملوها هنا ملا حييط باملعصم ،على الوسط

حدبة : من مفردات الثاقفني :مالَسنا
  .اجلمل

نبات كأنه  :الَسنا: عربية :الَسناَمّكي
 ،يض املقّوسرقرن العحّبه مفرطح كال ،احلّناء

  .روشجره معّم
 ،لب من جزيرة العرب السيما مكةجيو

  .كثر وجوده يف ام البحر األمحر ويف جنويب اهلنديو
  .وورد ذكره يف اآلثار الفرعونية

يشرب نقيع أوراقه ومثاره دواء مسّهًال 
  .للمعدة

  .SENE: يةوامسه يف الفرنس
  .SENA: يطاليةإلويف ا

لوال علبة السنامّكي كانت ]: من أمثاهلم[
  .حوال بتبّكياأل

  .نصله: نان الرمحِس: من العربية :الْسنان
  .ةاألٕسنّۤ: وهم قالوا ،األِسّنة: واجلمع

  
أطلقوها على الَبَرد ذهابًا  :ن العجوزسنۤا

منهم إىل أن اإلنسان إذا شاخ جدًا ينبت له أسنان 
  .جديدة بّراقة

أطلقوها على األداة اليت تسّن  :ةالَسّناۤن
  .اآلالت اجلارحة
  .السّنانات: واجلمع
أطلقوها على اللّفة اليت تطوى طّيًا  :ةالَسّناۤن

 غباينرقيقًا جانبيًا كخط بعرض األصبعني من األ
  .فتلف على حافة الطربوش

ومسوها بالسّنانة ألا أشبهت سّنانة اجللد 
  .عند احلّالقني

ُبل من احلنطة الُسْن: من العربية :الٕسنٓبل
  .مامحل احلب من نبته: والشعري

ة الٕسْنْبۤل: ة وهم قالواالُسنُبَل: والواحدة
  .والسْنْبالي والسْنْبالية
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والسنباليات السْنْبالت : واجلمع عندهم
  .والَسنابل

  .بٓلته وۤشۤلۤبْش: والسنبلة يف العربية
ويف  ،ۤشۤبْلتٓاَبل وَشبٓال وۤش: ويف السريانية

  .لَتاۤبوۤش. َبل بَال وۤشَش: الكلدانية
  .شبلت: اريتگويف ملحمات أو

  .شوبلتو: ويف األشورية البابلية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة

  .َسْبل
الَسنبوَسك : من العربية :الَسنبوَسك

رقاق فطائر : سنبوَسه: والَسنبوسق عن الفارسية
العجني تطوى على مفروم اللحم والبصل والبقدونس 

  .وقد حيشى باجلنب والبقدونس ،وحب الرمان تقلى
  .كالسونس: انظر

السنبوَسه على : ومساه داود يف تذكرته
  .لفظه الفارسي

 ،سجهأصله سنبو. ))شفاء الغليل((وقال يف 
  .سنبوسه: ولعله خطأ مطبعي صوابه
 ،باسم سنبوسه ))برهان قاطع((وذكره يف 

  .ابطِق: عربيه: وقال
هذا كان  ،سنبوسك: وامسه يف هلجة صقلية

  .حني أن كانت تتكلم العربية
وشاهدت أنا يف أديس أبابا يف فندقي الذي 
يديره حضرمويت شاهدت السنبوسك واشتريت منه 

  .سنبوسك: فقالواه وسألت عن امس
: امسه بالعربية: ))التاج((وقال الزبيدي يف 

  .لقمة القاضي: وعند أهل مصر ،اُمليسَّر
ة والسنبوسكاي السنبوسۤك: وقالوا يف الواحدة       

  .والسنبوسكاية
  .بوسكاياتنالسنبوسكات والس: ومجعوها على      

يفرقون السنبوسك ليلة ]: ومن عادام[
  .روح األمواتنصف شعبان على 

سنبوسك نص شعبان ]: من اعتقادهم[
  .بتطلع رحيتو لعند ماليكة سابع مسا

 ١٠٠ص٣ج ))وثائق تارخيية عن حلب((ويف 

فّرقوا بيت كوبا : ))يومية نعوم خباش((عن  ١٨٤٦سنة 
  .سنبوسك

 ،ومحاة تعمل مع السنبوسك حالوة اَملْحيا
تعمل هذه احلالوة من  ،إلحياء ليلة نصف شعبان: أي

  .وقد حتشى باملرّبيات ،السميذ والسكر
ومحص تزيد على السنبوسك وحالوة احمليا 

خبز رقيق جدًا : وهي ،ناالبشمۤي: حلوى تسميها
حمّمص بالطحينة والسكر يطّبق طبقات فوق بعضها 

  .كطبقات البقالوة
كلوا سنبوسك : لزيينلومن خطبة مجعة 

  .اسرأطرى لكم على األض
 ،كةبناية سنبوْس: يقولون :ةالسنبوْسۤك

ذات مقدمة على : كشكل السنبوسكة: يريدون
  .وسائرها من ورائها عريض ،اجلادة ضيقة

  .السنبوسكات: واجلمع
نزل يف الربكة : يقولون :ةالسنبوسۤك

مّد يديه فوق رأسه ملصقًا : يريدون ،سنبوسكة
مث رمى بنفسه  ،السنبوسكة شكل راحتيه فغدا شكله

  .املاء يشقها ذا الشكليف 
: CENTRALE: من الفرنسية :السنترال
  .ومنها مركز أسالك التلفون ،مركز كل عمل

: ويسمى البنك املركزي بالفرنسية
BANQUE CENTRALE.  
  .ماَملقَس: وضعوا هلا

  .قَفّراُمل: ووضع هلا امع العلمي العريب
من  -سينها صادًا- وتلفظ :الَسنيت

  .ءاجلزء من مائة جز: عن الالتينية CENTI: الفرنسية
من  -وتلفظ سينها صادًا- :تيغرادنالَس

وية يف ميزان ئالدرجة امل: CENTIGRADEالفرنسية 
مائة درجة بني درجة الصفر وهي درجة : احلرارة

  .ذوبان املاء ودرجة املائة وهي درجة غلياا
  من -ا صادًاـوتلفظ سينه- :الَسنتيم
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  .كاملائة من الفرنجزء من : الفرنسية
من  -وتلفظ سينها صادًا- :السنتيمتر

  .اجلزء من املائة من املتر: CENTIMETRE: الفرنسية
  .العشري: وضعوا له
الِسنجاب : من العربية :الٕسنجاب

حيوان من : سنجاب: نجاب عن الفارسيةوالُس
لبون كبري األذنني أكرب من اجلرذ ذو ذنب  ،القواضم

تتخذ منه الفراء الغليظة الرمادية  ،طويل كثيث الشعر
يعيش يف أعايل الشجر  ،الزرقاء الناعمة النفيسة جدًا

وخيزن  ،من غابات أوروبا وآسية وأمريكا الشمالية
ويضرب به املثل يف خفة  ،طعامه النبايت للشتاء

  .التسلق
  .٥٠ص٢ج ))صبح األعشى((ورد ذكره يف 

: ))اية األرب((وذكره النويري يف 
  .٢٧٨ص٩ج

  .انظر فهرسه. واجلاحظ يف احليوان
 ريريدون به لون شع :اللون الٕسنجايب

  .األزرق الرمادي: السنجاب
هالقماش لونو : يقولون :يننجااللون الٔس

من  ،جّوأن لونه لون يتم: يريدون ،سنجايب
  .الذي يتغري ويتبدل: CHANGENT: الفرنسية

  
: تركية -وتلفظ سينها صادًا- :نٔجقالٔس

 ،الراية ،الَعَلم: َسْنجق أو َسنجاق أو صاجناق
  .استعملت منذ الدولة األيوبية

  .قالسناۤج: واجلمع
: يريدون ،واقف سنجق عرض: يقولون

وقفة سنجق مشايخ الطرق الكبري حيمله شخص يف 
وله  ،جيب جلدي من نطاق جلدي يتمنطق به

يب هذا احلامل القوي وجبان ،حاملتان على الكتفني
وذا  ،يبسطان العلم باحلبال مينة ويسرة نرجال

  .يكون الدرب مسدودًا السيما ودروب حلب ضيقة

  .أنا حتت سنجق خاطرك]: من متلقام[
أطلقها  -وتلفظ السني صادًا- :السنجق

كإسكندرون : األتراك على البليدة حيكمها املتصرف
  .سابقًا

  .اللواء: وضع هلا
عدها بمن السنجق مبعىن الَعَلم  :السنجقدار

  .ذي أو مالك الشيء: الفارسية مبعىن ))دار((
  .وبيت السنجقدار يف حلب وغريها

 ،سنحو بّرا ساعتني: يقولون :َسَنح
: سنحه: لعلها عربّية .سأل عنهيأمهله ومل : يريدون
  .صرفه ،رّده

  .انسنح للمطاوعة :وبنوا منها
 ،أي يف املسألة َرَسَنح يل: يقولون :َسَنح

  .َعَرض: َسنح األمُر أو الرأُي: عربية
: يريدون ،َسَنحو كّف: يقولون :َسَنح

  .أصابه بشّر: سنحه: عربية ،ضربه
من : يف منبج] من قرى حلب[ :َسْنخني

ب كما يرى األ :السالسل والقيود: سنخني: األرامية
  .٧٥ص:حلب. شلحت

وهم  ،اعتمد عليه: سند إليه: عربية :َسَند
فيعّدون  ،اخلابية وَسَند العصاي عاحليط دَسَن: يقولون
  .ا مبعىن عضدهولمكما يستع ،بسند

  .انسند: نوا منها للمطاوعةبو
  .فالن مسنود: وقالوا

  .السندة: انظر
كل ماتعتمده وتستند إليه من : عربية :الَسَند

  .مادة كاحلائط أو من معىن كصك ووثيقة أو شخص
الوثيقة من اصطالح وإطالقه على 

  .َسَند: العثمانيني
: واستمدته الرومانية من التركية فقالت

SINET.  
  .الَسَندات: ومجعوه على
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  .َسَند الدين: ومن عبارات احملدثني
َسَند الصرف : ووضع امع العلمي العريب

  .BORDREAU: على الكلمة الفرنسية
  .فالن مالو َسَند: وقالوا

كان واليًا : احلسن بن حممد :َسَند الدولة
 ٤١٤مث وّلي على حلب سنة  ،على حصن أفامية

ء املعري الوهو الذي أّلف له أبو الع ،ومات فيها
  .))يةدالرسالة الَسَن((

 ،كان سندًا له ،دعمه: ه دَسّن: عربية :َسّند
يستند  هلعج: وهم يستعملوا أيضًا مبعىن أسنده

  .ويتكئ على شيء
مايطُرق عليه احلّداُد : عربية :الَسْندان

  .ِسندان: عن الفارسية ،احلديَد
  .السنادين: واجلمع
  .الَسندان: الةَعال: وعربيها

  .َسٓدَنا: ويف الكلدانية ،َسٓدٓنا: ويف السريانية
  .َسَدن: ويف العربية

ومنه  ،اَملسَند: ويف إدلب يسمون الَسندان
ضرب ضربة : يريدون ،وقرن املسَند وسف: مثلهم

  .بة أخرى على احلديدرعلى الَسندان مث ض
أحلقوا به تاء ) العربية( من الَسَند :ةالَسنۤد

  .الواحدة
  .أجتو سندة مسكتو وما وقع: يقولون
األكلة : يريدون ،هاألكلة سندة: ويقولون

البسيطة اليت يستند الطاعم إليها كي اليسقط من 
  .جوعه

  .ماكسب سندةولك يابا أش : ومثلها
أطلقوها على ]: من طعامهم[ :ةنالٕسْنْدوۤا

لى ـوقد يق ،م وّمحصـحمشي املعى من رز وحل
بب ـإىل س مل تد ،املعى بالسمن بعد أن حيشى

  لياليت يفـلها جتاوب مع قول اخلـولع ،هـتسميت

وإذا صّح هذا  ،يتربّدي قباوة تسند خاص: اخليمة عنها
أداة : ))وان((الَدعم بعدها ): العربية(فالسندوانة من الَسَند 

وعلى  ،بعدها تاء الواحدة العربية ،الفاعلية الفارسية
  .اليت تسند املعدة: ماتقدم يكون معناها الساندة أي

  ]:وينادي بياعها حلمًا نيئًا[
  .وات قبيواتبۤيسندوانات ْق
أو الساندويچ أو السندويش أو  :الَسندويچ

أطلقها : -وتلفظ سني مجيعها صادًا—الساندويش
  .ب على اخلبز املشطور ويف داخله اإلدامرالغ

  :ويف سبب تسمية السندويچ هذا مذهبان
أن  ٢٨٦ص١سجاء يف جملة العصبة  -ً ١

 ،ساندويش اسم مقامر مغرم باللعب اليفارق أنديته
وهو الكونت  ،ويؤتى له بطعامه طّي خبز مشطور

  .يشوإدوار سند
اسم أحد نواب  ))SANDWICH((أن  -ً ٢

نعقاد جملس النواب يشعر باجلوع اكان قبل  ،اإلنكليز
فيمضي إىل مطعم قريب ويتناول رغيفًا يشطره 

مث قّلده زمالؤه قائلني لصاحب  ،وجيعل اإلدام طيه
ماتعطي لزميلنا : املطعم أعطنا ساندويچ أي

مث انتشر هذا اليف أندية جملس النواب  ،ساندويچ
اإلنكليزي بل تعداها إىل إنكلترا كلها مث إىل العامل 

  .كله
  .ةالسندويۤچ: وقالوا يف مفردها
أو استعملوا  ،السندويچات: ومجعوها على

  .السندويچ: اسم اجلنس اجلمعي
بإبدال : َسندويص: ومستها العربية احلديثة

  .الصني: چيمها صادًا كما قال العرب يف الچني
ويرى اخلوري جاورجيوس مّصاص يف 

 ،أن السندويش قدمية يف بالدنا ١٨٦ص٣سجملة العصبة 
لذا يقترح  ،القطع: من القّد ،ةويسّمى القّدود

  .قّدودة: تسميتها
  .الشطرية: أمحد زكي باشاووضع للنسدويچة        

  ،املشطور: ووضع هلا امع امللكي مبصر
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 ،اخلبز املطلّي بالكامخ: املشطور: عن الصاغاين أخذًا
  .الشاِطر: كما وضع لبائعه

  .٥٣٧ص١٩وس٧٤٢ص٢٦س: املقتطف انظر
شجر : الِسنِديان: من العربية :انْيالٕسْند

وهم  ،ةالِسنِدياَن: الواحدة ،دائح صلب يشبه البّلوط
  .ةالٕسندياۤن: قالوا

  .نوع ٣٠٠وأنواع السنديان زهاء 
  .ومن أغصانه يتخذون فحم السنديان

حلب أن نارها نار  يلةگأر ومن كماالت
  .فحم السنديان الرفيع القاسي

  .ه يتخذون فحم الكرعرومن جذو
  .الكرع: انظر

  .وفحم الكرع جيد للطبخ
  .سيةرواستمدت العربية السنديان من الفا

  .الُبالخ والَبلخ: وعربّيه
  .َسْنُدو: ويف األثورية

ويف الكلدانية  ،ْندٓنيٓاۤس: ويف السريانية
  .ْندٓنَياۤس

عن  ))مسقعة السنديان((]: ويكنون بقوهلم[
أي وضع األرجل بالفلق وضرا بقضيب  ،ةعلقال

  .السنديان
: ماياتيةرمن اصطالح الص :الٕسْنْديان

 ،مالسنديان روصرماية أزغماية سنديان رص: يقولون
  .ماكان قياسهما أكرب من الوسطاين: يريدون

  .الوسطاين: انظر

أطلقوها  ،من اصطالح احلّبالني :الٕسْندْيان
هذه  ،املرسة على اجلهاز الذي فيه بكرات تدور جبّر

البكرات ذات املشاجب يعلق ا القنب فتربمه وجتعله 
  .حبًال

  :والسنديان هذا ثالثة أنواع
ومهمته فتل  ،سنديان فتل زغري -ً ١

  .القّنب

ومهمته دعم  ،سنديان تشبيع وسطاين -ً ٢
  .الفتل السابق
بزوج من البكر  يأ ،سنديان جوز -ً ٣

حبل مدعوم  فتل ومهمته ،ببكرتني وهو األكرب: أي
  .حببل مدعوم آخر ليتخذ منهما حبل واحد غليظ

أطلقوها على املشمش اَحلَموي  :الٕسندياين
ّمسوه  ،دين األمحرين يتخذ منه املرّبىذي اخل

  .السندياين ألن شجره قاس كالسنديان
 أو السانديك أو السنديق أو :الَسنديك

: من الفرنسية -وتلفظ سينها صادًا-السانديق
SYNDIC :من تنصبه احملكمة لتصفية طابق اإلفالس، 

أو موظف قضائي يقوم مقام الدائن يف تصفية 
  .حساب جتارة املدين

ن كل ومنموّۤ ،ةنا اجلبۤنرسّن: يقولون :رَسنّٔ
:  ))رسّن((يريدون بـ ،سنة عشر ترطال جبنة مسّنرة

 كدوائر مث عمل منها دوائر رأذاب اجلنب على النا
مث أطلقوا التسنري على غريه  ،السّنارة حتفظ مباء امللح

مث  ،جتعل خيوطًا كخيوط الشلل: كأن تشلشل أي
  .تعقد كالشّلة

: يقولون: من مصطلح الكّرامة :الٕسنسال
شجر زيتون أو غري الزيتون : يريدون: سنسال زيتون

بعاد واحدة أالذي روعي يف غرسه أن يغرس يف 
  ).العربية(حتريف السلسلة  ،منظمة

  .الْسناسيل: ومجعوه على
بنوا  -وتلفظ السينان صادين- :ٔسْنٔسر

  .ملعىن راقب -انظرها-الفعل من السانسٓور
أّبهاتو  رسنسلو وذك: يقولون :َسْنَسل

 ةذكر سلسل): العربية(حتريف سلسله  ،وأجدادو
  .نسبه

  .فالن ْمَسنَسل: ويقولون
يف : يقولون: أو الصنصولة :ةالَسنسوۤل

  دونـيري ،تـقطعنسنسولة مي وهّلق ا أرضو يف
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ى فعفولة لتصغري التلطيف من بنوا عل ،النبعة الصغرية
: بعد أن أبدلوا المها األوىل نونًا) العربية(املاء  سلسَل

  .صّبه يف ُحدور
ي حنّكة احلّمام عم بتجِر: ويقولون
  .صنصولة صنصولة
 روننْطبس سنطرا وۤبۤال: يقولون :الٕسنطرا

حتريف السترة يطلقوا : -ويلفظون سينها صادًا-
  .على الچاكيت

نطرون شخاخ با ورسنط]: كمام من[
  .عالواقف

: يقولون -وتلفظ السني صادًا- :نٔطريلٔس
 ،الرمسي ،النظامي: ادوارأ ،ساَوى لنا عشا سنطريل

ي وأحلقوا بس الرمسلال: أخذوها من سنطرا املتقدمة
 .أداة النسبة التركية بعد أن أخذوا ألفها ))يل((ا 

  .م والفخم وذي املقامَرواستعملوا السنتريل ملعىن احملت
اك على ضرب من أطلقها األتر :الَسَنك

هذا  ،أشكال ورق الشدة ذي الزهرة املثّلثة األوراق
  .الَسبايت أيضًا: الضرب يسمونه 

شبهوا  ،وَسَنك يف التركية مبعىن الذباب
  .الزهرة املتقدمة مبنظر الذباب

شتغل امل: نكاريِت: من الفارسية :الَسْنٔكري
والسطل والفرشخانة  بالَتَنك يصنع منه اإلبريق

  ...والقمع ومبشرة الفجل و
كما  ،السمكري: واملصريون يقولون

  .ة للحنطةطاحلم: يقولون يف حلب
 ،َتَنكجي: ويسمون السنكري أيضًا 

  .تنكه جي: اك يقولونراألتو
: وضع للسنكري حممد علي الدسوقي

  .أي صانع صفائح التنك ،الصّفاح
  .سوق السنكرية: انظر
  .صناعات الشاميةقاموس ال انظر

ّير القرباط؟ عليش عم بت]: من كمام[
  .دّق سنكري أال ليش هّنن خلقة أهللا

مايف جبيبو السنك : يقولون :َنكالٕسنَْك الٕل
يريدون أنه  ،ابن عم الالش): وقد يزيدون(ك اللن
دوا هذا ولعلهم تعّم ،مل جند هلا أصًال ،معدم فقري

التركية مبعىن  ))ينلكگزن((اللفظ الذي يقرب من لفظ 
  .الِغَنى واإلثراء
: وگي أو ُسونگُسون: من التركية :ةۤگالٕسن

كما  ،احلربة تثبت فوق رأس البندقية للهجوم وحنوه
توضع عليها ألداء التحية العسكرية لقائد وحنوه أو 

  .لدى احلراسة
  .اتگي والٕسنگالَسنا: ومجعوها على

  .وهلا غمد يتدّلى من يسار منطقة اجلندي
: و طاقگسون: من التركية :قة ٔطگَٕۤسْن

ثّبتها يف : ب أيركِّ َةباحلر: إيعاز عسكري مبعىن
  .فوهة البندقية ىمكاا عل

ري املشنوق كمان بوقفوا لو تۤا: يقولون
  .ه طق متل مابسلموا عالقائدگسن

مبالغة يف : َسّنن السكني: عربية :َسنَّن
  .أحّدها: سّنها

َبَرى : يريدون ،ارشَسّنن املن: يقولون :َسنَّن
  .مابني أسنانه باملربد ليقطع بشّدة

نوع من ): العربية( حتريف الُسنوُنو :الِسِنَنو
  .لقبة بعصافري اجلنةاملاخلطاطيف املهاجرة 

ومل جند َمن ذكر أصل الكلمة اليت الشك 
إذ الكلمة يف العربية تنتهي بواو قبلها  ،يف أعجميتها

  .مضموم
: ويف الكلدانية ،ْسنونيثٓا: السريانية ويف

  .ْسنونيَثا
  .ْسنونيت: ويف العربية
  . SUNUNDU: ويف األثورية

  .١٠١ص١١٧س: املقتطف انظر
  .العام: الَسَنة: من العربية :ةالٕسۤن

  .الْسنني والَسَنوات: وجيمعوا على
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  .الَسَنوي: والنسبة إليها
ة ـي وسْنة املاضيسْنة اجلۤا: ويقولون

  .ةنة احلاليّۤوالۤس
َسَنه : من العربية: واستمدت التركية

  .وِسنني وَسَنوي
: واستمدا األلبانية من التركية فقالت

SENDE.  
  .َشَنه: ويف العربية

ا والتلفظ نو(َشنتٓا : ويف السريانية
  ).َشتٓا: فيقولون

  .SHNATIأو  SHATI: ويف البابلية
  .سنه: ويف هلجة مالطة

  .٣٦٧ص٢٤وس١٨١ص١٣س: جملة امع العلمي العريب انظر

: السنة الضوئية: من مفردات الثاقفني
مع  ،مقياس زمين فلكي للمسافات البعيدة يف الفضاء

ميل يف  ١٨٦٠٠٠العلم أن الضوء يسري بسرعة 
  .الثانية

يعمل كذا : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .كل سنة: صوابه ،خطأ: سنويًا

بعد سنة وشهرين جابت ]: من كمام[
متل هالسنة ماأجانا : قالت الطنجرة. صيب َبال عينني
متل هالسنة امللعونة : قال العنرب. سنة مشْحورة

  .ماحّطوا فيين املونة
أكرب مّنك بيوم أعلم مّنك ]: من أمثاهلم[

وساد هذا املثل على لفظ يدانيه يف سورية (بسنة 
ودان ولبنان والعراق وجند وفلسطني ومصر والس

وكان هذا املثل سائدًا  ،وتونس واجلزائر واملغرب 
سنة ). عند عامة األندلسيني يف املائة الثامنة للهجرة

البدوي استوىف تارو . الكسر أربعة وعشرين شهر
  .استعجلت: بعد أربعني سنة قال حلالو

ل القرباط ه دقن بتشغّۤعلۤي]: من كنايام[
  .سنة

ليلة راس البياكل حلو ]: من اعتقادام[
  .السنة بتكون سنتو كّال حلوة

كانت عقود اإلجيار ]: من عادام[
 ،واالستئجار جترى على حمّرم مطلع السنة اهلجرية

  .لى مطلع كانون الثاينعواليوم صارت جترى 
أنته متل الورد حبضر ]: من تشبيهام[

  .شهر وبغيب سنة
  :ويؤرخون يف سنني اشتهرت عندهم منها

أو يسموا سنة األربعني سنة التلج  -ً ١
  .١٩١٢تلجة 

  .٥٢٣ص٣ج : النهر انظر
: يريدون ،من سنة جدِّي : يقولون - ً ٢

  .الزمن القدمي املبهم
طبل : يريدون ،سْنة اللي دق الطبل -ً ٣

  .١٩١٤: احلرب العاملية األوىل الكربى
يوردوا  ،من سنة السلقنا: يقولون - ً ٤

  .رللتنّد
 ،القالوا َبَلىمن سنة : يقولون -ً ٥

وإْذ أخَذ ﴿فيه إملاع إىل اآلية  ،من عهد آدم: يريدون
من ُظهورِهْم ذرِّيََّتهْم وأْشَهَدُهْم  َمربُّك من بين آد

  .﴾َبلى َشِهْدنا: ألْسُت ِبربِّكْم؟ قالوا: على أْنُفِسِهْم
  .من سنة اليغما: يقولون -ً ٥

  .٤٧٥ص٣ج : النهر انظر
  .سنةحبة : انظر :ةة ٕسۤنحبّۤ

 ،الطريقة: الُسّنة: من العربية :ةالٕسنّۤ
واصطالح فقهي للعمل املرغوب إتيانه الكفرض بل 

  .كمستحب لدى الشرع
  .تسّن: الميةسواستمدت األمم اإل

 ،وأطلق األتراك ُسّنت أيضًا على اخلتان
  .ُسّنتجي: ومسوا اخلاتن

يريدون (قضيناها سّنة وفرض : ويقولون
اختياري مستحب  أمر ماهوزاولنا من هذا العمل 

  :فالن: ونــــويقول ،وض حمتمرأمر مف وما هو
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ض إال بعد ماقضى السّنة رماهو وصالن هلاأل
إال بعد أن َبَلى كل مايتعلق : يريدون ،ضروالف

  ).باملوضوع
كّني عذاب املؤمن َعنَدك ]: من كمام[

  .ةسّن
أهل : من العربية: أو السّنيني :ةأهل الٕسنّۤ

القائلون  :الُسّنة أو أهل الُسّنة واجلماعة أو الُسنّيون
  .خبالفة أيب بكر

  .وهم رّدوا ،ّنيالُس: والنسبة إليه
  .نّيونوأغلبية اإلسالم ُس

  .القائلني خبالفة علي: ويقابل السنيني الشيعة      
  

من  ،هي سّنة الكون: يقولون :ةالٕسنّۤ
  .الشريعة ،الطبيعة: الُسّنة: العربية

ٕسْنيت : ولدى اإلضافة إىل ضمري يقولون
ك وسّنتكن وسْنتو وسنتا وٕسّنتنا وسنَتك وسنۤت

  .وسنٓتن
يفدح . يفدح الشة سنتو]: ومن سبام[
. خيرب بيت سنتو. يفدح َسبيل سنتو. حرمي سنتو

 .ًا عن يفدحــأو دح عوض(و ـخيرب ديار سنت
  ).فدح ودح: انظر

  .الصنوبر: انظر :الَسنٓوبر
  

مؤنث : عربية: ناثهممسوا به إ :َسِنئحة
  .اُحللّي ،ّرُدال: الَسِنيح

 ،السيد: SIGNOR: من اإليطالية :الٕسْنيٓور
  .SIGNORA: واملؤنث  ،أطلقوه على السيد اإليطايل

  .SENIORA: واملؤنث SENIOR: ويف اإلسبانية       
  .سهي: انظر :سها
بنوا على  ،تين حبكَيكّهۤيَس: يقولون: َسهَّى
  ).العربية(فّعل من َسها 

  .سهي: انظر
  

فالن َسّها وأختو متلو : يقولون :الَسّها
  .يبنوا َفّعال للمبالغة يف الساِه ،َسّهاية

  .مل ينم ليًال: َسِهر: من العربية :رٕسۤه
  .الَسَهر: ومصدره

 ،وهم أمالوا ،الساِهر: واسم الفاعل
: وهم قالوا ،الَسهَرى: والسهران ومؤنثه يف العربية

  .ةالَسْهراۤن
  .انسهر: وبنوا منها للمطاوعة

فالن يسهر : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .على املصلحة العامة أو يسهرعلى تطبيق القانون

ويف الكلدانية مثلها  ،ْشَهر: ويف السريانية
  ).وكالمها بالشني املعجمة(

: وب على ورق اخليارمكت]: من أمثاهلم[
ماأتى باخليار هنا إال (يل ْبنام بالنهار لالبْسهر بال
  ).التسجيع

ة قضى ر ليلة باخللۤوسۤه]: من كمام[
طّقوا أنا : قالت الكّنة لبيت ْحماها. ةعمرو بالكبۤو

  .إليديكي) الوسخ(الَسَهر لعينيكي و: قالوا ال ،حبلة
ياما ل ل ياَجّمال شۤيشۤي]: ياممن شّد[

  !ليۤلاحَلى السهر بال
بنوا على فّعل من َسِهر العربية  :َسّهر

  .رجعله يسه: أسهره: وعربيها ،للتعدية
  .سهر: انظر: الَسهران

  
 ،أطلقوها على املرة من َسِهر :ةٔرالَسه

  .ةَلووزن اسم املرة الثالثي َفع
  

  .َسْهرة راقصة: واستمدوا من الغرب قوهلم
  .السليوردي: انظر: السهروردي

  
  وعم ،ةــَبال َسهَسۤك: يقولون :َسهَسك
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 ،والْتٕسْهٓسك عيب ،بتسهسك متل القحبات
: يريدون بالسهسكة: واْملَسْهَسكني ماحدا حبترٓمن

ولعلها  ،مل جند هلا أصًال. ضحكة البطر والشماتة
وهم  ،الضحك الشديد: حتريف الزهزقة العربية

  .للشماتةا للضحك اخلفي للبطر أو هاستعملو
واستعملوا منها املصدر ووزن تفعلل 

كما تقدم  ،ومصدره واسم املفعول مبعىن اسم الفاعل
  .من األمثلة

األرض املستقيم سطحها : عربية :الَسْهل
  .واملمتدة

  .وهم سكّنوا ،الُسهول: واجلمع
  .ض َسْهلةرأ: ويقولون

. رو السهلة: ون بوقعتهتويقولون ملن يشم
  .السهلة: انظر

  .ضّد الصعب: بيةرع :الَسْهل
  .ةالْسهوۤل: وهم قالوا ،الُسهوَلة: واملصدر

  .ُسُهوَلت: واستمدت التركية
  .َسْهل: واستمدت الفارسية

  
سهل الشغل عليك : يقولون :لٕسۤه

َسُهل األمُر يسُهل  : من العربية ،ت املسألة عليناۤلوسْه
  .ضد صعب ،كان سهًال: سهولة

عم : ))أنيت((ومضارعه عندهم على ترتيب 
 ،عم بتسهل أنته وهّيه ،عم بنسهل حننه ،َبَسهل أنا

  .َهل هّوۤهَهل أو عم ٕبٓسْسعم ْبٕي
 ،هريّس: َسّهل األمر له وعليه: عربية :َسهَّل
  .صّيره سهًال

  .تسهيل وتسهيالت: واستمدت التركية
  

: كلمة ترحيب مبعىن: عربية :أهًال وسهًال
  .وأتيت سهًال الوعرًا ،أهًال الغرباء صادفَت

  
  

أهلني وسهلني : وقد يقولون لزيادة احلفاوة
  .أو ميت أهًال وسهًال

با لإىل أه ))أهًال وسهًال((] روحيّرف املتند[
  .))كذا( ))يف طويل الذنبا((: وقد يزيد ،بالوسه
  .أهال وسهال: انظر

رو : يقولون متهكمني أو شامتني :ةالَسْهۤل
يف هذه املرتلة السهلة اليت : يريدون ،يف هالسهلة

  .ة البالءيف هّو: احندرت فيها أي
  .السهل: انظر

  .احلديث ردا :السهلّية
  .٢١٦كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجه ص انظر

  .واحد الَنبل: عربية :الَسْهم
وهم ... األسُهم والِسهام و: واجلمع

  .ةالْسهوۤم: ويزيدون ،سٓهم والْسهامإأل: يقولون
  .٢٣ص٦ج: اية األرب للنويري انظر

أطلقوه على الفّتاش يتفجر  :الَسْهم الناري
ملونًا وعلى ذرات منظمة شىت مبناسبة بعض األعياد 

  .الوطنية
  .األْسهم النارية: على ومجعوه
ّران اخلشيب فأطلقوه على لوح ال :الَسْهم

وه على ّمس ،اخلبز من بيت النارقبض خيرج منه املذي 
  .النبل: التشبيه بالسهم

اللوح خيرج به : الطّناش: ويقابله عندهم
  .انظرها. الفّران اخلبز من بيت النار

ومل  ،الِسطح: ووضع بعضهم لسهم الفّران
  .))املنت((أرها يف 

وش سهمني أو إلو يف اخل: يقولون :ْهمَسال
 ،احلّصة: هٔمٔسا: عربية عن الفارسية ،سهومة رعش

  .النصيب
: ويف الكلدانية ،َسْهٓما: ويف السريانية

  .َسْهَما
  حت أسهمطران]: ومن تعبريام احلديثة[
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 ،شترينا من أسهما ميت سهماو ،الشركة للبيع
  .وَحَملة األسهم قبضوا أرباح أسهمن

سهم الفول وسهم : يقول البساتنة :الَسْهم
: عربية ،اجلزء من األرض املزروعة: يريدون ،البصل

  .قدر ستة أذرع من األرض
رَمك ص! يازين]: كّميةهاالم التمن مّو[

  .َسَحل داويه بسهم الفجل
 ،قرب سّد اللوز] من حارام[ :َسْهم قويل

كانت األرض ملكًا لبيت قويل من سكان األبراج 
  .صبحت حيًاأمث 

لٓو ت عينو وغفل مسّه: يقولون :مَسّه
 ،نعس ونام: يريدون ،غفلة سبحان املا بغفل والبنام

ولعلها حنت من سها ونام  ،مل جند هلا أصًال
  ).العربيتني(

  .مصدر سها: عربية :الَسْهو
  .سهي: انظر

عم بسها سهوات الغزالن : يقولون
  ).واشتهر عندهم أن الغزال تعتريه غيبوبة(

سها : من العربية ،أو سها عّنو ،عّنو :ِهيٕس
  .ه ونسيهنغفل ع: يف األمر وعنه

عم : وهم يقولون ،يسهو: واملضارع
  .بسَهى

  .الَسْهو: واملصدر
الساِهية وهم : ؤنثهمو. الساهي: والصفة

  .سّكنوا
  .السواهي: ومجع الساهية
  .ْسَها: ويف الكلدانية ،ْسهٓا: ويف السريانية

  .حتت السواهي دواهي]: ومن أمثاهلم[
 ،صفته العربية أيضًا السهوان وجاء يف

: وهم قالوا ،السهوى: -حسب القاعدة-ؤنثهمو
  .السهيانة: السهيان ومؤنثه

  

  .سهي املتقدمة :انظر :الَسهيان
على َفّعيل ) العربية(بنوا من َسِهر  :الَسّهري
  .الَسّهار والُسَهرة: وعربيها. هراللمبالغة يف الس

  .السّهرية: ومجعوا السّهري على
  .سويقة حامت: انظر :ةُسَهْيلّي

  
 ،ضّد سّره: همصدر ساء: عربية :الُسوء

  .القبح: والُسوء
 ،وسوء االستعمال ،سوء املعاملة: يقولون

وصار بيناتن سوء  ،ومن سوء حّظي ،وسوء اهلضم
  .تفاهم

م عو ،و طلع َسٔوىتاللي قل: يقولون :َسٔوا
: من العربية ،م حبكي عالسواعو ،مبشي عالسوا

مااستقام : وسواء السبيل ،الَعْدل: -ويقصر-السواء
  .وهم يستعملوا أيضًا مبعىن الصحيح والصواب ،منه

  .أحكي لك السوا إال اللي جنبو: يقولون
  

هالبضاعة وهالبضاعة سوا : يقولون :َسٔوا
 ،اِملْثل: وتقصر-السواء: من العربية ،وأهللا وكيلك

  .ىن اُملساِوي واُملصاِحبوهم يستعملوا أيضًا مبع
  .علمي وعلمك بالَسوا: يقولون

  .السوية: انظر
  ]:ومن كالمهم[

  .أْكلنت سوا وسكننت سوا ودورتن سوا
: يباله بتالتة سوا]: من دعائهم على فالن[

  .نار وبارود وهوا
د گبر. كلنا يف اهلوى سوا]: من كنايام[

  .د وما جبيب الراسني سواگبر
أصابيعك موكّلن سوا ]: من أمثاهلم[

وساد هذا املثل على لفظ يدانيه يف سورية ولبنان (
اق وفلسطني والسودان واجلزائر والكويت روالع
  ).وجند
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 .حكيو واهلوا سوا]: من كمام[
  .كل الناس سوا يباله بداء مالو دوا: البقول

  .عربية مبعىن غري االستثنائية :ِسٔوى
إبراهيم قال الشيخ ]: من عثرات أقالمهم[
فيفصلون بني : هلالحيق سوى لإل: يقولون: اليازجي

لسوى : والصواب ،وما أضيفت إليه بالالم  ))سوى((
  .اإلله

  :عربيها ،المييل سوى إىل امللعب: ومثلها 
  .يل إىل سواهال مي

: ، عربيهايقوموا بسوى الواجبمل : ومثلها
  .مل يقوموا بسوى الواجب

  ]من حكمهم[
  ًا سواي؟إلك رّب! يياهارب من قضا
 ،طشغلو عاملظبو ىَسوَّ: يقولون :َسؤّى

: وهم يقولون ،جعله سوّيًا: الشيَء ىسوَّ: عربية
  .َسّوى وساَوى مبعىن عمل

مجع : اصطالح تركي من العربية :قالَسواۤب
بدرت : يريدون ،هارم إلو سوابق: يقولون ،سابقة

  .منه سابقًا أعمال إجرامية
  

يقولون يف ] المهمقمن عثرات أ[ :الٕسّواح
ألنه  ،الُسّياح: صوابه ،خطأ: السّواح: مجع السائح 
  .من ساح يسيح

بطن من بين خالد احتموا  :السواحني
  .يقيمون يف أرباض حلب ،خيمة ٢٠باملوايل يعّدون 

 ،الشخص ،اللون األسود: عربية :الَسواد
 ،هتحّب: سواد القلب ،حدقتها: سواد العني ،بحالش

  .معظمهم ،تهمعاّم: سواد الناس
ويف  .مجاعة الناس: ْسٓودٓا: ويف السريانية

  .ْسَوَدا: الكلدانية
ياسواد  .ع بسواد الوچٕطۤل]: من كالمهم[

  .دبواگبوا يالسواد األعظم حب. الوچ

  
  .ن سواد اخلدينالدۤي]: من أمثاهلم[

ماتصلح : حتريف السماد العربية :السواد
  .به األراضي الزراعية من زبل وغريه

  .السماد وسَّمد: انظر
  .السوادي: ويسمون من جيمع السواد

  .ةديّۤالسوا: ومجعوه على
  .وهي كالزّبال مهنة مرذولة

وبيت السوادي حرفوا اسم أسرم إىل 
  .الزوادي

  .ةادّيوأكثر أهل املعادي سو
: جحش السوادي متل]: من تشبيهام[

  .شايل زبل ومبشي غندرة
حلية : الِسوار: من العربية :الْسٔوار
  .املرأة يف زندها أو يف معصمها هكالطوق تلبس

 ،وهم أمالوا... األساور و: واجلمع
  .السوارات: ومجعوه أيضًا على

  .ةٔرالسوا: وإذا صغر السوار مسوه
  .ْشٓيرٓا: ويف السريانية

  .مي وعاّموحتّلي النساء بالسوار قد
ويف متحف لندن سوار عليه اسم حتومتس 

  .الثالث
يعلقون السوار الذهيب ]: من عادام[

  .الكبري على جدار الولد الذي ختم يف نشيدته
أو (الكار سوار من ذهب ]: من أمثاهلم[

د وويس(حببك ياسواري متل زندي؟ أل ). الصنعة
 هذا املثل على لفظ يدانيه يف سورية ولبنان والعراق

خود أم الكار . الست مو ْبسوارا مبقدارا). وفلسطني
  .والتاخد أّم الْسوار

الشّب َبال سيكارة متل ]: من تشبيهام[
  .وارةالبنت َبال ْس

من احللويات املتخذة من  :ْسوار الٕسّت
  ب مثــالوة على قضيــيلف رقاقة البق: العجني
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نبوب الرقاقي إىل بعضهما ليحدث هذا األ طرفا يقدم
مث خترج من القضيب وجيمع قطباها فتكون  ،أخاديد

مث تسقى بالسمن وختبز  ،دائرة مفرضة تشبه السوار
  .ويزين وسط دائرا بدقيق الفستق ،سقى بالقطرتو

  .أطلقوها على السوار الصغري :الْسوأرة
  .السوارات: واجلمع
 ،املسائّية: SOIRE: من الفرنسية :ةْسواۤر

  .الصباحّية:  -انظرها- ةابل املاتيۤنقم
: من التركية عن الفارسية :يالَسواِر

  .الراجل: مقابل البيادة ،الفارس ،اخلّيال: واريُس
  .الَسوارّية: ومجعوا الَسواري على

  .أطلقوها على بائع شراب السوس :السّواس         
  .السوس: انظر
  .قاموس الصناعات الشامية انظر

  
  .سنيالسّوۤا: ومجعوه على

  .للسّواسني شيخ الكار ككل الكارات وكان        
  .بة يبيع منها السوسروكان للسّواس ق

  .ويشّد حتتها عازل جلدي
  .كما يشّد على قسم جسده السفلي املئزر

وفرضت احلكومة اليوم إبداهلا بوعاء 
  .ومع هذا التزال القربة مستعملة ،معدين

ويتمنطق السّواس بنطاق جلدي يرصف 
وتسمى الكاسات  ،يةفيه كاسات هندية أو زجاج

  .الصّف: هذه
وجينقر السّواس بطاساته املتخذة من الصفر 

  .الّو الرباق
! ياحّرانني]: وقد ينادي يف األحياء[
  .يامشوبني

 ،ّواسـحكاية الس]: من حكايام[و 
ت ـوإمنا حكاية من فرغ ،وهي ليست حكاية 

  :تقول ،اتـانـجعبته من احلكايات من الن

 .شال قربتو وحّوالجارنا السّواس -
  بتريدوا أعيدا من أّوال؟

  .عيّديا! إي نانا-
جارنا السّواس أبو العيون املشووصة شال -

  بتريدوا أعيدا من أّوال؟. بتو وحّوالرق
  .عيدّيا! إي نانا-
جارنا السّواس أبو العيون املشووصة وأبو -

بتريدوا أعيدا . بتو وحّوالرالشوارب املعنكفة شال ق
  من أّوال؟

  .عيدّيا! إي نانا-
نا السّواس أبو العيون املشووصة وأبو رجا-

  ...الشوارب املعنكفة واللي قبيعتو شربين ونص شال
  ]: ومن نوادرهم[

 يبوصرف احلل ،تصاحب حليب وبريويت
وبعدا عّدى سّواس  ،وصرف فعالبريويت وصر

واهللا : وسقى البريويت طاسة لصاحبو احلليب وقال لو
  .فّضل كتريمابتدفع شي أنته م

تقع بني ] من حارام[ :سنيحارة السّوۤا
  .ورا اجلامع والعدسات

  :٢١وفا صمة الشيخ ووورد ذكرها يف منظ
  إن مشعون دفني: وقال ناس

  يف مسجد يف حارة السّواسني
  .وخربت البلدية هذا اجلامع وأزالت القرب

 -انظرها-بنوا على فّعال من ساق: الَسّواق
  .ملن يسوق حيوانًا
 ضرب من الشوربة يأكلها النصارى :سٓؤبا
وهي : SOUPE: ويف الفرنسية ،SOBA: من اإليطالية

  :شوربة اخلضر تعمل كما يلي
يسلق اللحم بعظمه أو اللحم الشقف مث يرمى 
فوقه مفروم الكوسا أو مفروم القرع سواء القرع 

وقد  ،مث يرمى فوقه عصري البندورة ،السالحي أو الشتوي
  .مث يعصر عليه الليمون ،من الكرفستني ريضاف زه
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  .غلوبعضهم يتخذها شرقًا مع الرز أو الرب
  .تفننوا اآلن بصنعها روشوربة اخلض

: ِسَبر: كية عن الفارسيةرمن الت :يالُسوْبِر
  .دوحيفره اجلند للتوقي من نريان العاخلندق 

  .السوبرّيات: على ومجعوها
: يقولون ،ويلفظون السني صادًا :سٓؤبط

سؤبط؟ بنوا أش َبك عم بتتحرش َْي وَهْي كّنيك ْم
 ،شباط بعد أن أبدلوا شينه سينًا رالفعل من شه

يريدون أنه اعتراه مايعتري القطط من اهليجان 
  .اجلنسي يف شباط
نصب األمري بيت : يقول البدو :سٓوَبع

  .جدًا كبري: ذا سبعة أعمدة أي: يريدون ،مسوَبع
  

: يف الكلمة الفرنسيةحتر :رالُسوتۤي
CITERNE : الصهريج للمائعات السيما القاظ

  .واملازوت يكون على عربة أو سيارة
  

حاجة : يقول اليهود خاصة :سٓؤحق
: من العربية ،وحقات بومةاملَس! نسّيم ،سوحقة
  .ضحك: سحق

  .ْتسٓوحق: وبنوا منها للمطاوعة
  

 ،جعل لونه أسود: سّوده: بيةرع :َسؤّد
وهم تأثروا باألتراك فاستعملوها يف الكتابة األوىل 

  .انظرها.يتلوها املْبيّضة - انظرها-ةمسوها املْسوّد
فالن سّود وچ أبوه ]: من كالمهم[

حبتال على هاد وبنصب على هاد ! خّيو ،والعيلة
  .مو شي بسّود الوچ هادا ،وبتدّين وما بويف

  
حتريف مسّده  ،سّود بستانو: يقولون :ؤّدَس

  .بالسماد
  .السواد والسوادي: انظر

  

–) العربية( ءحتريف الَسْودا :السٓودا
  .مؤنث األسود: -وتقصر

  .األسود: انظر
  .لعنة السودا عليه]: من سبام[

هبلَتك َسْودا : ل نصارى العزيزيةويقو
  ).ومقلوبة: (ومألوبة

 ،داعم بشوي السو: يقولون :السٓودا
  .أطلقوها على كبد اللحم

  
أطلقوها على ]: من حلواهم[ :السٓودا

 ،مستحلب الزبيب األسود تعمل منه البالوظة
  .بعد الكسكسون كحلوى -غالبًا-يأكلوا

  .انظرها. ةٕلۤيرالكا: ويسمون السودا أيضًا
  

أطلقوها على حّبة الربكة أو : ة السٓودااحلبّۤ
  .مسوها بلوا ،الشونيز

  .الربكةحبة : انظر
  .احلنة: انظر :ة الٓسودااحلنّۤ

من اصطالح خانات  :سٓودا الٕسفا
أطلقوها على احلنطة اإليطالية اليت َسفاها  ،احلبوب
  .شوك سنبلها أسود: أي
  .السفا: انظر

اصطالح جتاري مستمد  :السوق الٓسودا
يراد به البيع والشراء بغري األسعار اليت  ،من الغرب

  .تفرضها احلكومة
: يراد به ،اصطالح غريب :ة الٓسوداالقاۤمي

  .الناس الذين تسخط عليهم احلكومة
وبالد  ،مجع األسود: عربية :السودان

  .جنويب مصر
  .السوداين: والنسبة إليها

أطلقوها على : أو السوداية :يالٓسودا
  سم ٧٠٠حىت  ٦٠٠القنينة السوداء تستوعب من 

  



 

٤١٧ 
 

  .مكعب
  .السودايات: ومجعوها على

فالن من وقت ماأمموالو : يقولون :سٓوَدن
وهالسودنة أو هاَملسودنة كلماال عم  ،معملو ْمٓسوَدن

فساد الفكر ): العربية(بنوا الفعل من السوداء : بتزيد
  .زنحب

  .ْتسودن للمطاوعة: وبنوا منها
لقب كهنويت  SOEUR: من الفرنسية :سور

  .لطائفة من الراهبات مبعىن األخت
  .السورات: وجيمعونه على

احلائط حول املدينة أو : عربية :الُسور
  .حول البناء

  .الْسوار: وهم قالوا ،األسوار: واجلمع
: ويف الكلدانية ،ُشورٓا: ويف السريانية

  .شورا
  .ُشور: ويف العربية

  .٢٢ص: كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجه انظر
  .١٥٠ص٢٥س: جملة الضاد انظرو

وعليه  ،واليهود اليسكنون بلدًا السور له
ترى شريطًا معدنيًا حول حلب ميتد يف الفجوات اليت 

  .تفقّدها يهودييورها وكان سهدم 
ويف عهد امللك فيصل دخل احلاخامباشي 
 ،عليه ويف يده صينية من الفضة وعليها كاسات

وأفهم امللك من حوله أن تقاليدهم الدينية تقضي أن 
وقدم  ،يشتري اليهود املدينة من حاكمها

د قو ،اشي الصينية فتسلمها امللك بامسًااحلاخامب
  .شهدت أنا ذلك

بيت بّرات السور مابسوى ]: من أمثاهلم[
األكابر حيطانن . إَلك والقّبة إلنا رالسو. رعصفو

  .سور وعينب مستور
 ،جعل له سورًا: سّور املكان: عربية :َسؤّر

  .عّاله: طاحلائ
  التطمع يف أن تربح: يقولون :سٓؤرب 

بنوا من  ،عينيك عم بتسورب لك ،جائزة اليانصيب 
اءى نصف النهار كأنه ماء رمايت): العربية(السراب 

بنوا على فوعل  ،نتيجة اختالف كثافة طبقات اهلواء
  .مهةامبعىن نظر نظرة و
 ،الثبات: كهرسو: من التركية :ةالُسورۤك
ا به اللنب املنشف يضاف إليه ومس ،البقاء بال فساد

  .والزعتر واحلّبة السودا واليانسون والكمونامللح 
  .ويأكل السوركة قضاء حارم كثريًا

القطعة : السورة من القرآن: عربية :السورة
  .املستقلة منه

  .الُسور والسورات: واجلمع
: ويف الكلدانية ،صورتٓا :ويف السريانية

  .القطعة املستقلة من اإلجنيل: صورَتا
  ]:من شعرهم الغنائي[
  ا أهللا واسم اهللاينمكتوب عجب

  وسورة تبارك وحروف النونا
قال الشاعر ) واحلاجبان الشبيهان بالنونني: يريد(

  :العريب
  وحاجبه نون الوقاية ماوقت

  على شرطها فعل اجلفون من الكسِر       
وتسمى أيضًا بالد  ،أو سورّيا :سورّية

بالدنا حيدها مشاًال تركية وشرقًا  ،الشام رالشام أو ب
ويف اجلنوب الشرقي العراق وجنوبًا اململكة اهلامشية 
األدنية وغربًا البحر األبيض املتوسط ولبنان 

  .وتعّد من دول الشرق األدَنى ،وفلسطني
  .وحكمها مجهوري

 ،ماليني ونصف ةونفوسها أكثر من ثالث
وحنو األربعمائة  ،مليونني ونصف مسلم سّني أكثر ومنهم

وحنو ثالمثئة وثالثني ألف أرثوذوكسي وحنو  ،ألف علوي
وحنومائة وأربعة  ،مائة وأربعة وعشرين ألف كاثوليكي

  .عشر درزي
 ص ٢٨س: ريبـويف جملة امع العلمي الع

  ا بالتاء أوـــحتقيق يف كتابته  ٣٠٧ ص ٣٧ وس ٣٢٩
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 نوإن مل يكن نّص لك ،والصواب بالتاء ،باأللف
غالبًا على كتابة ماسبقت ألفها ياء  -  العربية جرت

  .بالتاء
ويسميها  ،سوريٓا: ويسميها السريان

  .سورَيا: الكلدان
  .SYRIE: ويسميها الفرنسيون
  .SYRIA: ويسميها اإلنكليز

 ))األشوريون يف التاريخ((اب توجاء يف ك
: سريياأومن الؤكد أن اسم سوريا مشتق من : ١٣ص

ASSYRIA وعاصمتها القدمية أشور.  
  : *وجاء يف جملة البطريركية السريانية

  .٢٠٨ص: التذكرة التيمورية انظر

عطاه احملافظ : يقولون ،أو سٓوس :سٓوز
من  ،بّدو يقضي لو شغلتو ودق للو عصدرو: سوز

  .الوعد ،الكالم : سٓوز: التركية
شجرية برية معمرة طويلة : عربية :الُسوس

ويتخذون من منقوع  ،اجلذور يف األرض عميقتها
واليوم من منقوع مطحون عروقها شرابًا  ،عروقها

  .حلوًا يربدونه باجلليد ويطيبونه بالَشْند
  .الشند: انظر

ويف  ،شوشٓا: والسوس يف السريانية
  .شوَشا: الكلدانية

ويسمى شرابه على ااز املرسل باسم 
كما تسمى عروقه السوس أيضًا أو  ،السوس: شجرته

  .عرق السوس
  .وذكر السوس دوزي يف تكملته

ة ـويزيل محوض لللبو ّروالسوس مد
كما ينعش ويقوي  ،وينظم حركة األمعاء ،املعدة

 ،ريـويشفي من الروماتيزم والبواس ،خاليا الكبد
عض احلمية يشفي بومع  ،كما يشفي من السعال

 ،نةـويلّين الباط ،رح البلغمـمث إنه يط ،القرحة 
  ،ابني بالصداعصوينفع املصابني باألرق كما ينفع امل

  .غ يف األصلافر - *

نه مبا حيتوي من مواد سكرية حمظور أويظن بعضهم 
كال فتركيب سكرّياته غري  ،على املصابني بالسكر

كيب السكر فال يضّر شربه املصابني بالسكر بل رت
  .وامل والضعفاءكما ينفع الشيوخ واحل ،ينفعهم

وتنبت شجريته يف سورية والعراق وإيران 
  .والصني وروسية وتركية

وأرباض حلب غنية بشجرياته السيما 
األراضي الرملية املتوفر فيها املاء كضفاف الفرات 

ومثلها  ،والعاصي من الرقة ودير الزور ومسكنة
ة واعزاز ابلس واجلزيرة واجلومرالعمق وأنطاكيه وج

  .وجبل األكراد السيما عفرين) قي حلبرش(والبرية 
  .ويعّد الكردي أجود أنواعه يف حلب

يقابلها السوس الدوماين نسبة إىل دوما يف 
  .دمشق

وتقتلع جذوره يف اخلريف مث جتفف يف 
الشمس وجتعل كومة ذات جدران أربعة وسطحها 

شمع وتغطى هذه الكومة السنمية املستطيلة مب ،سنمي
حجمها مث شحنها إىل  ركبري استعدادًا لضغطها كي يصغ

  .اخلارج
أما فروع عروقه فهي مرة التصلح إال 

  .كانت قبل استعمال املازوت تباع لألفران ،للوقود
ريكية متأسست شركة أ ١٨٩٥ويف سنة 

جلمع عرق السوس من أرباض حلب لتصدره إىل 
ناسبة مث ألغي امتيازها مب ،الواليات املتحدة األمريكية

  .احلرب العاملية األوىل
 ،وُمنح االمتياز بعدها إىل تاجر بلجيكي

  .ه قرية احلّمام بني الرقة ومسكنةفجعل مقّر
وكان يشحن منه سنويًا حنو عشرين ألف 

  .يكا وأمريكا عدا عن غريمها كمصررطن إىل أم
  .واليوم اليزيد مايشحن منه على األلف طن

  .القطنولعل السبب عناية الزراع بزراعة 
ريكا وأوروبا تستخرج منه رب مومعامل أ

  .أما ثفله فيصنع منه جّيد املقّوى ،السوس
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والسوس عرفه اإلنسان قدميًا وعرف بعض 
  .ن عرفه قدامى املصريني واليونانومم ،خّواصه

  .ُسوس: وامسه يف العربية
: ويف الكلدانية ،ُشوشٓا: يانيةرويف الس

  .ُشوَشا
  .ُشوُشو: ويف البابلية واألشورية

واستمدت اإلسبانية امسه من العربية 
  .عرق السوس: أي ALCAZUZ: فقالت

  .ALCACUS: تغالية فقالتومثلها الرب
ويزعم بعضهم أن كلمة سوس من 

  .ومعناها احللو: SUESS: اجلرمانية
  .٥١ص١١س: املقتطف انظر

  .٣٤ص١ج٩جملد: وجملة سومر
  .١١١ص٨س: وجملة املشرق

يلهجون باحلسرة على واملغتربون احللبيون 
سوس حلب وعرق حلب : ثالثة أشياء يف حلب

  .وصابون حلب
ويزعم احللبيون أن السوس الشراب املفضل 

  .ّديقصكان أليب بكر ال
  .انظرها. السّواس: ومسوا بائع شرابه 

  .وبيت السّواس حبلب
ومثله القهوايت يسقي أرباب  سوكان السّوا

  .الدكاكني وخيط خطًا عن كل طاسة يف حاشية الدكان
دود يقع يف الصوف أو : عربية :الُسوس

  .اخلشب أو احلنطة وحنوها فيأكل منها ويتلفها
  .احليوان للجاحظ يف فهرسه انظر

ودود الصوف غري  ،والسوس أنواع كثرية
  .دود اخلشب واحلنطة وحنوها

  .على الفسفسلقة بعضهم طوي
اي سة والسوالسوۤس: والواحدة عندهم

  .والسوساية
  .السوسات والسوسايات: واجلمع

سّوس اخلشب والصوف : وبنوا منه فعل
  ...واحلنطة و

: ويف الكلدانية ،ٓسٓسا: وامسه يف السريانية
  .ٓسَسا

تاكلو سوسة ]: من دعائهم على فالن[
  .عميا 

  .احلنطة سوسا والفلوسا]: من أمثاهلم[
  .٦٠ص٢٥س: املقتطف نظرا

  .٣١٩ص١٣س: دوجملة الضا

وقع فيه دود : سّوس الشيُء: عربية :َسؤّس
  .السوس

ويزعمون أن السنان املنخورة سبب خنرها 
ويزعمون أن كثرة . ةاسنانو ْمَسْوۤس: فيقولون ،سوسة

  .أكل احللو يسّوس األسنان
ة إال كل حنطة ْمَسْوۤس]: من كمام[
  .كّيال أعَور

  ]:أغنيتهم[مل ترد إال يف  :سٓوَسْح
  .يامارّية وياْمسوسحة عالباب ويا صبّية

  ...وياواقفة عالباب: ويغنوا أيضًا
 ،بالكحلة سوَسْحتيين: وإال يف أغنيتهم

  !.ياغصني البان
يف طوطح رولعلها حت ،مل جند هلا أصًال

  .السكران
: من العربية عن الفارسية :السٓوَسن
نبات من الرياحني : والُسوسان الَسْوسن والُسوَسن

تبلغ أنواعه  ،ي ومنه البستاينمنه الّرب ،عريض الورق
  .املائة

  .ويسمى األبيض منه الزنبق
 ،قوس قزح: مبعىن IRIS: وامسه يف الالتينية

  .مسي به لتنوع ألوانه
واستمدت اإلسبانيةالَسْوسنة من العربية 

  .AZUCENA: فقالت
  .ASSUCENA: ومثلها الربتغالية فقالت

  .٢٧٣ص١١ج: ايةاألرب للنويري انظر
  .املوسوعة يف علوم الطبيعة روانظ
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  .ِششنو وشيشنو: ةوامسه يف البابلي
: ويف الكلدانية ،ُشوشنٓا: ويف السريانية

  .شوشَنا
  .شوَشن: ويف العربية

واستمدت األرمنية امسه من السريانية 
  .CHOUCHAN: وقالت

  .السوس: انظر :ةالُسوۤس
فالن إلو سوسة يف : يقولون :ةالُسوۤس

: من العربية ،اخليل أو يف الشرب أو يف القمار
  .الطبع والطبيعة :الُسوس

  .شمايل سوسة يف اجلحۤا]: من كمام[
  .املقرعة: الَسْوط: من العربية :السٓوط

  .وهم قالوا الْسواط ،األسواط: واجلمع 
: ويف الكلدانية ،شوطٓا: ويف السريانية

  ).بالشني املعجمة فيهما(شوَطا 
  .هأّخر ،مطله: سّوفه: عربية :َسّوف

  .تسويف وتسويفات: واستمدت التركية
: SAUVAGET JEAN :ڤاژة ژانوس

اآلثار اإلسالمية يف ((لف كتاب أمستشرق فرنسي 
 ))الدر املنتخب((وترجم إىل الفرنسية  ،))حلب

كنوز الذهب يف تاريخ ((و  ،املنسوب إىل ابن الشحنة
  .١٩٥٠مات س  ،ط بن العجميبلس ))حلب

  .املوسوعة امليسرة انظر
 ،كلمة روسية مبعىن الس :السٓوڤييت

ويرمز إليها مبا يلي  ،يات السوڤياتيةرواحتاد اجلمهو
)U.R.S.S. :(دولة شرقي أوروبا ومتتد إىل آسية، 

  .مجهورية ١٦تتألف من 
  .املوسوعة امليسرة انظر

  
موضع البيع والشراء : عربية :الُسوق

  )مؤنث ومذكر(
  والغالب: ١٨ال ابن مكي الصقلي صق

  

والدليل على ذلك أم جممعون يف  ،فيها التأنيث
  .التصغري على سويقة
  .األسواق: واجلمع

  .السويقة: وتصغريه 
  .السوقّي: والنسبة إليه

  .مسي بالسوق ألن الناس تساق إليه: قيل
تقف فيه على سوق ألن الناس : وقيل

  .أرجلها
  .شوَقا: ويف الكلدانية ،ُشوقٓا: ويف السريانية
  .شوق: ويف العربية
  .CHOUGA: شوَقا: ويف األرمنية

  .SOCO: واستمدت اإلسبانية السوق فقالت          
السوق اليومة  ،باعا بسوقا]: من كالمهم[

: يريدون(وقع السوق عليه  ،سقط السوق ،بارد
  ).كثرت زبائنه
على هوى السوق منسوق ]: من أمثاهلم[

أو منطّلع عالسوق  ،أو على قّد السوق منسوق(
  .من حضر السوق باع واشترى). ومنسوق

بعدما سّكر السوق ]: من كمام[
بعد ماخبلص السوق . وتطربق نزل املعّتر يتسّوق

ل أّم گلبني ماتتحن. طع حلمتوقوزمحتو برتل املعّتر وب
فالن حّقو بسوق الغال . وقرّزوق بكون سّكر الس

  .أبطنعش
ألف : متل سوق املعّرة]: من تشبيهام[
  .متل سوق اجلّنة البيعة والشرية. بّياع والشّرا
: حالة السوق فلتانة]: من توريام[

  .القمصان بْطلوع والكلسونات برتول
يهزج األوالد حاملني ]: من أهازجيهم[

 يعمِّ ،َكراسي يكرس: ةبولدًا على أكفهم املتصال
قرص  ،كسرنا صندوقو ،رحنا على سوقو ،يجراِس

  ).ويرتلون به(هون جابتو أمو  ،العسل يف ّمتو
  



 

٤٢١ 
 

  .السوق السودا والسوق احلرة: ويقولون
  :أسواق حلب نوعان :أسواق حلب

نوع بنائي مسقوف غالبًا ويف سقفه  -ً ١
والدكاكني على  ،قوافع تأذن لبعض النور واهلواء

  .جانبيه
مجعت مساحات طوهلا إىل حنو  ومتتد إذا

  .عشرة كم
 ،ومراعى فيها التصنيف حسب البضاعة

  ...فسوق للطرابيش وآخر للعقادين و
-: ))PAYS BIBLIQUES((وجاء يف الكتاب 

: ١٨٤٥هذا الكتاب املطبوع سنة  -املصادر األجنبية: انظر
وكانت أسواق حلب غاّصة بالكالب والقطط ((

تدثر حلم القصابني وغريه ومبوجات الذباب الكثيفة 
  .))من املواد الغذاية

كما  ،وكنت ترى احلمري حتمل العميان((
أما املتسولون  ،واملشوهني باجلدري ،تشهد القرعان
  .))فيمألون الدنيا

ومل يكن يف كل حلب طبيب إال ((
وقد يداوون  ،الطالسم يكتبها أو يتلوها املشايخ

  .))نباألعشاب تشترى غالبًا من سوق العطاري
وتتصل الدور ببعضها بدهاليز حتت ((

  .األرض وباألسطحة
أما طرقها فضيقة جدًا ويف وسطها جماري 

  .))األقذار املكشوفة
ذكريايت عن بالد ألف ((ومما جاء يف كتاب 

تتعاوى الكالب ((:  - املصادر األجنبية انظر - ))ليلة وليلة
وترى كثريًا من العميان والقرعان  ،يف أسواق حلب

أما الذباب فيدثر البضائع  ،واملشوهني باجلدري
  .))كما ترى من يرّقص الدب والقرد ،واللحوم

 غري بنائي كسوق: والنوع الثاين -ً ٢
الدواب وسوق اجلمعة وسوق األحد وسوق 

  .اخلميس
  .١٤١ص:انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجه

  :حلبوإليك أهم أسواق 
سوق أسبوعي تعرض فيه شىت  :سوق األحد

أصناف املبيعات بشكل بسطات يوم األحد من كل 
  .كان يقام بني قسطل احلرامي وحي اجلابرية ،أسبوع

  .١٠٦ص: كتاب حمافظة حلب انظر
يف حلب سوقان باسم  :سوق استنبول

مسيا بذلك ألن بضائعهما كانت  ،سوق استنبول
  :جتلب من استنبول

يقع بني سوق العطارين : القدمي -ً ١
  .وكان امسه سوق املروبصني ،وسوق اجلوخ
يقع بني باب اجلامع الكبري : اجلديد -ً ٢

  .القبلي ويطل على سقاق ورا اجلامع
حتريف أرسالن َدَده  :سوق أصالن َدَده

ويف هذا  ،أي اجلّد األسد ،التركية مبعىن األسد اَجلّد
الصابون وسويقة  يقع بني سوق ،السوق مسجده وقربه

  .امتداد مابينهما ىحامت عل
بناء حديث يف حي السبيل  :سوق اإلنتاج

  .أنشأته الدولة لعرض منتوجات سورية فيه سنويًا
  .٩١عدد حلب ص: جملة العمران انظر

يقع بني سوق العطارين وسوق  :ةسوق الباْطۤي
وفيه اآلن تباع اجللود وما يلزم القّوافني من  ،القّوافني

  .خيطان وقصب وبطانة الصرامي
سوق عن سبب ت أسأل أهل هذا اليومض

ودّلوين على رجل  ،منهم بعلم تسمية سوقهم فلم حنَظ
 ،وذهبت إىل بيته وسألته ،طاعن يف السن يالزم بيته

يب وجّدي أأنا أقدم من يف السوق وقبلي كان  :فأجاب
  .ببال أحد أن يسأل عن سبب تسمية سوقنا ومل خيطر

وحنن نرى أن التسمية حتتمل أحد 
  :التأويالت التالية
: أي ))الواطية((حتريف  ))الباْطية((أن  -ً ١

  .اجللود البخسة الالغالية
: أي ))البطّية((حتريف  ))الباْطية((أن -٢

  .حركة البيع والشراء البطيئة الالسريعة
  :ةـــيف العربي ))الباِطَية((أن مدلول -٣
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وسوق العطارين جبانب  ،اإلناء الزجاجي ميأل بالشراب 
سوق الباطية يبيع ضروب البيع ويبيع ماء الزهر وماء 

فمّست احلاجة أن تشترى أوانيه من سوق  ،الورد
  .هذا عدا بيعه يف اخلارج .رمنازأخاص ا جتلب من 

ترى أمهية زجاج حلب األمر الذي  القزاز: انظر
  .ايد هيعزز هذا املذهب الذي مات من يعرف ماضي

سوقًا فريدًا من  كان وإذا صح هذا املذهب
مث مل يعد هلا من لزوم  ،نية الزجاجيةنوعه يبيع اآل

فألغي بيعها  ،حينما وفرا منتوجات أوروبا
  .واستحالت إىل بيع اجللود وما إليها

فريد سوق احلبال يف حلب ومثله يف أنه 
ياس يف حلب وسوق احملمص كان وسوق األك

 ،وسوق الچايدانات يف طهران ،ببيع النب خاصًا
  .وسوق الدف أو املزهر يف مراكش

يب قاسم الطنبوري من قصص أويف قصة 
ألف ليلة وليلة مايشري إىل أن حذاء الطنبوري حطم 

  .األواين الزجاجية وفيها العطر
: الباطية يف اللهجة احللبيةأن مدلول  -ً ٤

وإذا علمت أن سوق   ،احللة الكبرية يطبخ ا الناطف
السقطية قرب سوق الباطية وأنه سوق فريد يف 

عم من قّال العجة والسمك وشّوا اكلُّه مط: العامل
وين وبياع النيفا سكاملعاليق والقّصاب ومن الكس

ع خلاليت وبياوفيه تنور اخلبز واخلّباز الفرين وامل
احلالوة الطحينية واحللواين يبيع البقالوة واملامونية 

نعم إذا علمت ذلك وحكمت أن بيع  ،وما إليهما
الكرابيج اختراع حليب مل يعرفه الشرق األدىن إال من 

مث إذا علمت أن الكرابيج من مالزماته  ،حلب
مسي  الناطف حكمت اآلن معي أن سوق الباطية

ا  يكرابيجه وحيّل بباطيات الناطف حيّلي ا الغين
مث جاء زمان وأزال باطيات الناطف  ،الفقري خبزته

عن عروشها فأسرعت لوازم الصرامي واحتلت 
  .وسبحان املعّز املذل ،مكاا

 ،حتريف َبِدستان الفارسية :البستانبسوق 
أداة : ))ستان((َبعدها  ،الشيء الرديء: ))َبد((من 

 ،أي حمل بيع البضاعة الرديئة ،الظرفية املكانية
  .الثياب املستعملة وحنوها: يريدون

أما زعم من قال إنه مسي ببالستان من بايل 
 ،من الثوب البايل فباطل: من البايل أي: ستان أي

وحجتنا يف مذهبنا أن يف كثري من مدن تركية وإيران 
منها سوق بدستان يف إستنبول ومنها  ،سوق َبِدستان

  .زرما ،انبدستان يف طهر
 ،ويسمون هذا السوق يف حلب بسوق احلراج

ل ألنه ينادي فيه الدّال ،اإلمث: ةيوهي حتريف اَحلَرج العرب
  .حراج مزاد ملعون البزيد باطل: لدى البيع يف املزاد

  .احلراج: انظر
ّمسي باسم برهم باشا باين  :ةسوق البهرميّۤ

والسوق هذا  ،جامع البهرمية غريب سوق اخلضرية
  .فيه اجلامع وهو وقف له

ومثله سوق احللوّية مسي باسم املدرسة 
  .ومثله سوق الزكي باسم جامع الزكي ،احللوّية

ويف سوق البهرمية هذا يصنع وتباع 
  .حيتذيها الفالحون ويربطوا  ،اجلزمات الرباطية

  .اجلزمة: انظر
شرقي سوق باب اجلنان إىل  :ةنۤۤيسوق التو

  .يباع فيه احلطب والفحم ،الشمال
  .ّمسي باسم حارة التوينة وهو فيها

  .التوينة: انظر
تعرض . أهم سوق أسبوعي :سوق إجلْمعة

 ،فيه صنوف املبيعات يوم اجلمعة من كل أسبوع
وا تّلة مباب القلعة تتوسطه تّلة يس موكان حمله أما
مث ملا  ،وعلى قمتها خمفر سوق اجلمعة ،سوق اجلمعة
رض استعدادًا لبناء السرايا ظهر حتت التلة سوّيت األ

  .أنقاض جامع السلطانية اليت هدمها الزلزال الكبري
واآلن نقلته البلدية إىل الشارع اجلديد 

  مث نقلته أخريًا ،املمتد بني باب املقام حىت باب النريب
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  .رحيث كرم امليّس: إىل شرقي قاضي عسكر
  .٣٠٦ص: كتاب حمافظة حلب انظر

ن أقيم يف القرن ااجلمعة هذا كوسوق 
وظل مكانه حىت . م لتأمني حاجيات جنود القلعة١٥

  .سنة الشروع ببناء السرايا اجلديدة: ١٩٤٨سنة 
وفيه  -اجلنفاض:  انظر- :سوق اجلنفاص

 .يقع بني سوق احلبال وخان القّصابية ،يباع
 ،أي أكياس اجلنفاص ،سوق الْكياس: ويسّمونه أيضًا
  .ق اخليشسو: كما يسّمونه

  .اخليش: انظر
وهو  ،كان يباع فيه اجلوخ :سوق اجلوخ

  :سوقان
  .ويقع قبلي سوق العّطارين: اجلديد -ً ١
  .ذائهويقع قبلي اجلديد حب: العتيق -ً ٢

سوق يومي تبسط فيه خمتلف  :جسوق اجلۤي
فهو مصّغر  ،صنوف املبيعات على شكل بسطات

ويقع يف حارة  ،سوق األحد وسوق اجلمعة
  .ةّيالشميصات

وهو  ،عرض فيه للبيعيوّمسي بأهم ما
  .الدجاج

 ،قبلي اجلامع الكبري مباشرة :لسوق اْحلبۤا
  .سوقوهو أضيق 

ويبيع السوق هذا باملفّرق، وبقربه خان 
  .احلبال يبيع باجلملة
قبال على شراء احلبال حاجة إلوكان ا

  .ضرورية أيام جمد حلب التجاري بالقوافل
أي احلّجي أفندي  :احلّجي أفندي سوق

در اوفيه تباع القن ،موقعه غريب سويقة علي: اجلابري
األحذية اليت هي تقليد األحذية : أي(الرخيصة 
  ).األوروبية

 ،موقعه غريب اجلامع الكبري :يندۤاسوق إحلّد
صنع املسامري البلدية ومثلها السالسل لقيد الدواب ي

  بأن يضع قطعة واملفصالت وحنوها بشكل ابتدائي

مث  ،احلديد بالكور وينفخ على ناره بالكري حىت حتمر
  .يطرقها على السندان

موقعه جبانب املدرسة  :ةسوق اَحلَلويّۤ
فتسميته كتسمية سوق  ،وهو وقف هلا ،احللوّية
  .وكتسمية سوق الزكي ،البهرمّية

وأغلب حوانيته للنجارة البلدية االبتدائية 
  .جبانبه يتماثل مع سوق احلّدادين
سوق يباع فيه مايلوذ  :سوق احلّمام

ومسي  ،فهو إذن فرع لسوق العيب ،بكساء البدو 
ويرتل إليه باحندار من  ،بسوق احلّمام ألنه كان ّمحامًا

  .سوق السّراجني
يقع بني : -احلور: انظر- :سوق احلٓور
ويباع فيه كما تباع فيه  ،السقطّية وسوق اجلنفاص
إذ الشاب الغاوي كان  ،الصرامي املستعملة قليًال

يلبس صرمايته حنو الشهر مث يبيعها يف هذا السوق 
: ويشتري أخرى جديدة من سوق القّوافني جبانبه

  .كما يفعل متأنقو أمريكا اليوم يف كل مايلبس
كان  ،ّمحام القاضي ميقع أما :ةسوق اخلاْبۤي

خلوايب والشربات وما إليهما من اخلزف خاصًا لبيع ا
  .املصنوع يف فاخورة حلب وإدلب
 ،غريب سويقة علي :سوق خان استنبول

كان يبيع بضائع إستنبول لسوق  ،وفيه خان استنبول
والسوق الذي جبانب هذا  ،استنبول القدمي مث اجلديد

اخلان يصنع ويبيع الصناديق املصّفحة بالتنك الذي 
كما يصنع ويبيع حقائب السفر  ،عليه النقوش

  .والفرش واللحف
  .غريب سوق السقطّية :ةسوق إخلٔضريّۤ

. ة ألنه لب املدينةاْملديۤن: ويسمونه أيضًا
  .وهو أكرب أسواق حلب

سبوعي يعقد كل أسوق  :سوق اخلميس
كما يعقد سوق اجلمعة  ،اجيات اليهودحلمخيس 

  وكان عليهم أن ،لإلسالم وسوق األحد للنصارى
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يشترون يف  وال السبت لكن اليهود اليبيعون هعقدوي
ه إىل اجلمعة الحاجة له لوجود سوق ُلوَنق ،السبت
  .وحمله يف بندرة اإلسالم ،اجلمعة

  .سوق اجلنفاص: انظر :شسوق اخلۤي
يقع بني سوق العّطارين  :سوق الْدراع

كان يباع فيه النسيج بالذراع ال  ،وسوق الطرابيشّية
  .خياطو اخلياطة البلدية هواليوم يشغل ،بالصايات

  .وهو سوق أنيق ونظيف
وهو  ،سوق العيب يقع مشايل :ةسوق الدهۤش

وكان حيوي مايدهش من  ،أعرض األسواق وأعالها
لذا مسي باسم املرة من  ،بضائع لبس الرجال والنساء

  .َفْعلة: ووزن اسم املرة ،حتّير: دهش
 لو البسيت سوق الدهشة]: من كمام[
الدّالل صاح بسوق الدهشة وراحت . مالك جة

سعد : نادى املنادي بسوق الدهشة. املسكينة عفسة
  .الوحشة) عقب(الكويسة بـ

متسع أرضي يف حارة  :سوق الدواب
  .دكاكني حجيج تباع فيه الدواب

  ]:من كمام[
  .يارايح لسوق الدواب عّلق بدقنك جرس

  .٣٠٧: كتاب حمافظة حلب انظر
  .الزرب: انظر :الَزْربسوق 

  
كان  ،السوق الزغري: يريدون :سوق الزغري

مث خربته  ،يقع بني سبيل ديل حممود واملاوردي
واآلن  ،وكان يباع فيه جليالت الدواب ،البلدية

رباب حوانيته إىل جادة أغيور أانتقل كثري من 
  .اجلديدة

ّمسي السوق باسم جامع  :سوق الٕزكي
الزكي فيه كما ّمسي سوق البهرمّية باسم جامع 

ما ّمسي سوق احللوّية باسم املدرسة كالبهرمّية و
وفيه بيع اخلشب  ،فيه بعض املأكوالت ،احللوّية

  .وكوفيات القصب للحرير

يباع فيه الزهر  ،ببانقوسا :رسوق الَزْه
  .كما يباع فيه لوازم النساء ،العطر

 ،يقع مشال سوق القطن :جنيۤاالسّرسوق 
وفيه تصنع سروج اخليل واملناطق اجللدية وحامالت 

  .العتاد وحنو ذلك
  .السقطية: انظر :ةسوق السقطيّۤ

فرع من سوق باب  :ةسوق السنكريّۤ
  .كثر فيه حوانيت السنكرّيةتاجلنان 

كان  ،قبلي سوق السقطية :سوق الشام
واليوم يباع فيه البطانة  ،يباع فيه منسوجات الشام

  .واخلام واخلاصة
 ،الستانبجنويب سوق  :سوق الصابون

ويبيعه خان الصابون  ،كان يباع فيه الصابون باملفّرق
  .بسة الكردية والريفيةلواليوم تباع فيه األ ،باجلملة

موقعه مشال سوق الدراع  :سوق الصايات
الطرابيش اع فيه يبكان  ،ة نفسهوهو سوق الطرابيشيّۤ

  .والصايات
  .الصاية: انظر

موقعه شرقي باب  :غنيبۤاسوق الّص
وفيه بعض دكاكني  ،انطاكية وفيه عدة مصابغ

  .ي ذات نعل اجلاموسمالصرا
سوق اهلوا أيضًا ألن باب : ويسّمى

انطاكية مسقوف ومنه يدخل إىل هذا السوق 
  .املكشوف

وكان  ،مركگأمام خان ال :افنيسوق الصرّۤ
  .أكثر الصّرافني يهودًا

 ،أو سوق الصرماياتّية :سوق الصرامي
وفيه تباع  ،جنويب قبلية الشوافعة من اجلامع الكبري

  .مهاانظر. الصرامي واجلزمات
  .سوق القّوافني أو القوافخانة: ويسّمى أيضًا         

  ان كالمهاـــوهو سوق :سوق الصّياغ
  



 

٤٢٥ 
 

مها لصياغة احللي وكال ،بالستان يتوازيان سوق غريب
  .الفضية والذهبية وبيعها

وأحلق ما أخريًا سوق ثالث يف سوق 
  .املناديل

  .سوق الصايات: انظر :ةسوق الطرابيشيّۤ
 ،وهو سوق املناديل نفسه :ةسوق الطيبيّۤ
 ،وفيه يباع الطيب مع البخور ،وكذا سوق القباقبجّية
 ،اقيببا تصنع وتباع القموك ،كما تباع املناديل

  .وموقعه شرقي اجلامع الكبري
يقع بني سوق الزرب وسوق  :يسوق الٕعِب

 ،البدو ومنها العباءات هوفيه تباع ألبس ،العّطارين
  .وا مسي على التغليب

  .سوق احلمَّام: انظر
يقع بني سوق احلبال  :ةسوق العتقيّۤ

  .يباع فيه الصرامي العتيقة ،والسقطّية
يقع بني سوق العيب  :ارينسوق العطّۤ

ّمسي على التغليب بأهم مادة تباع  ،وسوق السقطّية
صناف كدّكان وما من دكان تبيع مئات األ ،فيه

منها احلشائش اففة اليت جتلب من اهلند  ،العّطار
  .وغريه واليت كانت صيدلية ماقبل نصف قرن

  .خان الكمرك: انظر :سوق العفص
موقعه غريب سوق استنبول  :ادينسوق العقّۤ

يباع فيه  ،اجلديد وينفذ إىل وسط سوق العّطارين
  .اخليطان والقيطان والچرب وحنوها

يقع جنويب سوق العّطارين  :ةسوق العلبيّۤ
كانت تباع فيه العلب اخلشبية للعّطارين والسّمانني 

ويف صدره خان العلبية  ،انة والبدو وغريهمواللّب
  .يبيعها باجلملة

 ،سقرجقويقع بني بانقوسا  :لغزلسوق ا
كان سوقاًَ هامًا جدًا لبيع غزل القطن والصوف 

  .املصبوغ على اختالف غلظ اخليوط

مين فطيمة بسوق ]: ومن كمام[
مني يعرف عيشة يف : ويف مصر يقولون(الغزل؟ 

  ).سوق الغزل؟
موقعه مشال : أو سوق الٕفّرۤا :ينيسوق الٕفّرۤا

كان يباع فيه أنواع الفرو السيما  ،سوق القطن
  .الوب من اخلارج

اللي ببيعين بسوق الفرا ببيعو ]: من أمثاهلم[
 ).من يكرمين أكرمه: يريدون(بسوق اجلوخ 

  .املواجهة بسوق الفرا
 ،ّمحام القاضي قرب يقع :سوق القاضي

  .والخيتص ببيع صنف
بني سوق اخلضرية وسوق  :ةسوق القّصابيّۤ

كان يباع فيه القصب املعدين  ،الشمال البهرمية إىل
ويف صدر السوق خان القّصابّية يبيع القصب  - انظره–

واآلن ألغي هذا كله وغدا السوق لبيع لباب  ،باجلملة
 ،وغدا اخلان ملختلف التجار ،الثمار السيما الفستق

  .وفيه كانت احلاخاخمانة وفيها مكتبة عربية
يقع بني سوق السّراجني  :سوق القطن

فية يباع القطن  ،حىت منفذه يف باب جامع العدلّية
  .والصوف

 ،وهو سويقة علي نفسها :ةسوق القندرجيّۤ
  .تباع فيه األخذية الفرجنية

أو القّوافخانة أو سوق  :فنيواّۤسوق الق
  .مهاانظر. الصرماياتّية

  .سوق اجلنفاص: انظر :سوق الْكياس
  

يقع على ميينك وأنت  :كٓرْمٕگسوق ال
 ،الچيت نيباع فيه اآل ،مركگداخل على خان ال

  .وبعض حوانيته القريبة من اخلان صيارفة
  .سوق العفص: وكان قدميًا امسه
  .احملمص: انظر :سوق اْحملَمص

  



 

٤٢٦ 
 

  .سوق الطيبية: انظر :سوق املناديل
  .سوق اخلضرية: انظر: أو اْملدينة :ةسوق اْملديۤن
 ،ة العريانريقع غريب حا :سنيسوق النّحۤا
  .يعمل ويباع فيه النحاس

يقع بني سوق استنبول  :سوق الٕنسوان
يباع فيه لوازم ألبسة  ،اجلديد وسوق العّقادين

  .النسوان
ته متوين ممه ،بين حديثًا :سوق اهلال

 HALLE: وكلمة اهلال من الفرنسية ،دكاكني حلب
السوق العاّم : HALLA: عن السكسونية القدمية

  .املغّطى
  .٣٠٧ص: كتاب حمافظة حلب انظر

وسوق  ةيقع بني باب انطاكي :سوق اهلوا
 ةّمسي بسوق اهلوا ألن املاّر من باب انطاكي ،البهرمية

حىت سوق البهرمية يعترضه هذا السوق الذي 
  .السقف له بني سوقني مسقوفني
سوق الصّباغني : وسوق اهلواء يسّمى

  .أيضًا
  .سوق الصباغني: انظر

تصغري : لُسَويقةا: من العربية :قةالْسوۤي
والسويقة سوق وحارة  ،السوق باعتبار جواز تأنيثه

  .تقع بني الفرافرة ووراء اجلامع
  :وهي قسمان

وهي القبلية اليت تتاخم : سويقة حامت -ً ١
  .اجلامع الكبري

وكانت هذه : ٢٣٥ص٢ج ))النهر((: جاء يف
  .احمللة تسّمى السهيلية

  :عليسويقة  -ً ٢
يتحدث عن  ١٩٥و١٩٤ص٢ج ))النهر((جاء يف 
يصعد إليه ببضع درجات مرّكب : جامع كان فيها

وفيه قرب رجل  ،على حوانيت حتته جارية يف وقفه
  .إن احملّلة مضافة المسه: نوويقول ،يسمونه عليًا

َسوقان السّيارة ماهو : يقولون :الَسٔؤقان
 على بنوا املصدر من ساق ،سوقها: يريدون ،هّين

ومل يسمع إال الَسْوق والِسياق والِسياَقة  ،َفَعالن 
  .ةقواملَسا

  
 ،بىن ماحليط سوقتني: يقولون :السٓؤقة

كأن  ،أطلقوا السوقة على الصّف من احلجارة تبىن
  .كل حجر يدفع ماأمامه

  
سوكر حياتو وسوكر : يقولون :سٓؤكر

وبعت مكتوب  ،حالو وسوكر بيتو وسوكر البضاعة
َضِمن : يريدون ،واملسألة ْمسوَكرة ،مسوكر
على  -انظرها–بنوا الفعل من سيكورتاه  ،والضمان

  .فوعل
ب ْشموس غيّۤ! إيوه]: من كمام[

  .ر ْفلوسوسوۤك
َكران يحتريف الَشْوكران والَش :انٔرالسٓوَك

نبات سام يشبه ورقه ورق ): العربية(والَشْيُكران 
  .له زهر أبيض وبزره كاليانسون ،القّثاء

: من مصطلح العلم احلديث :السؤكريل
SUCARYL : السكر االصطناعي ذو احلالوة اليت تعدل

يستعمله  ،بيعيطمئات املرات من حالوة السكر ال
املصاب يف مرض السكر فيطرح حبة أو حبتني منه 

  .يف قدح الشاي فيكون حلوًا وال يضر املصاب
  

: من العربية ،الثاقفنيمن مفردات  :سؤّل
  .أغواه وزّين له: سّول له الشيطان

سولت له : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
أن يعمل كذا أو : صوابه ،خطأ ،نفسه بعمل كذا

  .كذا عمَل
: يريدون ،فعم بسٓوۤل: يقولون :سٓوَلف

  .انظرها. وأصلها من الساْلفة ،يقص ،حيكي



 

٤٢٧ 
 

  
حشرة : SOUNE: من الفرنسية :ةالسوۤن

موطنها الشرق . تأكل احلنطة والشعري وتتلفهما
  .األدىن

حتريف  ،بْسٔوى: واملضارع عندهم  :ٕسِوي
  .عّدل): العربية(ساَوى يساِوي بني الشيئني 
الَيْسَوى هذا الشيء : وقال ابن احلنبلي

وهي كثرية : ))التاج((ويف  ،لغة يف اليساِوي: درمهًا
  .على ألسنة العامة

 ،صحيحة فصيحة هي: ألئمةاوقال بعض 
  .وإن ضّعفها ابتذاهلا ،وهي لغة احلجازيني

شَوا : ويف الكلدانية ،شوٓا: ويف السريانية
أي (الق  ،تساوى: مبعىن) كالمها بالشني املعجمة(

  ).كان الئقًا بالشيء مناسبًا له
بسَوى ترو لعندو ]: من كالمهم[

. مابسوى شي. مابسوى هالشغل. مح مّنوسوتست
. دقن أبوك ىبسو. بسوى بغل. بسوى أبطنعش
بسوى خزاين  .بسوى بتقلو دهب. بسوى دهب

  .بسوى راسو. بسوى قبيلة. بسوى كتري وقليل. مال
  .ى محراواملعو محرا بس]: من حكمهم[
  
بيت بّرات السور مابسوى ]: من أمثاهلم[

  .املطر يف أيام نيسان بسوى السّكة والفّدان. عصفور
  

مصّغر  أطلقوها على مجع :خاتالْسوۤي
  .ومنها أسياخ شّوا املعاليق ،السيخ

 ،من اصطالح بياعي اخلشب :دالسّوۤي
أطلقوها على اخلشب الغليظ الثقيل جيلب من بالد 

وا السويد إىل فحرّف ،السويد يف أوروبا الشمالّية
  .السّويد

بلدة يف لواء اإلسكندرون  :ةالسويديّۤ
  هاــإىل مشال ،يـب ر العاصـبالقرب من مص

  
  .موقع مدينة سلوقية القدمية على سفح جبل موسى

  .نفق السويدية: ٦٦ص٤سو ٢٩٤ص٣س: جملة الضاد رانظ

يطلقوا على الثلج يصب عليه  :الْسِويق
  .الدبس أو يعصر عليه الربتقال أو ميزج مع السّكر

سبب : ٢٦٩ص٢ج ))يف على سيبويه السريا((: ويف
وألنه النسياقه يف احللق : تسمية السويق بذلك

  .ؤكلييشرب وال
  انظرها .َبْقَسَما: ويف حارم يسمون السويق

  .سوق السويقة :انظر :ٔقةالسوۤي
 ،ستويةامل: السويَّة: من العربية :ةالسويّۤ

  .السواء ،الوسط بني الطرفني
كنا : يقولون]: من عثرات أقالمهم[

  .معًا: صوابه ،خطأ ،بالسوية
متل : حتاصصوا بالسوية]: من كالمهم[
  .ماقال أهللا

 .النظرة مبّية والكّل بالسوّية]: من أمثاهلم[
وهو من أمثال جند (عدل بالرعّية : الظلم بالسوّية

  ).أيضًا
 ،ه مبعىن الثالثةۤس: من الفارسية :سۤى

  .يستعملوا يف لعب الدومينو ولعب الطاولة
  .السّيات: وجيمعوا على

  
سى أكسان سري : يقولون]: ومن تندرهم[
سى وَيك يف : ويقولون ،ى أو ساسونۤس: كونفلكس
َسَمك بالق : أو يقولون يف سى وَيك ،عقيب تندك
سى : ويقولون يف سى ودو ،مبعىن السمك: دميك أي

أو سودا وبيضا أو ثبتوا  ،سبعة دو: أو يقولون ،بادو
  ).أي أثبتوا جنونه(

  
دوساي أو : ويسمون ماهو زوج السه

  .كوساية: واملتندر يقو ،دوساية
  



 

٤٢٨ 
 

  
. جهار وسى: ويسمون األربعة والثالثة

  .جرصه: واملتندر يقول
 ،ج وسهبن: ويسمون اخلمسة والثالثة

  .منجوسة: واملتندر يقول
 ،شيش وسه: ويسمون الستة والثالثة

: أو يقولون ،شاّسه تبع الطرمبيل: واملتندر يقول
 وكذا بنج بالساء وكذا جهاز بالساِء ،َشْيٌش بالساِء

  .شي خرمنشاِء: ويردفوا بقوهلم
ويقولون شيش فالساء وكذا بنج فالساء 

  .))فّساء((يريدون التورية  ،فالساء روكذا جها
  .القبيح: السّيئ: من العربية :ئالسيّۤ

  .الْسيَئة: واملؤنث عندهم
  .سّيئ احلظ ،فالن سّيئ الظن: يقولون
  .احلالة من سّيئ ألسوأ: ويقولون

  
 ،احلائط: ياجالِس: من العربية :جالسيۤا

  .ماأحيط به على شيء كالكرم والنخل
  .سكّنوا موه... الِسياجات و: واجلمع

  ).افًاگوتلفظ اجليم (ْسَيج : ويف العربية
: ويف الكلدانية ،ْسٓيجٓا: ويف السريانية

  ).افنيگواجليمان تلفظان (ْسٓيَجا 
واقف عليه : رقب أمرًايويقولون ملن 

  .ْسياج
مصدر : ياحةالِس: من العربية :الْسيأحة

  .انظرها. ساح
  .ِسياحت: واستمدت التركية

  .ب السياحةتمك]: ومن تعبريام احلديثة[
  .حلب السياحية: ٤٩عدد حلب ص: جملة العمران انظر

  
 ،حوش سّياحة نّياحة: يقولون :الَسّيأحة

  .واسعة يسيح أي جيري اهلواء يف صحنها: يريدون
  .النّياحة: انظر

: يقولون ،من مفردات الثاقفني :السّيار
مايدور : يريدون ،كوكب سّيار والكواكب السّيارة

النجم الثابت والنجوم : يقابلها ،منها حول الشمس
  .الثوابت

وضعها أمحد زكي باشا على  :السّيارة
  .ودرج استعماهلا ،وأقرا جمامع اللغة ،األوتوموبيل

وُوضع : ما خمتصره ٧٥٦ص١الضياء سويف جملة 
اجلّوالة واجلّوابة والدّوارة والدّوامة واخلذروف : هلا

  ...واملغزل وعربة َسبوح و
: اَملْوِطر واجلمع: ووضعت هلا املقتطف

  .َمْوطر: ر والفعلاَملواِط
أول سيارة دخلت حلب كانت سيارة 

أتى  ،مرافق إمرباطور أملانية ويلهم: املشري زكي باشا
  .حلب لزيارة أهله يف حارة أغري

ملا : هل محصأومن تندر أهل محاة على 
 ،عربية بال بغال: عّدت أول سيارة يف محص قالوا عّنا

َهي شقفة ترين فلتان من : الخّيو: وقال محصي آخر
  .خّطو
  .٣٠١ص٨س: جملة امع العلمي العريب انظر

  .واملوسوعة امليسرة

سيارة رّكاب وسيارة شحن : ويقولون
  .وسيارة تكسي وسيارة سكارسا

سيارة إسعاف وسيارة حريق : ويقولون
  .وسيارة مصّفحة وسيارة جبرتير

السيارات يف حمافظة حلب سنة : إحصاء
١٩٦٠:  

  .٤٤١: التاكسي 
  .٤١٣٠: اخلاصة

  .٣٧٧: الباصات العامة
  .٦١: الباصات اخلاصة
  .٢٠٠٣: الشحن العاّمة
  .١٣٠١: الشحن اخلاصة

مصدر : السياسة: من العربية :ةالْسياۤس
  ها من سياسةــوأصل ،دّبره وقام بأمره :هـساس
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وهم يستعملوا مبعىن املداراة ومبعىن اشتغل  ،الدواب
  .يف إدارة أمور الدولة

  .سوس: واخليل يف العربية
: ومسأَسرس: اريتگويف ملحمات أو

ثالث خيول : وثلث سسوم مركبت ،ربطوا اخليل
  .ومركبة

سياست وسياسي : واستمدت التركية
  .وسياسيات

مدت األوردية ما استمدته التركية واست
  .نفسها

 ٧جو ٢٦٨ص٦ج: ))النجوم الزاهرة((ويف 

ب جنكيز خان ألوالده الثالثة ّتر: مامؤداه ١٨٢ص
 ةالعجمي ))يسِِِ((من  ))اِسي ِيس((: ومساها ،وصايا

الطورانية مبعىن الترتيب  ))ِيسا((ومن  ،مبعىن الثالثة
  .مث حرفت إىل سياسة ،الترتيبات الثالثة: أي

وبىن منها الفعل كمال يوسف احلاج 
  .))يتسّيس((: فقال
  .يسق: انظر

من السياسة : تعبري تركي  :يالسياَستِل
 ،أداة النسبة التركية: ))يل((العربية املتقدمة بعدها 

  .مبعىن املداري ))السياستلي ((يستعملون 
أطلقوها على صانع السيوف  :الَسّياف

وبائعها وعلى من حيمل السيف وعلى من يقطع 
  .بسيفه الرءوس بأمر السلطان

  .وبيت السّياف يف حلب
  .ةالسّياۤف: ومجعوها على

فالن ماهو مالسّيافة وال : يقولون
  .مالكّرادة

: من العربية ،من مفردات البدو :الْسياق
  .مهر املرأة: الِسياق

يف  :يقولون ،من مفردات الثاقفني :الْسياق
 ،جمراه: سياق الكالم: من العربية ،سياق احلديث

  ).مولدة(ق له الكالم من الغرض يماس ،مدرجه

بطن يقيم يف جبل احلصن من  :الَسّيال
  .قرى حلب

إحدى قبائل : يصفخذ من اجل :ةالَسّياۤل
سورية الشمالية يقضي الصيف يف تركية والشتاء يف 

  .أرباض حلب
أطلقوها على القرص الكبري من  :ةالَسّياۤل

أو يرش عليه  ،القطايف يدهن بالسمن والدبس
  .وهي من أكالت الشتاء ،السّكر والقرفة

  .السّياالت: واجلمع
أطلقوها على الشعر األبيض يكون  :ةالسّياۤل
  .يف جبهة اخليل

: تركه يسيب أي: سّيبه: عربّية :َسيَّب
  .جيري

  .اإلمهال: لكِببَِّسي: واستمدت التركية
: ))هۤس((: من الفارسية: أو السيَبه :الِسيبا

يريدون ا الُسّلم ذا الرءوس  ،الَقَدم:  ))پا((الثالثة و 
  .الثالثة

  .الِشجاب واِحلمارة واُألْدُرّجة: عربيها
  .وورد ذكر السيبا يف تاريخ الطربي

  .ِصپا: ويف التركية عن الفارسية
من حتت السلم التعداي ]: من اعتقادام[

  .حرام ومن حتت السيبا كفر
شي إلو ْتَلت إجرين ]: من ألغازهم[

  ).السيبا: (والبس براسو طربوش واحد 
): العربية(حتريف الساباط  :السيباط

: عن الفارسية ،السقيفة بني دارين حتتها طريق نافذ
 ،اللباس: ))پوش((و  ،املالذ ،احلماية ،الظل: ))ساَيه((

  .رطيقي الثياب من املامللجأ : يريدون
وهم  ،السوابيط والساباطات: واجلمع

  .السيباطات: قالوا
راحوا : يقولون: ةيَبۤنأو الۤس :ةالِسيباۤن

  .الرتهة: يريدون ،ةنعالسيبا



 

٤٣٠ 
 

  .َبنْتسۤا: وبنوا منها فعل
  :ولعلها مما يلي ،مل جند هلا أصًال

أا حتريف السريانة من الَسري  -ً ١
  .السريان: انظر). العربية(

  .والشام تقول السريانة مبعىن الرتهة
 SAPIN: أا حتريف الكلمة الفرنسية -ً ٢

رتهات توغابات الصنوبر أمتع امل ،غابة الصنوبر: مبعىن
  .وأصحها وألطفها مناخًا

  .))جنينة سابا((أا من  -ً ٣
  .جنينة سابا: انظر

رحنا : واستمدت أنطاكية من حلب قوهلا
  .َبّناعالسيبانة وْتسۤا
جعل له : وغريه َسّيج الكرَم: عربية :َسيَّج

  .سياجًا
  .السياج: انظر

الَسّفود : من التركية عن الفارسية :الِسيخ
  ).))املنت((ومل يرد يف (

  .ياخالْس: وهم قالوا ،األسياخ: واجلمع
 ،بسطةاملضلعة وامل: واألسياخ نوعان
  .واألخرية مستمدة من تركية

سيخ مبعىن العود الدقيق : ويف الكردية
الرأس يدخل بني العدلني أو خييط راس أحدمها 

  .يسارًاوباآلخر ليحمال على دابة ميينًا 
يخ َشِوي وسيخ معالق س]: من كالمهم[

  .وسيخ حلمة وسيخ مشسّية
د متل سيخ النار گر]: شبيهامتمن [

 أسرع إسراعة خّط اللهب يف اجلّو يبدو إثر: يريدون(
وتعّير امرأة  ).حتكاكه جبرم اهلواءاسقوط النيزك و

  ).سوداء وحنيفة: أي(يي عليها متل سيخ املعالق : أخرى
من العربية : يف اصطالح القّصابني :الِسيخ
ومل يرد يف (السّكني الكبري : سيخ: عن الفارسية

  :وهم أطلقوه على) ))املنت((
  يفرمون بسيخ الفرم ذي احلّد احملّد -ً ١

اللحم واضعني قبضة على أعلى رأسه وأخرى به 
واليدان تتبادالن الضغط فريتفع السيخ  ،على مؤخرته

وبسرعة ترى القّصاب احلليب يفرم اللحم . ويرتل
  .والقّصاب يف العامل جياريه

  .كبري وصغري: سيخ الفرم هذا نوعان 
يداب يف هذا  والاحد ،سيخ املعاش -ً ٢

  .لذبيحةالسيخ إذ مهمته بتر اللحم من ا
وسيخ قّصاب يبعج لو ]: من ألفاظ الزجر[

وسيخ : وقد جيتزئون بقوهلم ،نترلو رقبتويشو أو رك
  .قّصاب

سّيخنا اجلبنة واجلبنة : نيقولو :َسيَّخ
 ححتريف َسّي ،احللبيني املسّيخة شغل حلب وحبّبّوا

  .أجرى ،أذاب): باحلاء املهملة: العربية(
  .ذاب: ُسْخ: ويف السريانية

 ،ويتخذون من مرق اجلنب املسّيخ الكعك
  .الكعك جببنة: ويسمونه

واجلنب املسيخ جيعلونه شلًال حتل فتكون 
  .وقد جيعلونه أقراصًا ،كاخليطان

والغاية من تسييخه أن يبقى مع ماء امللح 
  .مدة طويلة دون أن يفسد

وقد يضيفون له لدى تسييخه احلبة السودا 
مث متّلح  ،نفعيلذيذًا و واحمللب واملستكة يكسبها طعمًا

  .بعيار البيضة
 ١١٢ص٢ج ))وثائق تارخيية عن حلب((ويف 

جبنا جبنة : ١٨٤٧عن يومية نعوم خباش سنة 
قة اجلبنة وخبزتو أخيت رنا كعك مبموسّيخناها ونظ

  .بالتنور
زي خود من هاجلنب االعزۤا]: من كمام[

واجلنب االعزازي من املاعز القوة له على (وسّيخ 
  ).االمتداد

ذي ): العربية(حتريف السيِّد  :دالسۤي
  .السيادة

  .السيد والسّيد: انظر



 

٤٣١ 
 

 ،ازةقرب اهلّز]: من حارام[ :يد عِلالسۤي
كانت إىل عهد قريب نعرفه مقربة فيها دفني من آل 

مث مسي  ،وبه مسيت املقربة ،البيت يسمى السيد علي
  .به احلي

 ،املتقدمة ))دسۤي((لغة ثانية هلم يف  :الِسيد
  .انظرها. دكالمها من السيِّ
ياسيدي مّال  ،ي وسيد راسيسيِد: يقولون

  .أنته
  .دالسيد والسّي: انظر     .املّال:  انظر

. قيمة العبد على قيمة سيدو]: من أمثاهلم[
مابطلع  .ّمسوك سيد الْتزيد. ياما سّتي إال عند سيدي
  .شي باإليد حكم السيد

 .وأنا ِسيَدك؟ة َحَسۤن]: من كمام[
. قومي اسقيين ألشرب أنا: يقول يل سيدي! يارّبي

  .سّتي بقول لك سيدي
إن غاب سيدي أو حضر ]: من كنايام[

  .سيقان سّتي أربعة
ذو : دْيالسّيد والَس: من العربية :دالسيّۤ

وأطلقوا السّيد عرفًا على من كان من ساللة  ،السيادة
  .َدةالِسَي: يب ومجعوه علىنال

  .وهم أمالوا ،الساَدة: واجلمع
  
ن يف مجع وويقول]: من عثرات أقالمهم[

  ...السادة و: صوابه ،األسياد خطأ: السّيد
  .١٥١ص٢٦س: جملة امع العلمي العريب انظر

: وهم قالوا ،ةالَسيَِّد: ومؤنث الَسيِّد
  .ةالَسْيۤد

ا ملكت يداه ملعبُد وا]: من أمثاهلم[
  ).وبلفظ عريب ،كذا(لسّيداه 

 ،الصلح سيِّد األحكام]: من حكمهم[
  ).كالمها باللفظ العرب تقريبًا(سّيُد القوم خادمهم 
  مسكني صاير معو: يقولون :الِسيداوي

  

فساد ): العربية(نسبة هلم إىل السوداء : يسيداِو
  .املاليخولية ،الفكر مع اهلم

  .يي الْتداِوسيداِو]: من أمثاهلم[
عصري   :CIDREمن الفرنسية  :الِسيدر

  .التفاح خيّمر فيسكر
شرب السيدر معروف يف أوروپا منذ أكثر 

  .لفي سنة السيما يف فرنساأمن 
أطلقها اَحلَمويون على اللفة : ةالَسْيۤد

  اخلضراء يعتّمها مشايخ الطرق
أطلقوها  ،من اصطالح النصارى :ةالَسْيۤد

  .على مرمي أم املسيح
وهلا عيد  ،القديسني عندهم وهي أجّل

بل  ،سمن الوال  هفال يأكلون اللحم في: يصومون فيه
  .طعامهم بالزيت

مسى النصارى به تّلة الشيخ : ةَجَبل السيۤد
  .مقصود

تقع بني ]: من حارام[أو الِسَيدا  :الِسَيَدة
  .قسطل املشط وجامع الزكي

جيمعون من هو من  أم ))الَسّيد((تقدم يف 
  .النيب على الِسَيَدةساللة 

ويف العهد العثماين كان يتبادل النفوذ يف 
شارية حىت أن أبيدت كحلب الِسَيدة واإلن

فكان الشعب فريسة إحدى هاتني  ،اإلنكشارية
  .الدينية والعسكرية بل فريستيهما معًا: الزعامتني

  :٨١ص: مة الشيخ وفاوويف منظ
  فيها الفىت الفّتاُك ِلُقّبٍة  ويف زقاق الِسَيدا شّباك

  .٤٥٥ص ٢ج: ))ر الذهب((: رانظ

أطلقوها على العمامة اخلضراء  :ةالِسيديّۤ
  .انظرها. من كان من ساللة النيب: يلبسها الِسَيدة

: ومحاة تسّمي هذه العمامة اخلضراء
  .ةالَسْيۤد
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: مصدر سار: الَسْير: من العربية :رالسۤي
  .األرض يف ذهب

. عم بعرقل السري]: احلديثةومن تعبريام [
ومهمتها حفظ نظام سري السيارات : شرطة السري
  .والعجالت

ُقّدة من اجللد : الَسْير: من العربية :رالسۤي
  .SIRA: عن اليونانية ،مستطيلة

  .انشرم سري القبقاب]: من كالمهم[
َلَحم السري عالقبقاب ]: من كمام[

  ).قبقابحّن السري عال: أو(والِعدا صارت اصحاب 
  .جعله يسري: سّيره: عربية :َسيَّر

  .تسيري: واستمدت التركية
ّير صحلب يلفظون ا  ىهلجة نصار :َسيَّر

  .انظرها). العربية(
ر ؟ مابطلع بإيدي أسيّۤريأش أسّۤ: يقولون

  .شي
ران عن الفارسية سۤي: من التركية :رانالسۤي

وال مصدر  ))سار((عن العربية على توهم أا مصدر 
استعملها األتراك وقالوا يف الرتهة : ناللسار على فع

  .السريانة: الواحدة
زيت : الَشْيَرج: من العربية :رجالِسۤي

عن  ،ىالِسمِسم يعصر منه بعد نقعه مث يصّف
  .العصري مطلقًا :ِشَريه: الفارسية

  .إىل إبدال شينه سينًا ))التاج((وأشار يف 
  .وذكره ابن كمال

بكسر السني  ))شفاء الغليل((وذكره يف 
  .املهملة

شي ((فيزعمون أنه حمرف ] ويتندرون[
  .))َرّج

ومن السريج يعمل الناطف واحلالوة 
  .الطحينية

مسيت ذا ألا  ،ةبۤيالكسۤا: وثفله يسمونه
  .مل تطرح بل اكتسبوها

 ٨٤ص٢ج: ))وثائق تارخيية عن حلب((ويف 
  .قروشسريج واألوقية منه بتسعة : م١٧٨٦سنة 

: ةيْۤبينادي بياع الْكسۤا]: من نداء الباعة[
  .قاسريج ياحلوة وعالدو كّال

عن   :CIRQUE: من الفرنسية :الِسْيرك
مكان تعرض فيه بعض احليوانات ومنها : الالتينية 

كما تعرض فيه بعض  ،ن على حركات معينةمّرامل
األلعاب البهلوانية والسحرية وبعض الفصول التمثيلية 

  .السيما اهلزلية
وكان الرومانيون يعرضون ماتقدم يف 

كما  ،املدارج وجيرون معها مسابقة اخليل والعربات
  .جترى املصارعة

  .السريكات: ومجعوا السريك على
االسم من : ةالسَري: من العربية :ةالسۤري

 ،مسلك اإلنسان بني الناس ،املذهب ،الطريقة: سار
  .وتاريخ احلياةم استعملوها أيضًا مبعىن احلكاية، وه

  .والسريات ِسَيرال: واجلمع
سرية النيب وسرية علي وسرية : ويقولون

عنتر وسرية سيف بن ذي يزن وسرية امللك الضاهر 
ذات اهلمة وسرية فريوز شاه وسرية  ةمريوسرية األ

  . هاللبينوسرية  محزة البهلوان
: يريدون(اخصوم سرية ]: من كالمهم[

. عيفنا من هالسرية). احسم واقطع ذكر ماأنت فيه
  .َبال تطويل سرية! ياسيدي. تحوا اليومة سريَتكف

  .َبال سرية وَبال صورة]: من جناسهم[
أو الَشريس أو  سحتريف الِشرا :يسالِسۤري

مادة غرائية يستعملها األساكفة ): العربية(الَسِريس 
َشِريس أو : عن الفارسية ،واحلذاؤون للصق اجللد

  .امرئشۤس



 

٤٣٣ 
 

: قال داود ،األشراس: واألطباء يسمونه
نبات له ورق كورق البصل لكنه أغلط : األشراس
  .وأعرض

  .الَثْرط: وتسميه العربية أيضًا
ويف  ،سس وسريۤيِسۤري: ويف السريانية

  .سَريس: الكلدانية
  .هالسرييس هلالصرماي]: من كمام[

 ،رمينيةأاسم بلدة مشايل كيليكية يف  :ِسيس
كوزان باسم عشرية تركمانية سكنت : تسمى اليوم

  .املنطقة
  .سيس كرسّي مملكة األرض: قال ياقوت

  .وذكرها ابن خلدون
ويف عهد املماليك استوىل عليها أمري حلب 

  .ملكها وأسر
من : أي(مالسيس للترسيس ]: من أمثاهلم[

بلدة سيس الواقعة مشايل األناضول حىت بلدة 
من أعلى شيء : يريدون ،طرسوس الواقعة جنوبيها

  ).سفله أو من األول حىت اآلخرأحىت 
شجر : الَسْيَسبان: من العربية :َسبانالسۤي

كانوا يف الطب  ،بيض الزهر واسعهأعريض الورق 
  .ةثانداوون به لتفتيت حصى املتالقدمي ي

  .ششبانو: وامسه يف البابلية
اسم أحد ملوك اجلان عندهم  :نَسباالسۤي

  .يرد امسه يف املنَدل
عن : SYSTEME: من الفرنسية :ميالِسيست

  .النوع ،الطراز: الفارسية
  .سيستيم عتيق وسيستيم ْجديد: يقولون

  .سيارتو سيستيم َدْفش]: من كمام[
مسيت  ،تقع جبوار اجلديدة :السيسيحارة 

باسم رجل من سيس بىن فيها وبىن قهوة السيسي 
  .قرا

  ١٤٣ص٢ج:  ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 

: م١٨٥٠سنة  ))اشيومية نّعوم ّخب((عن 
ا مرتول عسكر النظام هأخذوا قهوة السيسي وصّيرو

  .حمافظة للصليبة
: -وتلفظ سينها صادًا-طرأو سۤي :َسْئطر

كان متسلطًا : سيطر سيطرة على الشيء: العربيةمن 
  .عليه

 ،طيّنه به: َسّيع احلائط بالطني: عربية :َسيَّع
  .جصصه

  .ْتسّيع: ومطاوعه عندهم
 ،يف جبل مسعان] من قرى حلب[ :ِسيعان

كما يرى : -الكثرة ،اجلمع: ْسجٓانيٓا: من األرامية
  .٦١حلب  -األب شلحت
أطلقوها  ،من اصطالح الفالحني :فالسۤي

  .على اخلشبة الناتئة  يف احملراث ُيدَخل فيها اَفن
السالح : الَسْيف: من العربية :فالسۤي

  .احلديدي يبتر به يف احلرب القدمية
وهم ... سياف والُسيوف واأل: واجلمع

سّكنوا األول وحذفوا اهلمزة يف الثاين وقالوا أيضًا 
  .السيوفة

والضارب صانعه وبائعه وحامله : والسّياف
  .به بني يدي السلطان

  .السيَّاف: انظر

  .وهم أمالوا ،الَسّياَفة: واجلمع
  .وأمساء السيف يف العربية تزيد على األلف
: ويف هلجة مشال املغرب يسمون السيف

  .السكني
مث اختذه من  ،واختذ السيف أوًال من الربونز
  .احلديد احلثيون واألشوريون والرومان

العهد اجلاهلي وكانت سيوف العرب يف 
  .م١٣مث تقوست يف القرن  ،مستقيمة وغري مقوسة

  .٢٠٢ص٦ج: اية األرب للنويري انظر

  .َسْيف: والسيف يف العربية
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ويف  ،فَسْيفٓا أو َسْي: ويف السريانية
  .َسيَفا أو َسْيف: الكلدانية

 ،فالن عصايتو سيف: ]من تشبيهام[
  .مزيد القّوة: يريدون

بالسيف والعاجز احلّق ]: من أمثاهلم[
. ادخول بني سيفني والتدخل بني شيخني. يشتكي

السيف مابقطع . الْبياكل خبز السلطان بضرب ْبسيفو
  .رابوْقب

  .برد الصيف أحّد مالسيف]: من جناسهم[          
بيين وبني فالن ماصنع ]: من كنايام[

  ).السيف: يريدون(احلّداد 
: لّرباامللك جّوا وشواربو ]: من ألغازهم[

  ).السيف يف قرابه(
ر فيه الكْلمة ضرب املا بتأثّۤ]: من كمام[

فالن الللسيف وال للضيف وال . السيف ماْبأّثر فيه
  ).واللغدرات الزمان: أو (َلَحّزات الزمان 

بدِّي : إذا قال الولد]: من كلمات الزجر[
). ))َبّت((حتريف (بّدك َبّد وسيف َحّد : وبدِّي أجابوه

: كلمة االحتقار أجابوه ))وَلك((: ل هلم أحدوإذا قا
  .يَنكَنك والسيف ينٓجر حنۤكوَلك وَلكۤي

وحق السيف واملصحف ]: من أميام[
  ).يقسمون به ألنه أداة اجلهاد(

  ]:من أغانيهم[
  وارحل على ديرة َهلي        بالسيف الخد ٕبنِتٓهن   

  
َسْيف : من مفردات الثاقفني :ةف الدوۤلسۤي
 ،أمري حلب يف القرن الرابع اهلجري: الدولة احلمداين

قبه اخلليفة لانتزع حلب من يد عامل اإلخشيد ف
وكان سيف الدولة  ،العباسي املتقي بسيف الدولة

  .يدعو له يف خطبة اجلمعة
  .كان موئل العلم واألدب والفروسية

  
  

  .ه يف كتب التراجمانظر

ونقل إىل  ه ٣٥٦مات يف حلب سنة 
  .مّيافارقني ودفن فيها

النفوذ الفاطمي يف بالد الشام والعراق يف القرنني الرابع ((: كتاب انظر
  .فما بعد ١٤ص: للدكتور حممد مجال الدين سرور ))واخلامس 

نذكره مبناسبة أن له  :ف بن ذي يزنسۤي
وأكثر البالد  ،سرية يقرءوا حافلة بالبطولة والسحر
  .اليت تتلى سريته فيها املغرب األقصى

دحر األحباش  ،َيرْموهو آخر ملوك ِح
  .وأجالهم عن اليمن
فالن ضربو عيسى : يقولون :يفعيسى ۤس

بينه وبني شخص فقري : يريدون ،سلأف: أي ،سيف
  .امسه عيسى سيف صلة

أنبوب : SIPHON: من الفرنسية :يفٓونالِس
يستعمل يف دورة املياه ملنع نفوذ  sملَتو بشكل 
  .الرواِئح وغريها

ي ّومن تل(اَملثَعب : وضع له امع امللكي
  ).الثعبان

على اجلهاز يف  السيفون كما أطلقوا
  .املرحاض يتدفق منه املاء بقوة فيدفع ماأمامه

  .الدافقة: وضع له حممد دياب
  .الثّجاجة: ووضع له الدسوقي حممد علي

  .سيفوناتال: ومجعوها على
أطلقوها على الرجل تنفق عليه  :السيفوجني

  .امرأة واه
: SYPHILIS: من الفرنسية :يفيليسالِس
  .يمرض الُزَهِر

  .انظرها. الفرنكي أيضًا: ويسمونه  
ْفلس َس: وبنوا من السيفيليس فعل

  .ْتسفلس: ومطاوعه 
  .٤٤٩ص ٢٠س: املقتطف انظر

: من الفرنسية: أو السيويل :السيڤيل
CIVIL :من ليس عسكريًا: املدين ،امللكي.  
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قوله من يلقب الرشتاية  :ةسيقان اَملْيۤت
  .الحيبها

 هسيغارة أو چيغار: من التركية :السيكارة
ُلفَّ : مبعىن SIGARARأو  CIGARAR: عن اإلسبانية

  .وأطلقت على التبغ امللفوف بالورق يدّخن ،بالورق
السيكارات والسكاير : ومجعوها على

  .كروالْسوۤا
  .كريالْسوۤا: بنان جتمعها علىلو

  .ورق سيكارة: ومسوا الورق الذي تلّف به
: ووضع امع العلمي العريب للسيكارة

  .ُلفافةلاللَّفيفة أو ا
: ووضع هلا األب أنستاس الكرملي

  .الُدَخْيَنة
 ١٨وس ٤٤ص ٢عدد ٧وس ٥٠ص ٨عدد ٤س: جملة األديب انظر
  .٣٦ص ٩عدد

  .١٧٤ص٣س: العلمي العريبوجملة امع 
  .٦٣٢ص٣س: وجملة العصبة
  .١٤٩ص٣٠س: وجمبة املشرق

وبني  ،استّنيتك شرب سيكارة: ويقولون
شرب ((فيستعملون  ،ضيعتك وضيعيت شرب سيكارة

  .ظرف مكانوظرف زمان  ))سيكارة
  .الظرف: انظر

 ١٨٥٣سنة : ٣٨٨ص٣ج: ))الذهب ر((: ويف 
  .أخذ الناس بشرب السكاير وتركوا استعمال الغليون

سنة : ٩٣ص٢ج: ))حلب عن تارخيية وثائق((: ويف
وّقع املطران يوسف امسه على قوانني أخوتية : ١٨٥٨
وال يسمح هلم شرب : .... ومما جاء فيها ،املوارنة

  .السيكارة يف الشوارع أصالًَ
أرسل حممد علي : ويف جملة التبغ السورية

وكان يقود  -املصري إىل ابنه إبراهيم باشاباشا 
محولة من التبغ والغاليني ليوزعها على -معركة عّكا

فلّفوا التبغ  ،وصادف أن ُدّمرت الغاليني ،جنوده
وتارخيها  ،وتعترب هذه أول سيكارة يف العامل ،بالورق

  .م١٨٣٢سنة 

اخترع ورق : تقول ٧سعلى أن جملة اهلالل 
  .١٩أواسط القرن السيكارة الفرنسيون قبل 

صاير فينا متل واحد تيابو ]: من كمام[
 ،ملوّتة بالبرتين وبّدو يقدح القداحة ليشعل سيكارتو

عم بتحترق ) أو حليتو(صاير فينا متل واحد دقنو : أو
  .والتاين عم بشعل سيكارتو مّنا

  ]:من شعرهم[
  وإذا شياطني اهلموم تكاثرت

  دّخن هلا سيكارة فتطري        
  :وقال الرصايف

  لو كّلفتين السكارى شرب مخرم
  لكن دخانًا من سيكارايت ،شربُت         

إذا َشْعلت سيكارة واحد ]: من اعتقادام[
اهللا –من زيق واحد والزيق الثاين ماشعلت بكون 

  .عاشق -أعلم
  .السيكارة: انظر

من التركية عن : أو السيكورتا :السيكٓورتاه
التأمني من احلريق  ،الضمان: SECURTA: اإليطالية

  .وت وحنوها من التلفوالغرق والكسر وامل
: ومسوا املوظف يف مؤسسات السيكورتاه

  .السيكورتة جي
أليق ماُتسّمى به من العريب : قال رشيد عطية

  .االستعهاد: حيالفص
: ومطاوعه ،سٓوكر: وبنوا من السيكورتاه فعل

  .األسوكر: واسم التفضيل ،تسوكر
من  ،من مفردات الثاقفني :السيكٓولٓوجي

  .علم النفس: PSYCHOLOGIE: الفرنسية
  .١٦٠٣ص ١٧س: جملة الرسالة انظر

عن : CIGARE: من الفرنسية :ارةگيالِس
السيكارة الكبرية امللفوفة : CIGARRO: ةاإلسبانيولي
  .بورق التبغ

وكان هنود أمريكا لدى اكتشافها من قبل 
بلّف كسارته يف جزء من كولومب يدّخنون التبغ 

  .ورق التبغ السليم
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الُدْخَنة : ارگووضع األب الكرملي للسي
  .الُدخيَنة: وللسيكارة

املقام : يف اصطالح املوسيقيني :اهگالسي
: ))اهگ((و  ،الثالث: ))هۤس((: من الفارسية: الثالث
  .املقام

  ]:من أغانيهم[
  بنات اليوم أنتيكا         ا والميكاگسي: التقول 

يقولون قطع : وندٓوگأو السي :ٓوندگالسي
وند أو گيف الباخرة أو يف القطار درجة سيبيليت 

  .الثانية: SECONDO: من اإليطالية ،وندوگسي
  

املاء الكثري : الَسْيل: من العربية :لالسۤي
  .يسيل

  .وهم سّكنوا ،الُسيول: واجلمع
  َهي عتمة ليل إال عتمة سيل؟: ويسألون

ل وال إال مطر السۤي المطر]: من أمثاهلم[
  .لب إال جلب الرجۤاْلج

صار مطر متل سيل ]: من تشبيهام[
  .نوح

من  ،من اصطالح امليكانيكيني :رلنۤديالس
: عن اليونانية: CYLINDRE: التركية عن الفرنسية

  .العمود ،األسطوانة 
  

: يقولون: أو السيميا أو السيميه :السيما
: يريدون ،ألعاب السيما أو السيميا أو السيميه

: من التركية عن اليونانية ،األلعاب السحرية
SIMIYON : أي ))م َيهۤش((: أو من العربية ،املعجزة :
  .-كما يف دائرة معارف البستاين-اسم اهللا

السيماجي : لعابومسوا من يقوم ذه األ
ويكثر أن يردفوها  ،أو السيمياجي أو السيميه جي

  .بالسّحار
  .اجّيةمسيال: اجي علىمومجعوا السي

ي احلاِو: هذا املشعوذ  يوالعربية تسم
نسبة هلم إىل احلّية ألنه حيملها على رقبته يوحي ا 

  .للناس أنه ذللها كما ذّلل اجلان
فالن : يقولون: ْتريَّةأو السيۤم :ْترّياالِسيۤم

: SIMETRIA: من  اإليطالية ،مابشتغل إال عالسيمْترّيا
  .نسجاماال ،اهلندام ،التوازن

: عن اليونانية: SYMETRIE: ويف الفرنسية
SIMMETRIYA.  

  .السمفونية: انظر :السيمفٓوين
  

ماهو من سيمَتك تعمل : يقولون :ةالسيۤم
 ،الطبيعة ،اُخلُلق): العربية(حتريف الشيمة  ،يكۤه

  .العادة
عن  ،من أمساء ذكور النصارى :نِسيمٓو

: عن السريانية: SIMON: الفرنسية واإلنكليزية
  .مشعون

  .انظرها. مسعان: ويف العربية
  .السيما: انظر. أو السيميه :السيميا

  
احلوض : من مصطلح الدّباغني :الِسني

احلجري املغّلف من داخله باأللواح اخلشبية يدبغ فيه 
  .مل جند هلا أصالًَ ،اجللود

  .السني: يضًاأوبالد السودان تسميه 
من  ،يف الباب] من قرى حلب[ :ِسني

: كما يرى األب أرملة يف-القمر: ِسينٓا: األرامية
  .١٨٨ص٣٨س: املشرق

  
  :من التركية مبعىن الُذبايب :كالِسيَنْكۤل
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وهلذا  ،سري جلدي يربط على جبهة احلصان أو البغل
ابات تتدىل فوق عيين الدابة لتطرد السري اجللدي شّر

  .عنهما الذباب
: تصرخم: من الفرنسية: السينما

CINEMATOGRAPHE  :وجمازًا ،آلة الصور املتحركة :
  .مكان عرضها

  .املوسوعة امليسرة انظر
  .٧٣ص ٥عدد ١٧س: وجملة األديب

  .٣٨ص٢٦عدد : وجملة الكتاب العريب

  .خيال الظل: وضع هلا بعضهم
 ،اَخلَياَلة: ووضع هلا امع الثاين املصري

  .واستمرت كلمة السينما العاملية السائدة
  .السينمات والسينمايات: على ومجعوها
عدد السينمات يف حلب سنة : إحصاء

  .عشرون ١٩٦٠
اسم جمنونة حلبية تعتقد أا  :ةَسّيود احللۤو

وتكثر من استعمال البودرة واحلمرة  ،أمجل النساء
 ضسواق لتعرشي يف األمث مت ،بشكل يلفت النظر

اسم : لني عليهاگوحوهلا تسمع صوت املأن ،مفاتنها
! يسلم يل وّچك احللو ياسّيود ،!عليكي ياسّيوداهللا 

  !....وتقربي عيوين ياسّيود
بنوها على فّعول من فعل سار  :الَسّيور

وأطلقوها على اِملَحور احلديدي يثبت على حجر 
أرض باب الدار وفيه نقرة يدور عليها الباب ذي 

كما كان  -الناتئة احلديدية تدخل يف نقرة احملور
  .القدمية الشأن يف النجارة

  .الصاير: وجند تسميه
  .فتح الباب على سّيورٓو: ويقولون
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  الشين
  

ِشني عـن  : وامسها يف األرامية، الشني]: ش [       
، السّن من أسـنان الفـم  : ۤشن ومعناها: الكنعانية

  .ورمسوها بشكل رمز األسنان
وهو احلرف احلادي والعشـرون يف أجبديـة          
  .املشارقة
  .واحلرف الثامن والعشرون يف أجبدية املغاربة       
عشر يف ترتيب احلروف عند  واحلرف الثالث       

  .املشارقة، ألنه تال شبيهه السني
واحلرف اخلـامس والعشـرون يف ترتيـب           

  .احلروف عند املغاربة
  .واحلرف التاسع يف ترتيب اخلليل واحملكم       
  .واحلرف احلادي عشر يف ترتيب سيبويه       
ويف حساب اجلّمل عنـد املشـارقة تعـدل           
  .الثالمثائة
  .ويف هذا احلساب عند املغاربة تعدل األلف       
: شني َش صـب : ويقولون يف التهّجي القدمي       
  .ِش: شني شِ خض، ُش: شني ُش ْرَفع، َش

وجاروا يف كتابتها األتراك فقلبوا آخر الشني        
األخرية عوضًا عن نقطها الـثالث أسـوة بالضـاد    

  .والقاف والنون
وهـي  ، ما كـاش : بعد النفي ومصر تزيدها       

  .»شي«خمتصر   
  .ومالطه مثل مصر       
ماشا اهللا كان     : ما شا اهللا، عربية: يقولون :شا      

وللتعجب ، ويقولوا لدرء العني –وتقصر مهزا  –
من مجال الشيء، وقد يكتبوا لوحة كبرية خبط مجيل 

  .ويزينون ا دورهم وحوانيتهم
  .تركية وإيران وپاكستان واستمدا       

ويف تركية يصنعون متثال كف صغري من اخلرز        
األزرق ويتخذونه تعويذة تعّلق يف شعر راس الولـد  

  .ماشا اهللا: ويسمون هذا الكف، تعويذة له
  .ما شا اهللا: ويف پاكستان يسمون ذكورهم       
واستمدت الرومانية من التركيـة ماشـا اهللا          
 MACHALA: فقالت
، ماشا اهللا ابۤنـك فهـيم  : ويقولون يف حلب       

  .صاليت عالنيب
  .وتقل ماشا اهللا عقل: ويقولون       

لدى التحدث عـن  » ان شا اهللا«ويستعملون        
  .عمل ينجز يف املستقبل

» إن شا اهللا«: فإذا قال صاحبهم]: ويتندرون[       
  .تشّخ حتتك: أجابوه
للتمين من اهللا أن » ان شا اهللا«كما يستعملون        

إن شا اهللا يرتل تلج لنسـاوي  : حيقق مطلب فيقول
  .سويق
  ]:         من هنهونام[       

  عيوَنك السود أشكيها لشرع اهللا 
وخدودك احلمر خيِزي العني وما شا اهللا              

  كل الزهور بزهروا يف كل سنة مّره 
  دوم حمّمره  -! وحييا ر –إال خدوَدك              

فالن ما عليه شائبة : يقولون، والشايبة: الشائۤبة      
  .العيب يشوب الشيء: الشائبة: من العربية، أو شايبة

گ وشگايگي فالن مشۤاگ: يقولون: گگشا      
): العربيـة (حتريف شـاقّّه  : تو ماال طعمةومشاگگ

ة وهم يسـتعملون املشـاگگ  ، فه وعاداهخال، الحاه
  .تدخل يف أمور الناس بغري موجبمبعىن ال
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  .گ تشاگ: وبنوا منه للمطاوعة       
  .انظرها والشكايكي

شكاكي مبعىن املتطفل على عمل : ويف الكردية       
  .ال خيصه

جـّر  ): العربية(» شأَمه«بنوا مصدر : الشآۤمة      
  .الَشأم: ومصدرها العريب، ةعليه الشُؤم على فعاۤل

  .شآمت: ركيةواستمدت الت       
  .  من أمساء ذكور اليهود: شاءول      
  .»طالوت« بـ: والعربية تسمي شاءول       
  .ابيّض شعره :شاب يشيب: عربية: شاب      
  . واملصدر الَشيب والَشيَبة، وهم مييلون       
وهـم سـّهلوا   ، األشَيب والشائب: والصفة       

  .اهلمزة وأمالوها مع األلف
وهم سّهلوا اهلمزة وأمـالوا  ، الشائبة: نثواملؤ       

  .األلف والباء
): بالسـني املهملـة   ( ويف السريانية سـۤاب         
  .ويف الكلدانية مثلها، شاخ، شاب

  .البتعۤطر راسا كتري بشيب قوام]: ويزعمون[       
ه من بعـد مـا شـاب وّدو   ]: من كمام[       

شبنا ) الكّتابّملا شاب وّدوه : ويف الكويت(للكّتاب 
  .عند شيبتو طّهوره. وما تبنا
كلمـا  : أو(كلما شاب طاب ]: من أمثاهلم[       
  .من شب على شي شاب عليه). تت طاۤبشاۤب

اهيم أول مـن شـاب إبـر   ]: من اعتقادهم[       
هادا وقار إلك : أّشو هاد؟ قال لو: ااخلليل، سأل رّبو

  .يف الدنيا ونور يف اآلخرة
املرضان عم بشۤايب ْمشـاباة،  : ولونيق :شاَبى      
): العربية(حتريف أشَبى الشيَء ، يتلوَّى أملًا: يريدون
  .دفعه

  
  
  
  

  .شابوش شاباش: انظر :ٔشأباش      
  .الشاهبندر: انظر :الشاَبْنٔدار      
  . ماثله: شاه: عربية: شاَبه      
  .مشات: واستمدت التركية       
جت كّنة مالْعراق شات بيت أ: ]من أمثاهلم[       
  .امحاها
تقع بني احلميديـة  ]: من حارام[: الشابورة      

: من السريانية: وكانت ّمخارة حلب، وقسطل احلرامي
مبعـىن  » ِشيفورٓا«أو من ، املخّنثة، احلمقاء: َشبورتٓا

قال األب شلحت يف حلـب  ، السور ومبعىن البوق
  :٥٧ص

كانـت قـرب سـور     ينتج من هذا أن احملّلة       
أو أنه كان ، املدينة، ومنها يطلق اجلنود صوت البوق
  .يسكنها أمحق مشهور فسميت بامسه

اآلثــار «: وقــال الــدكتور دواد چلــيب يف       
» شـابوروٓثا «واألصـل يف معـىن    :٢٩ص» األرامية
املثّلث واألرض املثّلثة، واحلسن واجلمـال  : السريانية

ذلك أن الزّي يف العصر  ،والبهاء والسناء متولد منها
  .العباسي أن يقّصوا شعرالناصية على شكل املثلث

كلمة تقال يف األعراس لدى : شآبوش ٔشابٔاش      
تربع أحد احلاضرين أو إحدى احلاضرات للعريسني 

شابوش شاباش مـن  : مببلغ فيهتف بيشاروش العرس
وتـف  ، حج عمر أبوعمشـه مخـس جميـديات   

شابوش شاباش من أم حممد : البيشاروشة عند النساء
  . عّمار جميديني

ويتربع الرجال لدى الرقص للطّبال فيهتـف         
ش جميدي، شابوش شاباش من أبوحسن َهويِّ :الطّبال

  .مث يضرب على طبله مب ببم مب
  .ومثل الطّبال اخلوجة عند النساء       
  .مث يشترون ايدي بربغود       
: »شابوش شـاباش « ويسمون من يهتف بـ       

  . اْملشوْبۤشة: اْملشوۤبش واملؤنث
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  .اَملشوَبۤشة: شوَبش ومصدره: وبنوا منه فعل       
» شـاباش «تنويع لفظـي لــ   » شابوش«و       
الذهب ينثر على املطـربني والراقصـني،   : الفارسية

لتكن سعيدًا، وكلمة استحسـان  : وكلمة دعاء مبعىن
  .ّماَمْرَحى، وما أحسن، ونِع: مبعىن

رفع صـوته  : َشْوَبش: وقال الشيخ أمحد رضا       
مغّنيًا مبدح وأالح مبنديل وحنوه يف يده أو بيده بـال  

  ).موّلدة: (منديل
ــْرَبش«وأحســب أن أصــلها         إذا الح » َش

  ).بالشّرابات: يريد(بالشرابيش 
يف وثيقة تارخييـة  » الشاباش«ووردت كلمة        

ع اهلجري نشرا جملة امـع  لعلوان يف القرن التاس
  .٣٣٣ص ٣٢س.   العلمي العريب

من هادا كلمة ومن هـادا  : يقولون :الشآبوط      
: َشَبط: من السريانية: كلمة واشتغل الشابوط بيناتن

  .ضرب
  .شبط: انظر

: الواحدة من الغنم، والنسبة إليها: عربية: الشاة      
  الشاهي والشاوي
  .انظر احليوان للجاحظ

مـن  : من مصطلح الكهربـائيني : الشاترتٓون      
  .العازل يف الكهرباء: CHATTERTON: الفرنسية

: فالن ولد وشاتيال، يريدون: يقولون :الشاِتيال      
يشتل ويزرع سّره بني الناس فيتحدث به هنا وهناك، 

  . انظرها  ).العربية(بنوها من الشتل 

  .وبيت شاتيال يف حلب       
هاملرا عم بْتشوح وبتنوح على : يقولون: شاح      

ضـعف، هـُزل   : ۤشح: موت جوزا، من السريانية
علـى  » الشوحة«جسمه، ذاب، أو بنوها من طائر 

  .ختّيل أا تنعى كما ينعى البوم
  أطلقوها على املذراة الكبرية: رالشاۤح      

  

ذات األصابع يسّدف ا احلصاد، بنوها من شـحر  
  .عندهم مبعىن جرف

  .شحر: انظر

  ومجعوها على الشواحر       
أطلقوها على حنو السّلمني القصريين : رالشاۤح      

املتصلي الرأس يوضع على ظهر الدابة الـيت حتمـل   
احلصيد إىل البيدر، بنوها من شحر عنـدهم مبعـىن   

  .جرف
  شحر : انظر

  ومجعوها على الشواحر       
  .باغضه: شاحنه: عربية: شأحن      
  .َتشاحنوا، وهم سّكنوا: مطاوعها العريبو       
وضعت حديثًا بلفظ الشاِحَنة علـى   :الشاْحۤنة      

العربة الكبرية يف القطار تشحن بالبضـائع، كمـا   
  . وضعوها لسيارة الشحن

  .ومجعوها على الشاِحنات، وهم سّكنوا       
أداة ينحت ا احلّجار احلجر ذات : ةالشاحؤط      

ها ناعمة وخشنة، بنوها على فاعولة أسنان من طرفي
  .انظرها   .من شحط

  . صار شيخًا، تقدمت فيه السّن: عربية: شاخ      
اإلنسان إذا شاخ بشيخ معو ]: من أمثاهم [        
  .رزقو

غالبه وقّواه، : شاّده يف األمر: من العربية :شاَدد      
  . وهم يستعملوا لتبادل الشّد

: تشاّد: تشاددوا، عربّيها: طاوعةوبنوا منه للم       
  .قوي وصلب

) العربيـة (حتريف عن الشاِذروان : الشادْروان      
الصّفة حول البنـاء متصـلة بـه،      :عن الفارسية

الُسرادق، الستارة، الِستر العظيم ُيسَدل على ُسرادق 
السالطني والوزراء وعلى الُشرفة من القصر والدار، 

الشـادروان علـى    واحلوض العايل؛ وهم يطلقـون 
  .الفسقية يتفجر منها املاء
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واستمدت التركية الشاِدروان من الفارسـية         
  .مبعىن الفسقية

أجت أم : يقول النساء يف كمهن: الشادوق      
ذات الفم الواسع، بنوا على فاعول : شادوق، يريدون

  .زاوية الفم): العربية (من الشدق 
  .شودق ومطاوعها تشودق: انظر

اسـم  : من مفردات الثاقفني، عربية :الشاِدي      
مّد صوته بـه  : الفاعل من شدا الشعر يشدوه شدوًا

  .كالغناء
  . الُشداة والشادون: ومجع الشاِدي       
  .يا شادي األحلان أطِربنا]: من أغانيهم [       
اسم الفاعل مـن شـّذ َشـّذًا    : عربية :الشاّذ      

نـّد عنـهم   : اجلمهوروشذوذًا عن اجلماعة أو عن 
: خالف القياس، عن األصول املّتبعة: وانفرد، والقوُل

  .خالفها
  واجلمع الُشّذاذ والشواّذ        
  .كل قاعدة إال شواذ: ويقولون       
طريقة صوفية منتشـرة يف العـامل   : الشاذِليّۤة      

اإلسالمي العريب السيما يف مشايل إفريقية، أسسـها  
سن الشاذيل نسبة إىل قرية شـاذل  نور الدين أبو احل

له مؤلفات دينية، . م١٢٥٨قرب تونس، مات سنة 
  . حزب البحر: أشهرها

  .٨٠٠ص ٢٤س: انظر جملة املشرق

شار بأصبعتو عليه وعّيط عليـه  : يقولون :شار      
: عيب تشري بأصبعتك علـى حـدا  : أبوه وقال لو

  .أومأ): العربية(حتريف أشار إليه 
فالن بشور عالناس وما بيعمل : نيقولو: شار      
نصحه ودّلـه  ): العربية(حتريف أشار عليه : بشٓورٓو

  .على وجه الصواب
فالن عمرو ما شار على محـل  ]: من كمام[       

  .سامل) أو لبيت اصحابو(حطب وصل لصحابو 
  

البشور عليك بـالطالق مـا   ]: من أمثاهلم[       
  .ْبساعَدك بالنفقة

الشعر النابت على : الشاِرب: العربية من: الشاۤرب      
شفة الرُجل العليا، ويثّنى باعتبار أن شعر كل جانـب  

  . شارب
  .واجلمع الشوارب، وهم أمالوا الراء       
  . وأكثر استعماهلم الكلمة بصيغة اجلمع       
وحلق اللحى والشارب كان شائعًا عند قـدامى         

جنـده كـي ال    املصريني، مث فرضه اإلسكندر علـى 
ميسكهم العدو بلحاهم، واقتـبس الرومـانيون مـن    

للميالد، مث تركوه، مث عادوا  ٣٠٠االسكندر هذا سنة 
  .إليه

وشاهدت يف ويانا لوحة معركة النمسويني مع        
  . األتراك، واألتراك كلهم بلحى وشوارب

  .١١١٤ص ٣٨س: نظر اهلاللا

: رجولـة بالشوارب ألا شـعار ال ] وحيلفون[       
  .وحياة شواربك

  ).وميسكوا(َبْوعَدك وَهي شواريب : ويقولون       
لعيون شوارَبك، وتكرم شوارَبك، : ويقولون       

  . وأهلني بشوارَبك
  :ميدح - انظره  –وكان أبوحشيش        

  شواربو شارب عنتر    اهللا خيلي األمسر
إذا طلب أحد من آخر شيئًا قال ]: من كالمهم[       

  .من شواربك: هل
الولد ال تقاربو لتدقر شواْرَبك ]: من كنايام[       
فـالن  . فالن شواْربو بوّقف عليهن الصقر. بَشواْربو

  .بشرب عرق واملازة مسح الشوارب
إذا ما صار اللي وعدتك فيه حبلـق  : ويقولون       
  .شواريب
  .دب حبلق شواريبإذا طلع كالمي گ       
  شي ماجلسم مالو اسم]: من ألغازهم[       
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: ، وامسها بالعربيـة )النقرة بني الشاربني: يريدون(  
  .َمَشّق ما بني الشاربني حيال الوترة: الثومة

ملا اجلردون بسـَكر بلعـب   ]: من كمام[       
لو كان الشي بكرب الشوارب كانو . بشوارب القط
بوَّسوا شوارب بعضـن وتصـاحلوا   . اجلرادين ملوك
فالن حليب من فسط حلب ولفتو إال . زراوخصموا ب

دنب والبس صرماية محرا، ومعنكف شواربو علـى  
  .َجَنب

شاف واحد رّجال عم بـّربم  ]: من نوادرهم[       
  .ال تزيدا بدوخوا: شواربو قال لو

ظـاهره  (فالن شواربو نونية ]: من توريام[       
: يف لغة األطفـال، وباطنـه  » نونو«أا صغرية من 

  ).عاء يتغوط به الصغارالو
ـ ]: من تشبيهام[        . وبشواربو متل قشق الط

شواربو متل قرم . مركشواربو متل ْدرۤابيس خان الگ
  .التنت

  ]:من شعرهم[       
  !ن درعوزقرمات تٓت:   يا ْمقرطمًا َشعَشٓوو

  ).شعر شواربو: حنت: َشْعشوو(
التشـرب  : يقولون للصـيب ]: من اعتقادهم[       
  .ة بتطلع شوارَبك عوجقهو

: الصواصنة مجع الصوصاين: حكاية الصواصنة       
، يزاولون يف الصوصـاين : انظراألرمين من بلدة صوصان 

ويف مايلي حيكي صوصـاين حكايـة   ، حلب الفرانة
هجرم إىل حلب حسب هلجته احللبية الصوصانية، 

من بـالد صوصـان ميـت    ) طلعنا(:ْطلونا : قال
) هوا(ا شباب، شوارب شربين شباب أّم: صوصاين

طويلة صطاش صبطاش منديلة، ) قّبيعة(رطلني، قّبيَأة 
والن : مشينا مشينا، أجا قّدامنا تنني صيب زغري قالوا

مصـاري،  ) يعطي لنا(صوصاين أنته الزم بياطي لنا 
  قتلونا قتلناهن، قتلوا قلناال ما بياِطي، قتلونا قتلناهن

  

مّٔـا شـباب    شباب منا عشرين ْبقينا مثانني، لكن 
رطلني قّبيأة طويلـة صـطاش   ) هوا(شوارب شربين

صبطاش منديلة، مشينا مشينا، أجا قـّدامنا واخـد   
  ...عجوز
شرط كل منهما على : شارطه: عربية: شأرط      

  . راهنه: صاحبه، وهم يستعملوا أيضأ مبعىن
  .شّحاد وْمشۤارط]: من كمام[       
  .شرططون: انظر :شارطاطٓون      

ألشاْرعك عند الشـيخ،   تعا: يقولون: شأرع      
بنوا على فاَعـَل  : أحاكمك حسب الشرع: يريدون

َسّن شـريعة، وهـم   ): العربية(للقوم » شرع«من 
  .يستعملوا ملعىن حاكمه

الطريق النافـذ  : الشاِرع: من العربية :الشاۤرع      
  . يسلكه الناس

  .لواالشوارع، وهم أما: واجلمع       
  . وكانت شوارع حلب ضيقة وملتوية       
ويف العهد اليوناين كانت مسـتقيمة حسـب          

  .التخطيط اهللنسيت
: للمبادلة من أشـركه  بنوا على فاَعل: شأرك      

  . جعله شريكًا
  . اْملشاركة: ومصدره       
  .اْملشاۤرك: اُملشاِرك، وهم قالوا: واسم الفاعل       
ْفـالن  : ون يف من يقوم بأعمال خارقـة يقول       

خماوي : ، ومثلها)وحدها(مشارك اجلان، أوْمشارك 
  .اجلان أوْمخاِوي

من أمساء ذكور النصارى عن أمسـاء   :شاْرل      
عن أصل أملـاين قـدمي    CHARLESذكور األوروبيني 

  .القِوّي: مبعىن
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: ويلفظوا شارالطان أو َشْرْلطان :ٔشارٔالتان      
ــن ــية م ــة CHARLATAN: الفرنس ــن اإليتالي : ع

CIARLATANO ،املشعوذ، من يعزو املفاخر إىل نفسه ،
  .املّدعي
: كلمـة أوروپيـة  : أوشرلستون :ٔشارلستٓون      

CHARLESTOWN رقـص  : مبعىن املنسوب إىل شارل
مستمدة من زنـوج أمريكـة يف مقاطعـة ّمساهـا     
س األوربيون شارلستون، استمد الرقصة منهم فرنسي

  .ِويْلَيْمس يف الربع األول من القرن العشرين
أطلقوها مبعىن اإلشارة والعالمة من زّر : شأرة      

أو رسم أو اصطالح يدل على احلزب أو اجلمعية أو 
أية مؤسسة، وهي عربية مبعىن اهليئة واللباس واجلمال 

  ...و
  .الشارات: واجلمع       
اسم الفاعل ): ةالعربي( من الشاِري : الشۤاِري      

  .ابتاعه: من َشَرى املتاَع
قاعـدة  : CHASSIS: من الفرنسـية : الشاسّۤة      
  .السيارة
: فيقول الالعـب يف الطاولـة  ]: ويتندرون[       

  .شيش وسه: شاّسه، يريد
شاش وشاشت معو وشـاش  : يقولون: شاش      

اضطرب وحتّير، : شاشريمق: معو الغرام، من التركية
  .حتّير ووله :أومن شامشق

  .دّق الطبل وشاشت انونة]: من كمام[       
ما يلف فوق : الشاش: »يف اللسان« :الشاش      
  .الرأس
وأحلق بلف الراس تضميد اجلروح وستر املـرأة         

  . وجهها به وحنوها من منعكس صور السينما
  . الشاشة والشاشّية: والواحدة       
لشاشات والشاشّيات والشواشي ا:وجيمعونه على       
  .والشوش

حكى يل الشيخ حامد هالل أنه سافر مرة مـع         
الشيخ فالن والشيخ فالن إىل تادف وزاروا شيخًا فيها، 

ر وصار الشيخ التـاديف يبكـي   وجّر احلديث إىل الكفا
اهللا يشّتت مشلهن، اهللا يفّرق مجعهـن،  «: عليهم ويدعو

فضحكنا مـن  : هالل قال الشيخ» اهللا خيرب ديارهن
يف ) طـري (وأنتو كمان : هلجته فالتفت إلينا غاضبًا وقال

  . شواشيكن
  :واختلفوا يف تسمية الشاش على مايلي       

أنه مسي باسم بلدة چاچ يف تركسـتان علـى    -١
حدود اهلند اشتهرت قدميًا بصنع هذا النسيج الرقيق، 

 .وهو مذهبنا
ـ   قند ومدينة چاچ أوچچ أوَچش أوجاش هـي طاش

  .نفسها
الشاش منقول مـن اللغـة   : »شفاء الغليل«يف  -٢

 .اهلندية
كّبة القطن، ومسـي بـه   : أنه من شاشا اآلرامية -٣

 .نسيجه جمازًا
نسيج من القطـن وهـو   : أنه من شش العربية -٤

 .مذهب األب رفائيل خنلة
مطران حلـب  : »منشور جرمانوس حّوا«يف        
النسـاء  ) ففـن اليل: يريد(اليلفن «: م١٨٠٧سنة 

) باجلروايـات  :يريد(والبنات أعناقهن باجلواريات 
  . »والشاشات املعقدة
  .»غرة«انظر املنشور كامًال يف 

اجلزار أمر متسلم  :٤٩٦ص ٣٤سويف جملة اهلالل        
أن مينع النصارى عن لّف شـال   ١٧٨٢بريوت سنة

كشمري، وحيكم أن يلّفوا الشاش األزرق القـامت أو  
  .وداء الساذجة وأن تدار على قاووقالشمالت الس

سلمون السَيدة شاشـًا أخضـر   وأن يلف امل       
  .ي شاشًا أبيضوالسنِّ

كـانوا  (أش املسألة خطف الشوش : يقولون       
  ) قبل عصر خيطفون العمائم

شلون ما أجا معـك الشـاش   ]: من أمثاهلم[       
  .اشكلوا



١٣ 
 

ش ْدراع شاش ودقـن بـبال  ]: من كمام[       
  .بتصري أكرب غّشاش

: ش القاضي، أوفالن ببلع شا]: من كنايام[       
  .القاضي ّفو إن صّح للوعلى شاش

  .الشاش املتقدمة: انظر :الشاۤشة      

. أطلقوها على القطعة من الشـاش : ةالشاشيّۤ      
  .انظرها
فالن الفف شاشية، يريدون الشاش : وإذا قالوا       

  .رجال الدين اإلسالمياألبيض يعتم به 
: الشاشّيات، وبعضهم جيمعها علـى : واجلمع       
  .الشواِشي

هالولـد شاضـي، مـن    : يقولون: الشاضي      
  .غري هادئ: القرد، يريدون: شادى: الفارسية

  .احترق: عربية :شاط      
ــريب        ــدره الع ــياطة : ومص ــْيط والش الَش

ـ    ذه والشيطوطة، وهم مل يستعملوا أحـدًا مـن ه
  .الْشويط والَشَوطان: املصادر، إمنا قالوا

  !رحية ْشِويط أو َشوطان يا مجاعة: يقولون       
مثلـها  : ٓسط، ويف الكلدانيـة : ويف السريانية       

  ).كالمها بالسني املهملة(
شي شاط وشي باط وشـي  ]: من كمام[       

  . أكلتو الْقطاط
 شاطرو: ولونمن مفردات الثاقفني، يق: شٔاطر      

  .ناصفه فيه، قامسه: شاطره ماَله: أموالو، عربية
الذكّي، : الشاِطر: من العربية املولدة: الشاۤطر      

من أعيا أهله ومؤدبه خبثـًا  : السّباق، ويف الفصحى
  .ومكرًا
الذي شاطر إىل الشر، : الشاطر: قال أبوعبيدة       
  .عدل إليه بوجهه: أي

لشاطر الذي شطر عن اخلري، ا: وقال األصمعي       
  .أي بعد عنه

  
  

  .الشّطار، وهم رّدوا: واجلمع       
 :٤٠٣صالبن القوطي » احلوادث اجلامعة«ويف        

  .ظهر ببغداد صبيان من الشّطار
أمتع قصة عربية يف » الزيبق قصة علي«ولعل        
  .الشطارة
  . فالن أشطر من فالن: وقالوا       
  .َتَشّطر: وعربيها ،ْتشاطر: وقالوا       
وهـو مبـدأ   (حالل عالشاطر ]: من أمثاهلم[       

بتعرف أشطر السّراقني منو؟ البقدر ). السواد األعظم
  .يسرق من سارق

أطلقوها على الوعاء اخلزيف الكبري : الشاطوف      
ذي األذنني، ومل جند له أصًال، ولعله مسي بفـاعول  

  .يغسل مبائهغسل، ألنه ): العربية(من شطف 
: _وتسّهل مهزا  -الشاطئ : عربية: الشاِطي      

  . ساحل النهر أوالبحر
  .وهم َسّهلوا مهزا.... الشواطئ و: واجلمع       
الذي : ولد شاظى، يريدون: يقولون: الشۤاظي      

اسم الفاعل ): العربية(يضّر ويتلف، حتريف الشاِذي 
  .آَذى: من شذا شذوذًا

شاع اخلُرب ُشـيوعًا وُشـيوعة   : عربية: شاع      
  . ذاع وفشا: وَشَيعانًا ومشاعًا وَشْيعًا

  .شيَّع: انظر       

  . من يقول الشعر: الشاعر: من العربية: الشاۤعر      
  . الشَعرا: الُشعراء، وهم قالوا: واجلمع       
  . الشاعرة، وهم سّكنوا: واملؤنث       
  . م سّكنواالشاعرات، وه: واجلمع       
  .املعىن بقلب الشاعر: يقولون       
فريق من عشرية أيب شيخ يقيم جنوب  :الشاۤعر      

  .حلب يف كفر عبيد ومرميني
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: شاغبه: عربية، من مفردات الثاقفني: بشأغ      
كثرة اَجلَلبة : شاّره وخاصمه وأكثر معه الشَغب أي

  .شاغب عليه: وهم يقولون، والَلَغط
: من مفردات الثاقفني، من العربيـة : شاۤغرال      
مل يبـق  : اسم الفاعل من شغرت األرُض:  الشاغر

 »شـغر «فيها من حيميها ويضبطها، وهم يستعملون 
  .الوظيفة من موظف يقوم ا ّومبعىن خل
حمل شـاغر، وظيفـة   ]: من تعبريام احلديثة[       

  .شاْغرة، كرسي شاغر، منصب شاغر
علـى فاَعَلـه   ) العربية(من شغله  بنوا: شأغل      
  .مبعناها
املاء املتدفق : ٓشُجورٓا: من السريانية: الشاغور      

  .من مكان مرتفع، الشّالل
صار يف ناحية مـن  : أشغر املنهل: ويف العربية       
  . الطريق
  .الَشواغري: ومجعوه على       
يف إدلب، من ]: من قرى حلب[ :شاغوريت      
املوقدة، كما يرى األب أرملـة  : شجوريتٓا: اآلرامية

   .١٨٨ص ٣٨س: املشرق: يف
الغريق شاف على وّج املـي،  : يقولون: شاف      
ظهـر، ويـدانيها يف   ): العربية(شفا الشيُء : حتريف
» طـاف «ارتفع، ومثلـها  : أشاف الشيء: العربية

  . طفا: أصلها العريب
  .انظرها  .الشّوافة: وبنوا منها       

، ومضارعه »فاش«إىل » شاف«وقد حيّرفون        
  .عندهم عم بفوش

كان موضوعًا أو جالسًا : ٓفش: ويف السريانية       
  .على شيء

: شاف عليه: عربية: بشوف: ومضارعه: شاف      
وشـاف   -» الوسـيط «كمـا يف   -أشرف ونظر 

  .نظره: الشيَء
  
  

  .تطاول ونظر: اشتاف» القاموس احمليط«ويف        
  .الشوف والَشَوفان: ومصدره عندهم       

  .الشوف مبعىن النظر: وبدو مريوط يقولون       
  .شاف مبعىن نظر: واملغرب األقصى يقول       
انشـاف  : وهلجة حلب بنت مـن شـاف         

  .للمطاوعة
شـاف احلجـرة،   : ويقولون يف لعب الطاولة       
  .سطا عليها وضرا: يريدون
ن شايف حالو، يريـدون أنـه   فال: ويقولون       

وهـو  ) أكثر مـالالزم : وقد يزيدون(معجب بنفسه 
  .تعريب حريف لتعبري تركي

عّمو شـوف  : ويشكو ولد ولدًا إىل كبري مار       
  .هالولد
. شـوف أش عـم حبكـي   ]: من كالمهم[       

شفنا . شاف لو شغل. هالشغلة مابتشوفا ولو أّدنت
شاف تعبتـو  . شاف خاطروا بكم مصرية. لك فقدة

رو متل ما شفت احكـي، فـالن   . بقرشني دراهم
  .شوفو على قّدو

       ]كما احلاضي شافين أرملة كّشف ]: ممن
شـفتك  . املابشوف بالغربال أعمـى . د هرولةورگ

شفَتك . إن شفتا شقشق ملحفتا. فوق وشفتك حتت
عـني أبـوك   . وين كنت سكت أنا اسكوت أنت

فت جردون قالت الفارة شا). أو تسمعك(تشوفك 
متلـو  : البشوفو من ْبعيد بقول. سعيدة وبردون: لو
شي ما : ليش عم متشي وبتنط؟ قال لو: قال لو. َبريد

اخلنفسة شافت بنتا عاحليط قالت اسم اهللا . شفتو قط
ـدل مّنـو   فالن إذا شاف أ. ّية ومضمومة خبيطلول

البومة دارت دارت ما شافت أحسن من . بقتل حالو
بعمـَرك  . ا القّبة من بعيد َحّسبوَّا مـزار شافو. فراخا

ان شـا اهللا  : قالت لو. شفت قطاط حبشو ْقبيوات؟
. وأشوفك حفيانة وبالقرعة: أشوفك يف القلعة قال ال

بدوي مقروح شاف التمر مطروح شـلون خبّليـه   
البـّدو ينـام هالنومـات بـّدو يشـوف      . وبروح
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احلاق . اللي شاف الفيل ماخباف ماحلمري. هالشوفات
  .الديك وشوف لوين بوّديك

  .تشوف اخلري]: من دعائهم لفالن[       
. إن شفتا سخرة اعمال معونـة ]: من أمثاهلم[       

ال العني تشـوف وال  . النيب شاف ْبعينو ستر بديلو
مضـحك  «أورده ابـن سـودون يف   (القلب حيَزن 

). ١٣٣ص» سحر العيون«وأورده يف  ١٢٣ص» العبوس
. ا شاف وّجك بشوف قفاكإن م: جاَرك متل أخاك
شـوفتو  . حىت تبّلقت العيـون ! ماشفناك يا حمسون

ال َبنام بني الْقبـور وال  . بالدرب والحسرة بالقلب
البحط إيدو حتت راسـو بشـوف   . بشوف منامات

أعمى طّبو ماَنك أحَسن من رّبو  شفت إذا. خالصو
العني بتشـوف  ...). إذا شفت أعمى دّبو: ويروى(

من شاف احبابو نسـي  . واحد ألوف والقلب َوى
أو بسـمع  (البعيش كتري بشـوف كـتري   . اصحابو
أنا الَسَمك البّني إذا شفت أحسن مّنـي ال  ). كتري

كالمي مـع  : أنا هون قال لو: تاكلين قال لو الفرايت
إذا ردت . اهللا ماشافوه بالعقل عرفـوه . األزَغر مين

طلبناها مالَسـما  . مليح: تستريح أش ما شفت قول
سـبحان  : شوف املعالق وقـول . ا باألرضشفناه
ما يف أغلى . اجلوعان بشوف السقطّية مبنامو. اخلّالق
  .شافو القلب قبل ما تشوفو العني: مالولد
فار احلبس ما بشوف خبـز  ]: من كنايام[       
اللي معّود على خبزاتك كلمـا شـافك ـّز    . بيتو
. يين ما شافك ْبنوِّوالقط اللي معّلم عليك . زّنارو

خّاله . فالن إذا شاف اهللا مدّلي إجريه بشّلحو جرابو
الحين وحلتـو  . يشوف النيب كردي واملاليكة اعجام
فتاح عني وغّمض . شوف رقبيت من كتر ما سلختو

عند نقش كفـوفن ماحـدا    .عني بتشوفا انفرجت
  .ْبشوفن وعند بالوّين قوموا يا أهالّين

  
  

ية فاْيرة ابعيد إذا شفت كرۤا]: من استعارام[       
  ).ابعد عن الغضبان وال تثره: يريدون(عّنا 

  .شوفتك هدايا متل مطر نيسان]: من تشبيهام[       
  وين شفتك؟. شفتك بتّمي]: من توريام[       
  ]: من أغانيهم[       

  شّبعتونا رّص    لعند هون وبس
  منضاين يومني وبس    شافنا الدكتور وقال

  وبس يومني وبسيومني              
  :غريه       

  وسحبت علّي موسا  شوفوا املاين ببانقوسا
  تشركلت أنا وحصاين    ما طلت أنا البوسا

  :غريه       
  واحلّنة نقشت كفويف   يا يامو شويف وشويف

  مع احللو أبو الشامات   بدِّي أعرف أش مصرويف
  أحَلى مالسّكر كالمو             يا يامو شويف قوامو

  هاحللو أبو الشامات   أش مرامو بّدي أعرف
يشـوفك احلكـيم   ]: م على فالنمن دعائه[       
  .راسوويهّز 

  ]:من هنهونام[       
  سرير العّز مرباكي! بنت األجاويد

  الورد حّبك كما النسرين حّياكي            
  حلف عريسك برّبو أّنو يلقاكي

  !ما احالكي! اهللا: وملا شافك صرخ                 
ني القهـوة  إذا خسلنا فنـاج ]: من اعتقادهم[       

والضيف بالبيت بغّط ومابعود ببّين إال بعـد زمـان   
شوفة اهلالل على مصاري أوشوفة الوچ احللو . طويل

  .رزق وبركة وسعادة: على مصاري
-٧٦٧( حممد بن إدريس: الشافعّي :الشاْفعي      
  تتلمذ على مالك تسع سنني، والشافعي). م٨٢٠
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أول من دّون يف الفقه وهو واضع أصول الفقه، ولد  
يف غزة ونشأ يف مكة، وقدم بغداد مث مصر وقربه فيها 

  . قرب املقطم
  .الشافعّي أيضًا: والنسبة إىل مذهبه       
وباين مدرسة السّفاحية حبلب شرط أن يكون        

  . مدرسها وخطيبها وإمامها شافعيًا
  .السّفاحية: انظر       

كّلمـه  : شافهه شفاهًا ومشافهة: عربية: شاَفه      
  . فاه إىل فيه

): العربية(اسم الفاعل من شفاه الدواُء : الشاِفي      
  .برأه

باسم الّله الشـايف  ]: من دعائهم على مريض[       
  .اُملعايف
اجلـواب الشـايف،    جـاوبو ]: من جمازام[       
كـان فيـه   على تصور أن ااَوب (املقنع : يريدون

  ).مرض الشك وحنوه
مطرقة كبرية : ٓشقوفٓا: من السريانية: الشاقوف      

  . يكّسر ا احلّجارون احلجر
  .اِمللطاس واِمللَطس: عربيها       
مطمار : ٓشقوٓال وَتقوٓال: من السريانية: الشاقول      
  .خيطه الذي يروز به استقامة البناء: البناء أي
  .شاخول وشاُقل وشاغول :ويف الفارسية       
  .شاقول وشاهول وشاوول: ويف التركية       
  .چاك:انظر :شاك      

عـم  :ويقولون يف معىن عدم اجلدَوى من َعَمل       
  .بتلعب بالكعاب املابتشيك

واحد منحوس چلح كان يلعـب  : ويتحدثون       
أخريًا ، بالطاولة، وما أكتر اإليكي بريات يف حدفاتو

وشقد كان عجبو ملـا  ، ال الزهر وبلعومن قهرو ش
  .نزل مع الربوز شايك عاإليكي بري

  
  

يطلقها النصارى علـى الوعـاء   : الشاكاۤسة      
الواسع الفم وله يف أسفله قاعدة على شكل دائـرة  

احلليـب  : يتخذ من البورسولني يصبون فيـه حنـو  
ا أصًال، ولعلها مـن  والسحلب والبالوظة، مل جند هل

  .القدح: »كاسه«امللك، و: »اهش«: الفارسية
  .من أمساء ذكورهم: شاۤكر      
شـاكر نعمـت، وهـم    : واألتراك يسمون       
  .جاروهم
  .شاكرو: واألكراد يسمون       
. قـرب األبـراج  ]: من حارام[: شاۤكر آغا      

  .انظرها  .فرميۤلك: وتسمى أيضًا

  .      فيها جامع شاكر آغا وسبيل شـاكر آغـا         
  .٣٣٠ص ٢جـ: انظر ر الذهب

العبد : حتريف چـاكري الفارسية :الشاْكريّۤة      
سالح العبيد الذين حيرسون السلطان وحنـوه،  : أي

وهو سالح جارح ذو رأس معقوف يوجد منـه يف  
مزارات األولياء رمز أن الدفني من ااهدين وهـذا  

  . سالحه
  . الشواكر: ومجعوها على       

  .جكر: انظر

املستمد من الشام ]: من طبيخهم[ :الشاْكريّۤة      
نسبة إىل شخص كان ولوعًا بأكلها أو إىل طبـاخ  
اشتهر بصنعها، ويتخذ طبخها من اللحم واللنب، وقد 

  .تعمل منها الكّبة بالشاكرّية
أن حلمهـا  : وفرق بينها وبني األرمان بلـنب        

السمن مسلوق باللنب، ويف األرمان مقلي بالدهن أو ب
  .مث مسلوق باللنب

إملـاع  » لنب أّمو«: وبريوت تسّمي الشاكرية       
وهي » ال تأكل اجلدي بلنب أمه«: إىل شريعة اليهود
  .من الوصايا العشر
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  : من معارضات الزيين
  وقلٌب لنا بالشاكرّية مولع

  : ومنها
  وكّبتنا بالشاكرّية أردفت

  الصدِر من جانب! وقد زلزلت يا صاح              
  :ومنها

  ومن الشواكر فارتشفت إن كان للـ
  لنب الزكي بطبخها قد عّقدوا        
  واستعملوا منه الشواكر والسوا: ومنها

  ئل فهولأللبان نعم صحيُب          
  )من اخلاروف: أي(       

  :ومنها
  اع أما يكّفواعجبت من اجلي

  عن الشكوى وتلك الشاكرّيا       
  :ومنها

  ف خذهاخصوصًا لّية اخلارو
  بكفك من صحون الشاكرّي                        

  : وملا مات الزيين رثاه أحدهم فقال
  وقل للشاكرّية قد توّلى       
  .ماثله ووافقه: شاكله: عربية: شاكل      
على شإكْلة فـالن  : ولدى اإلضافة: الشاْكۤله      

  .الشكل: الشاِكل: وعلى شاكلتك، من العربية
مـن   ،عم توجعو شاكلتو: يقولون :ْكۤلهالشا      
  .اخلاصرة: الشاكلة: العربية
رفعـه، وهـم   : شال الشـيءَ : عربية: شال      

يستعملوا أيضًا ملعىن محله، وهذا االستعمال قـدمي  
أزال : منذ العصر العباسي، كما يسـتعملوا مبعـىن  

  . الشيَء
  . بشيل: ومضارعه عندهم
  .النالشۤيل والَشَي: ومصدره عندهم

  .الشيالت: الشيلة واجلمع: واسم املرة
  . الشايل: واسم الفاعل

  .الشّيال: ومبالغة اسم الفاعل

  .حّق هالشيلة]: من نداء الباعة[
  .عملوا لو عملية شالوا لو املرارة: ويقولون

  . انشال: وبنوا منه للمطاوعة
  .َشّيل: وبنوا منه

  .شال حالو ورا]: ومن كالمهم[
: يريـدون (ل كتف عّنو شا]: من جمازام[

فـالن  ). اقـالع : أو(شيل ضرس الطمع ). ساعده
هالَسَمعّية ال تشـيال مـن   . شايل الدنيا على اكتافو

شـيل  : وساد يف احلرب العاملية األوىل قوهلم. أرضا
  .على طابورك

شيل اجلنازة ثواب، لـذا  ]: من اعتقادهم[
  .يتبادلون محلها

ة اللي احلمط. كرا السّلم شيلو]: من أمثاهلم[
. ماهي إلك الحتضر كيال بتغّبر دقنك وبتتعب بشيال

املشمش ْرخيص بـس شـيلو   . املّيت ما ْبشيل مّيت
  .غايل

  ]:من دعائهم على فالن[
  .يشيلوه أربعة ان شا اهللا 

ماَنك : طّبت شيال، يريدون]: من خلمام[
  . من جيال

واحد شايل دقنو والتـاين  ]: من كمام[
. يك متل شيلوين ألدربس البـاب صاير ف. تعبان فّيا

َتم الزمان يشيلين وحيط حـىت  . جردون شايل فارة
يريدون أنـه  (شيل على قّدك . ساواين ماْشطة للقط

  ).صغري ال يقوى على احلمل
  ]: من مناغاة أمهام[

  وأمحد باشا ناطركي  بالتركي! جامن! جامن
  شايل بقجة ّمحامك    أمحد باشا قّدامك
  واسنانك ستة سبعة    ّمحامك حتت القلعة

  ]: من شّديام[
  !ياما احلى الَسَهر بالليل           شيل يا ّمجال شيل
  :غريها
  َسَبلة عاجلبلة    َسَبلة يا َسَبلة 
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  حتّججنا قرب النيب    سبلة بتحّججنا
  ...من حلب لعنتاب  والنيب شايل كتاب  

الشـيل علـى رءوسـهم    ]: ومن عادام[
  :كمايلي

أو علـى  (ن على رءوسهن تشيل النساء أوالده -١
 )ظهورهن أو على أيديهن

 .نساء القرى تشيل جرار املاء -٢
 .ن احلّمام وبقجة احلّمامالنساء تشيل لگ -٣
الرجل يشيل دشك احلمايـة يف نقـل جهـاز     -٤

 .العرس
 .الرجل يشيل الصينية يف نقل جهاز العرس -٥
الرجل يشيل لقن العجني إىل الفـرن، وكـذا    -٦

 .بالعجنيالكعك واللحم 
الرجل يشيل صينية الكّبة إىل الفـرن وصـينية    -٧

 .السمك بالفرن
 .الفّراش يشيل فرشه وسيبا الفرش بإيدو -٨
 .بّياع املهّلبّية والسّكر عنرب والكسابية واخلبيصة -٩

نسيج صويف : شال: ة من اهلنديةموّلد: الشال      
ن دقيق تصنعه األيدي يف اهلند وإيـران السـيما   ّومل
  .مري والهوركش

  . الشالة: والواحدة عندهم
  . الشاالت: واجلمع

  :ويستعمله املوسرون غالبًا يف مايلي
الزّنار، ويغلب أن حيّلى بكستك الساعة، أمـا   -١

 .الساعة ففي طيات الشالة
 .لّفاحة الوجه تقي الربد -٢
 .عمامة -٣
 .وجه اللحاف -٤
الصّرة املسماة بالبقجة، ومنها إحـدى صـرر    -٥
 .عرة النبويةالش
  قنباز -٦
  
 

 .ثوب نسائي -٧
وبعضهم يلقيها على كتفيه فتكون كطيلسـان   -٨

 .اليمن وإثيوبية
 .ُيَسّجى ا تابوت امليت -٩

الطيلسـان، ومل  : وضع له أمحد تيمور باشا
  .يعمل به

  .شال: وامسه يف الفارسية
شال وشايل : واستمدته منها التركية فقالت

  .أداة النسبة: وميةالر» كي«وشاالكي بزيادة 
واستمدت هلجة تطوان امسه مـن التركيـة   

  .شال: فقالت
  CHALE: ويف الفرنسية عن الفارسية
  .CHAWL: ويف اإلنكليزية عن الفارسية
  .CHAL: ويف الروسية عن الفارسية
  .CHAL: ويف ارية عن الفارسية

  :٤٩٦ص ٣٤س: يف جملة اهلالل
مينع أن  ١٧٨٢اجلّزار أمر متسلم بريوت سنة

النصارى عن لف شال كشمري وحيكـم أن يلفـوا   
الشاش األزرق القامت أو الشمالت السوداء الساذجة، 

  .وأن تدار على قاووق
: ١٨٠٧سـنة «ويف منشور جرمانوس حوا 

برءوسـهم  ) النساء: واليلففن أي: يريد(يلفن  وال
  . »غرة«انظر املنشور كامال يف . شاالت ترما) كذا(

عجمـي ديانـات   ويف مرقد زكريا شـال  
  .وسجادة أصفهانية

على الشال الذي تصـنعه   أطلقوه :الشاالكي      
طرابلس الشام وتقلد به شال الهور، ومسوه بأحـد  

  .أمساء الشال يف التركية
  .الشال املتقدمة: انظر

عربية مبعىن السالم، يقوهلـا اليهـود   : شآلوم      
  .خاصة

  .عليكم: مبعىن» َعۤلۤخم«: وقد يتلوها
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: ، مـن الفرنسـية  *أو الشاُلوماية: وۤمةالشاُل      
CHALUMEAU :ا املشروب األنبوبة ميص.  

شال : سنجاق شاليسي: من التركية :الشاِليش      
تثبت به اخلصلة من شعر اخليل متسـاوية الطـرف   
تكون يف رأس الراية العظيمة، استعملها األيوبيـون  

.  الُطوخ :شعار اجلهاد والفروسية، والذنب هذا امسه
  .انظرها

يطلقوا اليوم لَقصة شـعر عنـد    :الشاليش      
  .النساء، هذه القصة اليت تتساوى فيها أطراف الشعر

دخيـل معـّرب   : يشالشاِل: »املنت«قال يف 
العامة خبصلة شعر تكـون يف   اجلاليش، وعرف عند

مقّدم الراس أو أعاله، وأصلها خصلة شعر تكون يف 
  .استعملت يف الدولة األيوبيةرأس الراية العظيمة، 

كما أطلقوها على السجف ذي الشراشيب 
  .املتساوية األطراف

: أي، جبني شاليسـي : والكلمة من التركية
شال اجلبني، ذلك أن كان من أزياء النساء أن تعقد 
املرأة قدة من الشال حول جبينها وترسل من أسفل 

  .القدة شيئًا من شعرها املقصوص
  ]:من أغانيهم[

  ت شاليشا عالياهللا ويا اهللاقَص
  ومتل شاليشا ما خلق اهللا                       

يطلقوا على مدينة دمشـق جمـازًا،   : الشام      
والشام اسم القطر السوري، مسيت على ااز املرسل 

  .بإطالق الكل وإرادة اجلزء اهلام منه
  .الَشاِمي والۤشاِمي: والنسبة إليه

  .الشامّية والْشوام :جيمعون الشامي على
ويبدو أن األتراك الحيبون الشام رغم أم هم 

شـامك  «: إذ يقولون» شام شريف«الذين مسوها 
أرككلـري   سيوه لري دادسز، چيچكلري قوقوسز،

الشام فاكهتها الطعم هلا، وأزهارها، : أي» ناموسسز
  .الرائحة هلا، ورجاهلا ال ناموس هلم

                                                
  .الشالمونة: وقد يقولون *

عنب شـامي، تـوت   : ويقولون يف حلب
شامي، قبقاب شامي، محار شامي، بقـرة شـامّية،   

  .سوق الشام
ألفـاظ حلـوة دون   : عزمية شامّية،يريدون:ويقولون

  .تقدمة شيء
  ]:وينادي بّياع العّقابية[

  !يا مال الشام يا عوَجة
ِشفا يـا  ]: كما ينادي بياع التوت الشامي[

  !.شامي ِشفا، أو على الّله الشفا يا شامي
كالشفا يا شـامي  : وقد يستعملون التورية

  ).كّشفا: أي(
: أي(ق عالغريب الشام بتطّب]: من أمثاهلم [

جواب املصري على ّمتو وجواب  ).يضيق صدره فيها
  الشامي يف كّمو وجواب احلليب عند أّمو

  .قصر العظم يف دمشق: ٥٨٧ص ٣٦س: انظر جملة الكلمة
  .عدد دمشق: وانظر جملة العمران

الَنحس،  :قفني، عربيةمن مفردات الثا: الشؤم      
  .الَشّر، ضّد الُيْمن

يـا  :  يسّهلون مهزا فيقولونوغري الثاقفني
ال يستعملوا يف غـري هـذا التعـبري    ! عيب الشوم
  .واخجلتاه، ياللعيب املخزي: يريدون
خمزن  :CHAMBRE-AIRمن الفرنسية : الشامربۤير      

ة أو مكرت اهلواء الداخلي يف دوالب السيارة والدراج
  .النارية والدراجة العادية وكرة القدم

يف جبل مسعان مـن  ] من قرى حلب[: شۤامر      
اُملرَسل، كما يرى األب أرملـة يف  : َمشَمر: األرامية

  .١٨٨ص ٣٨س: املشرق
ويرى األب شلحت أا مبعىن الباقي، املنقذ 

  .٦١ص: حلبكما يف  -
يف بثرة سـوداء  : الشاَمة: من العربية: الشاۤمة      
  .اجلسد
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  .الشامات: واجلمع
  .وهم يستحسنون الشامة على الوجه

: ويستعملون الشامة والشامات للقّلة والندرة
  .الطيبني يف الدنيا شامات

أنـا ملـا   . فالن شامة البلد]: من تشبيهام[
  .كنت قّدك كنت شامة على خّدك

  ]:من أغانيهم[
  عالليمونة شامة واهللا! أمّونة

   خصمن اهللاعلى شانك ظلموين    
  :غريها

  والشامة على ْخديك 
  بتسوى ألفني ومّية    

: وتسـهل مهزتـه   –الَشـأن  : عربية :الشان      
احلال، مـا عظـم مـن األمـور      ،اَخلطب، األمر
  .واألحوال

  .الشؤون: واجلمع
واستمدا التركية واستعملتها أيضـًا مبعـىن   

  .شان وشانلي وشانسز: وقالت، الصيت والشهرة
أصحاب الشان، فالن إلـو  ]: من حكمهم[

  . شان وشنشان
  .الشنشان: انظر

كـل  : فالن متل الربخبيت]: ومن تشبيهام[
  .ساعة بشان

يستعملوا مبعىن ألجل، : منشان: أو: من شان      
  .ولسبب، وهي من الشان املتقدمة

  .ْمشان وَعشان: وقد يقولون
  .على شان وعشان: ويف مصر يقولون

منشـان ولشـان    :ويف حضرموت يقولون
  .وعشان

مـن  . من شانك أنا جيت]: من كالمهم[
شان خاطرك أنا قبلت، ومن شان خاطر شـواربك  

  .بعمل الالزم

من شان برغـود حـرق   ]:من كمام [ 
  .اللحاف
أن : CHANTAGE: مـن الفرنسـية  : الشانتۤاج      

يتعلـق  يعرف أحد ممن يستغّل احلوادث سّرًا معيبـًا  
أو يتالىف هذا العظـيم   بإفشائه بأحد العظماء فيهّدد

  .مسعته باحلال
االعتصار من : وضع هلا امع العلمي العريب

استخرجه من يـده بغـرم أو   : اعتصر من فالن ماًال
  .بوجه آخر

  .٢٣٩ص ١س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .الشنص: انظر.  أو الشنص: الٔشاْنص      
، ر الشغوريف جس] من قرى حلب[: شانوريّۤة      

الِسّنورة، كما يرى األب أرملة : شنورٓتا: من األرامية
  .١٨٨ص ٣٨س: املشرق :يف

يطلقوا على شاه ، امللك: من الفارسية: الٔشاه      
  .إيران وعلى قطعة امللك يف الشطرنج
» الشـاه مـات  «واستمدت الفرنسية مجلة 

  .ECHEC  ET MAT: فقالت
: والساسانيون كـانوا يلقبـون ملـوكهم   

  .٥١١ص ٣٤س: انظر اهلالل.  ملك امللوك: شاهنشاه أي

: »شاهانه«من التركية عن الفارسية : الشٔاهٔاين      
كل ما يتعلق بامللك، حذفوا اهلـاء وأحلقوهـا يـاء    

  .النسبة، وأطلقوا الشاهاين على كل ما هو رفيع
عرس شاهاين وطبخ شاهاين وأكلة : يقولون

  .شاهانية
: علـى التركيـب املزجـي   أو:طالشاه بّلـو       

عـن  ، الكستنا، أبوفريـوة : من التركية: الشاهبّلوط
  .ملك البّلوط مسوا به البلوط اجلبلي الكبري: الفارسية

  الشاهبندر: أوعلى التركيب املزجي: الشاه بندر      
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مـن  : وقد يلفظوا الشابندر والشبندر، أوالشهبندر
امليناء » نَدرب«امللك، و: »شاه«: التركية عن الفارسية

شيخ السـوق أو زعـيم    :التجاري، وهم يعنون ا
  .التجار

  .وبيت الشهبندر يف حلب
وكان العثمانيون يلقبون قناصلهم يف اخلارج 

ألن من مهمـة القنصـل أن يـدرس    . بالشاه بندر
: التجارة بني البلدين ومل يكن آن ذاك ملحق جتاري

 ذكر هذا لوران دارڤيو قنصل فرنسا يف حلب سـنة 
  . »الدراري الالمعات«، كما ذكره يف ١٦٨٣

  . احلرير: انظر
  ٤٠ص ١جـ: وانظر وثائق تارخيية عن حلب

ويف الشاهبندر ما تقدم  - :بستان الشاهبندر      
كان جبانب الكّتاب يبتـدىء مـن   : -من اللغات 

، شاطىء النهر وينتهي قبـل السـاعة بـأربع أذرع   
عد أن فتحت جادة ومشالّيه سقاق الصْفية مشله البناء ب

اخلندق واستوىل على معظم أراضـيه نـافع باشـا    
وسعى ، اجلابري بأن أقنع متوليه أن يبيعه بيع استبدال

له يف ذلك وباع الذراع بالزلطة، وهو اشترى قسمًا 
كبريًا منه ودفع ربع القرش وكتب له صكًا مبا تبّقى، 

مكان » الكسما«مث أرسل له من أسكره وأخذه اىل 
نئذ وأشهد عليه أنه سكر وأنـه ارتـاد دار   الفسق آ

الدعارة، وهذان كافيان لدى احملكمة الشـرعية أن  
مث هّم بإقامة هذه الدعوى لـوال أن املتـويل   ، يعزاله

  .أرضاه بتمزيق صك الدين
ـ : »وثائق تارخيية عن حلب«ويف   ٨٢ص ١جـ
: كان هّل بيشوتو: ١٧٧٨سنة  ١٧٥٦عن ريتر ص

األصل يتعاطى التجارة يف التاجر اليهودي الليفورين 
حلب، وهو زعيم أسرة بيشوتو اليت متتعت بغىن وعّز 
وافر مدى األحقاب وكان ملكها بستان الشـابندر،  
وقصره عند الناعورة جيتمع فيها اليهـود للصـالة،   
اشتراه من صاحبه الفارسي املسـمى بالشـاهبندر   

  ).بل اشترى بعضه، والبقية بيع على ما تقدم :نقول(

الشاهبندر عرض الفونوغراف ذو  تانويف بس
  .سطوانة وذو الضميمتني تدخالن ثقيب األذننياأل

مث قسم اىل الشاهبندر اجلديـد والشـهبندر   
  .العتيق

ويف بستان الشاهبندر أحيا الشـيخ سـالمة   
مث منرية املهدية مث فتحية أمحد مث أم كلثـوم  ، متثلياته

والشيخ أمني حسنني وسارينا وسعاد أمحد وحممـد  
عبد الوهاب وليلى حلمـي وألكسـندره بـدران    
وسليمان واحلبشي وحممد جنيـب وعبـد الـرمحن    

  .وأخريًا بين حملها جادة بارون... املصري و
  .عاينه: شاهَده: عربية: شاَهد      

  .مشاهدت ومشاهدات: واستمدت التركية
  .ومثلها األوردية

  .املكاتبة نّص املشاهدة]: من أمثاهلم[
الذي يبّين مـا  : الشاِهد: من العربية :الشاۤهد      
لغلبة هـذا  (رجل شاهد وامرأة شاهد : يقال، مهعل

  ).الوصف
والشهادة يف الشرع اإلسالمي فرض كفايـة  

  .فإن مل يكن يف احلادث إال واحد كان فرض عني
  .الُشهود، وهم سّكنوا:  واجلمع
شهود زور : يريدون(ْشهود مصطبة : يقولون

  ).بة احملكمة الشرعيةكانوا جيلسون على مصط
  .هاملسألة ْشهودا مّنا وفّيا :ويقولون

  .اذا ردت تَكّدب بّعد ْشهوَدك]: من أمثاهلم[
وأطلقوا الشاهد على كل ما يدّل على : الشاۤهد      
  .حقيقة

  .الْقلوب شواهد: يقولون
: من العربيـة ، من مفردات الثاقفني :الَشاهد      

يوثـق بعربيتـه    نكالم م: الشاهد يف النحو وغريه
أو ما يـورد إلثبـات    يستشهد به يف تقرير قاعدة،

  .حقيقة
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  .وهم أمالوا، الشواِهد: واجلمع
اليومة الشـيخ يف اجلـامع جـاب    : يقولون

  .شواهد عالنيب، روحي ِفداه
يطلقوا على اللوح احلجري يوضع  :الۤشاهۤدة      

وهم يضعون شاهدتني يف اجتـاه واحـد   ، على القرب
قبلة، مسوا هذا احلجر الشاهدة ألا حجـرة  وهو ال

تشهد باسم امليت وأسرته وتاريخ وفاته، وحجـرة  
  .تقابلها يكتب فيها شعر وابتهال وحنومها

  .الشواهد والشاْهدات: وجيمعوا على
  .الشاهدة: وقدميًا ّمساها املّربد

  .ْنصيۤبة: ويف دركوش يسمون الشاهدة
إذا . ملّيـت الشاهدة بتسلِّي ا]: من اعتقادهم[

» يا قّطان احترق قطنك«أجا واحد عاجلّبابة وصاح 
بطلعوا االموات من قبـورن وبركبـوا الشـواهد    

  .وبلحقوه
ويف احلرب العاملية الثانية كان األملان يهبطون 
ليًال من الطيارات باملظّالت يف بّرية حلب وحيفرون 

، شبه قرب خيتفي فيه جاسـوس خيـابر بالالسـلكي   
أحد هذه املخاىبء، سببه أـم   وصادف أن اكتشف

مل حيكموا اجتاه الشاهدتني ومل جيعلومهـا يف اجتـاه   
  .القبلة

أطلقوها على إصبع السـّبابة ألـا   : الشۤاهۤدة      
ال إلـه إال الّلـه   ينصبوا لدى تـالوة أشـهد أن   

  .م مؤذنة بالوحدانيةيف صال... وأشهد
وكانوا يزعمون أن النصارى يثنون سـبابة  

ت اليمىن ويشّدون ثنيها باخليط خمافة أن تنتصب املي
  .فتعمل عمل املسلمني الكّفار حسب اعتقادهم

أطلقوها على واسطة حبات السبحة : الشۤاهۤدة      
تكون طويلة ومنتصبة، ويزعمون أا مسيـت علـى   

صـوابه أـا    التشبيه بالسّبابة املتقدمة، وهو وهم،
ة مبعـىن ملكـة   حتريف شاهداَنه التركية عن الفارسي

  .احلبات
  

  .املادنة: ويسمون هذه الشاهدة أيضا
، الشاهناز: أوعلى التركيب املزجي: الشاه ناز      

والزاي تلفظ ظاء يف مجيعها دون إخراج (والشهناز 
اصـطالح موسـيقي تركـي عـن     ): اللسان فيها
، اللطف، النعومـة » ناز«امللك و: »شاه«: الفارسية
  ... .لطف السلطان: الفخر، أي

طائر من فصيلة الصقور طويل : عربية: الشاهني      
اجلناحني أسود اللون ضارب إىل الزرقة إال صـدره  

» شـاه «: ه توشيم وتنقيط، عن الفارسيةفأبيض وفي
: أداة النسبة، أي امللكي، يريدون: بعدها الياء والنون

  .سلطان الطري
  .الشواهني: واجلمع

  . *قذكرته العرب، وورد يف شعر الفرزد
  ٢٠٠ص ١٠جـ:اية األرب للنويري:انظر

  واحليوان للجاحظ يف فهرسه

واستمدته التركية من الفارسية، ومست بـه  
  .ذكورها
بـني اجلبيلـة   ]: من أحيـائهم [: شاهني ۤبك      

والفرافرة، مسيت باسم حمسن تركي جمهول بىن فيها 
  .مسجدًا وقسطًال

قـال   ٧٩صوورد امسه يف منظومة الشيخ وفا 
  ): اجلبيلة(:كالمه على اجلبيل  يف

      ومسجٌد منها إليها ُيسَلك
  من قبله ثوى شاهني بك                     

  .٣٨٨ص ٢جـ: وانظر النهر

دون : العربيـة (حتريـف الشـاِهَية   : الشاهيّۤة      
الشهوة، وهم يطلقوا علـى الرغبـة يف   ): تشديد
  . الطعام

                                                
  :وذلك في قوله *

حمى لم يحط عنه سريع ولم يخف       نويرة يسعى 
  بالشياهين طائره

وربما قيل والجمع شواهين «: وجاء في المصباح المنير
  .»شياهين على البدل للتخفيف 



٢٣ 
 

األكل شاِهية : ولدى اإلضافة حيذف التشديد
وشاهييت وشاهيتنا وشاهيَتك وشاهيۤتك وشـاهيْتكن  

  .وشاهيتو وشاهيتا وشاهينت
طلـب منـه   : شاوره يف األمر: عربية: شأور      

  .رأَيه فيه: مشورَته أي
  .مشاورت: واستمدت التركية

الترافق أجرودي وال تشـاور  ]: من أمثاهلم[
  .يهودي

شاور أكرب مّنك وأزغر مّنك ]: من حكمهم[
شاور ألف وخالف ألف وارجاع . اع لشوركوارج
  .لشورك
  .چاورمه: انظر: شاورٔما      

أطلقوها على البدوي املنسـوب إىل  : الَشاوي      
مجع : عشرية الشوايا، والشوايا نسبة عربية إىل الشاء

  .الشاة
  .والشوايا يزاولون تربية الغنم

وبدو مريوط يف مصر جيمعون الشاة علـى  
  ).لشنيبضم ا: (الُشواهي

  .انظر الچاي: الشاي      

: وتسّهل مهزته -الشائب : من العربية :الشاۤيب      
  .األشَيب: من عاله الشيب، واخلري أن يقال -

. شايب وبقـرط ّمحـص  ]: من كمام[
  ).وهو من كمات جند أيضًا(شايب وعايب 

بطن يعرف بأبو شايب، أصله من بين : شاۤيب      
حتت محاية الوايل يف القبلة مـن  خالد، يعيش اليوم 

  .خيمة ٢٥أرباض حلب، ويعّد 
ضّد الُيمن والفأل على : بنوا من الشؤم :الَشئيم      

  .َفعيل صفة مشبهة
  الشائم: وعربيه
  . ْويل عليه وچ شئيم، وفكر سقيم: يقولون

  
  
  

  .صار فتّيًا: شّب الغالُم: عربية: َشبَّ      
  .املشبَشب: وبنو منه

من شّب على شيء شاب عليه ]: ممن أمثاهل[
  ).من العربية، وفيه جناس(

رفع يديه : شّب احلصان، عريبة: يقولون :َشّب      
  . كأنه يرتو

  .انظر شبَّى

  .الواثب، القافز: َشب: ويدانيها يف الفارسية
من كان يف سّن : الشاّب: من العربية: الَشّب      
  .الشباب

وهـم  (يبة الَشباب والُشّبان والشب: واجلمع
  ).»الشبيبة«وأمالوا يف » الُشّبان«رّدوا يف 

  . الشّبة والشاّبة: ومؤنث الشب عندهم
  .الشّبات والشاّبات :واجلمع

: الْشَبّيب واملؤنـث : ويصغرون الشب على
  .الْشَبْيبة

مرحبا يا شب ومرحبا يا َشـباب  : ويقولون
  ).ولو كان فيهم غري شباب(

  ). زعيمهم: يريدون(شيخ الَشباب : ويقولون
  .شّب واشتَهى: ويقولون

. درهم الشب قنطار]: من كالم أهل اليول[
حالة الشب ياكل قتلـة  . البخّجل الَشّب ماهو شّب

  .قبل مايرو عالبيت
قحبة ودّقاقة عود وال شّب ]: من كمام[
. َشّب متل الفّتاشة). فسد الزمان: يريدون(إلو َنّبود 

» الزّر«وهم بذكره فيه أنه أ(شّب متل زّر الصرماية 
  ).وإذا به يفاجأ بالصرماية» الوردة«أن يتلوه 
الَشّب بال سيكاره متـل  ]: من تشبيهام[

  .البنت َبال ْسواره
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  ]:من هنهونام[
  حننه اليوم يف حّيك! عريسنا الَشّب

  وكل الناس يف فّيك! يا برج عايل           
  رب السما خيّليك َلبّيك سألت

  ة العمر ْولألحباب َمعن خّيكمع طول        
كان يتردد علـى قهـوة   ]: من معاظالم[

احلاج سليم يف اخلندق رجل ثقيل الظل يرى النادرة 
! يا ْمشبَشب! يا شب: يف كل سخافة، وكان يقول
  .هل استشببَتنا كما استشببناك؟

ملح معدين : شاب: عريبة عن الفارسية: الَشّب      
  .يشبه الزاج والنوشادرمتبلور أبيض ومنه األزرق، 

كربيتات األمونيا والبوتـاس  : وامسه العلمي
  . كربيتات النحاس: واسم الشب األزرق

  .جيلب من البحر األمحر
يستعمل يف صباغة األنسجة القطنية والصوفية 
فيثبت األلوان ويقويها، كما يسـتعمل يف حفـظ   

  .اجللود من االحنالل
  .ويستعمل يف تصفية املياه، ويف الطب

  .شاب: وامسه يف التركية عن الفارسية
  .الشّبة والشّباي  والشّباية: والواحدة عندهم

ورأيت يف . الشّب برّد العني]: من اعتقادهم[
مرت قافلـة مجـال حتمـل    : كتاب عربي ما مؤداه

وكان يف القرية امرأة عينها صـّيابة  ، بضائع يف قرية
 فتزحلق اجلمال كلهم إال مجًال واحدًا كان حممـالً 

  .شّبًا، فعلم أنه يدرأ العني
خيزي العـني بـّدك شـّبة    ]: من كمام[

كـل سـقطة   : أي(كل َكّبة بشـّبة  . وخرزة زرقا
  ).بتعويذة

  ]:من هنهونام[
  والسعد كٓو أقبل لۤيكي  الّله واسم الّله عليكي  

  يرّدوا العني عن عينيكيوشّبة مع خرزة زرقا         
): العربية(ن شبا احلصاُن بنوا على فّعل م: َشّبى      

  .َسَفد: قام على رجليه كأنه يرتو للتعدية مبعىن

  .التشباي والتشباية والشبّوة: مصدره عندهم
  .وهلجة حضرموت تقول شّبى باملعىن املتقدم

  . القافز، الواثب: َشپ: وبالفارسية
  .شّب: انظر

من سن البلوغ حـىت  : الفتاء: عربية: الَشباب      
وهم يستعملون الشباب أيضًا مجـع  ، بيًاالثالثني تقر
  .الشاب: الَشّب أي
شباب دامي : تلت أشيا مابتصري]: من أمثاهلم[

الربقص مع احبابو الّله يفـّرح  . وقمر دامي وربيع دامي
  .شبابو

  :وترّقص األم ابنها وتقول
  الّله خيّلي لوَشبابو    دّب دبابو
  .ْبَشبايب، بعافييت]: من أميام[
وقد (يقرف شبابو]: لى فالنمن دعائهم ع[
  ).يفّلت(وعاملختسل ): يزيدون
نوع من : الَشّبابة: من العربية املولدة: ةالَشّباۤب      

مزامري القصب مسدود الفوهة إال حّيـز صـغري يف   
  .حاشيتها

  .والشّبابة قدمية العهد
ذكر أيام الشباب ومـا  : وبنوها من التشبيب

  .فيها من هلو وغزل
  .شّباباتال: ومجعوها على

  .١٤٤ص ٢جـ :ورد ذكرها يف صبح األعشى

  .وورد ذكرها يف شفاء الغليل
  .ومن الشّبابة استمدت أوروپا الفلوت

فخذ من التراشيم من قبيلة التركي : الَشباۤرب      
  .يف أرباض حلب

ممـّزق،  : ثوب َشباِرق: من العربية: الشباۤرق      
  .مقّطع

  .وبيت شبارق يف حلب
االسم من : واقف ْشباصة: يقولون: ةالْشباص      
  .انظرها  .شّبص
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اسـم الشـهر   : ُشـباط : من العربية: ْشباط      
  .الشمسي الثاين

) بالسني املهملة: (ُسباط: وُيقال له يف العربية
  .أيضًا

: ْشٔبط وْشٓبط، ومعنـاه : وامسه عن األرامية
العصـا  : مبعـىن  .SHA-BA-TU: الضرب عن البابلية
  .ربوالصوجلان والض

  .العجايز، واجلمرات: انظر

يومًا إال يف السنة الكبيسـة   ٢٨وأيام شباط 
  .يومًا ٢٩فعددها 

شباط يـدفأ   ٧يف : ويسجلون يف الرزنامات
 ٢١يدفأ املاء، ويف : منه ١٤الشراب، ويسجلون يف 

  .يدفأ اهلواء: منه
نـزل  : غّمض ْشباط عينو، يريدون: يقولون

  .مطره
صحت : يريدون فّتح ْشباط عينو،: ويقولون

  .مساؤه
ألن (الترّبي إال جـدي شـباط   : ويقولون

  ).اجلدي املولود فيه يعيش قويًا
يف شـباط ّمل البـيض مـن    ]: من أمثاهلم[
مشس شباط لكنيت ومشـس  : العجوز بتقول. عاْلبالط

يعتقدون أن مشـس  (آذار ألخيت ومشس نيسان لبنيت 
شباط تنفخ الوجه ومشس آدار حتّمر الوجه ومشـس  

. شباط ما عليـه ْربـاط  ). ن تطيل شعر الراسنيسا
شباط بضحك عالنسـوان  . بشباط بتهوۤرن القطاط

). بأن تبدو مشسه فينشرن الغسيل مث يـدهم املطـر  (
شـباط إن  . اليغرَّك صحوة كانون وال غيمة شباط

راح . ة الصـيف فيـه  شّبط وان لّبط وان خّبط رحي
شـباط أوعـالو   . جا آدار اهلـّدار شباط الغّدار وأ

شلون : سأل آدار شباط). اليغررك اعتداله: يريدون(
دّشرتن صفر مبعجرين وعلى : تركت الناس ؛ قال لو

شق بكانون واتين بشباط بتـربط  . الشقوفة مقنبزين
  . الرّي رباط

فالن شغلو متل اللي بزرع ]: من تشبيهام[
. مشس شباط بتساوي الراس متل املخبـاط . بشباط

عار آب يومًا (تم ناقص بعري وبستعري وب: متل شباط
  ).واستعار من آدار ثالثة أيام ليهلك العجوز

  :انظر العجايز وانظر مايلي

تالتـة  : بقول آلدار شباط ]:من استعارام[
يسمون (مّنك وأربعة مّني بتخّلي فّص العجوز يغّني 
  ).هذه األيام العجايز، ألن بردها يؤثر فيهن

لى املكنسـة  أطلقوها يف األرياف ع: الَشّباط      
  . تتخذ من أعواد األعشاب

  .الشبابيط: ومجعوها على
عطا شّباعي وضرب شّباعي : يقولون: الشّبۤاعي      

بنوها ، أقصى حدود العمل: يريدون، وعمل شّباعي
  .احلصول على الكفاية من الطعام: جمازًا من الشبع

النافـذة ذات  : الُشـّباك : من العربية: الٕشّباك      
أطلقت على كل نافذة كبرية سواء كان  الشبك، مث

  .هلا شبك أم ال
: الَشبابيك وهـم قالوهـا وقـالوا   : واجلمع
  .الْشبۤابيك أيضًا

شّباك الربيد، شـباك  ]:ومن التعابري احلديثة[
  .التذاكر

شـّباك،  : أش َبك؟ أجابوه: وإذا قال بغيض
  .يريدون الشّباك من املرض يشبك يف جسده

أو (سكت شّباكو وحق اللي ْم]: من أميام[
شـباك قـرب   : يدي على شّباكو، يريدونحطيت إ

  ).النيب
حممد علي بالشباك، بشرب ]: من شّديام[

  .تنت مع تنباك
  
  
  
  



٢٦ 
 

 –! يا عـيين  –شّباك حبييب ]: من أغانيهم[
  .جّالب اهلوا

أطلقها العبو الشدة على ورقة : ٕشّباك اليهوِدي      
دران بيت اليهودي األربعة الدينارّية، إملاع إىل أن ج

  .األربعة تطل على الدينار
اصطالح نصارى حلب، أطلقوه على : الَشّباۤكة      

املرأة اليت تقوم بدور الوسيط بني راغـيب الـزواج،   
ومعهن صور شباب وصـور شـابات يعرضـنها    

  .ويشرحن أوصاف أرباا وشروطهم
ّمسوا به طائر اُهلدُهد، مسـوه علـى   : الٕشٕبٕبّك      
  .كما يتومهون: صوته حكاية

شكوكوكب : ويف قرى غريب حلب يسمونه
  .كما يتومهون أيضًا

: فالن َشَبْبلك، يريـدون : يقولون: الَشَبْبۤلك      
يتصف مبزايا الشاب الكامل من شجاعة وكرم وجندة 

 -انظرهـا   -) العربية(وعزم وخنوة وبأس، من الشباب 
  .ملحق يدل على املصدر: التركية» لك«بعدها 

  .الفتّوة: عربيها
الشببلكّية للمصدر الصناعي غري : وبنوا منها

جروهـا  أ: أو قل. ا بصيغتها التركية مصدرعاملني أ
بأن بنوا مـن املصـدر   » الفعلية«و» العملية«جمرى 

  . املصدر الصناعي
  .الشببلكّيات: ومجعوه على

دويّبة كثرية ): العربية(حتريف الَشَبث : الْشٕبّت      
ويلتها مـن أحنـاش األرض كـالرتيالء    األرجل ط

الكبرية، صفراء الظهر سوداء الرأس زرقاء العيـنني،  
  .تأكل العقارب: وقيل

جنس من الـرتيالء  : »معجم احليوان«ويف 
أبوَشَبث، ويف : كبري يلسع، امسه عند عرب السودان

  .أبو َشَبك: أبوصوفة، ويف ُعمان: مصر
  .الشبث: انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

  .يون بأن لسعته مميتةويصفه احللب

زت حالو متل الْشبّت، وكّلب فيه : ويقولون
  .متل الْشبّت

مّده ليجلده، ألقاه ممدودًا : شبحه: عربية :َشَبح      
بني خشبتني مغروزتني باألرض ليضربه أو ليصـلبه،  

. ربطه بالَشـبحة : شبح احلصان، يريدون: وهم قالوا
  .انظرها

  .انشبح :وبنوا منه للمطاوعة
الشخص، وهم يستعملوا ملعىن : عربية :الَشَبح      

  .ما يتومهه اإلنسان أنه شخص وليس بذلك
  .الْشباح: األشباح، وهم قالوا: واجلمع
صـاروا   -مساكني  -من جوعن : يقولون
  .ْشباح بال أرواح

السلسلة تـربط ـا رجـل    : عربية :الَشْبحة      
  . الفرس

  .ربطه ا: شبح احلصان: وبنوا منها
انشـبح احلصـان   : وبنوا من شبح احلصان

  .للمطاوعة
وحيكي : بقّص وبشرب، يريدون: يقولون: َشَبر      

  . ويؤّشر بيده، بنوا الفعل من الشرب التالية
  .شوبر: انظر

ما بني طرف اإلام : الِشرب: من العربية: الٕشْبر      
  .وطرف اخلنصر ممتدين من املسافة

الْشـبار  : ار، وهـم قـالوا  األشب: واجلمع
  .والْشبورة

  . الْشبۤير: وتصغريه عندهم
  .الشرباوي والشربية: انظر

  .الغربا مسك شرب عاألرض: من غلّوهم
شريف وشـريفه اشـتروا   ]: من معاظالم[

چرچفني، طلع چرچف شريف أطول من  چرچف 
  .شريفة بشربين

هاللي بّدك مّنو شرب بدنا منـو  ]: من أمثاهلم[
. لي بْطٔول عليك بشرب اطٔول عليه بدراعهال. دراع

  . األرض مدّركة بالشرب
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فالن بيعرف هاألرض شـرب  ]: من كنايام[
  .هالولد رّبتو أّمو كل شرب بندر. بشرب

  .قاسه بالشرب: شّبر الشيَء: عربية:َشبّٔر      
التشـبرية  : التشبري، واسم املـرة : ومصدره

  .التشبريات والتشابري: واجلمع
  .»شّبر«: ان فيهاوهلجة تطو

: يريدون(التاجر الفالين شّبر ]: من كنايام[
ذلك ألن يف التشبري فتح الكف فال يقـبض  ، أفلس

ويرى ، هذا ما نراه حنن، على شيء من ماله أو غريه
: أن هذا املعىن وارد من السريانية: األب رفائيل خنله

: سـلك األطفـال أي  : ومؤادها عنده، الطفل: َشَبر
  ).يف عدم امللكيةكان مثلهم 

: يريدون(ر يف الَقفل أمني املشبّۤ]: من أمثاهلم[
  ).قفال حمله من أن يسطوعليه اللصوصأمني عند إ

: يريدون، قبقاب شرباوي: يقولون :الشۤرباوي      
فنسبوا إليه على غري ، أن قاعدتيه طويلتان قدر الشرب
  .القياس؛ وحقه بأن يقال الشربي

ما بشـبع   الولد عينو جوعانةيقولون ه: ربقَش      
األكـل يف  : شربقة وقبل بْشوْي أنا شربقتو، يريدون

: أو كما يقول أمحد تيمور باشـا يف ، غري أوانه بطرًا
التمتع بلذائذ األطعمة الزائدة  :١٠١ص» األمثال العاميـة «

  .عن حاجة الشبع
   ٢٩و ٢٦ص» هز القحوف«ووردت يف 

  .تشربق: وبنوا منها للمطاوعة
  :شربق ثالثة مذاهب ويف أصل

: يريـد (ألوان : الَشبارقات: »شفاء الظليل«يف  -١
 ).األلوان من الطعام

َفِرح وُسـّر     : مبعىن) العربية(» ابرنشق«أا من  -٢
  .-كما يرى الدكتور أمحد عيسى  –
أخـذه  : َنَهسه أي: أا من شربق البازّي الصيَد -٣

 دفـع «وهذا يـراه صـاحب   ، مبقدم منقاره ومّزقه
 .»اإلصر

الطفـل،  : »شربٓا«: أا من السريانية حنت من -٤
أكَل أكـل الولـد   : اَجلراد، يريد: »َقمصٓا«الولد و

 .الَشره النهم الذي يشبه اجلراد
 .وهوالصحيح  .انظرها  .أا من شربقوقو -٥

حتت الشربق «]: مثلهم[مل ترد إال يف  :الٕشْبۤرق      
الثوب املمـزق  حتت : يريدون» الدهب األمحر بربق

) العربيـة (وبنوا على فعلل من شربق ، يلمع الذهب
  .قّطع

حلوى تشبه كعاب الغزالة تقدم يف : الشربقوقو      
التركيـة  » شـاپر «حنت من : األعراس؛ من التركية

مبعىن حكاية الصوت الشفتني حينما تقّبالن أو حينما 
الرائحـة،  : التركية» قوقو«ميضغ الفم الطعام، ومن 

قوقو تباع يف سوق العطارين وجتلـب مـن   والشرب
  .تركية

شربق والشربقة وْتَشـْبرق   :وبنوا منها فعل
ومصدره التشربق، كّله مبعىن تلذذ ومتتع بأي طعـام  

  .كان
من أسلحتهم اجلارحة، مسيت منسوبة : الشربيّۤة      

  .اىل الشرب ألن طول نصلها قدر الشرب
  .ويف حضرموت تسمى الشربّية أيضًا

الغـالُم  » شّب«بنوا على فعفع من : َشبَشب      
  .صار شاّبًا فتيًا): العربية(

ابنك شبشـب وصـار    ما شاء الّله: يقولون
ْمشبَشب أو ْمشبشب، والشبشبة بأحضان العّز شقد 

  !.كويسة؟
ضرب من األحذية النسائية يسميها : الٕشبۤشب      

  .املصريون الشبشب مبعىن البابوج
: الَكْوث: علوم يف مصروضع هلا نادي دار ال

  .اُخلّف القصري
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عم بشّبص شغلو تشبيص، من : يقولون: َشبّٔص      
  .تعّلق به: َشِبث بالشيء: العربية

: يقولـون ، ْتشّبص: وبنوا مطاوعه على ْتفّعل
  . عم بسَعى وبتشّبص

  .الشباصة، وتشّبص: انظر

: طـرق وْشـَبط  : َشۤبط: من السريانية: شٔبط      
  .اطَجَلَد، س

  .العصا، القضيب: َشَبط: ويف العربية
  .انشبط للمطاوعة: وبنوا منها
شبطو كّف وأجت الشبطة علـى  : ويقولون

  .عينو
وإذا مّر نشتري يف السوق صاح من يعرفـه  

يضـرب  : يريـدون » ط أوعى لـو بشٓب«: ينبه عليه
  .ليمزق اجليب وخيطف النقود يالنشتر

» عم بشـبط «: ويقولون ملن يكتب سريعًا
ونظن أن هذا املعـىن مـن   ، »عم بتقّيد«:  هاوضد

  .هّبت الريح: مبعىن» ۤشْبَطت روحٓا«: السريانية
  .الشابوط والشبوط والشبطية: انظر

املتقدمـة وفيهـا   » شبط«ن مادة م: الَشَبط      
يب والعصا، وهم استعملوا الَشَبط يف حطـب  القض

  .الدالية املكسوح
عيدان نبات بّري أطلقوها على : َشَبط الَبّالن      

تتخذ منه بلدية حلب مكانسها وتشتري  مايلزمهـا  
  .منه باملناقصة سنويًا

  .البّالن:انظر

بنوها على فّعل للمبالغة يف معىن َشـَبط  : َشبّٔط      
  .املتقدمة

شباط إن شّبط وان لّبط وان  :]من أمثاهلم[
  .خّبط رحية الصيف فيه

املستطيل جدًا  أطلقوها على الرغيف: الَشَبطيّۤة      
  .يعملونه هكذا ألن عجينه ال مخرية له

  
  
  

  :ويف تسميتها مذهبان
ضرا عند : الضرب أي: أا من شبط السريانية -١

 .رقها ومطها
األرمنيـة ومعظـم   »  شابات أكمكي«أا من  -٢

خبـز  » شابات أكمكـي «الفرانة صواصنة، ومعىن 
ذا السبت، ألم يعجنون مقدارًا يكفي األسبوع فـإ 

جاء السبت ونفد اخلبز خبزوا بعـض الشـبطّيات   
 .وانتظروا اخلبز اخلمري يوم األحد

والتركية العامية تسـميها شـبطّية تـأثرًا     
 .باألرمنية
ساوينا حلم بعجـني  : يقولون]: من تندرهم[

وميدون اليدين ليلطموا ما مـن  (وكل شبطّية هيك 
 ).حوهلم تندرًا

هنون الشـبطّية وهـي   يد -: الَشَبطيّۤة بسمۤنة      
  . ساخنة بالسمن ويسموا الشبطّية بسمنة

من الطعام، ضد  متّلأل: َشِبع: من العربية: ٕشۤبع      
  .كرهه: جاع، من الشيء

وهـم  ، الَشْبع والِشَبع والَشَبع: واملصدر منه
  .الَشَبع فقط: قالوا

  .انظرها  .الشبعان: والصفة منه

  .ۤيْشَبع: ويف العربية
ْسَبع، ويف الكلدانيـة مثلـها   : نيةيف السريا

  ).كالمها بالسني املهملة(
  .انشبع للمطاوعة: وبنوا من شبع

ر؟ شـبعت أنـا نـوم    ما بتشبع َگ: يقولون
ويالحظ أم مل يقولوا بعكس معناه أنـا جوعـان   (

فدح ي. الكّبة شبعت دلك والعجني شبع عجن). نوم
عندو يوك . دب وبلفشبعنا گ. الشتوعينو ما بتشبع

مت سـّب وعـّيط   . شبع احلبل َبْرم. ال وما بشبعم
  .وتشفتر تتشبع

. هالْبضاعة شبعانة رخـص ]: من جمازام[
شـبعان كمـال وتقـل     -الّله يسلمو  – أخوك   
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فالن مـا بشـبع   . مات فالن وشبع موت. وحشمة
   ...ما بشبع دلة. لعب

ابن آدم عينو مـا بتشـبع إال   ]: من أمثاهلم[
. بيتو ما بشبع عسـَفر النـاس  املا بشبع ب. مالتراب

مـا شـبع   ! من يومكن يـا اوالدي : اجليجة بتقول
املـا  . ما بتشبع ْبطينيت لتغلي قـديريت . منقاري لقط

  .ْبضّحي مجل ما بشَبع
إذا كان طّباخنـا ْجعـيص   ]: من كمام[
  .شبعت زبيدة وطرطرت. شبعنا مرقة

  .انشبع وتشبع والشباعي وشّبع: انظر

على فّعل للتعدية من شبع الالزمة، بنوا : َشّبع      
أطعمه حىت شـبع، الثـوَب مـن    : أشبعه: وعربّيها
  .أحكمه ووّفاه حقه: رّواه صبغًا، الكالَم: الَصبغ

شّبعو قتل ودلة ومسبات ودعوات : يقولون
  .شّبع القهوة بن. وبزاق

.        سنديان تشبيع قّبـة : من مصطلح احلّبالني
  .السنديان: انظر

إذا ، سكبة اجلار مـا بتشـّبع  ]: ممن أمثاهل[
  .طعميت شّبع وإذا ضربت وّجع

  ]:من اغانيهم[
  لعند هون وبس         شّبعتوتا رّص

  منضاين يومن وبس : شافنا الدكتور وقال
  يومني وبس يومني وبس     

. انظرهـا . الصفة من شـبع : عربية: الشبعان      
  .الشبعانة: واملؤنث عندهم

بفّت للجوعان فّتـًا   الشبعان]: من أمثاهلم[
  .بطي

هالّلعيب زهرو شبعان مشس ]: من جمازام[
  ).وتقال يف عمل قوّي(

أطلقها األوالد ]: من ألعام[: ةة جوعاۤنۤنشبعا      
عالكوز يعلو ثقبه كيس خمروطي مقلوب يضع الولد 

فـإذا  ، على رأسه عجوة املشمش مث ينسفها بعـود 

جة ربـح  وقعت يف الثقب خسرها وإذا وقعت خار
  .مثلها

: التايل] جمازهم[مل يستعملوها إال يف : الَشٔبق      
مـن  ) له باألمر ال صله:يريدون(الو يف الشبق عبق م

ال رائحة طيب : الشهوة والولع أي): العربية(الَشَبق 
تدل على ولعه يف هذا الشيء ومل يبدر منه ما يـدّل  

  .على رغبته فيه، فهوحسب املظاهر الصلة له به
شبقلو أش : فقط] كمتهم[يقولون يف : َشٔبْقلٓو      

  ...له) اهللا(غفر : من السريانية: ما لبس بلبق لو
: شـاْبقة علـى اريـة   : من التركية: الَشبقة      

CHAPKA :الربنيطة.  
  .الَشْبقات: ومجعوها على

  .CHAPEAU: يدانيها يف الفرنسية
تـداخلت  : شـبكت األمـور  : عربية: َشَبك      
الشيَء ، شغله عنه: ختلطت والتبست، شبكه عنهوا

  .أنشب بعضه يف بعض: يف الشيء
  .انشبك: وبنوا منه للمطاوعة

ويف الكلدانية مثلـها  ، ْسَبك: ويف السريانية
  ).كالمها بالسني املهملة(

الوجع شابك من ضـهري  ]: ومن كالمهم[
  .فالن مشبوك ببيت امحاه. لصدري

،  جيرينا مّنوأبوعلي زملة شابك اهللا: ويقولون
استعاروها من اجلمل الشابك الذي شـّب وقـوي   

أو من اخلرتير الّربي يشبك أنيابه ، واشتبكت أسنانه
  .بضراوة يف فريسته

شي يشبك : أشبك؟ أجابوه: وإذا قال بغيض
  . لك

  .الشباك: انظر

شـبكوا بنـت وجـابّوا    ]: من جمـازام [
عالكسمة ودري فّيا اوالد عكارة وهجموا وأخـدوا  

  .لَشْبكة مّنن بعد قتيل ومخس َجرحاا
َشَركة : الشبكة: من العربية: والَشَبكة: الشَبك      

  . الصياد يف الرب واملاء
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) وهـم سـّكنوا  (واجلمع الَشَبك والِشباك 
  .والَشَبكات
  ]:من أهازجيهم[
  ر ما مفتولوـوالب  ـك لولوالَشَبك شَب

  ينـن البساتيـبي    يـتربينـي بـوأّم
  بتقطع وبتطعميين    حلمراة اـومالتفاح
  جي دادوـحىت ت    اـت مادوقـحلف

  بتشرب عرق بتسكر    ودادو مع العسكر
  ....على احلشيش األخضر

أطلقوه على شبك الصيد نفسه : َشَبك الدّكان      
يرمونه على واجهة الدكان يف أطرافه حمابس تـدخل  
يف مسامري حفظًا للدكان من أن يسرق منها أحـد  

إال باعـة اخلضـار واللحـم    ، الدى غياب صاحبه
  .واملطاعم فال شبك هلا

أنشـب  : شّبك الشيَء كشَبكه: عربية: َشبَّك      
  .مبالغة يف َشَبك: وشّبك ،بعضه يف بعض

سبك، ويف الكلدانية مثلـها  : ويف السريانية
  ).كالمها بالسني املهملة(

  .انظر الشبَّاك واملشبَّك

  .شّبك إيديه، وشّبك أصابيعو: يقولون
يعتقـدون أن تشـبيك   ]: من اعتقـادهم [

األصابع أو األيدين تعقيـد للموضـوع املطـروح    
  .للبحث
متل اجليج بشـبكر ماملسـا   : يقولون: َشْبٔكر      

  .شبكرة قوية، واملشبكرين هيك حالن
الذي يعمل ليًال وهم : شبكار: من الفارسّية

  .ال يرى ليًال: أي مبعىن، استعملوها بعكس معناها
أطلقوها جمازًا على العاهر توصلوا إىل : ْبۤكةالَش      
  .إرضائها

  .ومجعوها على الَشْبكات
َشَركة الصياد يف : الَشَبَكة: من العربية: الَشَبۤكة      

  .الرب ويف املاء
  

  ).بالسني املهملة(َسَبكه : ويف العربية
  .قبضوا على شبكة جواسيس]: ازاممن جم[

  .الَشَبكات :واجلمع
لوال هديك الَشَبكة ما أجـت  ]: ممن أمثاهل[
  .هالَشَبكة هلالَسَمكة. هالَسَمكة
اجلماعة مجعنهاهن يف البيت ]: من ألغازهم[

: حّطيناهن البيت ازم مالطوق واجلماعة كمشناهن
  )السمك يف الشبكة(

أطلقوها على النسيج ذي الثغـرات   :الَشَبۤكة      
قـى  يشبه مسكة الصيد تتخذه املرأة لشد شعرها ليب

  .على شكله بعد التمشيط
  أقرها جممع مصر

  .الشبكات: واجلمع
وضعوها على أنابيب املاء وشـرطان   :الَشَبۤكة      

التلفون وتفرعات اخلطوط احلديدية وحنوها املتفرعة 
اآلبار املتقاربة املـاء  : الَشَبكة: من العربية، يف املدينة

  .يفضي بعُضها إىل بعض
على السجن ألنه يطل منـه  أطلقوها : الَشَبۤكة      

السجني على شبكة نافذة ضيقة الثغرات يتحدث مع 
  .من يؤذن له
  .الَشَبكات: اجلمعو
يد قحبة بني القحبات وال عّگ]: ثاهلممن أم[

  .بني الَشَبكات
ولد األسد إذا أدرك : الِشبل: من العربية: الٕشْبل      
  .الصيد

 :وهم قالوا.... األشبال والِشبال و: واجلمع
  .الْشبال

اجلريء مـن  : األسد، وجمازًا: وأبو األشبال
  .الناس
نصر بن صاحل املرداسي صاحب : ِشبل الَدولة      

  .ه٤٢٩حلب، مات س
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السّبيح قلب َشَبّلوط، مل جند : يقولون :الَشَبلُّوط      
ومن  -انظرها  –لعلها حنت من شّب احلصان ، هلا أصًال

  .، بنوها على َفَعّلول»لطم«
  .الشاه بندر: انظر :الَشَبنَدر      

  . املثل: الَشَبه والِشْبه: عربية: الَشَبه      
  .األشباه واملَشابه كَحَسن وحماسن: واجلمع

  ).بالسني املهملة: (ۤسْبهٓا: ويف السريانية
صـار  : أشبه الشيُء الشيَء: من العربية: ٕشۤبه      

  .شبيهًا به وماثله
، ْشـٕبهت : ويصرف مع ضمري الرفع كمايلي

 ت،هتو، ٕشـۤبه، ٕشـْبهۤ  ْشٕبهنا، ْشٕبهت، ْشٕبهيت، ْشٕب
  .شْبهوا

ْشٕبهين، : ويصرف مع ضمري النصب كمايلي
ٕشـْبهو، ٕشـْبها،   ، ْشٕبهنا، ٕشْبَهك، ٕشْبۤهك، ٕشٕبهٓكن

  .ٕشْبهن
ٕبْشَبهين، ٕبْشَبهنا، ٕبْشـَبَهك،  : ويف املضارع

  .َبهنٕبْشَبۤهك، ٕبشَبهكن، ٕبْشَبهو،ٕبْشَبها، ٕبش
  .الشبهة واملشبوه: انظر

  .مّثله به: َشّبهه إياه وشّبهه به: عربية: َشّبه      
  .تشبيه: واستمدت التركية

حدا ْبَشّبه بيضـاتو  : قال لو]: من كمام[
  .الْعروق مّتصلة: لعيونو؟ قال لو

  .الشب: انظر: الَشبّۤة      

: واجلمع. االلتباس: الُشبهة: من العربية: الٕشْبَهة      
  .الُشَبه والُشُبهات
شـبهت وُشـْبهات   : دت التركيـة واستم

  .زسوشبههيل وُشبهه
  .انشبه: وبنوا منها
  .ليش فّيا شّك وشْبَهة، ما فّيا شبّهة: يقولون

  
  
  

الفىت : »الَشب«بنوا على الْفعولّية من : الْشبوبۤية      
  .وأطلقوها مصدرًا صناعيًا -انظرها  -

ال الشيخ إبـراهيم  ق]: من عثرات أقالمهم[
فعل ذلك يف شبوبّيته قياسًا على : ويقولون: اليازجي

: وهوغري منقول عنهم والصواب، الطفولّية والرجولّية
  .الشباب والشبيبة

من : من مفردات اليهود خاصة: َشّبٓوت شالٓوم      
  .سالم السبت: العربية مبعىن

الَشـّبوط والُشـّبوط   : من العربيـة : الَشّبوط      
َسـبوٓطا  : عن السريانية: الشبابيط: لَشبوط واجلمعوا

صغري الرأس له ، مسك ري يلطم: وشيبوٓطا وَشّبوٓطا
أربع شعرات حول فمه عريض الوسط دقيق الذنب 
ذو حراشف كبرية وله زعنفة طويلة يف ظهره، لـّين  

أصـنافه  ، املّس، يشتو يف الوحل، يعّمر حنو القرنني
ه آسـية ومنـها دخـل    تبلغ املائة واخلمسني، موطن

  .أوروبا
ذكره داود والدمريي وابن البيطار والزبيدي 

بغيـة  «كما ذكره أمحد بك كمال يف ، واجلواليقي
  .»الطالبني
أطلقوها على مكنسة بيت اخلـالء،  : الَشّبوط      

بنوها على فّعول من شبط مبعىن ضرب ألا يضرب 
  .اخلصم ا
وط فالن أوفالنة متل شـبّ ]: من تشبيهام[

  .قصري وحقري: بيت املي، يريدون
القضـيب  : شـّبوقآ : السريانيةمن : الَشّبوقة      

الطويل، العصا، أطلقوها على العصا يضـرب ـا   
  .الزيتون من األغصان الواطية خبالف الروط
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ٕعَكدا حارتنا كـل واحـد   : يقولون: الْشبوّۤة      
  .انظرهـا . حصان ْشبّوة، بنوا الشبّوة مـن شـّبى  

  .يريدون أم أقوياء
  .تصغري الشب يف هلجتهم: بالْشَبيّۤ      

  .الْشَبيبة: واملؤنث
  .الشبۤيبات: ومجع الشبّيب والْشَبْيبة

والَشـبيَبة يف  ، أطلقوها على الشّبان: ةالَشبيۤب      
العربية مصدر َشبَّ، فإطالقهم هذا إذن جمازي، على 

مرحلـة   :الشـبيبة : -كعادته  -: قال» الرائد«أن 
  .العمر من البلوغ إىل حنو الثالثني

مـن  ، يف البـاب ] من قرى حلب[ :شۤبريان      
اجلميالت، كمـا يـرى األب   : ْشفريٓات: األرامية
  .٧٤ص: حلب :شلحت

     ) العربيـة (بنوا على َفعِّيل من شـبع  : الَشبِّيع      
  .للمبالغة يف الشبعان أواُملشِبع -انظرها  -

مـن  : يف البـاب ] من قرى حلـب [: ْشبيَله      
كمـا يـرى   ): الطرق: أي(الُسُبل : ْشبيٓال: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق: األب أرمله يف

  .اَملثيل: عربية: الَشبيه      
الشبيه باملعيِّن، الشبيه : من اصطالح اهلندسة

  .باملنحِرف
أطلقوها على احللية تزدان ا املـرأة  : الَشّبيّۤة      
علقها يف عمامتها وتتدّلى خيوطها الذهبية، ت: الكردية

ومسيت بالَشّبّية ألن وسطها قطعة من الشب تـدرأ  
  .العني

تفّرق، وهم : عقلو َشّت، عربية: يقولون: َشّت      
  .             اعتراه الذهول: يستعملوا مبعىن

  .انظر شتَّت
من اصطالح املوسيقا، من التركية : َشت َعٔربان      
العرب : »َعَربان«السرور، و: »شاد«: ارسيةعن الف

  .أطلقوه على مقام موسيقي

أحد : -وتقصر  –الِشتاء : من العربية: الٕشتۤا      
عد اخلريف وقبل الربيع، يبتدئ فصول السنة األربعة ب

  .آذار ٢١كانون األول وينتهي يف  ٢١ يف
  .األشِتَية، وهم مييلون: واجلمع

: »مهع اهلوامـع «يف الَشْتوي، و: والنسبة إليه
  .شتائي: َشْتوي القياس: قوهلم يف النسبة إىل الشتاء
  .الشتوّية: واملصدر الصناعي
َسـْتَوا  : َسْتوٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).كالمها بالسني املهملة(
: ومسي بالشتاء ألن معىن َشـَته يف العربيـة  

: شرب أيضـًا أي : ۤشتا وۤشِتي: شرب، ويف األرامية
  .وسم الذي تشرب فيه األرض من املطرامل

ليلة ْمَشـتية أو  : شِتي وقالوا: وبنوا منه فعل
  .شاتية

  .يقولون شتويتنا قاسية
  .٤٩ص: جلرجي زيدان» اللغة العربية كائن حي«انظر كتاب 

وسـاد  (أطول من ليايل الشتا ]: من أمثاهلم[
هذا املثل على لفظ يدانيه يف سوريا ولبنان ومصـر  

النار فاكهة الشـتا واملـا   ). عراق وجندوفلسطني وال
ْيصّدق يصطلي واجلوخ ملبوس األمارة واملا يصـّدق  

  ).يظنون أم يسجعون(يشتري 
احلّمام يف الشتا ال تعـّدي علـى بابـا ويف    

إيلول طَرفـو بالشـتا   . الصيف اجعال داَبك ودابا
يـاالبس  . اهللا جيعل صيفنا صيف وشتانا شتا. مبلول

  .ن غىن يا من فقراألبيض بالشتا يا م
ّيه وبالصـيف  جبالشتا دعوه]: من كمام[

  .يف الصيف حريق ويف الشتا غريق. عّدادين مجال
  ]:هم يف االستسقامن هتفاف[

  حننه زغار مّنا طحني    ياهللا شتا ياهللا طني
  .الشتا شّدة]: من جناسهم[
: عقلومتل كّبايات الشـتا ]: من تشبيهام[

كلما كرب : ع الشتويفالن عقلومتل القر). خفيف(
  .خبف
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أقام فيه شتاء، وهم : َشّتى بالبلد: عربية: َشّتى      
  .دخلنا يف الشتا: شتّينا، يريدون: يقولون

العـادة  . ليلة ْمَشتية أو شاتية]: من كالمهم[
  .شّتيت قوام؟ شّتت الدنيا

القملة اللي بّدا تشتِّي براسو ]: من كنايام[
  ).أصلع: أي) (هواي(بتدفا 

  .الكثري الشتم: عربية :الَشّتام      
  . فّرقها: شّتت األشياء: عربية :َشّتت      

  .تشتيت: واستمدت التركية
  ]: من أغانيهم[
  كيف عّني أبعدوك؟! يا غزايل

  شّتتوا مشلي وهجري عودوك        
مؤنـث  : -ر وتقص –الشتراء : عربية: الَشتٔرا      
منشـّقًا أو   ه منقلبـًا أو من كان جفن عين: األشتر

  .مسترخيًا أسفله
  .وهم يرّدون، الشْتر: واجلمع

: من مفردات اليهود من العربية مبعـىن  :َشتّۤق      
  .اسكت، ال تقل شيئًا

  .التالية» َشَتل«مصدر  :الَشْتل      
: وۤشتلتٓا، ويف الكلدانية ٓالۤشْت: ويف السريانية

  .ۤشْتال وۤشٕتلَتا
  .ي والشتاليةالشتلة والشتال: وواحده عندهم

  .الَشتالت والشتاليات: واجلمع
  .الفسيلة: وعريب الَشتلة
  .شَتَال: ويف العربية

. إيل من هـاحلبق شـتلة  ]: من استعارام[
  .َعندي من هاحلبق شتالت

غرس النبات الصغري : َشَتل: من السريانية: َشَتل      
  .يف األرض

  .انشتل: بنوا منه للمطاوعة
  .َملْشَتلا: واسم املكان من شتل

كل اللي بتشتلو بتقلعو إال ابن ]: من أمثاهلم[
  .آدم بتشتلو بقلعك

  .الشاتيال: انظر

  .سّبه: شتمه: عربية :َشَتم      
  .انشتم: وبنوا منها للمطاوعة
): بالسني املهملـة (ِسَتم : ويدانيها بالفارسية

  .اإليذاء، التهديد
  .الشتيمة: انظر

  .الشتا: انظر: الشتويّۤة      

  .اسم للَشتم: الشتيمة: من العربية :ةالْشتيۤم      
وهـم  ، الشتائم وتسـهل مهزتـه  : واجلمع

  .سهلوها مث أمالوها
  .تبادلوا الشتامي: واستمدوا من الغرب قوهلم

شجب : عربية، من مفردات الثاقفني: َشَجب      
وليس معىن االسـتنكار  ، استنكره: الوزير هذا الرأي

رماه بالسهم أو : شجب الظَيب إمنا األصل، هذا أصليًا
بغريه فأصابه فأبان بعض قوائمه فلـم يسـتطع أن   

  .وهم استعملوها جمازًا باملعىن املتقدم، يربح
  .يف منبج] من قرى حلب[ :شجرة      
ها شوايا الفرات على اجلـبس  أطلق: الَشّجيج      

: يشّقونه وجيففونه ليكون منه جمفف اجلبس، أو قـل 
  .لونه شتاءمرّبى اجلبس يأك

جعلوا قافـه  ، وكلمة الشّجيج أصلها الشّقيق
  .جيمًا على هلجتهم

خبل بـه وحـرص   : شّح بالشيء: عربية: شّح      
  .عليه

جعـل  ): بالسني املهملة(َسْح : ويف السريانية
  .الشيء ضئيًال

  .الشّح: ومصدرها
 :واجلمــع عنــدهم، حيحالشــ: وصــفتها

  .الشححا
ية وشحت شّح النهر وشّحت القنا: يقولون

  .قل ماؤها: اْجلباب
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كأنه ، املستعطي: الشّحاذ: من العربية: الَشّحاد      
  .من ميتهن الِشحاذة، أَلّح: من شحذ عليه يف املسألة
حبث يستنكر  ٩٣٢ص ١٩س :ويف جملة الرسالة

  .فيه إطالق الشّحاذ على املستعطي
محد عيسى يعلـل تسـمية   وقال الدكتور أ

كما )اَحلَسنة:أي(ح يف طلبهاألن السائل يل: الشّحاذ
  .يلح السّنان يف حتديد السكني

يفد اىل حلب كثري من فقـراء  : ونقول حنن
تركستان وغريها يف طـريقهم اىل احلـج حـاملني    
دوالب شحذ السكاكني وحنوها ويرتزفون ا بـأن  

وهذا حنـن  ، يشحذوها لقاء قطعة خبز أو قليل النقد
ـ ، نعهده قدميًا ى  كـل فقـري   مث أطلقوا الشحاذ عل
  .يستعطي

أغاين : ٢٠ص ٦٩٥وعدد ١٣ص ٦٩٠عدد ١٤س: انظر جملة الثقافة
  .الشحاذين

جـّوزوا  . شّحاد ومشارط]: من كمام[
شّحادة وامسا الست . الفقري بالفقرية كتروا الشّحادين

اهللا ال يرزق . عمرو شّحاد ما حبب أبو خمالي. انعام
القهـوة  ما زاد عالشّحادين غـري  . الشّحادة سعادة

  .والفناجني
. متل شّحادين باب النصر]: من تشبيهام[

  .فالن متل الشّحاد الدلع
إذا شفتو شّحاد غريب بني ]: من اعتقادهم[

املغرب والعشا عطوه ألنو بكون هادا اخلضر عليـه  
  .السالم

  ]: من أغانيهم[
  شّحاد ودقدق باب الدار 

  على الّله: قالت لو احللوة    
  موشّحاد !يا حليوة: قال ال

  عطيين بوسة دخيل الّله    
  .انشحد وشحد وشحَّد وتشحَّد: انظر

  
  
  
  

  .مسوا ذكورهم به: ْشَحاۤدة      
  .شّحود: انظر

: يريـدون ، َشـّحار فالن : يقولون :الَشّحار      
كّذاب كأنه يشحر احلوادث من دبـره ويلقيهـا يف   

  .فمه
يا شّحاري من : يقول النساء خاصة: الشّحار      
  !.يا سواد وجهي: يردن، لعملةها

  .انظرها. والشّحار هذا حتريف الشحوار

أطلقوها على احلذاء اخلفيـف ال  : الَشحّٔأطة      
بنوها من شحط يف هلجتـهم  ، يدخل القدم من وراء

  .انظرها. مبعىن سحب
  .  أّحل يف السؤال: َشَحذ: من العربية: دَشٔح      

  .الشّحاذ: انظر

  .حادةالش: ومصدره عندهم
  .انشحد للمطاوعة: وبنوا منه
شحدت ابنا من الّلـه أوماخلضـر   : يقولون
  .وّمستو شّحود

عّلمناه الشـحادة سـبقنا   ]: من كمام[
صار لو ميت سنة بكار الشـحادة ومـا   . عاالبواب
  .كسر إيدو تيشحد عليها. من مال الّله: تعّلم يقول
. الشحادة كْنز لكن بّدا َحَدقة]: من أمثاهلم[

. شحادة كيميا لكن الوقفـة عـاالبواب صـعبة   ال
  .الشحادة عادة

 -سيما النساء ال -وكانوا ]: ومن عادام[
ذا الّله طعماين مراد قليب بّدي أشحد سبع إ: ينذرون

  .تّيام
بنوا على فّعل للتعدية إىل املفعولني من : َشحّٔد      

  .شحد املتعدية اىل الواحد
  .اءأعطى بسخ: َشۤحد: ويف السريانية

الّله يشحدك نظرك ]: من دعائهم على فالن[
يا جارة شحديين شـوّية كمـون    .وعافيتك وابَنك
  .يشحدك ْوَحْيدك
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لعبة الَشـحر مبعـىن   ]: من ألعام[: الَشْحر      
دان جبانب وهي أن يستلقي ول -شحر : انظر -الَسْحب 

س كل منهما عند قـدمي  بعضهما على أن يكوَن رأ
، منهما رجله فتتالقى رجالمهـا اآلخر، مث يرفع كل 

وهنا حياول كل منهما أن يقلب اآلخر لتكـون لـه   
  .الغلبة

أطلقوها على أداة نقل الرجاد علـى  : الٕشْحر      
وهي حنوالسّلمني العريضـني القصـريين   ، الدواب

مـا  ببعضهما من أحد طرفيهما يكدس عليهاملتصلني 
مث حيزم باحلبال وينقـل إىل حيـث يفتتـه    ، الرجاد
  .النورج

  .     مايف ورا ٕشحرو القاط]: من كنايام[
  .لقط: انظر

، شحر اَملي مـاجلورة وكّبـا  : يقولون: َشَحر      
سحبها، ومعىن السحب آت من سـحب  : يريدون

مث ، الفحم من املشحرة يف أصل اسـتعمال شـحر  
  . أطلقت

  .املشحرة: انظر

  .انشحر: وبنوا منه للمطاوعة
  .شحر عينيهبّدي أ]: من ديدام[
) ورا(عم بشـحر مـن   ]: من استعارام[
  . وبزّت

  .تشّحر وتشحور والشحوار والشحرة والشّحار:انظر

  .املتقدمة» شحر«مبالغة هلم يف : شحّٔر      
.        بّدي أشّحر لـو عيونـو  ]: من ديدام[
  .تشّحر: ومطاوعه

، البـس قنبـاز بشـحرة    :يقولون: الَشْحرة      
عن ميينه وأخرى عن يساره مهمتها  بفتحة: يريدون

مسوها بالشحرة أخذًا ، تسهيل نقل القدمني يف السري
من شحر املتقدمة مبعىن سـحب كـأن يف الفتحـة    

  .سحب شيء من النسيج بقّصة لتكون فجوة
  
  

طائر أسود : الشحرور: من العربية: الٕشحرور      
  . أكرب من العصفور حسن الصوت

  .الشحارير: واجلمع
  .ون املغنني بالشحرور والشحرورةوينعت

  .٤٤٩ص ٩٠س: انظراملقتطف

رو وتعا رو : ال تشحشطو: يقولون: َشحٔشط      
ال جتعله يشـحط  : يريدون، وتعا، هادا رّجال كبري

  .انظرها  .بنوا على فعفع من َشَحط، جيرها: نفسه أي
  .عم مبشي شحشطة]: من كنايام[

ي وشـحطو  أبوعبدو ماش: يقولون: الٕشْحط      
جنبو لوين ما را برو معو، أطلقوها على رفيق الغرام 

  .وبنوها من َشَحط مبعىن سحب كأنه يسحبه معه
فالن ماشا اهللا شْحط كأّنو : يقولون: الٕشْحط      

بنوها على الفْعل من َشَحط : الطويل: مادنة، يريدون
  .َبُعد، واستعملوا هذا البعد يف الطول): العربية(

  .انظرها. يطةالشح: ومثله

ــة ــنحوط: ويف العربي ــل، : الش الطوي
  .املفرط الطول: والشمحوط

شوف القربـاط شـاحطني   : يقولون: َشٔحط      
ومعـىن اجلـّر   ، يسحبون، جيّرون: يريدون، فطيسة

» َشَحط«والسحب متفرع من معىن البعد يف كلمة 
  ).العربية(

  .انشحط: وبنوا منها للمطاوعة
، طـرد ، ذ، رفضنب: َشَحط: ويف السريانية
  .ويف الكلدانية مثلها

السـيارة عـم بتشـحط    ]: من كالمهم[
  .عاألرض
جبتوعم بتشحط عـاألرض  ]: من كنايام[

  ).يريدون أنه ذو غىن ويسار(
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شحط لو شحطتني دخۤنـة  : يقولون: طَشٔح      
، سـحب : يريدون، وسعل وكب القمچة من إيدٓو

: التركيـة » چكمـك «وهوتعريب حريف لكلمـة  
  .حبالس

. تعا خد لنا هالشـحطة : نادون للتنبكچييو
  .أخدلو شحطة سيكارة أوسيكار أوپيب أو أركيلة

السـيارة عـم بتشـّحط    : يقولـون : شّحط      
.  بنوا على فّعل للمبالغة يف معىن شـحط . عاألرض

  .انظرها
بلحـق  : جوز هاملرا معّتر: يقولون: َشحطط      

وا علـى  بن، كيفو ومذاقو وبشحۤطط مرتو وآوالدو
  . فعلل من شحط مبعىن جر وسحب

  .الشحططة: واملصدر
: »هز القحـوف «يف » شحطط«ووردت 

  .٤٢ص
  .انظرها  .املرة من شحط: الَشحطة      
دۤاليتٓو، من العربية  عم بشّحل: يقولون: َشّحل      

قطع أغصانه  :شّحل الكرم: »املنجد«العامية ذكرها 
  .اليابسة

  . قضب: عربيها
  .انظرها.  كسح: ضًاويقولون أي

ما ابيّض وخّف مـن حلـم   : عربية: الَشحم      
احليوان كالذي يغشى الكرش واألمعاء، وهو مبعثـه  

  .السمن
وجيمعـون  ، وهم سّكنوا، الُشحوم: واجلمع
  .الْشحومات والدهونات: اجلمع فيقولون

الَشـحۤمة والَشـحماي   : والواحدة عندهم
  .والَشحماۤية

  .اياتالشحمات والشحم: واجلمع
صار : يريدون، َشّحم: وبنوا من الشحم فعل

  .ذا شحم كثري ومسن
  

إذا دابت شحمة عيين َهْي ]: من جمامالم[ 
  .بقّدم لك َهْي، شحمة قليب دابت عليك

ويصيح صـاحب اجلوجحانـة إذا انتـهى    
هادا دور الشحۤمة، هادا دور اللحۤمة واملـا  : الشوط

تشحيم حمور  يريدون بالشحمة(بۤرتل يقع يف التشۤمة 
  ).األرجوحة ليسهل دوراا، وذكر اللحمة للتسجيع

هـادا  : ويصيح صاحب اجلوجحانة النصراين
  . صوت الَشّلوح

  .انظر الشّلوح

قالوا ملغريب كان ]: ةويوردون النادرة التالي[
  بدنا ْنَجْوَزك: يف بيت ناصر آغا جييشتغل قهوه

  مانريد -
  ليش؟ -
والدهنا، والطحنـا   احلرمة تريد الشحما واللحما -
، )أي باجلنابـة (ليل تنّجسـنا  الب، الطحنا) بعقب(

  .وبالنهار ْتفّلسنا
  :ومن معارضات الزيين

    ياما أحيلى الكّبة اَملشوّيه
  لوُعّوضت عن شحمها باللّيه                 

املادة الدهنية البترولية جتعل يف : الشحم املعدين      
  .التأماكن االحتكاك الشديد يف اآل

  .تشّحم: وبنوا منها فعل شّحم ومطاوعه
  .ومجعوها على الشحوم والشحومات

ماالن من : شحمة األذن: عربية: شحۤمة األدن      
  .أسفلها حيث يثقب يف النساء ويعلق فيه القرط

القشرة الرقيقـة  : من العربية: شحۤمة الرّمان      
  .الصفراء تكون بني سنامات حّبه

: َشـحَمة العـني  : من العربية: نشحۤمة العۤي      
  .مقلتها
فخذ من الفردون مـن بوشـعبان   : الَشحمي      

  .تقيم يف الباب، إحدى قبائل وادي الفرات
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نقلها : يريدون، شحن البضاعة: يقولون: َشٔحن      
): العربيـة (جماز شحن السفينَة : من مكان إىل آخر

  .مألها
  .وبنوا منها انشحن للمطاوعة

  .الشّحني ملن حرفته نقل البضائع :وبنوا منها
مث السكك ، وأرخص الشحن وسائطه املائية

  .احلديدية، مث السيارات، مث الطيارات
من أقامهم امللك : الِشحنة: من العربية: الٕشحۤنة      

  .لضبط البلد
ووضع الشحنَة امع العلمي العـريب علـى   

والنـاس مل يسـتعملوها إال يف املوظـف    . البوليس
قب على املزروعات كما وضعها األتراك، عـن  املرا

  .رئيس الشرطة: ِشحَنه: الفارسية
ملـه  أطلقوها على مايتح :ةالَشحۤنة الكهربائيّۤ      

  .اجلسم من الطاقة الكهربائية
  .الَشحنات الكهربائية: واجلمع

الفحـم  : ٓشـحورآ : من السريانية :الٕشحوار      
  .رومنه سواد الِقد، السواد: رٓاوشوحّٓ

  .َشحٓور: ويف العربية
شحوار الدسـت  ]: من دعائهم على فالن[

يدعو عليه أن ميوت وأن تسّخم نساؤه وجـوههن  (
  ).-كما كانت العادة  -بسخام الدست حزنًا عليه 

  .شحور وتشحور: انظر

أمه اليت طال  من أمساء ذكورهم تسميه: َشّحود      
را  عهد زواجها ومل تلد أومل تلد ذكرًا فشحذته من

وأصل ، وجعلوا وزنه َفّعول للتلطيف، أو من اخلضر
  .ْشحادة: امسه

بنوه ، سّود، َفّحم: ّحرَش :يانيةمن السر: َشْحٔور      
  .على َفعَول

  . ْتشحور :ومطاوعه
  .الشحوار: انظر

  .خّطو ْمَشحور: يقولون

وتقول املرأة اليت مل يطب هلـا عـيش مـع    
  .حرۤيۤمة ىا علاهللا ال يكتب، ٔطبيت مشحورة: جهازو

متل هالسنة ما : قالت الطنجرة]: من أمثاهلم[
  .أجانا سنة مشحورة

: َشحٔور البنـت، يريـدون  ]: ومن جمازام[
  .أتاها على غري ما يرضى الشرع

  . البخيل: عربية: الَشحيح      
  .وجيمعونه اجلمعني الساملني

ٕعۤنـب شـّحري، يسـّمون    : يقولون: الَشّحري      
بًا من العنب األسود الغليظ القشـر  ويصفون به ضر

وطعم عجمه كالعفص يتخذ منه النبيذ كما يتخـذ  
: شـوٓحّرآ : من السـريانية ، منه الزبيب املقّوي للباه

  .األسود
  .ويلقبه األكراد بضرع احلمارة يف الكردية

  .انظرها.  أو الٕشْحط: الْشحيطة      

على  -انظرها  -بنوا من شحن البضاعة : الَشّحني      
  .َفّعيل ملن يزاول شحنها
  .الَشّحينة: ومجعوه على

مّد بـه ودفـع   : شّخ ببوله: من العربية: َشّخ      
  .وهم استعملوها مبعىن تبّول وتغّوط، وصّوت به

رمى به ورّغاه : جّخ ببوله: ويدانيه يف العربية
  .حىت خيّد به األرض

ٓشـخ مبعـىن الوسـخ    : ويدانيه يف الفارسية
  .والقذارة

، شخ يف لباسـو ، شخ حتتو]: ن كالمهمم[
  .أش ذنبو كّني شخ بالشمس

إن شـا اهللا  : إذا قال أحدهم]: من تندرهم[
تشـخ  : أدعوه أن يشاء أجابه صاحبه املتَندِّر: مبعىن
  .حتَتك

شخ عاحلجر : ويقول املتندر يف لعب الطاولة
  .يريد أنه ضرب احلجر وهرب، ومشي
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ا كـان  داويت ابين حىت يرب]: من كمام[
فـالن شـخ بلبۤاسـو نكايـة     ). يسلح(يشخ صار 
  .بالطهارة
بيعـرف  : فالن متل القط]: من تشبيهام[

البموت : فالن متل زرازير املعّرة، ألّله وبشخ بالعجني
  .بشّخوا على قربو

شخ على ، بأذَنك بدي أشخ]: من توريام[
كـو إذا شـخ هالولـد    . شخ عّني وعليك، كيفك
  .عليك

بسي البنطلون قال للشـيخ  يروى أن أحد ال
  : كامل الغزي

العادة إنتو كمان يا مشاخينا صرتوا تشّخوا متلنـا   -
 .عالواقف

 .إي نعم صرنا نشخ على مذهبكن -
البشخ عليه عصفور بـّدو  ]: من اعتقادهم[

البشـخ  . لنار بشخ حتتواالبلعب ب. جييه بدلة ملوكّية
البشـخ فـوق   . فوق النار بتجيب أمو عبد أسـود 

البشخ جبـرن  . ولد بركب أّمو واحد ثقيلشخاخة 
البشـخ وبنـام مـالو منـام     . احلّمام بضيِّع قميصو

ملا برجف واحد وهـّوه  ). ال يفسر منامه: يريدون(
  .عم بشخ بكون معدِّي جنبو َمَلك

منو شّخ باجلامع؟ قال : قال لو]: من أمثاهلم[
  .هالولد اليتيم: لو

فالن الصحن البياكل فيـه  ]: من كنايام[
فالن شخ عليه . فالن ما بشخ عإيد جمروح. بشخ فيه

). حسب اعتقادهم يصري منحوسـاً (قاق َبال دنب 
اعمل كما : يريدون(رفاع إجرك : يقولون ملن يشخ
ابن : يريدون(فالن شخاختو بقنديل ). يعمل الكلب

  ) نعمة
ـ  :الشخاخ         .املتقدمة» شّخ«أطلقوها مصدراً ل

  .الْشخاخة: واسم املرة
  .عها الْشخاخاتومج
  

  ]: من كالمهم[
  ).احنصرت: أو(اجتين الشخاخة 

روحي ! يا شخاخيت: ويقول الولد إذا احنصر
  .لعند خاليت
الٔعٔمْص ٔمْيتك سخۤنة متـل  ]: من تشبيهام[

التم لغضبو هـادا متـل فـورة    . شخاخة الَقْيۤمة
  .شخاخ عالواقف: سنطرا وبنطرون. الشخاخ
  .بتفك الرعبةالشخاخة ]: من اعتقادهم[

ما بني  مسوه سوقًا وهوممر قبلي: سوق الشخاخ      
فيه جمـرى طويـل   ، سوق السقطّيةوسوق اخلضرّية 

  .للتبّول
أطلقوها على الولد الذي يشـخ يف  : الشخَّاخ      

  .سرواله أو يف فراشه
  .شّخاخة وبّدا تنام بالنّص]: من كمام[

، ّز البقرةاحلليب شخبناه من ب: يقولون: شخب      
امتّد حني حيلب متصـًال بـني   : شخب اللُنب: عربية

  .حلبه: واللَنب، اإلناء والطُّْبي
وكان يباع احلليب صباحًا من بز البقـرة أو  

  .من بّز املاعز
وكان يف كل مسافة من البلد بقـرة معـدة   

وكان غريب ساعة بـاب  . لذلك أو قطيع من املاعز
ئط بسـتان  الفرج وعلى بعد أربعة أذرع منها حـا 

الكالب، وعنده تقف حنو العشر بقرات معـدة ألن  
حليبـها   فيأتيها من أحناء البلد أناس يشربون، حتلب

ن كان يف حارم حليب ألم خيرجون إىل الّربّية وإ
  .فيترتهون ويشربون احلليب

  .الّربّية: واليزال اسم منطقة باب الفرج
  
  
  
  
  
  



٣٩ 
 

  .انظر الشخطور: الَشختور      

» شـخّ «بنوا على فّعل للتعدية مـن  : ّخخش      
  .الالزمة
دويبـة   :)العربية(حتريف الُشْخُدب : مالٕشخٓد      

  . من أحناش األرض
صات من حلقـه  : شخر شخريًا: عربية :َشٔخر      
  .أو أنفه
امتّد منه : َشّخ: شخشخ ببوله: عربية: شخشخ      

وهـت  : كالقضيب، ويكثر أن يسـتعملوها مبعـىن  
ملا مسع أّنو ورقة اليانصيب رحبـت  : يقولون، أعصابه
  .شخشخ
سواد اإلنسان وغريه تراه من : عربية: الشخص      
  .ُبعد

  .....األشخاص والُشخوص و: واجلمع
  .األشخاص والْشخوصة: وهم يقولون
وقد يراد به الذات املخصوصة : قال أّدي شري

): قال مث(واهليئة املعّينة يف نفسها تعّينًا ميتاز عن غريه 
فإنـك  : املقطوع: ومعناه» شَكت«وأظنه معربًا عن 

تدّل على ذات مقطوعة عـن  » الَشخص«: بقولك
  .غريها

بالسني (الَسخت : والشخص يف هلجة تطوان
  ).املهملة واخلاء والتاء

شـخص وأشـخاص   : واستمدت التركية
  .وشخصيًا وشخصيت

  .ومثلها استمدت األوردية
عوة البطاقـة شخصـية أو الـد   : ويقولون

ويتكلم أو يغين يف احلفلة الفّنان أو املطرب ، شخصية
شخصـّية   -!واهللا يا خيـو  –فالن شخصيًا، فالن 

  .وشخصّية فذة
فتح عينيه فلم : شخص بصُره: عربية: َشٔخص      

  .رفعه: يطرف، امليُت بصَره وببصره
عّينه بشخصه : شّخص الشيَء: عربية: َشّخص      

األمـراض عنـد    خيصومّيزه عما سواه، ومنه تش

األطباء، وتشخيص السارق عمله أمام رجال األمن، 
  . وتشخيص املمّثل دوره يف التمثيلية

، مل يذكره أهل اللغة: »شفاء الغليل«قال يف 
  .إال أن الزخمشري استعمله يف مقاماته

  .تشخيص: واستمدت التركية
حضر املتهم شخصيًا لقاعة : يقولون: شخصّيًا      
ملمثل فالن واملطـرب فـالن سيحضـر    وا، احملكمة

: »شخصيًا« يريدون بـ، شخصيًا يف فلمه املعروض
  .وهوتغبري مستمد من التركية، نفسه

املصـدر  : الشخصّية: من العربية: الشخصيّۤة      
أطلقوها ملعىن توفر خصـائص اإلنسـان   ، الصناعي

.    -كمـا يف علـم الـنفس     –الكامل يف شخص 
  .الشخصيات: واجلمع

شخصـيتو بـارزة،   ]: تعابريهم احلديثةمن [
  ).كاملة: أي(فالن شخصية 

بسمع باسم فـالن ومـا   : والعوام يقولون
شخصه، وال يعنون مـا  : بعرف شخصيتو، يريدون

  .تقدم
سّواس السـوق وقهـوايت   : يقولون: َشٔخط      

السوق ٕبشْخطوا حبوارتن عن اللي صّبٓو، وكل مـدة  
مل ،  عادة يطـالبوا ن وهنّۤن مايفن حسآبومدة بيعطوّٓ

هـذه   :-انظرهـا   –جند هلا أصًال، ولعلها من شحط 
الكلمة اليت انتقلت من معىن البعد إىل معىن السحب 

سـحبة  : واجلر، مث انتقلت إىل رسـم شـحطة أي  
  .بالتباشري وبغريه

شـخط  : لواوتوسعوا يف هذه السحبة فقـا 
إيدو، وهالشيشة كـتري   عالكتابة وشخطت السّكينة

وشخط عودة كربيت ، فيها شخط عّيباكويسة بس 
  .عالشّخاطة

ومن املصادفات الغريبة أن شّخاطة الكربيت 
  .SCHACHTEL: امسها يف األملانية

  .انشخط: وبنوا من شخط للمطاوعة
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: شـّخط ومطاوعـه  : وبنوا منها للمبالغـة 
  .تشّخط

  .تشخوط: شخوط ومطاوعه: وبنوا منها
وبعد ما تقدم ال نرى حنن صـحيحًا قـول   

: يقنا الشيخ أمحد رضا يف مقاله يف جملة العرفـان صد
، الضئيل اليابس الضـعيف : الَشخت :٣٨ص ٢٠الـد 

  ...وعود الثقاب ضعيف دقيق
حّطينـا  ، شخطنا عاملوضوع]: من كنايام[

  .شخطني عاملسألة
عــن : COTREمــن الفرنســية: الشــخطور      

السفينة الصغرية املستطيلة ذات : CUTTER:نكليزيةاإل
  .ساري الواحدال

  .الشخطورة: وصغريها
  .الشخطورات والشخاطري: واجلمع

  .السفينة الطويلة: الَقرقور: ويدانيها يف العربية
: ويف الكلدانيــة، قرقــورٓا: ويف الســريانية

  .قرقوَرا
واستمدت الكردية الشخطور مـن العربيـة   

  .شخطور: فقالت
حامله وحممولة ونّصا التحتاين ]: من ألغازهم[
  ).الشخطورة(: مبلول
شوف هـاملرا عـم متشـي    : يقولون: َشْخَلع      
، تسري سريًا فيه اضطراب وفيه غنج: يريدون، شخلعة

ومـن  » املشـي «مل جند هلا أصًال، ولعلها حنت من 
  .»اخلالعة«

: واملصـدر ، تشـخَلع : وبنوا منها للمطاوعة
  .الْتٕشْخٓلع

  .نظر املشخلعا

  .انظرها  .طبنوا على َفْعَول من شخ: شخٔوط      
  .شخمط مبعىن شخَوط: ويف هلجة جند

وهم ... أوثقه، عقده: شّد الشيء: عربية :شدَّ      
  .جذبه: يستعملوا أيضًا مبعىن

  .انشّد: وبنوا منها للمطاوعة

ه عم بتشّد معو ألّنو ابن حارتك أنۤت: يقولون
  ).جذبه: جماز من شّد احلبَل(

  .َشدَّ وتر العود: ويقولون
شّد للي أدن هالولد عم ! يا شيخي :ويقولون

  . بتشيطن
  .شّدد وتشّدد واشتّد وانشّد: انظر

كل مـن بشـّد اللحـۤاف     ]: من كنايام[
  .َشّد ظهرو فيه. التشد إيدك كتري. لصوٓٓبٓو

منو بشّد مع العروس غري أّمـا  ]: من أمثاهلم[
. شّد البنت من كّما بتطلع لعقصة أّمـا . واملاْشطة؟

  ).أو اشتّد(ار مّد ويا برد شّد بسعد الدابح يا 
  .كثرة الَشّد بترخي]: من حكمهم[
فـك  تكترة الـدّق ب : ومن أمثال الكويت 
  .اللحۤام

شّد اخليط يا معّود الضرس ]: من كمام[
من قّلة اخليـل شـّدوا عـالكالب    . الوسطاين دّود

  .ْسروج
نسيج :  أطلقوها على عمامة اإلنكشارية: الَشّد      

ود مطّرز باحلرير األخضر أو األصفر يلف حريري أس
  . على السربوش وفوقها خيط يشدها

  .٢٨٦ص ١جـ: انظر ر الذهب

  .أطلقوها على قتب اجلمل: الَشّداد      
: قّواه، بالغ فيـه، عليـه  : شّدده: عربية: َشدَّد      

  .نقيض خّففه: ضّيق، احلرف
  .تشّدد: ومطاوعه العريب
  .وُمشدَّدتشديد : واستمدت التركية

  .بعت أوامر مشّدۤدة: يقولون
شدشد الرباط، بنوا علـى  : يقولون: شدشد      

  .الشدشدة: ومصدره -انظرها  –فعفع من شّد 
واملصدر ، تشدشد: وبنوا مطاوعه على تفعفع

  .التشدٓشد
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زاوية الفم مـن  : الِشدق: من العربية: الٕشٓدق      
  .باطن اخلّدين
: وهـم قـالوا   ،األشداق والشدوق: واجلمع

  .االشداق والْشدوق
حتريف الصجق التركيـة،  : أواجلْدق: الٕشْدق      

  .انظرها  .أطلقوها على اجلّق ملنب
: من مفردات الثـاقفني، مـن العربيـة   : َشَده      
  .حّيره، أدهشه: شدهه
إشارة توضع فوق : الَشدَّة: من العربية: الَشدّۤة      

ذا احلرف يلفظ احلرف لدى تشكيله تدل على أن ه
  .ساكنًا فمتحركًا: مكررًا

وهي شني غـري  : (  ّ ) وجعلوا رمسه هكذا
  .أمر من الشّد: »ُشدَّ«منقوطة اختصار

  :أحكام الشدة يف هلجة حلب
مّۤاعي من كل يـاء  حنوالساعايت والعنربي والشّٕ -١

أمـا حنـو    .تزول شـدا : للنسبة مل تلحق بشيء
ّيني مما أحلقت به يـاء  الساعاتّية والعنربّيات والشّماع

 .النسبة بشيء فإا تبقى مشددة على أصلها العريب
) ْمَعلّٕمنـا (ْمَعْلِمي : يصّرف كمايلي: حنو ْمَعلّۤم -٢

 .ْمَعْلمٓو ْمَعْلَما ْمَعْلٓمن) ْمَعلّْٕمٓكن(ْمَعْلَمك ْمَعْلۤمك 
ما كان على وزن ْمفعّۤل تزول شدته : القاعدة

»  نـا «خال املضاف إىل لدى اإلضافة إىل ضمري، ما 
  . »كن«و

ويلحق ذه القاعدة أن تزول شـدة حنـو   
  ...اْملعلمني، املرتبني

) ْبَعلّٕمنـا ) (ْبَعلّٕمين: (يصّرف كمايلي: حنو ْبَعلّۤم -٣
 .ْبَعْلموا ْبَعْلَما ْبَعْلمن) ْبَعلّٕمٓكن( ْبَعْلَمك وْبَعْلۤمك
تزول شدة عني املضارع املتصـل  : القاعدة
» نا« بـب، ماخال املتصل بياء املتكلم وبضمري النص

  .»كن« بـ و
  
  

: مـابعۤرف : إذا قال] من دعائهم على فالن[
  .اهللا ال ْيعرفك أش بوجعك

حنو َدْبيت وٕجْبَتك وسنتٓو من كل ثالثي مضاعف  -٤
 .تزول شّدته لدى اإلضافة إىل ضمري: حلقته التاء

َطبيت سـودا  : تقول املرأة تشكو من زواجها
  .اهللا ال يكتبا على حرۤيمة ومشحورة،

من كل فعل ينتهي حبرف : حنو ضّر وهّد واستَقّر -٥
 .ضْر وهْد واستقْر: تزول شّدته فيقولون: مشدد
) ضرَّك(ضرين ضرنا : تصرف كمايلي: حنو ضّر -٦
 .ضّرن) ضّرا) (ضّرٓو(ضرٓكن ) ضرّۤك(

تزول شدة آخر الفعل لدى اتصاله : القاعدة
اف املخاطب واملخاطبـة  إال مع ك، بضمري النصب

ومع واو ضمري الغائب ومع ألف ضمري املخاطبة فإا 
  .تبقى مشددة على أصلها العريب

أطلقوها على ورق اللعـب املسـّمى   : الشّدة      
وضعها املعاصرون  -انظرمها  –باإلسكمبيل والكنجفة 

محـل عليـه يف   : اسم املّرة أخذا من شّد على العدّو
  .احلرب

  .اتالشّد: واجلمع
  : اختلفوا يف من اخترع الشّدة على مايلي

 .أا من اختراع الصني -١
 .ختراع اهلندأا من ا -٢
 .ختراع املصريني القدامىأا من ا -٣
 .أا من اختراع العرب األندلسيني أو اإلسبانيني -٤
 .أا من اختراع األملان -٥
 .أا من اختراع الفرنسيني -٦

أورويب ظهر يف أواسط والراجح أا اختراع 
  .وانتشر بسرعة غريبة. م١٣القرن 

اسـم ورق  : ما مؤداه ٢٧٦ص ٦سويف اهلالل 
، وهذه حتريف كلمـة      NAIPESالشدة يف اإلسبانيولية 

العربية، وعليه فالعرب األندلسـيون هـم   » لعب«
 ١٣٧٩ومنهم دخل أوروپا سنة، ورق الشدةخمترعو 
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وقدمـه إىل  . مث اعتىن به رجل فرنسي امسه جاكمني
  .ملك فرنسا: شارل السادس
تحف الربيطاين خمطوط تارخيه سـنة  ويف امل

م فيه صورة للملك يالعب ثالثة من حاشيته ١٣٥٥
  .بالورق

  .وكان يطبع ورق الشدة قبل اختراع املطبعة
  .١١٥٢ص ٤٠س: انظراهلالل
  .٤٠٧ص ٤٥وس ٩٥ص ٤٣س: واملقتطف

  . ٢١ص ٩جـ ٧س: وجملة السمري
  .٥٧٧ص ٨س: وجملة املشرق

إينا شي بنقسـم وبتـوّزع   ]: من ألغازهم[
  ).الشّدة: (وبّتاكل وما برتل عاملعدة

. اسم من االشتداد: الِشّدة: من العربية: الٕشدّۤة      
نقيض اللني والرخاء والرغـد، مـا حيـّل    : الصالبة

  .باإلنسان من املكاره
الشدائد وتسـّهل مهزتـه، وهـم    : واجلمع
  .سّهلوها وأمالوها

اإللـو  . عمرا شدّۤة ما داۤمت]: ن حكمهمم[
اإللو مّدة ما بتقتلو شـّدة،  : أو(عمْر ما بتقتلو شّدة 

وسادت هذه احلكمة على لفظ يـدانيها يف سـوريا   
وقـت  ). ولبنان والعراق وفلسطني ومصر واملغرب

  .الشدايد بتظهر العقول
  .الشۤتا شدّۤة]: من أمثاهلم[

طلى به جسـد  أطلقوها على دواء ي: الْشدود      
ومسـوه   ،املرأة بعد والدا بأربعني يومًا يف احلّمـام 

  .بالشدود ألنه يشّد قوا
العسل ميزج بالزجنبيـل مث  : وهذا الدواء هو

  .واخلزامى) املَره َدقوش: (يكّبس باملرزنوش
  
  
  
  
  

 الشـّماس : من اصطالح النصارى: الٕشدياق      
   وهوأدىن من الكاهن بدرجة واحدة: الرسائلي

  .الشدايقة: واجلمع
الشجاع، القوّي، الوثيق، من : عربية: الَشديد      
  .الذكّي منها: الروائح
أطلقوها على اهلتافة اجلماعية يقوم ا : الشّديّۤة      
فتعيـدها   رذمة يرأسها واحد يرفع صوته جبملـة ش

نسبة إىل ): العربية(الشرذمة، لعلها حتريف الشدوية 
  . بارها هتافةالشدو مؤنثة على اعت

  .ولديهم شّديات للكبار وأخرى للصغار
: شّذ عن اجلماعة َشّذًا وُشـذوذاً : عربية :َشّذ      

خالف القيـاس، عـن   : خرج عنهم وانفرد، والقوُل
  . خالفها: األصول

  .الشاّذ: واسم الفاعل
الشواّذ، وهم والُشّذاذ، وهم رّدوا، : واجلمع
  .أزالوا التضعيف

  .ُشذوذ: واستمدت التركية
شـّذب  : من مفردات الثاقفني، عربية: َشذَّب      
: أسقط ما عليه من الغصون اليابسة، وجمازًا: الشجَر

  .نّقح كل شيء
ـ : تقول الطفلة :َشّر       ا، ويقـول  ّرماما بّدي أش

  .الطفل بدي أفّرا، يريدان التبول من شّر التالية
ا ماملطر عم بشر السقف، وأجان: يقولون :َشّر      

تقطـر  : فالن وتيابو عم بتشر شّر أو ْشرير، يريدون
، ولعلها من َثـّرت السـحابُة   ماء، مل جند هلا أصًال

  .صبته: هاماء
: شّلت العـُني دمعهـا  : ويدانيها يف العربية

  .أرسلته
: وال نرى صحيحًا قول الدكتور أمحد عيسى

  .شتد جريهاإذا : أا من خّر املاء وخرخر
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  .مبعىن التبول CHER: نيةويدانيها يف األرم
  .انظرها. وبنوا منها شرشر

فالن عيونو بتشّر وأنفو بشّر ]: من كالمهم[
  .وروۤالو بشّر

فالن أضرب من تنكة بتشّر ]: من كمام[
  ).إذا كان ال يبقي على سّر أو كان مسرفًا(

املرضعة إذا شربت مـّي  ]: من كتاب اللباد[
  .تشّروهّيه عم بترّضع بطلع ابنا عيونو ب

واحد خبيل عـار قنبـازو   ]: من نوادرهم[
: عارو ياه بس طالع روحو وهّوه يقول لو، لصاحبو

مشرو، أوعا ليندعك، قّدامك مزراب عم بنقط بّعـد  
وملا بتاكل أوبتشـرب  ، عّنو، ارفعوشوي قبل ماتربك

  ...عطي ذهنك عليه و
  .وملا زادا شلح صاحبو القنباز وزّتو يف وچو

حاًال را ، ة؟ واحد تالتمنو عم بشاهد احلال
لبيتو وجاب لو قنباز من عندو وجكارة يف هـداك  

خود حّريتك، ال تتقّيد أبدًا أبـدًا ،  : كان يقول لو
ادعكو، طمّۤس عفّۤس، وَهْي أنفك رايه يشّر أش عليه 

  .ْمَسحٓو بالقنباز
كان هالَكَرم ألعـن مـن   ! وهيك يا صاحيب

  .خبل
اسم جـامع  : والشر نقيض اَخلْير،: عربية:الَشّر      

  .للرذائل واخلطايا
  .الْشرور :وهم جيمعونه على

فالن أشّر  :ويبنون منه اسم التفضيل فيقولون
حتـذف مهزتـه   (شّر منه : والعربية تقول، مالشيطان

  ). »خري«لكثرة االستعمال، ومثله 
  .األشر: انظر

: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
  .َشّر

 SHERR:من التركية فقالتواستمدا األلبانية 

  .مبعىن اخلبث واخلداع

جايه وسحنتو مقلوبة وعرفنا أّنـو  : ويقولون
  .اخلصام: يريدون، براسو شر أو بأنفو شر

: يريـدون ، الشّرۤاين: ويقولون يف النسبة إليه
  .يثري الشر

  .املشّراين: »الشّراين«وقد يقولون يف 
  .انكسر الشّر: وإذا أنكسر شيء قالوا

كنِّي ، فالن را من غري َشّر]: اممن متچك[
بدك تسافر من غري شّر؟ كان فالن مرضان من غـري  

  .بعيد الشر، أومن غري هاليوم: شر أو
، ابعيد عن الشّر وغنِّي لـو ]: من حكمهم[

خري ال تعَمل . مفتاح الشّر كلمة ومفتاح البطن لقمة
  .َشّر ما بتلَقى

اّتـِق شـّر مـن    : ويرددون احلكمة العربية
  .نت إليهأحَس

يا طالب الشر من غري أصـل  ]: من أمثاهلم[
  ).يظنون أم يسجعون(تعا للصامي بعد العصر 

إذا انترك املقص يف البيـت  ]: من اعتقادهم[
إذا حكى واحد منآمو . مفتوح بصري يف البيت شرور

تفسـري   خري ان شا الّله بنقلـب : لو لناس وما قالوا
  .منامو لشّر جبيه

: يريدون، قلع النبات من شّرو: لونيقو: الٕشر      
  .انظرها  .من جذره، حتريف الشرش

هاملسألة ٕشّرا علـى بـالط   ]: من كنايام[
  ).ال رجاء أن تنجح: يريدون(

  .اجلبسة ما بترَبى إال على شّرا]: من أمثاهلم[
نـّط  ، شباب كانوا بسهرة]: من حوادثهم[

ن بروعلى أقرب منو يا شباب منك: واحد مّنن وقال
يب لنا شوّية شوندر بس على بستان من حارتنا وجب

ق مطرح وزرط بشروشو؟ وكمان الزم يدق هاخلاش
  .أرض الشوندر

  .أنا: تقّدم واحد وقال
الدنيا شتا وزنطاري ، ال ترو: نصحوا واحد

  .وعتمة آخر الشهر والضبۤاع فلتانة
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  .َعَند وقال يا الّله ونتع الكيس وراح
بشّرو، لكن قنبازو  ،الشوندر راح وأجا وجاب معو

  مبخوش ويا حرام الزملة صاير جمنون وليش؟
فهموا مّنو أّنو قلـع الشـوندر وبعـدا دّق    
اخلازوق فوق قنبازو عاألرض وقـام بـّدو ميشـي    
وسحبتو األرض وّمخن جان األرض عم بسحبوه ويا 

  . .لطيف َجّن 
طفح جلدي تظهر : الَشَرى: من العربية: الٕشرۤا      

  .ر محراء بسب احلكاكفيه بثور صغا
: -وتقصر مهزته –الشراء : من العربية: الٕشرۤا      

  .ابتاعه: مصدر َشَرى املتاع يشريه
  .انظرها .الشرية: واسم املرة عندهم

  .الشريات: وهم مجعوه على
  .انشَرى: وبنوا منه للمطاوعة

  .اشترى والّشرا وتشّرى: انظر

  .بۤيع وشرۤا]:  من كالمهم[
بيع : هم على غالء السعر قالواعاتب واذا أحد

  .وشرا
أو بيـع  ، بيع وشرا صاغ سـليم : ويقولون

  ....أو، وشرا صوف بصوف
  .شرۤا العبد وال تربۤايتو]: من أمثاهلم[

ما كان بّدو يشترى وشـّراه  : يقولون: َشرّٔى      
  .بنوا على فّعل من َشَرى العربية: بالزٓور

  
من : -صر مهزته وتق –الشّراء : عربية: الَشرّٔا      
  .يشتري

  .وهي عندهم مقابل البّياع أوالبّييع
  .بّياع وشّرا: يقولون

ألف بّياع : متل سوق املعّرة]: من تشبيهام[
  .وال شّرا
كل ما يشرب، وهم أطلقوها : عربية :الَشراب      

على ما تركب من ماء يغلي مع السّكر وعصري بعض 

لشـراب  الفواكه أوالثمار، كما أطلقوهـا علـى ا  
  .املسكر

ويرى الصديق جورج صباغ أن الشراب من 
مبعىن النسيج احلريري » َسر« أو» َشر«من : الفارسية

أي املاء املمزوج مبادة ، مبعىن املاء» آب«امللون ومن 
  ..تلونه كالليمون والورد و

شراب الربتقان والليمـون  ]: من شرابام[
واليوسفي والتمر هندي والتوت الشـامي والكـرز   

  ...والورد والبنفسج واخلرنوب والزبيب، واللوز
ومحاة تتخذ من التوت شرابًا تغليه ومتّونه وما 

  .من بيت إال ميّونه
  انظرها  .ومن أدويتهم شراب الرعبة

  .ينوتباع الشرابات يف سوق العطار
  الشرابايت والشربتچي : ويسمون بائع الشراب

  .وبيت الشرابايت والشربتچي يف حلب
لتركية الشـراب مـن العربيـة    واستمدت ا

  .ُشروب:فقالت
  .شراب: واستمدت الفارسية

 احلديثـة مـن التركيـة    اليونانية واستمدا
  .SIROPI :فقالت

واستمدت الفرنسية الشراب مـن العربيـة   
  .SIROP: فقالت

  .SYRUP: ومثلها اإلنكليزية فقالت
  .كالفرنسية. SIROP: ومثلها الروسية فقالت

  .JARABE: ومثلها اإلسبانية
إۤيمت مّنا نشرب شـراب  : ويقولون للحث

  عرسك؟
  .الدنيا َبال شراب خراب]: مثاهلممن أ[
السـفيه مـالو جـواب    ]: من كمـام [

  .انظرها  .والقرنيط ما لو شراب
  .األشربة: ١٣ص ٤س: انظر املقتطف

  .الرعبة: انظر :شراب الرعۤبة      



٤٥ 
 

أطلقوها على جمّمد الشـراب  : قرص الشراب      
وقد يصبغوا باألمحر يتخذون منها ، علونه أقراصًاجي

  .األقراص الصغار والكبار
يكسرون قرصًا كـبريًا مـن   ]: من عادام[

أقراص الشراب فوق راس العروس ليلة العرس ذهابًا 
منهم إىل أم يكسرون الشّر وأن أيامها املقبلة تكون 

  .حلوة
  .الشراب: انظر :الشرابايت      

حمّدث : عبد الكرمي بن أمحد احلليب :ايتالشراب      
  .ه١١٧٨حلب، له مؤلفات، َمات س

أطلقوها على الضمة مـن اخليطـان   : ةالٕشّراۤب      
تتدّلى، مسيت بالشّرابة ألا تتدىل تديل الشـاربني أو  

كمـا يف   -الشـراريف  : هي حتريف الشّرافة،واجلمع
  .-» الرائد«

  .الشّرابات: ومجعوا الشّرابة على
الطّرة، أخذًا مـن  : سمي الثاقفون الشّرابةوي

  .طّرة شعر الرأس
  :واستعملوا الشّرابة للتزيني يف أشياء منها

تتخذ : شّرابة الطربوش املغريب الزرقاء أو السوداء -١
من احلرير مرسلة يف الزرقاء ومربومة يف السـوداء،  

عّمـة   ابة الزرقاء أول أمرها تتدىل فوقوكانت الشّر
ويزعمـون  ، مث جعلوها حتت العّمة، ريبالطربوش املغ

أن الشّرابة الزرقاء مهمتها محاية صاحبها من الطعن 
 .من اخللف

وتكون سوداء : شّرابة الطربوش التركي الصغري -٢
 .مربومة

وكانت عند اليونان تتدىل حىت وسط الظهر، 
ا أنا يف  دال حرس ملك اليونان يتخذها، وشاهواليز
  .»أَتنه«

لطربوش إىل التركية قّصروا هـذه  وملا انتقل ا
  :الشرابة وجعلوها نوعني

وهي شّرابة سـوداء مربومـة   : الشّرابة العسكرية -أ
 .وقصرية مستديرة

شّرابة سوداء مربومـة إال   وهي: الشّرابة امللكية -ب
ختاط من . ومبسوطة أا طويلة حىت حافة الطربوش

 .فوق لتتبّسط
  .واجتاه الشّرابة إىل الوراء

: العلق منني ببـان، قـالوا  ]: مهممن كال[
  .بتكون شّرابة طربوشو لقّدام

  .ن الطربوش دون شّرابةوالدروز يلبسو
وهي شّرابة زرقاء عقـدا مـن   : شّرابة اجلزمة -٢

 .القصب تتدىل فوق سطح جزمة البدويات
  . شّرابة اخلرج -٣

ال : ويريـدون ، فالن شّرابة خرج: ويقولون
 .مهمة هلا

  : ق والرباديشّرابات الَسَج -٤
 .السجق والربادي: انظر

تكون يف أحد طرفيه، وملا يقذف : شّرابة املقالع -٥
 .احلجر به ترسل شّرابته احلريرية صوتًا شديدًا

ـ » وثائق تارخيية عن حلب«يف   ٢٧٧ص ٣جـ
األحد انقطعـت شـّرابة   : »يومية نّعوم خباش«عن  

  .طربوشي
قال لويس  :١١١ص ١جـ ويف الوثائق املذكورة

قنصل فرنسة : CORANCEZEإسكندر دي كورانسز 
حيكـم  : أي(حيكمها : ١٨٠٨ - ١٨٠٢: يف حلب
  . باشا بثالث شّرابات) حلب

مـن   ١١٠ص ١جـويف الوثائق املذكورة أيضًا 
: ١٨٠٧مطران حلب سـنة : شور جرمانوس حّوامن

  .شّرابات األرنأوطّيات بّطاالت
  .»غّرة«انظر املنشورة كامال يف 

  .شرح: انظر :ةالَشراح      
ما يتطاير من : الَشرار والَشَرر: عربية :الَشرار      
  .النار

الشـرارة والشـراراي   : والواحدة عنـدهم 
  .والشراراية

  .الَشرارات: واجلمع



٤٦ 
 

  .ضربو كف طّير الشرار من عيونو: يقولون
اد احلـدّ . شرارة بتحرق حارة]: من أمثاهلم[

  .صيبك شرارٓوإذا ما صابك نارٓو ب
إحداث فتحة : من اصطالح امليكانيك: لَشرارا      

  .لولبية يف داخل املعدن ليدخل فيها الربغي
طبيـب  : اخلري املبارك ابن احلليب أبو :الَشرارة      

  .م١١١٣مات : مسيحي حليب
  .بنوا على َفّعال للمبالغة يف الشارق: الشّراق      

  .شّراق الشوربة: يقولون
  .فالن شّراق خمطتو: ويقولون

  :أطلقوها على اجلهازين التاليني: الشّراق      
: ويسـمونه ، اجلهاز الذي ميص املـاء فريفعـه   -١

 .انظرها  .الطرمۤبة

اجلهاز الذي يدور بقـوة الكهربـاء يف نوافـذ     -٢
 .القهاوي العليا ليصرف الدخان ويغّير اهلواء

  .انظرها  ).العربية(حتريف الَشِركة : الشراۤكة      

قال الشيخ إبـراهيم  ]: قالممن عثرات األ[
َشِركة، ومل : بينهما شراكة يعنون: يقولون: اليازجي

يسمع الَشراكة يف كالمهم، وإمنا هي مـن ألفـاظ   
  .العامة جروا فيها جمرى الوكالة والكفالة

أطلقوها نسبة إىل الشر وأرادوا ا من : الٕشرّۤاين      
  . حيدث الفنت والشرور

  .الشر: انظر

  .اْملٕشّرۤاين: ضًاويقولون أي
اشتد حرُصـه  : مصدر َشِره: عربية: الَشراَهة      

  .على الطعام وغريه
مانـك   اشتري البنك بدلة: يقولون :الَشرايا      

: شايف بدلتو صارت شرايا مرايا، مـن السـريانية  
  .فإتباع» مرايا«احمللول، املفكك، أما  :ْٓشَريا

  
  
  

جرعه، روي : اءَشِرب امل: لعربيةمن ا: ٕشۤرب      
  .نهم

الَشرب والُشرب والِشرب، وهـم  : واملصدر
  .رّدوا

الشـۤارب والشـربان،   : وقالوا يف صـفته 
الشربانة، ومل يسمع يف العربية الصفة على : واملؤنث
  .فعالن

ا دخل التدخني بالد العـرب اسـتعملو   وملا
  .الشرب للتدخني أسوة بتركية

   إن أصل هذه الكلمة فارسي : قال َأّدي شري
وهـي   -ت كثرية بالعربيـة  وإن كان هلا مشتقا -

» آب«ومـن  : راٍو وشبعان: أي» ِسري« مركبة من
 SORBERE:مــاء ؛ ويوافقهــا الالتــيين  : أي

: والعـريب  SUPEN: واالنكليزي  SAUFENواجلرماين
: َسَرف أو َشـَرف والسنسـكرييت  : َجَرع واألرامي

GRAB.  
  .الشراب: انظر

يلة أو نفس، گشرب سيكارة أو أر: يقولون
  .أو شرب شحطتني

شـرب علـى   : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .صحته

ومن غريب خيـال حكايـة أيب القاسـم    
أستنشقك فال أعطسـك إال  : قوله ١٣٩صالبغدادي 

  .يف اجلحيم، أشربك فال أبولك إال على الصراط
  :ومن املواويل البغدادية وفيه اجلناس

ي أ(واشراب  -! ياْهواي -َشَبح ليك النظر 
ْتـَوّنس وال  ) واشرَأب! يا حّبي -تعلق النظر فيك 
أش مذهب؟ وأش نيب؟ وأش ... تظل حبصر واشراب
-! هواي -اشرب والَذنب ذّبا .. دين؟ وأش رب؟

  .علّيا
للحـم ولشـيت   : يـت ارگويف ملحمات أو

  .رب دعوتكملألكل والش: صحتكم
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. من شان الورد بشرب العلّۤيق]: من أمثاهلم[
يف نيسان الَسـَبلة  . الصابون العطشان بشرب ميت

ال تاخذ األرملة ضرعا شوَّل بتاكل . بتشرب من ّمتا
وبتشرب وبتتذّكر حبيبا األّول ما حالة الكـرم إال  

كـول  . إذا كنت أمري اشراب ودير. للِّي قطفو أوَّل
  .ٕكۤره واشراب كره وال تعاشر كره

األرض الواطية بتشرب ماءا ]: من حكمهم[ 
  .وماء غريا
شرب البحر وعند الساقية ]: كماممن [ 

. ة ما بتشرب إال من راس النبـع العرتة اجلربان. غّص
انقعا . قومي اسقيين ألشرب: يقول يل سيدي! ريبيا

يقولوا يف الوثيقة اليت بطل مفعـول  (واشراب مّيتا 
  .قلنالو َهْنيًا شۤرب اخلابۤية) العمل ا
كل أ): استمدوا من العربية]: (من جمازام[

. أكل الدين وشرب عليه مـي . الدهر عليه وشرب
  .شرب عليه كاس

متل . متل شربة املي: هّين]: من تشبيهام[
بزينوا ناقص وْبغْلطـوا يف احلسـاب   : ميخاجنية محاه

ال : متل شرب الـدّخان . والبفضل مالزبون بشربوه
  .أّولو بسم اهللا وال آخرو احلمد هللا

رۤاكـب  فالن ۤآكل شۤارب ]: من كنايام[
أو مـن  (فالن بتشرب املي من كّفو . ومعّبي ْسبيلو

  ).كفوفو
  . سقاه، جعله يشرب: شّربه: عربية: شرَّب      

: خدودو بـيض مشـّربة حبمـرة   : ويقولون
  .انظرها.  مزجها بلونه: أشرب الثوَب محرة: عربيها
  .ٕشۤرب :انظر :الشربان      

وقالوا  باستمدوا الشرا: من التركية: َشْرَبتچي      
  .أداة النسبة: »چي« بـشربت وأحلقوها 

  . وبيت الشربتچي يف حلب
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

  

): العربيـة (بنوا على فرعل من شّبكه : َشرَبك      
  .أدخل بعضه يف بعض: َشَبكه

  .تشربك: وبنوا مطاوعه على ْتفرعل
الفـخ والَشـَرك   : َشـربوقآ : ويف السريانية

  .واألحبولة
أطلقوها على الوعاء اخلزيف يّربدون فيه : الَشرۤبة      

  .اِملشرَبة: املاء صيفًا، عربيها
  .اَجلرَّة: الُقّلة: ٓشْرٓبا: ويف السريانية

ماشــراَپه، : واســتمدا التركيــة فقالــت
  .وَشْربت

: واستمدا الرومانية من التركيـة فقالـت  
CHERBET  

  .CHERBÉ: ومثلها القرواطية فقالت
  .CHERBET: البلغارية فقالتومثلها 

  .من قهرٓو كسر الشرۤبة]: من كمام[
سّتي بالصـمندرة بتحـّب   ]: من ألغازهم[

أمحر دنباكي جبي مّني ). الشربة: (البٓوس والكركرة
لۤيكي ملا بقوم علۤيكي باصطّكوا اسنۤاۤنك وبتتبحلـق  

  ).الشربة: (عينيكي
وهي املعلقة بسـقف بـاب   : َشرۤبة معروف      
الفداوي املوكـل إليـه   : لة معروفگطاكية قرب أن

  .حفظ باب أنطاكية
وتروي قصة امللك الظاهر أنه كان حيـرس  
كل باب من أبواب حلب فداوي ومعه ألف جندي، 
إال باب أنطاكية فكان حيرسه معروف وحـده بـل   
يفتحه ليًال ارًا وال جيسر العدو أن يقتحمـه، أمـا   

ا مـع  طعامـه،   الشربة فكانت متأل له ماء ويؤتى 
وتزعم القصة أيضًا أن الصليبيني دّسوا له من وضـع  
السم يف هذه الشربة فشرب منها ومات، وظلـوا ال  

  .جيسرون على الباب
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ونرى أن حتفظ مع الكّلة يف املتحف والتعليق 
عليهما مبا تقدم من املـزاعم، وال شـك أن هـذا    

  .الفداوى من أبطال العهد الغابر
أطلقوها على الدواء املسهل تأثرًا بقول : الَشرۤبة      
  .شربت: التركية

ليزي وزيت گامللح اإلن: ومن ضروب الشربة
  .اخلروع ومستحضرات صناعية

ويقول الالعب بالنرد خلصمه إذا كان أكثر 
  .أي ۤأش َبك؟ شربان شرۤبة: من رمي الچفايت
  ...اشتغلت الشربة جملسني أو : يقولون

ـ ]: من نوادرهم[ ي عـالقهوة  اكرجدخل جم
  مقلوب -!يا لطيف -ووچو 

 )سألو صاحبو(أش بك أش بك؟  -
 اسكوت، شربت شربة وما اشتغلت -
 .كّني أخذتا مستعملة -

  .انظرها. بنوا على فرعولة من شربك: الشربوۤكة      

ضـرب  : SHRAPNEL :من الفرنسية: پۤنلَرْشال      
 من القنابل ذات الشظايا، مسيت باسم خمترعها القائد

  .١٨٤٢اإلنكليزي مات س
ني ومشرَتح والشـرحتة  گزن: يقولون: َشْرَتح      
: حقارة املظهر، مـن السـرياينة  : يريدون، رۤاكبتو
الكثري، الغَنـى، الزائـد، التـوفري؛ وهـم     : َشْرتح

  .استعملوها يف حقارة املظهر نتيجة البخل والتوفري
  . واستعملوا منها املصدر واسم املفعول فقط

  .حشرش: انظر
حتريف الَشَرج : من مفردات الثاقفني: الَشْرج      

  .جممع حلقة الدبر الذي ينطبق): العربية(
يقولون يف الكالم الذي مياثل الكالم  :الَشْرح      
رمـزون  كالشرح السابق، وي: شرحو، يريدون: قبله

  : = = = .إليها خطًا بإشارة
  
  

طواًال،  قطعه قَطعًا: شرح اللحَم: عربية: حَشٔر      
كشـف غامضـها   :  فتحه ووّسعه، املسألة: الشيء

وبّينها، الكالَم أوالدرَس، فّهمه، شرح صدره للشيء 
: سّره به وطّيب نفسه به، صدَره للحـقّ : أو بالشيء
  .وسعه

شراحة الصـدر، وعـم بياكـل    : ويقولون
شـفتو  : ويقولـون . الشـرح : بشراحة، وعربيهـا 
  .مشروح صدره: مشروح، يريدون
بيت ٕشۤرح وأوضة شْرحة وبيوت : ويقولون

: شْرحة، فيبنون الصفة من شرح على فعل ومؤنثـه 
  .الشاِرح والشارحة: وعربية، فْعَلة

هالبلكون أشرح : ويقولون يف اسم التفضيل
  .من هداك
نطق بدري شرح صـدري  ]: من كمام[

  ).على إرادة نقيض املعىن(
قّطعـه  : مبالغة يف َشَرح، الشيَء: عربية: َشرَّح      

  . رّققه: وفصل بعضه من بعض، اللحَم
  .ومنها علم التشريح

 القطعة أو: الشرحة من اللحم: عربية :الَشْرحة      
  .املرققة منه تشوى أو تقلى
  .انظرها  .البيسماچۤكه: ويسميها النصارى

يطلقها الزّراع على القسم الناتئ من : الَشرحة      
: النـاتئ أيضـاً   األرض بعد أن ُتفلح، ويسمون هذا

التيارة والرّدة، ويقابله ما : ضهر اخلط، كما يسمونه
  .الساقية أو اخلّط: اخنفض يسمونه

 -سرد: انظر –شرد فكرو أو سرد : يقولون: دَشٔر      
  . نفر....: شرد شرودًا و: عربية

  .الشاِرد، وهم أمالوا: والصفة منه
  . الشاْردة: الشاِردة، وهم قالوا: الشاِرد: ومؤنث
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  . ، وهم أمالوا.الشواِرد: واجلمع
  . انشرد: وبنوا منها للمطاوعة

  .شّرد وتشّرد: انظر

  .ذهنو شۤاۤرد وعقلو شۤاۤرد: يقولون
بـارد  : ينادي بياع التني]: من نداء الباعة[

  .والعسل من ّمتو شارد
ال شاْردة وال فالن ما بترك ]: من كنايام[

القطيع واملال الذي أصله املال الذي شرد عن (واْردة 
  ).يرد

طرده، نّفـره،  : شّرده وشّرد به: عربية: شرّٔد      
  .فّرقهم: شّرد مشلهم

شردقو حبكيو، بنوا على فعول : يقولون :َشردق      
غص، والَشَرق باملائعـات  : املاء أو بريقهبمن َشِرق 

  .كالغصص بالطعام
  .تشردق للمطاوعة: وبنوا منه

شـردقين بريقـي    !يا رّبـي ]: من أمثاهلم[
  .ألعرف عدّوي من زديقي

البتشردق بكون بّدو جييـه  ]: من اعتقادهم[
  .أرمغان من خبيل

: من مفردات الثاقفني، من العربيـة : الٕشرذۤمة      
  اجلماعة القليلة من الناس : الِشرِذمة

  .الشراِذم، وهم أمالوا: واجلمع
س الصفة من َشِر: الَشِرس: من العربية: الٕشۤرس      

  .ساء خلقه...: شراسة وَشَرسًا و
: ۤشروٓسـا، ويف الكلدانيـة  : ويف السريانية

  .َشروَسا
أصل الشجرة، : ۤشرشٓا: من السريانية: الٕشْرش      

وأصل كل شيء، ومنها أصـل الكلمـة يف علـم    
  .الصرف، ومنها أصل اإلنسان واحليوان والنبات

  .ۤشۤرش: ويف العربية
  
  
  

  .النسل: شرش: اريتگويف ملحمات أو
  أنـه ذو : يريـدون (فالن ٕشْرش : ويقولون

  ).أصل ثابت
فالن ضارب شروشـو يف  ]: من استعارام[
  .هاملسألة

أو مـا  (القرش بغّطي الشْرش ]: من أمثاهلم[
  ).بغّطي الشرش

َشرّٔۤشت السجرة، بنوا الفعل : يقولون: َشرّٔش      
على فّعل من الشرش املتقدمـة، يريـدون ضـربت    

  .أصلت جذورهاشروشها وت
فالن مشـّرش باخلبـث   ]:  من استعارام[
  ...وامللعنة و

بتعطيين إال بشرشحك قّدام : يقولون: َشرَشح      
حّقره ورّذله، مل جند هلـا أصـًال،   : الناس، يريدون
  :ولعلها ممايلي

 .انظرها  .من شرتح -١

 .احلذاء القدمي عندهم: من الشرشوحة -٢
: وّسع، أي): لعربيةا(بنوا على فعفل من شرح  -٣

 .وّسع القول يف حتقريه
الشهواين، الَشِبق، القبـيح  : من ْشرحيٓا السريانية -٤

  . السرية
 .تشرشح للمطاوعة: وبنوا منها
 –وِلي عليها-فالن مشرشح ومرتو : يقولون

مشرشـحني   متلو مشرشحة وأوالٓدن طالعني مـتلن 
  .ولّسا البنات مشرشحات أكتر وأشرشح العيلة

  .انظرها  .بنوا على فعفع من شّر املاء: رَشرَش      
شرشـر املـاء   : -كعادتـه   -» الرائد«ويف        
  .تساقط قليًال: وحنوه

: تشرَشـر واملصـدر  : وبنوا منها للمطاوعة
  .الْتٕشرٓشر

إذا بالـت األنثـى   : »هز القحـوف «يف 
  .شرشرت، وإن بال الذكر حفر األرض
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  .انظرها  .لغة هلم يف الچرچف: الشرَشف      

حتريـف  : من العربيـة املولـدة  : الَشرشوب      
  .-» منت اللغة«كما يف   -َهَدب الثوب : الَشْرَبش

الَشرشوبة والَشرشـوباي  : والواحدة عندهم
  .والَشرشوباية

ــع ــوبات والشر: واجلم ــيب االشرش ش
  .والشرشوبايات
مـا ُسـِدل مـن    : الِرْبَذة والَرَبذة: وعربيها
  .أطراف النسيج
والعامـة  : »املنت«يخ أمحد رضا يف قال الش

  .تبدل الذال داًال، ومنها ُرَبد الكوفّيات واألعالم
أطلقوها على احلذاء القدمي، مل جند : الَشرشوحة      

هلا أصًال، ولعلها حتريف الَسـرموجة أوالسـرموزة   
  .رأس اخلّف: العربية عن الفارسية مبعىن

  . أطلقوها على بولة األنثى: الَشرشورة      
  .شرشر: انظر

  .شرط: انظر :الَشْرط      

: وقع وشرط بنطرونو، عربية: يقولون: َشٔرط      
  .شقه باملشرط: بزغه أي: شرط احلّجام اجللَد

: شـرط مبعـىن  : ويف هلجة املغرب األقصى
  .مّزق

  .انشرط للمطاوعة: وبنت حلب من شرط
مزَّق، ومثلها : ْشٔرط وْصٔرت: ويف السريانية

  .يةيف الكلدان
شرط عليه يف املقاولة شروط : يقولون: َشٔرط      

ألزمه : شرط له أو عليه: ك، عربيةَلگما بقدر معا يتل
  .شيئًا، جعله له أوعليه شرطًا ُيلزم به

  .الشْرط: ومصدره
  
  
  
  

الُشروط، وهـم سـّكنوا، وقـد    : واجلمع
  .الشروطات: جيمعوا على

  .انشرط للمطاوعة: وبنوا منها
  .َشْرط وُشروط: كيةواستمدت التر

: واستمدت األلبانية من التركية شرط فقالت
SHART.  

َبَديَنك بشرط جتيب كفيل، ومـا  : ويقولون
بساوّيا إال على شروط، أو حتت شروط، أو ضـمن  

  .شروط
... ميت شرط خبيط أو ألف]: من كمام[

  .ساوى ْلنا ْشروط املسقوف
  .املسقوف: انظر

شرط . خرو ٕرضىأّولو شرط ۤآ]: من أمثاهلم[
  .شرط املرافقة املوافقة. ةة ترك الكلۤفاأللۤف

ألنـه يزيـل   (الشرط نور ]: من استعارام[
  ).اللبس والغموض، وهو كالم جند أيضًا

بضـعه  : شرَّط اجللد وَشـَرطه : عربية: َشرَّٔط      
  . وبزغه الستفراغ الدم الفاسد أو الزائد منه

  .ْتَشّرط: وبنوا مطاوعها على تفّعل
مخش، ): بالسني املهملة(َسَرط : ويف العربية

  .خدش
): بالسـني املهملـة  : (َسۤرط: ويف السريانية

  .جرح
شّرط أدنيه أوشّرط ضـهرو  ]: من كالمهم[

أمرَّ املوَسى إمـرارًا  : وأخد كاسات دم مّنو، يريدون
خفيفًا بقدر ما تسمح للقليل من الدم أن يسيل، وهو 

  .ه احلالق غالبًامن التطبيب القدمي، كان يقوم ب
ـ  :»وثائق تارخيية عن حلـب «يف   ٣جـ

: »يومية نّعـوم خبـاش  «عن  ١٨٤٦سنة  ١٠٠ص
  .َشَرطت أخيت كرزة

لفافة : CHARTATONمن الفرنسية : الَشرططون      
  .بني األشرطة ةمزفتة تستعمل يف الكهرباء عازل
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الطائفة من خيار : الُشرطة: من العربية: الٕشرطة      
، ُسّموا بذلك ألم أعلمـوا أنفَسـهم   أعوان الوايل

  .العالمة: بعالمات ُيعَرفون ا، والَشْرط
أقرها امع العلمي العريب علـى ضـابطة   

  .األمن
  .الُشْرطي أوالُشَرطي: واحدهم
: الُشَرط، ومل يستعملوه، إمنا قـالوا : واجلمع

  .رجال الشرطة أو الشرطيون
: شـورطٓا، ويف الكلدانيـة  : ويف السريانية

  .شورطا
: ْشٓرطٓا ويف الكلدانيـة : ويف السريانية أيضًا

  .احلرس امللكي: ْشٓرَطا
» ۤأسـَطْرطّيا «ولعل هذين التعـبريين عـن   

  .اجليش: اليونانية مبعىن
أن  ١٢٣٤ص ٣٦س ويرى ب جوزي يف اهلالل

  .مبعىن اجليش: COHOR-TIS: التعبريين عن الالتينية
  .٢١٣ص: انظر التذكرة التيمورية

» شـرط «بنوا على َفعلولة مـن  : َشرطوطةال      
  .مبعىن مّزق وأطلقوها على اخلرقة املمزقة) العربية(

.      الشراطيط والشـرطوطات : ومجعوها على
  .شرمط: انظر

على . فوق الٕدكّۤة شرطوطة]: من كمام[
  ).أوعلى شراميطا(شراطيطا غّناۤجة 

أجا الشۤتا وأكـل املخـاليط   ]: من أمثاهلم[
  .راطيطالش ولبس
  .الشرطة: انظر :الٕشْرِطي      

  .*ماُسنَّ من النظام للناس: عربية: الَشْرع      
  .الَشرِعّي، وهم أزالوا الشّدة: والنسبة إليه

شرع وشرعًا وشـرعي  : واستمدت التركية
  .وشرعيًا

  .املؤذي يقتل شرعًا]: من أمثاهلم[
  

                                                
  .وغالباً ما يقصدون بها النظام اإلسالمي - *

  .سّن النظام: َشرَّع الشرَع: عربية: َشرَّع      
شّرع : شّرع الشخطور، عربية: يقولون: َشّرع      

جعل هلا شراعًا، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن : السفينة
  .فتح شراعها

مشـرّۤع  : هالولد مابسـتحي : يقولون: َشرَّع      
  .سيكارتو قّدام الكبار ومۤاشي

الفّالح عم بشّرع احلنطة ومرتـو  : ويقولون
  .عم بتشّرع السليقة
اس عم بشّرع سوسـو مـن   السّو: ويقولون

  .حلتو، والعرياجني عم بشّرع عريانو من سطلو
من : أعاله وأظهره: يريدون يف كل ما تقدم

  .رفعه جدًا: أشرع الشيء: العربية
: قـال الغـزي يف  ]: من حمالم[: شرعسوس      

ـ » النهر« ال أعرف تسمية هذه احمللة ذا  :٣٨٨ص ٢جـ
أي » عتليشـري «هو حمّرف عن كلمة : االسم، قيل

املتشّرع، والصحيح أن هذه اللفظة كانت تطلق على 
  .مجيع احملالت الكائنة بني أقيول وساحة التنانري

مسيت شرعسـوس وأصـلها شـّرع    : أقول
مّد عروق السـوس وعرضـها علـى    : السوس أي

  .الشمس لتجف
  .السوس: انظر

وال صحة ملا مسعته من أن أصل امسها شارع 
  .يسمجع القس أوالقّس: القسوس

ـ  »وثائق تارخيية عن حلب«ويف   ٢٧ص ٢جـ

وبـديوا  : ١٨٤٩سـنة  » يومية نّعوم خبـاش «عن  
  .الكنائس بالصليبة ما عدا الشرعسوس ايعمرو
العلو وعلو احلسب والنسب، : عربية: الَشٔرف      
  . اد

واستمدت اإلسبانية الشرف مـن العربيـة   
  .AJARAFE: فقالت

  .رفزشرف وشرفلي وش: واستمدت التركية
وجيـارون   -انظرهـا   –الشريف : والصفة منه
  .شرفلي: األتراك ويقولون
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حفلـة علـى   : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .شرف الضيف

استوىل على : مسلم بن ُقَريش: َشَرف الدولة      
  .٤٧٨قلعة حلب، مات سنة 

  .ّجمده، جعله شريفًا: شّرفه: عربية: َشرّٔف      
ـ  : واستمدت التركية ريفاجتي تشـريف وتش

  .وُمَشرِّف
شرّۤف واعميل، وشّرفوا وامشـوا  : يقولون

  .قّدامنا، ابقوا شرفونا وزورونا
حليب من بيت فنصة كـان  ]: من نوادرهم[

يف : ألخوه صولة يف عهد حسين الزعيم، حكـى يل 
كلما شافتين تدندشين ومتسـح  ... الشام كانت عيلة

إميت بّدك تشّرفنا وتشـرب  : يل جوخيت وتقول يل
  !اسة متر هندي عندنا يا بيكلك ك

ودارت األيام ودالت دولة الزعيم وصـادف  
عّديت على بيت هالعيلة وكنت مدبوح مـالعطش،  

الكاسـة  : ودّقيت وطلبت كاسة مـي، قـالوا يل  
  .مكسورة واالبريق كمان

شّرفنا، قـال  ! يابٓو: قال لو]: من كمام[
سأله ابنه أن يسرد له مناقـب  (تيموت البيعرفنا : لو

أجداده ليفتخر ا، فأجابه الميكن هذا ألن ادعاءنـا  
بشرف حسبنا ونسبنا يكّذبه من يعرف أصلنا مـن  

  ).األحياء
) العربية(بنوا على َفعالن من الشرف : الَشْرفان      

  .وأطلقوها على اهلدّية تقدم للمرضى
أطلقوها على الكنافة الغليظة املربومة : الَشٔرفليّۤة      

  . الفستقاحملشوة بكثري
ما أشرف مـن  : الُشرفة: من العربية: الٕشرۤفة      

  . البناء على منخفض، وضعت حديثًا للبلكون
  .الُشرفات، وهم رّدوا: واجلمع

  

مصطلح تركي أطلقوه على املبلـغ  : الَشٔرفيّۤة      
الذي تتقاضاه البلدية من الدور اليت ُتشـِرف علـى   

  .جادة جديدة أنشأا
  .اإلشرافّية: احلق أن يقولوا كان: قال بعضهم

  .انظرها  .مصدر شرق مبعىن شرب: الَشْرق      

  .اجلهة املقابلة الغرب: عربية: الَشْرق      
يبدلون : وهلجة الريف الشرقي كلهجة العراق

  .دخل يف باب شرجي الضيعة: القاف جيمًا فيقولون
  .واستمدا التركية

بعميـك  ال تقعد شرقي املزبلة ]: من أمثاهلم[
  .ما فّيا، وال تاخد الندل بيعطيك ما فّيا

من مفردات الثاقفني، أطلقوه : الشرق األدَنى      
على البلقان وتركيـة والعـراق وسـورية ولبنـان     

  .وفلسطني ومصر وجزيرة العرب
من مفردات الثاقفني، أطلقوها : الشرق األقصى      

  .على شرقي الشرق األوسط باستثناء روسية
من مفردات الثاقفني، أطلقوه : شرق األوسطال      

على العجم واألفغان وباكستان وتركستان واهلنـد  
  .وسيالن
شرق البيضة وشرق الشوربة، : يقولون: َشٔرق      
  .حساها: يريدون

بلع املـائع  : مبعىن» شرق«وليس يف العربية 
  .»قليًال« و» شرب«قليًال قليًال، ولعلها حنت من 
: فرَّغ الظـرف : ْشَرق: انيةويدانيها يف السري

  .حسا البيض خاصة
  .فالن شّراق خمطتو :ويقولون
  .جنبو شرق) أو برغل(عشانا رز : ويقولون

َسـّن  : ويسمون الرز أوالربغل ومعه شـرق 
  .انظرها  .وَحٔلق
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  .انشرق للمطاوعة: وبنوا من شرق
: وبنوا من شرق املتعدية إىل مفعول واحـد 

: ومصـدره ،  املفعـولني شّرقو احلليب للتعديـة إىل 
  .التشريق

البحضـر التكّيـة بشـرق    ]: من أمثاهلم[
  .لو كانت الدنيا بيضة كان شرقا واحد، الشوربة

يقدمون للخوجة اليت تغّنـي  ]: من عادام[
يف األعراس العشا بيض برشت، ذهابًا منـهم أنـه   
حيّسن الصـوت، واحلقيقـة أن أكثـر اخلوجـات     

ليهود حسب شريعتهم يهودّيات ال يأكلن طبيخ غري ا
  .خوفًا من حلمه أو مسنه

إذا غّنى واحد وكان بشـع  ]: من تندرهم[
، كّنيك شۤارق بيض عبكرا: الصوت قالوا متهّكمني

ويعزون إىل الشوام أن بياع السحلب وحنوه يـدعو  
  .فيجيبه شارق من حتت: تفّضل اشروق: زبونًا بقوله
قد مـا فرجـاه    شرق عينو]: من جمازام[
  .دهب

بنوا من شرق املرق املتعدي اىل املفعول : َشرّٔق      
شـّرقوا  : الواحد على فّعل للتعـدي إىل املفعـولني  

  .السحلب
  .اّتجه إىل الشرق: عربية:َشرّٔق      

ن غّرۤبت ِشيش ٕبـٔرك وان  إ]: من حكمهم[
  ).كل ما جيري حسن ولذيذ: يريدون(شرّۤقت كۤبة 

  . صار شريكه: شركه: عربية: َشٔرك      
  .شاركو: ويغلب أن يقولوا

: عربيـة ، نصب لو شـرك : يقولون: الَشٔرك      
  .حبائل الصيد
  .األشراك: واجلمع

أن جتعـل هللا  : الِشـْرك : من العربية: الٕشرك      
  .شريكًا، نقيض الوحدانية

الشرك باهللا : تنتني ال تقرٓبن]: من حكمهم[
  .واإلضرار بالناس

مصدر : الِشْركة والَشِركة: من العربية: الٕشرۤكة      
شركه، وهم أطلقوه أيضًا على املشروع الصناعي أو 

  .التجاري أو الزراعي رأس ماله من محلة األسهم
: الَشِركات والِشْركات، وهم قالوا: واجلمع

  .الشْركات والشَرك
  .شركت: استمدت التركيةو
حّطينا الدست ، الٕشرۤكة درۤكة]: من أمثاهلم[

  .عليه شركة عالٕبْرۤكة لندخل
  .دست الشركة ما بغلي]: من استعارام[ 

ويف حلب شركات عـّدة مشـل معظمهـا    
الشركة األهلية لإلمسنـت، الشـركة   : التأميم، منها

، األهلية للغزل والنسيج، شركة البنـاء والعمـران  
  .شركة البرية، شركة الزيوت

: يريدون: اويگمّوال شر: يقولون: اويگالشر      
  . وب إىل العراقمنس: شرقي، أي

  .اوّيةگوجيمعونه على الشر
وتلفظ اجلـيم  (َشرجۤلة : من السريانية: لگشر      

  .صّده، منعه، أسقطه، ربطه: عاقه): افًاگ
، لگتشـر : وبنوا منه املطاوع على ْتفعلـل 

  .لگالْتشر: ومصدره
أكـل احملشـي   : شـرلب : يقولون: ٕشٕرٕلب      
لـع، أو  حكاية صوت الب: شرب اهليطلية: وشرلب

اجلوف، أي شربه : »لب«ومن » شرب«حنت من 
  .وأدخله إىل جوفه
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  .شارالتان: انظر :َشرٔلٔطان      

  .شارلستون: انظر :ستٓونَشْرٕل      

شـّقه مـن   : َشَرم الشيء َشرمًا: عربية: َشٔرم      
أكـل مـن   : قطع أرنبته، الثريـدةَ : جانبه، األنَف

  .نواحيها
  .انشرم: وعةوبنوا منها للمطا

  .شّرم: انظر

ْسَرم، ويف الكلدانيـة مثلـها   : ويف السريانية
  ).كالمها بالسني املهملة(

  .كايةشرم القبقاب، وشرم اْحل: يقولون
  .الشرۤمة: ويسمون من يف أنفه شق

  .أنا غلبان: فّسرها أمحد أمني بقوله: ٕشٕرم ٕبٕرم      
  .أصلها َشرٌّ ُمَربم: وقال غريه

  ]:ومن شعرهم[
  لقد كنَت جتفو والزمان تََٔرّللي

  فكيف وقد صار الزماُن شرم برم؟           
  إذا مل تكن يل والزمان شرم برم: ويروى

  فال خري فيك والزمان َترّللي         
شّققه ومّزقه، مبالغـة يف  : شّرمه: عربية: َشرَّٔم      
  .شرمه

  .شرم: انظر

  .َتَشرَّم، وهم سّكنوا: مطاوعه العريب
ة الشاة املشـروم : ن مفردات الغّنامةم: الَشْرَما      
  .األذن
فالنة عم بتشرمط، بنوها من : يقولون: َشْرٔمط      

  .الشرموطة التالية
  .ْتَشرمط: وبنوا منها للمطاوعة

  .املشرمط: ٥ص» هز القحوف«وورد يف 
  .الشرموط: انظر

  
  
  
  
  

أبـو   –واهللا  –على راسي : يقولون: الَشْرَمْند      
: من التركيـة عـن الفارسـية   : ني أنته شرمندحس
ملحق يـدّل علـى   : »َمْند«ّجلة البحر، و: »َشره«

  .الكثري اخلري: الّلّجي، أي: الوصف، واملعىن
يطلقوا على من يأيت الفاحشـة  : الَشْرموط      

  :بابتذال، ويف أصلها املذاهب التالية
مبعـىن   -انظرهـا   –بنوها على فعمول من شرط  -١

مرادًا أن عرضه ممّزق، أو أنه حقري كاجلزمـة   مّزق،
 .املمّزقة

انـتفخ،  ): العريب(السقاُء » اثرمنط«أا من ِفعل  -٢
 .وهو مذهب الدكتور أمحد عيسى

اخلرقة ): العربية(» الَقعموط«أن أصل الشرموط  -٣
 .الطويلة يلّف ا الصيب

نوع : الفارسية: »سرموَزه«أن أصل الشرموط  -٤
 .مسيت به العاهرةمن األحذية 

ــية  ــدانيها يف الفرنس : CHARMANTE: وي
اخلرقـة  : الُشرويط: ويف هلجة مشال املغرب. اجلّذابة
  .البالية

): بالسـني املهملـة  : (َمسْرطوط: ويف العربية
الَشرموطة، ويغلـب أن  : ومؤنث الشرموط. اخلرقة
  .*الشرموطة: يقال

  .الشراميط والشرموطات: ومجع الشرموطة
  .انظرها  .شرمط: فعلوبنوا منها 

أو (على شراميطا غّناۤجـة  ]: من كمام[ 
ما ورد على : شرموط على مرموط). على شراطيطا

  .صنان
  .الشرطوطة: انظر

  
  
  
  
  
  

                                                
 .الشرطوطة: لعله يريد - *
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  .انظر الفوات: الْشٔرْنب      

يقولون وقع يف الْشرنبك، حتريـف  : كالْشٕرْنٓب      
اخلنـدق  : CHOROMPO: َشَرمپول التركية عن ارية

لى جانيب الطريق لتصريف املياه الفائضـة، وهـم   ع
أطلقوا الشرنبك على الدرب الصغري بني احلقـول،  

  .كما أطلقوه على الساقية تنشأ بني النهر والغراف
: من العربية املوّلدة عـن السـريانية  : الَشْرنٔقة      
مـا تنسـجه دودة   ، :احلرير: عن اليونانية: شورٓنقٓا

  .احلرير حول نفسها
  .ع الشراِنق، وهم أمالواواجلم

الِفيَلَجـة،  : ويرادف الشـرنقة يف العربيـة  
  .الَفياِلج: واجلمع

  .الُصّلَجة، واجلمع الُصّلج: كما يرادفها فيها
ٕشِرينغه أو شـريينغه أو  : من التركية: ةگالْشٕرْن      
جهـاز  : SERINGAأو  SIRINGA: نقه من اإليتاليةِشِر

  .حقن الدواء باإلبرة، احملقن
  .SERINGUE: يف الفرنسيةو

  .اتگومجعوها على الشرن
  .ةگضربوا احلكيم شرن: يقولون

ة گمقالتك كانـت شـرن  ]: من جمازام[ 
  .خلصمك

: من مفردات الثاقفني، عربية: والشراهة: الَشَره      
اشتّد ميله إليه، فهـو  : مصدر َشِره إىل الطعام وعليه

  .َشِره وَشرهان
  .الشراهّية: ومصدره الصناعي

  .األْجر: ية يسمون الَشِرهجوالسلته
حنۤنه شروى احساَنك يـا  : يقولون: الَشرَوى      
  .اِملْثل: الَشْرَوى: عربية! بيك

هو وهي ومها وهم وهـن  : ويف العربية يقال
  .مثلك: شرواك، أي

  
  

فالن ال ميلك شـروى نقـري،   : ويف العربية
  .الميلك القليل: نكتة يف النواة، اي فقري: والنقري
لغـة يف  : الِشـروال : من العربيـة : الٕشرٔوال      
لباس يستر النصف األسفل مـن اجلسـم   : الِسروال

: »َشل«َشْلوار من : عن الفارسية) مؤنثة وقد تذّكر(
  .»وار«احلافظ، مث حرفت إىل : »دار«الفخذ و

  .زروار: ويف الفارسية القدمية
وعلى هذا فلبس السروال عند العرب مستمد 

  . العهد اجلاهليمن الفرس يف
  .الشراويل: واجلمع

واستمدت التركية َشـلوار مـن الفارسـية    
  .َشْلواري وَشْروال: وقالتها كما قالت

: واستمدا الپولونية من التركيـة فقالـت  
CHARVAL.  

: واستمدا الرومانية من التركيـة فقالـت  
CHALVARI.  

  .CHALVARI: ومثلها البلغارية فقالت
ــرياني ــروال يف الس ــْرٓبٓال: ةوالش ويف . َس

  ).كالمها بالسني املهملة(َسْرٓبَال : الكلدانية
  .غّطى: َسْرَبل مبعىن: ويف البابلية

: MODERN TRAVELLERوجـاء يف كتـاب   
كانوا يضعون يف جيب السروال األعلى خنجـرًا أو  

  .سكينًا مربوطًا بسلسلة من الفضة
 -بعد أن عرفوا اجليـب   -ومنه يفهم أم 

  .العلوي والسفلي: للسروال اختذوا جيبني
ـ ]: من أمثاهلم[ د وأبـو  أبوشروال ما منآخ

  .جؤخة ما بصح ْلنا
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شـروال أبـوك عالتوۤتـة    ]: من كنايام[
يريدون أنه معلق على شجرة التوت يشهد أنه كان (

  ).يلبسه ومل يكن من األفندية
الشّرورة وبولة : يسمون بولة البنت: الَشّرؤرة      
  . ّرورةالَف: الصيب

  .شّر: انظر

حّرفوا شـريفة إىل  : من أمساء إناثهم: َشّروف      
  .فّعول تلطيفًا له

ّيد يهجم گَشرِّي على أكرب ع: يقولون: َشرِّي      
وحدٓو على قشلة إدلب وخيّلص رفيقـو، وعقيـل   
السقاطي ساواها، يستعملون َشرِّي للتحـدِّي، ويف  

  :أصلها املذاهب التالية
اللحم أو الثوَب » َشرَّى«يف هلجتهم من أا أمر  -١
: مبعىن عّرضه للشمس، وعليـه يريـدون  ) العربية(

 .ليعرض أمره على جالء احلقيقة وأحتداه أن يبديه
بدأ، وعليه : السريانية مبعىن» َشِري«أا أمر من  -٢

 .أحتداه أن يباشر عمله لريى ما سيحيق به: يريدون
ء املـتكلم، وعليـه   أا عربية من الشّر بعدها يا -٣

 .َشّري أنا وسخطي على من خيالف: يريدون
عابه وازدرى بـه،  : شّرًا) العربية(أا من َشّره  -٤

 .تعيريي وازدرائي ملن ال يرى رأيي: وعليه يريدون
» ِديشـاري «أا من  ٥٧صيرى الدكتور جليب  -٥

أطرُح دعواك إىل اخلارج : اخلارج، أي: التركية مبعىن
 اوال أعتّد. 

العرق : من مفردات الثاقفني، عربية: الَشْريان      
  .النابض يسري فيه الدم األمحر

  .الشرايني: واجلمع
يقابله الوريد الذي يعيد الدم مـن أجـزاء   

  .اجلسم إىل القلب
واتصال الشريان بالوريد يتّم بواسطة األوعية 

  .الشعرية اليت توصل اية الشريان ببداية الوريد
  .مرض تصلب الشرايني: ومن األمراض

: ۤشْرٓينٓا، ويف الكلدانية: والَشْريان يف السريانية
  .ۤشرٓيَنا
  .بنوا على َفّعيل للمبالغة يف الشارب: الَشّريب      

فالن َشّريب عرق، وَشّريب تنت أو : يقولون
  .تنباك أو حشيش

الطريد، : من مفردات الثاقفني، عربية: الَشريد      
  .د أن فارق صحبهاهلارب، املفرد بع

أطلقوها علـى  : من مصطلح البدو: الَشريۤدة      
  .األنعام اليت مل يستوِل عليها الغزاة

ذو الشّر، الكثري : الِشّرير: من العربية: الٕشّرير      
  . الَشّر

  .الشّريرة: واملؤنث
  .من مفردات لغة القجم مبعىن الشيخ: الُشَرْئرة      
مان حممد بن أمحد، مسع يف أبوُسج: الَشريِشي      

رح ألفية ابن معطي وغريها، مات حلب وغريها وش
  .ه٦٨٥س

خوص مفتول : الَشريط: من العربية: الْشريط      
يشـّد بـه ويـربط،    : ُيشّرط به السرير وحنوه أي

واستمدته التركية وأطلقته على ضروب احلبال مـن  
حرير وقصب ومعدن، بعد أن حّرفـت لفظـه إىل   

  .َشِريت
جاء دور واستعمل الشـريط يف احلبـل    مث

املعدين للتلفون والتلغراف ونقل الكهرباء وتسـجيل  
  .الشريط السينمائي: الصوت، كما مسوا بالشريط

  .الشْرط والشرطان واألشِرطة: ومجعوه على
) بالسني املهملـة (ۤسٔرط : ويف العربية احلديثة

  .الرباط، العصابة
سـيخ   فّز متل شريط النار أو متل: يقولون

  .النار
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يدفع : من مفردات الثاقفني، يقولون: الَشريطة      
: الشـريطة : له أجره شريطة أن يقوم بالعمل، عربية

  .الشرط، إلزام الشيء أو التزامه
عربية، ما ُشِرع من احلكم، ما ُسـن  : ةالَشرئع      

  .من النظام، أحكام الدين
  .الشراِئع، وهم سّهلوا وأمالوا:واجلمع

الصفة من َشُرف مبعىن عـال  : عربية: الَشريف      
واستعملت جمازًا يف من ارتفعـت أخالقـه   ، وارتفع

  .ومست أفعاله
الُشـرفاء، وهـم رّدوا وقصـروا،    : واجلمع
  .واألشراف

الَشريَفة، وهم أمالوا إال يف علـم  : واملؤنث
  .اإلناث

: وّمسوا شريف وشريَفة، ولّطفوا شريفة فقالوا
  .شّروف

ريف لقبًا على من هو من ساللة وأطلقوا الش
  .النيب

وكان ُيلّقب أمري مكة بالشريف، وظّل حىت 
  .أبدله حسني بامللك

  .شريف: واستمدت التركية
علـى  » اخلط الشـريف «وأطلق العثمانيون 

  .املرسوم الذي أمر السلطان بكتابته
  .شام شريف: ولّقب العثمانيون الشام بقوهلم

  .شرفجنف أ: كما لقبوا النجف بقوهلم
  .األشريف: انظر

 ١٠٦ص ١جـ» وثائق تارخيية عن حلب«ويف 
عبد الرمحن آغا : ١٧٩٥سنة :١٩٩ص» سوفاجة«عن 

بيالن تعّين واليًا على حلب لتأديـب األشـراف،   
بيـوم   ٨٠٠فاستعان عليهم باإلنكشارية وقتل منهم 

والباقون ُطِردوا مـن املدينـة،    ٨٠٠واحد وسجن 
يف مشارف القلعة  منهم فطرحوا ١٥٠٠وُقِبض على 

  .على أشواك حديد فقتلوا

 ١٧٩٧سنة :٣١٢ص ٣جـ» ر الذهب«ويف 
يف حمراب اجلامع  فتك األشراف يف اإلنكشارية قتًال

  .األموي وحاصروهم يف جامع األطروش وقتلوهم
. نقد ذهيب ضرب يف عهد املماليك: الَشريفي      

  .»تكملته«ذكره دوزي يف 
  .اُملشاِرك: الَشريك: ةمن العربي: الْشريك      

  . الُشركاء، وهم رّدوا وقصروا: واجلمع
  .الَشريَكة، هم سّكنوا وأمالوا: ومؤنثه
  . الَشريكات، وهم سّكنوا: واجلمع

  .شرك وشارك والشركة: انظر

فـالن شـريكو براسـو    ]: من استعارام[
أنه سكران وتصرفاته ليست كلـها مـن   : يريدون(

اللي شريكو اجلب ال  ).عقله بل له شريك هو اخلمر
  ).بائع احلليب املغشوش: يريدون(حيَزن 

. يا بركة شريكني ما خـانوا ]: من أمثاهلم[
  .مخسني أجري ينشلوا وال ْشريك ْيحاسب

يف جبل مسعان ويف ] من قرى حلب[: ْشرۤيۤمة      
املشرومة كما يرى األب : ْشرميۤا: منبج، من األرامية

  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

بنوا اسم الواحدة على َفعلة من َشَرى : الَشرۤية      
  .ابتاعه): العربية(الشيء 

  .الشريات والشرايا: واجلمع
  .مايف بۤيعة وال َشرۤية: يقولون
هاألجري ماهو شـرية وهـاحلوش   : ويقولون

وهالشركة وهاجلازة وهالشغلة ما هـن شـريات،   
  .ليست راحبة: يريدون

ٕمن فاتتٓو شـرۤية  . الشرايا لقايا]: من أمثاهلم[
  ).يظنون أم يسجعون(فاتتو َبْلۤوة 
  .الدنيا ماهي شرية]: من حكمهم[

  .شاّسة: انظر :َشسّۤة      
من : فالن ششَبن ابين: يقول النصارى: َششَبن      

األشبني، كافل املعّمد، بنوا منها : شوشبينٓا: السريانية
  .الفعل
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  .األشبني: انظر

: »ۤشش«: ركية عن الفارسيةمن الت: َشْشٔخن      
البيت، ويريدون بفعل ششـخن  : »خاَنه«الستة، و

عمل ستة بيوت، واسـتعملوها يف  : الذي بنوه منها
  :مايلي

عمل سـت خانـات   : ششخن يف لعبة الطاولة -١
 .متتالية

يريدون أـا  : حجرة خامتو ْمَشْشخنة: يقولون -٢
 .مضّلعة وذات ستة أسطحة

: ة ومـدفع مششـخن  بارودة مششخن: يقولون -٣
أن سطح جوفه خمطط خبطوط لولبية مائلـة  : يريدون
 .احملور

والغاية من ششخنة األسلحة الناريـة ذات  
  . النصل الطويل تنظيم انطالق قذيفته مث تقويتها

 ١٥وقيل إن الششخنة هذه عرفت يف القرن 
  .١٩وقيل يف القرن 

  .والظاهر أن الروس استعملوها قبل غريهم
  .الششخۤنة: خن علىوبنوا مصدر شش

  .اْملششۤخن: وبنوا منها اسم الفاعل
ْتششـٔخن،  : وبنوا من ششخن للمطاوعـة 

  .الْتٕششٓخن: ومصدره
.  طنجـرة َشْشـنّية  : كانوا يقولون: الَششنّية      
  .انظرها

: التشّطي ابۤنك كو بعدا بعّجۤزك: يقولون: ٔشّط      
جاوز القدر، أفرط، وهـم  : شّط فالن: من العربية

  .دّلله، زاد يف منحه احلرية والرفاه: يستعملوا مبعىن
: الشـطة واجلمـع  : وبنوا منه اسـم املـرة  

  .الشّطات
  .انشّط: وبنوا منها للمطاوعة
شّطط وشطٔوط وتشطط : وبنوا منها للمبالغة

  .انظرها  .وتشطوط

َشـَطا  : َشطٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).كالمها مبعىن َسُفه وُمحق(

اليونان ال يرّبون أوالدهم بأنفسهم إمنا  وكان
، يكلون تربيتهم إىل غريهم لئال يضّرهم حنان أبويهم

واملرّبي ميّرم على صعود اجلبال والسـري لـيًال يف   
  ...الرباري واجلوع و

وطبيعي أن ينتصر اإلسـكندر مبثـل هـذا    
  .اجليش

وطبيعي أن ينتصر اإلسالم جبيش انبثق مـن  
  .إلميان قوةقلب الصحراء وزاده ا

ولد مشطوط، بّدو شـّطو  ]: من كالمهم[
  .َبّطو، أنا ما يف عندي شّطات

سـال، مل  : شط ريقو، يريدون: يقولون: ٔشّط      
ُزِكم، ويف الزكـام  : جند هلا أصًال، ولعلها من َشِطئ

سـال  : حتريف شطَّأ النهُر أو الوادي. سيالن األنف
  .جانباه

ريقـو،  مسع باألكالت شط ]: من كنايام[
  .ومسع باهلدّية وشط رۤويلو

حرف البحر : الَشّط والشاطئ: عربية: الَشّط      
  .أو النهر

  .الشطوط، وهم سّكنوا: واجلمع
  .َشّطٓا: ويف السريانية

  .شت عربان: انظر :ٔشّط َعَربان      

): العربيـة (مصدر َشـَطر  : عربية: الشطٔارة      
  .اتصف بالدهاء واخلباثة
  .شطارت: كيةواستمدت التر

 -انظرهـا   –بنوا امسًا مـن شـطف   : طۤافةالْش      

يغسـل بـه   : وأطلقوها على املاء يشطف بـه أي 
وأطلقوها جمازًا على الطعام يؤكل بعد اآلخر ليزيـل  

. أكل مسّقعة وجعل شطافتا جـبس : طعمه كقوهلم
كما أطلقوها جمازًا على مرقة الطبيخ الناقصـة مـا   

ومنها أن تكون معّقدة، تستلزمه من عناصر طبخها، 
َهي مرقة كّبة بسـّماقية؟ هـي   ]: ومنها كمتهم[

  .شطافة
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! ْوِلي على هالقّصـاب ويل ]: من كالمهم[
ريه ٕزۤفـر مـا   گأن: ساوى لنا حلمة بكرز، أوًال: قال

إي : اجنلى من أيام نوح وال عّدى على مبّيض، ثانيًا
رّش عليها شوية قرفة، شلون بساوّيا وخبسر محرتني؟ 

: واملرقة قول شطافة قرمز وال ختـاف، رابعـاً  : الثًاث
والت اللحمة خسا عليها تكون حلم معـز أو  گلگو

  .حلم مجل، حلم إۤيش ما بعرف
: شطب الكلمَة وشطب فوقها: عربية: َشٔطب      

وكمـا   -كما يف املنجد  -مّد عليها خطًا إللغائها 
  .تستعمل اليوم

ىن ألَغى مل ترد مبع» شطب«ونّبه ناقد إىل أن 
  . أو حما إال يف العهد األيويب

  .انشطب للمطاوعة: وبنوا منها
: الضـياء : قال الشيخ إبراهيم اليـازجي يف 

من شـطبه بالسـيف شـطب    : قيل :٢١ص ١٨٩٨س
إذا كانت غلطًا فضرب عليها : الكاتب على الكلمة

وقد اجتمع املعنيـان  . خّطًا بالقلم، إشارة إىل إبطاهلا
شعر البن حجـة احلمـوي يف   من طريق التورية يف 

  :غالم قد شطب وجهه، وهو قوله
  من َشكُله ُمحّوُط  بالصدغ أبَدى َشطبًة

  زاد اللَغُط: فقال  ـاه عن أمرهـسألت
  ُمشّكل ُمَنّقُط    بدا يل عارٌض: قلتم

  هذا ُغَلُط: وقلُت    جئُت شطبُت فوَقه
  :شطب عنه: جاء فيه» املنت«على أن 

نقله صاحبه أو عدل عدل، ومنه شطب احلساَب إذا 
  .عنه

بنوا على فّعل للمبالغة يف التعدية مـن  : شّطب      
  .شطب املتقدمة

  .ْتشّطب: وبنوا منها على ْتفّعل للمطاوعة
: شطحو عاألرض ونزل فيـه : يقولون: َشٔطح      

هون بوجعك هون ما بوجعك، حتريـف سـطحه   
  .بسطه): العربية(

ـ  : اسلنطح: ويدانيها يف العربية ى وقـع عل
  .وجهه

امتّد، مـدَّ، بسـط،   : ْشطح: ويف السريانية
  .سطح

  .انظر شّطح وتشّطح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، شـطح، وشـطح خيـالو   : يقولون: َشٔطح      
  .وكأا عاّمية: وشطحت معو، قال يف التاج

  : ويف أصلها املذاهب التالية
َبُعـد،  : أي) العربيـة (أا حنت من شّط خياله  -١

 .وجعلت اخلاء حاء
: َبُعـد : أي): العربية(حتريف َشِحط املكاُن  أا -٢

 .وهو مذهب الشيخ أمحد رضا
 .امتّد): السريانية(» ْشَطح«أا من  -٣

كلمات تصدر عنهم يف : وشطحات الصوفّية
  .حال غيبوبتهم فال يشعرون أم شّذوا

احلّالج والبسطامي : واشتهر منهم بشطحاته
صــاحب التفســري، والســهروردي : والُتســَتري

  .النسيميو
بنوا من شطحو عاألرض على فّعـل  : َشطّٔح      

  .للمبالغة يف التعدية
: ْتَشّطح، ومصدره: وبنوا مطاوعه على تفّعل

  .الْتٕشطّٓح
  .شطح: انظر
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  .جعله نصفني: شطر الشيء: عربية: َشٔطر      
  .انشطر: وبنوا منها للمطاوعة

، جعلـه نصـفني  : شّطر الشيء: عربية: َشطّٔٔر      
  .وشّدد للمبالغة يف شطر

  .تشّطر للمطاوعة: وبنوا منها
الشـيخ  : قال]: من عثرات األقالم[: الَشطٔرة      

الشطرة مـن البيـت،   : ويقولون: إبراهيم اليازجي
أحد مصراعي بيت الِشعر، وإمنا يقال يف هذا : يعنون

  .ال الشطرة: املعىن الَشطر
الشـطرتني  : وعلى مـا تقـدم ال يقـال   

  .بل الشطرين واألشُطر والشطرات
أفرط يف : جعلوها امسًا من شّط الولد: الَشٔطط      

  .انظرها  .منحه احلرية والرفاه

غسـله،  : شطف الثوَب وغريه: عربية: َشٔطف      
شطف زيـق  : وهم يستعملوا لغسل جزء من كل

  .لباسو

لغـة  : يريد(وهذه سوادّية : »القاموس«ويف 
  ).سواد العراق
  .كذا لغة مصر: »التاج«ويف 
  .وكذا لغة الشام: »املنت«ويف 

  .انشطف للمطاوعة: وبنوا منها
. شّطف وْتشّطف، واألشطف: كما بنوا منها

  .انظرها
  .نّظف: شطف: ويف هلجة حضرموت

  .غسل: َشَطف: ويف السريانية
  .غسل): بالسني املهملة(َسطف : ويف العربية
  .شطف احلوش والعتبة: يقولون
: نجار اخلشبة، يريـدون شطف ال: ويقولون

  .صقلها بالرندج أو املربد أو اإلزميل أو ورق القزاز
شطف احلّجار زيـق الدرجـة،   : ويقولون

أزال زاويتها وجعلـها خطـًا منحنيـًا مث    : يريدون
  .صقلها

شطف البّلورجي املراۤية، وشطف : ويقولون
كلها كما تقدم وكلها جماز من ... احلّداد احلديدة و

  .*غسل: شطف
بعد ما أكل شـطف ّمتـو   ]: ن جمازامم[

  .بربتقانة، أو بچنق زرَده
ساوى لنا أبو عبدو شـطفة  ]: من كنايام[

: ّمت يريدون ،كالمو مشطوف ميت. ّمت على كيفك
  .كان وسخًا مث حاول تنظيفه

اشطوف بيَتك ما بتعۤرف منو ]: من أمثاهلم[
  .بدوسٓو واخسٓول وّچك ما بتعۤرف منو ببوسٓو

  
  
  
  

                                                
ذهب، يقولونها لمن : وقد يستعملون شطف بمعنى - *

  .اليرغبون فيه أو في بقائه

بنوا على فّعل للمبالغة يف التعدية مـن  : َشّطف      
  .شطف املتقدمة

  .ْتَشّطف للمطاوعة: وبنوا منها
: الُشطفة مـن الشـيء  : من العربية: الٕشطۤفة      

  .القطعة منه
  .انظرها  .»الشقۤفة«ويالحظ قرب لفظها من 

َشطوط إبنو َتصار يركـب  : يقولون: َشْطٔوط      
ما مّنو خري، والشـطوطة يف  عليه، والولد اَملَشطٔوط 
. بنوا على َفْعَول مـن شـطّ  : التربية مرض مالو دوا

  .انظرها وشطط
  .ْتَشْطٔوط: وبنوا منها للمطاوعة

أطلقوها على القّدامية السفلية تكون : الْشطيح      
: على معقد الزّنار يستعملها صاحب كـل صـنعة  

القندرجي واإلسكاف والقّصاب والكنيفايت واحلّالق 
  ...و
  



٦١ 
 

: بنوا على ْفعيل مبعىن املفعول مـن شـطح  
  .انظرها  .بسط

: شظف العيش: من مفردات الثاقفني: الَشٔظف      
  .ضيق املعيشة: عربية
الفلقة : الَشظّية: من مفردات الثاقفني: الَشظيّۤة      

تتناثر من العود أو العظم وحنومها، وهم أطلقوها على 
. لقنبلـة وحنومهـا  القطعة املتناثرة من احلجر ومن ا

  .الشظايا والشظّيات: واجلمع
  .نشرت أشّعتها: حتريف أشّعت الشمس: َشّع      
أطلقوها على من يغزل وينسج شـعر  : الَشّعار      
  .خذ منه بيوت الَشعر للبدوتاملاعز للت

  .خيوط النور من مصدر نور: عربية: الُشعاع      
  . األِشّعة، وهم رّدوا الشني: واجلمع
  .تمدا التركيةواس

ـ ]: من اصطالحام احلديثة[ ت أشعة ما حت
شعة إْكس، أشـعة  احلمراء، أشعة فوق البنفسجية، أ

  .نگرنت
يف البـاب، مـن   : ]من قرى حلب[: ْشعاال      
. الُسعال، كما يرى األب شـلحت : َشْعٓال: اآلرامية

  .٧٣ص: حلب

أطلقوها على القضيب من املعدن يف : الَشّعاۤلة      
ه فتيلة تغمس مبادة مشتعلة وتشتعل هي لتشـعل  رأس

  . املدفأة وغريها
  .الشّعاالت: واجلمع

الذي قبل  عيد األحد: أو السعانني: الَشعاِنني      
  .خّلصنا: شعنا مبعىنأو: الفصح، من العربية

القبيلة العظيمة، اجليـل مـن   : عربية: الَشْعب      
ّمة اليت الناس، والعصر احلديث يطلق الشعب على األ

  .تسكن وطنًا واحدًا وتتكلم بلغة واحدة
  .الُشعوب، وهم سّكنوا: واجلمع

  
  

لبس شـعيب وغنـا   ]: من تعبريام احلديثة[
  ....شعيب ورقص شعيب وأكلة شعبية و

فالن إلو شعبّية، يريدون أنه يتزّعم : ويقولون
  .الشعب

صوت الشعب مـن صـوت   ]: من أمثاهلم[
  .الرب
ها على مفترق غصـنني مـن   أطلقو: الٕشْعب      

تباعد ما بني القـرنني  : الَشَعب: الشجرة، من العربية
  .أو املنكبني

ويصلون بني الغصنني القصريين املبتورين من 
شجرة مطاطًا من الكاوتشوك ليتخذوا منها ملطشـًا  

  . لصيد الطيور
  .الْشعوبة: ومجعوا الشعب على

بوا، االوالد عم بلعبوا وبشـعْ : يقولون: َشٔعب      
يهيجـون  ): بالغني املعجمة: العربية(حتريف يشغبون 

  .الشر
صـار ذا  : َشّعب الزرُع وغريه: عربية: َشعّٔب      

  .جعله ذا ُشَعب: ُشَعب، األمَر أو احلديَث
  .تشّعب للمطاوعة: وبنوا منها
  .حكۤاۤية طويلة وْمَشّعۤبة: يقولون

ر اسم الشهر الثامن من الشهو: عربية: َشعبان      
وشعبان يف العربية ممنـوع  . يومًا ٢٩القمرية، أيامه 

  .من الصرف بعلة العلمية وعلة زيادة األلف والنون
  .وينعت باملعّظم وبالشريف

 :٦١ص »اآلثـار الباقيـة  «ويقول البريوين يف 
): منـه  ٣٢٥صمث يقـول  . (وشعبان لتشّعب القبائل

شعبان النشعاب القبائل فيه إىل املناهـل وطلـب   
  .على إثر قعودهم عنها يف رجب الغارات

ظهـر  : ألنه َشَعَب أي: »لسان العرب«ويف 
  .بني شهري رمضان ورجب
  .لتشّعب العدّو: ومنهم من يقول
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  .شعبان: ومسوا ذكورهم
: واستمدته السريانية من العربيـة وقالـت  

  .َشٓعبان
عم خبٓلط شعبان برمضـان  ]: من كمام[

  ).أو مع رمضان(
ا اشتريت مكنسة يـوم  إذ]: من اعتقادهم[

نص شعبان ما بصري تدّخال من باب الدار، بعود جبي 
عزراهني وبكنس حدا من سكان الدار لكن بصـري  

  .تقّلبا عالسطوح أو عأرض احلوش
ويعتقدون أن يف السما شجرة وكل إنسـان  
من سكان األرض مكتوب امسه علـى ورقـة مـن    

لقادم أوراقها، وإذا كان مقدرًا له أن ميوت يف العام ا
  .سقطت ورقته من الشجرة يف نصف شعبان

سنبوسك شعبان بتطلـع رحيتـو   : ويقولون
  .لسابع مسا

يف ليلـة   :٢٦٩ص ١جـ :النهر: وقال الغزي يف
النصف من شعبان جيتمع الناس يف املساجد واجلوامع 
بني العشاءين ويتلون دعاء يسمونه دعاء ليلة نصف 

ويعيـدوا  شعبان، فيلّقنهم الشيخ إياه كلمة كلمة 
ويكرروا ثالث مرات، ويقدمون على كل مّرة منها 

وأكثر الناس مواظبون علـى  » ياسني«تالوة سورة 
قراءة هذا الدعاء يف تلك الليلة، حـىت كأنـه مـن    

  .الفروض الدينية
ويتمثل رّواد احلانات الشعر العـريب التـايل   

  :كثريًا
    إذا العشرون من شعبان وّلت

  فواصل شرب ليلك بالنهاِر                      
      وال تشرب بأقداٍح صغار

                      ...*  
ينادي أحدهم ولـدًا ّمسـوه   ]: ويف ألعام[
  !شعبان: شعبان

                                                
  فإن الوقت ضاق عن الصغار... -  *

  .وهو شعر يرد عند المتصوفة      

  ).وميّد شفتيه طويًال(فيحيب َشْعَبكو كو 
اسم عشرية كبرية نصف متحضـرة  : شعبان      
ذات فروع كثرية، تقـيم يف  » أبوشعبان« بـتعرف 
  .ة وجنويب جبل مسعان ويف احلّصالرق

ال تشعبطي وال تزعبطي أش : يقولون: َشْعبط      
انظرها  -شبط : بطلع مّنا جوۤزك جتّوز عليكي، حتريف

  ).فّعل: (فهي على وزن َفْعَعل -
  .الشعبطة: ومصدره عندهم

  .تشعبط: انظر

: الغصن، وجمـازاً : الُشعَبة: من العربية: الٕشعۤبة      
  .الناس أو من العمل الطائفة من

واستمدا التركية وأطلقوها على فرع مـن  
التحـّري،   شعبة التجنيد، شعبة: أعمال الدولةفروع 

  ...الشعبة األوىل و
ما ينبت مـن  : الَشعر والَشَعر: عربية: الَشْعر      

  .مسام بدن اإلنسان واحليوان وليس بصوف وال وبر
  .ظفرالشعر وال: ٤٢٤ص ٦س: جملة الضياء: انظر

  .وهم سّكنوا... الشعور و: واجلمع
الشـعرة والشـعراي   : والواحدة عنـدهم 

  .والشْعراية
  .الَشعرات والشعرايات: واجلمع

ويقابل الشعَر الريش عند الطيور واحلراشيف 
  .عند الزواحف والقشور عند السمك
  .وأقل الشعوب َشعرًا املغول

وأكثرهم َشـعرًا سـكان قـارة أسـترالية     
  .األصليون
ذو شعر الـرأس األمحـر متوسـط    : لواوقا

، أمـا أسـود الشـعر    ٢٠٠,٢٩شعريات رأسه هو
شعرة، وأما أشقر الشـعر   ٥٠٠,١٠٥فمتوسطها هو

  .شعرة ٠٠٠,١٥٠فمتوسطها 
إملْشۤعر واملشعرۤاين : ويسمون ذا الشعر الكثري

  .الَشِعر واألشَعر والَشعراين: وعربيها
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  .١١٠و ١٦ص ٢جـ: انظر اية األرب للنويري

  ).بالسني املهملة(َسَعر  :والَشعر يف العربية
َسـعرا  : َسعرٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).كالمها بالسني املهملة(
  .ويف اآلشورية البابلية، َشرتو

: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 
  ).بالسني املهملة(ۤسۤعۤرت 

ملقـاط  : وللشعر ملقط ينتفونه به يسـمونه 
  .الَشعر

َشَعر القطرميز وانشعر، : وا من الَشعر فعلوبن
  .صار فيه خط كخط شعر البدن: يريدون

غـب سـفرجل،   شعرو ز]: من تشبيهام[
  .شعرو ْمسّالت

ۤهيك وۤهيك يف شعر شفتك ]: من كنايام[
: أي(ضربو صواب ما بنٓبت عليـه شـعر   . الفوقانية
فالن بياخد من كل دقن شعرة وبسـاوي  ). فجرحه

هالشـغلة  ). هي من كنايات جند أيضًاو(حلالو دقن 
). رجـل : أي(الفاْينة ما بساوّيا واحد يف وچو شعر 

فـالن ٕبْحٕسـبا   ). شـاطر : أي(فالن بشّق الشعرة 
بطالع مـاألقرع  . ت الشعرة مالعجنيبسٓل. عالشعرة

  ).مشّبث: (شعرة ومن احلفيان نعل
عقد شعر : يب القاسم البغداديويف حكاية أ

  .بلحيته أنفه
اللي إلو يف اجلمل شعرة ْبَنْيخو ]: مثاهلممن أ[

وساد هذا املثل على لفظ يدانيه يف سورية ولبنـان  (
. كلما ابيّض شعرو ٕحلي كعرٓو). والعراق وفلسطني

وهو سائد يف معظم اللهجات العربية (أدّق مالشعرة 
  ).والقدمية واحلديثة

املرا الزم تستر شـعرا يف  ]: من اعتقادام[
إذا املرا صّرۤحت شـعرا  . وَّا املاليۤكةالبيت متا يشوف

إذا نام العريس ليلـة الدخۤلـة   . بالّليل ّر شعر خبتا
إذا انقرۤفت اإلبۤرة يـوم السـبت   . بتطّب شعرة خبتو

مطر . وچّكيناها بتوب مرا ما بعود بنقرف شعر راسا
. اجلدي فيه شعرة ماجلان. نيسان بطّول شعر اإلنسان

اللـي بتبِكـي   . خلرتيرالديك اهلندي فيه شعراي ما
البتعطّۤر شعرا كتري . وبتنام بطلع ال شعر جّوات عيونا

  .بشيب شعرا قوام
لوكان بالشعر خري ما طۤلع ]: من كمام[

ال ! يا أقـرع ). يظنون أم يسجعون(عدناب اخلۤيل 
شعراي مـاخلرتير  . طلعاَسك ما بتتتمقرع شعرة بر

ـ م يَت. القرعا بتتكّنى بشعر بنت اختا. مكسب ر گ
  .حىت طلع بسقف حنكو شعر

  .خلِّي َشعۤرك ْمَدّلى]: من شديام[
  .شعراية النيب: انظر

: شعر بـه : من مفردات الثاقفني، عربية: َشٔعر      
  .أحّس به

  .انشعر فيه: وبنوا منه للمطاوعة
  . قال الِشعر: َشَعر: عربية: َشٔعر      

  .عم بشعر حببيبتو: يقولون
يف هالقطرميز شْعر، وهالَچَنق : لونيقو: الٕشْعر      

اخلط الذي حيدث يف الزجاج إثـر  : مشعور، يريدون
  .بنوه من الَشْعر ألنه يشبهه، التطامه

  .َشَعر وانشعر: وبنوا منه
فالن مشعور، يريدون أنـه  ]: من جمازام[

جمنون، أي هو كاآلنية التطم مبصيبة فحدث فيه ٕشعر 
  .فأصبح ال يعّد سليم العقل

الكالم املـوزون  : الِشعر: من العربية: الٕشْعر      
  . املقّفى

فّن التعـبري عـن   : طالح علم اليومويف اص
  .الشعور منثورًا أو منظومًا

  
  
  
  



٦٤ 
 

والِشعر أصل معناه الغناء، وهذا املعىن بقـي  
أيضًا، » شري«الغناء وبلفظ : »شور«يف العربية بلفظ 

العرب واليهود أقدم من » نشيد األناشيد«وا مسي 
  .يف نظم الشعر والتغين به

» السـورة «يف العربية » شور«ويداين اللفظ 
فهي إذن استعريت من معىن الغناء إىل الفصل مـن  

  .القرآن
  .أنشد شعرًا: واحتفظت العربية بقوهلا

  .ِشعر وأشعار: واستمدت التركية والفارسية
الشـعر االرجتـايل،   ]: من تعبريام احلديثة[

شعر املطلق عـن القافيـة، الشـعر    الشعر املنثور، ال
  .الصويف، الشعر الغنائي، الشعر الرمزي

أطلقوها على ناتئ معدين : أو الشعراية: الَشْعرا      
  .يقوم وسط قضيب امليزان يعرف به استواء الكفتني

شغل فـالن مظبـوط عالشـعرا،    : يقولون
  .وحاسبين عالشعرا أو عالشعراية

عتقاد أن من املخلفات يسود اال: َشعراۤية النِبي      
منها  –انظر املخلفات النبوية ألمحد تيمور باشا  -النبوية شعره 

شعرات يف خمتلف بالد اإلسالم، منها شـعرات يف  
ـ   ت احلريـري ال يظهروـا إال يف   محاة عنـد بي

  .ستسقاءاال
  :أما شعرات حلب فهي

 .شعرة اجلامع األموي -١
ا الشـيخ  شعرة يف احللوّية، كان حدثين متوليه -٢

عبد الوهاب طلس أنه اشتراها من إستنبول بـألف  
 .لرية عثمانية ذهبية وحاسب األوقاف على هذا املبلغ

أهـدى   :٨٦صيف منظومة الشيخ وفا الرفـاعي   -٣
شاد إىل ا بك األمـريي شـعرة   السلطان حممد ر

 .١٣٢٩سنة
  .شعرة يف زاوية الرفاعي يف حي البّياضة -٤
 .ربلي يف حي العقبةشعرة يف دار حممد احل -٥
شعرة يف دار احلاج حممد ططرى يف حي بـاب   -٦

 .األمحر، باعه إياها الشيخ عون اهللا اإلخالصي

شعرة يف دار احلاج عبد احلميد املهندس يف حي  -٧
 .جب أسد اهللا

ربيـع   ١٢وشعرة اجلامع الكبري ختـرج يف  
خترج من شبكة  -املولد  انظر –يوم املولد النبوي : األول
يا باحتفال حيملها شيخ اجلامع، والناس حولـه  زكر

الصالة والسالم عليك يا مـن  « بـيرفعون أصوام 
تعاد وتعاد حىت ينتـهي النـاس مـن    » عظمك اهللا

تقبيلها، وعند محلها تسري املباخر حوهلا حىت ترتفـع  
فوق سيبا وسط القبلّية، وهنا تفتح صـررها بقجـة   

شال حـىت  تدثر بقجة، وكلها من نفيس النسيج وال
ة باملسك، فيتـهافت  خمتبدو أخريًا طي زجاجة مض

  .الناس ويقّبلوا
  .انظر الفوات :ةالٕشعۤر      

  :نسبة إىل الَشعر، أطلقوها على مايلي: الَشعريّۤة      
اخلزانة يتخذ باا من شبه املنخل املعمول مـن   -١

ومهمة ، الَشعر قدميًا ومن خيوط معدنية دقيقة حديثًا
عليـه  زانة حفظ الطعام فيها من أن تسـطو  هذه اخل

 . ليه اهلواءاحلشرات مع مراعاة أن يدخل إ
  .النملّية: ووضع هلا امع امللكي يف مصر

احلاجز الغربايل كان يتخذ يف كنائس النصارى  -٢
 .حاجزًا بني الرجال والنساء

: ١١١ص ١جـ :»وثائق تارخيية عن حلب«يف 

  .إزاء الشعرية :دفن أمام هيكل القربان املقدس
  .ياما يف الشعرّية بلّية]: من أمثاهلم[

كما يسميها علم التشـريح   -األوعية الشعرية  -٣
وهي، الشبكة من أوعية الدم الدقيقة بني الشـرايني  

 .واألوردة
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يف جبل مسعان من ] من قرى حلب[: َشعشور      
السور املغَلق، كما يـرى األب  : شع شورٓا: اآلرامية
  .١٨٩ص ٣٨املشرق س :أرملة يف

: شـعطت النـار، يريـدون   : يقولون: َشٔعط      
اشتعلت والتهبت، مل جند هلا أصًال، وهـي حتريـف   

  .اشتعل): العربية(شاط 
  .شعوط: انظر

: شعط السـوق، يريـدون  ]: من جماوزام[
  .ارتفعت أسعار البضاعة

اسم شارع قرب اجلديدة، والَشعَشع : َشعَشع      
  .يلعربية مبعىن الطو

  .أهلبها: شعل النار وأشعلها: عربية: َشٔعل      
اشـتعل، وزادوا هـم   : ومطاوعها العـريب 

  .انشعل
  .انظرمها وشعَّل

شعل الشمعة والسـرۤاج واللمٔبـة   : يقولون
  ...والبّبور واحلّمام والفرن والوجاق والسيكارة و

واحد حليتو عم بتلّب والتاين ]: من كمام[
فالن يف النهار بلوط بلـوط  . عم بشعل سيكارتو مّنا
  .ويف الليل بشعل زيوت

عـة  متل الشۤاۤعل مشۤاع بقا]: هاممن تشبي[
  .ل وال بلّبمتل خشب الدلب ال بشع. العميان

بتاكل مّنـو  : الَغِني زيت حلو]: من أمثاهلم[
  .وبتشعل مّنو

اللي بتشعل الضو قبـل  ]: من كتاب اللباد[
بتشٓعل سيكارتو من  اللي. ب بتجّيا جۤيجة الٕفقراملغۤر

إذا شعلوا ضـّوين  . طرف دون طرف بكون عشقان
  .يف البيت حبضر اخلضر

  ]: من هنهونام[
  فوق الدار عّلييت! يا ٕنجمة الصبح

  َشّمييت رحية احلبايب وجييت وضّوييت       
  ندرًا عليَّ إذا راحوا على بييت

  ليب إن خلص زييتگالشعل هلم شحم        

  .مبالغة يف شعل: ةعربي: شعّٔل      
هلب النار، مـا  : الُشعلة: من العربية: الٕشعۤلة      

  .الُشعالت والُشَعل، وهم رّدوا: أشعلتها به واجلمع
  .شعلت، ومثلها الفارسية: واستمدت التركية

فالن شعلة نار، وشـعلة  ]: من استعارام[
  .ذكا، وشعلة مهّۤة

أبـوه  حممد بن أمحد بن املوّقع، كـان  : شعۤلة      
كافـل حلـب، مـات    : عند خريي بـك  موقعًا
  .ه٦٥٦سنة

أتـى  : من مفردات الثاقفني، عربيـة : َشْعٔوذ      
تري األشياء للعني بغـري مـاهو   : بأعمال كالسحر

  .عليه
  .الشعوَذة، وهم أمالوا: واملصدر
  .اْملشعۤوذ: اُملشعِوذ، وهم قالوا: والصفة

شـعر  مصـدر  : الُشعور: من العربية: الْشعور      
أحّس به، وهم يستعملوا مبعـىن اإلدراك  : بالشيء

  .احلّسي بال دليل
  .جرح شعوره: واستمدوا من الغرب قوهلم

بنـوا علـى   : شعوطت النار: يقولون: َشْعٔوط      
  .انظرها  .فعَول من شعط

وهو يف القرآن : مسوا به ذكورهم قليًال: شۤعيب      
  .اسم نيب

جدِّي : أبّوا قالتسألوَّا عن ]: من كمام[
  .ُشعيب
أطلقوها على ضرب من النسيج كان : ْشۤعييب      

  .استحدثه حائك حليب امسه شۤعيب
فطرية حتشى بالقشـدة أو بغريهـا   : الْشۤعيبيّۤة      

وتطلى بالسمن وختبز، ويف محص ومحـاة يطلوـا   
بالسمن والشحم، والغاية من الشـحم أن تنـتفخ   

  .فيعجب منظرها
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  :تها مذهبانويف تسمي
 ىل حلواين ابتدعها امسه شعيب، وهوأا تنسب إ -١

شأا شأن املامونّية تنسـب إىل مبتـدعها   : جمهول
 .املأمون وهو غري اخلليفة

أا كانت كبرية احلجم تكفي الشعيبية الواحدة  -٢
الـيت تشـبع   : لوقعة الفطور، فسّموها الشّبيعّية أي

 .وحدها، مث حّرفت إىل الشعيبّية
  .الشعيبّيات: جلمعوا

يؤنس ذا املذهب أن حلب نظمت كـثريًا  
من مرافقها فجعلت الشنبل مؤونة عـام لشـخص   
واحد وجعلت الصاية ذات مقياس يكفي الشـخص  
الواحد، فال جرم أن الشعيبّية الواحدة اليت كانـت  
تصنع حبجمها القدمي وبالسمن العـريب وبالقشـدة   

  .كفيلة باإلشباع
املامونّية ال تعمل إال يف وكانت الشعيبّيات و

الربيع ولطعام الصباح فقط، مث صارتا لطعام صـباح  
  .كل الفصول

وكان احللواين صيفًا حيّول حانوته إىل بـائع  
  .العنب واجلبس وحنومها

واشتهرت شعيبّيات إدلب بكربها وأا تعمل 
بالقشدة إذا وّصي عليها، على أن شعيبّيات حلـب  

  .تبقى أدق صنعًا
الوربات ألا : ات يف الشام يسمواوالشعيبّي
  .مثلثة الشكل

  :ومن معارضات الزيين
وشعبياته أيضًا البغاجا سنا القشـطاء منـها   

  التهب
ـ  :»وثائق تارخيية عن حلب«يف    ٧٧ص ٣جـ

فطرنا شعيبّيات يف جنينـة  : »يومية نعوم خباش«عن 
  .املّالخانة
شّحاد وقف على حلـواين  ]: من نوادرهم[

  .بقول لك اهللا عطيين شعيبّية: وقال لو أعور ببانقوسا
 .رو جيب عالمة من عندو -

  .بعالمة ما عورلك عينك: را وأجا وقال لو
 .خٓو خٓو وافرٓوق مسانا -

ويزعم احلمويون أن أهل محص ينادون على 
  !إملن طظ مني ياِبي: الشعيبّيات

نبات من ضروب : الَشعري: من العربية :الْشعري      
أوسع النباتات انتشارًا لقدرته علـى  احلبوب، وهو 

احتمال العطش وخمتلف درجات احلرارة، حىت لينمو 
  .يف الدائرة القطبية كما ينمو يف الدائرة االستوائية
  .والشعري من أقدم ما عين اإلنسان بزراعته

وكان الشعري املصدر الرئيسي لدقيق اخلبـز  
  .مث حل حمله القمح. م١٦حىت القرن 

 يف مصر ضمن آثار العصر ريوعثر على الشع
  .احلجري

أبو الطب يف الشعري جملـدًا  : وأّلف أبيوقراط
  .كامًال

  .وأهم ما يتخذ من الشعري اآلن البرية
  .١٥٥ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري

  .٧١ص: والنجيليات
  .٦٩ص ٣٤وس ٨٤٠ص ١٦س:واملقتطف

الْشـعرية والشـعرياي   : واحلبة منه عنـدهم 
  .والشعرياية

  .الْشعريات والْشعريايات :واجلمع
  ).بالسني املهملة(ۤسۤعرمي : ويف العربية

  .ْسٓعرٓا، ويف الكلدانية ْسٓعرا: ويف السريانية
  .شعر: اريتگويف ملحمات أو

محطـة إال  : وإذا جاء أحد من مهمة سألوه
  .أجناح أم خذالن؟: شعري؟ يريدون

ك ْشـعري  خبزي ْشعري وخبۤز]: من كمام[
والشـعري   اهللا رّدو عن الـتنب .تعيري؟ولۤيش كّلو هال
  .طالع مّني يف هالبيعة حق شعرياتو. حبسنة الدواب
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مـأكول  : متل خبز الشعري]: من تشبيهام[
  .ومذموم

إذا مات أبوك وأنۤته زغري ريب ]: من أمثاهلم[
هاألرض بتربِّي حنطة وشعري . لك عرتة وابدور شعري
 أكۤلـت  لوال تدبريي محطـيت . ما بترّبي ولد زغري

  .شعريي
قال للشيخ كامـل الغـّزي   ]: من نوادرهم[

اليوۤمه ال توجّۤه عشـا،  ! شيخي: واحد من اصحابو
  .بّدي أسكب لك

وعند املسا بعت لومطبقانّية، فتح أول مطبق 
  .الشيخ شاف فيه تنب والتاين شعري والثالث فّصة

سّكٓرن ورّدن وعطى حلامال ورقة مكتـوب  
  :فّيا

      عامكمأهديتمونا كل مونة 
  ببقيتْه ؟) هواكُم(أفتأكلون                      

من اصطالح جتار احلبوب، أطلقوه : ْشعري الَنيب      
  .على ضرب من الشعري يشبه احلنطة يف لونه

كان املصريون القدامى يأكلونـه غّضـًا يف   
  .أعياد هلم

نبات جمفف جيلب من اهلنـد  : الشعۤرية اهلنديّۤة      
  .ارون، وكان يداَوى به اإلسهاليبيعه العّط

أطلقوها على فتائل عجني احلنطـة  : الْشۤعرييّۤة      
تشبه بعد فتلها شكل الشعري، جتفف وتضـاف إىل  

  .الرز أو إىل الربغل تفننًا
الشعريّية كانت تسمى : »شفاء الغليل«ويف 
  .اُملفّتلة: عند العرب

ـ  :»وثائق تارخيية عن حلب«ويف   ٨٤ص ١جـ
ـ الرطل منها  :ويقول» لشعاريةا«: يرمسها  ٤٨ بـ
  .١٧٨٦هذا سنة. غرشًا

  
  
 

  .كثري الشغلال: عربية: الَشّغال      
وكـثري مـن   ، الشّغالة، وهم رّدوا: واملؤنث

  .األعمال يقوم ا الشّغاالت ال الشّغالون
متل فرۤشة سياهو َمَتٓلـون  ]: من تشبيهام[

 كـان يالعبنـا يف  : نعرفـه (شّغالة من مخسني سنة 
، أما قصة فرشته فكان يف بيته فرشة واحدة )الطاولة

له وألبيه العجوز ينام فيها سياهو من نـص الليـل   
وحىت الضهر، مث ينام فيها أبوه من الضهر حّتى نص 
الليل، أما تدفئة الفرشـة فهـي حبكـم اسـتمرار     

ومع هذا فعّودوا هرة تأيت وتنام فيها مـىت  ، استعماهلا
  .من عندهمشاءت على أن طعامها ليس 

واقترحُت أنا أن تضم الفرشة إىل متحـف  
  .حلب، ولكن مالّبوا طليب

كثـرة  : من مفردات الثاقفني، عربية: الَشٔغب      
  .اَجلَلبة والَلَغط، الَشّر، الفتنة

  .شاغب: انظر

اسم قريتني يف جسر ]: من قرى حلب[ :َشْغر      
الَشغر الفوقاين والَشـغر التحتـاين، مـن    : الشغور
كما يرى  –العني، احلوض الساقية : َشجرٓا: راميةاأل

  .٨٤ص: حلب  .األب شلحت

َشـْغۤرت  : من مفردات الثاقفني، يقولون: َشٔغر      
خلت من موظف يقوم ـا، مـن   : ة، يريدونوظيۤف
مل يبَق فيها مـن حيميهـا   : شغرت األرض: العربية

ويضبطها، فاستعماهلم شغر املتقـدم إذًا اسـتعمال   
  .جمازي

زل حلب وكانت ن: يوسف بن أمحد: الُشْغِري      
  .ه٨٨٥له مؤلفات، مات سنة

جعلـه  : شغله وأشـغله بكـذا  : عربية: َشٔغل      
  .أهلاه: مشغوًال به، عنه
  .الَشغل والُشغل، وهم رّدوا: واملصدر
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واشتغل  -انظرها  –انشغل للمطاوعة : وبنوا منه
  .وْتشّغل، والشّغال والشغۤلة والشّغيل

َشَجل، ويف الكلدانية مثلـها  :  السريانيةويف
  ).افًاگوكالمها تلفظ جيمه (

ومسوا الدرس الذي يشتغل فيه الطالب بعمل 
بعض النماذج من الورق امللّون واملقوَّى واخلشـب  

  .درس األشغال: واملعجونات وحنومها مسوه
ومسوا الوزارة اليت جتهز للدولة الطرق العامة 

  .وزارة األشغال العامة: هاوما إليها من مرافق مسو
ُحكم عليه باألشغال : ومن مصطلح القانون

  .الشاقة
  .الشغۤيل: وصّغروا الشغل على

  .فكرو مشغول وبالو مشغول: ويقولون
هالدبس شغل وۤين؟ وهالبنـدوة  : ويقولون

  شغل وۤين؟
  .جبس شغل األنصاري: ويقولون
  .عندوشغل شاغل: ويقولون
والد، عم حبكي كـالم شـغل ا  : ويقولون

كالمٓو شغل عناْتٔرة أوْمجۤانني أوسرسرّية أو قرفانني، 
أو شغل خدين جيتك، أو شغل واحد ما هو مهـتم،  

  ...أو
  .درس األشغال والرسم: ويقولون
  .دائرة األشغال العامة: ويقولون

مصطلحات األشغال : ٣٦٨ص ٢جـ ٧الد: انظر جملة اللسان العريب
  .العامة

متل أم . حش شغلفالن ج]: من تشبيهام[
بنّبـه  : متل مأّدن محـص . فاضۤية ومشغولة: العروس

  .الناس عالصالة وبرو لشغلو
بقيم مـن  : هاد شغل مصر]: من كمام[

فالن عقلـو  . كل معّلم عرصة شغلو. عبكرا للعصر
  .شغلوا الكلب بعضمة. شغل إيدو
  

املـالٓو  . فالن حاضر اجلسم مشغول العقـل 
هادا شغل ). أم يسجعون يظنون(شغۤيل نومٓو أخۤير 

إذا ّمت . فالن كل شغلو على أهللا وتوّكلي. املالو ْشغۤيل
  .طّباخنا غزاۤلة شغلنا كّلو رذاۤلة

  .هادا شغلو ضّو]: من جمازام[
العمر خبلـص والشـغل مـا    ]: من أمثاهلم[

  .املشغول ال ُيشَغل. املال بشٓغل البال. خبلص
مـل يصـنع   قوه على كل عأطل: ٕشغل اإلبۤرة      

  .باإلبرة كالزريۤفة والتنتنة والعرقّيات، وبعض البسط
  .اْملشّغل: ويسمون شغل اإلبرة أيضًا

ذكـر  » املزامري«ويف» سفر القضاة«وورد يف
  .ما نسميه اليوم شغل اإلبرة

جعله : بنوا من شغل على َشّغله، يريدون: َشغّٔل      
  .يشتغل

  .شغل اإلبرة: واْملشّغل عندهم
  .ْتشّغل: عه على تفّعلوبنوا مطاو

ل مصرياتو بالفايظ، عم بشغّۤ]: من كالمهم[
  .هادا عم بشغّۤل بيناتكن َتْيوقّٕعا

عليه دقن بتشّغل القربـاط  ]: من كنايام[
  .سنتني

  .ة ْمشغّٔۤلة على لبۤاس خامٕدكّۤ]: من كمام[
الُشـغلة،  : الُشغل، وواحده: عربيها: الَشْغۤلة      

لة إطالقًا عامًا مبهمًا علـى كـل   وهم يطلقون الَشغ
تتنـاول املاّديـات   » شيء«شيء، فهي مبهمة إام 

  .واملعنوّيات كلها
  .الشغالت: ومجعوا الَشغلة على

  .ةالشۤغيۤل: وصغروها على
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  .الشۤغيالت: ومجعوها على
جيب هالشـغلة، وخـود   ]: من كالمهم[

هالشغلة، وسأوى شغلتو بإيدو، وهالشغلة بتـهمين  
  ...و

عم بكش : فالن ال شغۤلة وال عمۤلة: ولونويق
  .دّبۤان، وأخوه كمان شغيالت مالو

  .َهْي شغلة املالو ْشۤغيل]: من كمام[
عالطرقـة متـل الربقـة    ]: من تشبيهام[

  .وعالشغۤلة متل البغۤلة
سـاويك  ال حتاكي البّطـال ب ]: من أمثاهلم[
تعريص األكـابر  : شغلتني ما بنحّس عليهن. شغلتو
لّف للك شال وْتعّلم شغالت ! يا ولد. لفقريوموت ا
  .الرجال

أّشـي  : أن موسى سـأل رّبـو  : ويزعمون
  شغلتك؟ يارب

بغين وبفقر وبعز وبـذل  : شغليت! تأدب ياموسى -
 .وحبيي وَبميت وعلى كل شيء قدير

قضاء غريب يف حلب، والشغور : جسر الشغور      
 العـني ): افـاً گوتلفظ اجليم (شجورٓا : من اآلرامية

  .٨٤ص: حلب  .املتدفقة، كما يرى األب شلحت

بلغ : بنوا على فعول من َشَغفه اُحلّب: الَشغوف      
  .غالفه: َشغاف قلبه أي

بنوا على فّعيل، مبعىن فاعل للمبالغـة  : الَشغِّيل      
  .انظرها  ).العربية(يف فاعل من شغل 

الشّغيۤلة وعلى اجلمعني : ومجعوا الشّغيل على
  .الساملني
رّق فظهـر مـا   : َشّف الشيء: عربية: َشّف      
  .وراءه

  .وهم سّكنوا.... الَشفيف و: ومصدره
الثوب أو الستر : الَشّف والِشّف: عربية: الَشّف      

  .الرقيق يرى ما وراءه

وهم أطلقوا الَشّف على الزّنار الصويف الرقيق 
ُيتزّنر به ويتعّمم به املنتسبون إىل طريقة البادجنكّيـة  

  .عارًا هلمش
ال ختاف إال مـاللي لـّف   ]: من كمام[

) من صـفوف الصـالة  : أي(الَشّف يف أّول صف 
  .وكل كالمو أَذى) ووعظ: أي(كذا وكذا : وقال

  .أبرأه: شفاه اهللا من مرضه: عربية: َشَفى      
  .الِشفاء، وهم رّدوا وقصروا: ومصدره

  .انشَفى: وبنوا منه للمطاوعة
  .شفي: انظر

ِشـفا  : التركية قوهلا ملن شـرب  واستمدت
  .ليكن الشفاء: أولسون

شـفيت  ! شفۤيت قليب أٓوخ]: من كالمهم[ 
  .لللي غليلي
ۤإه : فيقولون ملن ُأخِبروا مبرضه]: ويتندرون[ 
ويغمغمون لفظها فيظن السـامع أـم   (اهللا ْيَشّفيه 
  ).اهللا يْشفيه: يقولون
. ىمصـدر َشـفَ  : الِشفاء: من العربية: الٕشفا      
  .انظرها

يزعمون أن بّياع التـوت  ]: من توريام[ 
  ).كالشفا!: (كّشفا يا شامي: الشامي ينادي

شّفى الفحم، وشّفى اللحـم، وفحـم   : َشّفى      
طّهـر،  : َشفِّي: ْمشّفى وحلمة مشّفاية، من السريانية

  .نّقى
  .صّفى: ويدانيها يف العربية

و فيه إىل مصدر َشَفع لفالن أ: عربية: الَشفاعة      
  .طلب من زيد أن يعاونه: زيد
  .شفع وشّفع تشّفع والشفيع: انظر

  .ويكثر أن تذكر يف شفاعة النيب
التوجـه إىل اهللا أن  : والشفاعة عند اإلسالم
  .يتجاوز عن ذنوب املؤمنني
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ويقبل اهللا شفاعة األنبياء، واملالئكة والشهداء 
  .واألولياء

ة علـى  والشفاعة الكربى يوم القيامة مقصور
  .حممد

أن ال شفاعة يف الـذنوب ألن   ويرى املعتزلة
العدل أن يقاصص مرتكبها، إمنا قصروا الشفاعة على 

  .طلب اخلري والثواب للمؤمنني
َفّعال مبالغة يف الشاّف من شـّف  : الشّفاف      

  .انظرها  ).العربية(

: ورق شّفاف وفسـطان شـّفاف  : يقولون
  .عاملوضة
فالن ْمشفَتر ومرتو ْمشـفَتٔرة   :يقولون :َشْفَتر      

واوالدو مشفترين شفترة مو شلون ماكان، يريدون 
  .الرعونة باملعشر: بالشفترة

  :مل جند هلا أصًال، ولعلها ممايلي
ومـن           » الشـفة «منحوتـة مـن   : كالشفتور -١
 .»الكبرية«
اتسعت ): العربية(السراُج » اْشَفَتّر«أا جماز من  -٢

 . قّص ذبالتهناره فاحتاج إىل
  .ْتشفتر: وبنوا منها للمطاوعة

  .األشفتر: وبنوا منها السم التفضيل
لوشاف أشفتر مّنو بقتـل  ]: من كمام[ 

  .حالٓو
حمبة الشفاتري ال قطع ]: من أمثاهلم[: الَشفتور      

وال تفصيل، يريدون ا الشفاه، مل جند هلا أصـًال،  
  .»الكبرية«و» الشفة«ولعلها حنت من 

  .أطلقوا الَشفتور جمازًا على الفرجو
: من التركية عن اإليطالية: أوالِشيفرة: الَشفرة      

CHIFFRA الصفر، واسـتعملوها مبعـىن   : عن العربية
  .املراسلة السّرية

اَجلْفر أو القلم : وضع هلا امع العلمي العريب
  .السّري

الوعاء  :شاپشاق: من التركية العامّية: الَشفشق      
العروة الكبرية ميسك ا، وهي املسماة يف هلجـة   ذو

  .الكۤيۤلة: حلب
ما بشفع لك حدا إذا وقعت، : يقولون: َشَفع      
طلب من زيد أن : شفع لفالن أو فيه إىل زيد: عربية
  .يعاونه

  .الشفاعة وشّفع والشفيع: انظر

  .شفاعت: واستمدت التركية
  .انشفع: وبنوا منها للمطاوعة

  .عاللي بشفع لك صلِّي: يقولون
متل اللي أسـلم الضـهر   ]: من تشبيهام[

  .ومات العصر ال املسيح بشفع لو وال حممد دِري فيه
  .قبل شفاعيت فيه: شّفعين يف فالن: عربية: َشّفع      

  : من أناشيد الكتاتيب
    شفّۤع فينا نبينا! يا ريب

  يف يوِم ُنسَأل عما َجۤنينا                    
حـق  : من الُشفعة: اصطالح فقهي: فَعةالٕش      

  .اجلار يف متلك العقار املطروح للبيع بشروط
  .٧٤ص ٩جـ: انظر اية األرب للنويري

  .إلٓو حق الٕشفعة]: من كالمهم[
َشفق عليه احلاكم وخّفف لو : يقولون: َشٔفق      

حرص على خـريه  : َشِفق عليه: احلكم، من العربية
، وهم يستعملوا مبعىن وإصالحه، فهو َشِفق وشفيق

  .حنا وعطف: أشفق عليه
اُملشِفق والشفيق، وهم يقولون : والصفة منه

  .الشفوق: أيضًا
  .الشفقة: انظر

بقية ضوء الشمس ومحرا يف : عربية: الَشٔفق      
  .أول الليل

  .َشَفق: واستمدت التركية
ْبشـّفق   :جّدي نظرو ضعيف: يقولون: َشّفق      

 -» َشّف«ا أصًال، ولعلها حنت من مل جند هلتشفيق، 

  .»قليًال«ومن  -انظرها 
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  .احلنّو واالنعطاف، والرمحة: عربية: الَشَفٔقة      
  .شفقت: واستمدت التركية

  .شفق: انظر

شربنا َشّفة قهوة عند فـالن،  : يقولون: الَشفّۤة      
  :اجلرعة اليسرية، ويف أصلها املذاهب التالية: يريدون

بقي فيـه  : والعاّمة تقول: خ أمحد رضاقال الشي -١
 .ما يؤخذ بالشفة: َشّفة أي

 .الشيء اليسري): العربية(» الَشّف«من  -٢
بقية املاء أو اللـنب يف  ): العربية(» الُشفافة«من  -٣

 .اإلناء
شـربه  ): العربيـة (هي اسم املرة من شّف املاء  -٤
 .كله

أتى : اجتّف ما يف اإلناء: ويدانيها يف العربية
  .لى شربه كلهع

الَشـَفة مـن اإلنسـان    : من العربية: الٕشفّۤة      
  .ما تنطبق على األسنان، ومها شفتان: واحليوان

: الِشفاه والَشَفهات وهم يقولـون : واجلمع
  .الشَفف

وذكر ابن مّكي أن من أخطاء صقلية تشديد 
  .َشَفة

  .َشَفهي وَشَفوي: والنسبة إىل الشفة
:  النسـبة ومن ينسب إىل اجلمع يقـول يف 

  .الِشفاهي
ِشفاهي، وحكم ِشفاهي : واستمدت التركية

  .أو وجاهي
جة حلب تزيل التضعيف لدى اتصـاهلا  وهل

ك، شـفتٓو،  ٕشفيت، شفَتك، شـفتۤ : بالضمائر التالية
  ).واألخرية جوازًا(شفتا، شفٓتن 

  
  
  
  

ٕشّفتنا وٕشّفتكن وشّفنت : ويبقى التضعيف يف
  ).واألخرية جوازًا(

  ).بالسني املهملة(َسَفه : لعربيةوالَشفة يف ا
ۤسـفَتا  : ۤسفتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).كالمها بالسني املهملة(
  .SHAPTUو SHAPTA: ويف األثورية

  .شفه: اريتگويف ملحمات أو
  .٥٧ص ٢جـ: انظر اية األرب للنويري

شفة الچنق والكاسـة والتقلـي   : ويقولون
  ...والقادوس والفنجان و

عطاه أمر شفهي أو شفوي، وصار : نويقولو
  .الفحص الشفهي أو الشفوي

تـه،  نظْر: ظـاهره (شفتٓو ]: ومن توريام[
، وإذا حلـق أحـدهم   )على شفته! يا عيين: وباطنه

رأيتك : ظاهره(ٕشفَتك بالزلط : شاربه قال من يتنّدر
صارت شفتك العليا بعد حالقتـها  : عاريًا، وباطنه

  ).عارية عن شاربيها
  .حمّبة الٕشَفف ما بتعّبي ٕقَفف]: اهلممن أمث[
يقولون يف حكايـام عـن   ]: من كنايام[
  .ٕشفّۤة غطا ٕشّفة وطا: الغول

عدَّى اجلمل عاحلارة وشفتو ]: من كمام[
  .مرختّية

املـّص  : متل فنجان القهوة]: من تشبيهام[
  ).بعقبو(بشفتو والبعص 

  ]:من أغانيهم[
  حلى مالسّكر والعسِلأ  !ى مصِّ شفايفهاياما احَل

ميسحون شفاههم ]: ومن عادات أهل اليول[
  .د نترة العرق خبصلة شعر البنتنع

  .انظرها. أطلقوه صفة من شفق: الَشفوق      

نبه الشيخ إبـراهيم  ]: من عثرات أقالمهم[
  .شفوق بل شفيق: اليقال: اليازجي إىل أنه
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: الشـفوق : -على عادته  –» الرائد«ويف 
  .ذوالشفقة

  .نسبة إىل الشفة كالشفهي: الَشَفوي      
  .برئ: ُشِفي املريض: من العربية: ٕشِفي      
  .من يتشفع، صاحب الُشفعة: عربية: الَشفيع      

  . الُشفعاء، وهم رّدوا وقصروا: واجلمع
  :من أناشيد املولد

  !كن شفيعي عند اهللا    !يا حبيبًا إىل اهللا
  . بهة من شفقالصفة املش: عربية :الشفيق      

  .انظرها وشفوق
: صدعه، فّرقه، النهَر: شّق الشيء: عربية: َشّق      

شّق الورقة : طلع، وهم يقولون: حفر جمراه، الصبُح
  .مّزقها وقّطعها: وشقشقا، يريدون
  .حرثها: َشّق األرض، يريدون: ويقولون
  .أنا عم بستناك من شق الفجر: ويقولون
ما بشّقوا القّشة كٓو بشّق ّمتك متل : ويقولون
  .إذا سّبيت بالدين
هالغرض إن شّق حـالو ٕبسـوى   : ويقولون

ميتني لرية، والربد إن شّق حالو بطـّول لـو شـي    
  .مجعتني

  .شق طريقو ومشي: ويقولون
  .هادا ابن عمي َشّق املنشار: ويقولون

. الدقن اللي بّدك تفارقا شّقا]: من كمام[
ليش : للخازوق قال احليط. ضربو األتِّي شق صرمٓو

  .اسآل اللي عم بدّقين: عم بتشّقين؟ قال لو
ٕشّق بكانون واتِنـي بشـباط   ]: من أمثاهلم[

  .ط الَرّي رباطبترٓب
  
  
  
  
  

هادا ماللي شّق األرض وطۤلع ]: من كنايام[
  ).ماهر: أي(فالن بشّق الشعرة ). من اجلان: أي(

شق : اختصار: شّق وراح، عربية: يقولون: َشّق      
  .طريقال

ٕشّق قبل مـا  . ٕشّق من هون]: من كالمهم[
  .َشّق الباب وطلع. ٕشق مالوّچ. جيي حدا ويشوَفك

أصلها من شّق : شّق عاملرضان: يقولون :َشّق      
ويبنون الصفة منه علـى  . فالن باب اخليمة ليدخلها

  .الَشّقيقة واجلمع السامل: الشقّيق، واجلمع: الفّعيل
  .ةالَشّق: ومصدر َشّق هذه

  .شّق للك على فالن َشّقة: يقولون
الشّقة عاملريض متـل زيـارة   ]: من أمثاهلم[
لكـٍل  : أي من خيطب ليتزوج، يريـدون (اخلطيب 

  ).أساليب كالم
  .املوضع املشقوق: الشّق: من العربية: الٕشّق      

  .الُشقوق، وهم َرّدوا: واجلمع
الناحية، اجلانـب،  : الشّق: من العربية: الٕشّق      

  .النصف من كل شيء
ـ : وتلفظ -والِشّق يف هلجة البدو   - ّگالٕش
  .يطلقوا على البيت الكبري

حَكل على هـاحلوش بشـّق   : يقولون: الٕشّق      
  .املشّقة واجلهد: الِشّق: األنفس، من العربية

الشـّدة  : -وتقصر  –الَشقاء : عربية: الَشقا      
  .والضيق والُعسر، ونقيض السعادة

  .شقا: التركية واستمدت
  .شقي، الشقي، الشقيان: انظر
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را وشّق وخّلى الشقا ملـن  ]: من كنايام[
  .بَقى

سعادتو : متل حّفار القبور]: من تشبيهام[
  .بشقا غريو

أطلقوه : معو ْشقاق: مرضان: يقولون: الْشقاق      
على داء يف أسفل الدبر حيدث أملًا لدى التغّوط، من 

ويدهنونه . كل شق يف جلد عن داء: الُشقاق: العربية
  .بدهن الشقاق

 -انظرها  – بنوها على الفّعالة من شقل: الَشّقاۤلة      
على اخلرقة تتقي ا : وأطلقوها على ِحفاظ املرأة أي

دم احليض ترّدها من األمـام إىل الـوراء وتشـدها    
  .بنطاق
. مصدر شِقي: الَشقاَوة: من العربية: الَشقاۤوة      
  .انظرها
ٕشّقاية كٓوَسـَلة، يريـدون   : يقولون: الٕشّقاۤية      

  .الشّقة الواحدة منها
أطلقوها لقبًا على القرع احملشـي،  : َشقّۤح َلقّۤح      

استخرج ما فيها من لب، ): العربية(من شقح اجلوزة 
قعورها مث أضـجعها جبانـب   : يريدون بشّقح لّقح

بـالرز   بالطبع بعد أن حتشـوها  -رفيقاا يف القدر 
  .واللحم
أداة استفهام عن العدد عنـدهم مبعـىن      : ْشٔقد      
املنحوتة من » أش«االستفهامية، منحوتة من » كم«
مبلغـه؟ كمـا   : الشـيء » َقْدر«ومن » أّي شي«

مرتٓو ْشقد ما قلـت  : يستعملوا مبعىن مهما فيقولون
للك حلوة حلوة، وسلفتا شقد ما قلت للك ْبشيۤمة 

  .ْبشيۤمة
العربية تتصّدر أدوات االستفهام وجوبًا ويف 
  .وعندهم جوازًا
ـ ْشقد هالزملة ب: ويقولون : ۤدب؟ يريـدون گ

  .التكثريية» كم«يكذب كثريًا، فيستعملوا مبعىن 
  

فالن ما بيعرف ٕتْلت التالتة ]: من كنايام[
  .شقد

. اجلمل شقد مابار حبۤمل قنطار]: من أمثاهلم[
هينتك ومهلك؟ قال شقد بتحمل على : قالوا للجمل

: درمهني كّمون منخوالت ْمنّضـفات، قـالوا  : لن
. َحمّۤل َحمّۤل واطالع ركاب: وشقد بالزٓور؟ قال لن

تـنني  : سألوا اجلوعان. الولد شقد مابار تلتينوللخال
شقد ٕإلك : قال لو. أربع ترغۤفة: وتنني شقد؟ قال لن
  .من امبۤارحة العصر: بالقصر؟ قال لو

الكلب شقد ماۤمسن : »ة عزةدۤار«ومن أمثال 
  .ما بّتاكل حلمٓو

  ]:من هنهونام[
  ضر إلك ناطورـواخل  ك نورـبوّچ! يا عريْسنا

  متل عروستك مابتزور  شقد ماردت بالدنيا تدور
مركـب  : الُشْقُدف: يف القاموس: الٕشقٓدف      

معروف باحلجاز ويكون علـى مجـل ويسـتوعب    
  .شخصني

  .االَشقاِدف، وهم أمالو: واجلمع
سكۤتت املطـرة وشـقرۤقت   : يقولون: َشْقٔرق      

وصار لون اجلو أشقر، بنوهـا مـن   : الدنيا، يريدون
األشقر على وزن َفعلع، أو بنوها من أشرق النـور  

  .على فلعل
اسم الضفادع يف اللهجة احللبّية، مل : الْشٕقرّٓق      

  :جند هلا أصًال، ولعلها ممايلي
): العربيـة (» الَشْرغ«أو» الِشْرغ«أا حتريف  -١

 .وغالصغرية، وهوالَشَرغ، وهي الُشرن الضفدع
 وعلى هذا املذهب قدموا الغني على الراء مث
زادوها بعد الراء بعد أن أبدلوها بالقاف وتصـرفوا  

  .باحلركات
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صـّوتت،  ): العربية(أا حتريف قرقت الدجاجُة  -٢
وهم أطلقوا الدجاجة مث صّدروها بشـني ال نعلـم   

 .ها، أو هي شني الِشرغ املتقدمةمصدر
ويؤنس ذا املذهب أن اسم الضـفدعة يف  

  .القْرقات: القرقة واجلمع: لبنان
 .الضفدع): السريانية(أا حتريف عقروقٓا  -٣

ب أن اسـم الضـفدع يف   ويؤنس ذا املذه
  .كرّٓالْعٕك: الرقة

حيوان برمائي قصري اليـدين يف  : والضفدع
ا الرجالن فطويلتان قويتان كل منهما أربع أصابع، أم

يف كل منهما مخس أصابع متصلة ببعضها مبادة حلمية 
، تساعد على شق املاء؛ وعينا الضفدعة جاحظتـان 

  .وتغتذي الضفدعة بالديدان وبعض احلشرات
ومن الضفادع ما يؤكل حلمه، ومنها السـاّم  

  »َيقرورٓا«:والساّم امسه يف السريانية
  .٣١٩ص ١٠جـ :اية األرب للنويري: انظر

  .الضفدع: واحليوان للجاحظ يف فهرسه       

الْشـقرقة والشـقرقاي   : والواحدة عنـدهم 
  .والشقرقاية

  .الشقرقات والشقرقايات: واجلمع
  .متل الشقرقة قّوتا حبنكا]: من تشبيهام[
لـيش مـا   : قالوا للشـقرقة ]: من أمثاهلم[

  .متي مليان مي: بتحِكي؟ قالت لن
موضوعًا أثارته جملـة  وأذكر أن كنت قرأت 

كيف تتقدم العربية أو مـاهو مبعنـاه،   : اهلالل مؤداه
وتصّدى لإلجابة رهط من الكتاب، ومنهم كاتـب  

  :مسيحي أجاب مبايلي فقط
  ينطق من يف فيه ماء؟    يف ّيف ماء وهل

الزحلفـة بزقـت يف وچ   ]: من كمـام [
  .كل ميت النهر ما غّرقتين: الشقرقة قالت ال

  
  

إذا رادت املـرا يطلـع   ]: للبادمن كتاب ا[
  .خسيال أبيض الزم تلحس بطن شقرقة

  .البمۤسك شقرقة جبرب]: من خرافام[
ملا رموا ابراهيم اخلليل بالنار ]: من اعتقادهم[

صارت الشقرقة تعّبي ّمتا مي وتبّق عالنـار لتطفّيـا،   
لكن أبو بريص اخلرتير الكافر كان عم بنفخ النـار  

  .لتشتعل
 -صاليت عالنيب –هالشب : يقولون: وقالَشقر      

شقروق، وأختٓو متلو شقروقة، بنوا على فعلوع مـن  
األشقر ذهابًا منهم إىل أن األشقر يكـون خفيـف   

  .الدم
. مّزقه: بنوا على فعفع من شّق الشيء :ٔشقٔشق      
  .انظرها

  .من زعلو أجا ليشقشق تيابو: يقولون
 وكان بّياع خملل اللفت على ظهر محـاره يف 
علبتني كبريتني يطوف يف بستان احلجـازي الـذي   
أصبح اآلن احلديقة العامة، كان منذ مخسـني سـنة   

هادا اللي محضو شقشق اخلوايب، احلـآمض  : ينادي
  .احلآمض ٔيا
أّم النـاب  : السعد للقرعـة ]: من كمام[

  ).أو ومشقشقة الكعاب(ومشقشقة التياب 
ص ْمشقشق ْمنّتف امسو قمـي ]: من أمثاهلم[

  .ْمسّخم ملّطم امسوعريس
) أو شـقّ (الفجر شقشق ]: من استعارام[

  .مّزق ثوب الظالم: أي
شاهشـا  : يداين شقشق الفجر يف القبطيـة 

  .أنار والتهب وملع: مبعىن
شقشق عاملرضان وشق عليه، : يقولون :شقشق      

  .انظرها. بنوا على فعفع من شّق
) عربيـة ال(شقائق النعمان  حتريف: الشقشقيق      

  .زهر أمحر
 أن يف اجلنة شـجرة «: ويف حديث أيب رافع

  .»حتمل كسوة أهلها أشد محرة من الشقائق
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  .هذا هو الزهر األمحر: قال ابن األثري
  :ويف تسميته بشقائق النعمان املذاهب التالية

: أن املــراد بالشــقائق األخــوات، يريــدون -١
 يا أخـا البـدر  : اعرهم يقولالشبيهات، أال ترى ش

يها كاف التشبيه يا شبيهًا به، زد عل: ناًء وسنًا أيس
وأن  ك: انظـر . السريانية تلفـظ أخ » أك«العربية من 

الدم، ومن استحسام اللون األمحر : املراد بالُنعمان
أسوة بكل الشعوب البدائية ُعدت مادة َنِعم والنعيم 

كلـها  » َنَعم«والنعمة وماإليها حىت حرف اجلواب 
لرفاه والعيش اهلينء، كلها جـاءت  ُعدت تدل على ا

 .من استحسان اللون األمحر
زعموا أن النعمان بن املنذر مّر مبكان فيه زهـر   -٢

 .الالله واستحسنه ومحاه، فنسب اليه
شقائق النعمان نسـبت  : قال داود األنطاكي

إليه حملبته إياها حىت مأل ا ماحول قصره املعـروف  
  .باخلورنق

ا مسيت بذلك إ: قيل» تضبالقول املق«جاء يف  -٣
 .ا بشقيقة الربقحلمرا أو تشبيهًا هل

ما استطار : شقيقة الربق: وعّلق عليها احملّشي
ويظهـر أن  ) لسـان العـرب  (منه يف األفق وانتشر 

  .مااستطار من الربق يف األفق يكون أمحر
نعمن مبعىن اجلميلة، : اريتگوّمستها ملحمات أو -٤
 .ّمتوز ختيلوا فيها جروح اإللهو

واإلغريق استمدوا امسها مـن الكنعـانيني   
  .ANÉMONE: فقالوا

مبعـىن   ANEMONE: أن الكلمة يونانية األصـل  -٥
  .      سريع التناثر يف هبوب الرياح: التناثر أي

 .٣انظر جملة امع العلمي العريب السنة 

وأقرَّ األب أنستاس الكرملي هـذا املـذهب   
  .وأنكر ما سواه

  .٣١٩ص ٣جـ: شرقانظر جملة امل

  

واستمدت اإلنكليزية امسـه مـن اليونانيـة    
  .ONEMONE: فقالت
صار الظاۤبط يشقشلين مـن  : يقولون: ٔشْقَشل      

: فرقي لَقَدمي وما عرفت هالشقشۤلة ليش، يريـدون 
حتريـف َششـقل   : حص املنتقداينظر إّيل نظرة الف

  .-كما يف التاج  -عّيره ): العربية(الديناَر 

 :٩٧صأليب علي القـايل  » البارع«يف كتاب 
محريية ِعبادية قد َلِهـج ـا   : والششقلة: قال اخلليل

قـد  : صيارفة العراق يف تعـيري الـدينار، يقولـون   
إذا وزنوها دينارًا فـدينارًا،  : عّيرناها: ششقلناها أي

  .ومثله قال الليث. وليست الششقلة بعربية حمض
: تقولالسريانية تبدل ثاء الثقل شينًا ف: نقول
  .وزن وفحص ورفع: ْشَقل مبعىن
عن  ٧٢ص ٢جـ »وثائق تارخيية عن حلب«يف 

وحلب مشقشلة بـدَّه  : ١٨٤٩يومية نّعوم خباش سنة
  .تقوم على النصاره

للصيب يتسلق شجرة أو غريهـا   يقولون: َشٔقع      
هللا ٕئقع، مل جند هلـا  ا َشٔقع َبٔقع يا]: يقولون متندرين[

  :أصًال، ولعلها ممايلي
ما على ـج   لفظان أيت» بقع«و» شقع«أن  -١

عزائم السحر فال معىن هلما، على أنه روعي فيهمـا  
 .وحدة الوزن والتسجيع» يقع«ويف 
بالسـني  : العربيـة (حتريف سقعه » شقع«أن  -٢

ضربه بباطن كفـه، ومبعـىن جبهـه    : مبعىن) املهملة
 .بالقول وواجهه باملكروه

مـن بيـت    چنچقي ٕلقِّي]: من كمام[ 
: »اشقاع«(اشقاع لبيت ارقاع كّمل اهللا أفراحكن 

أمر من شقع املتقدمة باحتماليها، أي من بيت قـوم  
رعاع يأمر هذا ذاك أن يشقع، إىل بيت قوم مثلـهم  

يضرب، وقد تكون أداة  :يأمر هذا ذاك أن يرقع أي
الضرب من حذاء وغريه رقعة يف وجه املضروب إىل 

  ).اةبيت قوم يتبادلون املراء
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اخلـزف أو  : الَشـَقف : من العربية: الَشْقف      
، وهم مسوا به كانون النـار  )عن أيب عمرو(مكّسره 

  .إذا كان يصنع من اخلزف، مث أطلق
ا الشـقف لكـانون النـار    وكما استعملو

  .استعملوه وعاء تزرع فيه نباتات البيوت
  .الْشقوف والْشقوۤفة: ومجعوه على

ون مـن دار إىل  عندما ينتقل]: من عادام[
أخرى ينقلون أول األمر املصحف واخلمرية وشقف 

  .زهر
) أي ثىن أشـفاره (أمحر َتَنى ]: من ألغازهم[

: عليه األبيض بَنى والبني سيقان أّمك حببّٓو بالشتۤا أنا
  ).شقف النار(

كان فالن مشقوف منتـوف  : يقولون: َشٔقف      
ب، مقّطع الثيـا : وهّلق اهللا عطاه، يريدون مبشقوف

كسر، وهم يستعملوا أيضـًا  : َشۤقف: من السريانية
  .مبعىن مّزق وقطع

شكاف مبعىن الشـق  : ويدانيها يف الفارسية
  .والتمزيق
را مشقوف وأجا منتـوف   ]:من كمام[

  .واحلمد هللا عالسالمة
بنوا من شقف املتقدمة علـى فّعـل   : َشقّٔف      

  .للمبالغة يف التعدية
وشّقف اللحمـة،  شّقف احلطب، : يقولون

  .وشّقفو تشقيف وقتلو
  .بنوها امسًا للواحدة من َشَقف: الٕشقۤفة      

وأطلقوها على كسارة وفتات وأجزاء كـل  
  .شيء

واملغرب األقصى استعمل الشـقفة مبعـىن   
  .الكسارة والفتات واألجزاء

  
  
  

القطعـة مـن   : ويدانيها يف العربية الشطفة
  .الشيء

القطعـة مـن   : مامةالُشقافة كُث: ويف التاج
  ).مصرية(اخلزف 

  .الٕشقف والشقفات: ومجعوها على
  .القطعة: الشقفة: ويف احلبشية
شقفة خبزة وشقفة جبنة وشـقفة  : يقولون

  ...خمّلالية وشقفة قمردين و
يا خالـة حّنـي   : وتقول شّحادات األبواب
  .علينا من مال اهللا، شقفة خبزة

فالن شقفة أجـري،  ]: ويقولون يف التحقري[ 
يلجي، وشقفة عربنجـي عرصـه،   گته شقفة أروأن
 جيشقفة ۤحماوجلي وعكـروت وزبّلعـي وسـلته   و

ّواد، ومرتك شـقفة شـرموطة   گومزعۤبر ودّيوس و
  ....و

تعّشينا عند القّصاب حلۤمة شـقف  : ويقولون
ومعا بصل مشوي وطّلعنا على كماية لنشوّيا معا وما 
صًا شفنا، واهللا أكۤلة ما يف أطيب مّنا يف الۤدىن، خصو

جنب هاللبنات اللي بشتهّيا قلبك، عجب يف كـل  
أوروپا بتحسن بتدوق متال حىت بالشام وبريوت، اهللا 

  .يعمرك يا حلب
  .فالن معلّۤم وشقۤفة: ويقولون

: وإذا كسر أحدهم إناء صاح مـن يداعبـه  
  .هات شقۤفة

أكل الدرب مـن إجـَري   ]: من كنايام[
ـ   ن شقفة، وتنضيف البيت واخلسيل أكلوا شـقفة م

  .إيدي
  .شقفة فجۤلة وال هاخلجۤلة]: من كمام[

الشقفة أيضًا على القطعة من ويطلقون : الشۤقفة      
األرض، كما أطلقوها على جزء من احلي باعتبارمها 

  .جزءًا من كل
  .ويف مصر يسموا باحلتّۤة
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هالشقفة وشقفتنا ما فّيـا   انا ابن: ويقولون
  .مشس بالدينا بعرف ة غري فالن، يكان أسرسرّي

ما مشينالنا شقفة إال وطلع علينـا  : ويقولون
  .مشلحني

عبد الـرمحن أو اهـول   ]: من لوحام[ 
االمريكي اللي ادعى اإلسالم وّمسـى حـالو عبـد    
الرمحن، هداك اللي شفتو عند اإلمام أمحد يف تعـز  
الفف شاشّية بيضا على قاووقو وبزنـارو خنجـر   

اللي َأَمرو اإلمـام   عبد الرمحن هادا: إي نعم. اليمن
يكون دليلي يف بالد اليمن ما شافت عـيين متلـو   
بيعرف اليمن شقفة شقفة، إذا عّدينا علـى جّبانـة   

وان عّدينا على جب بيعـرف  ، بيعرف املدفونني فّيا
كمية املي اللي فيه وشقد غمقو، وان عّدينا على بدو 
بيعرفن قبيلة قبيلة، وكل جبل شقد ارتفاعو بيعرفو، 

أنا شدهين عبد الرمحن مبعلومـاتو وهـّوه   ! ويا خّي
غريب صار لو ست سنني عند اإلمام بقد ما جعلين 

  .أشتبه بأمرو، ولو كان بصلِّي وما بقطع وقت
  .انظرها  .مبالغة يف شّق الشيء: عربية: َشقّٔق      

  .محل: ْشٔقل: من السريانية: َشٔقل      
  .لْقالَش: واملصدر عندهم
  .لَشّقالا: والصفة عندهم

وبيت الشّقال يف حلب إسـالم ونصـارى   
  .ويهود

  .انشقل: وبنوا منها للمطاوعة
  .شّقل: وبنوا منها للتعدي إىل مفعولني

شقل الكلۤمة بۤارۤدة سخۤنة ووّصـال  : يقولون
  ).أو شاال(

  .شقلنا احليط شفناه مايل: ويقولون
شـقل إجريـه عاكتـافو    ]: من كنايام[

  ).ركض وهرب: يريدون(
  
  
  

  ]:من أغانيهم[
  ياراحية عاحلّمام خديين معاكي

  الشقل لك البقجة وامِشي وراكي           
  وإن كان أبوكي ماعطاين ياكي

  العمل عمايل ما عملها عنتر      
اشترى خضرتو وحلمتو وشّقلن : يقولون: َشّقل      

للعرب عرب، بنوها من شقل املتقدمة املتعدية علـى  
  .ي إىل املفعولنيمفعول واحد على فّعل للتعد

  .ْتشّقل للمطاوعة: وبنوا منها
عمل عليه شقالبة، بنوهـا  : يقولون: الٕشقالۤبة      

  .من شقلب التالية
ب الشـقالبات والشـقالۤ  : ومجعوها علـى 

  .والشقاليب
قلبـه إىل  : شقلبٓو، يريدون: يقولون: َشْقَلب      
): بالسني املهملـة : العربية(حتريف سقلبه : األرض
  .صرعه

َشـغَرَبه وَشـغرنه يف   : ويدانيها يف العربيـة 
  .أخذه  وقلبه: الصراع

  .صرعه: بهوَشغَز
  .تشقلب: ومطاوعه عندهم

وكانت كلمة شقلب مستعملة مبعىن قلـب  
  .يف اليمنّية القدمية كاملعينية والقتبانية واحلضرية

يًا يستعمل شقلب املغرب األقصى مبعىن وحدث
  .قلب

وردت يف  الشكليب،: ومن ضروب السباحة
  .١٠٧ص  .حكاية أيب القاسم البغدادي

قّلب الشـيء، ويف  : َشقَلب: ويف السريانية
  .الكلدانية مثلها

  .شقلب: ويف احلبشية
  .أحدب وٕبْتشقَلب]: من كمام[ 

وهادا  ساوى عليه شْقَلبان،: يقولون: الَشقلبان      
: شغلتو يعمل شقلبانات عالنـاس، مـن التركيـة   
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ثيل، السخرية، وهم يستعملوا مبعىن التم: شاقالبان
  .احليلة واملكيدة

  .املضاّدة، املعاكسة: شقوبٓال: ويف السريانية
. اسم الواحدة عنـدهم مـن شـقل   : الَشقۤلة      
  .يريدون ا ما ُيحَمل. انظرها

  .ودَّى الشقۤلة عبيتو: يقولون
رّكب الشـقۤلة،  : يقولون]: من استعارام[
  .ضاجع: يريدون
: ويقولون، اشترى شّقة حلمة: يقولون: الٕشقّٔة      

كتري للرشتاية ْبقـدِّي  ) أو جوزية عدس(حفنة عۤدس 
: اشتريت شـقة يف هالبنايـة  : شقة عدس، ويقولون

كلها مبعىن اجلزء من الكل على تصور أن الشيء إذا 
  .النصف: شّق جتّزأ، والِشّق يف العربية
 للكلمة الفرنسية» الشّقة«ووضع جممع مصر 

APPARTEMENT  ألنه جزء مستقل من أجزاء البناء.  
معو وجع الشـّقة، يريـدون   : يقولون: الٕشقّٔة      

): العربيـة (الوجع اجلانيب من الرأس، مـن الِشـق   
  .النصف

أمل الشـّقة   :١٧ص يف منظمومة الشيخ وفـا  
  .الذي ال يطاق يالزمين

 عطاه شّقوۤفة خبۤزة ونّتوفـة  :يقولون: الَشّقوۤفة      
  .على فّعولة للتصغري -انظرها  –جبۤنة، بنوا من الشقۤفة 

أطلقوها على اإلبرة املالحفّية : اإلبۤرة الشقوفيّۤة      
أي ختاط ا ملحفة اللحاف وتكون أكرب من اإلبرة 

  .انظرها  .العادّية وأصغر من املۤيۤبر
  :يشَقى، من العربية: واملضارع: ٕشِقى      

ستعملوا أيضًا ملعىن يضّد سعد، وهم : َشقي
  .بدنه من قلة االستحمام تعب واتسخ

  
  
  
  
  

  .الشقاوات: الشقاۤوة، واجلمع: واملصدر
األشـقياء وهـم   : الشقي، واجلمع: والصفة

  .انظرها  .الشقيان: يقصرون، وهم زادوا

كنيك شقيان، ۤإي حّقـك؛  ]: من كنايام[
  .مرتك صارال زمان مسافرة

حرۤدت وطال  واحد مرتو]: من حكايام[ 
حردا، والزملة ٕشقي، راح حلارة أهال وحوتك شوي 
حىت شافو أخّوا، وعزموا عالعشا وقاللو بيض مقلي، 
مرتو الزكية شافت أّنو مسنة البيض ما هـي جايـة   
لصوب جوزا، شّقت باخلبزة الطريق لصوبو، حبكوا 

  .أنو جوزا مانسي طول عمرو حمبة مرتو
  .البشٔقى بلٔقى]: من حكمهم[ 
اهللا ال يشِقي لنا َجَسد وال ]: من دعائهم  [

  .يعّجي لنا ولد
الصفة املشبهة من : الشّقي: من العربية: الَشِقي      
ضد سعد، وهم أطلقوه أيضًا علـى  ): العربية(شقي 

ارم وعلى قاطع الطريق وعلى اخلارج عن القانون 
كل هذا جماراة لالستعمال : وعلى اهلارب من العدالة

  .التركي
  .األشقياء ويقصر، وهم قصروا: واجلمع

بنوا الصفة على فعالن مـن شـقي   : الَشقيان      
الشقيان، وهي الشقياۤنة، يريدون ا املّتسـخ  : فقالوا

واملّتسخة، ويكنون ا عن أنه جنب وهو حباجة إىل 
  .احلّمام
عّمر بنايتو باحلجر الشقيفي، : يقولون: الْشقۤيف      

الصخر، اجللمد، وهم أطلقوه : يفٓاْشِق: من السريانية
على احلجر األبيض الذي منه تنحت معظم أحجـار  

   .أبنية حلب
الصخر العظيم املنحدر : الَشقيف: ويف الرائد

  .من اجلبل
يف جبل مسعان من ] من قرى حلب[: ْشۤقيف      
اجلبل احلجري، كما يـرى األب  : ْشقيفٓا: اآلرامية
  .٦٧ص: حلب  .شلحت
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  .األخ من األبوين، النظري، اِملثل: عربية :الَشقيق    
  .وهم قصروا، األشّقاء: واجلمع
  .الشقيقة: واملؤنث
  .الشقيقات: واجلمع

  .شّكو بالدبوس أو چّكٓو: يقولون: َشّك      
  .چك: انظر

  .انشّك أو انچّك: وبنوا منها للمطاوعة
أنا بشّك يف هاألمر، وهاملسألة : يقولون: َشّك      

َشّك يف : ، وفالن يف عقيدتو شك، عربيةمشكوك فّيا
ضـّد  : ارتاب فيه، والَشـكّ : فهو شاّك األمر شّكًا

  .الُشكوك، وهم سّكنوا: اليقني، واجلمع
  .انشك يف األمر: وبنوا منه للمطاوعة

  .وْتشكك -انظرها  –شّكك : وبنوا منه
  .شّك وُشكوك: واستمدت التركية

 حتت الَشّك، مافّيا شك، يف]: من كالمهم[
  عندك َشك؟

من مفردات لسان القجم مبعىن أعطى، : َشّك      
شّكو صاحب العزمية صحن حمشي مـالن  : يقولون
  .لدينو

  .سّك واشتّك: انظر

شكيتو ألبوه، وما بّدي أشكي : يقولون: َشَكى      
لغـة يف شـكا   : َشَكى يشكي: أمري حلدا، عربية

  .أخرب عنه بسوء فعله، أظهر بّثه: يشكو أمره
  .كي والْشكاۤيةالَش: صدر عندهموامل
  
  
  
  
  
  
  
  

أظهر مايف شـكوته،  : واألصل يف معىن شكا
  .وعاء من جلد: والشكوة

  .اشتكى، وهم قالوها: وبنت العربية منه
  .انشكى: وهم بنوا للمطاوعة
  .شكايت: واستمدت التركية

: »املـنت «مّنو، ويف شكاه وشكى : لونوويق
ـ  : شكاه وشكا منه ذا نقـد  مبعىن واحد، وعلـى ه
وعّده » املريض يشكو من خاصرته«: بعضهم قوهلم
  .خطأ، وهو وهم
كو بشكيك ألبوك، لشـيخك،  : ويقولون

  .للقلّٓق
ضـربين وبَكـى سـبقين    ]: من كمام[
ٕبشـِكي  ). وهو من أمثال تطوان أيضـاً (واشتَكى 

منشكي لـو مالرمۤلـة   . عّكۤا وۤمخة: وببِكي وبقول
  بسألنا شلونو صاحب البيت؟

وقد (تشكي يل َببِكي لك ال]: ناياممن ك[
  ).وعيوين مليانة ْدموع: يزيدون
  .بنوها صيغة مبالغة من َشَكى املتقدمة: الَشّكا      

  .نيالٕشكّّۤاي: واجلمع
  .الَشّكاية: واملؤنث
  .الَشّكايات: واجلمع

  .الفوات: انظر: الْشكار      

لو  مسح البيك لفّالحٓو يزرع: يقولون: الْشكأرة      
 إذا صرت ممنون مّنك ٕسْنة: قال لوْشكارة يف أرضو و

: ۤإْشـْكرآ : اجلۤاۤية إلك تلت شكارات، من السريانية
البقعة اليت تزرع وتترك غالبًا لألجري يزرعها : احلقل
  .هو

ويلفت النظر أن چاكر التركية عن الفارسية 
  .مبعىن األجري واملستخدم والعبد
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: ۤيدرٓو شكارةحط جنب ب]: من استعارام[
  ).وَشى واّتهم شخصًا وهو نفسه املّتهم: يريدون(

حتريـف  : واقف شـكازة : يقولون: الْشكاۤزة      
  .انظرها وشّكز  .ْسكاجة

  .      من يكثر الشك والظّن: عربية: الَشّكاك      
  .الشكوك: انظر

أطلقوه : نطاكيةمن مفردات أ: شۤكاك السمك      
  .ه مسك العاصيعلى غصن رفيع يضمون في

غشاء حتـت  : الِشكال: من العربية: الْشكۤال      
اللسان يربطه بالفم، ِوثاق بني يد الدابة ورجلـها،  
وِوثاق برَيش الطائر التسع الكبار يوثق به موقتًا كي 
ال يطري، وهم يطلقون الشكال أيضًا علـى اخلـيط   
يربطون به بامهي قدمي الطفل وحيملونـه إىل بـاب   

وقت صالة اجلمعة ويقولون ألول مـن  جامع احلي 
مـن  (ٕفّك شكۤالو وخود البدۤيلو : خيرج من الصالة

ذهابًا منهم أن الطفـل ـذا يبـدأ    ....) زبيب أو
  .باملشي

  .ِشكال: ويف الفارسية
  .الْشكۤاالت: وهم جيمعونه على
  .الطري طق شكالٓو وطار: من كالم احلمۤاماتّية

جتور على  ال: واستعمل يف غري احلمام جمازًا
  .ابنك بطق شكالو

أطلقوها على كل ما يـربط شـيئًا   : الَشّكاۤلة      
  .*شّكالة الشعر، شّكالة األوراق: بشيء

  .الشّكاالت: واجلمع
. مصدر شكا: الَشكاوة: من العربية: الْشكۤاۤوة      
  .انظرها

  
  
  
  
  

                                                
 .غسيلوشكّالة ال - *

  .الْشكۤاوات والَشكاِوي: وجيمعوا على
. مصدر شكا: الِشكاية: يةمن العرب :الْشكۤاۤية      
  .انظرها

  .الِشكۤايات: وجيمعوا على
  .أثىن عليه: شكره وشكر له: عربية: َشَكر      

  .الُشكر، وهم رّدوا: واملصدر
  .الشاكر، وهم أمالوا  :واسم الفاعل
شاۤكر وٕشـكري وشـاۤكر   : ومسوا ذكورهم

  ).متأثرين بالتركية(نعمت 
  .شكرّية: ومسوا إناثهم
شكر وشكرًا وُشـكري  : لتركيةواستمدت ا
  .وَشكور ومشكور

: واستمدت األلبانية من التركية ُشكر فقالت
SHYQYR.  

  .ُشكر ومشكور: واستمدت األوردية
  .ُشكر وُشكرًا: واستمدت الفارسية

شكرته على : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .شكرت معروفه: معروفه، خطأ، صوابه

: َيك مبعىنشكر اهللا َسْع]: من دعائهم لفالن[
  .أثابك

ال  ،احلاضر ما بنشكر، شكرًا]: من كالمهم[
  .شكر على الواجب

  .ال تشٓكر ْنهارك َتٕيخلص]: من أمثاهلم[
أمحدك : قال أعور يف دعائه]: من نوادرهم[

: ألّنو قـال -وَمل ال تشكره؟ : ريب وال أشكرك، قيل
  .﴿لئن شكرمت ألزيَدّنكم﴾

ـ » يتفكـرون «اختلف اثنان يف قراءة  ي أه
وحّكما متعممًا جـاهًال  » يشكرون«هكذا أم هي 

: الرأي عندي أن جنمـع القـراءتني ونقـرأ   : فقال
  .»يتفشكرون«
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إن : يقول املقامر لصـاحبه ]: من كمام[
  .شا اهللا ما بتقوم إال حۤامدٓو وشۤاكرٓو

يصّحفون ﴿لـئن شـكرمت   : من تصحيفام
  ؟.لنب، ُسّكر، َتْمر، زبدة، ْبَكم: ألزيدّنكم﴾

ال أنۤتى وال َدَكر، : ن َشَكرفال: يقولون: الَشَكر      
عـىن  التركية عن الفارسـية مب » َشَكر«وها من أخذ

  .السّكر واستعملوها رمزًا للخنثى
  .انظر الفوات :َشّكر      

من ضروب املشمش : َبٔرةأو َشَكر : ةرٔبأرَشَك      
الُسـّكر  : »َشَكر«: التركية عن الفارسية من: اجليدة
  .املشمشة قطعة ُسّكر: القطعة، يريدون: »پاره«و

  .َحْموي يا شكر باره]: وينادي بياعه[
: ويف محاة اليت اشتهرت بالشكر باره ينادون

  !لوال اهلوا ما ْغلبنا يا دايۤبة
إذا أراد األوالد أن يقترعوا على : َشَكٔرة َبَكٔرة      

َشَكرْه َبَكـره  : -وكل ولد بكلمة  -: أحدهم قالوا
  .عشرة.... واحد تنني: عّد العشرة: قال يل عمي

التركية عن » َشَكر«من » شكره«واستمدوا 
الفارسية مبعىن السّكر وأحلقوها تاء الواحدة، وجعلوا 

  .إتباعًا هلا» بكره«
  .من أمساء ذكورهم: ٕشكِري      
  .من أمساء إناثهم: شكريّۤة      
  .بيوتاسم ضرب من أزهار ال: شكريّۤة خإنم      
السـيئ  : الَشْكز والَشِكز: من العربية: الٕشۤكز      
  .اخللق

  .الَشِكس والَشِكص: ويدانيها يف العربية
  
  
  
  
  
  

الكراهـة  : ِشَكْسـت : ويدانيها يف الفارسية
  .الغضب
أبوك عّجز وعم بشكّۤز شـغلو  : يقولون: َشّكز      

  .تشكيز، من سّكج
  .انظرها وشكازة وسكاجة

 :شكسو، وشاكسو، عربيـة : لونيقو: َشَكس      
  .شِرس ُخُلُقه: َشِكس وَشُكس
  .انشكس للمطاوعة: وبنوا منها

  .انظرها  .لغة هلم يف چكچك: َشكَشك      

: تشكشك للمطاوعة، واملصدر: وبنوا منها 
  .الْتٕشكٓشك

هالشب شكع وأختو ٕشكعا، : يقولون: الٕشۤكع      
د هلا أصًال، الزائد يف احلسن واجلمال، مل جن: يريدون

  :ولعلها من العربية ممايلي
 .كثر َحّبه، فهو َشِكع: جماز من َشِكع الزرُع -١
الرجـل  ): بالسـني املهملـة  (جماز من الَسِكع  -٢

 .الغريب
الُبسـرة احلمـراء   : »الُشـقحة «استعارة من  -٣

 .الشقراء
 .حنت من الشكل والعجيب -٤

ه ألقاه يف الشّك جعل: شككه: عربية: َشّكك      
  .يشّك

  .تشكيك: واستمدت التركية
  .ْتشّكك مطاوعًا له: وبنوا

تقييـده  : الكتـاب َشـْكل  : عربية: الَشْكل      
  .باحلركات

تعلمناهـا عـّد    -واهللا  –املسألة : يقولون
) إملاع إىل طريقـة اهلجـاء القدميـة   (وشكل وَدْرج 

  .عرفنا املسألة بكل أوجهها: يريدون
  .١٨١ص ١٢س: ريبانظر جملة امع العلمي الع
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الشـيء،   صورة: الَشْكل: من العربية: الٕشْكل      
هيئته اخلارجية، وهم أطلقوها أيضًا علـى اللـون،   

  .وعلى النوع والصنف
  ).والْشكال( األشكال واالشكال: واجلمع

شكل وأشكال وشكلي : واستمدت التركية
  .وشكليات

ــريانية ــكل يف الس ــوحٓال، ويف : والَش ش
  .حَالشو: الكلدانية
أشكال وألـوان، اشـكال   ]: من كالمهم[
  .اشكال

  .التم بالشكلّيات: يقولون
  .فالن حبب الٕشْكل]: من كنايام[
» ٕشـْكل «: قـوهلم ] من ألفـاظ االزدراء [
  .أن شكله ينبو عن الطبيعي: يريدون

إذا نطق أحـدهم مبـا ال   ]: من كمام[
ضرب مـن القـول   : يريدون( ٕشْكل : يوّدون قالوا

لو كنت أحوي من هالْشـكال  ). ريب املستهجنالغ
سبع اشكال  .)أو جوال(كنت عّبيت يل مّنو اعدال 

أصـله إن  (الطيور علـى أشـكاهلا تقـع    !. يا قلّية
  ).وهو شطر بيت عريب، وجند تقوله... الطيور
شـّد  : َشَكل الداّبة بالِشـكال : عربية: َشَكل      

  .قوائمها به، وهم أطلقوا
  .ل للمطاوعةانشك: وبنوا منها
ربط ريشات : شكل الطري، يريدون: يقولون

  .من جناحيه كي ال يطري
شكل ديلو، وشكل لفتو، وشكل : ويقولون

زّنارو، وشكل زهرة عساكويتو، واملرا شكلت شعرا 
  .بالشّكالة

َشـَكل  : ة والكونكـان ويقول العب الراۤم
  .أخذها ليجعل منها زوجًا: ورقة، يريد

  .حلوة وأخدا َشَكل لو وحدة: ويقولون
اشكال الليلة بكرا قّدامك عزميـة،  : ويقولون

  .اشغل معدتك مبا تيّسر من الطعام: يريدون

  .برك يف القهوة وما َشَكل: ويقولون
فالن شۤاۤكل معلقتو بزّنـارو  ]: من كنايام[

تقال للمـدعو  ( اشكول ديلي بديلك ). جيسلته(:
  ).إىل وليمة
الشاش  شلون ما أجا معك]: من استعارام[
  .اشكلو

وإذا . زّبال وشـاكل ورۤدة ]: من كمام[
: دخل القهوة شخص غري مرغوب فيه صاح املتنـّدر 

  .تعا اشكول هالنۤاۤزل
: يريـدون ( تشكل آِسـي  ]: من متلقام[

  ).أموت قبلك وأنت تزين تابويت
قّيـده  : َشّكل الكتاَب وَشَكله: عربية: َشّكل      

  .باحلركات
  .الُغْفل: ويسّمى مامل يشكل

اشــطة شــّكۤلت العــروس، امل: ويقولــون
  .شّكل مبعىن زّين فيستعملون

باجنـان  : طبخنا حمشي مشـّكل : ويقولون
فيستعملون شّكل مبعىن ... وكوسا وقرع وبندورة و

  .نّوع
يشّكل خطرًا أو : واستمدوا من الغرب قوهلم

  ...أزمة أو
شّكل فالن الوزارة، فيسـتعملون  : ويقولون
  .ّتب ونّظمشّكل مبعىن ر

  .ْتشّكل للمطاوعة: وبنوا من كل ما تقدم
  .تشكيل وتشكيالت: واستمدت التركية

قيم شكلة الضـّمة وحـط   : يقولون: الَشكۤلة      
  .مطرحا شكلة الكسرة

  .مزيۤنة صدرا هالبنت بشكلة دهبّية: ويقولون
  .عم بلعبوا بالطاولة عشكلة القهوة: ويقولون
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  .قوامع ۤرتة بنهالصانع شغلو شكۤل: ويقولون
كل ما تقدم وأمثاهلا اسم الواحدة من فعـل  

  .ربط وقّيد): العربية(» َشَكل«
نسبة للشـكل يسـتعملوا   : عربية: الَشكِلي      
  .حَسب شكله الظاهري: مبعىن

  .ما يشكى منه: الَشكَوى: من العربية: الَشكۤوة      
: الشكاَوى، وهم جيمعوـا علـى  : واجلمع

  .الشكاِوي
  .الَشكۤوة ألهللا وَبس: لونيقو

  .ةة بال َبكۤوبال شكۤو: ويقولون
  .الكثري الشكر: عربية: الَشكور      
من أمساء ذكورهم، بنوا من شـاكر  : َشّكور      

على فّعول للتلطيـف، سـواء يف هـذا اإلسـالم     
  .والنصارى

ال تبوسين دقنك بتشكوكين، : يقولون: َشْكٔوك      
  .دخل فيه: الشوُك جسَمه بنوا على َفعَول من شّك

  .بٓو ْمَسلّۤة بتشكوكٓويۤجالب]: من أمثاهلم[
  .شّوك والشوك: انظر

: بنوها على فعول من شّك مبعـىن : الَشكوك      
  .الشّكاك
من أمساء ذكورهم، اسـتمدوه مـن   : َشكيب      

  .الَصرب: التركية عن الفارسية
ي ومرتـو  گايگهادا ش: يقولون: يگايگالش      
ما حـدا  : ّية متل احلّمى احملرقةگاگّية، والشگايگش

أنه فضويل يتداخل يف ماال يعنيـه،  : بطيٓقن، يريدون
  .بعدها ياء النسبة -انظرها  -» كگشا«بنوها من 
  
  
  
  
  
  

  

: ي النار وقالگايگدخل الش]: من كمام[
  .احلطب نديان

: َشّل اخلّياط الساكٓوي، عربيـة : يقولون: َشّل      
  .خاطه خياطة خفيفة متباعدة: َب شالَشلَّ الثو

  .انشّل للمطاوعة: وبنوا منها
من . فالن شغٓلو كّلٓو َشّل]: من استعارام[

عـم بشـّل   . ْجرابك ٕشّل رقاع من جراب غريك ال
  .وببّل

عم بشّل يف أعـراض  : واستمدوا من الغرب
  .فالن بشّل بقفاك عليك. الناس
وَشـّل   صـواب شـلّٓو   ضربو: يقولون: َشّل      

  .جعل الشلل يصيبه: َشّله: حركتو، عربّية
  .انشّل للمطاوعة يف املعىن املتقدم: وبنوا منها
الْكريزة العمومية شـّلت حركـة   : يقولون

  .السوق، وشّلت التجارة، وشّلت األعمال
ت ضربة املقۤالع َشـّل،  راۤح: يقولون: الَشّل      
الضربة الفاشلة ال تصـيب هـدفها، مـن    : يريدون

مصدر شّل مبعىن يبس اليد، أطلقوها : الَشل: عربيةال
  .جمازًا على ما تقدم
يـا  : يريدون(يا ضربيت ْبَشّل غريي : يقولون

ضربيت اليت أصابت هدفها بفضل شّل غريي الـذي  
استفدت منه ومن عدم إصابته الغـرض فوجهـت   

وهـوكالم يف أوج  . ضربيت خالف وجهته وأصبت
  ).البالغة
عّبا التنب بالَشّل، أطلقوه على : نيقولو: الَشّل      

النسيج من الصوف أو الشعر أو القنب جيعل كيسـًا  
كبريًا يستوعب حنو ما تستوعبه ثالثة أكيـاس، ومل  

مسي بالشل  ومل جند له أصًال، ولعله» املنت«يذكر يف 
الواحد باآلخر أي خيـاط، أو   ألنه ثالثة أكياس يشّل
  .من الشّلة مبعىن الربطة

    .انظرها
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  .وجيمعونه على الشالل والْشلول
 وقطن وعـرق السـوس   شّل تنب: ويقولون

  ...والباجنان و
وكان الثلج ميأل باألشالل بعـد أن يكـبس   
ويؤتى به من مرعش وغريها إىل حلـب إىل قرلـق   

  .حيث يكّدس يف حفر وخيزن للصيف
  .َبْنَدك: ويف قرى مشايل حلب يسمون الشّل

  .انظرها
إذا باتت مسـّقعة  ]: طعامهم من[: الشّالباطٓو      

امللفوف رموا فوقها الربغل وطبخوها ثانية، وحينئذ 
الشّالباطٓو، مل جند هلا ذكـرًا، ونـرى أن   : يسموا

ندعو علـى مـن أشـار    : أصلها مجلة دعائية مبعىن
يده، ملـا  : بطبخها بأن يصيب الشلل إبطه يريدون

  .ابتالنا به من طعام مكرر منّجه
         »اليهـودي املسـافر  « والشّالباطو كأكلة

على فارق أن الربغل يف الشّالباطو يرمـى   -انظرها-
يرمـى علـى   » اليهودي املسافر«على امللفوف ويف 

الباجنان، مث على فارق أن الشالباطو يقحـم فيـه   
فقد يطبخ الباجنان مع » اليهودي املسافر«الربغل أما 

  .الربغل وقد يقحم
 -انظرها  –ال من الشليف بنوا على فّع: الَشّالف      

وأطلقوها على من يبيع اخلضر وغريهـا بالشـليف   
  .حيّمل على الدابة

  .الشّالفة: ومجعوه على
موضع اهلبوط املفاجئ : عربية مولدة: الَشّالل      
  .للمياه

جمـرى املـاء يف   ): العربية(بنوه من الشليل 
  .-كما يف التاج-تتابع قطُره : الوادي، أو من شلشل املاُء

  .الشّالالت: ومجعوا الشّالل على
استمدوها  – أطلقها بعض النصارى: الْشالَلعيّۤة      

على خبيصة الـدبس وحنوهـا    -من هلجة ماردين 
يأكلوا يف عيد رأس السنة ويف عيد الرببارة، مل جند 

ارتاح، سكن، : شٓال: ولعلها من السريانية، هلا أصًال

ِعيـد العربيـة   َأَكل، أطعـم، أو أصـلها لْ  : وْلۤعس
، »الِعيد«الم االختصاص بعدها : والسريانية من الالم

  .وسواء أكان أصلعها ْلۤعس أو ْلعيد حذفت المها
َشَلح أو شلح عبـايتو  : يقولون: أوٕشۤلح: َشَلح      

وساكويتو وقميصو وشـروالو وقنـدرتو وخـامتو    
خلع ثوبه، نزعـه،  : ْشَلح: وطربوشو، من السريانية

  .تعرَّىغّير ثيابه، 
  .انشلح للمطاوعة: وبنوا منها
  .َشّلح: وبنوا منها

  .انظرها وتشّلح

  .انظرها  .املشَلح: وبنوا منها

شلع : »املنت«قال يف : شلع: ويدانيها عندهم
  .عند العامة حمرفة من قلع

  .شلع: انظر

كشـط  : سلخ اخلروَف: ويدانيها يف العربية
انكشفت عـن َسـلختها،   : جلَده، وسلخت احلّية

  .نزعه: فالن درَعهو
شلح الطري ريشو، واجلـيج  ]: من كالمهم[

بشلح ريشو بعد شباط خصوصًا اللي بـّدا تقـٓرق   
وتربك عالبيض ّر ريشا أكتر وببلّۤش ّر من حـول  

  .عقبا
  .هادا ال تشلحو من إجرك]: من كنايام[
اللي بتشلح جراباتا قبل ]: من كتاب اللباد[

  .بناتاما تشلح ملحفتا ما بتجّوزوا 
املشايخ إذا اصطّفوا أش ما ]: من أهازجيهم[

صّح للن هّفوا، مسعوا السـلۤتة يف بغـداد شـلحوا    
  .الچاروخ وحتّفوا

جبّۤـة   يف عيد الفطري املا عندو]: من أمثاهلم[
فطـري  : أو اشالح اجلّبة وطـري، يريـدون  (يستعري 
  ).اليهود
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بنوا من شلح املتعدية على مفعول واحد : َشّلح      
» التـاج «على فّعل للتعدية إىل املفعولني، علـى أن  

  .التعرية: التشليح: يقول
  .سوادية: قال ابن األثري عن اهلروي

: مسعت أهل السواد يقولـون : قال األزهري
إذا خرج عليه قّطاع الطريق فسلبوه ثيابه : ُشّلح فالن
  ).يريد سريانية(وأحسبها َنَبطّية : وعّروه، قال

أمـا قـول   : ابن ُدرْيد قال: »احملكم«ويف 
  .فال أدِري ما اشتقاقه» َشّلحه«: العاّمة

  .على أا وردت يف احلديث
طلعوا علۤيٓهن اْملَشلحني وشّلحوهن، : يقولون

  .وشّلحوا القافلة، وشّلحوا الضيعة
البيك شّلحو أرضـو هلـالفالح   : ويقولون

  .املسكني بعد ما شّلحو دارو
  .شّلحو الدق: ويقول العبو الطاولة

  ]:من أغانيهم[
  .شّلحوين عبايت  وۤيلي مالبناِت! يا وۤيلي
حتريـف  : فالن ٓنوٓمو ٕشۤلش: يقولون: الٕشۤلش      

  .السيئ اخللق): العربية(الَشِرش 
  .الفتنة، الرتاع: شوِرش: ويدانيها يف الفارسية

: شلشل اجلبۤنـة، ويقولـون  : يقولون: َشْلَشل      
  .انظرها وشّل  .لشلّۤةشلشل التوب أو شّله، بنوها من ا

  :قال الشاعر العريب
  مثل دوالب يلّف         أمنا الدنيا كأّف
  كلما شلشل يكّف         مثل خياط خييّۤط

  .بدلة مشلشلة بالدهب]: من كالمهم[
  
  
  
  
  
  

الدّبة شّلطت َرَسنا، واجلمـل  : يقولون: َشلّٔط      
رماها وطرحها، مل جند هلا : شّلط حداجتو، يريدون

، ولعلها حنت من شلف أوشلح ومن طرح، أو أصًال
  .اّطرح: فلط مبعىن: لعلها من السريانية

طرح : فالن ْمشّلط يريدون]: من استعارام[
  .من عاتقه كل مسؤولية وغدا يعمل دون مباالة

أجا البوليس وشلع هاْملشاغبني : يقولون: َشَلع      
ـ  : ْشَلع: لّربا، من السريانية ع اقتلع، استأصـل، قط
  .الصخر والغصن

َشـَلع  : »املنت«يف . قلع: ويدانيها يف العربية
  .عند العامة حمرفة من قلع

  .انشلع للمطاوعة: وبنوا منها
ضربو صواب َشَلع لٓو راسـو،  : يقولون: َشَلع      

  .َشّقه): بالسني املهملة(حتريف سلع رأسه 
  .انشلع للمطاوعة: وبنوا منها

: عان، مـن اآلراميـة  مزرعة يف جبل مس: َشَلع      
مانتأ من حجارة وما انقلـع  : استأصل، وَشلعٓا: َشَلع

  . منها، كما يرى األب شلحت
  .٦٤ص: حلب

أجا فالن غضبان وَشّلع وَبّلع، : يقولون: َشّلع      
سّبه وقال له تبلع كـذا، حتريـف َشـَنعه    : يريدون

وشـّنع عليـه   . استقبحه، فضحه، شتمه): العربية(
  .قّبحه: األمَر

يا َبّالعة يا مّشاية ! يا شّالعة]: من مسبام[
  !اخلابية
عندو شلعة غـنم، حتريـف   : يقولون: الٕشْلٔعة      

  .القطعة من الغنم، الغنم الكثرية): العربية(الَكَلعة 
  .قطع: ْشَلع: ويف السريانية
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منـو هالشـلعوط حـىت    : يقولون: الَشْلعوط      
ولعلها حنت مـن  . يضرب يل ابين، مل جند هلا أصًال

بنيتا على ) العربية(اقتلع ومن طرد ): انيةالسري(شلع 
  .فعلول
اللفـت،  : السـلَجم : من العربيـة : الَشٔلغم      

  .تستعملها القرى الغربية حول حارم
عشرية درزّية أصلها مـن آل محـود   : َشلغني      

  .الشيخ يف حلب
: َشَلف لو جميدي، يريـدون : يقولون: َشَلف      
  .ألَقى وطرح ورمى: َشَلف: من السريانية رمى،

  .شلف: ويف العربية
: مـن جلفـه  : »املنت«وليس بصحيح قول 

  .جرفه وذهب به كله
  .انشلف للمطاوعة: وبنوا من شلف

  .الشالف والشليف: انظر

ضربة املعّلم بألف ولو َشـَلَفا  ]: من أمثاهلم[
لبني مـا تقـع   : الَبَدوي َشَلف عصايتو وقال. َشْلف
انون إذا َشَلف حجر عشـرين عاقـل مـا    . َفَرج
  .برّجعٓو

ناعورة يف انطاكية وّقۤفـت  ]: من روايام[
وما بۤقت تدور، وَعبث كان جهد النّجارين كّلـن،  

بتريدو أصـّلحا  : قال -وكان ذكي  -إال آخر ّجنار
: من بعيد، قـالوا : وأقّرب ليها إال أصلحا من عندي

دو حجـر،  طيب، وشلف من عن: أل من بعيد، قال
وحاًال دارت الناعورة، ألّنو كان فّيا بسمار طـالع  

  .وعم بعيق دورانا
  .من مفردات لغة القجم مبعىن مرض: شّلف      
كربيتات : SULFATEمن الفرنسية : الٕشلفأطة      
  .القينا

  
  
  

 -انظرهـا   –بنوه مصدرًا من شـلف  : انالَشَلف      

العرس إىل قريبهم وأطلقوه على املبلغ يتربعون به ليلة 
أو صديقهم العريس، وأطلقوه على اهلدّيـة تعطـى   

  .للمريض لدى عيادته
اَحلَمالن أيضًا لغة ثانيـة  : ويقال يف الَشَلفان

  .انظرها  .هلم
  .انظرها  .لغة هلم يف َشْلوط: َشْلٔفط      
بعيد، : بۤيتك َشْلۤفة، يريدون: يقولون: الَشْلۤفة      

  .رمى الرصاصعلى بعد م: على تقدير
من مفردات هلجة البدو مبعىن الـرمح  : الَشْلۤفة      
  .القصري
هادا شلفوط مّيـت ألهللا،  : يقولون: الَشْلفوط      
أنه فقري جدًا وحقري أيضًا، بنوا على فعلول : يريدون

احتـرق،  : من شلفط عن شلوط عن شاط مبعـىن 
  .حمروق ريشه: يريدون
التركيـة عـن    مـن ]: من طعامهم[: الٕشلّۤق      
: التركيـة » لق«احللو، وبعدها : »ِشري«: الفارسية

الحقة تدخل على الصفات فتجعلها مصادر، والشّلق 
رقاق العجني حتشى باجلوز والسـّكر  : من حلويام

وجتعل يف الصينية طبقة فوق طبقة بعـد أن تـدهن   
أرضها بالسمن مث ختبز يف الفرن وتقّطع، أو جتعـل  

  .لفائف أول أمرها كعابًا أو
حتريـف  : ]طعـامهم من : [العنتايب: كالٕشلّۤ      

مبعىن اخلضـرة مـن   » يشيل«شيللك التركية من ي
الحقة تدخل على الصـفات  : »لك«النبات، بعدها 
، أطلقوها علـى  »لق«شأا شأن : فتجعلها مصادر

تدهن أرض : الطعام التايل يؤكل يف سحور رمضان
ن أن خيفق، مث الصينية بالسمن ويفقأ فوقه البيض دو

يفرش فوقه البقدونس والبصل ممزوجًا بكثري اللحـم  
  .املفروم
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العّجـة  : ويسمون الشّلك العنتـايب أيضـاً  
  .املغربّية

بّدك تاكل شربين حلم تتصل ]: من توريام[
  .للبيض إذا أكلت الشّلك

استمدوها من ] من أكالم[: ات املغّرقةالْشلّك      
لّت بالسمن والدبس وهي القطائف الصغار ت: الشام

على النار، مسيت على التشبيه بالشلّكة جبامع اللـذة  
مغّرقة بالسمن والدبس : وسهولة االختاذ، وُمغّرقة أي

  .أو القطر
: واجلمع. املومس: ِشيلّٕق: من التركية: الْشٕلكّۤة      

  .الشلّكات
: وقد يسمون املذّكر يزاول عمـل األنثـى  

  .الْشٕلّك
الَتشنك مبعىن : يف هلجة تطوان ويداين الشلّكة

  .الزانية، وأصلها مبعىن اخلرقة البالية
ـ  »يف وثائق تارخيية عن حلب«  ١٢٤ص ٣جـ

قرأوا فـرامني  : ١٨٤٨سنة» يومية نعوم ّخباش«عن  
مـن شـان الشـلّكات     -١: من عبداحلميـد  ٣

شافوا أهل الصايح أربع شـباب  : األحد.... بّطالني
  .وا هلم دلةَعّمال حبكوا مع شلّكات، فصري

  .فالن مقلٓو مقل الشلّكات]: من تشبيهام[
يبس يف اليد أو الرجل، وتعريفه : عربية: الَشَلل      
تعطل عمل عضو إثر مرض عصـب هـذا   : العلمي
  .العضو

شلل األطفال حيدث بالتـهاب  : ومن أنواعه
  .اخلاليا القرنية الداخلية يف الدماغ

عن أصـل  : SHELING: من اإلنكليزية: الٕشۤلن      
الواحد القياسي لنقود إنكلتـرا، ويعـدل   : تيوتوين
 ٢٠واجلينيه اإلسترليين يعـدل  : بنسات ١٢الشلن 
  .شلنًا

مخس  سيعدل الشلن ١٩٧١واعتبارًا من سنة 
  .بنسات حسب التنظيم النقدي اجلديد

ضرب الشلن ألول مرة من الفضـة سـنة   
١٥٠٤.  
: وعليها قـالوا شّلة خيطان، : يقولون: الٕشلّۤة      

من التركية عـن  : الرابطة منها: شّلة جبنة، يريدون
جمموعة اخليطان، احلزمة الصغرية من : ِچَله: الفارسية
  .اخليطان

تعـادل مخـس   : الدامة: ويف صناعة العقادة
  .تعادل مخس صايات: والصاية. شلل
  .دامة وصاية: انظر

ولعل حلب انفردت باخناذ الشلل من اجلـنب  
ضع يف املصفاة وتكبس ليزول ماؤهـا مث  تسّيخ مث تو

يضاف إليها املستكة وحبة الربكة واحمللب، مث تشلل 
  .وهي ساخنة، مث متّلح بعيار البيضة من ماء امللح

تلخبطت املسألة وصارت ]: من استعارام[
  .شلة حرير على شوك

  شلة حريري  لولو بلولو]: من أغانيهم[
مالشـباب   شوف هالشـّلة : يقولون: الٕشلّۤة      

َدا حارتنا، گالۤالبسني الٕعِبي احلمر هدول كلّٓن من ٕع
» الُثّلـة «اجلماعة، وهي حتريـف  : يريدون بالشّلة

: -بـالفتح   –اجلماعة من الناس، والَثّلة ): العربية(
فالن اليفّرق بـني الُثّلـة   : اجلماعة من الغنم، يقال

  .والَثّلة
أو كنت مشلهب مالشوب، : يقولون: َشلَهب      

من عطشي أو من جوعي أو مـن شـوقي، مـن    
أوقـد، أضـرم، ومطاوعـه يف    : َشلهب: السريانية
احترق، وهم يستعملون شلهب : اشتلهب: السريانية

  .مبعىن احترق: مبعىن مطاوعه
  .شلهب: ويف احلبشية

وتستعمل هلجة املغرب األقصى شلهب كما 
  .تستعمله هلجة حلب
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شلهب املتقدمة  بنوا على َفعلول من: َشلهوب      
  .للقطعة من اللهيب
  .الَشلهوبة: والواحدة

  .اللهبة: َشْلهبيتا: ويف السريانية
  .اللهبة، الشعلة: َشلهبت: ويف العربية

فخذ من املوايل الشماليني يف حلب، : الْشلوت      
  .خيمة ٤٠يعّد 

يقول صاحب اجلوجحانة النصـراين  : الَشّلوح      
وت الَشـّلوح، هـادا   هادا ص: لدى انتهاء الشوط

بنـوا  . صوت اَملّلوح، واملا برتل يقع من عالسطوح
أرسل ونبذ، : مبعىن) السريانية(على َفّعول من  َشَلح 

دور إرسـالكم  : خلعه وألقاه، يريـد : وعنه الشيء
  .وخلعكم وطرحكم، أما اَملّلوح فإتباع

لكن صاحب اجلوجحانة املسلم يقول لـدى  
  .....مةهادا دور الشح: انتهاء الشوط

  .الشحمة: انظر

الطنجرة حاْمية ال : يقولون: أوشلفط: َشْلٔوط      
أو بتشلفطا، بنوا على فلعل ! تدقرا بتشلوط إيَدك ها

  .أنضجه: أغالها، اللحَم): العربية( من شّوط الِقدَر
ا عليها شعوط الدواء اجلرَح وشـعوط  ومحلو
  .أحرقه وأوجعه: الفلُفُل الفَم

  .ّميعا: »التاج«قال يف 
: ْتَشلوط واملصـدر : ومطاوع شلوط عندهم

  .الْتشلٓوط
 شلوط إيدو وشلوط إجرو وشلوط: لونيقو

  .ّمتو
وهو (ّمحى تشلوطو]: من دعائهم على فالن[

  ).من دعاء النساء
أداة استفهام عندهم مبعـىن كيـف؟   : ْشلٓون      

لوا مبعـىن  وقد يستعم.... رفة عن أي شيء لونحم
سـاَوى   :الستفهامية فيقولونال ا: كيف اإلخبارية

كيفما اتفـق ودون  : شغلتو شلون ما كان، يريدون
  .عناية، ونقيضها قوهلم هادا زملة مو شلون ما كان

: وقال إبراهيم عبد القادر املازين يف مقالـه 
 ٥٣س: نشـره يف اهلـالل  » اللغة العامية يف العراق«

: أيش لونك؟ أو كيف لونك؟ يعنون: يقولون: ٢٣ص
  .مجلة احلال:ما هو أعم أيالصحة أو 

ْشـلونك،  : ويستفسرون عن الصحة بقوهلم
؟ وأصـلها  »ْشـلوَمك « وأهل العزيزية حيّرفوا إىل

: مبعىن كيف سـالمتك أي » ما شلوَمخ؟«السرياين 
صحتك، وظين أن أحد رجال الدين السريان قاهلـا،  

  .واستحسنوها وطغت يف هذا احلي دون سواه
أجا الشاش معك شلون ما ]: من استعارام[
: أصله شاش اللّفة، وعلى االستعارة مبعـىن : (اشكلو

  ).كيفما أفضى بك املسري ارَض به
ون بنام َحَمد والـدبس  شل]: من كمام[
َبَدوي مقروح شاف التمر مطروح شـلون  . جنبو؟

  خبّليه وبروح؟
ليس من : بز شليع، يريدونخ: يقولون: الْشليع      

  .اخلليط: الَشليع: خالص احلنطة، من العربية
اجلوالـق  : ْشـليفآ : من السـريانية : الْشليف      

والكيس وما يلقى على ظهر الدابة، اسم مفعول من 
  .َشَلف
  .انظرها

وهم استعملوه يف الوعاء يتخذ من الشعر أو 
النسيج الغليظ أو احلصري خياط جانباه بعد أن يطوى 

يكـون  وتبقى فتحته العلوية، يرمى على ظهر الداّبة ف
  .ذات اليمني وذات الشمال: له مدخالن

  .انظرها. الشّالف: ومسوا من يبيع بالشليف
  .الشّالفة: واجلمع

 :متل شـليف اخلضـري  ]: من تشبيهام[
  ).حيوي أنواعًا عّدة: يريدون(
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يطلقوا على املرأة املخطوفة خطفـًا  : الْشليۤفة      
لتكون زوجة أحدهم رغمًا عـن أهلـها، مسيـت    

ليفة ألا لدى خطفها شلفت على الكتـف أي  بالش
  .رميت عليه

  .الْشليفات: واجلمع
هـادا  : و، يقولـون من مفردات البد: الْشليل      

هذا لدى تنّصلهم من تبعـة أمـر،    ْشِليلي، يقولون
): العربيـة (وميسكون بثوم ويهزونه، من الَشـليل  

الغاللة تلبس حتت الدرع، وهذا اإلمساك واهلز يرمز 
  .إىل أنه ال يلبس هذا االعتقاد بل خيلعه ويطرحهبه 

أدرك : أحّس برائحته: شّم الشيء: عربية: َشّم      
  .رائحته بأنفه

  .الشّم والْشميم: ومصدره عندهم
  .انظرها. الشّمام: ومسوا من يتابع أوجه املالح

  .انشّم: وبنوا منها للمطاوعة
ولعل الكالب أقوى احليوان حاسة شّم، ويف 

لوحظ هذا وُدّرب الكلب على كشف ارم  الغرب
  .بشم أثره حمل اجلرمية

  .وحلاسة الشّم أثر كبري يف اجلاذبية اجلنسية
ومن مفردات لغة اإلشارات عندهم تقريـب  

مـا  : راحة الكّف إىل األنف مث جّرها إىل فوق مبعىن
  .مشمت رائحة هذا اخلرب وأرفض أن أدركه

يشّموا  أخد مرتو واوالدو وراحوا: ويقولون
خدلك مشة هـوا،  : ومنها). يترتهون: يريدون(اهلوا 

وطلع عشّم النسيم، أجاه كم مصرية شّم فّيا شـوية  
  ).انتعش: يريدون(هوا 

فالن شم اخلرب قبل وقـوع  ]: من جمازام[
  .احلادث

: إذا ّمشوا رائحة عطر قـالوا ]: من عادام[
  .اللهم صّل على سيدنا حممد، أو عالنيب! أوخ

  
  

ٕمن َشّم الليمون أغنـاه عـن   ]: أمثاهلممن [
َبحّب الورد وَبحّب ّمشو وَبحّب الولد علـى  . طعمو
شـّم   .شّم رحية إيدي بترَتّد روحي َلـيّ ب. حمّبة أّمو

مّون الفحـم يف شـهر   : أي(الوردة واتِكي الفردة 
  ).نيسان

فالن شامم رحية ْصنان حتت ]: من كنايام[
  ).ظمشامخ بأنفه ومتعا: يريدون(اباطو 

ّمشـا وال  : َهْي متل الوردة]: من تشبيهام[
  .تدعكا

ليش أدنيك : قالوا للجحش]: من كمام[
عـزراهني  . قدما بركد وبشّم اخبار: كبار؟ قال لن

غطـس يف اجلـورة   . مابّدو وسخ يلّم بّدو ورد يشّم
  .خود هالوردة ّمشا: وعم بقول لو

  ]:من شعرهم[
  زرعت راس توم ويف بستاين چّكيتو

  ومن مّيت الورد وعطر الفّل سقيتو          
  وغبت عّنو سنة ورجعت ّمشيتو

  التوم بِقي توم وضاع كل اللي حّطيتو      
 ٢٢عيد أهلي يف مصر يقـع يف  : َشّم النسيم      

  .نيسان، يوردون ذكره
مؤنث : -وتقصر  –الشّماء : من العربية: َشّما      
  .السيد ذو األنفة: األَشم

  .جلهلهم أصلها» َشّمة«ا وقد يكتبو
  .ومسوا ا اإلناث، منها قصة ّمشا وزهر البان

  .وّمسوا ا األفراس األصيلة
  .فالن أخو َشّما: ويقولون لعايل اهلمة

يف أعـزاز، مـن   ] من قرى حلب[: ٕشمّۤارين      
كما يـرى األب  : اسم السادة: ۤشم ٓمرين: اآلرامية
  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

خـادم   :َشمّٓشـآ : السـريانية من  :الَشّماس      
  .الكنيسة، ومن رتبته الدينية دون القّسيس
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  .َشمّٓش: ويف العربية
أما ّمشاس النصـارى فلـيس   : قال ابن ُدريد

  .بعريب حمض
  .ليس بعريب صحيح: ويف احملكم

وقۤعت مشاطة بني حـارة  : يقولون :الَشٔماطة      
: املشـاجرة : لتركيـة الكّالسة وحارة اْملغاير، من ا

والتركية استمدا من الشماتة العربية مبعىن الفـرح  
  .بأذى العدو واستعملتها مبعىن املشاجرة واخلصام

  .الشماطات: ومجعوها على
البساوي مع الناس مشاطات بنـام  : يقولون

  .باْلحبوس
يطلقوا على اخلرقـة املسـتعملة   : الَشّمٔاطة      

انتثر : ّالة من مشط الشجُرميسحون ا، بنوها على َفع
فهي على هذا جماز، أو بنوهـا مـن ْمشـط    ، ورُقه

  .نتش الَشعَر ونتفه): السريانية(
صـانع الشـمع أو بائعـه،    : عربية: الَشّماع      

  .الٕشمّۤاعني: جيمعوا على
وبيت الشماع إسالم ويهود ونصـارى يف  

  .حلب
  .وفاس تسمى صانع الشمع وبائعه الشّماع

  .وس الصناعات الشاميةقام: انظر

من وّعاظ مطلع عصرنا : الشيخ أمحد الشّماع      
الـربق اللمـاع يف خطـب    «أدركناه، له كتاب 

  .»الشماع
  :ويتردد يف دروسه حنو مايلي

الدنيا حممولة على قرن تور، وملا بتعب قرنو 
 –حبّوال لتاين قرن، وهداك الوقت بتصري الزلـزالت  

  .-محانا اهللا 
الغيم أّشو الغيم؟ الغيم  -! اعةيامج –والغيم 

الغـّب   ويقّلد حركـة (اسفنج بغّب من مّية البحر 
. وبعدا جبي لفوق روسنا وبـزرزب علينـا  ) بشفتيه

وبعدو إياكن مث إياكن تستعملوا الكولونيـا، َهـْي   

شخاخ األجانب، ومعلومكن مابتجوز الصالة مـع  
  .أكتر عذاب القرب مالبول: وبتعرفوا: وجود البول

مات  عمر بن أمحد احلليب، له تآليف،: الَشّماع      
  .٩٣٦سنة

يقع قـرب حـّي   ]: من أحيائهم[: الٕشّمۤاعني      
  .الَكّتاب

والشّماعون املضافة إليهم هـذه  : قال الغّزي
احمللة مجاعة كانوا يصنعون فيها الشـمع الشـحمي   

  . املشهور
  .٣٠٥ص ٢جـ: انظر ر الذهب

اجلهة املقابلـة  : الَشمال :من العربية: الْشمال      
  .للجنوب

 ۤسٓمٓلَيا: ۤسٓمٓليٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).كالمها بالسني املهملة(

مقابل اليمني، : الِشمال: من العربية: الْشمال      
  .اليد اليسار: يرادفها

حدثين القندرجّية أن إجر الْشمال بتكـون  
  .أكرب ماإلمني شوّية زغرية

  .ۤسمال: ويف العربية
  .ۤسمال، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

يتأثرون بالِدين فيستعملون ]: من اعتقادام[
يد الِشمال يف املواضع الوسخة أو الدنيئة كالتشطيف 

  .ولبس احلذاء
  .١٣ص ٤عدد ٣س: انظرجملة األديب

أعور الْشمال عدّو الرمحان ]: من كمام[
  .وأعور اإلمني عدّو املسلمني

  .فالن ٕصفر عالْشمال]: من كنايام[
يقع قرب اهلـّزارة،  ]: من أحيائهم[: الْشماِلي      

  .مسيت بالشمايل ألا مشال حلب
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فخذ من القراشيم من قبلية التركي : الشّماِلني      
  .من أرباض حلب

صيغة للمبالغة مـن  : بنوه على فّعال: الَشّمام      
لى من يتـابع النسـاء   وأطلقوه ع -انظرها  –» َشّم«

  .ويتحرش ن
  .الشّمامني والشّمامة: ومجعه عندهم

أخذًا مـن  » بروميو«لشمام واليوم يسمون ا
  .»روميو وجولييت«قصة 
  .ضرب من البّطيخ األصفر: عربية: الَشّمام      

  .الشّمامة: والواحدة
  .الشّمامات: واجلمع

خسـلنا َلـك حۤواَجيـك    : يقولون: ةالَشّماۤم      
مـا  : الَشّمامات: ارت متل الَشّمامة، من العربيةوص

  .يتشّمم به من األرواح الطيبة
  .ةة َشّماۤمهالبنت حّباۤب: ويقولون

فالن كرمي الشمايل، من : يقولون : الَشماۤيل      
: مجع الَشميلة: -وتسّهل مهزا  -الَشماِئل : العربية

  .الطبع، وهم اليستعملون مفردها
تترفـع  : مايَلك، يريدونحمشوۤمة َش: يقولون

  .مشائلك عن هذه األمور الوضيعة
مـن مفـردات   : أو الشامبرتي: الَشْمٔبانِزي      

مـن  ضـرب  : CHIMPANZÉ: من الفرنسيةالثاقفني، 
القردة العليا كالغوريال تشبه اإلنسان، موطنه األصلي 

  .وسط إفريقية وغربيها
 :مـن الفرنسـية  : أو الَشـمپانية : الَشمپانيا      

CHAMPAGNE :   ضرب من اخلمر الفرنسـية مسيـت
  .باسم إقليم مشپانية يف فرنسا
مبعـىن صـفوة   » الرحيق«وضع هلا بعضهم 

  .اخلمر
  .فِرح ببلّيته: َشِمت بفالن: من العربية: ٕشۤمت      

  .الَشماَتة، وهم أمالوا: واملصدر
  

الشاِمت، وهـم أمـالوا، مث   : واسم الفاعل
  .الَشمتان: قالوا

  .الُشّمات، وهم رّدوا: واجلمع
َشماتت، واسـتعملتها  : واستمدت التركية

  .أيضًا مبعىن اخلصام
  .الشماطة: انظر

وفعل َشِمت ليس له مقابل يف كـل لغـات   
» فرح مبصـاب عـدّوه  «العامل، إمنا يعرب عنه جبملة 

وظين أن العربية وضعته ألا يف عهـدها السـحيق   
تقام وسلب الَقَبلي وما تفرضه القبيلة من غارات وان

وسيب تفرض هذه أن يعرب عن الفرح مبصاب العـدو  
  .بفعل خاص

يبيعـوه بسـوق   ]: من دعائهم على فالن[
  .الشماتة

ت من وّفر فطورو لغداه مامشۤت]: من أمثاهلم[
  .لوال الرجال تساعدنا كّنا َشماتة للعدا. فيه أعداه

دعا له بقولـه       : ّمشت العاطس: عربّية : َشّمت      
يرمحك اهللا، كأنه يدعو له : -آداب الدين  حسب -

كمـا   -أن ال يشمت به عـدّوه، ألن العطـاس   
تصعد فيه الروح إىل الـرأس  : أمر خطر: -يعتقدون 

ـ  ى تطلب اخلروج من اجلسد، لكنها ال تلبث أن تبق
س أّال يتحرك أثنـاء  ينبغي للعاط: فيه، وعليه يقولون

       ج نة أو يسرة، فقد يسـّهل  هلـا اخلـرو   العطس مي
  .-والعياذ باهللا  –

 -انظرها–بنوا الصفة املشبهة من ٕشۤمت  :الَشْمتان      
  .الشمتانة: على فعالن، واملؤنث

  .رفعه اعتزازًا وتكربًا: عال بأنفه: عربية: َشٔمخ       
  .ومصدره الُشموخ، وهم رّدوا

طيبـة،   هالچاي إلو مشخة: يقولون :الَشْمٔخة       
: الرائحة الزكية، جمازًا من الشمخ يريدون بالشمخة

» املـنت «صدرًا لشمخ املتقدمة، ولـيس يف  جعلوه م
  .هذا
  .الشمرخاين انظر
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مشِدي جإنۤرك، ]: يقولون متهكمني[: ٕشْمِدي      
  .انظرها .كاآلن، وبعدها جانر: شيمدي: لتركيةمن ا

َشَمر : مشر كّمو أو ديلو، عربية: يقولون: َشٔمر      
  .عه، قّلصهرف: الثوَب

قر شفتو شۤامر أنفـو وجـاۤ  ]: من كنايام[
  .وّچو

قّلصه، الثوَب عـن  : ّمشر الشيء: عربية: مشّٔر      
  .رفعه: ساقيه

  .ّمشر عن زنودو، وّمشر ديلو: يقولون
. قبل ما يصل للبحر ّمشـر ]: من كمام[
  .مشّۤر واحلاق! إسحاق

اخلبزة املقّمرة ما بتـاكال إال  ]: من أمثاهلم[
  .لصبّية املشّمرةا

  ]:من أهازجبهم[
  ألنشر خسيلي    مشۤيۤسة اطلعي يليا 

  شّخت عليه الفاره    ـغارهي باملـخسيل
  ّمستو حممد علي    والفارة جابت صيب
  بشرب تنت مع تنباك    حممد علي بالشّباك

  بسوى دقن خاِلي    ـايلنباك غـوالت
  عم بقِلي قلّيه    ـرّيهايل بالبـخ

  زنودو وطعماينّمشر     طعميين: قلت للو
جمموعة قبائل أصلها من اليمن تقيم يف : ٕشّمر      

  .اجلزيرة، وكانت كثرية الغارات على ْعٕنۤزة
  
  
  
  
  
  
  
  

الُشـْمَرة  : عن العربيـة : أو الشمرة: الٕشمْرا      
نبات أصفر الزهر، ذو حب أخضـر  : والَشمار احللو

  .مستطيل
  : يستعملونه يف

 .فأنه يذّر بني التني اف -١
 .أنه يضاف إىل عجني كعك العيد -٢
السيما ما طبخ » احلبوب«أنه يدق ويضاف إىل  -٣

 .»القمحّية«منه بالدبس، ومثل احلبوب 
 .أنه يطحن مع عناصر الزعتر -٤
أن الطبابة القدمية تستعمله لدّر البـول وضـّد    -٥

 .اتج، كما تتخذ منه ومن غريه املقّويالتشن
  .باسم الزريانجويعرف يف الطبابة القدمية 

َشْمرٓا وَشٓمرٓا وْشمارٓا، ويف : وامسه بالسريانية
  .َشْمَرا وَشٓمَرا وْشماَرا: الكلدانية

  .ولفظه يف العربية واألثورية قريب من العربية
  .وورد ذكر الشمرة يف اآلثار الفرعونية

  .٣٣٩ص ٨٩س: انظر املقتطف

 فالن َشـْمْرخاين ]: من كمام[الَشْمْرخاين       
وبضاعتو مشرخانّية، مل جند هلا أصًال، ولعلها نسبة إىل 

فهي استهزاء على طريقة املـدح   -انظرها  –الَشْمخة 
  .فهمي أفندي: يراد نقيضه، كما لو مسيت غبّيًا

  .الشمرا: انظر: الشمرة      

اسم النجم الذي تراه األرض : عربية: الَشْمس      
  .ياراتارًا إذ تدور حوله مع أخواا الس

والشمس كتلة من الغازات امللتهبة، وتعتـرب  
بني النجوم متوسطة احلجم، وجاذبيتها أشـد مـن   

  .جادبّية األرض بسبع وعشرين مرة
  .والشمس مصدر الضوء واحلرارة والطاقة

  .يف نورها: يريدون: نام بالشمس: ويقولون
وكل ما نأكله إمنا نأكل الشمس املختزنـة  

  .فيه
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ـ  َشـْمْش  :ال املغـرب والشمس يف هلجة مش
  ).بالشينني(

  .الُشموس، وهم يسّكنون: واجلمع
مشس وُشموس، ومسـت  : واستمدت التركية

  .مشس الدينومشسي : ا الذكور فقالت
  .أظهر من الشمس: ومن كالم األوردية
  .ۤشۤمش: وامسها يف العربية
  .شۤشۤع: اريتگويف ملحمات أو
  .ۤمَشاۤش: ۤمششٓا، ويف الكلدانية: ويف السرياينة
  .ۤشۤمس: ويف اجلعزية

  .َشْمَشه: ويف األثورية البابلية
  .SHAMASHو SAMAS: ويف األثورية

  .ۤشۤمس :ويف لغات جنويب جزيرة العرب
  .انشمس وّمشس: وبنوا منها

عني الشمس، صابو ضـربة  ]: من كالمهم[
  .مشس، السنة الشمسية

ان مشـس  فالن زهرو شـبع ]: من كنايام[
. عم بلعب لعب شبعان مشس. )يريدون شديد احلظ(

يريدون (فالن على مشسو غيم . العادة َشمَسك عالية
أنا بعرف مشـس بـالدي   ). أنه منقطع عن أصحابه

  ): قال أبو جحلة(
  لومي فإين -! ياعاذيل –َفَدع 

  بشمس بالد أرضي منك أْخَبر      
اللي راسو من مشع ما مبشي ]: من كمام[
ـ . يف الشمس ا كـان بطلـع   فالن لو كان مشس م
. قاعدين يف الشمس وبعّدوا حالن حواصـيد . عالدۤنا

بضـّيع يف  : هادا أبرص. أش ساوى؟ شّخ بالشمس؟
  .غّيب مشوس واقباض فلوس! إيوه. الشمس اجلدايا

  
  
  
  

مشس ْشـباط  : العجوز بتقول]: من أمثاهلم[
ومشس آدار ألخيت ) ألا جتعل الوجه منتفخًا(لكنيت 

ألا مـع  (لبنيت *ومشس آدار) ألا جتعل الوجه أمحر(
  ).املطر تطيل الشعر

مشس الربيع بتسّر ومشس الصـيف بتحـّر ومشـس    
. ومشس الشتا بتضّر) ورق الشجر: أي(اخلريف بتهّر 

أضـيع مالسـراج يف   . اقعود بالشمس جبيك الَفـي 
البيت البتـدخلو  . عرس البقر: مشس ومطر. الشمس

  .مشس مابدخلو حكيم
: متل كلب الربيـع فالن ]: من تشبيهام[

هالشي ظـاهر متـل   . نّصو بالشمس ونّصو بالَفْي
  .الشمس أو متل هالشمس الطالعة

طنفسة أكـوس مالعجمّيـة   ]: من ألغازهم[
: عاحليط مرمّية، ماحدا بقدر يلّما وال بتسرقا احلرامية

شي خبرق البّلور وبدخل عالبيت ومـا  ). الشمس(
  ).الشمس: (بنكسر البّلور

إذا نزل املطر والشـمس  ]: من كتاب اللباد[
إذا غابـت  . طالعة بكون الشيطان عم بقتل مرتـو 

  .الشمس واملرا عم تنشر خسيال بكون جوزا ما حبّبا
  .٤٠ص ١جـ: انظر اية األرب للنويري

 ٦٣من ٨وعدد ٤٦ص ٦عدد ٦وس ٤٥ص ٢عدد ٣س: وجملة األديب
 ١٢وعدد ٥٦ص ٦وعدد ٦٣ص ٥عدد ١٥وس ٤٤ص ٦عدد ٧وس
 ١١عدد ١٩وس ٤٥ص ٧عدد ١٨وس ٣٩ص ٩عدد ١٧وس ٥٦ص
  .٤٦ص

  .مسوا ذكورهم به: مشس الدين      
مرض حيدث من تأثري األشعة : ضرۤبة الَشْمس      

الكيماوية من حرارة الشمس علـى اجلمجمـة، إذ   
تتسلط دفقة قوية منها على خاليا الدماغ عن طريق 

  .جلد الراس ومؤخرة الرقبة والعيون فيقتل
القبعة الكثيفـة وتوضـع    وللوقاية منه تلبس

  .النظارات امللونة
  .١٢ص ٦١٣وعدد ١١ص ٦١٥عدد ١٢س: انظر جملة الثقافة

                                                
  .آدار: انظر. يريد نيسان - *
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ال متشي مع املتهوم ٕبٕشْمسك، : يقولون: َشَمس      
من الشمس، يوقعك يف الشبهة، بنوا الفعل : يريدون

  .ختفاءيريدون الظهور وعدم اال
  .املشموس: وبنوا منها
  .وعةانشمس للمطا: وبنوا منها

  .ال متشي مع املشموسني]: من كالمهم[
بسـطه يف  : ّمشـش الشـيءَ  :  عربية: سَشّم      
  .الشمس

وكانت قماميل حلب تشّمس زبلها يف التلل 
  .اليت كانت مشال حلب، مث غدت اآلن حارة التلل

  .ْتشّمس للمطاوعة: وبنوا من ّمشس
وضـعوها للفوتـوغراف   : التصوير الشمسي      
الصور بتأثري النور على جسم حّساس تسجيل : مبعىن

  .كالورق اخلاص والزجاج والسليلوز
أطلقوها على الِعّمة تتخذ من : َشْمس عاَجلَبل      

: املنديل السّكري يلّف على الطربوش املغريب، مسوها
مشس عاجلبل ختيًال منهم أن املنديل السّكري ميثـل  
ضياء الشمس، وأن الطربوش يشبه اجلبـل األمحـر   

  .ربةالت
أطلقوها عل الِعّمة املسـماة  : َشمس عاخلاۤرج      

ثـل  ختيًال منهم أن أرضّية السّنانة مت -انظرها  –السّنانة 
ضياء الشمس، وأن تطريزها باحلرير األصفر يشبه ما 

  .يطرح يف الكنيف اصفرارًا
أطلقتها التركية على املظّلة الواقيـة  : الَشمسيّۤة      

  .يف املظلة الواقية من املطر من نور الشمس، مث عّمت
والواقية من الشمس تكون بيضـاء أو حنـو   

  .البيضاء، والواقية من املطر تكون سوداء
  .وهناك مشسّيات نسوانّية ملّونة وصغرية

  .الشمسّيات والشماِسي: ومجعوها على
  
  
  

: الشمۤيسـايت، واجلمـع  : ومسوا مصـّلحها 
  .الشميساتّية

  .ۤشْمشّية: ويف العربية
  : قيقال شو

  ي مظلَتهـاس أهدانـموالي عّب
  رعاهـًا ويـل اُهللا عّباسـُيظل    

  مايل وللشمس أخشاها وأدرؤها؟
  من كان يف ظّله فالشمس ختشاه    

أطلقوها على وجه العود أو الكمان : الشمسيّۤة      
به دائرة الشمس، مث عم يف ألن فيه نافذة مستديرة تش

ه غـري  عود ووجه كمان ولو كانت نافذت كل وجه
  .مستديرة

) العربيـة (بنوا على فعَفع من شـّم  : َشْمَشم      
  .مبعناها

  .ومثل هلجة حلب هلجة املغرب األقصى فيها
وحق مـن مششـم   ]: ويتندرون فيقسمون[

  ).احلمار: أي( األرض وعنطز 
  ]:من أغانيهم[

  ةحيوأنا بشمشم عالر    كل البنات جتّوزوا
: السريانيةمشط خنجرو، من : يقولون: َشٔمط      
  .َسّل، انتضى، اقتلع، نزع، استأصل: ْشٔمط

  .الشميطة: انظر

  .مشط لو رغيفني وراح]: من كالمهم[
  .ضربة تشمط رقبتو]: من دعائهم[

مشـط   -ماشـااهللا   –ابۤنك : يقولون: َشٔمط      
جذبه ليمتـّد،  ): العربية(طول، حتريف َمَشق الشيء

  .طال مع رّقة: وُمِشق الشيء
. مشطو كّف، حتريف شـبطه : يقولون: طَشٔم      
  .انظرها

  .انشمط للمطاوعة: وبنوا منها
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: عجـوز مشطـا، عربيـة   : يقولون: الَشْمطا      
  .انظرها  .مؤنث األمشط: -ويقصر  –الشمطاء 

أصل الشمع املادة اليت حتضـن  : عربية: الَشْمع      
عسل النحل، مث أطلق على املادة الصناعية تتخذ من 

  .وغريه سواء اختذ لوقود اإلنارة أوالالشحم 
  .الشمعة: والواحدة
الُشموع، وهم سّكنوا، والَشمعات، : واجلمع
  .الشمۤاع: وهم زادوا

  .٣٢٥ص ١١جـ: انظراية اإلرب للنويري
  .١٤٣ص ٨س: وجملة املشرق
  .٣٤٢ص ٥وس ٥٨٧ص ٤س: وجملة الضياء

الشمع غِلي قال : قالوا لألعمى]: من أمثاهلم[
اللي راسو من مشع مـا مبشـي يف   . صينأش خب: لن

  .الشمس
متل الشۤاۤعل ْشمۤاع بقاعـة  ]: من تشبيهام[
  .العميان

  .الشمعة: انظر

  .طاله بالشمع: ّمشع الشيء: عربية: َشّمع      
  .تشميع ومَشّمع: ستمدت التركيةوا

  .املشمع: انظر

مشع : َشّمع اخليط، ويف مصر]: من كنايام[
  :*)ذهبانيف أصلها م(الفتلة 

أن صانع الصرامي كان حيب امرأة تتردد إليـه،   -١
رو ّمشع اخليط، يريد أن : وكان إذا جاءته قال ألجريه

 .خيلو له اجلو
» الكنايات العاميـة «قال أمحد تيمور باشا يف  -٢
كناية عن سرعة اهلرب، ألن اخليط إذا ُشـّمع   :٢٤ص

 .كان أسرع يف اخلياطة
وأودع يف  ض عليـه أن حمتاالًً كان كلمـا قـب   -٣

السجن هرب، أخريًا أمر امللك بإحضـاره وسـأله   
 كيف حيتال ويهرب؟

                                                
ال  –كما يرى القارئ  –في أصلها أربعة مذاهب  -  *

  .مذهبان

عندي خيط بشمعو وبركـب عليـه   ! يا سيدي -
 .ورب

 .فرجينا لنشوف -
وصار ! امسيك راس اخليط بإيدك يا ملك الزمان -
 .ل يشمعو ويرجع لورا حىت بعد عنه وهربااحملت
 .ا وانتشرواتفرقو: مشعَل القوُم: يف العربية -٤

أطلقتها التركية عن الفارسية على : الَشمعدان      
املنارة البيتية، وهي وعاء فيه مشعة أو أكثـر، بنتـه   

أداة : »دان«ومـن  ) العربيـة (الفارسية من الشمع 
  .الظرف يف الفارسية

الْشماعدين أو : وهم جيمعون الَشْمَعدان على
  .الشماْعدينات أوالَشْمَعدانات

  .املاِثلة: لعربيةوقد تسميه ا
  .ْمنٓؤرة: ويف العربية

وجتد عنـد بـائعي الطرائـف ضـروب     
  .الشمعدانات

  .١٢٤ص ١جـ: انظراية األرب للنويري

واستمدت اليونانية احلديثة امسه من التركيـة  
  .SAMTANI: فقالت
  .أطلقوها سبابًا عل الغائط: مشعدان الّربية      
: ، واجلمـع واحدة الشـموع : عربية: الَشمعة      

  .الشمعات
  .شعوَتا: شعوتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

واستمدوا من الغرب استعماهلا واحدة حلزمة 
  .ملبة ستني مشعة: النور الكهربائي

  .واحدة القوة: احلصان: كما استمدوا
والطقوس الدينية عند النصارى ال تزال تقام 

  .على نور الشموع
  .كّال وچ :متل الشمعة]: من تشبيهام[
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يـا  . أعمى وبإيدو مشعـة ]: من كمام[
يـا قنـديل   : أو. ( سراجۤين ومشعة يا عالعتمة مجعة

  .....)ومشعة
قسيس كان يكرز كل أحد ]: من نوادرهم[

من صفحة معينة من كتاب معّين والزق مشعة حمـّال  
  .تيستدل عليها

واحد مّل هاحلكاية وأجـا بغيـابو وقلـع    
  .الشمعة

ا القسيس وقّلب وقّلب ومـا  ويوم األحد أج
يقلع ديـن  : حّوش، وصار يدعي عاللي سّواها وقال

  .اللي قلع الشمعة
أطلقها املشتغلون بالتعـديس علـى   : الَشْمٔعة      

القائم اخلشيب يثبت عليه عجل العدسة ليطحن، مسوه 
  .على التشبيه بعمود الشمعة الكبرية

  .الشمعات: واجلمع
نّزل لـك مشعـتني ووّزع   : يقولون: الَشْمٔعة      

كراسّين يف القهوة، يريدون بالشمعة يف اصـطالح  
الكراسي املطبقة فوق : القهاوي ومؤجري الكراسي

  .بعضها على التشبيه بعمود الشمعة الكبرية
  .الشمعات: واجلمع

من أمساء ذكور النصارى، مسي باسم : َشْمعون      
  .مشعون احلواري، وامسه أرامي، وبه مسي

اآلثار النصرانية أنه عمر طويًال حىت  وتتحدث
اآلن : أدرك املسيح ومحله يوم تقدمته إىل اهليكل قائًال

  .عبَدك بسالم -! أيها السيد -أطلق 
  .*ِسمعان وِشمعون: والعربية تقول

  .قلعة مسعان وجبل مسعان: نظرا

  .وبيت َشمعون إسالم يف حلب
من عيـد أنطـون ومشعـون    ]: من أمثاهلم[

مـن أنطـون لشـمعون    : أو(د بكون، ومارون الرب
  ).ملارون الربد بكون

                                                
 .ضبطت في القاموس المحيط بفتح الشين البكسرها - *

): اخليااليت: (من شخصيات اخللياليت: ٕشمّْٕقرين      
  .امرأة تقوم بدور الساحرة

  .مااجتمع من األمر: عربية: الَشْمل      
: مجع اهللا مشلو، يريدون]: من دعائهم لفالن[

  .ال فّرق اجتماعه
  ]:من أغانيهم[
  أبعدوك؟ كيف عّني! ياغزايل

  عّودوكتوا مشِلي وهجري شت       
  .عّمهم: َشَمل األمُر القوَم: عربية: َشَمل      

  .انشمل للمطاوعة: بنوا منها
فالن مشـمول  . مشلو العفو]: من كالمهم[
  .اشتمل: انظر  .بالعناية

فخذ من بين زيد يقيم يف جبل مسعان : الَشَمل      
  .والباب
  .اجته إىل الَشمال: النّمشل ف: عربية: َشّمل      
كسـاء واسـع   : الَشمَلة: من العربية: الَشمۤلة      

  .ُيشتمل به
  .الَشَمالت: واجلمع

  ).بالسني املهملة(ِسْمَلة : ويف العربية
ـ ]: من كمام[ ل العمۤلـة وبغطّيـا   بيعۤم
  .بالشمۤلة
يف عرف الزراع أطلقوها على اجلرزة : الَشمۤلة      

  .من حصيد احلنطة
  .الشمال: عوها علىومج

  .انظرها  .اخلابون: ة الشعري فسموهاأما جرز
ارتفـاع  : عربية: من مفردات الثاقفني: الَشَمم      

  .قصبة األنف مع حسنها واستوائها
  .والشَمم عند العرب سيمة حسن احملتد

  .جعله يشّمه: ّمشمه العطَر: عربية: َشّمم
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  ]:من شعرهم[
  مررت بعّطار مبكة جالس

  )استنشاقة: (فشممين عطرًا فقلت له         
من التركية عـن  : أو الشمندوفري: الشمنُدفۤير      
طريق احلديـد، سـكة   : CHEMINDEFER: الفرنسية

  .احلديد اليت يسري عليها القطار
اسم قاض من قضاة اجلان يرد امسه : َشْمهوۤرش      

  .يف املنَدل
  .٢١٩ص: التذكرة التيمورية: انظر

: مجلة عربية يرددها اليهود مبعىن: تبأرخوٕيۤشٓم      
  .اهللا: تبارك امسه، يريدون

: بغل ْشموس، من العربية: يقولون: الْشموس      
الدابة املستعصية على راكبها : صفة مشبهة: الَشموس

ال متّكن أحدًا من ظهرها أو من إسـراجها أو مـن   
  .قيادا، وإذا خنست ال تستقر
  .الَشموص :ويدانيها يف العربية
رفس الـدواب، مل  : َشموس: عن الفارسية

  .تشر معاجم العربية إىل أا فارسية
فالن متل بغل الْشـموس  ]: من تشبيهام[

  .بتحط للو العليق برفسك
بنوا من الشمس على فّعولة لشمس : الَشّموۤسة      

  .الشتاء اللطيفة
  .الشمسية: انظر

  ]:من أغانيهم[
  الشمس الشّموسة -ياما احلى نورا  –طلعت 

  يااهللا بنا منال وحنلب َلَبن اجلاموسة           
من مفردات اليهود، من العربية عن : الَشّموش      
  .خادم الكنيسة، الَشّماس: األرامية
أكل ّمشوط درة مصر، من : يقولون: الَشّموط      

البيضـاء، وهـم    سنبلة الـذرة : َشّموطٓا: السريانية
األسطواين تصطف حوله الـذرة  أطلقوها على احملور 

  .الصفراء

اُملْطـر  : والعربية تسمي سنبلة الذرة البيضاء
  .والُعرنوس

: ّمشوط خيطان على ااز، يريـدون : وقالوا
  .كّبة الغزل
. عطـاه راس الشـّموط  ]: من استعارام[

: رأس كّبة الغزل، يريدون: مسك راس الشّموط أي
  .عّلمه مفتتح السّر

لقوها على املسـحوق العطـري   أط: الْشموم      
  .انظرها .يطيبون به املوتى، بنوه من شّم

  .أطلقوها على مصّلح الشمسّيات: الْشۤميسايت      
  .الشميساتّية: ومجعوها على

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

تصغري الشمس عنـدهم تصـغري   : الْشۤميۤسة      
  .استحسان أشعتها شتاء

  .الشموسة: انظر

  ]:ممن أهازجيه[
  ألنشر خسيلي      يا ْشميسة اطلِعي يل

  شّخت عليه الفارة      غارةـسيلي باملـخ
  مستو حممد علي      والفارة جابت صيب
  بشرب تنت مع تنباك      حممد علي بالشّباك

  بسوى دقن خايل      يـباك غاِلـوالتن
  .....خايل بالّربية

  .مشَّر: انظر

  :ومن أهازيج محاة
  قبو عيشةعلى     طلعت الْشميسة
  بتلعب بالشّبابا    عيشة بنت البابا
  بتلعب بالطنبورة    شّبابتا مكسورة

  يا بيضة ال تنقركي    طنرب طنرب بالتركي
تقع قـرب  ]: من أحياء حلب[: الْشمۤيصاتيّّۤة      

  .بانقوسا، وتعرف أيضًا بسوق اجليج
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ولفظة  :٣٩٥ص ٢جـ :»النهر«: قال الغزي يف
كلمـة تركيـة   : »ز أتليمسي«الشميصاتية حمرفة عن 

ذات اللحم السمني، وكأن موضع هذه احمللة : معناها
  .كان مكانًا يباع فيه حلم األغنام اجليدة

ترى أن الغزي ال يشعر مبسؤولية، وميضـي  
كأن املسألة مسّلم ا، والشميصاتّية عندنا مجاعـة  

وسكنوا  –بالسينني املهملتني  –جاءوا من ُسميساط 
  .ارج السورهنا خ

 -كما يف مراصد االطـالع   -ُسميساط و
مدينة على شاطئ الفرات يف طرف الروم : وحاشيته

على غريب الفرات، وهلا قلعة يف شّق منها يسـكنها  
  :األرمن، ذكرها املتنيب يف قوله

      *ودون مسسياَط املطامري واملال
مشط مّنو الضيعة وأخـذا  : يقولون: الْشۤمئطة      

  .انظرها  .من مشط مشيطة، بنوا على ْفعيلة
قلبو ماعم بشـتهي ْشـميم   : يقولون :الْشميم      

: اهلوا، ال يستعملوا إال يف هذا التركيب، يريـدون 
مصدر : الَشميم: متشائم وال يريد احلياة، من العربية

  .انظرها  .شّم

»      شـمّ «يطلقوا صفة للمبالغة من : الَشّميم      
الشهواين الذي يتـابع   ، ويريدون بالشّميم-انظرها  –

  .احلسان
ضربة ْتشّنك َشّن، حتريف ]: من سبام[: َشّن      
: جعله مشلوًال، وأصل هذا السـباب ): العربية(شّله 

توافـق  ما أجّنك، فأبدلوا الالم نونـًا ل ضربة تشّنك 
  .»ما أجّنك«السجع مع  

  .الفظاعة، الُقبح: عربية: الشناعة      
 بـدلوها حديثًا وبيت شناعة يف حلب، وأب

  .»قناعة«
  .شناعت: واستمدت التركية

                                                
 .وأودية مجهولة وحجول: عجزه -  *

ماء ورقة على الثغـر، وهـم   : عربية: الَشَنب      
  .استعملوها يف الشارب
  .الَشَنبات: ومجعوها على

) ١١٠(مكيال وزن حمتـواه  : تركية: الٕشنٓبل      
  .كيلو غرام من احلبوب يف حلب
  .والشنبل أربعة مكاييل
يكفي مؤونة شـخص  وروعي يف الشنبل أنه 

  .سنة
  .الشنۤابل: وجيمعون الشنبل على

هالشـرية فرقـت معنـا ْشـنابل     : يقولون
هادا أكتر أو أكـرب أو أحسـن   ). الكثري: يريدون(
  ).بكثري: يريدون(من هداك بشنابل ... أو

  .الچنتيان: انظر :الشنتيان      

جعـل  : َشـّنجه : من مفردات الثاقفني: َشّنج      
  .قلصجلده يتقبض ويت

مساع مساع عّمك اجلحش عم : يقولون: َشنخر      
): العربيـة (ْبشنۤخر، بنوا على فنعل من شخر احلماُر 

  .رفع صوته من حلقه أو أنفه
  .نفخ بأنفه: زخنر: يدانيها يف العربية

نفخ منخاره : فنخر: ويدانيها يف العربية أيضًا
  .الواسع

  .ولقيت رجًال كان يشخر لدى تناوله الطعام
لعل لفظها هندي مبعىن قطران خشب : الَشْند      

  .اجلاوي، يطّيب به شراب السوس واهليطلّية بالدبس
  .ذكر الشند داود يف تذكرته

َشـْندغِلي  : يصفون األوالد يشغبون: َشْندْغِلي      
القرد : الفارسية» شادي«حتريف  :عم بٕچّك وبغلي

 كل منهم ابـن : ابن، يقولون: التركية» أوغِلي« و
  .قرد

واوالدو  هاملعّتر شندل مرتـو : يقولون: َشْنَدل      
: ۤشـنٓدا : شندلة ما حبمال إنسان، مـن السـريانية  

عذبه، نّكل بـه،  : شّنۤده: التعذيب، وفعلها السرياين
  .والالم للتعدية، وهم جعلوها من أصول الكلمة
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  .ْتشندل: وبنوا منها للمطاوعة
 فندل: وبعضهم حيرف شندل وتشندل فيقول

  .وتفندل
عم حبكـي شـندي   : يقولون: َشندي َبْنِدي      

شـٓوندن  : يهزل، وأصله من التركية: بنِدي، يريدون
  .من هناك ومن هنا: بٓوندن، أي

ــِدي «ووردت  ــنِدي بن ــز «يف » ش ه
  .٢٣ص :»القحوف

ال : إلو شـان وشنشـان  : يقولون: الٕشنشان      
: َشـنْ : يستعملوا إال يف هذا التركيب، من التركية

التركيـة عـن   : »شـان «البهيج، وبعدها ، احملبوب
  .انظرها  .الشان: العربية

: أو الَشْنس أو الشانص أو الشـانس : الَشْنص      
  .السعد، احلّظ: CHANCE: من الفرنسية

وأخطأ الشيخ أمحد رضا فظنها من َشـنص  
  .لزمه): العربية(الشيء 
: بنوا الفعل من الشنص املتقدمة مبعـىن : َشّنص      

  .كان ذا حظ
  .التشنيص: ومصدره عندهم
  .املشنّۤص: واسم الفاعل

  .الشّنيصة: الشّنيص، ومجعها: واملبالغة
طلع من حارتو وشنطط بيتو، : يقولون: َشْنطط      

بالغ ): العربية(مل جند هلا أصًال، ولعلها حتريف شّطط 
  .يف اجلور: يف الشطط أي

  .وبيت املشنطط يف حلب
  .مشطط: ربيةويدانيها يف الع

  .تشنطط: وبنوا منها للمطاوعة
  .السفر شنططة: ويقولون

  
  
  
  

: كّثر عليه الشـناعة أي : شّنعه: عربية: َشّنع      
  .قّبحه: القبح، شّنع عليه األمَر

  .الشناعة والشنيع: انظر

فالن مشنَفخ أكتر مـالالزم  : يقولون: شنفخ      
: بيـة العر(وشنفختو بشعة، بنوا الفعل من الشنخفة 

  .الِكرب): على التقدمي والتأخري
جذبـه بزمامـه   : شنَق الـبعريَ : عربية: َشٔنق      

شـّده إىل  : وهوراكبه ورفع رأسـه، ورأَس الدابـة  
الشجر أو وتد مرتفع، وهم استعملوها مبعىن ربـط  
عنق ارم حببل وعّلقه حىت ميـوت تنفيـذًا حلكـم    

  .احملكمة
  انشنق للمطاوعة: وبنوا منها
  .املشنوق: ملفعولواسم ا
  .املشنوقني واملشانيق: واجلمع

املشنقة، وبـه مسيـت أرض   : واسم املكان
  .املشنقة يف العزيزية
  .املشنقات واملشانق: واجلمع

، التنكيـل ، العـذاب : ُشونّٓقٓا: ويف السريانية
  .عّذب: وَشۤنق

وقت صار جحا سلطان أّول ]: من أمثاهلم[
. د شنق حالوقاضي االوال. ما شنق شنق أهل حارتو
العّز للرّز والربغـل شـنق   . املشنوق بسّب السلطان

  .املشنوق خباف من جّرة احلبل. حالو
ال تطّول احلبل البنك بشنق ]: من حكمهم[
  .حالو فيه
للجحش رسنو بشنق  تروك]: من كمام[
إن : غّطي سيقانك قال لن: قالوا للمشنوق. حالو فيه

  .رجعت عاتبوين
مجال باشا شّنق كتريين من أهل : ونيقول: َشنّٔق      

  .سورية، بنوا من َشَنق املتقدمة على فّعل للمبالغة
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شّنك أدنيه ليسمع أش عـم  : يقولون: َشّنك      
مّدمها أو أرهفهما، مل جند هلا أصًال، : حبكوا، يريدون

 -انظرهـا   –انتصب : ولعلها من شاك الكعُب وغريه
أن أبـدلوا ألفهـا   بعـد  بنوا منها على فّعل للتعدية 

  .ياء نونًا املنقلبة عن
أطلقوهـا علـى   ]: من طعامهم[: ليشگالَشن      

ضرب من اجلنب املخّمر يشبه إىل حـد مـا جـنب    
  .الروكفور األورويب

ليش گأنا جني آكل الشـن : قال يل صاحب
  .وأشرب النبيت املعّتق آكل الزمان وأشرب الزمان

واشتهر بعمل الشـنكليش محـص ومحـاه    
  .ذقيةوالال

ويتخذون الشنكليش من القريشة متّلح مضافًا 
إليها الزعتر وغريه، مث ميأل يف اجلرة وحيكم سـربها  
وتدفن إىل أن يعتريه العفن، فتفتح اجلـرة ويغسـل   

  .العفن، مث يؤكل غالبًا مع الزيت
  : ويف تسميتها بالشنكليش املذاهب التالية

ومن   - انظرها –) العربية(» الشنينة«أا حنت من  -١
ماجاء أو ما حضر أو مـا  : التركية مبعىن» كليش«

 .تيّسر احلصول عليه مما يضاف إليها من املتّبالت
كـل  «العربية املتقدمـة، ومـن   » الشنينة«من  -٢

 .كما هو مذهب عثمان احلوراين احلموي» شيء
وال يرد أنه يتخذ من القريشة ال من الشنينة، 

وما سواه مـن   ألن البيتويت فقط يتخذ من القريشة
  .الشنينة

القربة الصغرية احللقـة،  ): العربية(» الَشّن«من  -٣
 .القريشة يف هلجة البدو» َكريش«ومن 
القنربيس أوالِقنـِربيش حرفـت إىل   : أن عربيها -٤

الشنَكليش، على أن املعاجم أمخلت ذكر القنربيس أو 
 .الِقنربيش

 هذا أن يستمد أا مستمدة من التركية، وطبيعي -٥
ُچوَكَلـك،  : تسمى: املسمى، ويف التركية االسم مع

چوكاريـك، فحرفـت يف   : ويف أطنه منها يسمونه

ليش، كما حرفـت  گمحص ومحاه والالذقية إىل الشن
 .نطاكية إىل ُسوْرِكييف أ

بياكل َشَني َمَنين، اليسـتعملوا إال يف  : َشَنين      
كـل  يأ: هذا التركيب، مل جند هلا أصًال، ولعلها مبعىن

ما هو مبقام الشنينة من بسيط الطعام، وما هو مبقـام  
  .املّن من فاخر الطعام

أداة : من هلجة بـدو حلـب  : أو شين: ٕشُنو      
حتريف أي شيء يكون هو ، استفهام مبعىن ما؟ وماذا

  .أو هي
  .أداة استفهام: شنو: غرباملويف هلجة مشايل 
من يكون : شنو الزول؟ يريدون: يقول البدو

  يف هذا الظالم؟ الشخص
  .شنو املتقدمة: انظر :شِني      

يطلقها شاحنوالبضائع على ما يكتبونه : الٕشنيار      
على أكياس البضائع من عنوان املرسل إليه ووزن ما 

: مبعـىن : الفرنسـية  SIGNAL حتريف كلمة : حتويه
: مبعـىن   SIGNERالعالمة واإلشارة، وهذه من فعـل 

  .وّقع
  .َشْنَير البضاعة: فعلوبنوا من الشنيار 

  .الشنيار املتقدمة: انظر :َشْنٔير      

بنوا على فّعيل صيغة مبالغـة مـن   : الَشّنيص      
  .الشنص

  .انظرها
  .الشنّيصة ومجعي التصحيح: ومجعوها على

  .القبيح: عربية: الَشنيع      
بنوا الصفة على فّعيل من شّنك احملرفة : الَشّنيك      

  .عن شاك
  .شنك: انظر
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  .الشّنيكة: ومجعوا الشّنيك على
يفدح شنينو، أصـلها  ]: من سبام[: الْشنني      

  .انظرمها  .يفضح سنتو

اللنب : الَشنني: من العربية: أو الٕشنينة :الْشنيۤنة      
  .يصّب عليه املاء

املاء الذي يبقى من : وعند بدو اليوم الشنينة
  .احلليب بعد خضه واستخراج زبدته

  ]: شعرهممن [
  اضرب شنيَنة وقيم الرز عن بالك

  البيت بيتك لكن اخلان أدَفى لك    
  ]:من أهازجيهم[
  ن السلطةـصح    ا طاطاـطاطا ي

  !يا لطيف: قولوا    بيضة على ْرغيف
  ةـنزلت عاْملدين    ينهـة مسـجيج

  ينهـة ْشنـمليان    نةـكسرت قني
  َبو: شافا الباشا وقال ال   

  .أحّبه ورغب فيه: شيءشها ال: عربية: َشها      
انَشـهى، ومطاوعهـا   : بنوا منها للمطاوعة

  .اشتهي: العريب
  .محله على االشتهاء: شّهاه: عربية: َشّهى      

أكل : شي بشّهي: يقولون يف كل مايعجبهم
بشّهي وخسيل بشّهي وحوش بتشّهي وولد بشـّهي  

  ...ومكنسة بتشّهي وخارج بشّهي
عاملشمش ضربو كّف شّهاه ]: من كنايام[

خد أمحـر  : جعل خديه كخدي املشمش: يريدون(
فرأى املضروب خديه يف املـرآة  : وآخر طبيعي، أي

  ).فتذكر املشمش واشتهاه
حممود بن سليمان احللـيب املؤلـف   : الِشهاب      

  .ه٧٢٥واألديب، مات س 
  .من األعالم العربية ّمسوا به: ِشهاب الدين      

مـن  ) ألعن(شهاب الدين ]: ومن كمام[
  .أخيه

حممود احلليب شـيخ املنشـئني   : شهاب الدين      
  .*٧٢٥، مات س»حسن التوسل«صاحب 

مصدر شـهد  : الشهاَدة: من العربية: الشهاۤدة      
أّدى ماعلمه ومـا  : عند احلاكم لفالن أو على فالن

  .رآه
  .الشهادات: واجلمع

ة أطلقوها على الوثيقة اخلطّية الرمسي: الَشهاۤدة      
  .تشهد حبالة صاحبها
  .الشهادات: واجلمع

  : ومن الشهادات
 .شهادة حسن السلوك -١
 .شهادة فقر احلال -٢
الشهادة االبتدائيـة واإلعدادّيـة والتجهيزيـة     -٣

 .واجلامعّية
 .الشهادة الطبية -٤
 .شهادة القيد بالسجل التجاري -٥
 .شهادة سوق السيارة وحنوها -٦

شهادات ما بتسع فالن عندو ]: من كنايام[
  .يف إخلرج

أشهد أن : يريدون ا قول اإلسالم: الشهادتۤين      
  .ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدًا رسوُل اهللا

. أطلقوها على السعال الديكي: الَسعۤلة الشّهٔاقة      
  .انظرها
: مصدر َشُهم: الشهاَمة: من العربية: الَشهاۤمة      

  .كان متحليًا برفيع الصفات
  .الشهم: انظر

  .شهامتلو: واستمدت التركية
ا الكفالة أّوال شهامة وتانـّي]: حكمهممن [

  .ندامة وآخرتا غرامة

                                                
يبدوأن شهاب الدين هذا هو الشهاب المتقدم ذكره  -  *

  .نفسه
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مؤنـث  : -وتقصر  –الشهباء : عربية: الَشهبا      
األبيض يتخلله سواد، أو يصدعه سواد يف : األشهب

  .خالله، أو األبيض الذي غلب عليه األسود
  .٨حلب ص: كتابنا انظر  .ولقبت حلب بالشهبا

أطلقوها على القطعة من اهلرب تكـون  : الَشهبا      
يف الفخذ تستحسن للشواء، مسيت بالشهبا ألن لوا 

  .األمحر مييل إىل البياض خالفًا لبقية حلم الذبيحة
  .الشهباي والشهباية: والواحدة
  .الشهبايات: واجلمع

  .الشاه بندر: انظر :الَشهَبندر      

العسـل يف  : الَشْهد والُشـْهد : عربية: دالَشْه      
العسل ومومه، العسل يف : َشْهد: مشعه، عن الفارسية
  .خناريب أقراصه

  .العسل بشهدو: وهم يقولون
وسرى الغش إىل العسل بأقراصه، فيرتعـون  
أكثر العسل من األقراص ويعّوضونه بالسكر املعّقـد  

  .املصبوغ
اكم لفالن أو َشِهد عند احل: من العربية: ٕشۤهد      

  .أّدى ما عنده من الشهادة: على فالن
َشِهد اهللا أّنو مـابعرف هالشـي،   : ويقولون

علـم  : بلفظها العريب ومعناها» َشِهد اهللا«فيوردون 
  .اهللا

مقسمًا باهللا، : أشهُد باهللا، يريدون: ويقولون
  يوردوا بلفظها العريب أيضًا

» أشـهدُ « بـويعطسون فريدفون عطاسهم 
  .»َهُد«ن قد تكوو

  .الشاهد والشهادة والشهادتني وتشاهد وتشّهد: انظر

أهل أغٓيـر عشـرة بقتلـوا،    ]: من أمثاهلم[
  .وعشرة بشتكوا وعشرة بشهدوا

والشـهود   -شّهدوا الشهود : يقولون: َشّهد      
ورحبوا الدعوى، بنوا على ! يا خاي -شهود مصطبة 

  .شهدجعله ي: فّعل للتعدية من شهد الالزم، أو ملعىن

اجلزء الواحد من االثين عشـر  : عربية: الَشْهر      
  .جزءًا من أجزاء السنة

) العربيـة (» الساهور«وأصل كلمة الَشهر 
مبعىن القمر، أي اجلزء من الزمن الذي يبتدئ بظهور 

  .اهلالل وينتهي قبل ظهوره ثانيًة
مث استعمل للجزء الواحد من االثـين عشـر   

  .جزءًا من السنة الشمسية
: األشُهر والُشـهور، وهـم قـالوا   : جلمعوا

  .األشهر والْشهور
والرحالة ابن جبري يستعمل أمساء الشـهور  

  .اإلفرجنية
  .٥٢٨ص ٧وس ٣س: انظر اهلالل
  ٤٦٧و ٥٧٨ص ٧٠وس ١٤٧ص ٢١س: واملقتطف

  .١٧ص ٩عدد ٥س: وجملة العلوم
  .١١٤ص ٣٤س: جملة امع العريب العلمي

  .١٥٦ص ١جـ: واية اإلرب للنويري
  .٥٠ص: واللغة العربية كائن حي جلرجي زيدان

استنّيتو شهر كامل، أو شهر ]: من كالمهم[
  .مّنو لۤيه

كـل  . أّيار شـهر األزهـار  ]: من أمثاهلم[
شهر آب اقطـوف  . الشهور بتمطر ماعدا شهر آب

. أعزب دهر وال أرمل شـهر . العنقود وال تستهاب
 يا جارة الدهر كارميين. الشهر ناقص واالسبوع تام

  .شهر
الشهر املامّنو فـٓود  : ومن أمثال جبل مسعان

  .الَبعّدو وال بعّد أّيامو) الفوائد: يريدون(
  .الشهر عالباب]: من استعارام[
بعد سنة وشهرين جابـت  ]: من كمام[

  ).أوجابت بنت بشفارين(صيب َبال عينني 
 سْنة. الشهر املالك فيه جامكّية ال تعّد أيامو

السنة الـيت ال  : يريدون(ين شهر الكسر أربعة وعشر
  ).توفيق فيها ترى طويلة
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وحـق  : يقسمون يف رمضان]: من أميام[
  .هالشهر الفضيل

إذا انكتب الكتاب قبـل  ]: ممن اعتقادا[
  .*نّص الشهر مابعود بصري وْفق

أطلقوه على أول شهور الزواج : شهر الَعَسل      
  .ميضي يف نزهات ورحالت
ادة حديثًا مـن الغـرب،   واستمدوا هذه الع

  .وأصلها من اجلرمان
وكان العروس والعريس من هؤالء اجلرمـان  
يشربان كل يوم من أيام شهر الزواج األول قـدحًا  

قمر العسـل  : من العسل املذاب، فسموا الشهر هذا
  .شهر العسل، ألن شهورهم كانت قمرية: أي

شـار أو  : من التركية عن الفارسـية : الَشْهر      
  .الَبَلد، املدينة :َشْهر

ذكره وعّرفه بـه،  : َشَهره بكذا: عربية :َشٔهر      
  .جعله شهريًا

  .انشهر للمطاوعة: وبنوا منها
  .شهر والشهرة: انظر

يا ْفتاح باَبك واشـهرو يـا   ]: من أمثاهلم[
  .َسكرو واسترو

شـهر  : شهر سالحو، عربيـة : يقولون: َشٔهر      
  .َسّله فرفعه: السيَف

  .شّهر: انظر

: عربيـة : فالن عم بشّهر فيك: يقولون: َشهّٔر      
  .فضحه، جعله ُشهرة: شّهر فالنًا

. أا هلذا املعىن موّلـدة » شفاء الغليل«ويف 
  .تشهري: واستمدت التركية

  
  
  

                                                
: الحيض فتقول النساء وقد يستعملون الشهر كناية عن  *

  .أجاها الشهر

: علم اليوم من السـاهور  والتشهري كما يرى
  ...القمر توّلد من معناه الَشهر والنور وما إليهما

د بن حممد، وّلـي قضـاء   حمم: الَشهَرزوِري      
  .٥٨٦حلب، مات س

وضوح األمـر،  : الُشهرة: من العربية: الٕشهٔرة      
ظهور الشيء يف شنعة، الفضـيحة، وهـم أطلقـوا    

  .الشنعة واستعملوه للصيت احلسن أيضًا
  .شهرت: واستمدت التركية

: والُشهرة كما يرى علم اليوم من السـاهور 
  .والنور وما إليهما القمر توّلد من معناه الَشْهر

  .كل شهر: استعمال تركي مبعىن: َشهرّيًا      
ة إىل نسـب : الشـهرّية : من العربية: الشهريّۤة

الشهر، وأطلقوهـا كاملشـاهرة إىل أجـر العمـل     
  .الشهري

ق، وضّد : َشَهق وَشِهق احلماُر: عربية: َشٔهق      
  .زفر

  .الشهيق: واملصدر
  .عال الديكيالشعلة الشّهاقة للس: ويقولون

: عيونو شْهل، من العربيـة : يقولون: الٕشْهل      
  .مجع األشَهل: الُشْهل

مايشـوب سـوادها   : والشهالء من العيون
زرقة، واألصل يف الَشَهل اختالط اللونني، والكلمـة  

  .أصلها فارسي
 َشّهل شغلو وبعد ْشوي: فالن: يقولون: َشّهل      
 جند هلا أصًال، عمل أكثره، مل: ينصرف، يريدون بّدو

» َشِلي«أو حتريف ) العربية(» سّهل«ولعلها حتريف 
  .أوصَل إىل الراحة، أزال): السريانية(

ويكثر استعمال شّهلوا بإرسال البضـاعة يف  
  .لبنان

  .تشّهل: وبنوا منها للمطاوعة
مؤنث  :-وتقصر  –الَشْهالء : عربية: الَشهال      
  .من شاب سواد عينه زرقة: األشهل
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  .الشْهل: واجلمع
  .انظرها واألشهل والشهل

الذكّي، السيد النافذ احلكـم،  : عربيه: الَشْهم      
وهم استعملوها يف من يراعي املروءة واحلق والشرف 

  .وال حييد عنها
  .وهم جيمعوا اجلمعني الساملني فقط

  .الشهامة: انظر

شهنق اجلحـش، وشـهنقتو   : يقولون: َشٔهنق      
حنـت مـن شـهق وـق      ؟عجب لـيش ، طالت

  ).العربيتني(
جبيه : أن سبب شهنقة اجلحش]: ويعتقدون[
العمر إلـك يـا   : وبوشوشو -اهللا يلعنو –الشيطان 

  .اجلحشات كّلن كّلن ماتوا، !جحش اجلحاش
  ...واخ واخ وا: فيصيح اجلحش

وواجب الّدين ملا بشهنق اجلحش يتعاوذ باهللا 
  .من الشيطان الرجني

ب زلعطان يف إيد واحد ّلإذا ك]: ويعتقدون[
  .قنهة ويشتيطلع اجلحش عاملادن مابدّشرو

املنسـوب إىل الشـهوات   : عربية: الَشْهواين      
  .والرغبة يف ملذات اجلسد

         امللحـق السـرياين   : »نه«أحلقوا : الَشْهوانة      

  .بالشهوة -انظرها –
اْملشهٔون السم الفاعل ال السـم  : وبنوا منها

  .املفعول
  .األشهون السم التفضيل: ما بنوا منهاك

  .تشهون: كما بنوا منها للمطاوعة
مصـدر شـها   : الَشْهوة: من العربية: الشهۤوة      

  .رغبه، أحّبه: وَشِهي الشيء
  .شهوت: واستمّدت الفارسية

من       : الشيء أصله فارسي» َشَهى«فعل : قيل
السلطاين، املرغوب فيـه مـن األشـياء    : »شاهي«

  .ئذواللذا

إحساس عضوي كاجلوع والعطش : والشهوة
  .يدل على حاجة الذكر أو األنثى إىل االتصال

واجلوع والعطش هـدفهما إبقـاء احليـاة،    
  .والشهوة هدفها إبقاء النوع

ومن شذ يف السلوك الطبيعي بدا شذوذه يف 
  .غري الشهوة

شهّية الطعام، : ال يقال]: من عثرات األقالم[
  .بل شهوة الطعام

: ينادي بيـاع الفجـل  ]: داء باعتهممن ن[
  .الفجالت شهوة

احلبۤلى إذا اشـتهت علـى   ]: من اعتقادهم[
: أكلة وما أكلتا بتطلع صورة هاألكلة جبسـد ابنـا  

  .»الشهوة«: وهالصورة بسّمّوا
أما العلم فيعلل ظهور هذه الصورة يف أن األّم 

  .مل تكن نقّية من احليض
  .شهوة أهللا ال جيعلو: اخلْبز]: من دعائهم[

. صفة مشبهة مبعـىن اللذيـذ  : عربية: الَشهّي      
  .الشهّية، وهم أمالوا: واملؤّنث
: من ُقِتل يف سبيل اهللا، قيـل : عربية: الَشهيد      

  .ّمسي بالشهيد ألنه يشهد هللا بدمه
الُشـهداء وُيقصـر، وهـم رّدوا    : واجلمع

  .وقصروا
  .الشهاَدة، وهم مييلون: واالسم

  .ت وُشَهداشهيد وشهاد :واستمدت التركية
  .وسّيد الشهداء عند الشيعة احلسني

: ْسهيدٓا، ويف الكلدانية: والَشهيد يف السريانية
  ).كالمها بالسني املهملة(ْسهيَدا 
الذي ال يغيب شيء من عـن  : عربية: الَشهيد      
  .علمه

  .عليَم اهللا وَشهيد: يقولون
  .اهللا على ما أقول َشهيد: ويقولون
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  .املعروف بني جمتمعه: عربية: َشهريال      
  .انظرها  .مصدر َشَهق: عربية: الَشهيق      
: عم بياكل ْبشهّية، عربيهـا : يقولون: الَشهيّۤة      

  .بشهوة أو بشاهية
عّرضـه للنـار   : شَوى اللحَم: عربية: َشٔوى      
  .فنضج

الَشـْوي  : الَشّي، وهم يقولـون : واملصدر
  .والٕشوۤا

  .الشاوي: واسم الفاعل
  .الشّواء ويقصر، وهم يقصرون: واملبالغة

  .اَملشِوي، وهم يرّدون: واسم املفعول
  .اَملشاِوي: وحيمعون اسم املفعول على

أي ، املشـوي : ويريدونالشوي : ويقولون
يطلقون املصدر ويريدون اسم املفعول جمازًا كاخللق 

  .مبعىن املخلوقني
شوينا معالق ما ينشـوى  ]: من متچكام[

  .ٓكن  قلب على غاِليْل
املا بيعرف الصقر بشـويه  ]: من كمام[

وقت الشـوي  ). أيضًاوهومن أمثال الكويت وجند (
أّمك واقفة عالقّبة . احلقين! يا خّيه: لتوالَيخِني ماق

  .عم تشوي لك الكّبة
غدانا عدس حمشي مع تلـج  ]: من تندرهم[
  .مشِوي

شوانا هالصيب وقالنا، هـادا  ]: من جمازام[
  .َشَوى األخضرين، عم بلعن أبوه وبشوي أمو

تيعرق واملعالق  *خلِّي الشوي]: من أمثاهلم[
  .ّمتوز اهلاِوي وآب الشاوي. حّتى حيَرق
إذا شوييت حلمة وعّدت ]: من كتاب اللباد[

وحدة حبۤلى وعزمتّيا ومـا أكلـت الزم تروحـي    
  .وتدهين حلقة باب سقاقا بالزيت

                                                
  .يقصد اللحم -  *

صل أخضر مع ب]: من طبيخهم[: ٕشوۤا ٕدْست
أصل : قليل النعنع يطبخ مع حلم اخلروف بعظمه، قيل

يقّل حجمـه بعـد   : تسمية ْشوي بالدست يريدون
  .الطبخ فيبقى الكمية القليلة منه بأرض الدست

  .وقد ينوب عن البصل الربانصة
وقد يرمون فوقه كـرات الكّبـة ويسـمى    

  .كّبه بشوادست: حينئذ
ـ  »وثائق تارخيية عن حلب«يف   ١١٨ص ٣جـ

  .دست العشا شوي: عن نعوم خباش
من يشِوي : -ويقصر  –الَشّواء : عربية: الَشّوا      
  .اللحم

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

كان أكرب عازف على الكمنجة : أنطون: الشّوا      
أو هكذا قّدمه احملفل املاسـوين، ولـد يف   ، يف زمانه

  .حلب وعاش ومات يف مصر
ولد يف حلب ومات فيها : اسنأبو احمل :الشّواء      
  .، أّلف يف العروض، قربه عند باب أنطاكية٢٣٨س

يوسف بن إمساعيل الشاعر، مولـده  : الشّواء      
  .ه٦٣٥ووفاته يف حلب، مات س

يطلقوا على القطعة من الفّلـني أو  : ةالشّواۤف      
القصب أو اخلشب تطفو فوق زيت السراج وفيهـا  

  .الفتيلة
السراج املتقدمة شّوافة البـالوع  ومثل شّوافة 

ينتظم فيها خيط البالوع، وتؤذن بتذبذا أن حتـت  
  .املاء مسكة تعبث بطعم البالوع

): العربيـة (وبنوا الشّوافة من أشاف الشيُء 
أو : حّرفوها إىل شاف وبنوا منها على فّعالـة ، ارتفع

  .ظهر): العربية(بنوها من شفا الشيء 
الشهر العاشر : ل أو الشّوالشّوا: عربية: شّوال      

من الشهور القمرية يأيت بعد رمضـان وقبـل ذي   
  ).بفتح القاف وكسرها(الَقْعَدة 

   .وشّوال من أشهر احلج
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  وينعت باملكّرم
: ْشٓوآال، ويف الكلدانيـة : وامسه يف السريانية

  .ْشواَال
  .»العيد الصغري«وتطوان تسمي شّوال 

مسـي  : يف تسـميته » لسان العرب«ويقول 
توّليه وإدباره، وكـذلك  : بتشويل ألبان اإلبل، وهو

  .حال اإلبل يف اشتداد احلّر وانقطاع الرطب
مسي بذلك لشوالن الناقة فيـه  : وقال الفّراء

  .بذنبها
: ٦٠ص» اآلثـار الباقيـة  «وقال البريوين يف 

 ٣٢٥صوشّوال الرتفاع احلّر وإدبـاره مث يقـول يف   
بـل  : وقيل،  ارحتلوا: شّولوا أي: شّوال ألنه قيل فيه

مسي بذلك ألن اإلبل كانت تشّول فيـه يف ذلـك   
الوقت أذناا من شهوة الِضراب، ولذلك كرهـت  

  .العرب فيه التزويج
 :٢٢١ص١٢سوقال جرجي زيدان يف اهلـالل  

شّوال يقع يف أوائل اخلريف، وفيه جتـف السـيول   
  .قّل): يف العربية(وتنفد املياه، وَشوَّل املاُء 

  .شّوال أبو األهوال]: ممن أمثاهل[
أطلقوها على اآللة الـيت  : أو الشّواية: الَشؤّاي      

  .املشواة: يشوى عليها اللحم وغريه، عربّيها
  .الشّوايات: ومجعوها على

: يريدون(انقلبت الشّواية ]: من استعارام[
  ).صار األمر عكس ما كان عليه

 حتضرت تسكن حول الفرات،قبائل : الشوايا      
  .ياه أي الغنم يربوامسيت بالش

شـّدة احلـر،   : َشْوبٓا: من السريانية: الشٓوب      
  .القيظ

شـّدة حـّر   : الشؤبوب: ويدانيها يف العربية
  .الشمس

  .الشٓوبات: الشٓوۤبة، واجلمع: واملرة منه
  

بطِفي : ينادي بّياع اخليار]: من نداء باعتهم[
  !الشوبة يا خيار

ل من الشوب املتقدمة علـى  بنوا الفع: َشّوب      
  .فّعل

  .اْملشوّۤب: واسم الفاعل عندهم
يـا  : ينـادي السـّواس  ]: من نداء باعتهم[
  .يا مشوبني! حّرانني
: حتريف صوباشي التركية مبعـىن  :الشوباصي      

رئيس املاء، وظيفة كانت مهمة املتويل عليها تقسيم 
  .الري بالعدالة

نسة قنصل فر: ان درڤيوذكر الشوباصي لور
ـ انظر وثائق تارخيية عن حلب   .١٦٨٣يف حلب سنة  ١جـ

  .٤٠ص

فالن عطـى سـّرو لبيـت    ]: من كنايام[
يزعمون أن هذه األسرة ال تبقي علـى  (الشوباصي 

وإذا مل جيد أحد أفرادها من يفشي لـه السـّر   . سّر
  ).أفشاه للحيطان

  ]:من أهازجيهم[
  وسلمٓو للشوباصي  َغريٓو وْقلۤيب امسٓو

علـى   -انظرهـا   –بنوا الفعل من الشرب : رشؤب      
: َشرب، واملضارع: فوعل مبعىن أشار بأصابعه، ومثلها

  .عم بشٓبر
أو (عـم بقـّص وبشـوبر    ]: من كالمهم[

  .عم بشوۤبر ووۤبر). بشرب
  ]:من هنهونام[

             هاها ياما قالوا
  هاها ياما شوبروا بإيديهن                    

  عريسنا ما بّدو يتجّوز: هاها وقالوا
  .هاها جتّوز وقلع عينيهن                    

: الطّبـال عـم بشـوبش   : يقولون: شٓوَبش      
  .انظرها). شابٓوش شاباش: يقول: يريدون(
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رفع صوته مغنيـًا  : َشوَبش: »منت اللغة«يف 
مبدح وأالح مبنديل وحنوه يف يده أو بيده بال منـديل  

  ).موّلدة(
): العربية(حتريف الَشْوَبق أو الُشوبق : كالشٓوَب      

  .الشواِبق: آلة يسّوي ا اخلّباز الرغيف، واجلمع
الَصـْوَبج والُصـوَبج،   : انيها يف العربيةويد
  .الصوابج: واجلمع

تصغري : چوَبك: وكال الكلمتني من التركية
  .العصا، القطعة من اخلشب: چوب الفارسية

تسّوى ـا  آلة : اِملطلَمة: ووضع هلا بعضهم
  .الُطلمة أي اخلبزة

ما يوّسع وُيمد : اِملْدمك: ووضع هلا آخرون
  .به العجني قبل أن ُيخَبز
عـود اخلّبـاز   : اِملحـَور : ووضع هلا غريهم

  .واخلشبة اليت ُيبَسط ا العجني
َشـّبوٓقا  : »چوب«: ويداين أصلها الفارسي

  .السريانية مبعىن النبتة من الشجر، الغصن
من الشوب املتقدمـة بعـدها تـاء    : ةالشٓوۤب      

الواحدة، أطلقوها على شدة حرارة الشمس، كمـا  
  .استعملوها يف ضربة الشمس اليت قد متيت

  .أجتو شوبة قتلتو: يقولون
  !بطِفي الشوبة يا خيار]: من نداء باعتهم[

من مفردات النصارى السـريان،  : شوورٓو      
صار حلدا، شوورو يف الكنيسة ما  صار لو: يقولون
  .التعظيم، واالحتفال: يريدون
شجر أغصانه خمروطّية الشكل، : عربية: الُشوح      

  .تتخذ منه أخشاب األثاث وغريه
  .الشوحة: والواحدة منه

  .٣٤٤ص ١٨س: انظر املقتطف

الشوح مولدة ال ذكر : قال مصطفى الشهايب
على  وتطلق، هلا يف املعجمات وال يف كتب املفردات

قية منذ أيام صالح الدين األيـويب علـى   تّنوب قيلي
  .األقل

اِحلـَدأة هـو   : قال الدمريي: عربية: الشوحة      
  .الشوحة

  .هي الباشق، وهي من اجلوارح: وقال غريه
  .ولبنان تطلق الشوحة على الرَخَمة

والعامـة يف   –الَرَخمـة  : »منت اللغة«ويف 
  .ا الشوحة، ولكن الشوحة هي اِحلَدأةالشام تسميه
طائر من : »املوسوعة يف علوم الطبيعة« ويف

الكواسر، والنوع ينتمي إىل فصيلة النسريات وهـو  
  ....أصغر النسور جثة وأوسعها انتشارًا

  .٢٠٩ص ١٠جـ: انظراية األرب للنويري

فالن متل الشوحه مادِّي ]: من تشبيهام[
  .إال عالَفطايس

بلبق للشـوحة مرجوحـة   ]: من كمام[
  .خالخيلوألبو بريص 

  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم[
  هـقة مدبوحـْمعّل        وحهـشوحه يا ش

  تدعي عليكي بالعمى        كل الطيور بالسما
: من مفردات اليهود، من العربية مبعىن :شٓؤخر      
  .َسِكر

أصيب : شوخر الطري، يريدون: يقولون: شٓؤخر      
  .مبرض الشوخۤير التايل

أطلقوه على داء يصـيب الطيـور   : الشٓوخۤير      
  .فتشخر معه

  .ويداوونه بأن يطعموه السّكر
  .شوخر الطري: وبنوا منها فعل

هادا مشودق ومرتو مشودقة : يقولون: شٓؤدق      
وما بعّدوا عن شودقنت أو عن مشودقنت، بنوا علـى  

: الفم، وأرادوا باملشودقة): العربية(فوعل من الِشدق 
  .يف اللفظ اَهلَذَر، والتقّعر

  .ْتشودق: وبنوا منها للمطاوعة
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حتريف أشـار  : مصدر عندهم من شار عليه: الشٓور
  .نصحه ودّله على وجه الصواب: عليه

  .الشوار: وجيمعون الشور على
شـور مـن تـور، وإذا مل    ]: من كمام[

شور : -على االكتفاء  –يعجبهم مشورة أحد قالوا 
  ).من تور: يريدون(

يرتل : »انزلوا بشوري«لعبة ]: ملعاومن أ[
انزلوا بشوري : ّير اللعبة بسبابته على األرض قائًالمس

اطلعوا بقـرن  : وعليهم أن يرتلوا كلهم ا، مث يقول
أو حصاين أو جحشي أو غـزايل أو أرنـيب   (توري 
وعلى الالعبني أن يطلعوا بسبابتهم إىل فوق ....) أو

وإال حتتم عليهم إن كان للحيوان الذي يذكره قرن، 
أن تظل سبابتهم على األرض، ومن خيـالف جيلـد   

  .باملقرعة
  .من جمالس الدولة العليا: جملس الشوَرى      
مـن  ]: من طعـامهم : [أو الشوربا: الشٓورٔبه      
املخـتلط  : »شـور «: چوربا عن الفارسية: التركية

  .الطعام: -وهم حيذفون اجليم  –» پاج«و
حلم، يفتـتح بـه   طعام فيه مرق وحبوب و

  .الطعام
الطعـام الرقيـق الـذي    : اَحلساء: وعربيها

  .ُيتحّسى، وضعها الشيخ إبراهيم اليازجي
  .شوربه: ويف املغرب األقصى

  .وزْعم بعضهم أا من الشرب الباطل
باطـل  » أشاروا ا«وزْعم اآلخرين أا من 

  .أيضًا
ومـن     » شور«وزْعم اآلخرين أيضًا أا من 

  .شور األطباء، باطل أيضًا: أي»األطباءذيل «: »با«
  :ولفظ الشوربة متقارب يف لغات عدة

  .SOUPE: ففي الفرنسية
  .SUPPAأو  ZUPPA: ويف اإليطالية

  
  

  .SUPP: ويف األملانية
  .SOUP: ويف اإلنكليزية

شوربة الرز وشوربة : والشوربة أنواع، منها
العدس وشوربة الشعريية وشوربة املعكرونة وشوربة 

ميد وشوربة اخلضر وشوربة اجلـيج والشـوربة   الس
  .املسقوفية

وإذا أطلقت الشوربة انصرفت إىل شـوربة  
  .الرز

 ١١٥ص ٣جـ» وثائق تارخيية عن حلب«ويف 

تغّديت بيـت  : ١٨٤٧سنة» يومية نعوم خباش«عن 
: يريـد (كّبة مسلوقة وشـوارب  ...) ببيت(البليط 

  ).شوربات
: طـة على أم مسوا اللنب وفيه مسلوق احلن

اليطبخ لبنها مـع السـليقة، وتـربد    ( شوربة اللنب 
  ).باجلليد صيفًا

  .شوربة الكشك: وقد يسموا
يقـول الالعـب بـورق    ]: من تشبيهام[
أنه خمتلط األجزاء : ورقي متل الشوربة، يريد: الَشدة

تـراك والفـرس يسـتعملون    كمواد الشوربة، واأل
صـر  عىن املزج واالختالط وذوبـان العنا الشوربة مب

األصلية ليقوم مقامها عنصر واحد من جمموعها شأن 
  .الصابون
  ]:من تندرهم[

 تفّضل تعّشى عنا -
 أّشو عشاك؟ -
شوربة الدق وْمسّقعة السنديان وكراسي : عشاي -

حمشـية  ) طيورة(و) وا(مطّبقة ورشتاية الدود وكّبة 
 .َنْشب) بْضراب(وسلقستّية 
صاحب املطعم رّخـص  ]: ومن حكايام[

ر صحن الشوربة وجعلوا بعشرة، وقال ببالوبطالع سع
  .الفرق من صحن غريا

عّلق عليه واحد كل يوم يطالع رغيفني مـن  
عّبو ويفّتن يف صحن شوربة، قام الطّباخ حّط للـو  
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زبون العـوايف   بالشوربة زيت اخلروع، وبعد ما أكل
: واحـد  َزرَزب يف الدرب، وهّوه هيك سألوومشي 

  .وين بّياع الشوربة
 .بتدلك على بّياع الشوربة) الزرزبة(احلاق  -

البحضـر التكّيـة بشـرق    ]: من أمثاهلم[
  .الشوربة
أطلقوه علـى  ]: من طعامهم[: شوربة إجلّب      

شوربة الرز ال حلم فيها وال دهن وال مسن، وإمنا رز 
  .فقط مسلوق يقدم لبعض املرضى

كان لقبًا عسـكريًا يف عهـد   : الشٓوربه جي      
  .ارية يعدل رتبتة مري آالياإلنكش

وقد متنحه الدولة لقبًا للملكـيني الزعمـاء   
  .يفتحون دورهم للضيوف

لقبـًا كـبريًا ألن   » جيشـوربه «وكانت 
اإلنكشارية يقدسون القدور وأدوات الطبخ، سـببها  
أن زعيمهم الديين بكتاش تفل هلم فيها يباركها، أال 
ترى أم لدى احتجاجهم على السـلطان نفسـه   

  جون مبظاهرم وأمامهم القدور واحلّالت؟خير
وكان اسم جدي من أيب الثـامن أسـد اهللا   

  .وكان إنكشاريًا من أوروپا: جيالشوربه
البنطـال  : SHORT: من اإلنكليزية: الشٓوْرط       

  .القصري حىت الركبة
القميص : الَشْوَذر: وضع له الشيخ أمحد رضا

  .من غري كّمني
مقـام  : قي تركـي مصطلح موسـي : شوِري      

  .املختِلط، املزيج: الفارسية» شور«موسيقي من 
، شوش شوش شـوش : ينادون الكلب: شٓوش      

مل جند هلا أصًال، علـى أن العاميـة   . فيسمع ويأيت
ومثلـها  . شـوش شـوش  : التركية تنادي الكلب

  .التركمانية، ومثلها الكردية
  وكانوا أول عهدهم بلبس الطربوش يعّيرون

شوش شوش كلب أمحر البـس  : قوهلممن يلبسه ب
  .طربوش

: يريدون(وش أجا متل الش]: من تشبيهام[
  ).بشوش شوش متل الكلب الذي ينادى

خّلطه، صـّيره  : ش األمَرشّو: يقولون: َشؤّش      
ومل ، فـّرق وأفسـد  : اء ترتيبه، وبينهممضطربًا، أس

  .»املنت«يذكره يف 
 ال أصل للتشويش: على أن أبا منصور يقول

التهويش، : يف العربية، وإنه من كالم املوّلدين؛ وأصله
  .التخليط: وهو

التشويش واملشوِّش والتشّوش : ويف القاموس
  .التهويش: كلها حلن، ووهم اجلوهري، والصواب

فكرو مشـّوش، أفكـارو   ]: من كالمهم[
مشوَّشة، كالمو مشّوش، الدنيا مشّوشة، ال تشـّوش  

  .راسي اللي أنا مشّوش خلقة
شوشرين حبكيو الطالع النازل، : يقولون: شٓؤشر      

التحـيري، جعـل   : شامشق وشاشـرمق : من التركية
  .اليدري ما يفعل: اإلنسان حمّيرًا

أطلقوها على مساعدة صاحبة : شٓؤشٔرة اخلسيل      
البيت اخلسالتني بغري الغسيل من تسخني املاء وتقدمي 

  .الصابون ونشر الغسيل وحنوها
صـار يف البلـد شوشـة،    : يقولون: ةشٓوۤش      
  .االضطراب: يريدون

  .انظرها  .شّوش: ا منهبنو

  .الشوشات: واجلمع
أبو شوشة بطّلـع  الشيخ : يقولون: أبو شٓوۤشة      

أبـو الشـعر   : رض، يريـدون عاألسد بزّتو عـاأل 
  .انظرها  .شّوش: بنوها من: املضطرب

) فيعـّدوا (شوص عينـو  : يقولون: َشٔوص      
عظمت فلم ): الزمة(َشِوصت عينه َشَوصًا : بيهاوعر

ا، نظر من فوقهمت يطبق عليها اجلفنان، صارت كأا
جعل : ملوا مبعىنوهم يستع، اضطرب جفنها كثريًا
  .عينه تنظر نظرة األحول
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الشـوص  : واجلمع، األشوص: والصفة منه
  .والشوصان

: وهم قـالوا  -وتقصر  –الشوصاء : ومؤنثه
  .الشوص أيضًا: معواجل، الشٓوصا

  .انشوص للمطاوعة: وبنوا من شوص
  .األشوص وانشوص: انظر

  .عينو مشووصة: يقولون
مـن  ، عم بزّفتو الشوصـة : يقولون: الشٓوصة      
اجلـادة  : CHAUSSÉE: الفرنسيةشوسة عن : التركية

  .احملدبة كظهر السمك هلا رصيفان
  .٤٩٣ص ٢٨س: انظر جملة امع العلمي العريب

شاريع اليت تستدعي حفـر  لنظر أن امليلفت ا
  .اجلادات ال ختطر بالبال إال بعد تزفيت اجلادات

انتـهى  : يقولون يف لعب كرة القدم: الشٓوط      
اجلـري  ، الغاية: الَشْوط: من العربية، الشوط األول

  .مرة واحدة يف الغاية
  .األشواط: واجلمع

  .ويستعمل الشوط بعضهم مبعىن دّق الطاولة
دقر بنطلونو بالصوبا احلاميـة  : يقولون: ؤّطَش      

: شّوط الطاهي رأس الغـنم : عربية، وشّوط اكمامو
  .أحرق صوفه

  .شاط: انظر

  .نظرهاا  .شلوط: وقد حيّرفون شّوط إىل
عقـد دكتـٓو   : يقولون: أو الشوطة: الشوطا      
العقـدة الـيت   ): العربية(حتريف األنشوطة ، شوطا

  .يسهل احنالهلا
عقـدة  : قـدة الشـوطا أيضـاً   ويسمون ع

  .الصليب
  .الْشميطة: وتسمى يف جبل عامل
كما يف مـنت  -الشنيطة :  وتسمى يف مصر

  -اللغة
  .انظرها  .مصدر شاط: الَشٔوطان      

  

املتعدي ملفعول : بنوا من شاف الشيء: شّوف      
  .واحد على فّعل للتعدي إىل املفعولني

  .شاف: انظر

بكرا وبشـوف  يزعمون أن اليهودي بفيق ع
اهللا ال : اللريات وبرتل عالسوق وبقول لغري اليهودي

  .يومهه أنه كان مريضًا، يَشّوَفك اللي شفتو
باعه : يريدون(البّياع شّوفو اخلري : ويقولون

  ).تشوف اخلري: بالسعر املطلوب داعيًا له بقوله
أي جعل (شّوفو جنوم الضهر ]: من كنايام[
  ).اره ظالمًا

: َشّوف املخّدات، يريـدون : يقولون: فَشؤّ      
: شّوف اجلارية: من العربية، زّينها بالتخرمي والنقش

  .زينها
  .تشّوف: وبنوا منه للمطاوعة

  .التدفئة: CHAUFFAGE: من الفرنسية: شٓوفاژ      
  .التدفئة املركزية: شوّفاژ سنترال: ومنه

مصدر شاف مبعىن نظـر وشـاف   : الَشَوفان      
  .وارتفع يف هلجتهم ظهر: مبعىن

، فصيلة من احلبوب يأكلها الدواب: الُشوفان      
  .فهي علفية من فصيلة النجيليات
مل أجـد لفظـة   : قال الدكتور أمني روحية

وهـي اليـوم   . الشوفان يف املعاجم وال يف املفردات
  .شائعة، وقد استعملها أمحد َنَدى منذ سبعني سنة

  .شوفان :ولعلها من العامية التركية: قولن
  .شوفان: ويف الكردية

، مولـدة : الشوفان: وقال الشيخ أمحد رضا
: صـوابه : نقـول (وهو اخلافور واَخلْرطان واَهلْرطان 

  ).اَهلرَطمان كما ذكره يف اهلاء
: عن الالتينيـة  AVOIN: ويدانيه يف الفرنسية

AVENA.  
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  .ويستعمل الشوفان يف الطب
  .والشوفان أغىن احلبوب باملواد الغذائية

  .١٠٧ص: انظر كتاب النجيليات

سـائق  : CHAUFFEUR: من الفرنسية: الشوفۤير      
  .السيارة

 :٨٤ص» تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا«يف 
أول سائق سيارة يف حلب هو جورج خانزوغيـان  

  .امللّقب باألشوص
: النّجـاش : وضع الشيخ أمحد رضا للشوفري
  .السائق للرِّكاب، ومل يستعملها أحد

ألنه (عمرو شوفري ما بياخد خيّاطة : لونيقو
يأيت تعبًا حباجة إىل من يرعاه، وقد تكون مشـغولة  

  ).بقياس البدلة
  ]:من أغانيهم[

  ال فصلنا وال حكينا  ركبنا التكسي ومشينا
  دخلك تستر علينا  !ركبة بركبة يا شوفري

  .فيه تورية
مصـدر شـاقه   : الَشْوق: من العربية: الشٓوق      

نزوع النفس إىل : والَشوق، هاجه: بيبتهاحلب إىل ح
  .االتصال بإنسان أو بغريه

  . وهم قد حيذفون مهزته، األشواق: واجلمع
  .شوق: واستمدت التركية

شـوقي، وهـم   : ومسى األتراك ذكـورهم 
  .جاروهم

  .اف يف هلجة البدوگوقاف الشوق 
  .انظرها  .گالشوي: ويصّغروا على

: الكلدانية ويف، سوقٓا: والشوق يف السريانية
  ).كالمها بالسني املهملة(سوَقا 
محلـه علـى   : شّوقه إىل الشيء: عربية: شؤّق      
  .هاج شوقه إليه، الشوق

اْملـَأّدن عـم بشـّوق يف    : ويف محاة يقولون
: ويف حلب يقولـون ، ميجد اهللا فيها: يريدون، املادنة

  .عم بسّمع

  .شّوقُتو وما دّوقُتو]: من كالمهم[
  .شوقي: مسوا ذكورهم :َشْوقي      
الَشْوك نواتئ كاإلبر تبدو : من العربية: الشٓوك      

  .وحيمل غري النبات على النبات، من النبات
  .وهم حيذفون اهلمزة، األشواك: واجلمع
، الشٓوۤكة: وهم يقولون، الَشوَكة: والواحدة

  .الشوكات: واجلمع
  .شوك القنفذ: ٤٩٨ص ٨س: انظراملقتطف

  .والكنافة بشوك
  .الكنافة بشوك والكنافة: انظر

ويرمز التجار بأحرف الشوك إىل الشـراكة  
  .والوكالة والكفالة

، كل واحد يقلع شوكتو بإيدو]: من أمثاهلم[
بفتكروا ملا : ليش بتاكل شوك؟ قال لن: قالوا للجمل
  .كان أخضر

حّطت . شوكة خّلفت وردة]: من كمام[
! ن يا اوالديكلك: القنفدة إيديها على اوالدا وقالت

  .شوك بشوك بشوك
تعليق الشوك بالسقف مينع ]: من اعتقادهم[
  .القرينة

ميّد أحدهم وسطى أصـابعه  ]: من توريام[
خود طالع : لصاحبه ويتظاهر أن فيها شوكة ويقول

  .يل هالشوكة، بينما يريد أن إصبعي هذه تبعصك
فالن نـام علـى شـوك    ]: من استعارام[

نـام علـى   : ويقابلـها ، ذبًابات قلقًا مع: يريدون(
  ).حرير

نـار  : أي(متل هلبة الشوك ]: من تشبيهام[
صارت حالنت شّلة حرير . متل الشوكة بالعني). قوية

إذا ماكنـت  . احلّب وردة واملرا شوكتا. على شوك
  .وردة ال تكون شوكة

يراعى يف خيوطها أن تكـون  : الكناۤفة بشوك      
  .الكنافة: نظرا  .جافة

  .ا حلبواشتهرت 
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، كـان شـائكاً  : شوَّك الشجُر: عربية: شّوك      
  .خرج شوكه

: ويسمون الشريط املعدين اهـز بالشـوك  
  .نظرهاا  .التيل املانع

  .دقنك شّوكتين: يقولون
نبات سام من فصيلة اخليميات دائم : الشٓؤكرٔان      
عن َشـْوَكران  )  العربية(حتريف الشيكران ، اخلضرة
  .الفارسية
  .الُسّخر: بّيهعر

  .وورد ذكر الشوكران يف اآلثار الفرعونية
  .واحدة الشوك: الشوكة: من العربية: الشٓوۤكة      
القدرة، عـن  : الَشْوكة: من العربية: الشٓوۤكة      
  .َشْكَوه: الفارسية
  .شوركتلو: تمدت التركيةسوا

  .شوكت: ومسى األتراك ذكورهم
  .انظرها. ةيكلى الفرتدثون عوضعها احمل: الشٓوۤكة      

استعملت شوكة املائدة ألول مرة يف إيطالية 
  .م١٥يف القرن 

وكالمهـا بالطـاء   ، أو چيكوالته: شٓوكوالٔته      
مـن  : شوكوال أو چيكوال: وعلى االختصار، أيضًا

حلـوى  : عن املكسيكية :CIOCCOLATA: اإليطالية
تتخذ من دقيق جوز الكاكاوا واحلليـب والسـّكر   

وقد يتفـنن يف  ، فاويه كاليانسون والقرفةوبعض األ
  .ويتخذ منها مرطبات، صنعها

ُشكوالت ومل : وضع هلا امع العلمي العريب
  .يستعملها أحد

اإلسبانيون وأدخلوهـا   اخترع الشوكوالت
وبقيت تراكيبها سرية زمنـًا مث  ، ١٥٢٠أوروپا سنة

  .عرفت وعمت
  
  
  

وعرف اإلسبانيون من املكسيكيني األصليني 
  .وز الكاكاوا وكان من أهم أغذيتهمج

  .٧٣٤٣ص ٣٠س: انظراهلالل
  .٦٤٠ص ١٩س: وجملة املشرق
  .٦٥ص ٢٢س: وجملة الضاد

  .األرضي شوكي: انظر: الشٓوكي      

أطلقوها على قصة شعر : َقّصة الَشعر الشوكية      
حيلق وسط الراس وتتـرك  : الراس على الشكل التايل

لراس يكون حينئـذ  مسي بالشوكية ألن ا، اجلوانب
خالء يف الوسط وامتـداد  : كالشوكة ذات اإلصبعني

  .يف اجلوانب
وردت ، نقص: شّول لنب الناقة: عربية: َشؤّل      

: التاخد األرملة ضرعا شـّول : يف مثلهم التايل فقط
ما حالة الكرم ، بتاكل وبتشرب وبتذكر حبيبا األول

  .إال للّلي قطفو أّول
: يريـدون ، عم بشٓوۤلم َمشٓوۤملة: يقولون: شٓوَلْم      

  .يتكلم كالمًا مبهمًا
االصـطالح علـى   : َشلموثٓا: من السريانية

  .شيء
مـن  ، يف املعـرة ] من قرى حلـب [: ُشولني      
كما يـرى األب  ، الدروع واملسوح: شلني: األرامية
  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق :أرملة يف

 ،يا عيب الشوم مّنك: يقولون: ياعۤيب الُشوم      
تقال للتعبري عن األمر املخجل الذي يتشـاءم مـن   

ضـد   :الـنحس ): العربية( من الشؤم فهي ، إتيانه
  .الُيمن
: مـن الفرنسـية  : أو الشـوميناية : الشٓومينۤا      

CHEMINÉE :املدفأة.  
أمـا  ، يقولوها غري اإلسالم يف مدينة حلـب 

  .انظرها  .اإلسالم فيسموا الصوّبا

عـن  ) العربيـة (ف الشمنَدر حتري: ٔونٔدرالَش      
تؤكل ، األصل نبات غليظ :CHOFONDOR: الفارسية

ويعـد  ، أرومته بعد سلقها وتتخذ سلطة وتكـبس 
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الشمندر األبيض ثاين مادة رئيسية للحصول منـها  
  .على السكر بعد قصب السكر

ووطنه األصلي العـراق وفـارس وجنـويب    
  .أوروپا

  .وعرفه اإلنسان قبل امليالد بأزمنة طويلة
ــومرية ــة بالسـ أو  SUMUN-DAR: وامسـ

SHUMUN-DARومعىن ، :SUMUN الدم األمحر.  
  .SHUMUTTU: ويف البابلية

  .٢٣٥ص١٣انظرجملة الضاد س

كما . ماللهبة يا شوندر]:: من نداء باعتهم[
  .اسَتوى اسَتوى للسعلة دوا: ينادون

  . دخنة) بعقبا(حلوة و: والشام تنادي عليه
ندرة توضـع يف  وقد يزّينون رف البيت بشم

  .كاس مزودة باملاء فتنبت وتبدو أوراقها اخلضر
  : ومن معارضات الزيين

  واللفت ريب ال جيمع    وبالشوندر والفجل
خمزن : الُشوَنة عن القبطية: من العربية: الشوۤنة      
  .الغّلة

  . قّبحه: شّوه اهللا وجَهه: عربية: َشؤّه      
  .قايقفالن ْبشّوه احلقيقة أو احل: يقولون

، استّنى ْشـوي : يقولون: أو الْشَوّية: الْشٔوي      
، القليل من كل شـيء : يريدون، وعندو شوّية مال

  : ويف أصلها املذاهب التالية من العربية
من الُشواية أو الَشواية أو الِشواية أو الَشوّية من  -١
 .بقية قوم أو مال هلك، رديئه: املال
 .بريالصغري من الك: من الُشواية -٢

أصـول  «قال حسن توفيق العدل يف كتابه 
 –» شي«ليست تصغري » شوية«: »الكلمات العامية
الشيء : مبعىن» ُشواية«إمنا أصلها ، كما يزعم الكثري

  .الصغري
  
  
  

 .البقّية من املال: من الَشَوى -٣
 ). مسّهل الشيء(: تصغري الشّي  -٤

عطيين شوي وشوية الرخر، وكمان : يقولون
صربت كتري اصرب لك ، يل ذهنك شوّيةشوي، عطي 
  .كمان شوّية

اسـتّناين  : ومن ظروف الزمن يف تعـبريام 
  .شوي أو شوّية

يف معظم » شوية«و» شوي«وساد استعمال 
  .اللهجات احلالّية

أطلقوها على الشـقف الفّخـاري   : الْشۤويخ      
املسدود من كل أطرافه سوى ثقوب يف أعاله تأذن 

داخلـه أن تنتشـر يف فـراش     حلرارة نار الفحم يف
  .املستدفئ دون أن حترق
  : ويخ مذهبانويف تسميته بالْش

) باحلاء املهملة: (حتريف شيحٓا: أنه من السريانية -١
 .مبعىن احلفرة

تصـغري  ): العربيـة (أنه من الِشَيْيخ أو الُشييخ  -٢
، أطلقوا من يستدفئ به وأرادوا أداة تدفئته »خيالش«

 .جمازًا مرسًال
بفـاء  : (الّساۤية: محاة يسمون الشويخ وأهل
 ).قبل السني

مـن  ، يف اعـزاز ] من قرى حلب [: ْشويرين      
: املشـرق : املسوََّرة، كما يرى األب أرملة يف: األرامية

 .١٨٩ص ٣٨س

ال يستعملوا إال مـع  : *أو بْشويۤشة: بْشوۤيش      
مل جنـد هلـا   ، بتمهُّل وُرويدًا رويدًا: يريدون، الباء
» مـع «الباء اليت مبعـىن  : ولعلها من العربية، ًالأص

السـريانية  » سو«وبعدها  –انظرها  –» ْشوي«بعدها 
 .أداة التصغري: حمرفة إىل الشني

  .ٕبْسۤويۤوش: وتطوان تقول
   

                                                
  .أو بشويشوه -  *
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بشويش بشويش َبخـاف  ]: من كمام[
  .عليك ال تنربق

  .انظرها  .مصدر شاط يف هلجتهم: الْشويط      
، من مفردات البدو مبعىن احلبيـب : گالْشۤوي      

وهو تعبري لطيف اسـتعملوه  ، وأصلها تصغري الشوق
  .جمازًا يف معىن مرمى شوقي اجلميل وملعبه ومطمحه

  : من شعر البدو
  !يگرصين يا ْشويگال ت

  )بالقيظ: أي(يض گرص النحل بالگ         
  اخلصر خصر غزّيل

  )أي قشرها(شر البيض گوالنهود           
، هكذا وهكذا: من التركية مبعىن :شٓوْيَله بٓوْيَله      

أطلقوها كلمة واحدة على املشروب واملركب مـن  
وكالشاي ، عنصرين مستقلني كالقهوة مع الكاكاوا

وكاحلليب الساخن مـع السـحلب   ، مع الزهورات
  .الساخن
أطلقوها امسًا ، من مفردات األوالد: الْشۤوينَدِري      
دهم يف مكان مث ينتشـر سـائر   خيتفى أح: للعبة هلم

يـا شـوينَدِري يـا    : األوالد باحثني عنه صائحني
وهنا يظهـر املختفـي   ، بوينَدِري قٓوس اندار مابندار

ويهجم عليهم حماوًال أن ميسك أحدهم فريكبه حىت 
  .ويصري الدورعليه والباقون يهربون، مركز اللعبة

  .الشوي: انظر: الْشويّۤة      
: -وتسّهل مهزته -الشيء : عربيةمن ال: الِشي      

كل ما يصح أن خيرب عنه مـن  ، كلمة يف غاية اإلام
  .مادة أو معىن

وهــم  -ويقصــر  –األشــياء : واجلمــع
  .يقصروا

: وهم قالوا، األشاَوى واألشايا: ومجع مجعها
  .األشايا فقط

  

: »أيس«ها علم اليوم مظهرًا من مظاهر ويعّد
دراستها مفصـلة يف  وعلى هذا تولينا ، فعل الوجود

  .»أيس وليس«كتابنا  
وإذا نّد عن ، َشْي: واستمدا التركية فقالت

: املتكلم موضوع القول استعملها عكـازًا لكالمـه  
ومسـوا درس  ، كما استمدوا أشيا بقصـرها ، َشْي

  .أشيا درسي أو أشيا درسلري: العلوم
  .ِشي: والِشي يف هلجة مالطة

  .CAUSA: ويف الالتينية
  .COSA: طاليةويف اإلي

  .CHOSE: ويف الفرنسية
زين . ستّناين شي نص ساعة]: من كالمهم[

كنا بشي . احكي لك شي كلمة. يل شي ربع اوقية
: أي(هادا أّشو من شي؟ ِشـي بشـي   . صرنا بشي
هادا شـيء يتطلـب   : يريدون(شي بّدو ) تساوينا

أخدت الشـي بالشـي   ا م). اإلنفاق عليه واجلهود
شي ما أجا قول لو ). اهتممتما أت أو : يريدون(

  .عندو أشايا باليا. الشي وال ٕشّياۤنة. أنا يف القهوة
شي ما نـابو  ). ْبهوِّي(شي ]: من كمام[

شي شاط وشي باط وشي أكلـت  . وتقّطعت تيابو
  .الْقطاط

وإلـو  : أو(كل شي إلو شي : ]من أمثاهلم[
كل شـي باحلشـمة إال   . ي مّنو وال كّلوش). شي

  .ةالتوت بالكمش
  .نظرهاا  .مصدر شاط: الْشياط      
: أطلقوها على كل شي حيمل شـيئاً : الَشّياۤلة      

  ....شّيالة القنطرة، شّيالة جرابات، شّيالة بنطلون
  .الشّياالت: واجلمع

العصا املعقوف : من مفردات الفالحني: الَشّياۤلة      
  .رأسها جتمع احلصيد
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  .الشّياالت: واجلمع
ِشي  -واهللا  –ما عندي : يقولون: ّياۤنةشي وٕش      

بأن ذّيلوهـا  » شي«تفنن منهم يف لفظ ، وال شّيانة
  .انظرها  .»نه« بـباأللف مث ذّيلوها 

. مصدر شـاب : الَشْيب: من العربية: الۤشيب      
  .نظرها والشايبا

نقص : يريدون(الشيب عيب ]: من أمثاهلم[
  ).عند النساء

  .٢١ص ٢جـ: انظر ابة األرب للنويري

  .جعله يشيب: شّيبه احلزن: عربية: َشيَّب      
  .شي بشّيب]: من كالمهم[

تقع بـني اجلّلـوم   ]: من حارام[: الشۤيبۤاين      
ال ، مسيت باسم رجل منسوب إىل شيبان، واَملْحَمص
الـذي  ، احلـزين : شـيباين : أو من الفارسية، نعلمه
أو لعله حلواين كـان يف مطلـع سـوق    ، يرجف

    .شخاخ من اْملدينة إليه تنسب قراص الشيباينال
  .قراص الشيباين: نظرا

ـ : »النـهر «: وقال الغزي يف يف  :٧٩ص ٢جـ
أخذوا ببناية كنيسة الفرنسيسـكان يف   ١٨٥٣سنة

  .حي الشيباين
واليوم بيعت وهدم جزء منها وغدت : نقول

  .معمًال ملصلحة التبغ
  .سم من شاباال: الَشْيبة: من العربية : الشۤيۤبة      

  .شبت: اريتگويف ملحمات أو
  .وشيبة أبو بكر الصديق]: من أقسامهم[
  أش ْمخبِّي هلالشيبة؟]: من كمام[

من ، يف جبل مسعان] من قرى حلب[: الِشيح      
: كما يرى األب أرملـة يف : الِشيح: شيحا: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق

  
  
  
  
  

ن أعالم قصة م: أو شيحه: ِشيحا مجال الدين      
، مهمته إحباط مكايد جـوان ، امللك الظاهر بيربس
اجلـاّد يف  : الشيحة من الرجال: لعل التسمية عربية

  .احلذر، األمور
  .نظرهاا  .ويلقب بالقْبۤيْطري

نسبة إىل قرية : أو الشيحاوّية: احلنطة الِشيحانيّۤة      
شيحا مشال غريب محاة تكون حنطتها طويلة احلبـة  

  .ضضيقة العر
مـن  ، يف منـبج ] من قرى حلب[: الِشيحة      
: كما يرى األب أرملـة يف . الِشيح: ِشيحۤا: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق

من استبانت فيه : الَشْيخ: من العربية : الشۤيخ      
  .السّن وظهر عليه الشيب

وهـم قـالوا   ، الُشيوخ واملشـاِيخ : واجلمع
  .الْشيوخ والْشيوخة واملشايخ

وكذا ، الشيخ على عامل الدين املسلم وأطلقوا
وكذا من يقرأ القـرآن أو  ، مقرئ األوالد ومكّتبهم

شيخ الكار وشيخ السوق وشيخ : كما قالوا، حيفظه
  .احلارة وشيخ العرب وشيخ الشباب

وبعض البيوت الغنّية هلا شيخ يتناول راتبـًا  
شهريًا يأيت مرة يف األسبوع ويقرأ القرآن على روح 

  .تأموات البي
  .الُشَرْيَرة]: والشيخ يف لغة القجم[
الشيخ فيهـا سـت   : فيقولون]: ويتندرون[

نقط، وإذا قالوا شيخي صارت النقط مثانيـة، وإذا  
فيـا  : قالوا يا شيخي صارت النقط عشرة، وإذا قالوا

وهذا من مزيـد  ، نقطة ةشيخي صارت إحدى عشر
  !طمعهم، يا لطيف

  .شيخ اإلسالم: واستمدت التركية
  .CHEIK: دت الفرنسية الشيخ فقالتواستم

  .SHEIKH: واستمدا اإلنكليزية فقالت
  .مبعىن رئيس القبيلة
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  .بّركت ابين بالشيخ]: من كالمهم[
كبري يف : متل شيخ القرباط]: من تشبيهام[

  .عني حالو وزغري بعني الناس
ادخول . شيخي دقن فرخيي]: من كمام[

الشيخ لطس هّلق  .بني سيفني وال تدخل بني شيخني
قـالوا  ). قّدموا بعض أحرفه على بعض تعمية(فطس 
: شيخة قالوا ال: ليش راسك كبري؟ قالت لن: للبومة

  .فرخية: ليش دنبك قصري؟ قالت لن
ُمو كل من رّبى دقـن صـار   ]: من أمثاهلم[

: يا شيخي خطواَتك يف اجلّنة قال لو: قال لو. شيخ
وأجا الشيخ  خلص العيد وفرحاتو. بّدي شي يقّطعين

اللي مالو شـيخ  . الشيخ املا بدَحم ما بلَزم. وعلقاتو
ساد هذا املثل على لفظ يدانيـه يف  (شيخو الشيطان 

  ).سورية ولبنان والعراق ومصر واجلزائر واملغرب
اسم عشرية من أبو شعبان كانت تقيم : الشۤيخ      

  .مث رحلت إىل أرباض جنويب حلب، يف أرباض الرقة
  .معجم العربانظر قبائل 

:     ويلفظوا الشـيخو بكـر  : الشۤيخ أبوَبكر      
ذكـره  ، بني الرمضانّية والعرقـوب ]: من أحيائهم[

  . ٤٧ص :الشيخ وفا الرفاعي يف منظومته
  واجلبُل األبيُض مظهُر الصفا

  مثوى أيب بكر الويل ابن الوفا       
  وُرـا النـفيه تكّية عاله

  ُريـس يف الدنيا هلا نظـولي       
مات الشيخ : ويف حاشية املنظومة لألب توتل

، وكان خياطب املـذكر بالتأنيـث  ، ه٩٩١أبو بكر 
وحيثما أدركه الليل ، وكان يألف املقابر واخلرابات

  .نام
هذه  :٤٤١و ٤٤٠ص ٢جـ: »النهر«: قال الغزي يف

احملّلة عبارة عن تكية الشيخ أيب بكر الوفـائي ومـا   
جبـل   ر يفوعـن ثـالث دو  ، ضمنها من البيوت

الغّزاالت؛ أما التكية فقد كان تأسيسها يف القـرن  
  ...العاشر

كان والة حلب من الدولة العثمانية يقيمون 
يف هذه التكية منذ نشأا األوىل إىل أواسط القـرن  
الثالث عشر حتصنًا من هجمات الپكيچرية وعاديات 

يف تلك األيام، وكان كثري مـن  ) ؟(أرباب الصيال
بشأن التكية وحيرص كل واحد منـهم   الوالة يعتنون

وهلذا ترى فيها بعض أبنية ، على أن يبقي له فيها أثرًا
على أن أحسن ما فيها قاعـة  ، مجيلة تستحق الذكر

قد لعبت ـا  . كانت ظهارا من اخلزف القاشاين
واحملراب القائم يف حجرة الضـريح  ، أيدي الناهبني

  .الذي مل يزل باقيًا
  .٦جـ: الوفائي يف إعالم النبالء انظر ترمجة أيب بكر

  .١٣٨ص: وانظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة
  .١٩ص ١٩٣٨س: وانظر جملة املشرق

لقب ظهر يف النصف الثاين من : شۤيخ اإلسالم      
مث بلغ هذا اللقب أوجه حينما ، القرن العاشر اهلجري

أطلقه العثمانيون على مفيت اآلستانة مرجعـًا أكـرب   
  .لدينلقضايا ا

  .شيوخ اإلسالم: واجلمع
  .الشيخ يربق: انظر :الشۤيخ ْبراق      
دفني يف جامع تراب الغرباء : الشۤيخ بصل وتوم      

  .حيمل إليه النساء البصل والثوم هدية على أن حيّبلهن
، قرب قاضيعسكر]: من أحيائهم[: الشۤيخ ْبالل      

  .وفيها قرب الشيخ بالل اهولة سريته
ورد ذكره يف منظومة : أو بابابريم: الشۤيخ َبْيرم      

  .الشيخ وفا
زرت تكيتـه  : وقال األب توتل يف حاشيتها
روى لنـا أحـد   ، بالقرب من موضع سوق األحد

فارسيًا يعيش  دراويش التكية أن پاپا بريم كان رجًال
فيمـرون  . يف مغارة ويطعم الناس احللوى يف األعياد

  .نفدويأكلون لقمة واحللوى ال ت
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ـ  :»إعالم النـبالء «ذكره الطّباخ يف   ٧جـ
  .١٥٣ص

  .انظر قانصوه الغوري
  .٢٤٥ص: وانظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة

  . مقربة يف مدخل حلب الغريب: الشۤيخ تعلب      
  : ويف منظومة الشيخ وفا الرفاعي
  ...وخذ على مقربة الشيخ تعلب

ـ  ]: من حارام[: الشۤيخ جاكري      ارة قـرب ح
    .ارةگالب

  .جاكري: انظر

يومهون األوالد أن للجب شيخًا : شۤيخ اجلّب      
من نوع اجلان يسحب األوالد إليه إذا جلسوا علـى  

  .يقولون هذا ليبتعدوا عن اجلب، خرزة اجلب
  .سبادّال: انظر

اسـم معلـم كّتـاب يف    : الشۤيخ جـردٓون       
  .لهّمسي باسم أسرة شيخه الذي حّل حم، املستدامية

  .اسم خمتار احلارة قدميًا: شۤيخ احلارة      
يقول األوالد حني يلعبون بقذف احلصى بني 

جيم جّطة حلم القّطـة دحبنـا   : ظاهر الكف وباطنه
  .الفارة عزمنا شيخ احلارة نّطي اقمزي يا فارة

  ]:من أغانيهم[
  ماين مذنب! يا مجاعة

  كمشوين بعد املغرب    
  بتكدب: شيخ احلارة قال يل

  واخباَرك وصلت لعّنا    
فخذ من قبيلة التركي مـن  : الشۤيخ درويش      

  .قبائل أرباض حلب
مسيت  دفني يف قرية مشايل حلب: الشۤيخ ريح      

بالشيخ ريح، يعتقدون فيه أم إذا أصام الروماتيزم 
وحنوه عليهم أن يغطسوا يف ماء قرب مزاره مرات يف 

  .وذلك يف شهر آب، اليوم
  
  

وقبل الباء زاي، أطلقوه علـى  : ّب...لشۤيخا      
إيـه يـا   : ويقولـون ، دفني معتقد فيه يف أغيـور 

  .ب يا حامي أغيور...شيخ
  .زرزور: انظر :الشۤيخ زرزور      

دفني معتقد فيه كان قرب جامع : الشۤيخ زعتر      
يعتقدون أن من وضع ، اخلريزاين يف حارة بوابة النيب

  .يت والزعتر شفى اهللا مريضهعلى قربه رغيفًا طّيه الز
  .الساكت: انظر :الشۤيخ سۤاۤكت      

من قرى حلب يف اجلهة القبلية : الشۤيخ ْسعيد      
، مسيت باسم َسعيد األنصاري الدفني فيهـا ، الشرقية

  .وهو أخو سعد األنصاري الدفني يف قرية األنصاري
  .وقرا معمل اإلمسنت

  .١٧٠ص: جهاآلثار اإلسالمية لسوفاانظر كتاب 

أكلة يف الشيخ ْسعيد ما هـو  ]: من أمثاهلم[
  .ْبعيد

أطلقوه يف قرى غريب حلب على : شۤيخ الَشباب      
يأمر وينهى ويزّوج ويطّلق : من له الزعامة يف القرية

ـ ويفصل بني  رين املتخاصمني ويأخذ من أموال املوس
  ...للمعسرين ويعقد الشركات و

] امساً للعبة هلم[ألوالد ها اأطلق: الشۤيخ شراميط      
، يلبسون أحدهم بدلة ممزقة وجيعلون يف يده عصـا 

وعليه أن ميس أحدهم بعصاه وهو قافز ليكون الدور 
  .عليه

  : أمحد: الشۤيخ شهاب الدين      
  .١١٦ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة

  .الدعش: انظر: الشۤيخ دعش      

ل مشايل حلب وراء دفني يف جب: الشۤيخ فاۤرس      
  .به مسي اجلبل، بساتني باب اهللا

  .٧٣ص: انظركتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة
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املرا املا جبّيـا اوالد إذا  ]: من كتاب اللباد[
راحت لعند الشيخ فارس وشالت احلجر اللي علـى  

  .قرب الشيخ فارس بتحبل
   :٥٠ص :جاء يف حاشية منظومة الشيخ وفا

ع على مرتفع صخري الشيخ فارس مزاره واق
ومنه يشرف الناظر على البلـدة  ، مشايل اجلبل بشرق

، املزار فيه صهريج للماء منقور بالصخر. وضواحيها
وصحن داره منقورة يف الصخر كأا قّدت من حجر 

ويف أعايل احلجر حنو الشـرق قـرب الـوّيل    ، واحد
وإليك اخلرب عن الشيخ ، وعروسته وجواريها الست

  : حارس املقام
ان ما كان على أيام امللك الظاهر رجـل  ك

وكان متنسكًا له صومعة يف ، امسه سليمان الفارسي
وبلغه يومًا قـدوم امللـك الظـاهر إىل    ، هذا املكان

فأرسل إليه وطلب منه أن يزوجه ابنته األمرية ، حلب
فـأىب  ) »تاج حمل«ويروى أن يزوجه أخته : أقول(

ومل؟ اطلب  .ترفض علّي ابنتك: فأجابه الويل، امللك
يكون املهر أربعـني محـًال مـن    : فقال امللك، املهر
: وقال، فمألوها، أرسل البغال: فقال الناسك، ذهب

فمنهم مـن  ، امألوا حصى خمالَة كل بغل من البغال
ومضوا ، مألها ومنهم من ضحك على الناسك وأَبى

فنظر فإذا األمحـال  ، إىل أن وصلوا دار امللك الظاهر
خايل ملؤها الـذهب إال الـيت مل   ملؤها الذهب وامل

  .ميألها أصحاا حصى
وصار ، وسّير موكب العروس إىل اجلبل... 

املساء واجتمع الناس حلفلة الزفاف وأوملوا الوليمـة  
: فقالت العروس، وإذا هو قد مات... ودعوا العريس

إّني أكون له حيًا أو مائتًا فأبكيه يف قربه وأالقيـه يف  
ا أن يسمح هلا بـدفن الـويل   من أبيه وطلبت، اجلنة

  .ففعل، واإلقامة عنده مع ست من جواريها
  

إذا زرت الشيخ فارس ال ! وأنت أيها اللبيب
وقبـورهن  ، تنَس أن تذكر األمرية وجواريها الست
  .مصفوفة بالقرب من قرب الويل الفارسي

شيخ تقي كـان يف حـارة   : الشۤيخ الكزَبري      
  .مفتيًاوصار ، اجلّلوم مطلع هذا القرن

،       يضربون به املثـل يف التقـوى والـورع   
هّلق صـرت للـي   ]: فيقولون ملن يتهكمون عليه[

  .الشيخ الكزبري
عشرية عربية متحضرة تقيم جنـويب  : ۤشيخٔلر      
  .جرابلس

دفني من آل البيت يف بنايـة  : الشۤيخ ْمحسّۤن      
 تابوته خشـيب ، ني املشهد واألنصاريمسيت بامسه ب

يرجع عهـده  ، ويعد من أمجل توابيت حلب ومزّوق
  .إىل عهد صالح الدين األيويب

رووا أن زوجة احلسني عربت هذا اجلبل إثر 
، وكانت حامًال فأسقطت هذا اجلنني، كارثة كربالء

وكان يف اجلبل أناس يشتغلون باستخراج النحاس من 
هذا اجلبل فطلبت منهم ماء وخبزًا فلـم يعطوهـا   

م فأزال اهللا النحـاس مـن   فدعت عليه، وشتموها
  .اجلبل

  .٥٦ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة

  .شيخ املخشي: انظر: شۤيخ احملشي      

جّلومي متعمم علـى قـاووق   : الشۤيخ حممود      
جيلس أمام داره جانب فرن تلة ، يتظاهر بأنه جمذوب

أبومحدو وميد رجليه ويظهر سوءته وتفد النساء ليقرأ 
وَهـي  ، َهي على راسي، رايل على ضهرياق: عليهن

بعٓطـس  : واألوالد حولـه يهزجـون  ، على بطـين 
  .ٓرط الشيخ حممود....بـ
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حمشي الكوسا ]: من طبيخهم[: شۤيخ املخشي      
 غالبًا أو الباجنان أو القرع الشـتوي أو البطاطـا ال  

باللحم املفروم ومعه  وإمنا حيشى، حيشى بالرز واللحم
يريدون ، مث يلّت باللنب ويؤكل، رالبقدونس والصنوب

  .بشيخ احملشي أرقاه وأطيبه
باخلـاء  (وبعضهم يسميه بشـيخ املخِشـي   

الـذي  : ويرون أا هنا حتريف املَغّشي أي)  املعجمة
أو يرون أنه ، غّشي على عقل آكله لفرط أن طاب له

  .هو نفسه املرهوب واملهيب
  .بالنون: والنصارى يسمونه شيخ النخشي

  .بلد تقوله باخلاء املعجمةوخواص ال
والزيين يسميه بالشيخ املغشي جسب املذهب 

  .األخري
أما يف غري حلب فيطبخون شـيخ احملشـي   

ولعـل آْبلمـا مـن    ، آْبٔلٔما: طبخًا باللنب ويسمونه
، اإلحاطـة : من قپالمق التركيـة : قاپالٔمْه: التركية
  .االحتواء، اللّف

  : ومن معارضات الزيين
  لقباوات بعدهافرينا احملاشي وا

  ....وقدنا لشيخ املغشي    
  ...كذا شيخنا املغشي قد رّق: ومنها
  ...والشيخ للمغشي: ومنها
  ...وكذاك الشيخ للمغشي: ومنها
  ...وشيخنا املغشي: ومنها
  .مذ رآين شيخنا املغشي: ومنها
  ...آلكله  وأما شيخنا املغشي طوَبى: ومنها
  مرآه للعيون    يشيخ املغشي قد جال: ومنها
  .والشيخ املغشي البادي: ومنها
  كم له من نفحات؟شيخنا املغشي املكّنى     : نهاوم

جّبانة غريب جسر الصـرييف  : الشۤيخ مقصود
كما علـى   ٤٨٠مسيت باسم هذا الدفني املتوىف س

القراءة فهذا  وإذا صحت: قال األب توتل. قربه فيها
  .التاريخ من أقدم التواريخ اموعة اليت بني يدينا

واليوم ، جبل الَسْيۤدة: والنصارى مسوا جبلها
  .غدا حيًا يصل إليه الباص

مسوا به دفينـًا  : أو الشيخ لّزاق: الشۤيخ ملزقة      
كان هذا القرب ، كان على ميني من يدخل القلعة نعرفه

وكان يؤمه مـن  ، ويف حدور السنام أخاديد، مسّنمًا
طلق أخري هو أم شر؟ وي يسأل الدفني عن إتيان عمل

فإذا ثبت ، ده من رأس السنام على احلدورحجرًا يف ي
وإال ، احلجر يف األخدود كان معناه الثبات واخلـري 

  .فال
والغريب أن اإلله حدد الذي كـان معبـود   
حلب والذي كان يف معبد تل القلعة قبل أن تصـري  

من الغريب أنه كان ُيسأل عن املستقبل : أقول، قلعة
  .نفسها قبل ألوف السننياألسئلة نفسها وبالطريقة 

رجل جمهول معتقد فيه يذكر يف : الشۤيخ ٕمنٓخل      
إذا أرادت املرأة أن ميشي طفلـها عليهـا أن   : مايلي

تسّطحه على األرض وأن تدير وجهه إىل القبلة مث ز 
يا شيخ منخل عليك َبدخل مّشـي يل  : سريره قائلة

  .ابين َبطعميك معالق
ون هذا اللقب كمًا على يطلق: الشۤيخ نقفتا      

  .من يشذ يف إتيان الشهوة
رجل جمهول معتقد فيه يذكر يف : الشۤيخ َنمۤلة      
ة طقّۤت يا شۤيخ منۤل: ا التهب أنف أحد قالإذ: مايلي

  .قمۤلة ذنيب بكّفي عّمل ٕأنفي
، الشـيخومري : وهم يلفظونـه : الشيخ ُنمۤير      

  .ويلقبونه حبامي حلب
قرب باب  :٧ص ٢جـ :»نهرال«قال الغزي يف 

مسجد : قنسرين بينه وبني برج الغنم مسجد يقال له
  .النور كان يتعّبد فيه ابن أيب منري
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ـ  »زبدة احللـب «وقال ابن العدمي يف   ١جـ

وكان ابن أيب منري مـن األوليـاء الزّهـاد     :١٧٦ص
وتويف يف حلـب سـنة مخـس    ، واحملّدثني العلماء
  .نسرينوقربه بباب ق، وعشرين وأربعمائة

: يف صدد مكان قربه ٧٩ص: وقال ابن الشحنة
خارج باب قنسرين حتت قلعة الشريف بالقرب من 

  .تنذر له النذور ويزار إىل يومنا هذا، اخلندق
  :٦٤ص: ويف منظومة الشيخ وفا

  واقصد محا أيب النمري األرحبا
  حامي محا الشهباء قطبًا أجنبا        

ئ وكانت املواكب الدينيـة يبتـد  : ونقول
  .طوافها من الشيخ منري وتتلوالفاحتة عند كل مزار

ويزور قربه النساء املطّلقات لييسـر إلـيهن   
  .العودة إىل أزواجهن
أن اجتمع سـبع مطلقـات علـى     وحيكون

ومسـع  ، مدخل قربه قبل الصبح ينتظرن أن يفتح هلن
حارس القرب من حكايان الشـيء الكـثري، منـها    

ـ  : بب طالقهـا حكاية أحداهن حتكي ملن حوهلا س
ومن كتـر  ، وّصاين جوزي أن أطبخ لضيوفو أرمان

اهللا -إبليس اللعني نساين ، شغلي هداك اليوم نسيت
حىت وّچي ما فضيت أخسلو، حىت شخاخة  -يلعنو

ما شّخيت، حىت لباسي مالبستو من وقت مافقـت  
وأجو الضيوف وتذكرت العشا، قام عّيط ، من جنبو

انشـمر   وهو عـم بضـربين  ، وهجم علي وضربين
بـاهللا  ، قمبازي وبّينوا سيقاين، وطج الطالق علـيّ 

  عليكن إلو حق؟
  .الشيخ أبو بكر: انظر: الشيخو بكر      

  .لقب آخر للباشا وعسكرو: الشۤيخ ومجاعتٓو      
  .انظرها

: أطلقه اليهود على طبيخ هلـم : الشۤيخ ولفتو      
بّيوت من القرع الشتوي يقشر وتثغـر فيـه ثغـرة    

منها لبابه من بزر وما إليه، مث حيشى بالرز يستخرج 
جّق حمشو  مث يلّف حول القرعة، واللحم وتسد الثغرة

ويغطى القدر ويسـد سـّدًا   ، حبشوة القرعة نفسها
مسوه بالشيخ ولفتـو  ، حمكمًا ويرسل إىل الفرن بّيوتًا

على ختيل أن القرعة شيخ ألا تشبه دنباكيتـه وأن  
  .اجلّق لّفته

مصـدر  : الَشيخوخة: من العربية: خةالشۤيخو      
  .شاخ

  .تبدأ الشيخوخة يف اخلمسني
  .الشيخ منري: انظر :الشۤيخومۤير      
]: يعتقدون[،  معتقد فيه: الشۤيخ وۤيس الِقَرين      

أن عليك أن تتلو الفاحتة قبل النوم على روح الشيخ 
ويس الِقَرين ليوقظك وأنت نائم يف سـاعة تريـدها   

  .ظك فيهاوتطلب أن يوق
  .أبو الفتوح: انظر :شۤيخ الْسطوح      
قسم من حـي  ]: من أحيائهم[: الشۤيخ يربق      

بانقوسا مسوه باسم دفني معتقد فيـه يف زاويتـه يف   
  .القشلة اليت بناها إبراهيم باشا

  .الشيخ براق: والعوام حرفوا الشيخ يربق إىل
ـ  »النهر«: وقال الغزي فيها قرب  :٣٩٩ص ٢جـ

ربق، وجتاه باب اجلامع قـرب كتـب علـى    الشيخ ي
هذا ضريح املرحوم الشيخ علي بن الشـيخ  : سنامه

انتقل بالوفاة إىل رمحة ، شيخ التكية الرباقية: مصطفى
  .١١٨٠اهللا سنة

  :٥١ص. وجاء يف منظومة الشيخ وفا
  والشيخ يربق الرفيُع القدر

  وهو ُبراق عند من ال يدري      
ـ » وثائق تارخيية عن حلب«ويف   ٢٩ص ٢ـج

الزجاج الالزم لثكنـة الشـيخ   ) ُطلب: (١٨٣٤سنة
  .يربق من اإلسكندرية

ما يعطيه البدوي : من مفردات البدو: الِشيخة      
  .كإتاوة لشيخ قبيلته

   :يقولون يف أذكارهم ويف غريها: شۤيد اهللا      
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، السرور: الفارسية» شاد«من : »َبَدِوي شيد اهللا يا«
  .ة، الَبَركةالرضى، السعاد، الفرح

وتلقب األتقياء بسرور اهللا تلقيب فارسـي  
  .استعملته الصوفّية

: شرياَزه عن الفارسـية : من التركية: الشرياۤزة      
رابطة خيطية تعقد يف الزاوية اخلارجّية للكتاب لدى 

  .جتليده لشّده
  .شريزٓا: والسريانية تسميها

مستها شرياز اقتباسًا من شرياَزه : حىت الكردية
  .لتركيةا

  .ويبدو أا من اختراع مدينة شرياز
ِشَريه عن الفارسية عصري : من التركية: *الشٔريه      

وكـذا  ، أوعصري الكرز وحنوه، العنب يف أول ختمره
  .مرّوب املربيات

دّمرهـا  ، أطالل بليدة بني حلب ومحاة: شۤيَزر      
  .الزلزال وبقي شيء من قلعتها العربية

يسـتعملوا يف  ، سية مبعىن الستةفار: الشۤيش      
، شـيش  شيش وَيك: لعب الطاولة ولعب الدومينو

، شـيش بـيش  ، شيش وجهـار ، شيش وسه ودو،
  .دوشيش

  .الشيشات: جيمعون الشيش على
يف عقـيب  : يف شيش ويـك ] ويقول املتندر[
  .تندك

: ريـد ي، شـّدوك : وحيّرف شيش ودو إىل
ط مـن رغـوة   شّدوك عاملختسل منشـان مـاتزبل  

  .بونالصا
واحد زعل من أهلو واـزم لكّلـز   : حكوا

وهنيك نزل عند واحد حليب شغلتو خبّسل أموات يف 
  .أوضة يف اجلامع فيا جّب مالو خرزة

أجاهن مّيت مامنعرف : ةأجاهن رزق! عبكرا
سّخنوا املـي  ، وميّبس صاير فرد شقفة، أّشي مرضتو

                                                
 .وقد تلفظ بإمالة الراء -  *

واّال املّيت زبلـط  ، واشتغلت الصابونة فوق املختسل
  .وقع، ووين وقع؟ وقع يف اجلب: ني الرغوة ومبمن ب

واحد مّنن ربطو رفيقو يف احلبلة ونزل وربط 
ووصل ، وتنيناتن شّدوا احلبلة، املّيت من رقبتو وطلع

اجنرب واحد مّنن يرتل ، املّيت لنص اجلب وفلتت احلبلة
، رقبتو انقرفـت : نزل وشاف املّيت بال رقبة، كمان

  .اجلثة وحد والراس وحد طالع: وخّبر رفيقو وقال لو
وفوق خافوا من أهل املّيـت  ، وهيك عملوا

وقرروا خييطوا الراس بالرقبة وحيّطوا شريط خاصـة  
لكـن مـن   ، وهيك ساووا، عالرقبة َتما يبّين اخلياط

قـاموا  ، وّچو لـورا : عبطنت خيطوا الراس باملقلوب
  .وأجوا أهل امليت وما علموا شي، برموه وسندوه

: تنـذر الشـيش وسـه إىل   نعم، وحيّرف امل
  .َتَبع السيارة: الشاّسة

  .انظرها. انظر: دّش أي: وحيّرف الدوشيش إىل
وبأسـود  ، ويلّقب الدوشيش خبط التـرين 

  ).العقب البيضا(وبأبو ، الوجه
يريـد أنـه   ، فالن عينيه شيش بيش: ويقول

  .أحول
  .شيۤشه بيۤشه ياعيۤشه: كما يقول

  .السيخ، ّفودالس: ِشيش: من التركية: الِشيش     
  .ْشياش: وجيمعونه على

ويكون مربعـًا  ، ويستعمل الشيش يف الشواء
وحمدد الراس، وجاروا األتراك حديثًا فاختـذوا منـه   

  .العريض
نـه  : املستمدة من التركية ]من استعارام[

فال اللحم ، اليكن مغاالة: يريدون، شيش نه كباب
  .وال الشقف، املفروم

مشـايخ الطـرق    ويستعمل الشيش املدور بعـض 
   .فيدخلونه يف أجسادهم
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أدخل : شّيشو أي: وبنوا من هذا الشيش فعل
  .ضربه بالشيش: أي، الشيش يف جسده

  .ْتشّيش: ومطاوع شّيش
ويف كرم ْسَري يف حلـب حضـرت أنـا    

وال ، وصحيب األطباء وغريهم حفلـتني للتشـييش  
الشيش ناشب : أستطيع تعليل احلادث الواقع املشاهد

  .خطرة من البطن إىل الظهريف ممرات 
  .أما أنه سّر وكرامة فال أعتقد مطلقًا هذا

  .الشيش املتقدمة: انظر: شّيش      

] من طبـيخهم : [أو الشيش َبَرك: الِشيشَبَرك      
رقائق العجني تقطـع وحتشـى   : املستمد من التركية

باللحم املقلي والبصل والبقدونس، مث يرمى يف رائب 
  .اللنب ويطبخ معه

  : ويف تسميته املذاهب التالية
السيخ يشوى فيه قطع رقاقاته : »شيش«أنه من  -١

التركيـة عـن   : »ُبـَرك «وبعـدها  ، بعد أن حتشى
وليس بصحيح أا مـن   -انظرها  –الرقاق : الفارسية
، مث يرمى برائب اللنب ويطبخ كمـا تقـدم  ، الَبَركة

 .واليوم اختصروا هذا الشواء
سيد طعام الربك، فهـو   :أنه من شيخ ُبَرك أي -٢

 .على حّد شيخ احملشي
ثقل طعامه على املعـدة  : أنه من الشيخ َبَرك أي -٣

ثقالة الشيخ جيالسك ويصب ثقالته عليك ويطـول  
 مقامه

ويلقبون الشيشربك بـأدانني امليـت علـى    
  .التشبيه

  .انظرها
وكان يف حلب شيخ صيين امسه حسام الدين 

جينه باملـاء  يسلق ع -١: يتخذ الشيشربك كمايلي
يرتعه من املاء ويضيف إليه اللنب البـارد   -٢. وحده
  .املتّوم

وإذا أضافوا إىل الشيشَربك الكّبـة املـدورة   
      الباشـا وعسـكرو  : وطبخومها معًا مسوا هذا املزيج

يرمزون بالشيشربك الذي يشـبه األذن إىل   :-انظرها–
بكرات الكّبة إىل  ويرمزون، الباشا يستمع الشكاوى

كما يسموا ، ادق العسكر منذ السالح الناري بدابن
  .انظرها  .عرب عجم: معًا أيضًا
إن غّربت شيش َبـَرك وان  ]: من حكمهم[
كل ما حيكم بـه قضـاء اهللا   : يريدون(كّبة  *غّربت
  ).لذيذ

: شيَشـه : من التركية عن الفارسية: الِشيۤشة      
ن الزجاج البّلور، وهم استعملوها يف الوعاء يتخذ م

  .البّلور
  .الشَيش والشيشات: ومجعوها على
  .القنّينة: شيشٓا: ويف السريانية

  .CHICHE: ويف األرمنية عن الفارسية
  :وهذا اإلناء البّلوري نوعان

شيشة برية، شيشة : وعاء يظرف مشروبًا روحيًا -١
 ...مشپانية

 .يلة يظرف ماءهاگوعاء خاص باألر -٢
على » الشيشة«يلة كلها گومصر تسمي األر

  .ااز املرسل
  .»الرائد«وجاراهم صاحب 
يل اليت كانت تصنع قبـل  گوشيشات األرا

ألن ، احلرب األوىل غدت من ضروب اآلثار القدمية
ويعـّد  ، معاملها يف روسية والنمسا خربت كلـها 

  .مقتنيها أنه يقتين طريف الزمان القدمي
قمقم قـرن  ، قمقم، قرن جاموس: وهلا أمساء
  .العجمّية، األملاستراش، جاموس جبامات

: ويف الفارسـية ، ولبّلور حلب شهرة قدميـة 
  .كأس بّلوري اشتهرت به حلب: »شيشة حلب«

حكايـة صـوت الشـق    : شيط: ِشيط ِميط      
  .وبيت الشيط يف حلب. إتباع: والشرط، وميط

                                                
 .وان شرقت: يبدو أنها -  *
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دع الغضـب  : يريدون: َبال شۤئطة َبال عۤئطة      
، عـىن احتـرق  بنوا على فعلة من شاط مب، والعربدة
  .احترق غضبًا: يريدون
  .روح شّرير: الَشْيطان: من العربية: الشۤيطان      

  .إبليس واجلان: انظر

  .الشياطني: واجلمع
  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

  .اختلفوا يف اشتقاقه
 .احترق: َفْعالن من شاط مبعىن: قيل -١
 .َبُعد: فَيْعال من شطن مبعىن: وقيل -٢

  .العدّو): بالسني املهملة(سطن : ةويف العربي
ويف األرمنية عن العربيـة بواسـطة ترمجـة    

  .SADANA: التوراة
ٓسـطَنا  : ٓسطنٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).كالمها بالسني املهملة(
: ويف الكلدانية، شيدٓا: ويدانيها يف السريانية

  .ِشيَدا
: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  

  .شياطنيَشْيطان و
: واستمدت القرواطية من التركيـة فقالـت  

CHEYTAN.  
  .CHATAN: ومثلها الپولونية فقالت
  .SHEITAN: ومثلها األلبانية فقالت
فالن أشيطن مـن  : وبنوا منه اسم التفضيل

  .فالن
  .الشۤيطۤنة: وبنوا منه املصدر

  .ْتشۤيطن: وبنوا منه
أعـوذ  : ويأثرون عن العربية صيغة االستعاذة

  .من الشيطان الرجيمباهللا 
  .ساعة شيطان: ويقولون لساعة الغضب

  .قلعنا عني الشيطان: ويقولون إذا ثأروا
  .ويصفون الشيطان باللعني والرجيم

. البزر مسـبحة الشـيطان  ]: من تشبيهام[
بلطش املتعّوذ واملا هـو  : فالن متل الشيطان األطرش

: لهاأص(هاملسألة ماال اية متل غّنية الشيطان . متعّوذ
، صحب رجل شيطانًا يف سفر من إستنبول إىل بغداد

واتفق أن يركب أحدمها اآلخر ويغّني ومىت انتـهت  
ركب الشيطان : قالوا، غنيته يكون الدور للمركوب

مث ركب اإلنسان ووضـع  ، وغّنى حىت انتهت غّنيته
وأعاد ، ياليل يا ليلي يا عيين: كّفه على خّده وصاح

  ).وصل بغداد ومل تنتِه غنيتهقالوا ، هذا وأعاد وأعاد
العجلة مالشيطان والتـأنِّي  ]: من حكمهم[
الساكت عن . راس البّطال دّكان الشيطان. مالرمحان

  .احلق شيطان أخرس
إذا ذكروا اخلمسـة مـن   ]: من متچكام[

  .بعينني الشيطان، أو بعني العدو: األعداد قالوا
. النسوان شياطني اجليـب ]: من كمام[
مال ياخدو الرمحـان وال عقـل ياخـدو    فالن ال 
العجلـة  : فالن مكتوب علـى حـافرو  . الشيطان
  .مالشيطان
. كل إنسان شـيطانو بعينـو  ]: من أمثاهلم[

. الشيطان ما بياكل إال من كيسو. الشيطان ما مات
  .العيارة موّكل عليها الشيطان

البّتتاوب بـدخل لقلبـو   ]: من اعتقادام[
. وب متو بإيدو ويتعـاوذ الزم يسّكر البتتا، الشيطان

نصب املي ال  االزم حنط التياب يف لقن اخلسيل وبعد
إذا وقعت الصابونة . العكس متا نصب املي عالشيطان

إذا وقعـت اخلبـزة   . عاألرض بيلحسا الشـيطان 
إذا فتحنا املصحف ومـا  . عاألرض ببوسا الشيطان
إذا مّدينا سّداجة الصالة . قرينا فيه بقرا فيه الشيطان

إذا نـزل  . دا صّلى عليها بصلي عليها الشيطانوماح
. املطر والشمس طالعة بكون الشيطان عم بقتل مرتو

 .فيها) رط(....إذا چّنت أدن واحد بكون الشيطان 
البياكـل  . البشرب وما مبسح ّمتو بلحسو الشـيطان 

البياكل وما بسـّمي  . وبيحكي بياكل معو الشيطان
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عـّد أصـابيعو   اللي ب. بالرمحان بياكل معو الشيطان
لبس توبو ومـا بسـّمي عليـه    الب. بسّبح للشيطان

الببكي عند الصبح ببزق بوّچـو  . الشيطان بستعريو
البحط إيدو عاألرض وما برفعا قوام جبـي  . الشيطان

  .الشيطان وبربط جحشو فّيا
أطلقهـا  ]: من ألعـام [ :الشۤيطاۤنة جوعاۤنة      

ز البنـاء  يؤتى بكوز من أكوا: األوالد على لعبة هلم
فيكون سطحه ، األسطواين وجتعل فّوهته على األرض
يضـعون فـوق   ، القسم املسدود إال ثقبًا يف وسطه

يثبتون يف ، الثقب هذا شبه طرطور صغري من النسيج
أعلى الطرطور عجمة مشمش وميسك الولد عـودًا  

لكـن العجمـة   . ويضرب الطرطور فيزول عن حمله
كـل مـرة    تسقط من الثقب إىل طي الكوز وهكذا

شـيطانة  : لثقلها، ويرحبها صاحب الكوز الذي مساه
  .جوعانة ألن أداته هذه ال تشبع من الربح

: بناها األتراك من الشيطان فقـالوا : الشۤيطنة      
  .الشيطنة: وهم استمدوها وقالوا، شيطنت

خلط : يقولون يف اخلبيث يتظاهر يف البالهة
  .الشيطنة باجلدبنة
بواب الشيطنة بـاب  فالن بيعرف ا: يقولون

  .باب
مل جند ، ِقيم هالشيع من إيدك: يقولون: الشۤيع      
  :ولعلها ممايلي، هلا أصًال

  ).العربية(أا حتريف الشيء  -١
 .الشي: انظر
واسـتعملوا  ، تالزف): السريانية(أا من ْشٓيٓعا  -٢

 .الزفت يف الشيء السيئ
 .الشيعة: ومؤنث الشيع عندهم

خرج معه ليودعه أو ليبلغه : شّيعه: ةعربي: َشّيع      
  .مرتله

  .شّيعنا اجلنازة: يقولون
بنوا على ، شّيعوا اخلرب يف البلد: يقولون: َشّيع      

  .انظرها  .فّعل للتعدية من شاع

  .أذاعه: أشاع السّر: وعربيها
أطلقت على من يتوّلى : عربية مولدة: الشئعة      

  .عليًا وذّرّيته
  .لِشيعيا: والنسبه إليه

: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
  .شيعت وشيعي

  .وفرق الشيعة متعددة
وكان مذهب الشيعة سائدًا يف حلب يف عهد 

  .احلمدانيني
وبقي من آثار احلمدانيني الشـيعة املشـهد   

  .الذي خرب وجدد بناؤه
  .٣٤٠و ٤٧ص٣٨وس ٤٢٥ص٣٦س: انظراملقتطف
  .٦٤ص ١عدد ٨وس ٢٢ص ٤عدد ٥س: وجملة العلوم

  .٢٢٥ص: وكتاب التذكرة التيمورية

  .الشفرة: انظر :ةالِشيفٔر      

وهـم  ، املشـتاق : الشيِّق: العربيةمن : الَشيّۤق      
، يستعملوا جمازًا مبعىن املشتاق إليه واملرغوب فيـه 

  .حفلة شّيقة: فيقولون
يسـتعملها  ، عم حيكي شيقر: يقولون: شۤيۤقر      

  .الغّش، الكذب: شقر: ةمن العربي، اليهود خاصة
وإذا تكلم غري اليهودي بكالم باطـل قـال   

  .أجا عّزوره شيقر: اليهودي منبهًا رفيقه
  .َشّقر: وفعلها املاضي عندهم
جاء بالُشقاَرى والُبقاَرى : ويدانيها يف العربية

  .بالكذب: أي) مثقلتان وخمففتان(
  .قشري: انظر

  .انظرها  .أو الَچك: الِشيك      

  .ودفتر الشيكات، الشيكات :واجلمع
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: البس شيك، من الفرنسية: يقولون: الشيك      
CHIC :املالئم للزّي، احلسن اهلندام، األنيق.  

  .شّبان شيك: يقولون
على وّچو وشّيكو،  كان الكعب طابب: شّيك      

  .انظرها  .بنوا على فّعل من شاك

  .ْتشّيك: ومطاوعه
  .هشوكوالت: انظر: شيكٓوالطه      

مـع  : شّيلو بضاعتو وقال لـو : يقولون: َشّيل      
اليت تتعدى على  -انظرهـا   –بنوها من شال : السالمة

  .مفعول واحد للتعدي على مفعولني
  .تشّيل مطاوعًا له: وبنوا

مخـس  ]: من ألعـاب األوالد [: شۤيۤلة َحّطة      
حصوات يقذفها الولد من ظهر كفه واحـدة إثـر   

ويتفـنن يف القـذف   ، حتـه األخرى ويتلقفهـا برا 
  .والتلقف

  .انظرها  .اللقصة: ويسمون هذه اللعبة أيضًا

فالن طّيب الشيمة وكـرمي  : يقولون: الشيۤمة      
العـادة  ، الطبيعة، اخلُلق: الشيَمة:  من العربية، الِشَيم
  .احلسنة

  .الِشَيم، وهم رّدوا: واجلمع
  .كرمي الشَيم: من ديباجات رسائلهم

  .عفو من ِشَيم الكرامال]: من حكمهم[
: الَشْين: من العربية، من مفردات البدو: الشۤين      

  .ضد زانه: مصدر شانه
  .ومؤنثه الشۤينة

أحد جملسي الربملان يف بعض : جملس الُشيوخ      
  .البلدان اليت جتعل برملاا جملسني

: الشـيوعّية : من العربية احلديثـة : الُشيوعيّۤة      
صادي يرمي إىل جعل وسـائل  مذهب اجتماعي اقت
كما يرمي إىل توزيع املمتلكـات  ، اإلنتاج مشتركة

ـ واملنتجات، وعلى كـل   رد أن يعمـل حسـب   ف
  .اختصاصه ومبا فرض عليه النظام من وقت

تألفت العصبة الشيوعية يف لنـدن حيـث   
  .مث عّدله لينني، وضعت بياا
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الصاد 
  ]:ص[       
  .جائي صحيححرف ه: الصاد        

وكذا من ، ولقرب لفظه من السني يبدل منها
وهذا ما نقله من ، ألن الثالثة من حّيز واحد، الزاي

  .احلرف الثامن عشر إىل احلرف الرابع عشر
والصاد من احلروف املسـتعلية الـيت متنـع    

  .اإلمالة
  .ويأيت يف الدرجة الثالثة من حيث االستعمال

أما ، ها نربةوالصاد يف األول ويف الوسط يتلو
  .يف األخري فال

  .والضاد كالصاد يف هذا
والصاد احلرف الرابع عشـر مـن ترتيـب    

  .املشارقة والثامن عشر من ترتيب أجبديتهم
وهو احلرف الثامن عشر من ترتيب املغاربـة  

  .والرابع عشر من أجبديتهم
ويعدل يف حساب اجلّمـل عنـد املشـارقة    

  .التسعني
ملغاربـة  ويعدل يف حساب اجلّمـل عنـد ا  

  .الستني
والصاد احلرف احلادي عشر يف ترتيب اخلليل 

  .واحملكم
  .وهواحلرف الثامن عشر يف ترتيب سيبويه

  .صدِّي: ويسمى الصاد يف العربية
ويف الكلدانيـة  ، ٓصدۤا: ويسمى يف السريانية

  .مثلها
  .والصاد يف الرمز الكيميائي تعين الصوديوم

: َص صـب : وكانوا يف الكتاتيب يتهجوا
  .ِص: ِص خض. ُص: ٕص رفع،  َص

لغـة يف   :صاب السهُم اهلدَف: عربية: صاب      
: القوَم بأمواهلم أو بنفوسهمدهُر وال، مل خيطئه، أصابه

  .حّلت به: املصيبة فالنًا، فجعهم ا

  .صابو بالعني: يقولون
  .اإلصابة بالعني: ١٨٩ص ٤١س: انظر اهلالل

يانصـيب البضـرب   ]: من نداء باعتـهم [
  .صيبب

أو مـا  (نصيبك بّدو يصيَبك ]: من أمثاهلم[
). وهو من أمثال جنـد أيضـاً  ، بصيبك إال نصيبك

البكّبـر  . احلّداد إذا ما صابك نارو بصيبك شـرارو 
إذا . األرنبة صـابت العصـاي  . حجرتو ما ْبصيب
  .أكل نصيبو: ضربتو صيبو وقول

، من مفردات الثـاقفني : أو الصابئون: الصابئة      
تعبد النجوم وتزعم أا ، العراق تسمى الصّبة مّلة يف

  .على دين نوح
: ويف الكلدانية، صوبعٓا: وتسمى يف السريانية

  .أي الصبغة الدينية، صوبَعا مبعىن الصبغة
  .ومسوا ذكورهم صابر: رصاۤب      
  : أطلقوها على مايلي: من هلجة الباب: الصابور      

الرّمان يف عيد املظال عند اليهود حيث جيىن 
يؤتى بضرب من  -وما أشهر رّمان الباب وتادف  -

الكأل الطويل ينبت على شواطئ الفرات ويفرش على 
، األرض وجيمع فوقه الرّمان مث يدّثر بـالكأل نفسـه  

مث يطلـق  ، ويظل مدثرًا مدة التقل عن عشرين يومًا
  .للبيع رّمانًا لذيذًا جدًا

): العربيـة (وبنوها من فعل صرب على الشيء 
  .ترّيث

  .صوبرنا الرّمان: وقالوا يف فعلها
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  .تصوبر: ومطاوعها
وكما يصوبرون الرّمان يصـوبرون اجلـبس   

  .بالطريقة نفسها أيام اجلبس
مستحضر مرّكب بالطبخ من : عربية: الصابون      

وقد ينوب عـن الزيـت   ، الزيت والِقَلى ينّظف به
  .ضروب الشحم

بية منـها  واختلفوا يف اللغة اليت استمدته العر
  : على مايلي

  .أنه من سابون الفارسية -١
 .SAPON: أنه من اليونانية -٢
مبعـىن   SEBUMأو  SEVUM: أنه مـن الالتينيـة   -٣

  .الشحم
اإليطالية الواقعـة   SAVONEأنه مسي باسم مدينة  -٤

 .على خليج جنَوه
 .صّفى ونّقى: ْشَفر مبعىن: أنه من السريانية -٥

: َسَبن: والفعل منه، َسبون: وامسه يف العربية
 .غسل بالصابون

ويظـن أن  ، وورد ذكر الصابون يف التوراة
  .املراد به الرماد ينظف به
: ويف الكلدانيـة ، ٓصفونٓا: وامسه يف السريانية

  .ٓصفوَنا
  .ٔصفون: ويف الربانية
  .صابون: ويف التركية
  .صابون: ويف الفارسية
  .صابون: ويف الكردية
عرف الصـابون يف  و، SOAP: ويف اإلنكليزية

  .١٧واستعمل يف القرن  ١٤لترا يف القرن گإن
  .SEIFE: ويف اجلرمانية
  .SAVON: ويف الفرنسية

  .SAPONE: يطاليةويف اإل
إال أن بليناس ، واليعلم من اخترع الصابون

اجلرمـانيني   ويـذكر أن قـدماء  ، ينسبه إىل الغاليني
، واستعملوه لينًا وصـلباً ، صنعوه من الشحم والرماد

وعنـهم أخـذ   ، يرجح أنه أخترعه األملـان  وعليه
  .الرومان

ووجد يف آثار پومپائي معمل للصابون وقطع 
  .من الصابون املعّطر

  .وقيل إنه من اختراع أبقراط أو جالينوس
ومصابنها ال تزال ، واشتهرت حلب بصابوا

  .لكن بنسبة ضئيلة عما كانت عليه، تزاول طبخه
  .مصبنة ١٢م وعدد مصابن حلب الباقية اليو

ـاب  : حي املصابن]: ومن أحياء حلب[ قرب ب
  .اجلنان

واملتغربون يف أمريكا يهـزهم الشـوق إىل   
  .الوطن إذ يذكرون سوس حلب وصابوا وعرقها

صـابون  : ويف بغداد ينادي بياع الصـابون 
  ).يريدون به صابون االستحمام(حلب 

وحدثين كثري من الغـربيني أنـه ال يعـدل    
  .يف الدنياصابون حلب صابون 

ويف العهد الفرنسي كنت أشـاهد البيـوت   
  .الفرنسية تستعمله وتؤثره
أن الصابون يصنع » التذكرة«وذكر داود يف 
  .بأعمال حلب والشام

، صـابون الغـار  : ومن أنواع صابون حلب
: ومث صابون يسمونه -امليعة : انظر -والصابون املطّيب 

  .لديعدا عن الب، املطراف: وآخر امسه، النّص غار
  .٨٨٦ص: انظر تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا

ـ  »وثائق تارخيية عن حلب«ويف   ٣٨ص ١جـ

يف هذه السنة سافرت قافلة : ١٦٧٥عن سوڤاجة سنة
وكان عدد دواب ، إىل ديار بكر حتمل إليها الصابون

  .١٢٠) أو( ١٠٠القافلة 
 :عن سوڤاجة أيضـاً ١٧١٦سنة: منه ٤٩ص ويف

٢٠٣.  
إىل ما بني النـهرين  وتصدر حلب الصابون 

  .وإىل العجم وإىل البادية
  .٧٠عدد حلب ص: انظر جملة العمران
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: ومصـدره ، صـوَبن : نون منه الفعـل بوي
  .اْملصٓوۤبن: واسم الفاعل، املصوَبۤنة

  .تصوَبن: ويبنون من صوبن للمطاوعة
  .وبيت الصابوين يف حلب

صوَبن هالبسكويت وهالبسكويت : ويقولون
طعمـه كطعـم الصـابون    صار : يريدون، مصوبن
  .وفسد

. الْعتاب صابون القلـب ]: من استعارام[
بـروة  : بـرۤوة أو : ويسمون قطعة الصابون الصغرية

  .الصابون
الحت على وّچو الصـابونة  ]: من كنايام[

  ).دنا أجله وتغسيله: يريدون(
  .العطشان بشرب مّية صابون]: من أمثاهلم[
 .كّلو عند العرب صـابون ]: من كمام[

. صابون ماتاجرت محوي ماعاشرت منني انكسرت؟
األَذى : ليش بتنشل الصابونه؟ قال لـن : قالوا للقاق

صـابون  . ختّسلت انونة ختلصت الصـابونة . طبع
  .العرب حلاهن

! قاق قاق نّشال الصـابونة ]: من أهازجيهم[
  .أبوك احلرامي وأّمك انونة

إذا وقعـت الصـابونة   ]: من اعتقـادام [
إذا ردت تعطي الصابونة . بلحسا الشيطانعاألرض 

الزم حتّطا عضهر كّفك متا يصري بينك وبني اللـي  
  .شرۤا الصابون بشهر صفر حرام. زعل عطيتو ياها
 ١٤وس ٢٠٥ص ٨٦وس  ١١٨و ٨٦و ٧٦ص ٥س: انظر املقتطف

  .٧٨ص ٤٤وس ١٩٣ص ٤٢وس ٣٤٠ص ١٧وس ١٢٨و ٤٨ص
  .٣٤٧ص ٤الد: وجملة العصفور

  .٤٤ص ٦س: وجملة الضاد

أطلقوها على عظم الركبة على : صابونة الركۤبة      
  .التشبيه باستدارته استدارة لوح الصابون

  
  
  

الداِغصـة  : واسم هذا العظـم يف العربيـة  
  .والَفْلكة

، وحدة البسة فسطان قصري]: من نوادرهم[
ميكن صابونة ركبتا : الواحد قال، عّدوا تنني شباب

، إى واهللا: طل شويماما وجاوبوا التاين بعد ، مبينة
  .وفوق الصابونة ليفة

  .ضرب من محام الكّشة: الصابوين      
صـفحة  : ٔساج أو صاج: من التركية: الصاج      

حديدية مدّورة وحمدبة خيبز عليها البدو بإيقاد النـار  
  .حتتها

  .الصيجان: ويقولون يف مجعها
ومسوا غشاء السيارة املعدين يغطـي حمـور   

  .الصاج: دوالا
، الصـّواج : ومسوا من يشتغل يف تصـليحه 

  .الصّواجني: واجلمع
عالفرنـك  ) بفّلت(من خبلو ]: من كمام[

  .بساوي صاج
  .مقّمر متل رغيف الصاج]: من تشبيهام[

  .قرب قاضيعسكر]: من أحيائهم[: صاچليخان      
  :حمتمل يف تسميتها أمران

حمللة يراد ا ا، التركية املتقدمة» صاج«أا من  -١
  .اليت فيها خان مصفح بصفائح حديدية

يـراد  . التركية مبعىن شعر الرأس» صاچ«أا من -٢
ا احمللة اليت فيها خان منسوب إىل رجل طويل شعر 

 .الرأس
صـاجليخان  : وحملة صاجليخان قسـمان 

: والثاين -انظرهـا  -الفوقاين ويعرف باسم هارون دده 
 .انظرها  .صاجليخان التحتاين ويعرف باسم أغاجق

: عليـه ، ناداه: به، صّوت بشّدة: عربية: صاح      
 .زجره
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واملصــدر الَصــْيح والصــيحة والِصــياح 
الصــۤيحة والْصــياح : وهــم قـالوا ، والَصـَيحان 
  .والصيحان

  .انصاح علۤيه: وبنوا منه
  .َصح: ويف الكلدانية، ٓصح: ويف السريانية
  .ناَدى: حٔصٔو: ويف العربية

  .دعا، ناَدى: صاح: تاريگويف ملحمات أو
  .صاح صٓوت من قحف راسو: يقولون

  .صّيح: انظر

الدّالل صاح بسوق الدهۤشـة  ]: من أمثاهلم[
وال ، يظنون أم يسجعون(وراحت املسكينة عفسه 

كل شي بوقتـو  : صيح قال لن: قالوا للديك) سجع
  .الديك الَفصيح مالبيضة بصيح. مليح

آخ : ضربوه عبطنو صـاح ]: من كمام[
من بعد ما كنيت قرعـا وحفيانـه صـاروا    . ضهري

طقطق الدست وطـار  . الست فالنة: يصيحوا لك
يظنـون أـم   ! (إيه يا نبينا املصطفى: الغطا وصاح
  )وال سجع، يسجعون
  .حريق: برمي النار وبصيح]: من كنايام[

، رافقـه ، الزمـه : صـاحبه : عربية: ٔصأحب      
  .عاشره

َخَدمـة  : مصـاحبلك : واستمدت التركية
  .السالطني
  .ال تواخذين َمصاحبة]: من متچكام[

اسم الفاعل : الصاحب: من العربية: الصاۤحب      
صـاحب  ، املعاشـر ، املالِزم -انظرها  –من صحب 

  .مالكه: الشيء
 ،األصحاب والُصحَبة والِصـحاب : واجلمع

  .الْصحاب أو االصحاب والصحبة: ، وهم قالوا...و
  
  
  

صـاحب  ، البيـت صاحب ]: من كالمهم[
صـاحب  ، صـاحب األرض ، صاحب عيال، شغل
صـاحب  ، صاحب اجلحش، صاحب مزرعة، أمالك
  ...القندرة

يا خالة حّني علينـا  : تقول شّحادة األبواب
  .اهللا خيّلي لك صاحب البيت واوالدو

وقدميًا كان الصاحب لقبـًا ملـن يصـحب    
  .الصاحب بن عباد: ومنهم، السلطان

على كل » صاحبال«وتطلق األوردية اليوم 
واستمدا اإلنكليزيـة منـهم   ، سّيد من أهل املغرب

  .SAHIB: فقالت
  .صاحب: واستمدت الفارسية

. الكْرم أكرم مـن صـاْحبو  ]: من أمثاهلم[
. اهللا يرحم التـراب  -جّدي وجدَّك كانوا ْصحاب 
صاحب العيـال دوم  . زينة الكار يبّين على صاحبو

اللـي  . واجلرح ما مبض إال صـاحب . مشغول البال
  .شاهد احبابو نسي يف احلال اصحابو

اْصـحاب  : الناس قسـمني ]: من جناسهم[
  .واْسحاب
اهللا يدمي أيام الرخا حىت نضّل ]: من دعائهم[
  .اصحاب
اهللا ! يا دبيت، روحي: قال ال]: من حكمهم[

. اهللا معـي ، إن كان صاحيب معي: قالت لو، معك
  ملـا كـان   يا كترة اصحايب. صاحب احلاجة أعَمى

!. ويا قلة اصحايب ملا صار كرمي يبس! كرمي دبس
صاحب املـال قلبـو   . صاحب املال ضهرو ماكن

. إن كان صاحبك َعَسل ال تلحسـو كّلـو  . تعبان
وذكـره  ، وهومن أمثال جند أيضًا على لفظ يدانيه(

ال تاخد الصـاحب إال  ) »املستطرف«األبشيهي يف 
 .إذا ردت صاحَبك يدوم حاسبو كل يوم. بعد قتلة

. صاحَبك إذا ردت تبّقيه ال تاخد منـو وال تعطيـه  
املا بيعرف قيمة املال مـا بصـري   . صاحَبك جيَبك
ما بنطر الكرم . صاحب احلق سلطان. صاحب مال
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. نام عاحلصري واتركا لصاحب التـدبري . إال صاحبو
صاحب ماحلكومة . القرش بلقّۤش صاحبٓو سبع تلٓسن
  .ال تاخد وسرَّك ملرتك ال َتعِطي

َحّن السۤير عالقبقاب والعدا  ]:كمام من[
. العقل بالراس لكن صاحبو ضايع. صارت أصحاب
. وّنا العجـني مـالو اصـحاب   ! كول يا قطيطي

. شلون صاحب البيـت؟ : ْمنشكي لو مالرملة بسألنا
  .ينعل الطوق اللي خبنق صاحبو

فالن عمرو ما شار على محل ]: من كنايام[
  .حطب ووصل لصاحبو سامل

مؤنـث  : الصـاِحَبة : من العربيـة : الصاْحۤبة      
وهم أطلقوها أيضًا على املـرأة   -انظرها  -الصاحب 

  .تصحب الرجل دون عقد شرعي
  ]:ومن هنهونام[

  راـك وانظـَنـح عيـفّت
  را من أصفراـوشوف أمح    

  تركواوان كان َلك صاحب 
  وان كان لك صاحبة اهجرا    

رض وعرة قـرب  أ]: من أحيائهم[: الصاخور      
بنـوا  ، قاضيعسكر صارت اآلن حيًا يصل إليه الباص

  .من الصخر على فاعول
قنصـه  : صاد الطَري وغريه يصيده: عربية: صاد      

  .وأخذه حبيلة
  .وهم أمالوا، الَصْيد: واملصدر

  .الصايد: وهم قالوا، الصاِئد: واسم الفاعل
  .الصّياد: واملبالغة

  .مالواوهم أ، اَملصَيدة: واسم اآللة
  .انصاد: وبنوا منها للمطاوعة

  .ْتصّيدو: وهم قالوا، َتصّيده: وبنت العربية
  
  
  
  

  .اصطاده: كما بنت
  .ٔصَده: ويف العربية

  .ٓصد: ويف السريانية
: َهِت ْتٔصد أنثـت : اريتگويف ملحمات أو
  .هيهات أن تصطاد أنَثى

َصْيد ما ِهي وصيد كاه : واستمدت الفارسية
  .حمل الصيد: مبعىن

  .جينا لنصيدو صادنا: يقولون
  .جتي لتصيدو ْيصيَدك]: من أغانيهم[

صادرت الدولة أموالو يف أيام : يقولون: صأدر      
: صادر السـلطان عاملـه  » املنت«يف : السفر برلك

  .بّلصه وأخذ ماله كله قسرًا
  .ضبطت واستصفت وحجرت: ويرادفها

صـادرت  : كعادته يقول» الرائد«على أن 
انتزعتها من أصـحاا  : وال أو املمتلكاتالدولة األم
  .عقوبة هلم
صادرت الدولة أموال املتهم ]: من كالمهم[
صادرت التنت واحلشيش واملسدس وأدوات ، احتياطًا
  .القمار
ادخول مالباب بصادرك قاعة : يقولون: صأدر      
كل مـا  ): العربية(بنوا على فاعَل من الصدر ، كبرية

  .واجهك
  .اَملصادرة: هوقالوا يف مصدر

  .اْملصادر: وقالوا يف اسم فاعله
، املنصـرف : من العربيـة الصـاِدر  : رالصاۤد      

واصطلحت التجارة على إطالقها على البضاعة اليت 
، خترج منها إىل البالد األخرى: تصدر من البالد أي

  .صّدر: انظر.  وهواصطالح عثماين، الوارد: يقابلها
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عتبار أن مفردها الصادرات با: ومجعوها على
  .الصادرة

جميء املـاء  : منا هوواألصل يف معىن الورود إ
مث ، قيا املاسية وإمالء األوعية منـه بغية الشرب وس

الذهاب عن املـاء بعـد   ، األصل يف معىن الصدور
  .االكتفاء منه

قابله علـى قصـد   : صادفه: عربية: صاَدف      
ن دو: وهم يستعملوا حلدوث الفعل عفوًا، وبدونه
  .تعّمد

  .صدف: انظر

  .كان صديقًا له: صادقه: عربية: صأدق      
والوزير ، صادق على كالمو: يقولون: صأدق      

: وعربيهـا ، أقـّر ووافـق  : يريدون، صادق عالقرار
  .حّققه: صّدق بالشيء، قِبل قوله: صّدقه
اسم الفاعل من : الصاِدق: من العربية: قالصاۤد      
  .صدق

  .هموبه مسوا ذكور
فالن مبشي مـع شـريكو   : يقولون: صاْدقاَنه      
تعبري فارسي اسـتمدته التركيـة وهـم    : صاْدقانه

» َنـه «بعدها ، العربية» صاِدق«من : استمدوه منها
  .»مع«مبعىن 
د احلليب القاضـي  عطاء اهللا بن حممو: الصادقي      
  .ه١٠٩١مات سنة، األديب
: رسـية سـاَده عـن الفا  : من التركية: صاَده      
، الذي مل ميزج مبادة غري مادتـه األصـلية  ، اخلالص

  .الصايف، البسيط
: وبنت منها، الساذج: والعربية عربتها فقالت

  .السذاجة
  : وقالوا

  .القهوة الصادة، أرادوا ما طبخت دون سكر -١
  
  

البوظة الصادة أو الصاداية، أرادوا مامجد مـن   -٢
  .احلليب والسّكر دون غريمها

أرادوا البيضـاء ال  ، الصادة أو الصاداية الشاشّية -٣
 .يشوا لون آخر
 .ال خيالط لوا لون: اُملصَمتة: وعربيها

  .انتقل، حتّول: صار يصري: عربية: صار      
وهم يسـتعملوا  ، لناقصةوهي من األفعال ا

. أش ما صـار يصـري  : يقولون، حدث أيضًا مبعىن
موا قـا : أش صار؟ فيجيبه املتنـدر : ويسأل أحدهم
  .الْقصار عالطوال

  .يصري: مبعىن، ايسري: ويف هلجة تطوان
قال الشيخ إبراهيم ]: ومن عثرات أقالمهم[
، سيصري الشـروع  يف األمـر  : ويقولون: اليازجي

، سيشـرع يف األمـر  : أي، وصار بيع السلعة باملزاد
  .فيعدلون إىل هذا الترتيب الركيك، وبيعت السلعة

ن وعدة أيام صار يل زما]: ومن عنجهيام[
  .ما تعّشيت زالم
  .صار الطالب مطلوب: يقولون
  .فالن صار وتصّور: ويقولون

، ناتنا أخـد وعطـا  صار بي]: ومن كالمهم[
  .صار بيناتن دموم، صار بيناتنا خبز وملح

  ]:ومن مواويلهم التهكمية[
  يامن على كرسي خدَّك طرق الكراسي صار

مـرا وصـار   ) للهوا(صار ]: من كمام[
قرعـا وحفيانـة    من بعد ما كنيت. بالطالق حيلف

أم القمباز املرّقـع  . الست فالنة: صاروا يصيحوا لك
  .إميت كّنأ؟ هّلق صرنا. صارال قاعة ومرّبع

جيت ألتدّرى جببتو صـار  ]: من كنايام[
  .يتدّرى بعصاييت

صارت هّلق  كانت النصيحة بدبيحة]: من كمام[
  .ن أبوه على جّدواللي بصري لو وبرّدو يلع. ْفضيحة
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الذي مييل لونه : صارجيه: من التركية: الصارجي    
  .إىل الصفرة

، مـرا صـارجّية  : ويغلب استعمال مؤنثـه 
وصاحب املـزاج  ، ذات املزاج الصفراوي: يريدون

  .غري صابر، نِزقًا، الصفراوي يكون شرسًا
: جاهره، مبا يف نفسه: صارحه: عربية: ٔصأرح      

  .هأبداه وأظهر
  .صّرح وتصّرح والصراحة: انظر

: حاول صـرعه أي : صارعه: عربية: ٔصأرع      
  .طرحه على األرض
: وهم قـالوا ، الِصراع واُملصارعة: ومصدره
  .الْصرۤاع واْملصارعة

اْملصـارع  : وّمسوا مـن يـزاول املصـارعة   
  .واْملصارعجي

  .اْملصارعني واْملصارعجّية: واجلمع عندهم
، املاضي، القاطع: الصاِرم: العربيةمن : الٔصاۤرم      

  .املاضي بعزم، لإلنسان الشديدوتستعمل جمازًا 
حكم : ويقولون: قال الشيخ إبراهيم اليازجي

وفالن مـن  ، مثله: ورجل صارم، عنيف: صارم أي
وإمنا الصرامة ، العنفوأهل الشدة : أهل الصرامة أي
وفسرها يف األساس مبعىن املضـاء يف  ، مبعىن الشجاعة

  .ألمورا
  .ولو جمازًا، بل جيوز: نقول

: كانت تطلق على املتفجرات النارية: الصاروخ      
تطلق يف مواسم األعياد أسهمًا مـن نـور كانـت    

  .اخترعتها الصني من أزمنة بعيدة
واليوم أطلقوها على القذيفة تندفع بقوة ذاتية 

أي تنـدفع بقـوة الـذرة إىل    ، إىل األبعاد السحيقة
  .الكواكب
  .الصواريخ: معواجل

  
  

 ١٩٤٤بني سـنة وّجه منه األملان على لندن 
  .أكثر من ألف صاروخ وما استسلمت ١٩٤٥و
  .٢١ص ٦٨٢عدد ١٤س: نظر جملة الثقافةا

  .٤٦ص ٣عدد ١٨س: وجملة األديب

الرندج : من مصطلحات النّجارين: الصاروجنان      
مـن جـذر   : حتريف صالالجنان التركيـة ، املدّور

  .التحرك مينة ويسرة، تزازااله: صالالمنق
عمود ُيركز وسط السـفينة  : عربية: الصاِري      

  .يعلق به شراعها
  .الصواري: واجلمع

يقول من أمضى عمـرًا يف  : صاِري چزمه يل      
ذو : صاري چزمه يل حاَمد آغا أي: احلكم العثماين

يقوهلا حسب ، الصفراء حممد آغا) اجلزمة: (السوقاء
ويريد ا الشخص النكرة يـدل   لفظها التركي نفسه

بـل هـو   : قيـل  .عليه بأوصاف ال جتعله معروفـاً 
  .شرطي عثماين كان صارمًا جدًا: معروف

  .»الدراري الالمعات«ذكرها يف 
مسعت وحيـد سـرييس الالعـب    : ٔصأصى      

رو صوِصي : الشطرجني األكرب يف حلب يقول ملالعبه
، امض وصّوت مثلما يصوت الصـوص : يريد، رو
بىن من الصوص فعل ، أنت فرخ مل تبلغ سن الكمالف

  .صاَصى مبعىن صّوت تصويته
  .الصوص: انظر

أو  SALSICCIA: مـن اإليطاليـة  : الصاصيچٓو      
SALSICCIOTTO  أوSALSICCIONE :املعـى  ، رالقدي

  .احملشو باللحم املفروم املتّبل
عن  ١٦ص ٣جـ :»وثائق تارخيية عن حلب«يف 

مسك فرجنـي   ٣جاين هدية فرخ أ: يومية نعوم خباش
  .صاجليجو فرجنية من بيت كوبا) ٢(وقبيوه 
: يريدون، فالن صاصيال: يقولون: الصاصيال      

مل ، ليس بالضعيف وهو، يتظاهر بالضعف لينال أربه
جعـل  : املتقدمة» صاَصى«ولعلها من ، جند هلا أصًال

أي ، هلـا : مبعىن» ال«ومن ، نفسه صوصًا أي فرخًا
  .ا بالضعف لتقضي وطرك منهاتظاهر هل
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  .وبيت صاصيال يف حلب
، تعّطل: يريدون، صاط القفل: يقولون: صاط      
: ويقولـون ، مرقة صايطة أو طبخة صايطة: ويقولون
  .أّمة صايطة

  .الَصيطان: وبنوا منه املصدر
: الصـايط واملؤنـث  : وبنوا منه اسم الفاعل

  .الصايطة
  :ولعلها ممايلي، مل جند هلا أصًال

أمرهـا يف الطبـيخ فوصـف     لأا قبلـت أو  -١
، أي الذي يسمع ملرقه صوت لدى صـّبه ، بالصايت

مث محل  عليه كل ماكان سـيئ  ، ألن املرق مل يعّقد
  .العمل وأبدلوا تاءه طاء

، مبعىن خلـط ) العربية(أا اسم فاعل من ساط  -٢
 .مث أبدلوا سينه صاداًَ، واملخلوط يريدون به املغشوش

السريانية بالسـني  (» سط«الفاعل من  أا اسم -٣
، اليت تدانيها لفظًا ومعىن) العربية(مبعىن شاط ) املهملة

طبخـة  : أال ترى أم  يقولون يف كل عمل فاسـد 
بإحالل كلمتها العربية حملها؟ مث أبدلوا سينه : شايطة
 .صادًا
مرقة كثـر ماؤهـا   ): العربية(أا من السويطاء  -٤

 .وقّل مافيها
 .الباِلي: ساييۤده: من الفارسيةأا  -٥

هيأه على : صاغ املعدن أو غريه: عربية: *صاغ      
 .سبكه، مثال

وهـم  ، الصوغ والصيغة والِصياغة: واملصدر
  .الْصياغة: يقولون

: وهـم يقولـون  ، الصـاِئغ : واسم الفاعل
  .الصايغ

  
  
  

                                                
 .صاع: أخلت الموسوعة بمادة -  *

  .الٕصّياغ: وهم يقولون، الصّواغ: واجلمع
  .الصايغ: انظر

  .انصاغ للمطاوعة: ةوبنت العربي
أي  -انظرها  –الصيغة : ومست العربية املصوغ
اخللق مبعىن : كما قالت، مست االسم املفعول باملصدر

  .املخلوقني من البشر
، برع قدامى املصريني يف صـياغة الـذهب  

  .ومثلهم اآلشوريون والكنعانيون
» تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا«وجاء يف 

وأقدم معّلم يف الصياغة حبلب إن أقدر : ويقال :٩٠ص
  .هو عمر أبو حنيفة

احلمد هللا جـوزك اللـي را   : يقولون: الصاغ      
: من التركيـة ، أو صاغ سليم، عاحلرب رجع صاغ
  .الصحيح، السليم
سلمتو الغرض صاغ قدام شـهود  : يقولون

  .عو مچَركرّج
  .عينو الصاغ وإيدو الصاغ: ويقولون

ولـنب صـاغ    حليب صاغ: يقولون: الصاغ      
ودبس صاغ ودبس رمان صاغ وميت فرجني صـاغ  

مـن  ، وفالن اللي ببيعن زملـة صـاغ  ، ومسن صاغ
  .املستقيم، ماال غش فيه: صاغ: التركية
الصاغ : كان النقد العثماين على نوعني: الصاغ      

وهو سـعر   –انظرهـا   –وهو السعر الرمسي، والچرك 
  .وهوأدَنى، الباعة غري الرمسي

  .فخذ من بين زيد يف أرباض حلب: اۤغرالص      
ومثلـها  ، زملة صـاغالم : يقولون: الٔصاغٔالم      
 .مبعىن صاغ املتقدمـة : صاغالم: من التركية، صاغ
  .انظرها

: يريـدون ، صغلم الشـغلة : وبنوا منها فعل
  .وأّمن سالمتها، ضمنها
  .أخلص له الوّد: صافاه: عربية: صاَفى      
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وضع ُصفح كّفـه يف  : صافحه :عربية: صاَفح      
وُصفح (ُصفح كفه كما يفعل عند املالقاة والتسليم 

وذا التصافح تتالقى الزاويتان اللتان ) وجهه: الكف
  .بني السّبابة واإلام

وبعض األحزاب تتخذ وضـعًا خاصـًا يف   
من هذه األحزاب املاسون واإلخـوان  ، مصافحاا
  .املسلمون

املصافحة دون  وأهل باكو يف روسيا حيظرون
على أن غريهم يـرى  ، واملخالف عقابه صارم، قّفاز

  .أن من العار أن يصافح بالقفاز
ماال غيم : واجلّو الصايف، النقّي: عربية: الصاِفي      
، اخلالص ممـا يشـوبه  : والصايف من كل شيء، فيه

وزن البضاعة بطرح مـا  : والصايف يف عرف القبابنة
والربح  .انظرها  .القاۤيم :وضّد الصايف عندهم، يظرفها

الصايف يف عرف التجارة الربح الذي يطرح منه مـا  
صرف عليه من مصروف النقل ومصروف الضرائب 

  .وما إليهما
، ذهنو صـايف وفكـرو صـايف   : ويقولون

  .أنه خال مما يشغل باله: يريدون
ال : يريـدون ، فالن نيتو صـافية : ويقولون

  .بو صايفقل: ومثلها، يشوا غاية يف أن ينتفع
من نسـل  : يريدون، حليبو صايف: ويقولون
  .كرام عن كرام

  .نوع من محام الكشة: الصاِفي      
، صاق ويط، اليوم بوظ: يقولون: صاق ويط      
  :ولعلها ممايلي، مل جند هلا أصًال، شديد الربد: يريدون

التركية مبعىن االختفاء » صاقالمق«أا حنت من  -١
، التركية أيضًا مبعىن الكلب» إيت«ومن ، واالستتار
برد شديد خيتفي فيه الكلب ويلوذ بأكناف : يريدون

  .املخابئ خوفًا من سطوة الربد
،  حكاية صوت الباب لدى فتحـه » صاق«أن  -٢
 ،حكاية صوته لدى إغالقه» ويط«و

برد شديد أّثر يف اجلماد ومنه الباب فغـدا  : يريدون
ى حبكم جتمد أجزائه يصوت لـدى الفـتح ولـد   

  .اإلغالق
بنوا ْفعيل مـن  : »ْقريض«أا حنت من صار و -٣

  .مات أو أشرف على املوت): العربية(قرض الرجُل 
 .القريض: انظر

 .أا حتريف الصقيع -٤
ُيسـِقط علـى   : يريـدون ، أا حتريف السّقيط -٥

 .األرض
صاقب ملا جيت أشوفك ما : يقولون: صاقب      

 .صاقبه واجهه: عربية، وجدتك
وهم ، صادف: َسْقۤبل: انيها يف السريانيةويد

 .يستعملوا ذا املعىن
  .قهر، سطا، وثب: عربية: صال      

هدول أهل ، فالن عم بصول وجبول: يقولون
  .الصولة واجلولة

لوحة مشـّرفة ومشـّرفة   ]: من اللوحات[
شفت للـك  : التاريخ اإلنساين كّلو على مر العصور

إال البشر اللي ، وبظلم البشر بطغى ملا بقَوى وبتكّبر
طلع ماجلزيرة العربية مشقوف منتوف وفتح فتوحاتو 
وتكللت رايتو بالنصر وإينا نصر؟ هيك وال صـوت  

وإينا غرور؟ وأمـرين عمـر يف   ، غرور أو أي تعّدي
أنا عم حبكي هيك وأنـا  ، املدينة خمدتو شقفة َحجرة

  .ما بعرف جنس التعصب وحياة حّبك يا صاحيب
، عقد معه الصلح، سامله: صاحله: عربية: صاَلح      

  .خالف خاصمه
لوقت مايصري فالن شـي بكـون   : يقولون

  ).تقال يف فوات الفرصة(العرب صاحلت 
  .بكون العرب صاحلت: ويقولون

اسم الفاعل من : الصاِلح: من العربية: الصاۤلح      
  .ضد َفَسد: َصُلح أو َصَلح
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  .صاْلحة: وإناثهم. صاحل: ومسوا ذكورهم
  .كل واحد بيعرف صاْلحو: ويقولون

  !يصَلح يل أموۤرك يا صاحلة]: من أغانيهم[
تعـرف  ، من أفخاذ إحدى قبائل منبج: صاۤلح      

  .ببو صاحل
صاحلاين يا ]: ينادي بياع القمردين[: الصاحلاين      
ــا ورق! ورق ــال الصــاحلني ي ــدون ! أو يام يري

ـ : بالصاحلاين املنسوب إىل الصاحلني عندهم ّي يف ح
، دمشق كان يشتغل يف عمل القمردين أيام املشمش

  .واليوم جتهزه اآلالت
كان قاضيًا ، ليبصاحل بن جعفر احل: الصاِحلي      
  .ه٣٩٧مات سنة، يف حلب

: ٣٦٨ص ٢جـ :»النهر«قال الغزي يف : الصاْلحني      

ألنه يوجـد  ، وتعرف مبقربة اخلليل، مقربة الصاحلني
، ه قدم من احلجر ينسب إليـه في: فيها مشهد للخليل

ويف هذا املشهد مجاعة من العلماء والصلحاء ذكرهم 
الشيخ وفا الرفاعي يف منظومته مع من ذكرهم مـن  

وهي من ، العلماء والصلحاء املدفونني يف هذه املقربة
  ...أشرف مقابر حلب

  .وفيها دفن ابن احلاجب النحوي
ويف شرقي صحن اخلانقاه مغـارة تسـمى   

  .ربعنيمغارة األ
ويف جنويب الصحن حرم للصالة يف جانبـه  

يف أسفل صدره صـخرة   ُحجرة يف صدرها حمراب
ا هي الصخرة الـيت جلـس عليهـا    إ: ناتئة يقال
مستقبًال حلب حني فارقها كأنه يودعها .... إبراهيم

  .ويتأّسف على فراقها
  !يا حيطان الصاحلني: ويقولون يف استغاثام

  .٥٢ص: مية لسوفاجهانظركتاب اآلثار اإلسال 

سسها أ مدينة أثرية امسها القدمي دٓورا: الصاحليّۤة      
  .م٢٥٦وهدمها الفرس س، السلوقيون

  

شرقي قسطل علي ]: من أحيائهم[: الصاحليّۤة      
  .بك يف باب النريب

  :٧٦ص» منظومة الشيخ وفا«يف 

  .والصاحلية الرباط املعمور
  .ويف حي باب املقام ّمحام الصاحلّية

: ٔصاْلٔصه: من التركية عن الفارسية: الٔصاْلٔصة      
  .مرق الطعام

  .SALSAأو  SALZA: ويف اإليطالية
  .القاعة الكربى: SALA: من اإليطالية: الٔصاۤلة      

  .منها صالة احملاضرات وصالة العرض
  .الصاالت: واجلمع

ووضع هلا كلمة البهو امع امللكي ونـادي  
  .لشيخ حممد عبدهجممع اودار العلوم 

الَردهة مبعـىن البيـت ال   : ووضع هلا بعضهم
  .أعظم منه

: عن اإليطالية SALONE: من الفرنسية: الصالٓون      
SALONE :مكان يف البيت معّد الستقبال الضيوف.  

  .الصالونات: ومجعوه على
وجاروا األتراك ، ستقبالغرفة اال: ووضعوا له

  .انظرها  .السالمۤلك: فقالوا

  .أمسك عن الطعام والشراب: عربية: ٔصام      
صام عن : املطلق وقد يستعملوا يف اإلمساك

هالسـّكينة  : ومنه يقولـون ، الكالم والسري والعمل
  .صامية

: وهـم يقولـون  ، الَصْوم والِصيام: واملصدر
  .الصوم والْصيام

الصامي : وهم يقولون، الصاِئم: واسم الفاعل
  .الصاميني: ومجعه
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  .فيه: صام الشهَر تريد: ربيةوتقول الع
  .الَصْوم: وصوم، صام: َصْم: ويف العربية

، الصوم: وَصْومٓا، صام: ٓصم: ويف السريانية
  .الصائم: وَصٓيمٓا

  .ويف الكلدانية مثلها مفتوحة
ياصامي ]: وينادي باعة املأكوالت يف رمضان[
  .إلك يوم

  .يا صامي، بقى لك يوم ويوم: وينادون آخره
أخـد بـريت   : عيب الطاولةومن مصطلح ال

ماأكل خصمه فيها جولة  أو ماربح: يريدون، صامية
  .واحدة

  .العادة يف الصوم: ٢٢ص ٢جـ: انظر تاريخ املعرة للجندي

بصوم بصوم وبفطر علـى  ]: من كمام[
. مابعجبو العجب وال الصـوم يف رجـب  . سّن توم

صامي . ياطالب الَشّر َبال أْصل تعا للصامي بعد العصر
ينعل اللي كفـر  . ر عاجلريانم داۤيلّۤع بكمۤامٓو وقاۤيمط

النصارى وهو كان مـن  : يريدون(وصام عن الزفر 
  ).كالم اجلهلة

طول . أطول من شهر الصوم]: من أمثاهلم[
  .النصراين صامي الربد قاميام

الصامي بال صـالة متـل   ]: من تشبيهام[
  .الكلب اجلوعان

ملفطر الصامي عالصندوق وا]: من أهازجيهم[
يظنـون أـم   (املفطر جبهـنم بفتـل   . عاخلازوق
الصـامي  . والصامي باجلنة قامي) وال سجع، يسجعون

  ).على اخلازوق: يريدون(عالدَهبة واملفطر عاخلشبة 
ـ ]: مثلهم[مل يستعملوها إال يف  :صان       َنك الس

: عربية: إن صنتو صاَنك وان خنتو خاَنك: حصاَنك
  .حفظه: صانه

احلقـوق  : يقولـون ]: مهممن عثرات أقال[
  .مصونة: صوابه، خطأ، مصانة

  
  

  .انصان: وبنوا من صان للمطاوعة
قماش صـاجنان وخـرز   : يقولون :الصاجنان      
مايتلّون بألوان عدة تتغري حسـب  : يريدون، صاجنان

: CHANGFANT: زاوية انعكاس النور، من الفرنسـية 
  .الذي يتبّدل

  .السندويج: انظر :الصاندويچ      

: صـانعه : من مفردات الثاقفني، عربية: صاَنع      
  .داراه، داهنه، وافقه

اسم الفاعل مـن  : الصاِنع: من العربية :الصاۤنع      
وأطلقوا الصانع أيضًا والصاْنعة ، عمله: صنع الشيَء

  .على اخلادم واخلادمة
ومجعوها أيضًا ، وهم رّدوا، الُصّناع: واجلمع
، صـناِعييت : الضـمري وتصرف مع ، على الصناعّية

، صـناعْيتكن ، كصـناعيتۤ ، صـناعيَتك ، صناعيتنا
  .صناعينت، صناعيتا، صناعيتو

التاجر أبو جترة والصانع أبو ]: من كمام[
  .فشرة
ماعم برد عليـه  : يقولون: أو صْنكي :ٔصاْنكي      

: من التركيـة ، والعم بنجقو صانكي ماحدا قّدامو
  .هب أنه، صانِكه مبعىن كأنه

: إستنبول جامع امسه صانِكه يۤيدم مبعـىن  ويف
مسي هكـذا ألن  ، احسبين َطعمت، هب أنين أكلت

بانيه كان حيرم نفسه أن يطعم ليقتصد ما ينفقه على 
  .بناء جامعه

والتواضـع   -ذلك ألنين ، لكم يطربين هذا
فبييت الفّني الغّين ، فطرت على هذا املبدأ -وال فخر 

ولـوعلم أن  ، وأنين غينال يعلم زائره إال أنين موسر 
ليايل مبييت على الطوى تلك الليايل البامسـة اهلانئـة   
لتزاحم لياّيل الطاعمة مبنكبيها إذًا لعـرف أن بـني   

احلرمان الراضـي  : ضروب العواطف عاطفة احلرمان
  .اهلانئ
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أطلقوه على الغربـال تغربـل بـه     :الصانوط      
اب ها فيرتل منه احلب مـع التـر  تاحلبوب بعد تذري

مل جند هلا أصًال ولعلها ، ويبقى التنب اخلشن والقصل
  .انظرها  .حتريف السارود

  .الصوانيط: ومجعوه على
  .صّنط احلنطة: وبنوا منه الفعل فقالوا
  .انظرها  .العّبارة أيضًا: ومسوا الصانوط هذا

صار صـهرًا  : صاهر فالن القوَم: عربية :صأهر      
  .تزوج منهم، هلم

عشرية تعرف ببو صـاوجي مـن    :يالصاوج      
  .تقيم يف جبل مسعان ويف رحيا، النعيم
: يقولون يف لعب الـورق : أو الصاية :الصاي      

مـن صـاميق   ، فالن طلع معو تالتني صاي أو صاية
يريدون عدد النقط اليت خيسـرها أو  ، العدد: التركية
  .يرحبها

  .الصايات: ومجعوها على
ربح والصاية قليل اللعب ما]: من كمام[

  َباهللا مو قليل على لعبو؟
كانت حلب مشهورة بصناعة النسيج  :الصاي      

وكانـت القوافـل حتمـل    ، اليدوي على أنواعـه 
ومـن  ، منسوجاا إىل األناضول والعراق وفلسطني

هذا النسيج قطعة كاملة تكفي أن تكـون قنبـازًا   
إذ يتراوح طول إحداها بني سبعة أذرع واثين ، كامًال
وكل قطعة منها تصقل يف قاعة الصقال ، ر ذراعًاعش

وغريه مث تطوى وترسل إىل سوق الصايات الـذي  
  .يبيعها باملفّرق ويشحنها

: مـن صـاميق  : والصاي أو الصاية التركية
مسيت هكذا ألا تباع بعدد القطع البعـدد  ، العدد

  .إذ لألذرع سوق الدراع، األذرع
  .الصايات: ومجعوها على
ره يف تلـوين خيوطهـا ويف   ولعب الفن دو

كل  ترى وصف: (نقشها فكان منها الصايات التالية
، زند العبـد ، ة السبع ملوكصاي): صاية يف كلمتها

دق ، دّق اللرية، السمسمّية، القشطة بعسل، الچتارة
، املسـّيخة ، الصاية البّتة، البّلورّية، اآلالجه، البسمار
الربتقانّية ، البيضا، ةالكلزّي، اهلندّية، الغزلّية، الباجنانّية
  .املورّية، الدميا، احلامدّية، البيضا

: ويف العراق يسمون القنباز الذي ال بطانة له
  .الزبون: أما املبطن فيسمونه، الصاية

اشتري يل ، يابو أجا العيد: يقول الولد ألبيه
  .صاييت وصرماييت

، طّلع -! خاي -طّلع هلٓون : يقولون :الصاۤية      
مـن  ، ة أهللا وصايتك مـنحّطم الَفَلمنـك  حننه بصاْي

  .اِحلماية، املالذ، الِظّل: ساَيه: التركية عن الفارسية
  .وليس بصحيح أا من الوصاية

فالن أخد الصـايبة  : يقول املقامرون :الصاْيۤبة      
القسـمة الـيت   : على تأويل، ربح: يريدون، ومشي

  .صابت احلظ
  .أطلقوها على احلارة :الصاۤيح      

عـن  » وثائق تارخييـة «قال األب توتل يف 
مسيـت بالصـائح ألن الباعـة     :٢٥ص ٣جـ: حلب

يصيحون فيها وينادون يف ما يعرضـون بضـائعهم   
  .للبيع

ذكر هذا األب توتل تعليقًا على ما جـاء يف      
من  ٣قرأوا فرامني : ١٨٤٨سنة »يومية نعوم خباش«

     كل من ما عجـب ألهـل صـاحية    ....: عبد ايد
  .ْيقْلعوه بإذن احلاكم -ولو كان مّالك  –

  .الصوايح: ومجعوها على
  .صاط: انظر :والصايطة :الصاۤيط      

: الصاِيغ: من العربية، ويلفظوا السايغ :غالصاۤي      
  .اسم الفاعل من صاغ

  .انظرها

بـراهيم  قال الشيخ إ]: من عثرات أقالمهم[
ـ : يقولون: اليازجي ون يف الصّياغ والسّواح فيعكس
ألنه من صاغ ، بالواو: الصّواغ: والصواب، اللفظني
  .أنه من ساح يسيح، بالياء: والّسياح، يصوغ
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ألن ، والصّواغ أكثرهم يف بالد العامل يهـود 
  .اجلوهرجّية أكثرهم يف الغرب يهود

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

مـن تالميـذ    شاعر حلـيب : نيقوال :الصاۤيغ      
  .م١٧٥٦ات سم، جرمانوس فرحات

  .صام: انظر :الصاۤيم      

  .أطلقوها على الزاهد يصوم أبدًا :صاۤيم الدهر      
  .وبيت صامي الدهر يف حلب

: يف الـوادي ، سكبه: صّب املاء: عربية :صّب      
  .احندر

، وصـّب الزفـت  ، صّب البـاتون : يقولون
  .وصّب الصابون

وإذا كانوا على رأي املتكلم فتحوا كّفهـم  
  ).صب صفقة املوافقة يف يدي: يريدون(ٕصّبا : وقالوا

بتنـوين  (أجا عليه صـّبًا طرحيـًا   : ويقولون
  ).النصب كالعربية

. منسّلي اهلّم بصب الـدم ]: من كمام[
شـاب مـن   هذا أن : أصله(صّب ! صّب يا حسني

، بانقوسا كان يعبث بالبداَوى يف سـوق بانقوسـا  
ـ  اء وكان يصعد إىل سطح السوق القدمي ويصب امل

مث ارتقت بـه احلـال إىل أن   ، على املاّرين من البدو
ورفيقه ، يدّلي َمَرسًا إىل رفيق له ينتهي بنحو الشص

ينشب الشص يف حطاطة البدوي وحسـني جيرهـا   
  ).بسرعة

ومـا  ، زيَنه: وسئل البدوي عن حلب فقال
  .منّجسا إال حسني

  
  
  
  
  
  
  

، صـيب ]: من دعائهم على الصيب املكـروه [
  .أو صّبة، صّب الَدّم
فالن ما بصّب على إيـدين  ]: من كنايام[
). ال يصلح أن يكون خادمًا لـه : يريدون(فالن مي 

مراعـى  : يريـدون (فالن بنصّب للو زيـادة رّزاي  
  ).جانبه

  ]:من هنهونام[
  قومي نسري فيكي! يا ستنا يا عروس

  من بيت أبوكي وأمك لعالليكي           
  والسعد يسقيكي، ونصب كاس اهلنا

  ماضاع املهر فيكي! بنت األجاويد         
يافّتـاح  -من عبكـرا  : يقولون :صّبًا طرحيًا      
ماخّلى ، أش بّدومابعرف، جاية صّبًا طرحيًا -يارّزاق

يصب شـّره  : تعبري عريب على تأويل: مسّبة إال سبين
فعيـل مبعـىن   » طرحيًا«و، فهو مفعول مطلق، صّبًا

  .ونه مطروحًاحال ك: حال على تأويل، املفعول
: كانت الكتاتيب تتهجى فتسمي الفتحة :صّب      

: ، فتقـول َب َصـب  »صب«: النصبة وحترفها إىل
  ...َب

  .عربية مبعىن العاشق، ترد يف شعرهم :الَصّب      
اصطالح موسـيقي تركـي ألحـد     :الٔصبا      

  .املقامات
  .احلداثة، الصغر: الِصبا: من العربية :الٕصۤبا      

إضافته إىل الضـمري جيـوز إسـكان    ولدى 
  .كان يف ْصبۤاه: صاده
  .صب وطرح: انظر :صّبًا طرحيًا      

الصـباح  : من العربية) بتفخيم الباء( :الٔصٔباح      
  .نقيض املساء، أول النهار): بترقيقها(
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ومثلهم كـل  ، صباح اخلري: ون صباحًاوحيّي
  .ومالطة كذلك، البالد العربية

  .ة والصبحّيةح والصباحّيالصبح وصّب: انظر

صباح ومست ذكورهـا  : واستمدت التركية
  .ومثلها الفارسية، صباح

: واستمدت األلبانية صباح من التركية فقالت
SABAH.  

ومسـوا  ، صباح وصـبحي : ومسوا ذكورهم
  .صّبوح: صبحّية، ولطفوه فقالوا: إناثهم

وأنكـره  ، أصبح الصـباح ]: من كالمهم[
  .بعضهم

باح الفّوال وال صـباح  ص]: من كمام[
عـدا عـن أن   ، ألن العطار يبيع آلة الصينية(العطار 

َدق القرفـة وال  ). كثريين من العّطارين كانوا أطباء
  .صباح القرود وال صباح األجرود. صباح السلفة

النسـبة إىل  : الصباحّية: من العربية :الٔصٔباحيّۤة      
ا ومثلـه ، أطلقوها على صباح ليلة العرس، الصباح
  .الصبحّية

تني : على حذف املضاف: أو الٕصبّۤار: الصبّٔار      
نبات معّمر ذو شـوك يؤكـل   : وقد يذكر، الصبار
  .موطنه األصلي املكسيك، من فصيلة اللحمية، مثره

مساه معاصرونا الصّبار ألن شجره يصرب على 
  .مث أمالوه، العطش

  .الصّبارة والصبّۤارة: والواحدة منه
ـ : ومصر تسميه شـٓوكٓو أو الـتني   تني بال

  .الشوكي
  .١٦٤ص ٥٩وس ٥٥٠ص ١٥س: انظر املقتطف
  .١٧٩ص ٨س: وجملة املشرق

  .السباط: انظر :الصبّٔاط      

مـا  : الِصباغ كالصبغة: من العربية :الْصباغ      
  .يصبغ به

  
  
  

  .األصبغة: واجلمع
  .صبغ وانصبغ وتصّبغ واملصبغة والصّباغ: انظر

: ويف الكلدانية، وْصٓبعآٓ ۤصبعٓا: ويف السريانية
  ).كالمها بالعني املهملة(ۤصبَعا وٕصٓبَعا 

 ٥٩٩و ٤٨١و ٣٩٣و ٢٧٥و ١٨٤و ٧٨ص ٤٠س: انظر املقتطف
  .٤٣٧ص ٦٤وس

فـالن صـباغو ثابـت    ]: من استعارام[
  ).ذو مبدأ ثابت: يريدون(

مـن  ، صيغة املبالغة من صبغ: عربية :الصّباغ      
  .يزاول الصباغة

  .صٓوۤبع: ويف العربية
: كان أحدهم إذا نوى الصالة قال: يقولون

: وملا سئل عن عمله هذا قال، أصلي للصّباغ ركعتني
  .َوَمْن أْحَسُن ِمَن اِهللا ِصبغًة﴾، ﴿ِصبغَة اِهللا: يف القرآن

  .قاموس الصناعات الشامية: انظر

  .موسيقار حليب بارع :توفيق الصّباغ      
  .٥٤نان ذريل صانظركتاب املوسيقا يف سورية لعد

صفة ينعتون ا كل حمتـال   :صّباغ اجلحش      
  .أخذًا من اجلنباظ احملتال يصبغ احلمري

هالدّكان بتبيع غـزل  : يقولون :غزل الٕصّبۤان      
ولعلـه  ، مل جند هلا أصًال، وهوالغزل الثخني، صّبان

  .انظرها  .محل على الكعب الصبنجي

ـ  :ع الٕصّبۤانمقۤال       ى املقـالع ذي  أطلقوه عل
  .الشّرابة احلريرية الزيتية اللون

  .الصّبنجي: انظر

: من التركية عن الفارسية ۤسـپٔاِهي  :الْصٔباِهي      
  .اجلندي

  .وبيت الصباهي يف حلب
  .أول النهار: الُصبح: من العربية :الٕصْبح      

  .ويف السنسكريتية كذلك
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  .صبح: واستمدت التركية والفارسية
  .ُصبحاَنه: ية الفطورومست الفارس

  .وّچ الصبح: يقولون
متل الكلب ما بنام إال وّچ ]: من تشبيهام[
  .الصبح

رايـح   الصبح جبيبـي: ويقول مسّحر إدلب
  ).وهوخيال بديع، أي أكاد أطلقه(بدّشو 

  :من أناشيدهم يف مدح النيب
  رتهوالليل دجا من وف   الصبح بدا من طلعته

حّيـاه  ، تـاه صـباحاً  أ: صّبحه: عربية :ٔصّبح      
ضـّحاه  : وال يقولون، مّساه: يقابلها عندهم، صباحًا

وال ّرو وال لّيلـو  ، وال ظّهرو وال عّصرو وال عّشاه
  .وال يّومو

ني گكان زن: مبعىن أصبح» صّبح«واستعملوا 
  .صّبح فقري

  .انظرها  .ْتصّبح للمطاوعة: وبنوا منه
  .أصبح والصباح والصبح: انظر

أتـاه  : صّبحو مبعـىن : تويف هلجة حضرمو
  .صباحًا وحّياه صباحًا

اللـي  . صبّۤح القٓوم والمتسيّۤن]: من أمثاهلم[
اللـي بـّدك   . أعّز من نفسي ال يصّبح وال ْيمسـي 

  .تصّبحو ومتسّيه ال تعاديه
الغنمة اليت هلا خط : من مفردات البدو :الٔصْبحا      

  .فارق بني عينيها
، املولودين صبحًامن أمساء ذكورهم  :ٕصْبِحي      

  .صّبوح: يلطفونه فيقولون
  .من امساء إناثهم املولودات صبحًا :صبحيّۤة      
املنسـوبة إىل  : الصبحّية: من العربية :الصبحيّۤة      
كما أطلقوها علـى  ، يراد ا زمن الصباح، الصبح

  .انظرها  .صباح ليلة العرس كالصباحّية

  
  

ة وعصرّية كانت املغّنية سارينا تشتغل صبحّي
  .شي يف اللونابارك وشي بالشهبندر، ومسوّية

  .وحق هالصبحّية]: من أميام[
: وُقِتل صربًا .انظرها  .مصدر صَبر: عربية :الٔصْبر      

  .ُحبس على القتل حىت ُيقَتل
صرب وصربسز وصـابر  : واستمدت التركية

  .ومثلها الفارسية
واستمدت الرومانية مـن التركيـة الصـرب    

  .SABUR: فقالت
  .SABER: ومثلها األلبانية فقالت

  .صري: انظر

اؤه إال وال تسّكن ب(الصِبر : من العربية :الٔصْبر      
  -وغريه »احملكم«كما يف -عصارة شجر مر ): نادرًا

  .وهم يسّكنون، ربةالَص: والواحدة
  .واستمدا التركية

: واستمدا الرومانية من التركيـة فقالـت  
SABOR.  

: لبلغارية من التركيـة فقالـت  واستمدا ا
SABOUR.  

  .٣٠٤ص ١جـ: انظر اية األرب للنويري

األكـل مـاحل   ، أمّر مالصرب]: من كالمهم[
  .صرب

، جتّلـد : صرب على األمر صـرباً : عربية :ٔصٔبر      
  .وواجه املصيبة جبرأة
  .بصٓبر: وهم قالوا، يصِبر: ومضارعه

 وهم أمـالوا ، الصاِبر والصبور: واسم الفاعل
  .األول

شي مابنصرب : وبنوا منه على انفعل للمطاوعة
  .عليه

وهـم  ، صـاِبر : األتراك ذكـورهم  ومسى
، صـاِبرة : كما مسوا إنـاثهم ، جاروهم وأمالوا الباء

  .وهم سّكنوا الباء
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وكأين م جاروا الفرس إذ مسوا بشـكيب  
  .فجاروهم بالتسمية مبعناه، مبعىن الصابر

ويف الكلدانيـة   َسـْيَبر؛ : وَصَبر يف السريانية
  .مثلها

فتحوا فـاء  (صرب ظَفر  من]: من حكمهم[
الصرب مفتـاح  ). لالزدواج -وعربيها ظِفر  -ظفر 
السجاعة صرب . البياكل حلوتا بصرب على مّرتا. الفرج
اللي انكتب غلب واللـي  . اهللا مع الصابرين. ساعة

اصرب . كل شي دواه الصرب إال قلة الصرب. ابتَلى يصرب
صـربي  . الصرب عاملكتوب حسنة. مانعلى حكم الز

الصرب مفتاح الفرج . على نفسي وال صرب الناس علّي
وورد ذكـره يف أمثـال   ، وهو من حكم جند أيضًا(

  ).امليداين ويف خاص اخلاص للثعاليب
]اصبور عاحلصرم بتـاكلو ]: ممن استعارا 

وسادت هذه االستعارة على لفظ يـدانيها يف  (عنب 
  ).وفلسطني سورية ولبنان والعراق

. مابعد الصرب إال ارفة والقرب]: من أمثاهلم[
ايل . إذا كنت ميَجنا دّق وإذا كنت خازوق اصـبور 

  .وانا بّدو يصرب على بلوانا
: يسمون الغين البخيل كمًا]: من كمام[

  .الفقري الصابر
  .صربت عليه صرب أّيوب]: من تشبيهام[

  .منه أن يصرب طلب: صّبره: عربية: ٔصبّٔر      
جعل الصـرب  : صّبر املّيت: مولدة: عربية :ٔصبّٔر     

: ويـرادف التعـبري  ، املّر يف جوفه حلفظه من النتانة
أطلقتا على كل طريقة حيفظ ـا جسـد   ، التحنيط
  . امليت

واملصريون القدامى كانوا أبرع أمـم األرض  
  .يف التحنيط

  .التصبري: ٧٨٤ص ٣س: انظرجملة العصبية

  
  

النبات املّر : أطلقوها على دقيق الصرب :الٔصٔربة      
  .يستعمل يف الطبابة: يبيعه العطار

ما مجع من الطعام : الُصَربة: من العربية :ْبۤرةصٕٕال      
وهم استعملوها يف الكومة مـن  ، بال كيل وال وزن

صربة باجنان وفالفلة وقرع وخيار وبامـة  : اخلضار
  ...وزيتون و

صّبة شعري : بّۤة يف احلبوبكما استعملوا الٕص
  .انظرها  ....وحنطة ودرة

  .الصربات والصوابري: ومجعوا الصربة على
وصربّية من أمساء ، من أمساء ذكورهم :ٔصربي      
  .إناثهم
: الثوَب وغـريه ... صبغ َصْبغًا و: عربية :ٔصٔبغ      
  .لّونه

  ).بالعني املهملة(ۤصَبع : ويف العربية
  ).بالعني املهملة(ع ْصَب: ويف السريانية

  .ويف الكلدانية مثلها
انصـبغ  : وبنت هلجة حلـب مـن صـبغ   

  .للمطاوعة
عن  ٤٩ص ١جـ »وثائق تارخيية عن حلب«يف 
ويصـبغون يف حلـب   : ١٧١٦سنة ٢٠٣ سوفاجة

  . القماش اهلندي
وكانوا يصبغون : ١٦٨٦منه سنة  ٤١صويف 

ويصدرونه إىل ، القماش العجمي والكلزي واحلموي
وإىل سواحل إسبانية؛ وعهدها قريـب يف   كتالونية

  .احلكم العريب
»  صـنيع وتطوراـا  تاريخ اآللـة الت «ويف 

كانت دكاكني الصباغة منتشرة وممتدة مـن   :١٨٧ص
سوق أقيول الفوقاين مشاًال حىت سوق الصغري املالصق 

وكان يصبغ يف هذه احلوانيت ، سوق بانقوسا جنوبًا
قط؛ مث تطورت من خام وخاصة ف: األقمشة القطنية

بعد ذلك بتطور احلياكة والنسيج فصـارت تصـبغ   
وغزل القطن والكتـان وغريمهـا؛    اخليوط احلريرية

وكذلك كانت حوانيت الصباغة متتّد أيضًا من جامع 
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حىت باب أنطاكية؛ وكان هناك ) رم باشا: (البهرمّية
  .وهي قليلة، مصابغ متفرقة يف بعض األحياء األخرى

  .لصّباغ وانصبغ وتصبغالصباغ وا: نظرا

  .مبالغة يف صبغ: عربية :ٔصبّٔغ      
ما ُيصـبغ بـه   : الِصبغة: من العربية: الٔصْبٔغة      

  ).والَصبغة عامّية(
مسـلم  : فالن صبغتو الدينية: يقولون :الٔصبٔغة      

: من العربيـة ، من أخوان املسلمني: وصبغتو السياسة
  .عقيدياالجتاه ال، املّلة، الدين: الِصبغة
: يطلقوا على الكعب الفين :الكعب الٕصّبنجي      

املنحوت بالرمل حنتًا حمكمًا بأن تستوي قاعدتاه مع 
على أن تكون أبعاده الطولية ، اإلبقاء على األخاديد

صـّبن  : من العربية، والعرضية واالرتفاعية متساوية
وهـم  ، سّوامها يف كفه فضرب ما: املقامُر الكعبني

أداة النسـبة يف  » وجـي «، ها يف ما تقدماستعملو
  .التركية

  .الكعب: انظر

يطلقوا : أو املقالع الصّبان :ع الٕصّبنجيۤالاملق      
، ت كّفتهالذي طال حباله وكرب: على املقالع الفّني

مل جند هلا أصًال إال أن محلوا املقالع الصّبنجي علـى  
، الكعب الصبنجي املتقدم جبامع االسـتواء يف كـل  

  .أدلة النسبة يف التركية: »جي«و
  .والصّبان، املقالع الصّبان: انظر

  .واحدة الَصّب: الَصّبة: من العربية :الٕصبّۤة      
  .صب: انظر

 :واستعملوا الصّبة يف الكومة من احلبوب
، صّبة جلبـان ، صّبة شعري، صّبة ّمحص، صّبة حنطة
  .صّبة عدس
  
  
  
  
  

: ضـار كما استعملوا الٕصۤربة يف كومـة اخل 
  .صربة خيار، صربة فاصولية، صربة كوسا

  .الصربة: انظر

عاملوسم منعطيـه  : يقولون]: من كنايام[
  .دينتو من راس الصّبة وحّبة مسك

، أجوا الچَتـه صـّبة نـار   : يقولون :ٕصبّۤة نار      
أو هي من الصـبة  ، كالنار املصبوب هليبها: يريدون

  .املتقدمة مبعىن الكومة
ا اخترعوا السالح النـاري  مل]: من لوحام[

ل لو على قطعة قره بينا أو گكان أخو أختو اللي حب
  ...تّك أو چفت أو

وصادف بوقتا استوىل اإلنكليز على جزيـرة  
والحظ وايل حلب أّنو سكان حارة املغـۤاۤير  ، مالطة

تعّبوا من هاألسلحة وعندن شباب غـاوين بلبسـوا   
لّفوا لّفة وبالصرماية احلمرا اجلديدة وبربموا شواربن 

ن وشراشيبا مدّاليـة فـوق   احلطاطة السوداء عروس
  .العباية احلمرا وعم بّدىل عجننب هاألسلحة البترّعب

إي نعم الحظ الوايل هـادا وراد يتقـّرب   
بعت خلف شيخ احلارة وحط بإدنو ، للسلطان بعمل

تاين يوم شوف شباب املغاير : بواسطة الترمجان كالم
ولوين؟ يا شباب املغاير؟ ، ماشني بشّدية صوتا للسما

وشوف هّلق هاألسلحة امنلطت ، لعند قنصل اإلنكليز
  ...مب ببم مب مب: من بيوتا وامساع طقطقاتا

أش : بعت القنصل قّواسني تـنني وسـألن  
  صاير؟ وأش بدٓكن؟

  .مّنا قنصل االنكليز بذاتو -
تفّضلوا أش بتريدوا ، )ومسح لن يدخلوا، عطوه اخلرب(

 مين؟
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ّنك خترب دولتك أّنو شباب املغاير صاروا صّبة مّنا م -
  .نار

بنوا على فعول ، وّچ صبوح: يقولون :الٔصبوح      
 .أضاء: من صُبح وجُهه

وجـه  : يقولـون ]: من عثرات أقالمهـم [
، الصـبيحة : ومؤنثه، الصبيح: خطأ، صوابه، صبوح
  .الِصباح: واجلمع
  .صّبوح: لّطفوا صبحي فقالوا :صّبوح      
  .الشديد الصرب: عربية :لصبورا      

  .وجيمعونه اجلمعني الساملني
، بتضعيف الياء: (الصيب: من العربية :يبـالٔص      

الذي هـو دون  ): وهم ال يضعفون كل ياء متطرفة
وهم يطلقون الصيب على مـن يعشـقه   ، الفىت عمرًا

  .حسني صيب احلاج نايف: أحد
: وهم يقولـون ، الِصبيان والُصبيان: واجلمع

  .لٕصبيۤانا
  .وهم سّكنوا الصاد، الُصَبي: ومصغره

، ْصبّيك، ْصبينا، ْصَبييِّ: وصرفوه مع الضمري
  .صبيّٓن، صبينا، ْصَبّيٓو، ْصَبْيٓكن، ْصبيّۤك

  .لوااوهم أم، الَصبّية: واملؤنث
  .وهم زادوا عليه الصبايا، الصبّيات: ومجعه

  .ة عندهمالْصَبـّي: ومصّغر الَصبّية
، ْصـبيّٕتنا ، ْصـَبييت : وصرفوه مع الضـمري 

  .ْصبيٓتن، ْصَبيتا، صبيتٓو، ْصبيتٓكن، ْصَبْيتَۤك، ْصبيَتك
  .صيب: واستمدت التركية

: واستمدت األلبانية من التركيـة فقالـت  
SABI.  

، عمل صبياين، وعقـل صـبياين  : ويقولون
يريـدون ـا   ، وأعمال صبيانّية، وحكايات صبيانّية

  .وبنحوها ماال يأتيها عقل رشيد
  

ُتشعر الداية احلاضرات يف الوالدة أن املولود صـيب  و
فـيعم الفـرح وتشـتد    ، اللهم صلِّ عالنيب: بقوهلا

  .أما البنت فزغرودة كابية، الزغاريد خارج الغرفة
ولكـن  ، مربوك: مث تدخل النساء تقول كل واحدة

الفرق بني مربوك الصيب ومربوك البنت كالفرق بني 
  .الزغردتني
ي الصِبي منصلِّي عـالنيب  َتيِج]: من أمثاهلم[

  .وقت البجيكي صيب مسيه عبد النيب). أو ليجي(
مِيت بنت مليحة وال صـيب  ]: من كمام[
املرا املابتجيب صيب حصرية البيت أحسـن  . فضيحة
هالصـيب  : منو شّخ يف اجلامع؟ قـالو : قال لو. مّنا
مدعوعليه أن يصّب : يريدون(صيب صّب الدم . اليتيم
  .ة وشهرين جابت صيب َبال عيننيبعد سن). الدم

قامت رجل وحّطت رجل ]: من تشبيهام[
: فـالن متـل الدايـة   ، وجابت صيب متل العجـل 

  .مابتضحك إال للصيب
ي إذا رديت تنٕسـيب سـّلط  ]: ن جناسهمم[

  .عليكي صيب
إذا شرب الصيب قهـوة  ]: من كتاب اللّباد[

إذا أكلت النفسا َسَمك ما جبّيا . بطلعوا شواربو عوج
  .صيب

، من أوراق الشدة املصّورة بصورة فىت :الَصيب      
: ويسـموا أيضـاً  ، والولد، الشّب: وقد يسمونه

  .انظرمها  .الڤاله: كما يسمونه، الَبَجق

مؤنـث  : عربيـة : من أمساء إنـاثهم  :صبيحة      
  .الوضيء الوجه: الصبيح
  .الصبار: انظر :بيّۤرصال      

  . مؤنث الصيب: الصبّية: من العربية :الصبيّۤة      
  .الصيب: انظر
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  .الصبّيات والصبايا: واجلمع
املهلبّية بتاكال العجـوز  ]: من نداء باعتهم[

  ).وكذا ينادي بياع امللبنّية(بتقلب صبّية 
صبّية لبّيـة بتقـول   : ويقولون يف حكايام

  .للقمر غيب ألبٓرك مطرحك رقيب
إال  اخلبزة املقّمـرة مابتـاْكال  ]: من أمثاهلم[

وقـت  . ايا بتفّتلوا الصبايابسعد اخلب، الصبّية املشْمرة
  .وم كل الصبايا بتقومدق الت
صّتى الْبضاعة وحننـه قبلـو   : يقولون :ٔصّتى      
  .البيع: صامتق: من التركية، صّتيناها
حتريـف  ، أجا ليتدّين مّنو صّجو وقّلعو :ٔصّج      
  .صرفه ومنعه): العربية(صّده 

  .دفعه بقهر: صّته: لعربيةويدانيها يف ا
شويف هاملرا شويف َحَلقا عـم  : يقولون :ٔصّج      
مل جنـد هلـا   ، يلمع ملعانًا قويًا: يريدون، ّجص بصّج
اضـطرم  ): العربيـة (» أّج«ولعلها حتريـف  ، أصًال
  .وتلّهب
: ُصـوجوق : من التركية: أو السجق :الٕصٕجق      
  .روم املقّددوأطلقوه على اللحم املف، الَطِري، اللذيذ

وهذه ، سوجوك: وأصل صوجوق يف التركية
  .-كما يف معاجم التركية  -من جوجوك 

عرفت العربية الصجق يف املائـة العاشـرة   
وقبلـها كـانوا   ، وذكرها داود األنطاكي، للهجرة

  .يقددون اللحم دون فرمه وحشوه يف املعي
  .وأفضل الطعام عند األملان الصجق

  :ومن معارضات الزيين
  ات الغنم باللحم طابتسجق
    سجقات إذا منها شبعنا: ومنها
  ....حنارب
، ذهب مرضـه ...: صّح صّحة و: عربية :ٔصّح      
: اخلـرب ، َبِرئ وسِلم من كل عيب أو شك: الشيُء

  .ثبت له عليه: له عليه كذا، ثبت وطابق الواقع

: وقد حيرفوـا إىل ، الصحيح: والصفة منه
  .الَصِعي: كما حيرفوا إىل، الْصحيح

: ويف الكلدانيـة ، صـح : وصّح يف السريانية
  .مثلها

  .هالشي لو صح  جلّدي مامات: يقولون
إذا . صّح للي وتأّبيت؟ منو بصّح للو وبتأّبى؟

من َصّح ْصحيح مو . َصّح للك من بيعتو قرشني بيعو
  .ديبانگْدب گمن 

كمـا  ، صّح النوم: ملن كان نائمًا: ويقولون
  .كان يف غفلٍة واخنداعيتهكمون ا على من 

املوت دّح َلمـن مـا كـان    ]: من أمثاهلم[
  .ماْبصّح

اَملشـايخ إذا اصـطّفوا أش   ]: من أهازجيهم[
ماصّح للن هّفوا مسعوا السـلتة يف بغـداد شـلحوا    

  .الصرماي وحتّفوا
أبو شروال مامنريد وأبـو  ]: من كمام[

  .جوخة ما بصّح
ش فالن إذا صّح للوعلى شا]: من كنايام[

  .القاضي ّفو
يريـدون  ، من اصطالح احلّساب :ٔصّح الباقي      
النتيجة : ويستعملها غريهم مبعىن، صايف احلساب: ا

  .واملؤدَّى
أصحاب النيب : الصحاَبة: من العربية :ةالٔصٔحاۤب      

  .الذين رأوه وآمنوا به وطالت صحبتهم معه
  .الصحايب: والنسبة إليها

عشرة املبشرون باجلنة ال: يف مقدمة الصحابة
مث يقدم املهـاجرون علـى   ، منهم اخللفاء الراشدون

  .األنصار
من معرفتو بالصحابة بترّضى ]: من كمام[
  .على عنتر

ـۤـة        :من العربية املوّلـدة احلديثـة   :الٔصٔحاف
 أو صنعة نقـل ، كتابة اجلرائد): سربالك(الِصحافة 

  .األخبار وما إليها



١٤٨ 
 

فّن إنشاء اجلرائـد  : ِصحافةال: »الرائد«ويف 
  .واالت وكتابتها

  .م١٨عرفت الصحافة يف اية القرن 
ون احلليب جريـدة يف  وأصدر رزق اهللا حّس

  .»مرآة األحوال«: ومساها، ١٨٥٥إستنبول سنة
 وأصدر عبد الرمحن الكـواكيب جريـدة يف  

: ومساهـا ، مع هاشـم العطـار   ١٨٧٧حلب سنة
  .»االعتدال«ريدة ، مث استقّل بإصدار ج»الشهباء«

  .الصحافة احللبية: ٤٢ص ٢٦س: انظر جملة احلديث
  .الصحافة والكفن: ٩٥٦ص ١٧س: وجملة الرسالة

  .الصحافة الشرقية يف مخسني سنة: ٤٨٦ص ٦٨س: واملقتطف

الِصحايف : من العربية املوّلدة احلديثة :الٔصحاّيف      
  .نسبة إىل الصحافة املتقدمة): بالكسر(

  .الَصحافيني: واجلمع عندهم
صـواا  : وقال» الصحايف«وخّطأ بعضهم 

  .نسبة إىل الصحيفة: الَصَحفي
ّيد گصحايف ع: يقول طّبال العرس :فٔصٔحاۤي      
مب ببم مب، وكمان : ويقرع طبله، أبو كنجو: املشارقة
وصــحايف ) مب بـبم مب  .....(صـحايف : يقـول 
  .ّيدگوصحايف كل ع.... العكدا

 الفاحتة يف صحائف معىن«: قال يف القاموس
  .»ثبت يف كتاب حسناته: فالن أي

وحمتمل يف الصحايف أن تكون : ونقول حنن
وحمتمل أيضـًا أن  ، بشرة جلده: مجع صحيفة الوجه

بشـرة  : مجع الصـفيحة : »الصفائح«تكون حتريف 
  .السيوف العريضة، الوجه
، الزمـه ، عاشره: َصحِبه: من العربية :ٕصۤحب      
  .رافقه

  .انصحب: ا للمطاوعةوبنوا منه
  .صاحب وتصاحب: وبنت العربية منها

  
  
  

مصـحوب  : يقولون للـذاهب واملسـافر  
  .بالسالمة

: مصدر َصِحبه: الُصحبة: من العربية :الٕصحۤبة      
  .الزمه، رافقه، عاشره

: تحبت ومهصـحب ص: واستمدت التركية
  ).املصاِحب(

  .ضرب معو صحبة: يقولون
: وجييبـهم ، ممن َزمـزَ : ويقولون ملن توضأ

  .صحبًة
فالن وفالن صحبنت متـل  ]: من كمام[

  .البندورة املعّفسة
أزال َسـَقطه  : صحح الكتاَب: عربية :ٔصحّٔح      
  .خطأه: أي

تصحيح وتصـحيحات  : واستمدت التركية
  .وُمصحِّح

، وصّحح لو فكرو، صّحح لو غلطو: يقولون
  .وصّحح نظرتك فيين، وصّحح لو حسابو

: -وتقصـر   –الصـحراء  : عربية :االٔصْحر      
الفضاء الواسع ال نبات فيه وال حيوان ألنه جاف ال 

  .ماء فيه
  .الصحاَرى والصحاِري: واجلمع

اَحلماد أو احلـٓول  : ويغلب أن يقولوا مرادفها
  ).التركية(

  .الصحراوّي: والنسبة إىل الصحراء
واُملناخ الصحراوّي شـديد احلـرارة ـار    

والفرق بـني  ، يف الليايل مطلقًاالصيف شديد الربودة 
  .قصوى احلرارة وقصوى الربودة عظيم جدًا

  .صحرا: واستمدت الفارسية
صّحف : عربية، من مفردات الثاقفني :ٔصحّٔف      
حّرفهـا عـن لفظهـا    ، أخطأ يف قراءـا : الكلمة

  .الصحيح
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  .تصحيف وتصحيفات: واستمدت التركية
: الُصُحِفّي: دة حديثًامن العربية املوّل :الٕصٕحِفي      

على مذهب مـن جييـز أن   ، املنسوب إىل الصحف
مـن يـزاول العمـل يف    : يريدون به، تنسب اجلمع

  .اجلرائد واالت
: خطأه وقال *ومن مذهبه عدم جواز اجلمع

أي من نسبة ، الَصَحفي من نسبة الصحيفة: الصواب
  .فعيل وفعيلة على َفَعلى كَبَد هي وَطَبعي

  .القصعة الصغرية: عربية :نالٔصْح      
  .وهم سّكنوا، الُصحون: واجلمع

  .انظرها  ).التركية(الچنق : ويرادفه عندهم
ـية  :٦٣صقال فرنكل  : الصحن معرب من احلبش

SAHL.  
وكانت الصحون من اآلجر أو اآلجّر املطلي 

ومنـها الصـحن   ، أو من اخلشب أو من النحـاس 
، ويطلـى النحـاس بالقصـدير   ، املقصقص أطرافه

  .والقليلون يستطيعون اقتناء األواين البّلورية
أما امللوك واألغنياء فقد يتخذون صـحوم  

  .ومالعقهم من الفضة والذهب
واليوم ساد صـحن البّلـور والبورسـولني    

  .واأللومينيون والنايلون والبالستيك
  .صحن: واستمدت التركية

واستمدت الرومانية من التركيـة الصـحن   
  .SAHAN: فقالت

  .SAKHAN: ا البغارية فقالتومثله
: ةّيجِذكر السلته يزعمون أن]: من تندرهم[

  صحن احملشي إينا هو؟، ال إله إال هو
فالن الصحن البياكل فيه ]: من استعارام[
بـّرات الصـحن    فالن عم بغمس خبزتو. بشّخ فيه

  ).خيرج عن املوضوع املطروح: يريدون(

                                                
  .يقصد النسبة إلى الجمع -  *

فـإذا بـرزت   : ومن خطبة مجعـة للـزيين  
وحتركت الذقون وسبقك رفيقك بلقمة  ...الصحون

  .فالكمه لكمًا قويًا
  :ومن معارضاته

  .......ألّذ   ونقرة صحن بل وقرع معالق
  : ومنها

  أّما القباوات اليت قد ُحّمرت
  ضمن الصحون كمثل مجر يوقُد     
  :ومنها

  جلسُت جانَب أصحايب وليس على
مسح الصحون م غريي مبقتـِدر       

  : ومنها
: أي(امزجهـا  ) بـالقطر : أي(اء به مع صحن قشط
  وال ) امزج الكنافة

  ختَشى فذا يا صاحيب مطلويب                      
  .صحن كبيبات كبا) أي بالفرن(كم به: ومنها
  ماهام يب وجدي وزادت حرقيت: ومنها

  إال على صحن به كشك الَفَقْر      
  

  وعلى اخلاروف بالكّف اقبضوا: ومنها
  ى الصحن هووابأصابيع عل          
  ورزٍّ باحلليب وما يليه: ومنها

  وظْه وصحن مهليبِّكبال           
بصحن الـرّز  ) اضرب اخلاشوقة: أي(واضرا : ومنها
  ِوي
  .هاتوا من الرز حبليب ْصحونا: ومنها
  .جاء صحن الرز يف بدء الطعام: ومنها
  إن قصِدي أحَظى عندي: ومنها

  صحن حمشي من َكماْه           
  صحن الباِمي شفا أسقامي: ومنها
  وصفيحات وكّبات كذا: ومنها

  حلمة للصحن عنها أعَربا           
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رقعة : الصحن: يف اصطالح العّداسني :الٔصحن      
 .العدسة يدور عليها احلجر

: تعريب قول األوروبيني :ليزيگالٔصحن اإلن      
ASSIFTTE ANGLAISE   أطلقوها على صحن الطعـام

ت خمتلفة من دجاج ومرتديال وجـنب  الذي فيه مربدا
  ....وخملل وزيتون و

سـاحتها  ، وسـطها : عربيـة  :ٔصحن الدار      
  .وكذا صحن اجلامع والكنيسة، الداخلية

صحون الدار وصـحون اجلوامـع   : واجلمع
  .والكنائس

ومن الشعر العريب يصف مجـيًال خطـر يف   
  :صحن اجلامع
  :-وقد الحت عليه مالحٌة  -أقول 

  فانظروا هذي احلالوَة يف الصحِن أال        
ساوينا سهرة صـحنّية أو  : يقولون :الٔصحنيّۤة      

يريدون على طريقة أن كل مشـترك  ، بستان صحنّية
يف السهرة أو يف يوم الترته يف بستان حيضر معه مـن  
بيته صحن طعام يكون مع سائر الصحون مشـتركًا  

  .يأكل منه اجلميع
 -     صدر َصّح م: الِصّحة: من العربية :ةالٕصحّٔ      

  .وسالمة اجلسم وعدم اعتالله -انظرها
صحت وصحّية وحفظ : واستمدت التركية

  .ومثلها الفارسية، الصحة
مصـلحة الصـحة   ]: ومن تعبريام احلديثة[

  .وصّحة البلدّية. ومفتش الصحة
  .صحة: يقولون ملن يأكل

: ويقولون إذا ُدعوا للمشـاركة يف األكـل  
  .وعافيه أو صحتنيصحة أو صحة 

شـرب علـى   : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .صحته أو على خنب صحته

هاألكل بقيم الصّحة وبٓربك ]: من كمام[
  .مطرّحا

  ]:من هنهونام[

 )معها(:هاها صحتني وصحه      وهاها والعافّية ّحما
  هاها وكل مسسمة صّحة          ينة مسسمهاها وجن

  :ويهنهن النصارى
  والنية طيبة صافيه      يهـَدح والباْطجابوا الَق
  ياريتو صّحة وعافيه     !يـحبايب، ياهللا اشربوا

مصدر : الَصْحو والصحوة: من العربية :الٔصُحو      
ذهب : السكراُن، يكن فيه غيم صفا ومل: صحا اليوُم

وفالن من نومـه  ، ترك جهل الصبا: والرجل، هسكُر
  .أفاق: أو غفلته

يطلقـون  (و أو صحوة اليوم صح: ويقولون
  ).املصدر ويريدون اسم الفاعل
: ويف الكلدانيــة، ٔصــْحوٓا: ويف الســريانية

  .ٔصْحَوا
ال يغرَّك صحوة كـانون وال  ]: من أمثاهلم[

  .غيمة شباط
كانت الصحف العاملية بعد  :الصحون الطائرة      

احلرب العامة الثانية تزعم أنه يقع يف جهات خمتلفـة  
أمريكا طـائرات مسـتديرة   من األرض كفرنسا و

وزعموا معها أا جمهولة املصدر وأـا قـد   ، كبرية
أما العلم فلم ، مث سكتت أخريًا، تكون من الكواكب

  .يسجل هذا
 SOUCOUPES:وهي تعريب امسها الفرنسـي 

VOLANTES ومثلـــها يف اإلنكليزيـــة:FLYING 

SAUCERS.  
  .٤٢٨ص ٨عدد ١٧وس ٤٦ص ٧عدد ١١س: نظر جملة األديبا

) العربيـة (حتريف كلمة الصـحيح   :الٔصِحي      
  .حبذف حائها

  .الصحيح والصعي: انظر

والسكران ، ومصحي من نو: يقولون :ٕصِحي      
مـن  . صِحي من سكرو والعاشق صحي من عشقو

  .أفاق: صحا صحوًا وَصحي َصحًا: العربية
  .الصحوة والصحيان: انظر

   



١٥١ 
 

اليومة صاحية ، الدنيا صاحية]: من كالمهم[
فالن بعد مـا  ، صحۤيت الدنۤا). الدنيا صاحية: أي(

، صاِحيفالن حزين و، أكل هالصواب صحي عحالو
  .اصحى يقول لك عقلك تعاملو

، صِحي اجلو وصِحي اليـوم : يقولون :ٕصِحي      
تفـّرق  : صحا صحوًا اليوُم أو السـماء : من العربية

  .غيمه
ومؤنثـه  ، وبنوا منه الصفة علـى فعـالن  

  .الصحيانة
السامل من الشك ، ذو الصحة: عربية :الٔصحيح      

  .الثابت املطابق الواقع، أو العيب أو املرض
األصّحاء والصـحاح واألصـّحة   : واجلمع

اَألصّحا والْصحاح واألصحَّة : وهم قالوا، والصحاِئح
  .والصحايح

  .صحي: وقد خيتصروا فيقولون
  .صِعي: وقد حيرفوا فيقولون

ويف ، ْصــحيحٓا: والصــحيح يف الســريانية
  .ْصحيَحا: الكلدانية

إن جيت ألهللا والصحيح هالزملة ما : يقولون
  .عليه صوج
مّنا نسـاويك  : قالوا للديب]: من كمام[

: ليش عم تبكي؟ قال لن: راعي صار يبكي، قالوا لو
مّنـا ْنَنْيَمـك   : قالوا للتعلب. عم ببكي عالصحيحة

لـيش عـم    قالوا لو، الليلة يف قّن اجليج صار يبكي
مقسـوم ال تكسـر   . خباف ينقروين: تبكي؟ قال لن

  .وصحيح ال تقسم وكول وكول َتتشبع
القرطـاس  : الصحيَفة: من العربية :ةالصحيۤف      
  .الورقة من الكتاب بوجهيها، املكتوب

: وهم قـالوا ، الصحائف والُصُحف: واجلمع
  .الصحايف والٕصٕحف

 
  

م قال الشيخ إبـراهي ]: من عثرات أقالمهم[
قرأت هذا يف صحيفة كذا مـن  : ويقولون: اليازجي

: الكتاب، ويف هذا الكتاب كذا وكـذا صـحيفة  
وإمنـا  ، وهي أحد وجهي الصحيفة، الصفحة: يعنون

  .الصحيفة الورقة بوجهيها
امع العلمي العريب ما تقدم عنه  جملة ونقلت

  .-وما أكثر ما تفعل هذا  -دون أن تعزوها إليه 
  .أطلقوها حديثًا وجمازًا على اجلريدة :الصحيۤفة      
  .احلجر العظيم الصلب: عربية :الٔصْخر      

  .الصخرة: والواحدة
  .الصفا: انظر

: وهم قـالوا ، الصخرات والُصخور: واجلمع
  .الْصخرات والٕصخور

فالن عم ببين على صـخر  ]: من استعارام[
  ).عم ببين على رمل: وضده(

  .د يقيم يف جبل مسعانفخذ من بين زي :الٔصْخر      
  .صرفه ومنعه: صّده عن كذا صّدًا: عربية :ٔصّد      

، صـّديَتك ، صـّديتنا ، صّديتين: ويصرفونه
  .صّدينت، صّديتا، صّديتو، صّديتكن، صّديۤتك

  .انصّد للمطاوعة: وبنوا منه
، نفسي صّدت عـن هاملسـائل  : ويقولون
 صدَّ فالن عـن : وهو أيضًا عريب، فيستعملونه الزمًا

  .أعرض: الشيء
  .صّدت معدتو: يقولون
  .خود صّد وعطي رّد: يقولون

صدَّك واقف : اللگويقول األوالد يف لعب ال
ل حباجز مث ارتـّد وضـرب   گإذا التطم ال: يريدون(
  ).ل اآلخر فإن هذا غري مقبولگال
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حـيط  : شفتو سكران طينة]: من كنايام[
أو حيط عم بصّدو وحيط عـم  ( بصّدو حيط برّدو

  ).ّدوبر
إن شـا اهللا درب  ]: من دعائهم على فالن[
  .الصّد مارّد

مايرّده اجلبـل أو غـريه إىل   : عربية :الٔصَدى      
  .املصّوت مثل صوته
الصوت الـذي ينـتج مـن    : وبتعبري علمي

  .انعكاس صوت أصلي على سطح عاكس
  .صَدى: واستمدت الفارسية والتركية

دة تفرزهـا  مـا : الصَدأ: من  العربية :الٕصدۤا      
املعادن غري الذهب والفضة والْكروم وفيـه يتحـد   

  .األوكسجني مع املاء واملعدن
والفرايغ صـّدت  ، صّدا احلديد: يقولون :ٔصدَّا      

عـاله  : صِدئ وصُدؤ املعدن: من العربية، بّدا َجلي
  .الصَدأ

الكـالم  : يريـدون (َعْلك مصدِّي : يقولون
الـذي يعلـوه   وأصله من علك املقص التنك ، التافه

من جلمه وقطعه إياه كأنه فـك ميضـغ   : الصدأ أي
  ).العلك

وّچ ال ْبصـدِّي وال ْبنـدِّي   ]: من كنايام[
  ).ألنه ال ماء الوقار والعّفة واخلجل فيه: أي(

        من مفردات البدو مبعـىن الَسـَلَبْند    :الْصدار      

ثوب بال كّمني ): العربية(حتريف الِصدار  -انظرهـا   -
  .غطي الصدر فوق القميص اخلارجيي

  .التقدم: عربية :الَصدأرة      
  .صدارت: واستمدت الفارسية
صـدارت ووضـعتها   : واستمدت التركية
  .ملنصب الصدر األعظم

فالن إلو صـدارة الـس   ]: من كالمهم[
  .وصدر الس

  
  

  .وجع الرأس: الُصداع: من العربية :الْصَداع      
  .احملّبة بالصدق: بيةعر :الٔصَدأقة      

  .صداقَتك غالية]: من متلقام[
طلـع  : يقولون: من مفردات الثاقفني :الٔصَدد      

الناحية : عربية، وعم حبكي بّرات الصدد. عن الصدد
  ).ناحية املوضوع املطروح للبحث: يريدون(

وصدر ، صدر األمر مالسلطان: يقولون :ٔصٔدر      
حـدث  : عربية، ةوصدرت مين هفو، حكم احملكمة

  .وحصل
مادون العنق إىل : الَصْدر: من العربية :الٕصْدر      

أول كل شيء ، أعلى مقّدم كل شيء، فضاء اجلوف
  .رئيسهم: صدر القوم، كصدر الكتاب وصدر النهار

: وهـم سـّكنوا وزادوا  ، الُصدور: واجلمع
  .الْصدورة

  .َصدَرا: ويف الكلدانية، ۤصدرٓا: ويف السريانية
  .صدر: ت الفارسيةواستمد

  .١١٥ص ٢جـ: انظر اية األرب للنويري

  .املقابل: يريدون، البيت الصدراين: ويقولون
األوضـة اللـي   : وبنوا منه الفعل على فاعل

  .بتصادرك
  .من شكا صدره: ر عربيةوواملصد

  .صّدر وتصّدر: انظر

قعـد يف  ، صْدر وجنبّد البيت م: ويقولون
  .الصدر واجلنب: انظر  .الصدر

  .معو خرب بشٔرح الصدر: يقولونو
 مـن ْصـدور   *خدوا العّمات]: من أمثاهلم[
صدور االس : يريدون(الْصدورة للْبدورة . العّمات

  ).تكون للجميلني
   

                                                
 .خدوا البنات: الصواب -  *
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. نطق بدري وشرح صدِري]: من كمام[
  .منحّطك بصدر البيت منالقيك بالعتبة

كو َبطالع روَحك من َدّفـات  ]: من سبام[
  .صدرك

  ]:ياممن كنا[
  .شلون حالة املريض -
 .كان يبزق يف البّلوعة صار يبُزق على صدرو -

يريـدون ضـمنها   (فالن دق صدرومنشان قضيتك 
 ).وكفلها

 ،اجعال صدَرك مدفن سّرك]: من حكمهم[
  .ة القربإذا ضاق عليك الصدر كّتر من زيار

  ]:من أغانيهم[
  كشفت على صدرها وقالت تعا تفّرج

  د انفتح وْبضاعة فرجنّيةخمزن جدي           
، وصدر بقالوة، صدر كنافة: يقولون :الٕصْدر      

جيارون الشوام واحلماصنة واحلموّية يف ، وصدر كّبة
إطالق الصدر على الصـينية ذات احلافـة املثنّيـة    

ومسيت بالصدر ألن احللواين جيعلـها يف  ، والقصرية
  .صدر حانوته لترى

ين منـذ عهـد   مصطلح عثما :الصدر األعظم      
  .سليمان القانوين للوزير األكرب أو لرئيس الوزراء

ألغت احلكومة التركية هذا اللقـب ولقـب   
  .شيخ اإلسالم يوم ألغت السلطنة

  .الصدارة: انظر

تكون غرف الـدور غالبـًا    :الٕصْدر واَجلْنب      
وإذا فرشوا غرفة بالقيس جعلوا الصـدر  ، مستطيلة

، مرتفعًا على َكَرويته أحد الضلعني القصريين ويكون
وجعلوا اجلنب أحد الضلعني الطويلني ويكون ممدودًا 

 ١٢خمّدات الصدر واجلنـب   وجمموع، على األرض
  .تّكاية وكلها من نسيج واحد

  
  

صرتو : قالوا له: وإذا لبس أحد مثل رفيق له
  .صدر وجنب

ينثر حلم ]: من ضروب حلواهم[ :ٕصْدر اجلۤيجة      
ـ   جاج األبيض ويالد ، ركطبخ مـع احلليـب والس

طـاووق  «: والكلمة تعريـب الكلمـة التركيـة   
  .وإستنبول وغريها تعتين بطبخها. »سيگوگ

ـ والزين يف معارضاته ذكرها مكتفيـًا    بـ
  :»طاووق«

  طاووق ميازجه حليب     حاليل أكله يف يوم صائف
علة تكـون يف جهـاز   : عربية :ذات الصدر      
  .التنفس
أجلسه يف صـدر  ، قّدمه: صّدره :عربية :ٔصدَّر      
  .افتتحه ا: صّدر الكتاَب بكلمة، الس

فالن مصّدر حالومتل اخلّف ]: من كمام[
  .بدّكان السكاف

صدَّرت حلب كـذا طـون   : يقولون :ٔصدَّر      
اصطالح جتاري بنوه من الصـادر نقـيض   : حنطة
  .انظرها  .الوارد

  .والصادر والتصدير اصطالح عثماين
: فقـال  -على عادتـه   –» الرائد«ه وذكر
  .أرسلها إىل اخلارج: صّدر البضاعة

أطلقوها على : من مصطلح احلّبالني :الٕصْدِرين      
اخلشبة العارضة تعلو عـن األرض علـى قـائمتني    

لـدى  ها محل األحبال ورفعهـا عـن األرض   مهمت
بنوها ، مث يستقل كل حبل عن غريه حبواجز، صقلها

  .من الصدر
ثوب : الَصْدِرّية والُصْدرة: من العربية :لٕصدريّۤةا      

  .يغّشي الصدر، وتكون غالبًا دون أكمام
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وهم يرّدون ، الَصدرّيات والَصداِري: واجلمع
  .األول

  ]:من أغانيهم[
  يابو العّباسّية    عياليادي اليادي اليادي

  لألمسر صدرّيه           ما افصَِّلك! وياجوخ
  .ّق الشيء دون أن يفرقه عنهش: عربية :ٔصَدع      
. مبالغـة يف صـدع الشـيء   : عربية :ٔصدَّع      

  .تصديع: التركية واستمدت
على : ِريگصّدعنا راسك بال]: من متلقام[
  .كان وكنا

مـن  ، ها الٕسـْدغ ويكثر أن يلفظو :الٕصْدغ      
والُسْدغ لغـة  ، مابني العني واألذن: الُصْدغ: العربية
  .فيها

  .وهم يسّهلون مهزا، داغاألص: واجلمع
ۤصدَعا : ويف الكلدانية، ۤصدعٓا: ويف السريناية

  ).كالمها بالعني املهملة(
، يريدون أنـه عنيـد  ، فالن صْدغ: يقولون

صـدغ  : وسبب هذا املدلول أم عنـدما يقولـون  
  .يشريون إىل مكان الصدغ فيظن أنه يعين ا الرأس

  .معو وجع يف اصداغو: ويقولون
صَدف صْدفة وشفتك وقت : يقولون :فٔصَد      
وهم ، وجده، قابله): العربية(حتريف صادفه ، الالزم

  .غري قصد على يستعملوا مبعىن قابله ووجده
  .الصدفة: انظر

  .صدۤفت زلقة بتّموز: يقولون
من (غالف بعض الرخويات : عربية :الٔصَدف      

  ).حيوان املاء
  
  
  
  
  

زادوا و، نوهـم مييلـو  ، الَصَدَفة: واحدةوال
  .الَصَدفاي والَصَدفاية

  .الَصَفد: وقد حيرفون الصدف إىل
  .ۤصۤدف: ويف العربية

  .َصَدف وأصداف: واستمدت التركية
يثة الصـدف مـن   دواستمدت اليونانية احل

  .SÉDÉFI: التركية فقالت
  .SIDEF: ومثلها الرومانية فقالت
  .SEDEF: ومثلها األلبانية فقالت
  .SEDEF :تومثلها البلغارية فقال

وبردوا الصدف باملبارد وجعوا منه أشـكاًال  
هندسية ورّكبوه يف اخلشب بعـد أن جعلـوا فيـه    

وزينوا به بعـض السـكرتونات واملرايـا    ، أخاديد
ومسـوا هـذا   ، والقباقيب ومعدات املصاري وغريها

  .عرق غالف اللؤلؤ وهو الصدف: عرق اللولو أي
  .واشتهرت ذا الشام أكثر من غريها

: عربيُّـه ، مصدر َصـَدف عنـدهم   :الٕصدۤفة      
  .املصادفة

: الِصـدفة : -على عادتـه   –» الرائد«ويف 
  .جـ ِصَدف: االتفاق، املصادفة

صدفة أحسن ، صدفة من غري ميعاد: يقولون
  .من ميعاد

: ويسمون يوم الْضرۤاۤبة بني احلارتني باملقاليع
  .يوم الصدفة

 وعده أو يف، ضد كذب: َصَدق: عربية :ٔصٔدق      
صـدقه  . أظهر فيها بسالته: يف احلملة، أنفذه: وعيده

  .له أخلصهما: النصيحة أو احملبة
  .، وهم يرّدون...الِصْدق و: ومصدره

  .َسَدق: وقد يلفظوا
: ويف أمرهـا ، بزٓدق: ويقولون يف مضارعها

  .زدق: انظر  .ازدوق
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  .َزطق: ويف هلجة تطوان
َزَدق : انيـة ويف الكلد، ٓزۤدق: ويف السريانية

  .وحقَّ، وجب: مبعىن
  .ِصْدق وصادق: واستمدت التركية
  .صادق: ومسوا ذكورهم

). أو تيـزدق (تيصدق املتل ]: من كالمهم[
وإذا انتـهى قـارئ   . هّلق صدۤقت حالوة الربتقان

  .صدق اهللا العظيم: القرآن قال
أصـلها  (إذا صدق األعرايب ]: من كمام[

  .ني الصادقاهللا يع). ورد يف كتب احلديث
ـ إذا كان ال]: من حكمهم[ دب بنجِّـي  گ

  .الصدق أَجنى وأَجنى
اعترف بصدق كالمه، : صّدقه: عربية :ٔصدّٔق      

صّدق الوزير على القـرار  : وهم يقولون، ضّد كّذبه
  .أقّره: يريدون، أو صادق عليه

  .تصديق: واستمدت التركية
، احلـاج أمحـد  : قالوا لو]: من كمام[

  .صّدق
النار فاكْهة الشتۤا واملا يصّدك ]: أمثاهلممن [

  .ٕيصٕطلي والفروملبوس األمارة واملا يصّدك  ٕيشٕتِري
ـ ب: فالن متل الضبع]: من تشبيهام[ ّدب گ

  .عينو وبصّدق أدنو
  .الضبع: انظر

العطّية يـراد ـا املثوبـة ال    : عربية :الٔصٔدٔقة      
  .املكرمة

  .الصدقات: واجلمع
  .َزَدقَتا: ويف الكلدانية، دقتٓاۤز: ويف السريانية
  .ٔصٔدٔقه: ويف العربية

  
  
  
  
  

  .واستمدا التركية
ومن الصدقات صدقة الفطر تعطى يف آخـر  

  .وهي عند احلنفية واجبة وعند غريهم سّنة، رمضان
  .الصدقة بعشر أمثاال]: من اعتقادهم[
  .ينعل الكلب وينعل صدقتو]: من سبام[
وبّدو يصري علينا  مال أبونا]: من كمام[
  .صدقة

ال يغّرك الباب بكرب احللقـة  ]: من أمثاهلم[
  .ميكن يكون فيه ناس بستحقوا الصدقة

وهـم  . دفعـه : َصَدمه َصـْدماً : عربية :ٔصَدم      
  .وأصله صدَّت فحرفوها، صدمت معدتو: يقولون

  .الصدَمة، وهم أمالوا: والواحدة من الصدم
  .عم بصدم: ومضارعه عندهم

  .انصدم للمطاوعة: منهوبنوا 
صـدمت  ، صدمتو سـّيارة ]: من كالمهم[

: أي(صـدۤمت نفسـو   ، أجاه صدۤمة، سّيارتو البٔاس
  ).صدَّت
دائم : عربية، صديق صدوق: يقولون :الصدوق      
  .الصدق
اعتـراه  : َصِدئ احلديـدُ : من العربية :ٕصِدي      
  .الصدأ

الَردي َردي كلمـا جليتـو   ]: من حكمهم[
  .صِدي
، اخلّل: الَصديق: عربية: أو الْصديق :الَصديق      

  .احلبيب
وهـم   -وُيقصـر   –األصـدقاء  : واجلمع

  .الصَدقا: والُصَدقاء وهم يقولون، يقصرون
ديـق  الْز: ويقولون يف الصديق واألصـدقا 

  .الزديق: انظر .واألزِدقا
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  .صديق: ويف العربية
  .َزديَقا: ويف الكلدانية، َزديقٓا: ويف السريانية

ماَلـك صـديق   : يقولون ملن تورط يف عمل
  نصحك؟ مالك عدّوعّيرك؟

. الصديق وقـت الضـيق  ]: من حكمهم[
. عني الصديق أحـّر مـاحلريق  . البخّسر عدّو ُمبني

زيقـك مـاهو   . الواحد إلو َصديق وإلو ألف عدّو
من ذكرين بفستقة كـان عنـدي أعـّز    . صديقك
  .نّفع صديقك بشي ما يضرَّك. الصَدقا
  .الكثري الصدق: الِصّديق: من العربية :ّديقالٕص      

كمـا  . ونعتت العربية يوسف النيب بالصّديق
  .نعتت أبا بكر به

  .وبيت الصّديق يف حلب
نعرفه كـان يلـبس    :الشيخ ٕصّديق احلريري      

، ويتعمم بالعّمة البيضـا ، الصاية البيضا وفوقها اجلبة
دًا وكان من جماذيب حلب معتقد فيه ج، وكان مهيبًا
شهدته يكتـب  ، وكلهم حيترمه، ذكي، يأمر وينهى

رسالة عند الكّالسي يف سوق العّطارين موجهـة إىل  
  .السلطان حممد رشاد

الـدراهَم يف  ، ربطها: صّر الصّرة: عربية :ٔصّر      
شّد ضرعها بالِصـرار لـئال   : الناقَة، وضعها: الصّرة

  .يرضعها ولدها
  .الصۤاۤرر: وهم يقولون، الصاّر: واسم الفاعل

  .انصّر: وبنوا منه للمطاوعة
ـۤٔصر: ويف العربية   .ٔصٔرر وي

  .ٔصّر: ويف السريانية
  .الصّرة وصرصر: انظر

  .انصّر: وبنوا منها للمطاوعة
  .ورق صّر: وقالوا

  
  
  

وقبل أكياس الورق كانوا يصّرون بثين الورق 
  .ثنية فثنية
  .االوالد بّدن القرش املابنصّر]: من كنايام[

: من التركية،  *ماشني بالصرا: يقولون :الٕصرا      
  .الترتيب، الدور: ِصره وصريا

اسـتنا تيجـي   ، كل واحد بصراه: يقولون
  .صراك

  .صراسينا: انظر

. وضـح : مصـدر صـرح  : عربية :الٔصٔرأحة      
  .صراحت: واستمدت التركية

الصـراحة  ، احكي بصراحة]: من كالمهم[
  .كويسة
  .الكثري الُصراخ :عربية :الٔصّراخ      
مـن  ، راسـينا أجوا بالص: يقولون :الٕصراسينا      
، الترتيـب ، الدور: »ِصره«من ، صراسيله: التركية
» إيله«ضمري الغائب، ومن : مبعىن اهلاء» سي«ومن 

بالصراسـيله ال  : وعليه فقـوهلم ، مبعىن ياء املصاحبة
لزوم فيه للباء ألا موجودة يف األصل التركي لكنهم 

  .شارلكان اخلامس: فهي على حد قوهلم، واجيهل
أطلقوها على الربغل الذي هـو   :الَصراصرية      

مجـع  : مسوه الصراصـرية ، أخشن من طحني الربغل
ألنه بعـد جبلـه   : مصغر الصّرة: الصرصورة عندهم

باللحم يتخذ منه صّرة كّبة حتشى بالشحم واجلـوز  
  .وتشوى

  .الصريصرة: انظر

عربيـة عـن   ، مفردات القرآنمن  :الِصٔراط      
جسـر  : واستعملها القرآن مبعـىن ، الطريق: احلبشية

الشعر  ممدود قرب جهنم أحّد من السيف وأدق من
ومن حسنت سريته يف الدنيا اجتازه . جيتازه اإلنسان

  .كالربق بيسر وإال وقع يف النار
   

                                                
 .وقد يبدلون صادها سيناً -  *
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  .فالن عم مبشي عالِصراط]: من كالمهم[
         :١٣٩ص» حكاية أيب قاسـم البغـدادي  «يف 

أستنشقك فال أعطسك إال يف اجلحيم وأشربك فال «
  .»أبولك إال على الصراط

فالن معو ْصراع يف راسـو  : يقولون :الْصٔراع      
علـة  : حتريف الَصْرع والَصرعة، وأّمو متلو مصروعة

  .متنع األعضاء النفسانية عن أفعاهلا منعًا غري تام
زن ُفعال أو حتريف الُصراع على تصور أن و

  .يرد لألدواء
مـن  ، يف املعـرة ] من قرى حلـب [ :ْصراع      
 :كما يرى األب أرملة يف، املصراع: صرعٓا: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق

: مصدر صارعه: الِصراع: من العربية :الْصرۤاع      
  .حاول صرعه

  .صارع: انظر

من يبيع ويشـتري النقـود   : عربية :رّٔافالٔص      
  .ويبّدهلا

  .الصريف والصرييف: ويغلب أن تقول العربية
  .الصّرافني: ومجعوا الصّراف على

  .صرف واملصرف: انظر

، مـرك گوسوق الصّرافني يف مدخل خان ال
وكـان معظـم   ، الفـرج  وبعضهم يف ساحة باب

  .الصّرافني يهودًا
  .٦٤١ص ٩س: انظر جملة امع العلمي العريب

ـ  وق ونعرف صّرافًا يهوديًا أعمى كان يف س
  .الصّرافني

وبعضهم ال دكان لـه إمنـا كـان ميشـي     
  .وخيشخش بايدّيات

صّراف وصـرافجيلك  : واستمدت التركية
  ).الصرافة(:

  
  
  

ــة    ــن التركي ــة م ــتمدا الروماني واس
  .ZARAF:فقالت

  .SARAFIN: ومثلها البلغارية فقالت
ويف ، ٔصـٓرفآ : ويف السريانية يسمى الصّراف

  .ٔصٓرفا: نيةاالكلد
العملة العاطلة بتمشي علـى  ]: مثاهلممن أ[

  .أكرب صّراف
  .حرفة الصّراف: الِصرافة: من العربية :الْصرۤاۤفة      

  .الصّراف أخد صرافتو َمَتليك واحد: يقولون
مصدر َصـُرم  : الَصَرامة: من العربية :الٔصٔراۤمة      
  .وَصُرم الرجل جماز منه، كان ماضيًا: السيُف

  .صرامةقمع الثورة ب: يقولون
حننه عايشني بظرف عجيب ]: من لوحام[

وهجم علينا كتري ، ومهيب تقلبت علينا دول ودول
من التقلبات ماعرفتا الدنيا من قبل وال كانت حتلـم  

وإذا ردت تسألين عن العهد الذي سـاد فيـه   ، فّيا
عهد حسـين  : النظام واهليبة أكتر من غريو بقول لك

ـ  ، الزعيم مع عجرو وجبرو و الصـرامة  ولـيش؟ ألّن
يا خّيـو  : وكل واحد برك جبرنو وقال، عملت عمال
بنهار واحد انشنق مخسة بالشام وتالتة ، ما معا لعبة

  .يارب امحينا، حبلب
  .انظرها  .لغة يف السرايا :الصرايا      
كانت يف العهـد العثمـاين اسـم     :الٕصْرب      
  .سالڤيةيوغو

ريـف  حت، صّرحت املرا شعرا: يقولون :صّرح      
  .مّشطه): العربية(َسّرح الشعَر 

أنا ما عندي دقن مصـرَّحة  ]: من كنايام[
: يريدون أنا ال أرى ميزة من يعتين مبظهره على أحد(

  ).كل الناس عندي سواء
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إذا املرا صّرحت شـعرا  ]: من كتاب اللباد[
إذا الوحدة صّرحت شعرا ببيت . بالليل ّر شعر خبتا
  .تن حمبة وودادرفيقتا بصري بني تنينا

أبـداه  : صّرح فالن يف حديثه: عربية :ٔصرّٔح      
  .بّينه وأظهره: األمَر وبه، خالف عّرض، وأظهره

  .تصريح وتصرحيات: واستمدت التركية
  .استغاث، صاح شديدًا: صرخ: عربية :ٔصٔرخ      

  ).باحلاء املهملة(َصٔرح : ويف العربية
  ).لةباحلاء املهم(ْصٔرح : ويف السريانية

  .صٔرخ: ويف اآلشورية البابلية
صـرح  : ويف هلجات جنويب اجلزيرة واحلبشة

  ).باحلاء املهملة(
ألوان صـارخة  : واستمدوا من الغرب قوهلم

  .واحتجاج صارخ، وأنوار صارخة
: وصرخ عليـه ، صرخ لو]: ومن كالمهم[

  .وصرخ فيه صوت يّبسو
  .انصرخ للمطاوعة: وبنوا منه

  .صّرخ وتصّرخ: انظر

: ال تصـَرخ : يقولون]: عثرات أقالمهم من[
  .التصُرخ: صوابه، خطأ

  ]:من هنهونام[
  سرير العّز مرباكي! بنت األجاويد

  الورد حّبك كما النسرين حّياكي            
  حلف عريسك برّبو أّنو يلقاكي

  !مااحالكي! اهللا: وملا شافك صرخ          
  .بنوا من صرخ على فّعل للمبالغة :ٔصرّٔخ      

  .صّرخت للو ما رّد، صّرخت للو: يقولون
ضـّم  ، مجعه: صرصر الشيء: عربية :ٔصْرٔصر      

  .أطراف ما انتشر منه
  
  
  
  

  .الصرصرة: ومصدره
: وهـم قـالوا  ، اُملَصرِصـر : واسم فاعلـه 

  .اْملصرصر
يريدون عنده (فالن ْمصرصر ]: من كنايام[

  ).صّرات ذهب
: ر والُصرصـور الُصرُص: من العربية :الٕصْرٓصر      

وهم أطلقوها أيضًا على ضـرب  ، حشرة تصيح ليًال
  .آخر ال يصيح

  .الصراصر: ومجع الصرصر عندهم
  .ٔصْرصور: ويف العربية

  .ۤصصَرا: يف الكلدانية، ۤصصرٓا: ويف السريانية
  .تطق متل الصرصر]: من دعائهم على فالن[
لو كنا منحسب حسـاب  ]: من كمام[

  .ا عاحلّمامللصراصري كنا ما نزلن
ْعيونو متل عيون الصرصر ]: من تشبيهام[
فـالن نومـو نـوم    . وحدة بتعصر) بتهوا(وحدة 
  ).عقنب(ْبوّطوا راسن وبرفعوا : الصراصر

بنوا ، ضربو صواب صرصعوا: يقولون :عٔصْرٔص      
  ).العربية(على فعفع من صرعه 

  .صرصعنا وهّوه يعّيط: يقولون
  .تصرصع: ومطاوعه عندهم

  .ال الشيخ سحر تيصرصع ال محاتاكتب 
ويف ، شـّوش : صرصع مبعىن: ويف السريانية

  .الكلدانية مثلها
أطلقوها على حلـم أرومـة أذن    :الٔصرصورة      

تنقع يف املاء هي ، الذبائح الذي يشبه بتالفيفه الصّرة
مث توزن ، والتلحيمة ليزول الكلس الذي أزال شعرها

  .بالچاكّية الصغرية تعلق مبشجبها
  .التلحيمة: انظر
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 .الصرصورة والتلحيمـة ]: وينادي بياعها[
  .ويشتريها الفقراء لطبخ السّماقية وحنوها

  .الصرصورات: واجلمع
: صرعه: عربية، صرعنا بعياطو: يقولون :ٔصٔرع      

  .طرحه على األرض
وصـرع  ، وصرع راسـنا ، صرعنا: يقولون

صـرع  و، أو إالهنا، وصرع ربنا، مسانا، أو َسَمواتنا
  ).عقبنا(

  .لطشو كّف صرعو أو صرصعو: ويقولون
هادا مصروع أو هادا : ال ترّد عليه: ويقولون

  ).مصدر مبعىن اسم املفعول(صرعة 
: دفعـه ، رّده: صرفه صـرفاً : عربية :ٔصٔرف      
  .سّرحه: األجَري، أنفقه: املاَل، بدهلا بغريها: الدنانَري

  .بصرف: وهم يقولون، يصِرف: ومضارعها
مصرويف كبري، أرادوا املـال الـذي   : الواوق
  .ُيصَرف

ــى ــوا املصــروف عل املصــاريف : ومجع
  .واألخرية مجع املصروفة، واملصروفات

ريف باْهظـة، ومصـاريف   مصا: ويقولون
ومصاريف غري ملحوظـة وغـري   ، ملحوظة ومتوّقعة

  .متوقعة
  .صرف: واستمدت الفارسية

إذا كنت عالبري ال تصـرف  ]: من حكمهم[
اصرف . صرف وما َحَسب فقر وما دِري من. كتري

وسادت هذه احلكمة (مايف اجليب يأيت ما يف الغيب 
ومصر والسودان واجلزائر ، يف سورية ولبنان واألردن

  ).واملغرب وجند
كّبوا الدوا وصرفوا احلكـيم  ]: من كنايام[

  ).مات املريض: يريدون(
 اشتّق: الكالَم، مبالغة يف َصرف: عربية :ٔصرّٔف      

، فّوضه التصّرف فيهـا  :يف األمور، بعضه من بعض
  .حّوَلها: الرياَح، أجراه: املاء

ويف ، صّرف الكلمة: سرعف: ويف السريانية
  .الكلدانية مثلها

ماصار يل صـرَفْند أجـي   : يقولون :الٔصْرَفْند      
ويالحظ ، مل جند هلا أصًال، الفرصة: يريدون، لعندك

ولعلها ، العهد العثماينأن استعماهلا يف حلب كان يف 
  :ممايلي

، مبعىن املكان» سار«: من التركية عن الفارسية -١
مل يتح يل : فهي إذن مبعىن، احليلة، الوسيلة: »َفْند«و

  .مل يكن يل موضع وسيلة، سبيل حيلة
الصـرف أي صـرف   : من التركية عن العربية -٢

البضعة من : مبعىن: الفارسية» أْند«الطالب للعطلة و
 .الفرصة اليسرية: فهي إذن مبعىن، العدد
 .قطعه: صرمه: عربية :ٔصٔرم      

 .انصرم: ومطاوعه
 .ويف الكلدانية مثلها، ْسٔرم: ويف السريانية

 .مبالغة يف صرمه السابقة: عربية :ٔصرّٔم      
التلّف بسرعة عم بصـّرم  : يقول القصبجي

 .القصب
طرف املعى : الُسْرم: من العربية املولدة :الٕصْرم      
 .الدبر، املستقيم

ــريانية ــٓر: ويف الس ــورمٓا وْص ويف ، مٓاُش
  .ُشورما وْصٓرَما: الكلدانية

  .سحل صرمو: يقولون
أن الولد إذا انفطم يف املربعينّيـة  : ويعتقدون
  .بسحل صرمو

يريدون أنه (فالن جلدة صرم ]: من سبام[
  ).حمل قذارة مث أن هذه اجللدة يطرحها القصاب
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 :١٢٢صية أيب القاسـم البغـدادي   ويف حكا
  .مقدحة وحليتك حّراقة جعل اهللا سرمي

يف من بطلع امسو ويف مـن  ]: من كمام[
  .بطلع صرمو

يهزج األوالد يف من امسـه  ]: من أهازجيهم[
  .صرم الدودة ةحممود: حممود

: لعبة طالع صرم أّمو مـاحليط ]: من ألعام[
تـدافعون  يقف األوالد صفًا وظهرهم إىل اجلدار وي

  .واحد إثر واحدصفهم وهم هكذا إىل أن خيرج من 
يطلقونه امسًا لضرب من العشب  :ٕصْرم الديك      

يغلونه ويشربون ماءه ، الّربي ذي ورق صغري وشوك
  .مل جند له ذكرًا، إلدرار البول ومعاجلة الرمل

: بنوا الفعل مـن الصـرماي فقـالوا    :ٔصْرَمى      
  .الصرمايضربه ب: يريدون، *صرماه

  .بتسكت وإال بقوم َبصرميك: يقولون
أطلقوها على احلذاء : أو الصرماية :الٕصرمٔاي      

وتكون غالبـًا  ، البلدي يتخذ من جلد ذبائح حلب
وال ، محراء وأحيانًا سوداء أو غري هـذين اللـونني  

  .كعب هلا
  .الصرامي والصرمايات: واجلمع

  .صرمى املتقدمة: انظر

  :ولعلها ممايلي ،ومل جند هلا أصًال
أطلقوها ، مبعىن القصب) التركية(أا من صريمه  -١

على احلذاء املتقدم ألنه يزّين من جانبيه خبياطة اخليط 
بل قبل هذا كان وجه الصـرماي كلـه   ، املقّصب

وشاهدناها ، مقّصبًا على ما هي عليه صرماية مراكش
  .هناك
: مبعىن» َسْر«من ) الفارسية(أا حتريف سرموزه  -٢

ما يلـبس فـوق   : يريدون، احلذاء: »ُموزه«و، فوق
 .القلچني ليقيه

  

                                                
لف أنهم لم يبنوا الفعل من الصرماي سبق أن ذكر المؤ -  *

  .بابوج: انظر.  وسائر ألبسة الرجل إال من البابوج

 .اجلرموق: والعربية حرفت السرموزه إىل
  :قال األزهري
  ترّددي إليه  ُمماطٌل رجلي شكت
  قّطعتها عليه    وكان يل سرموزة

نعل معروفـة  : سرموزة: »شفاء الغليل«ويف 
: فارسية، معناهـا رأس اُخلـّف، والعامـة تقـول    

  .سرموجة
: اجللد عن الفارسية: »الَصْرم«: أا من العربية -٣
: والِصـْرم ، الصّرام: وبائعه، اجللد املدبوغ: »َچْرم«

األصرام واألصاِرم واألصارمي : واجلمع، اُخلّف اُملْنَعل
  .والُصرمان

 .اجللد: َچْرم: ويف الكردية
املصبوغة : يريدون، صرماية َبّقامّية: ويقولون

رق شجره كورق اللوز وساقه وهو خشب و، بالبّقم
  .أمحر يصبغ به

، نطاكـة صرماية شـغل بـاب ا  : ويقولون
، املصبوغة باألسود ونعلها جلد جـاموس : يريدون

  .وتكون متينة
يريـدون  ، صرماية شغل التدريبة: ويقولون
  .الرخيص منها

مـا  : يريدون، ۤيلگصرماية ٕحّن ع: ويقولون
  .كان وجهها قصريًا

  .حن عكيل: انظر

صرماية كردّية أو فّالحّية وهـي  : ويقولون
  .الطويلة الوجه والعالية األطراف

صـرماية  : يريدون،صرماية جمركسة: ويقولون
  األطفال

  .جركس: انظر

، األورٔتـه ، قيس الـزغري : وملقاييسها أمساء
  .القبازَكار، الزَكار

  .انظر هذه الكلمات

ويتخذون وجه الصرماي من جلـد املـاعز   
  .انظرها  .تيانالٕسْخ: وامسه، للدونته
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: وامسـه ، الغـنم من جلد ويتخذون بطانتها 
 .آحلور

مل أو من جلد ويتخذون نعلها من جلد اجل
  .انظرها  .الطراق: علومسوا الن، اجلاموس

. ودّك صـرمايتو . لبس صـرمايتو : ويقولون
  .وچبق صرمايتو

أهل اليول أم يكسرون حافـة   ومن عادات
وهذا من معامل ، الصرماي اليمىن دون اليسرى فردة

  .يرمزون ذا إىل أم ال يهربون، الرجولة
وبعض الفّالحني يفضل الصرماي املقّلنة على 

  .ألا جربت وثبت ضياا، اجلديدة
وبعض املترفني يبدل صرمايته كـل مجعـة   

يبيعها يف سوق جنـويب سـوق األحبـال    ، مجعتني
  .ويشتري اجلديدة من سوق القّوافني

ية اليت تزقـزق لـدى   وبعضهم خيتار الصرما
  .املشي

 . التاموسـة : والنصارى يسمون الصـرماي 
  .انظرها

  .اليمنّية: وأهل األحياء املتطرفة يسموا
 يلـبس  وفرضت احلكومـة العثمانيـة أالّ  

ألا أزهى الصـرامي  ، سالمالصرماية احلمراء إال اإل
  .مث مسحت ا هلم بلبسها، منظرًا

ـ » النـهر «قال الغزي يف  يف و :٣٢١ص ٣جـ
أمرت احلكومة النصارى بـأن يعتّمـوا    ١٨١٣سنة

  .بعمائم زرق وأن حيتذوا بأرجلهم السرماية احلمراء
وقبل هذا السماح كان غري املسـلم يلـبس   

إال بعض املنتسبني إىل الطرق الدينيـة  ، السوداء منها
  .اإلسالمية فيلبسون الصفراء منها ُبعدًا عن الزهو
احـد أن  وشّذ أن أذنت احلكومة لنصراين و

سـببه أن  . يلبس الصرماية احلمراء حني حتظريهـا 
اضطرب حساب وارد حلب ومصروفها ومل يستطع 

، أحد أن ينظمه إال رجل نصراين من بيت عبـديين 
فكافأته احلكومة بأن مسحت له أن يلبس احلمراء يف 

وكان يدّل ويتباهى صاحبنا ، أيام األحد وأيام العيد
  .على كل من حوله ذا اإلنعام السلطاين الفريد

واشتهرت صرماية حلب على صرامي البالد 
يف مادة    » قاموس الصناعات الشامية«جاء يف ، غريها
ومن الصرماية نوع لطيـف الشـكل   : »صرماية«

  .يسمى باحلليب يلبسها البعض من أهايل دمشق
  .»يلگحّن ع«نقول وهي اليت تسمى

:         وكان يكتب يف صكوك بيـع العقـارات  
وأصبحت ملكًا شرعيًا إىل ، ض فالن قيمة أرضهوقب«

فالن يتصرف ا كما لوكانت صرماية له يلبسها إذا 
  .»....شاء ويشلحها إذا شاء ويعريها إذا شاء

ويف محاة حيترف بعضهم شـراء الصـرامي   
  .بالصرماي يا علك: وينادي، العتيقة يبادهلا بالعلك

مث غدا هذا النداء يف محاة اصطالحًا خاصـًا  
  .هيا نرتل على راس هذا بالصرماي وننتقم منه: عىنمل

اشـتري يل  ، أجا العيد! يابو]: من كالمهم[
  .صاييت وصرماييت

فـالن شـب متـل زّر    ]: من تشبيهام[
زر : ملا قال زر توقع السـامع أن يقـول  (الصرماي 

  ).وإذا به يفاجأ بالصرماي، الورد أو زر جنف
ـ  ـ : أو يف السـباب (ۤرى متل صرماية الٕع ا ي

. عليه وّچ متل طـراق الصـرامي  ). صرماية العرى
: أي(السهرة  اميمتل صر -شوفا شوفا  –هاألوۤبة  

َفّت للي ورق متـل  : ومثلها قوهلم، كل واحد شكل
  ).صرامي السهرة

أنته حّقـك  ، ابن الصرمايا ي]: من سبام[
  .فردة صرماي

يزعمون أن ابن الشحنة املؤرخ احلليب اشترى 
وملا فتحت ، م من تيمورلنك بصّرةرءوس أعيان الشا

  .وجد فيها فردة صرماي عتيقة
. هالسـرييس هلالصـرماي  ]: من كمام[

 دوا العقـرب . فالن يف الوّج مراية ويف القفا صرماية
أكال صرماية أو أكال مطروحة أو أكـال  . الصرماية
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حليب من فسط . شغل باب أنطاكة أو شغل التدريبة
صرماية محرا ومعنكـف  حلب ولفتو إال َدَنب البس 

من ورا احلفيـانني بـّدك   ! ۤإه ۤإه. شواربوعلى َجَنب
كنّيك أنته ماللي شـافوا الصـرماية   . تلبس صرماي
  .حّسبّوا قديدة

املـارا  ]: وينادي باعة اخلضار الكاسـدة [
قرية قرب : اجلايات(عالچايات ما أكل هالصرمايات 

  ).الرحيانية يف اللواء كانت تبيع خضارها يف حلب
على راسي : إذا قال أحدهم]: من تندرهم[

: أجابه صـاحبه املتنـدر  ) أمرك على راسي: مريدًا(
  .صرماية أبوعجم

  .ابوعجم: انظر

. فالن ما جبي إال بالصرماي]: من كنايام[
ي عـاللي  امفالن عم برّق حالو صر. راح بالصرماية

على النهايـة  : أي(الكالم على َزّر الصرامي . سّواه
فـالن عمـرو   ). نصرافالرماي لحيث تلبس الص

صرماْيتني بعتبة بيتـو وال معلقـتني علـى     اماتقاتلو
يـا دامي  : حط صرمايتو حتت اباطو وقـال . سفرتو

  .اإلحسان
أش  ااملشـايخ إذا اصـطّفو  ]: من أهازجيهم[

مسعوا السلتة يف بغـداد شـلحوا   ، ماصّح للن هّفوا
  .الصرماي وحتّفوا

أي (وفالن سرمايتو صرمايت]: من جناسهم[
  ).رأس ماله الضرب والشتم

: ظـاهره : (أجا بالصـرماية ]: من توريام[
  ).مرغمًا: البسًا إياها، وباطنه

وراسك وسـتني  ]: من أقسامهم التهكمية[
  .صرماي

  ]:من مناغاة أمهام[
  قبل ما جيي احلرامي  نامـي! ـينتـابنامي ي

  وز الصراميوياخد َحَلقك من أدنك    ويَشّلحك ج
  

دين اهللا أشكرا ودين اْملخّبـا  ]: ممن أمثاهل[
  .صرماي

يا زقزوقي اركب فوقي حط ]: من ألغازهم[
  ).الصرماي: (مربومك يف مشقوقي

  .الصرا: انظر :الٕصٔرة      

التجويفـة  ): العربيـة (حتريف السّرة  :الٕصرّٔة      
أصله كـان منفـذ   ، الصغرية يف وسط بطن احليوان

  .غذاء اجلنني
: وهـم قـالوا  ، والُسـَرر الُسّرات : واجلمع
  .الصّرات والُصَرر

  .َشرَتا: ويف الكلدتنية، ۤشرتٓا: ويف السريانية
  ]:من أغانيهم[

  حتت الصّرة شي عجيبعلى عمّيم خود وجيب     
  يدراكب فيه عبد احلم    ـمانلييف بّبور العث

ُنظمت وحلنت بعد خلع السلطان بتعّمد من قَبل من (
  ).ية بالسلطاندّبروا حكم االحتاديني للنكا

منني منحسن نعرف آدم بني ]: من ألغازهم[
  ).من أنه ال سّرة له(سكان اجلنة؟ 

بقطعوا صّرة البنـت وقـت   ]: من عادام[
والدتا على ديال ابن عّما األكرب مّنا علـى نيـة إذا   

  .كربوا يتجوزا
، ما ُيصـّر فيـه  : الُصرَّة: من العربية :الٕصرّٔة      

  .وأطلقوها على ما ُصّر
  .وهم رّدوا فيهما، الُصّرات والُصَرر: واجلمع
  .الْصريرة: وهم قالوا، الُصريرة: والتصغري

وكانوا يصّرون بورق الصر بطريقـة مجـع   
  .حاشييت الورق مث يغمزونه ثنية إثر ثنية فيتماسك

  وملا استعملوا أخريًا أكياس الورق اسـتغنوا  
  .عن الطريقة السابقة -إىل حد  -
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  .َصَرر: العربيةوالصّرة يف 
  .ْصَرَرا: ْصٓررٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .صّره: اريتگويف ملحمات أو
  .وصرة ملّبس، صرة مصاري: ويقولون

، إقطاعي كان يف انطاكيـة ]: من لوحام[
عـزم  ، وكان ذكي يسلب ويقتل لكن بلطف وحمبة

، وبعد العشا سـّهرو ، إلٓو كرم وعّشاه وواحد لعند
عطى لبنتو الزغرية صّره فّيا كم جميـدي  ويف السهرة 

روحي لعند عّمك هـداك بوسـي إيـدو    : وقال ال
  .وعطيه هالصّرة بكرة بدو يفرغ لك عن كرمو

! وبتظن كان حبسن مايفرغ لو ياها يا لطيف
  .جبوا زالمو وأكتر ما بتتصور بساووا فيه

أطلقوها حديثًا على ضرب  :ٕصرّۤة بنت املۤلك      
شى بالفستق عوضًا عـن اجلـوز أو   من البقالوة حت

  .القشطة
ويسموا أيضًا بقجة العروس وبقجة بنـت  

  . امللك
  .بقجة العروس: انظر

طحـني فقـش   ]: من حلواهم[ :مٕصرّۤة اخلآن      
مث يعمـل كـرات تقلـى    ، يعجن باحلليب والبيض

  .مث حتّلى بالقطر بعد أن تغمس بالقشطة، بالسمن
ـ  : ا التركـي وامسها هذا تعريب حريف المسه

  .أو خامن بوِدي، خامن بوِضي
الصفة من َصـُرح الشـيء   : عربية :الٔصريح      
  .َخُلص وبان: صراحًة

فــالن صــريح وكالموصــريح : يقولــون
  .ومسألتوماهي ْمَمْغَمغة

برغل ناعم جيبـل  ]: من طعامهم[ :الْصرۤيْصۤرة      
  .مث تعمل منه صّرة حتشى بالشحم واجلوز مث تشوى

  .اصريةالصر: انظر

  
  
  

  .مسيت على تشبيهها بالصرة الصغرية
ـٔريع       مـن  ، يف املعرة] من قرى حلب [ :ص
: كما يرى األب أرملة يف، املصراع: صرعٓا: اآلرامية

  .١٨٩ص  ٣٨س: املشرق

ـٔرِّيف       بنوا على َفّعيل من صرف املـال   :الص
  .للمبالغة يف الصارف

  .الصّريفة ومجعا التصحيح: واجلمع
) الكامل الرجولة: أي(الزملة ]: حكمهممن [

يشم احلوادث : أي( بكون عّريف وصّريف وَكّريف 
  ).َشّم): العربية(من َكَرف ، قبل وقوعها

مـن  ، يف جرابلس] من قرى حلب[ :ٕصرِّين      
: كما يرى األب أرملة يف، الشقوق: صرين: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق

كاسـدة ومـاال    هالبضاعة: يقولون :ٔصطّٔى      
: صـامتق : من التركية، صّطّيا شلون ما كان، طلب
  .البيع

  .التصطاي والتصطاية: وبنوا مصدرها على
  .السطر: انظر :الٔصْطر      

  .سّطر: انظر :ٔصطّٔر      
  .السطل: انظر :الٔصْطل      

  .سطل: انظر :ٔصٔطل      
مـن  ، يف جبل مسعان] من قرى حلب[ :ٔصٔطه      
: كما يرى األب أرملـة يف ، اجلدران: أسۤتا: يةاألرام
  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق

ضّد : الصفة من َصُعب األمر: عربية :الٔصْعب      
  .َسُهل

  .الْصعوۤبة: وهم قالوا. الُصعوبة: واملصدر
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  .لوااوهم أم، الصعَبة: ومؤنث الصعب
  .وهم سّكنوا، الِصعاب: واجلمع

  .صعب والصعبان: انظر

  .الَصْعب: الْصِعب: املغرب ويف هلجة مشايل
احلاجـة للنـاس   ، االنتظار صعب: يقولون

  .مايف شي عالذكي صعب، صعبة
الشحۤاۤدة كيميا لكن الوقفـة  ]: من أمثاهلم[

وجع الضرس والفلس صعب لكن . عاألبواب صعبة
قالوا . صعبةعيشة املداراة . وجع العني غّطى عالتنني

  .خلربعندي نّص ا: ال لنق، العمى صعب: لألعور
عشرية من الولدة تقـيم يف شـرقي    :الٔصْعب      
  .احلص
  .ضّد سُهل): العربية(حتريف َصُعب  :ٕصۤعب      

  .الْصعوبة: وهم قالوا، الُصعوَبة: ومصدره
  .يصَعب: وهم قالوا، يصُعب: ومضارعه

  .جعله صعبًا: صّعَب األمَر: عربية :ٔصعّٔب      
  .تصعيب وتصعيبات: واستمدت التركية

  .َهْينة يهعم بصعّبا وه: يقولون
صعب : بنوا الصفة من صعب على: الَصعبان      
  .وصعبان

  .الصعبانة: وقالوا يف مؤنثه
  .ارتقى: َصِعد يف السلم: من العربية :ٔصٔعد      

  .وهم سّكنوا، الصعود: ومصدره
  .انصعد عالسّلم: وبنوا منه للمطاوعة
  .ٕطۤلع عالسّلم: ويغلب أن يقولوا

  .ماآلن وصاعد: عملوا منهواست
  
  
  
  
  
  
  

  .اجليل الصاعد: واستمد الثاقفون من الغرب
قمصـان يف  ال: السوق فلتان]: من توريام[

  .ْصعود والكلسونات يف نزول
صعقو، : يقولون، من مفردات الثاقفني: ٔصٔعق      
صعقتهم : من العربية، نزل عليه كالصاعقة: يريدون
  .أّثرت فيهم: الصاعقة

  .انصعق: منها للمطاوعةوبنوا 
عيد للنصارى، وهـو ذكـرى    :عيد الصعود      

  .صعود املسيح إىل السماء بعد قيامه بأربعني يومًا
  .انظرها  .عيد الفصح: ويسمى أيضًا

  .السعوط: انظر :الْصعوط      

  .انظرها  .حتريف الصحيح  :الٔصِعي      
  .متل الصعي]: من كمام[

ـ  :ٔصْغٔلم       وصـغلم  ، صـغلم حـالو  : ونيقول
  .انظرها). التركية(بنوا الفعل من صاغالم ، مصرياتو

  .صغۤلم: واألمر منه
  .الصغلمة: ومصدره

  .األصغلم: واسم التفضيل
  .اْملصغلم: واسم مفعوله

صغلم دق الطاولة وقبال صغلم بريت : يقولون
هيك كان : إال عاملصغلم ما بشتغل الكونكان، هادا
  .أبوه قبل مّنو

نّظمه، رّتب : صّف الشيء َصّفًا: عربية :صّف      
  .صفوفه

  .انصّف: وبنوا منها للمطاوعة
  .را املوّجه يصّف الطالب: ويقولون
  .صّف البضاعة يف اجلامة: ويقولون

  .صّف احجارك: ويقول العب الطاولة
موكل من صـّف صـوۤاين   ]: من كمام[

  .أنا حلوۤاين: قال
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ومنه ، من كل جمموعة وياملست: عربية :الصّف      
  .صّف املصلني
  .الُصفوف، وهم سّكنوا: واجلمع
صّف السجر وصّف العسكر وصّف : وقالوا

  .االوالد
كمـا  ، الصّف: ومسوا غرفة دراسة الطالب
وهو ، الصّف: مسوا املتساوين يف الدراسة من الطالب

  .صّف: ويف الفارسية، اصطالح تركي
مـن   فالن: يقولون: »القول املقتضب«يف 

  .وهو مصطلح لغوي، من حزيب: أي، صفِّي
  .ومسوا بيت الفشك؛ صّف الفشك

  .الصّف: ومسوا بيوت كاسات السّواس
: ومسوا قالدة الغوازي تتحلى ا القرويـات 

  .الصّف
  .الصّف والصفوف: واستمدت التركية

ال ختايف إال مـاللي لـّف   ]: من كمام[
  ).أي يف الصالة(الَشّف ووّقف يف أّول صّف 

صّف چناق صّف صـحون  ]: من ألغازهم[
دوسـات اجلمـل حيمـل    : (من حلب للطـاحون 

  ).الطحنة
رتبة مـن  : اصطالح عسكري :ٔصّف ٔضاۤبط      

  .فوق اجلندي ودون املالزم
  .الرقيب: واليوم يقال

مصـدر  : -وتقصر  –الصفاء : عربية :الٔصفا      
، مل يكن فيه غـيم : اجلوُّ، نقيض كِدر: صفا الشيء

  .صٕفي: فعله عندهمو
  .صفا: واستمدت الفارسية واألوردية

وقــالوا يف ، ِصــفا: واســتمدت التركيــة
تلفظ الكـاف  (خوش َكلدك صفا َكلدك : ترحيبهم
  .مبسرة أتيت وبصفاء: أي) نونًا

وحلـب  ، صـفا : ومسى األتراك ذكـورهم 
  .جارم يف التسمية

الصـفا  : واستمدت األلبانية مـن التركيـة  
  .SEFA: فقالت

ستمدت األوردية من العربية هذه اجلملـة  وا
  :توردوها كثريا يف شعرها

  .دع ما َكَدر، خذ ما صفا            
ويقول املدعوون اىل دعـوة فـرح لـدى    

  .داميًا بالصفا أو بالصفا والسرور: انصرافهم
تقع بني كرم اجلبـل  ]:  من حارام[ :الصفا      

  .والدّاللني يف أرض صخرية
ـ : »النـهر « :قال الغـزي يف   :٣٢٨ص  ٢جـ

وكان أكثـرهم  ، سكاا من عرب البّقارة وغريهم
  .فيها حتت بيوت الشعر

وكلهم بنوا وزاولوا صناعة الربغـل  : نقول
يسلقون حنطتها مث يفرشون سليقتها علـى فسـحة   

  .أرض أمام دورهم أعّدوها لذلك
الصخرة امللساء، احلجر : والصفاة يف العربية

مـن  : مسي حجر املسـَعى وبالصفا ، الصلد الضخم
  .مشاعر احلج مبكة

  .ومدينة صافيتا من األرامية مبعىن الصخرّية
  .الصخور: َصَفن: اريتگويف ملحمات أو

  .جعله صافيًا: صّفى الشيء: عربية :صّفى      
  . التْصْفية: وهم يقولون، التصفَية: واملصدر

  .اْملصفِّي: واسم الفاعل
  .اْملصّفى: واسم املفعول عندهم

  .ْتصّفى للمطاوعة: بنواو
صّفى قضـيتو،   : واستمدوا من الغرب قوهلم

صّفى شغلو، صـّفى  ، صّفى أعمالو، صّفى عالقاتو
أى الشيء، على ااز من صـّفى  : حسابو يريدون

نّقاه، وهم استعملوها مبعىن نّقح الشيء وحّرره : املال
وأى أمره، واستعماهلا يف إاء األمر نتيجة أا متعد 

ال  الشيء صـافيًا كـان   واذا كان .-انظرها  – فيص
وتصفية الشركات مـثال ايـة   ، خيالطه شيء آخر

  .فالن صّفى فقري: ومنه جاءت الزمة، أمرها
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  .LIQUIDATION: وأصلها الفرنسي
، صفّيت، صفيّۤت، صّفينا: وصّرفوها كمايلي

  .صّفوا، صّفت، صّفا، صفّيتو، صفّييت
  .املصفاية: انظر

]يريـدون  (عم بكيل وبصفِّي ]: ممن جمازا
  ).يصّب ويشرب

  .صفِّي النّية ونام بالّربّية]: من حكمهم[
فـالن بعـد غنـاه صـّفى     : يقولون :ٔصّفى      

، وفالن بعقلو اجلحرجني صّفى بـاْحلبوس . عاحلصرية
آل أمره وكانت آخرة أمره، وكله جماز من : يريدون

  .ايتهاإذ أن تصفية شركة مثًال ، املتقدمة» صّفى«
ووۤين كّنا وۤيـن  ، صّفت مصفايتو: يقولون

  ).أو وين صّفينا(صرنا 
  .بّدي أصفِّي زهري: ويقول العب الطاولة

ال ، أكــال بْصــفاحو: نيقولــو :الْصــفاح      
أكـل  : ال يف هذا التركيب، يريـدون يستعملوا إ

َعـْرض اخلـّد   : البهدلة بوجهه، والِصفاح يف العربية
  .وعرض اجلبهة

اللـون  ): العربيـة (حتريف الُصفرة  :الصَّٔفار      
  .األصفر
  .أبو صفار: انظر :أبو صفار      

أطلقوها على املائع األصفر طي  :صفار البۤيض      
  .املائع األبيض يف البيض

  .اُملحُّ واُملّحة: عربّيه
: وأنكر الشيخ إبراهيم اليـازجي أن يقـال  

  .صفار البيض
  
  
  
  
  
  

ـّٔفارة       لقوها على اآللة الصغرية اجلوفاء أط :الّص
  .ينفخ فيها فتصّفر

صـفارة االوالد، صـفارة   : من صـّفارام 
صـّفارة  ، صّفرة البـاص ، املداِرس، صّفارة القطار

  .اإلنذار
صارت  -الّله يرمحو -فالن ]: من كنايام[

 بلي حلمها وغدت عظامًا: يريدون، عضامو صّفارات
وهـو   –ه املخ بلي ما يسمون: يريدون، خنرة جوفاء

  .ريلتصفأقسى العظم وانكسر فغدا كأداة ا
ـ اوصـارت صـّفاراتو مك  : مث يقولون ل ح

وتقدم ا الزمن أكثر فغدت ترابـًا دقيقـًا   : يريدون
  .ككحل العيون

يطلقها الريفيون والبدو على زمـن   :الصّٔفاِري      
وتقـدم أـم   ، اخلريف، ألن املرعى يصفّر عشـبه 

  .الصفرة: يةالعرب، الصفار: يقولون
ألن اخلريف تنبت فيه الـذرة  : وقول بعضهم
ألن عهد الذرة الصفراء قريب ، الصفراء غري صحيح

بعد فتح أمريكا ألنه منها ُجلب، أمـا تسـمية   : أي
اخلريف بالصفاري فقدمي بشاهد بعـض أغنيـام   

  .القدمية
أطلقوها على ضرب من العصـافري   :الصّٔفاِري      

يصـطادوا، والريفيـون   الصفر يف أرباض حلب، 
وتقـدم أـم   ، وبعض احللبيني يسموا الْصـفِري 

  .الصفرة: يقولون الصفار، وعربيه
 ٣٦س يف يومية نعوم خباش املنشورة يف املشرق

  .وضرب رزق الّله صفِري :٤٨٤ص
  .ومجعوها على الَصفارّية

أطلقوها على األنثـى مـن طيـور     :الٔصّفأقة      
مامايت فتحرك جناحيها لتهبط احلمامايت يلّوح ا احل

  .بنوها من تصفيقها جبناحيها، إليه كّشته
  .الصّفاقات: واجلمع

   



١٦٧ 
 

ويف الصّفاقة هذه جمـال خيـال للشـعراء    
  .والكّتاب ما عهدنا أحدًا تصدَّى هلا

أعرض عن ذنبه بأن : صفح عنه: عربية :ٔصَفح      
  .وىل الذنب صفحة وجهه

  .وانصفح عّن: وبنوا منها للمطاوعة
  .فرشه بالصفائح: صّفح الكتاَب: عربية :ٔصفّٔح      

بصـفائح  : السيارة املصّفحة أي: ومنها مسوا
  .الفوالذ تتقى ا قذائف العدو
  .تصفيح: واستمدت التركية

مـن  ، جانبه: صفحة الشيء: عربية :الٔصفحة      
  .أحد وجهيه: الكتاب

ولنقلـب  : واستمدوا من الغـرب قـوهلم  
  .ولنغّير املوضوع: الصفحة، يريدون

وضبع ينام علـى  ]: فالنمن دعائهم على [
  .صفحتو
  .انظرها. لغة هلم يف الَصَدف :الٔصَفد      

  .*الصفداي والَصَفداية: والواحدة عندهم
  .عم بكيل البحر بالصفدة]: من كمام[

لـيب الطبيـب   يوسف بن هالل احل :الٔصفدي      
  .ه٦٩٦مات س، األديب الفقيه

ت بالنفخ من شفتيه أو مـن  صّو: عربية :ٔفرٔص      
  .آلة

: وهم سـّكنوا وقـالوا  ، الصفري: واملصدر
  .ر أيضًاْفالَص

ر صفري، من صـفر  حوش عم بتصف: يقولون
  .خال: املكاُن
ـ الشهر : عربية :ٔصٔفر       صـفر   ر أو شـهر َفَص

وينعـت بصـفر   ، القمري الواقع بني حمرم ومجادى
الم ألنه كان يف اجلاهلية اخلري، نعته ذا االسم اإلس

  .يعد من أشهر النحس
  .يومًا ٢٩أيامه

                                                
 .والصفدة -  *

، الصفران شهران من السـنة : دقال ابن دري
  .احملرم: حدمها يف اإلسالممسي أ

 ٦٠ص »اآلثار الباقيـة «ويتحدث البريوين يف 

يريـد  . (المتيارهم: يقولعن سبب تسميته بالصفر ف
  ).جيمعون الطعام واملونة: رون أياتألم مي
ومسي صفر صـفرًا  : منه ٢٣٥صفحة يقول يف و

  .لوباء كان يعتريهم فيمرضون وتصفر ألوام
  .نالحظ أنه مل يعّرفه بأل
اىل أم  رب تسميتهوعزا النويري يف اية األ

  .بالد: رية، وهيكانوا يغريون على الصف
ـ  »مروج الذهب«وقال املسعودي يف   ٣جـ

تسـّمى  ألسواق كانت باليمن ) مسي(وَصَفر  :٤١٧ص
  .الصفرية، وكانوا ميتارون فيها
عـن  : »لسان العـرب «وقال ابن مكرم يف 

ألم كانوا يغـزون   مسوا الشهر صفرًا: رؤبة أنه قال
ركون من أغاروا عليه صـفرًا مـن   تفيه القبائل، في

  .املتاع
: ٢٢٠ص ١٢سوقال جرجي زيـدان يف اهلـالل   

خال، وقد مسي بذلك إلصفار مكة : مشتق من صفر أي
إذا سافروا فيه اىل احلرب على إثر قعـودهم  : أهلهامن 

  . عنها يف حمرم
سفر، وهو الرحيل اىل  ولعل أصلها): مث قال(
  .بدلت السني صادًامث أ، الغزو

البنت البتتجوز بشهر صفر ]: من اعتقادهم[
ما بصري جيري بشهر صفر فرحة أو كتاب . ما بتحبل

ب لعـزا  بتنقل عرس أو نشيدة أو طهور ألّنا كّال أو
الزم نكسـر  . شرا الصابون بصفر حـرام . ومصيبة

معمـول مـن البلـور أو     بآخر أربعا من صفر شي
. ور تنكسـر شـر هالشـهر   خار إذا ما يف بللمالف

  .»ربعا املٕهٕترۤشةأ«ربعا منه هذا ويسمون آخر أ
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اخلايل، : ر والُصفر والَصفرفالِص: من العربية :الٕصفر
تدل على أن مرتلة األرقام فيه  نقطة: وعند الرياضيني
  .خالية من العدد
ـ : األصفار، وهم يقولـون : واجلمع فار الْص

  .فورةوالْص
  .ٕصفر: واستمدته التركية

  .ZERO: واستمدته اإليطالية فقالت
  .ZÉRO: واستمدته الفرنسية فقالت
  .ZERO: واستمدته اإلنكليزية فقالت

: واستمدته األرمنية من الفرنسـية وقالـت  
ZERO.  

  .فضل الصفر: ٥٠ص ٨٥س: انظر املقتطف
  .تاريخ الصفر: ٣٤٥ص ٣وجملة العصبة س

يف اختـراع   والعامل كله مـدين للعـرب  
الرياضـيات وهـي أس    الصفر،ألن بـه ارتقـت  

  .االختراعات
ت بـالنفخ مـن شـفتيه    صّو: عربية :*ٔصٔفر      

  .أوبالنفخ يف الصفارة
  .انصفر: وبنوا منها للمطاوعة

، والـدواب لتشـرب  ويصفرون للخيـل  
ويعربون بالصـفري عـن   ، ويصفرون لتجسيد النغم

  .االستغراب
ـ  :ٔصفّٔر       ل بنوا من صفر العربية املتقدمة على فّع

  .للمبالغة يف صفر
  .البصّفر جبمع الشياطني]: من اعتقادهم[

واقتبسوا من الغرب عادة التصفري الستهجان 
  .كما استمدوا منه التصفيق الستحسانه، الشيء
وضـع  : يريدون، صّفر األرقام: يقولون :ٔصفّٔر      

 .هلا األصفار
  
  

                                                
 .واضح أنها تقدمت -  *

غدت ثروته : يريدون، ر فالنصّف: ويقولون
  .دل الصفر أي عدمت ثروتهتع

ش أخضـر  كـان احلشـي  : يقولـون  :ٔصفّٔر      
ـ : وصّفرتوالشمس، يريدون ت لونـه أصـفر،   جعل

  .صبغه بصفرة: عربية
مؤنث : -وتقصر  –الصفراء : عربية :الصّٔفٔرا      
  .انظرها  .األصفر

  .صفرا بكون وقح العينو: ويزعمون
حيثما : يريدون(التني عينو صفرا : ويقولون

  ).غرسته نبت
ضحكة صـفرا  : واستمدوا من الغرب قوهلم

  ).أو صفراوية(أو ابتسامة صفرا 
ألا تكون مـن  ، وكنوا بالصفرة عن اللرية

  .الذهب
را ما عنـدي ال محـرا وال صـف   : ويقولون

  ).ال أدىن النقود وال أعاله: دونيير(
  .احلمرا: انظر

: فالن متل املعالقة احلمـرا ]: هاميمن تشب[
  .ما بّرت غري مي صفرا

، املرارة: -وتقصر  –الصفراء : عربية :ٔراْفالصَّ      
وهي سائل ضارب اىل السمرة يفرزه الكبد ويكون 
يف كيس ملتصق بأسفل الكبد، وهذا السائل يقـوم  

  .دور هام يف اهلضم داخل األمعاءب
ـ  : وقالت الفارسية ض رصفرا وعنت بـه امل

  .منه اجلسد ّرالذي يصف
: فالن مزاجو صـفراوي : يقولون :الٕصفرۤاوي      
أحد األخالط األربعة يف : ىل  الصفراءنسبة إ: عربية

الـدم والـبلغم والسـوداء    : وهـي ، الطب القدمي
  .والصفراء

ا مسع اخلرب وقع عـاألرض  ّمل: يقولون :ٔصفٔرن      
مل جند هلـا أصـًال،   . أغمي عليه: وصفرن، يريدون
صار لون وجهه أصـفر   ):العربية(ولعلها من اصفر 
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والنون جاءت مـن  ، ار جزء كبري من الدم منهالحنس
  .مصدره الصفرنة

  .ۤنه: انظر

  .جحشن من اجلحشنة: ومثلها
وثائق تارخيية «يف الوثائق » صفرن«ووردت 

وتاريخ هذا االستعمال هنا  ١١٠ص ٣جـ: »عن حلب
  .١٨٤٧سنة

كديش الغـراف صـفرن   ]: من كمام[
تيطالع مي منرش على : قالوا، رشوا عوّچو مي: قالوا

  .وچومي
كسر الصفرة على چـاي  : يقولون :الصّٔفرة      
  .البطن ّواَجلْوَعة وخل: الصفرة: عربية، ةوجبن

  .لعصفورا: لغة هلم يف الصفارى :الْصٕفِري      
  .الصفاري: انظر

شجر مائي حرجـي ذو  : عربية :الٔصفٔصاف      
  .أغصان دقاق طوال تتدّلى إىل األرض

  .أا لغة شامية» التاج«ويف 
  .وهم أمالوا، الصفصافة: والواحدة

: ويف الكلدانيـة ، َصْفٓصـفآ : ويف السريانية
  .َصْفٓصَفا

  .٢٦٠ص ١جـ: ات الطبية والعطريةاتانظر كتاب النب
  .١٣٦ص ٢٣س: واملقتطف      

  .وورد ذكره يف اآلثار الفرعونية
خارج باب النريب ]: من حارام[ :الٔصفٔصافة      

ة ينحدر إليها املاء من خندق بـاب  أرضها منخفض
  .ه كانت أشجار الصفصاف فيهاوعلي، املقام

  :٤١ص ويف منظومة الشيخ وفا الرفاعي
  ومسجد يف حارة الصفصاَفه

  ت به اللطاَفهمبارك حّف    
  
  
  

، صفصف بسطتو البسطايل: يقولون :ٔصْفٔصف      
بنوا على فعفـع  ، واملاشطة صفصفت للعروس غواها

  .انظرها وصفف .من صّف
  .تصفصف مطاوعًا هلا: وبنوا

  .السفط: انظر :الٔصٔفط      

  .سّفط: انظر :ٔصفّٔط      
ضرب قفاه أو بدنه : صفعه صفعًا: عربية :ٔصَفع      
  .ّفه مبسوطةبك

  .انصفع للمطاوعة: وبنوا منها
صـّفه  : صّفف اجليَش وغـريه : عربية :ٔصّفف      

  .ورّتبه صفوفًا
رّتبه وسـّرحه  : صّفف الشعَر: »الرائد«ويف 

  .على هيئة معلومة
  .سفق: انظر :ٔصٔفق      

 صّفق الطـائر : عربية، سّفق: ويلفظوا :قٔصفّٔ      
: الرجُل يديـه ، صوتضرما فسمع هلما : جبناحيه

  .ضرب بباطن الراحة على باطن األخرى
  .تصفيق: ركيةتواستمدت ال
  .زأَّف والتزئيف: والشام تقول
  .سأَّف والتسئيف: ومصر تقول
  .َسَفق: ويف العربية

والتصفيق لالستحسان كالصفري لالستهجان 
  .ا العربممل يعرفه، مستمدان من الفرنج

على قـد  . قإيد وحدا مابتصّف]: من أمثاهلم[
اهللا ما َجَمـع  » صفَّق«يف طري امسو . فولٓو صفقوا لٓو

  .إّال وّفق
فالن ماشي وأبنو عم بصّفق ]: من جمازام[

يريدون أن حذاءه يف السري ، وراه من مطرح ملطرح
  .يلتطم بكعب قدمه
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الدنيا علكـة  ، ال تصٓفن كتري: يقولون :ٔصَفن      
مـن  ، مفكـراً ال ُتطِرق : يريدون، وما بتسوى شي

قام على ثالث قوائم وطـرف  : َصَفن الفرُس: العربية
وفيهـا  ، يكون هذا يف حالة سـكونه ، حافر الرابع
وهم استعملوها يف إطراقة رأس إنسان ، إطراق رأسه

  .مفكرًا
  .الصْفن: ومصدره عندهم

  .الصْفنات: الصْفنة ومجعها: واسم املرة
  .الصافنني: ومجعه، الصۤاۤفن: واسم فاعله

  .الصافنات: واجلمع، الصافنة: ؤنثهوم
: ومجعـه ، الصـّفني : ومبالغة اسم الفاعـل 

  .الصّفينة
ومؤنثه الصـفنانة للصـفة   ، الصفنان: وبنوا

  .املشبهة
بنصـفن  ماالدنيا ما بنصفن ال أو : ويقولون

  .بنوا انصفن للمطاوعة: عليها أو ما بنصفن من شانا
: استمدوا من الشـام كمتـهم   :الٔصَفندح      

ياطالب الصفيحة مالصفندح كما دهن اللوز من بعر 
أيها املؤمل يف من ليس موضع أمل : اجلمل، يريدون

شأنك شأن من أراد أن يتخذ اللحم بالعجني من هرب 
أو شأن من هّم باختاذ دهن اللوز من بعـر  ، الصرصر
» الصرصـر «ظين أم حنتوا الصفندح مـن  ، اجلمل
وّسعه : ح الشيءمصدر َنَد): العربية(» الندح«ومن 
  .العجني املرقوق: يريدون
األمارة اليت ، النعت: الِصفة: من العربية :الٕصَفة      

وهـم رّدوا  ، الصفات: واجلمع، يعرف ا املوصوف
  .وقد جيارون العربية فال يردون

بصفته كـذا أو  : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .بوصفه كذا

 قال الشيخ إبراهيم]: من عثرات أقالمهم[
وكأن ، فعل كذا بصفته مأمورًا: ويقولون: اليازجي

إال أنه ، ة عن اللغات اإلفرجنيةهذا من التراكيب املعّرب

والصواب ، ال ميكن رّده إىل وجه صحيح يف إعراب
  .بصفة كونه مأمورًا مثًال: أن يقال

ـ  ٨سويف جملة لغة العرب للكرملي  أو  :٨ جـ
  .لكونه مأمورًا: صوابه

  .من ِصفاتٓو من َحالتٓو: يقولون
ياسالم سّلم قـال  : قال لو]: من كمام[

  .الكالم صفة املتكّلم: لو
  :استعملوا أوزاا التالية :الصفة املشبهة      

  .مما هو على وزن َفْعل: حنوالَسْهل والَسْمح -١
 .مما هو على وزن أْفَعل: حنواألمسر واألملس -٢
وإذا ، ٕفۤعلمما هو على وزن : حنو الٓزۤفر والٕنۤجس -٣

 .الزْفرات والزْفرين: أحلقت بشيء سّكنوا املمال
، مما هو على وزن َفعيـل : حنو الكرمي والطويل -٤

 .الكرمية والطويلة: ومؤنثه
، على وزن ْفعيـل  مما هو: حنو الْسمني والْرفيع -٥

 .والْرفيعة الْسمينة: ومؤنثه
 .مما هو على وزن َفيعل: حنو اهليّۤن والديَّۤن -٦

نرى أن وزن ۤفعل وَفعيل وْفعيل وفيعل  وحنن
تفنن يف فاعل السائد يف كل اللغات السامية اسـَم  

وليس فيه ، الفاعل، أماله إقامة وزن الشعر أول أمره
 .إال جعل احلركة مّدًا وبالعكس

، مما هـو علـى َفعـالن   : حنو الدبالن واحلزنان -٧
  .فعالنة: ومؤنثه عندهم

 .ّرامل، الزۤين: وهناك أوزان أخرى
املتقدمـة إذا أضـيفت إىل   » الصفة« :ٕصْفيت      

، صـْفۤتك  ،ٕصفّٕتنا، ٕصفيت: الضمري تصرف كمايلي
  .ٕصفّٕٓتن، ٕصْفتا،ٕصفتٓو، ٓصٓفتٓكن
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  .نعَتك صفَتك]: من كالمهم[
املتقدمة إذا أضيفت إىل اسـم  » الصفة« :ٕصۤفة      

ـ : ةظاهر تلفظ ٕصۤف ري ٕصۤفة اإلنسان الطّيب بريد اخل
  .كل الناسل

ياسالم سّلم قـال  : قال لو]: من كمام[
  .الكالم صفة املتكلم: لو

هدول صـّفة  ، ال متشي معن: يقولون :ةالٕصفّۤ      
بزيـادة تـاء   ) العربيـة (بنوها من الصّف ، سرسرية
  .الواحدة

  .الصف: انظر

صّفة ، صّفة سكرجّية، صّفة حرامّية: يقولون
  .دصّفة اوال، صّفة قمرجّية، اشةحّش

  .ا إال يف مواضع الذمفال يستعملو
: يريـدون ، عملوا عليـه صـّفة  : ويقولون

  .اجلماعة ذات الغرض الدينء
  .أي الدنيئة، كّلن على هالصفة: يقولون

  .يف جبل مسعان] من قرى حلب[: الٔصفّۤة      
صّفة العتبة وصّفة الربطـاش  : يقولون  :الٕصفّۤة      

مل جنـد هلـا   ، شيءطرف ال: يريدون، وصّفة الباب
، الصخرة امللساء) العربية(ولعلها من الَصفاة ، أصًال

  .احلجر الصلد الضخم
  .الٕصَفف: وجيمعوا على

: فالن متل صفة اخلـارج ]: من تشبيهام[
  .ْتقيلة نّسة
إذا ضربت بـوز صـّباطك   ]: من خرافام[

العتبـات يف اعتقـادهم   (بصّفة العتبة بولولوا اجلان 
  ).مليانة جان

  
  
  
  
  
  

  .مصدر صفا: الصفو: عربية :الصُّٔفو      
  .ٕصفي: انظر

  .حتريف مصطفى، من أمساء ذكورهم :ٕصّفٓو      
وحلـب  ، به األتراك ذكورهم مسى :تٔصْفٔو      

  .جارم يف هذه التسمية
  .العفو عن الذنب: عربية :الصفوح      
مل ، نفد: يريدون، صفي دمو: يقولون :ٕصِفي      
ولعل معىن النفاد آت من معىن االنتهاء ، ا أصًالجند هل

أال ترى أن قولنا يف ٕصفي الشي معنـاه  ، ومغبة األمر
مث أال ترى أن تصفية ، جترد عن االشتراك بشيء آخر

الشركات مثًال وتصفية كل العالقـات تكـون يف   
نهاية واملغّبة متسلسل مـن معـىن   ايتها؟ فمعىن ال

وهذا يكـون غايـة   ، استقالل الشيء بعد اشتراكه
  .غّبةمو

  .الصايف: سف: اريتگويف ملحمات أو
، صفي عـاجلنط ، صفي عاحلصرية: يقولون

  .ما صفي على شي، صفي ينام يف السقاق
، ْصفيت، صفينا، ْصفيت: ويصرف كمايلي

  .ٕصْفيوا، ٕصفۤيت، ٕصفي، ْصفيتو، ْصفييت
  .صفى والصفية والصفيان: انظر

يناتنا وْصـفينا  راح العدو من ب]: من أمثاهلم[
  .ْتنيناْتنا
أنا صفيان وحدي ومـريت  : يقولون :الصفيان      

بنوا الصفة على فعالن مـن صـفي   ، صفيانة وحدا
  .املتقدمة
استمدوها من الشام اليت تطلقهـا   :الْصفئحة      

) العربيـة (على قرص اللحم بالعجني من الصـفيحة  
  .التالية
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رز  مـال بياكـل   واللي عند]: من أمثاهلم[
  .بصفيحة واللي مامعو مال بستنشق الرحية

  :ومن معارضات الزيين
  حلمة للصحن عنها أعرباكذا   وصفيحات وكّبات 

  .وجه كل شيء عريض ممّدد: عربية :الْصفئحة      
وهـم   -وتسّهل مهزته  -الصفائح : واجلمع

  .سّهلوها
من ، يف جبل مسعان] من قرى حلب[ :الْصفرية      
 :كما يرى األب أرملـة يف ، الطيور: ْفرۤاۤص: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨ جـ: املشرق

، مل جند هلا أصًال، أطلقوها على الرماد :الٔصْفۤية      
، ولعلهم بنوها من ٕصفي مبعـىن آل أمـره وانتـهى   

مث ، الصافْية: وأطلقوها على ماآلت إليه النار  وقالوا
  .حرفوها إىل الصفية

  .صفي وصّفى: انظر

ختراع التايـد جيلـون األواين   وكانوا قبل ا
  .بالصفية

وكان يف البيوت مستودع ماء الغسيل مزّود 
ويسـمون هـذا   ، ة ليمد الصابون بـالرغوة يبالصف

  .احلاصل: املستودع
: مـن التركيـة  ، قماش صق: يقولون :الٕصّق      
  .النسيج الشديد احلبك، ما تراّصت أجزاؤه: ِصيق

  .السقاق: انظر :ٔاقالْصق      

وجملـة  ، ٦٢ص ٢س:انظر جملة الشعلة :أنطون الصّقال      
: وكتاب حمافظة حلب ٩٧ص ٧س: وجملة الضاد، ٩٧ص ١٨س: الكلمة

  .٣٥٠ص

ولد يف مالطـة   :ميخائيل بن أنطون الصّقال      
له ديوان شعر وكتـاب لطـائف   ، وعاش يف حلب

  .١٩٣٨مات س، كان صديقي، السمر
  
  
  
  

وهـو  ، يصاد بـه طائر جارح : عربية :الٔصقر      
  .أسرع الطيور
وهـم  ... الُصـقور والُصـقورة و  : واجلمع

  .سّكنوا
: »الفـروق «قال األب المنس يف كتـاب  
  .SACER: وعندي أن الصقر مأخوذ من الرومي

وعندي أنه معّرب عن  :١١٥صوقال فرنكل 
أو ، بتقدمي الغني وجعلها قافـاً : »َجْرغ«: الفارسي

  .ومها مبعىن» چاقر«: عن التركي
  .نظر احليوان للجاحظ يف فهرسها

املا بيعرف الصقر بشـويه  ]: من كمام[
علـى لفـظ    -وهو من أمثال الكويت وجند أيضًا (

  ).-يدانيه 
فالن شواربو بوّقف علـيهم  ]: من كنايام[

  ).أي طويلة ومربومة(الصقر 
  .فخذ من بين زيد يقيم يف الباب :الٔصقر      
، ماء بارد: يريدون، قعةمص مي: يقولون :ٔصقّٔع      

  .بنوا على َفّعل من الصقيع
  .الصقيع: انظر

وهم ، صقل الشيَء جاله وملَّسه: عربية :ٔصٔقل      
  .أزال جتعداته بالكي: يستعملوا أيضًا مبعىن

وهم قالومهـا  ، الَصْقل والِصقال: ومصدره
  .وسّكنوا صاد الثانية

  .انصقل: وبنوا منها للمطاوعة
  .الصّقال: ل صناعة الصقلومسوا من يزاو

  .وبيت الصّقال إسالم ونصارى يف حلب
قسم من قصـر العجيمـي   : وقاعة الْصقال

األثري يف الفرافرة اختذ من مطلع القـرن العشـرين   
معمًال لصقل الصايات وغريها باآللة الـيت تـدور   

  .بالبخار
ّمت . عيدٓو واصقلٓو عيـدٓو واصـقلوٓ  : يقولون

، يكـرره  :يريدون(ويعيد درسو ويصقلو حىت حفظ
  ).وأصله من صقل احلجر وغريه الذي يكرر
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اللفّۤة مصقولة واجليب مايف ]: من كمام[
  ).يلفظوا مسقولة(فولة 

أطلقوها على الكعب يلعب به وقـد   :ةالٕصقّٔ      
استعملوا ، ُعمل فيه ثغرة وُأفرغ فيها الرصاص لتثفل

  .فيها لفظ الصّق ملحقًا بتاء الواحدة
  .لصق :انظر

  .الصّقات: واجلمع
  .اجلليد: الَصقيع: من العربية :الْصقيع      
اخلّباز صك الرغفان يف بيـت  : يقولون :ٔصّك      
، ضـربه : يريـدون ، صّكٓو مقلوبة: ويقولون، النار

مث ، لطمه جبدار التّنور ليلصـق : وأصل صّك الرغيف
ملا استعملوا الفرن صار معىن الصك إدخاهلا إىل بيت 

ضـربه  ، لطمـه : وكلمة صكه عربية مبعـىن ، رالنا
  .شديدًا

متل إجر اجلحش القّدامّية ]: من تشبيهام[
التكـبس أو وال  : أي(ال بتّصك والبتـرك  ): يده(

  ).تضغط على شيء
كتاب اإلقرار باملال املقبوض أو : عربية :الٔصّك      
إرسالية املبالغ بطريـق  : وهم يستعملوا مبعىن، بغريه
  .الوثيقة احلكومية: كما يستعملوا مبعىن، احلوالة

الْصـكوك  : وهم قـالوا ، الُصكوك: واجلمع
  .والْصكوكة

  .انظرها  .الچّك: ويغلب أن يقولوا اليوم
  .صك وصكوك: واستمدت التركية

نزلت عاحملكمة بّدا صـك طالقـا   : يقولون
  .بإيدا تتخلص من هاجلوز اْملَنّيل

لبــدو الســيما ا-: يقولــون :الويگالٔصــ      
: يريـدون  ،الوّيةگال أو صگفرس ص: -والريفيون

أحـد أرسـان اخليـل    : الگأصيلة منسوبة إىل الص
  .األصيلة

  .األصيل: انظر

  
  

  .أضمرها: صقل الدابة: ويف العربية
عم بتصّل َعَلّي إجري من هون : يقولون :ٔصّل      

َصَلى فالن األمَر وبـاألمر  : من العربية: ْصليل مۤاكن
  .قاَسى شدَّته: )وليس عليه(

صـلى  : عربية، صَلى املْصيدة: يقولون :ٔصَلى      
داراه وخاتلـه  : وفالنـاً ، نصب له الَشَرك: للصيد
  .وخدعه

  .انصَلى للمطاوعة: وبنوا منها
راقـب  ، نصب الَشَرك: ْصٓال: ويف السريانية
  .احليوان ليثب عليه
صـاللو  ، صاللٓو عالدرب تيشلحو: يقولون

  .ة والبارودةگصلى التفن، الَفخ َصَلى، يف القرۤنة
  .فالن ما بنصَلى لو بنار]: من كنايام[

صلى ، أقام الصالة: صّلى صالًة: عربية :ٔصّلى      
، بارك عليه وأحسن عليه الثناء ورمحه: اهللا على النيب
  .ْصُلوتٓا: صلِّي وَصّلى واملصدر: عن السريانية

  .تضّرع: صّلى:ويف ملحمات أوكَاريت
: ة الُشْلَحت يف املغـرب األقصـى  ويف هلج

  .الصالة: ِتصۤلت
انتظر : يريدون(َصلِّي عالنيب ]: من كالمهم[

، صاليت عالنيب على )ومتّهل، ويقولوا لتخّف حدته
صلِّي عاحلاضر ! صالَتك يا ْمحمد، ۤابنك شقد فهيم

صلِّي عاللي بشـفع  ، )اهتم باألمر الواقع: يريدون(
  .لك
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  .صّلوا ألجله: مليتوالنصارى يقولون يف ا
وصالة حمّمـد  ، وصالة ْمحمد]: من أميام[

اللي بتفك القتيل، بصالة النيب، بصالة النيب وإيـدي  
، وحق !.صاليت عليك يانيب أو يا حممد، على راَسك

  .اللي أهللا صّلى عليه
وميشي يف أسواق حلب موظف من األوقاف 

الصالة يـا مـؤمنني   : ينبه الناس قبل الصالة صائحًا
يرمحنـا  ، هّبـوا إىل طاعـة اهللا  : وقد يزيد(، الصالة

ا أحدهم يف األحياء قبل وقد يتربع ). ويرمحكم اهللا
  .الصبح صالة

  .الصالة على النيب: ٢٥ص: انظر التذكرة التيمورية

يومهون أم يقولون مقسمني ]: من توريام[
، مجع َبَصلة(: َبَصالت حممد : ْبصالة حممد فيقولون

عواّم واقطـاع  ، ا كي ال يأمثوا بالقسمويعملون هذ
  ).خرب

الصامي بال صـالة متـل   ]: من تشبيهام[
متل مَأّدن محـص بنّبـه النـاس    . الكلب اجلوعان

  .متل الديك بأّدن وما ْبصلِّي. عالصالة وبرو لشغلو
الصالة فّيا ْجمَهر وفّيـا خمِفـي   ]: من أمثاهلم[

  ).تقال مبناسبة احلث على الكتمان(
صالتو صـالة إبراهيمّيـة   ]: ممن كنايا[

كصالة إبراهيم بن أدهم الزاهد كانـت  : يريدون(
  ).صالته طويلة وخاشعة

  .السلطان إبراهيم: انظر

بـإيش  » احلمد«إذا نسيت ]: من كمام[
  بتصلِّي؟

ْشنصـلِّي  » احلمد«إذا نسينا : والكويت تقول
  به؟

ّمتيت أصلِّي حىت حصل يل وملـا حصـل يل   
  .بّطلت أصلي

البصّلي قيام الليل بطلـع  ]: ن اعتقادامم[
الزم نطفي الضو قبل الصـبح تـريوح   ، عوّچو كرت

 .الضو ويصّلي صالة الصبح

أبونا : قالت نصرانية لقسيس]: من نوادرهم[
  .صّلي يل على املي تنقتل فّيا الفريان

  .بّس احوي لك قّطة كمان، تكرمي بصلِّي لك -
ضـّد  : ح وَصُلحمصدر َصَل: عربية :الصّٔالح      
 .فسد

  .ومسوا بصالح وصالح الدين
: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  

  .صالح
رئـيس الـوزارة معـو    : يقولون :الصّٔالحيّۤة      

مـن  ، صالحّية يعّين ويعزل ويساوي اللي بريـدو 
والصالحّية نسـبة  ، مصدر َصَلح: الَصالِحَية: العربية

  .الشيء صاحلًا احلالة اليت ا يكون: إىل الصالح
واجب أو حـق أو تكليـف   : »الرائد«ويف 

يكون به املوظف أو العامل أو غريمها صاحلًا لعمـل  
  .من األعمال
على أم يستعملوا مبعىن التفـويض  : نقول

  .وهو املعىن الذي وضعته التركية هلا
  .صلى: انظر :الصالة      
بة البيِّن الصـال : الُصلب: من العربية :الٕصْلب      
  .والشّدة
مصطلح حديث أطلقوه على مرّكب  :الٕصْلب      

من احلديد والكربون مع كميات صـغرية أخـرى   
  .خليطها معدن شديد الصالبة من يكون
عظم يف الظهر : الُصْلب: من العربية :الٕصْلب      

  .ذو فقار ميتد من الكاهل إىل أسفل الظهر
، ويعتقدون أن منه تكون جرثومـة احليـاة  

  .من نسله: فالن من ُصلب فالن أي: ه يقولونوعلي
نصبه علـى اخلشـب   : صلبه: عربية :ٔصَلب      

  .مشدود الرجلني ممدود اليدين ليقتله
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  .انصلب: وبنوا منه للمطاوعة
  .ٔصۤلب: ويف العربية

  .ويف الكلدانية مثلها، ْصَلب: ويف السريانية
مـن  ، األرضي شوكي صلب: يقولون :ٕصۤلب      
  .ضّد الن، صار قاسيًا: َصُلب: ةالعربي

  .صالَبت: واستمدت التركية
عمل إشـارة  : َصّلب النصراين: عربية :ٔصّلب      

  .دخل يف عيد الصليب، الصليب بيده
صّلب إيـَدك علـى   : يقول النصراين لرفيقه

فهي على حـد  ، أنَّ واكظم غيظكت: يريد، وّچك
  .صلِّي عالنيب: ملسلم للمسلما قول

  .تصليب: ركيةواستمدت الت
  .ماخّالين أصّلب عالرمحان: ويقولون

عنۤصـر واطـالع   ]: من أمثال النصـارى [
  ).اطلع لتحت السماء: أي(وصلّۤب وادخول 

احلّداد بعد ما حبمي احلديـد  : يقولون :ٔصّلب      
جعله صلبًا : َصّلبه: من العربية، بغّطو يف املي تيصلّبو

  .قاسيًا
، ضّد فَسد: ُلح الشيءَصَلح وَص: عربية :ٔصَلح      
  .يوافقك وحيسن بك: أي، هذا يصُلح لك: ويقال

  .يا ِشي يصَلح يا تركو أصَلح]: من أمثاهلم[
  .السِِلم: الُصْلح: من العربية :الٕصْلح      

: ويف الكلدانيـة ، ُصـوْلحآ : ويف السريانية
  .ُصوَحلا

  .ُصْلح: واستمدت التركية والفارسية
. األحكـام  الصلح سـّيد ]: من حكمهم[

أّشـو أحلـى مـا    : قال لو. الصلح بال موّدة ندامة
  .الصلح بعد العداوة: مااحلالوة؟ قال لو

  
  
  

قـاتليين وخلِّـي   ! يا جاريت]: من أمثاهلم[
جراح وكّبر اجلرح مابعد الْقتال إال . للصلح مطرح

  .الصْلح
والعربية تقول ، بنوا من صلح على فّعل :ٔصلَّح      

  .ضد أفسده: ح الشيَءأصل: يف تعدية صلح
صّلح املاكينة وصّلح السيارة ]: من كالمهم[

ومصلّۤح بـوۤابري  ، وصّلح املوتور وصّلح البيسيكليت
  ...وحنفيات وساعات و

: يريدون، الفّوال صّلح چنق الفول: ويقولون
صّب عليه شيئًا من احلامض أو الزيت عالوة عمـا  

  .كان عليه
نا وصـّلح ، عم بصّلحوا الـدرب : ويقولون

  .البّلوعة
الُصْلب : عربية، من مفردات الثاقفني :الٕصْلد      

  .البخيل جدًا: وجمازًا الصلد من الناس، من احلجارة
  .الُصلب: SOLIDE: ويدانيها يف الفرنسية

 SOLIDEمبعىن اجلندي مـن   SOLDATوكلمة 
  .املتقدمة
صـلى اهللا عليـه   : رمز قدمي إىل قوهلم :ٔصْلٔعم      
  .وسلم

ــة«ويف  ــذكرة التيموري ــن  ١٦٨ص» الت ع
البن حجر اهليثمي أنه ال جتوز، » الفتاوى احلديثية«

  .بل واجب التصلية والتسليم
  .نقص الشعر أو فقده: عربية :الٔصَلع      

، ينتاب الصلع الرجال أكثـر مـن النسـاء   
  .وحيدث غالبًا يف الكرب

موضع الَصَلع من : الَصَلعة: من العربية :الٔصْلٔعة      
  .موضع زوال الشعر منه: الرأس أي

  .انصلع: بنوا منه للمطاوعة
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  .من أمساء اإلناث: حتريف صاحلة :صّلوح      
كل ماكان على شكل خّطني : عربية :الٔصليب      

واشتهر صليب املسـيح  ، مايصلب عليه، متقاطعني
وبإشارته كان يتعـارف أول  ، وغدا رمزًا للنصرانية

  .أمرهم
  .ة الصليب املعقوف رمزًا هلاواختذت النازّي

  .وهم رّدوا... الُصلبان و: واجلمع
من  ١٤د الصليب عند النصارى يقع يفوعي

  .أيلول
  .معّرب جليبا: ووهم الزبيدي إذ قال
  .ْصَلب: والصليب يف العربية

  .ْصليَبا: ويف الكلدانية، ْصليبٓا: ويف السريانية
واستمدت الفارسية الصليب مـن األراميـة   

  .چليبا: وقالت
اسـم الصـليب   : ويقول النصارى كتعويذ

  .عليك
بعد عيد الصليب الدنيا بتعيب ]: من أمثاهلم[

  ).خيتلف النوء: يريدون(
  .مؤسسة عاملية إنسانية :الصليب األمحر      

ومسيت عند العثمانيني ومـا انسـلخ مـن    
  .اهلالل األمحر: بالدهم

  .األسد األمحر: كما مسيت عند اإليرانيني
  .٧١١ص ٢س: لة العصبةانظر جم

يطلقوا على مكان يتقـاطع فيـه    :الٔصليۤبة      
  .ومنها صليبة اجلّلوم، شارعان
  .قرب اجلديدة]: من حارام[ :الٔصليۤبة      

كـان   :٤٦٩ص ٢جـ »النهر«: قال الغّزي يف
يف القرن : اخلامس عشر م أيتأسيسها يف أثناء القرن 

بعد ، ركسية املصريةأواخر أيام الدولة اجل: ه التاسع
عنايـة  «: فقد نقل صاحب كتاب، حادثة تيمورلنك

من كتاب ديين حمفوظ يف مكتبـة   حاشية» الرمحن
ة كانـت  املوارنة تدّل صراحة على أن كنيسة املوارن

  .ه٨٩٥م ١٤٨٩موجودة يف هذه احمللة سنة

وحاشية أخرى حمررة على كتـاب عـريب   
ـ  ى حتـت  حمفوظ يف خزانة الواتكان يف رومة العظم

ن هذه احمللة كانـت  يفهم منه صراحة أ ١٤١عدد 
  .ه٩١١م ١٥٠٥موجودة يف سنة

ـ  »وثائق تارخيية عن حلب«ويف   ٧٢ص ٢جـ
وبديوا يعمروا : ١٨٤٩سنة »يومية نعوم خباش«عن  

  .وسسماعدا الشرع، الكنائس بالصليبة
وكان حي الصليبة حي البورجوازيـة  : نقول

  .واألريستوقراطية املسيحية
أطلقوها على حارة التلـل   :الٔصليۤبة الصغرى      

متييزًا هلـا عـن الصـليبة    ، حني بدأت العمارة فيها
  .املتقدمة
نسـبة إىل  : جحش ْصلييب: يقولون :الْصلۤييب      

قبيلة الْصۤليۤبة بالعراق تعتين بتربية احلمـري البـيض   
، املشهورة بسرعتها ونشـاطها وحسـن منظرهـا   

  .شربون ألبااوالْصليبيون ي، وارتفاعها
ويسود الزعم القائل إن أصل هـذه احلمـري   
البيض األهلية محار وحشي توفرت فيه األوصـاف  

  .املتقدمة
مث يسود الزعم القائل إن الْصلۤيبيني حتريـف  

  .وهم من بقاياهم، الَصليبيني
ضرب من حب احلنطـة اشـتهر يف    :الصّٔلييب      

مثـال  األ«قال أمحد تيمور باشا يف ، حلب ويف مصر
القمح الصلييب نسـبة إىل صـلب    :٢٨٥ص» العامية
وهورجل من األقباط كان يعـتين بانتقـاء   ، أفندي

  .فجاد بذلك نوع قمحه ونسب إليه، احلب للبزر
زيـوان بلـدي والحنطـة    ]: من أمثاهلم[
  .الَصلييب
  :الصليبيون أو الصليبّية: واجلمع :الصّٔلييب      
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يف اجلندية بتشـويق   قوم من أوروپا الغربية تطوعوا 
ليستولوا على قرب املسيح  -كما يظن  -اليهود سرًا 

واختـذوا الصـليب   ، والبالد املقدسة عند النصارى
  .شعارهم

وجهزوا هلذه املهمة مثاين محـالت، وإليـك   
  :تارخيها

  .١٠٩٧حىت ١٠٩٦: احلملة األوىل
  .١١٤٩حىت ١١٤٧: احلملة الثانية
  .١١٩٢حىت ١١٨٩: احلملة الثالثة

  .١٢٠٤حىت  ١٢٠٢: حلملة الرابعةا
  .١٢٢١حىت  ١٢١٧: احلملة اخلامسة
  .١٢٢٩حىت  ١٢٢٨: احلملة السادسة
  .١٢٥٤حىت  ١٢٤٨: احلملة السابعة
  .١٢٧٠: احلملة الثامنة

  .٤٤٢ص ٤س: انظر جملة العلوم

  .مصدر صّل): العربية(من الَصليل  :الْصِليل      
ماصيم سحب آه من ص: يقولون :الٔصماصيم      
  .انظرها  .وسطه): العربية(حتريف صميم القلب ، قلبو

  .سكت: عربية، من مفردات الثاقفني :صمت      
الصمت : استمدوا املثل العريب]: من أمثاهلم[

  .حكمة وقليل فاعله
وورد يف أمثـال  ، من أمثال جند أيضـاً  وهو

امليداين والبيان والتبيني ومجهرة األمثال وفصل املقال 
الفريد البن عبد ربه واملستقصـى وروضـة   والعقد 

العقالء وزهر اآلداب والتمثيل واحملاضـرة ولبـاب   
  .اآلداب
، صمدوا العروس على مرتبتـا : يقولون :ٔصَمد      

  .املكان املرتفع: الَصْمد: »املنت«يف  
  .َصَمد: وهم بنوا فعل
  .انصمد للمطاوعة: وبنوا منه

  .زّين العروس: ْصَمد: ويف السريانية
  
  

  ]:من مناغاة أمهام[
  قتلوكي -! عيوين -قتلوكي 

  وماعرفو منو أبوكي    
  ولو عرفوا لك مقدارك

  عاملراتب صمدوكي          
صمد صـورة العـدرا يف   ]: ومن كالمهم[

  .البيت
، صمد بيتو صـمدة ملـوك  : يقولون :ٔصَمد      
َفَرشه والسيما أقام فيه َكَرِويت ترتفع عـن  : يريدون
  .املكان املرتفع: من الَصْمد بنوها، األرض

  .انصمد للمطاوعة: وبنوا منها
مطران حلـب  : منشور جرمانوس حّوا«يف 

والعروس ال تطالع يف جهازها مـرآة  : »١٨٠٧سنة 
  .»الغّرة«انظر املنشور كامًال مع مصدره يف   .َصْمد
واهللا هاْملصارع صـمد قـّدام   : يقولون :ٔصَمد      
الـدائم  ): العربيـة (د بنوا الفعل من الَصَم، خصمو

  .الباقي بعد فناء اخللق
هالسّواس صّمد مصـاري أهللا  : يقولون :ٔصّمد      

: َصـَمد : من السريانية، من قربتو واشترى هاحلوش
  .اّدخره، مجع املال

أطلقوها على البيت املصـمود   :بيت الصمۤدة      
.  مصدر صمد بيتو املتقدمـة : يستقبلون فيه الضيوف

  .انظرها
  .بيت املدّۤة: مونه أيضًاويس

املكان أمـام  : من اصطالح املصابن :الصمۤدة      
: من العربيـة  -القّوة : انظر -الِقدر حوله جران القّوة 

، صخرة راسية يف األرض مستوية مبتنـها : الصمَدة
  .ورمبا ارتفعت قليًال

أطلقوها على املاء الغايل يصّب فوق  :الصمۤدة      
ولعلـها  ، مل جند هلا أصًال، أو الرزالربغل أو الفريكة 

ومعىن الرفع  ،مسيت بالصمدة ألا رفعت فوق النار
  .متوفر يف مادة الصمد كما تقدم
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أطلقوها على سورة اإلخـالص يف   :الٔصَمديّۤة      
  .﴿اهللا الصمد﴾: ألن فيها، القرآن

تتلى الصمدّية ميت ألـف  ]: من اعتقادهم[
فيعتق اهللا امليت من ، امعمّرة باملسبحة الكبرية يف اجلو

  .عذاب النار
. وصمط القّشة، صمطو كف: يقولون :ٔصٔمط      

  .مسط فيهما: انظر
، ٕيحـٓرق ٔصـمطينوٓ  ]: من سبام[ :ٔصٔمطني      
حّرفوها كي ال يؤاخـذوا بـأم   ، مسا دينو: حتريف
  .يشتمون

  .مادة دبقة تسيل من الشجر: عربية :الٔصْمغ      
  .الراتنج: انظر

  .وهم سّكنوا، الُصموغ: واجلمع
ومن الصمغ الصمغ العريب يسـتخرج مـن   

، ويستعمل يف الطبابة، وهوشائع االستعمال، السنط
  .ومصدره األعظم السودان والسنغال

  .٣٢٢ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري

ويف ، صمعٓا وصـمجآ : والصمغ يف السريانية
هملـة  بالعني فيهمـا امل (صمعا وصمَجا : الكلدانية

  ).واجليم فيهما تلفظ َكافًا
جعل فيه : صّمغ الشيء تصميغًا: عربية :ٔصمّٔغ      
  .الصمغ

  .وهم سّكنوا، َتصّمغ: ومطاوعه
أطلقوها على حليـب الغـنم أول    :الٔصْمٔغة      
ويكون أصفر لزجًا دمسًا يتخذ منـه اللبـأ   ، والدته

مبزجه حبليب غري الـوالدة األوىل كـي ال يكـوَن    
  .كًا جّدًا كاجلنبمتماس
مضـى  : صّمم على الشيء وفيه: عربية :ٔصّمم      

، كأنه أصـمّ  ،على رأيه فيه ومل يصِغ إىل من يردعه
  .اُملخّطط: وهم استعملوا التصميم أيضًا مبعىن

  
  
  
  

  .تصميم: واستمدت التركية
اخلبـز ذو  : صـٓومون : من التركيـة  :الٕصْمن      
  .ومنه املستطيل، ممنه املستدير وهو األقد، اللباب

  .والصّمونة -انظرها  –الصمنة : والواحدة
  .الصمنات: واجلمع

، الـتنب : »صـمان «: من التركية :الٔصَمْنَدٔرة      
أطلقوها على منخفض يف بيـوت  ، الواِدي: »دره«و

مث غدت كومة التنب مرتفعـًا  ، القرى يودع فيه التنب
كانـه يف  مث استعملوا م، يبسط فوقه اللّباد وينام فوقه

املدن دّكةيف شبه خزانة مفتوحة تودع فوقها الفرش 
  .انظرها  .الطزر: مسوها أيضًا، بعد النوم وجتّلل

: ومجعوها علـى ، وهم استمدوا من التركية
  .الصمندرات

ـ  ]: من ألغازهم[ ّب ستِّي بالصـمندرة بتح
  ).شربة املاء: (البوس والكركرة

  .واحدة الصمن املتقدمة :الٕصمۤنة      
ى األتراك الثقب املعدين اللوليب اخلطوط ومس

أول ماعرفوه  يسموه الصمنة ألنه، يدخل فيه الربغي
شكل اخلبز ذي اللباب املستدير وهـم اسـتمدوها   ب

  .منهم
  .الصمنات: واجلمع

واستمدوه ، من أمساء ذكور النصارى :صمٓوۤئيل      
  .اسم اهللا: من اسم النيب العربي مشوئيل مبعىن

  .السموءل: امى قالواوالعرب القد
  .أطلقوها على صمنة اخلبز الصغرية :الٔصمُّوۤنة      

  .الصّمونات: واجلمع
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واليهود يطلقون الصّمونة على كـل خبـزة   
  .ذات لباب كبرية كانت أو صغرية

  .وسطه: صميم القلب: عربية :الصّٔميم      
  .حبّبو من صميم قليب: يقولون

  .صميمي: واستمدت الفارسية
تصدر أعماله مـن  : يريدون، صميمي نوفال
  .صميم قلبه

  .ودخل يف صميم املوضوع
ۤدي ٕصـّن  ]: مـن ألفـاظ الـتحقري   [ :ٔصّن      

، أخفى كالمه: أصّن الرجُل: من العربية، واسكوت
  .سكت
صـاحب  : الصـّناجة : من العربية :الصّنۤاجة      
  .وهم أطلقوها على الصنج نفسه، الَصنج

  .اجات والْصنوجالٕصنّۤ: ومجعوها على
ٓصنَجا : ويف الكلدانية، ٓصنجٓا: ويف السريانية

  ).تلفظ اجليم َكافًا فيهما(
  .الشناۤشن: وهلجة تطوان تسمي الصنوج

  .الصنج: انظر

أطلقوها على صـانع الصـناديق    :الصناديقي      
  .وعلى بائعها

  .وسوق الصناديق بني العدسات والسويقة
نه مايلّفح ومن الصناديق ماكان لألعراس وم

  .اآلن بالتنك ذي النقوش
وشاهدت يف بيت العّقاد يف العزيزية صندوقًا 

  .مصنوعًا يف إيطاليا
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

عّقفة احلديدة امل: ّنارةالِص: من العربية :الٕصنّۤأرة      
، اد فيهـا السـمك  ويف رأسها شوكة ملتوية يصط

  .الشّص
  .الصّنارات: واجلمع
  .ۤصنّٓرَتا: ويف الكلدانية، ۤصنّٓرتٓا: سريانيةويف ال

  
  

معاجلة املواد االبتدائية بعمل : عربية :الِصنأعة      
  .جتعلها يستفاد منها
وهم قالوا يف ، الِصناعات والصناِئع: واجلمع
  .الصنايع: اجلمع األخري

الصـناعة اخلفيفـة   ]: من تعبريام احلديثة[
  .والصناعة الثقيلة

ِصـناعت وصـنايع   : ركيـة واستمدت الت
  .وِصناعي

  .صناعت: واستمدت األوردية
واستمدت البلغارية من التركيـة الصـناعة   

  .ZANAYAT: فقالت
ـ  »وثائق تارخيية عن حلـب «يف   ٤٠ص ١جـ
قنصـل فرنسـة يف حلـب    : دارفيـوٓ  يقول لوران

ماعـدى   -على اإلمجـال   -السكان : ١٦٨٣سنة
، بـاملهن  مااألشراف يشتغلون إما بالتجارة وإ )كذا(

وعلى كل صنف منـها  ، وهي اثنان وسبعون صنفًا
  .شيخ

  .الصناعات التقليدية يف حلب: ٦٢عدد حلب ص: انظر جملة العمران

  .ويف حلب معهد صناعي
  .أطلقوها مجعًا للصاۤنع :الٔصَناعيّۤة      
َذَفر اإلبط والننت : الُصنان: من العربية :الْصنٔان      
  .عمومًا

  .ۤصنَتا: ويف الكلدانية، ۤصنتٓا: ويف السريانية
وبّدلوا اسم ، وبيت صنان نصارى يف حلب

  .األسرة باسَنان
فالن شۤاۤمم ْصـنان أبـاطٓو   ]: من كنايام[

  ).يريدون أنه شامخ بأنفه(
  .الصنة: انظر

  .صنط: انظر :ٔصٔنت      

   



١٨٠ 
 

شبه صحنني صغريين مقّعـرين  : عربية :الٔصْنج      
ابتها وإاميها لدى الـرقص  يف سب الراقصة تعّلقهما
ومث صنج املوسيقا النحاسية يرافق إيقاعات ، لإليقاع
ومث ملحق ما وهو املثّلث النحاسي املطلـّي  ، الطبل

  .بالنيكل يرافق آالت اإليقاع
واستعمل األوىل قدماء املصـريني وقـدماء   

  .اليونان
  .وهم سّكنوا، الُصنوج: واجلمع

  .الصناجة: انظر

يـابو  : يقولون يف سـبام  ]:من كنايام[
  .يا رّقاص: يريدون، الْصنوج
ـ حت: صنّّجت رقبتو: يقولون :ٔصّنج       ج ِنريف ش
  .تقّبض وتقّلص من حّر أو برد أو مرض: اجللُد

  .ْتصّنج: وبنوا مطاوعها على ْتفّعل
أطلقوها على كّفة امليزان على  :صنۤجة امليزۤان      

  .قّعرًااستدارة وت اإليقاع تشبيهها بصنج
مـن  ، يف اعـزاز ] من قرى حلب[ :ٔصْنَدٔرة      
كما يـرى األب  ، خشب الصندل: صندرۤا: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

صـار وقـت اإلنصـراف    : يقولون :ٔصْنٔدق      
: بنوها فعـًال مـن الصـندوق   ، وصندقنا املصاري

  .أودعناها الصندوق: صندوق اخلزينة مبعىن
، ندۤقت املصاري للمطاوعـة تص: وبنوا منها

  .الْتصنٓدق: ومصدرها
: عربية عن الفارسية عن السنسكريتية :الٔصْنَدل      
خشـبه  ، شجر هندي وصيين طيب الرائحة: َچندان

  .له حب أخضر يف عناقيد، قاس يشبه شجر اجلوز
  .SANDHALON: وامسه يف اليونانية

  
  
  
  
  

  .َصدَال: ويف الكلدانية، ۤصدٓال: ويف السريانية
  .ٔصْند وصندال: التركية يف وامسه

ألن الكرسي صنع ، ومسوا الكرسي صندالية
  .أول أمره للمترفني من خشب الصندل

  .وورد ذكر الصندل يف اآلثار الفرعونية
  .٣٩ص ١٢جـ: انظر اية اإلرب للنويري

: »املصباح«ويف ، الَسْنَدل: من العربية :الٔصْنَدل      
ويكـون  ، وهي شبه اُخلّف، كلمة أعجمية: الصندلة

  .يف نعله مسامري
  .وقد يكون الصندل أول أشكال احلذاء

واستعمل الصـندل يف مصـر القدميـة ويف    
  .اليونان ويف روما

: َسْندٓال عـن اليونانيـة  : وامسه يف السريانية
SANDHALON.  

  .صندال: ويف التركية
  .SANDALE :ويف الفرنسية
  .SANDAL: ويف اإلنكليزية
  .الصناۤدل :ومجعوه على

  .الصندجلي: ومسوا صانعه وبائعه
  .الصندجلّية: واجلمع

: عربية: الَسندوق: ويكثر أن يقولوا :الصّْٔندوق      
الوعاء مـن  : الُصندوق والُسندوق والفتح فيها لغّية

  .صندوق: عن الفارسية، اخلشب وغريه
  .الصناديق والسناديق: واجلمع

  .ظرهاان  .الصناديقي: ويسمى صانعه وبائعه

: ويف الكلدانيـة ، صـندوقآ : ويف السريانية
  .صندوَقا

  .سوندوك: ويف األرمنية عن الفارسية
  .صاندوق وصندوق: ويف التركية

: فقالـت ، واستمدته القرواطية من التركيـة 
SANDUK.  
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  .SANDEUK: فقالت، ومثلها البلغارية
  .SENDUK: فقالت، ومثلها األلبانية
  .الكلمة روسية والظاهر أن: وقال أّدي شري

وحنن نرى أن الروسية استمدته من العربيـة  
  .عن الفارسية

والصندوق من جهاز العرس يعرض يف عرض 
  .نقل اجلهاز

ومنه الذي ، ومنه املتخذ من خشب الصندل
  .جيلب من البندقية أو يقّلد صنعها

أما صندوق عرس األرياف فهو ومرآة معـه  
خشـب   وكالمها مطلّو بألوان عدة ومـن ، اجلهاز
  .بسيط

.  صـندوق الربيـد  ]: ومن تعبريام احلديثة[
  .انظرها

فالن قالب الصندوق علـى  ]: من كنايام[
  .قفاه

عندي صـندوق للسـر   ]: من استعارام[
  .ضاعت مفاتيحو

دّقوا صندوقا وعطوَّا ْحقوقـا  ]: من أمثاهلم[
تبينوا مقام العروس وأنيلوها ماتستحقه من : يريدون(

  ).املهر
اصطالح تركي مبعىن اخلزينة تكون  :ٔصْندوقال      

  .للدولة أو للمؤسسات الكربى
: واستمدته القرواطية من التركيـة فقالـت  

SANDUK.  
  .SANDEUK: ومثلها البلغارية فقالت

، صـندوق التـوفري  ]: من تعبريام احلديثة[
صـندوق   ،صندوق التربعـات ، صندوق اإلعانات

من دفاتر ( تر الصندوقدف، أمني الصندوق، الضمان
  ).الدوبيا

  .صندوق أميين: نظرا

  .صندق املصاري وتصْندقت: وبنوا منه فعل
  .صندق: انظر

اصطالح تركي عربوها حديثًا  :صندوق أميين      
  .بأمني الصندوق أو باخلازن
أطلقوها على الصـندوق يف  : صندوق الربيد

  .الربيد يستأجره من يرغب أن تودع فيه رسائله
  .١٧ القرن أنشئ يف فرنسا يف

استمدوا امسه من التركية اليت  :صندوق َسَبت      
، أطلقته على الصندوق اخلشيب امللّفح بالتنك امللـّون 

ر مبسـامري  وقد يسـمّ ، وقد حيّلى بقطع من السجاد
  .اع قرب خان استنبوليصنع ويب، ذات ترس كبري

  .السندويج: انظر :الصندويچ      
مـن  ،  جرابلسيف] من قرى حلب[ :ٔصنِدي      
: كما يرى األب أرملة يف، الشمرة: صوندۤا: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق

  .سنديك: انظر :ٔصْنديك      

  .سنسر: انظر :ٔصْنٔصر      
، ٔغْيري لٓو حوۤاجيٓو هلالولـد : يقولون :ٔصْنٔصن      
بنوا ، بصلة ْمٔصْنْصۤنة: مانك شاّمة؟ ويقولون، صْنصن

  . رحيهننت: صّنًا) لعربيةا(فعفع من صّن على 
  .السنسولة: انظر :الصنصوۤلة      

! يا حيف على فـالن : يقولون :ٔصْنٔضا ٔبْنٔضا      
مل جند هلـا  ، وهّلق صّفى عاجلنط، كان صنضا بنضا

عنـدك  : َسْنَده َبْنَده مبعىن: ولعلها من التركية، أصًال
كان له حساب يف دفاتر الـذمم يف  : يريدون، عندي

  .»إىل«ويف صفحة » نم«صفحة 
سـكت  ): العربيـة (حتريف نصت له  :ٔصٔنط      

  .نصت: انظر   .مستمعًا حلديثه
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  .صمت: ويدانيها يف العربية
  .ْتصّنط للمطاوعة: وبنوا من صنط

مايف : عّديت عالصّف مسعت صنطة: يقولون
  .صوت

  .الصنطة: انظر

: يريـدون ، صنْطنا احلنطـة : يقولون :ٔصٔنط      
. الغربال عندهم: وبنوا الفعل من الصانوط، غربلناها
  .انظرها
  .السنطريل: انظر :الٔصنطاريل      

  .مصدر صنط يف هلجتهم :الٔصْنٔطة      
  .صنط حتريف نصت: انظر

! صـنطه يـا نسـوان   : يقولون يف األعراس
  .عطونا صنطه، صنطه

ظّل وابَق : يريدون، ضّل عالصنطة: ويقولون
  .ساكنًا
: إليه معروفًا، عمله: صنع الشيء: بيةعر :ٔصَنع      
  .قّدمه

  .وهم يردون: الَصنع والُصنع: ومصدره
  .انظرها  .انصنع: وبنوا منها للمطاوعة

  .الصنعة والصناعة: انظر

هادا صنع وما يف متل شغلويف : يقولون :الٕصۤنع      
، حاذق، ماهر: رجل َصْنع اليدين: من العربية، البلد

  .نع اليدينرجل ِص: ومثلها يف العربية
حّسـنه  ، زّينـه : صّنع الشـيء : عربية :ٔصّنع      

أظهر الشيء : وهم يستعملوا أيضًا مبعىن، بالصناعة
  .بدلة مصّنعة، كالم ْمصّنع: مبظهر اَحلَسن

  .وهم سكنوا، ّنعَتص: ومطاوعه العريب
واليابان ملا ، الزم نصّنع بالدنا: يقولون :ٔصّنع      

، زماننا ضـروري  التصنيع يف، قتصّنعت ْبالدا ارت
  .ملعىن إدخال الصناعة» صنَّع«استعملوا 
  
  
  
  

  .وهم سّكنوا: َتصّنع: ومطاوعه
  .عمل الصانع: عربية :الٔصنٔعة      

  .الصناعة: انظر

  .صنعت وصناعت: واستمدت التركية
واستمدت األلبانية مـن التركيـة الصـنعة    

  .ZANATE:فقالت
ردت ْتَتّقـل  وإذا ، كل شي صنعة: ويقولون

  .حالك صنعة كمان
معظم البنني يزاولن صـنعة  ]: ومن عادام[
  .آبائهم

صنعة يف اليد أماٌن من الفقـر  ]: من أمثاهلم[
الواحد يشارك علـى  ). مستمدة من العربية بلفظها(

اللي بإيدوصنعة مبلك . وما يشارك على صنعتو مرتو
الصنعة إذا ماغنـت  . الصنعة ْسوار من دهب. القلعة
  .ترْسبت

  .أكل ومرعى وقّلة صنعة]: من كمام[
  .النوع: الصنف: من العربية :الٕصْنف      

: وهم قـالوا ، األصناف والُصنوف: واجلمع
  .*الْصناف والْصنوف

  .األصناف: انظر

جعلها أصـنافًا  : صّنف األشياء: عربية :ٔصّنف      
  .أّلفه ورّتبه: الكتاَب، ومّيز بعضها عن بعض
تصـنيف وتصـانيف   : تركيةواستمدت ال

  .وتصنيفات
العادة عم ّمـك كـتري   : يقولون :الٔصنفور      
: الُصـنافرة : من العربية، احلقري: يريدون، نفورهالّص

  .من اليعرف له أب
   

                                                
 .الصنوفة: وقد يجمعونها على -  *
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  .صانكي: انظر :ٔصْنكي      
، كل ماُعِبد من متثال دون اهللا: عربية :الٔصنم      
  .الوثن

الْصـنام  : نوهم يقولـو ، األصنام: واجلمع
  .والْصنومة

: واألورديـة ، واستمدت التركية، والفارسية
  .صنم

  .صلَما: لدانيةويف الك، صلمٓا: ويف السريانية
  .ٔصۤلم: ويف العربية

  .١٣ص ٤عدد ١١س: جملة األديبانظر  

  .واقف متل الصنم]: من تشبيهام[
، ذفر األبط: الَصّنة والُصنان: من العربية :ةنّۤالص      
بول حيوان يسمى الَوْبر وهوأصـغر مـن   : ّنوالَص
وهـم  ، ًا كان خيثر لألدويـة وبوله مننت جد، السنور

  .ننت أطلقوا الصنة على كل
  .الصنان والصّن واملصن: انظر

  .ٔصْنَتا: ويف الكلدانية، ٔصْنتٓا: ويف السريانية
البدخل بني البصلة وقشرتا ]: من كمام[

  .مابنوبوغري صّنتا
: مـن العربيـة  ، السنوبر: ويلفظونه :ٔبرٓوالٔصن      
شجر جبلي األصل دائح خمروطي الشـكل  : الَصَنْوَبر

ـ  ، دائم اخلضرة معمر دقيق الورق ه يثمر بعـد غرس
  .يف احلدائق لذا يكثرون من غرسه، بعشر سنوات

  .٥٦ص ١جـ: انظر كتاب النباتات الطبية والعطرية

: والعربية استمدت امسـه مـن الفارسـية   
  .رٔصنٓؤفْب

ويعّد مثره من ألـّذ املكّسـرات حيشـى يف    
احملاشي والرز بلحمة ويف الكبة بالصـينية والكّبـة   

، القديد ويف، كما حيشى يف شيخ احملشي، الدراويش
حّبات منه قى على كأس منقوع اخلرنوب وحنوه ويل
  ....و

  
  

ـ يـا  : واستمدوا من هلجة مصر قوهلم َدع گ
  !ياحبييب يا ْصنوبر

الصـنوبرة والصـنوبراي   : والواحدة عندهم
  .والصنوبراية

  .الصنوبرات: واجلمع
وورد ذكر الصنوبر يف شعر الشـّماخ بـن   

  .*ِضرار الغطفاين
  .٩٦ص ١١جـ: انظر اية اإلرب للنويري

وموطن الصنوبر حـوض البحـر األبـيض    
  .املتوسط

وامسه يف .وتلقب العربية الصنوبر بقمل قريش
  .كويف الكلدانية كذل، صنوبر: السريانية

ويلفت النظر أن امسه اقترن بكلمة حلب يف 
  .PIN D’ALEP:الفرنسية فقالت

  PIN DES HALEBEVSIS:وقبلها الالتينية قالت
هذا مع أن شجر الصنوبر يف حلب خال من 

  .اللباب
وتفسري هذا عندنا أن أوروپا كانت تستورده 

  .وحلب تستورده من كيليكية وغريها، من حلب
: سـيف الدولـة   ومبثله نعلل تسمية شاعر

على أنه ورد . فالنسبة إذن نسبة من يبيع، الصنوبري
قول  ٣٨حاشـية ص  ١جـ» وثائق تارخيية عن حلب«يف 

ويذكر احللبيون إىل يومنا ماكانوا يرونه : األب توتل
يف أواخر القرن املاضي يف ضاحية جبل النهر والزيۤرة 

  .من أشجار صنوبر حلب
لبـاب   النعلم هل هذه األشجار ذات: نقول

أم ال؟ أما حاليًا فال، ولعل ذلك أنه جلب من أوروپا 
 .للتزيني وتطييب اهلواء فقط

  .صنوبر حليب: انظر املوسوعة يف العلوم الطبية

   

                                                
  :وذلك في قوله يصف ناقته -  *

 أكف رجال يعصرون الصنوبرا       كأن بذفراها مناديل قارفت  
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على أن الصنوبر املسمى باحلليب يطلق علـى  
ما ينبت يف إسبانيا وفرنسا وإيطاليـا ويوغوسـالفيا   

ا فتسميته وعلى هذ، وألبانية واليونان واجلزائر وتونس
من  ييز له عن صنوبر بروتية الذي أيت بغرسهباحلليب مت

  .وتية جزر باروس يف إيطاليةروب، منطقة حلب
ومهـوا باصـطناع   : من خطبة مجعة للزيين

  .القبوات واجلقات وباللحم والسنوبر حمشّيات
  :ومن معارضاته

  مفروكة من فوقها جوز كذا
  ك سنوبر منقى له ألالء       
  .حلم بصنوبر] أي اخلاروف[ وُحشي: ومنها

وملا مات الزيين رثاه أحدهم فقال على لسانه 
  :موصيًا بعد موته مبا يلي

    يل انتعاشي إذا شئتم يدوم....
  اجعلوا بصنوبر املقِلي فراِشي        

أطلقوها على : من اصطالح البلغة :الصنٓؤبٔرة      
أداة اختذوها من اخلشب ذات فروض يف سـطحها  

وهي تربم وختـرج مـن   ، احلبال الدقيقةتدخل فيه 
  .مؤخرا وهي حبل واحد غليظ

ومنـها  ، ومنها الصنوبرة الصغرية للمـرس 
  .الكبرية للحبال

شاعر الرياض : أمحد الشاعر احلليب :الصنوبري      
  .عاش يف عهد سيف الدولة، واألزهار

  .٤٠٦و ٢٥٨ص ٢٦س: انظر جملة احلديث

يريدون ، فالن صنيعة فالن: يقولون :الٔصنئعة      
  .اإلحسان: عربية، أن الثاين أحسن إليه

صـهر  : عربيـة ، دات الثاقفنيمن مفر :ٔصٔهر      
  .أذابه: املعدن
زوج ، القرابـة : الِصـهر : من العربية :الٕصْهر      
وهم يطلقونه على زوج ابنـة  ، زوج األخت، االبنة

  .األخ أيضًا
  

 الْصـهار : وهـم قـالوا  ، األصهار: واجلمع
  .والْصهور والْصهورة

عن الفارسية : الِصهريج: من العربية :الٔصهريج      
مع فيـه  ت األرض جتتحوض حت: جصارنيج أوساْرِن
  .مياه األمطار

كلهجة حلب لفظـًا  : ويف املغرب األقصى
  .ومعىن

  .جٔصْهِرْنج وصاِرْنج وصهري: لتركيةويف ا
: ويف الكلدانيـة ، صـهرجيآ : ويف السريانية

  ).افگواجليم فيها (صهرَجيا 
  .سارْنج: ويف الكردية

  ]:من أغانيهم التهكمية[
  إال مبّيه مالصهريج               ل الكرابيجما بآك

  باكل عشرة يا اخواين   ريجبني الضحك والته
: ١٩وكان شهبندر التجار يف حلب يف القرن

عبد القادر اجلزمايت بىن يف بيته اجلديد أمام املدرسـة  
: د مـايلي وكان يرّد، ًا وفيها صهريجالسلطانية دار

احلمد هللا الذي َسّكّنا اجلميلّية وطعمانا املآكل الشهّية 
  .وسقانا املية الصهرجيّية ولّبسنا التياب احلريرّية

حديثًا على الربميل يكـون  أطلقوه  :الٔصهريج      
تشبيهًا له مبـا  ، وفيه السوائل اليت حترق على عجلة

  .تقدم
بتصّْٔهٔصلي مـع  شفۤتك عم : يقولون :ٔصْهٔصل      
ۤإي هالصهصـلة  ، ا على حاصلووالزملة أخد، جوزك

بنوهـا مـن   ، الضحك اخلفي: يريدون، َهْي عيب
  .حكاية الصوت

  .تصهصل للمطاوعة: وبنوا منها
صـهل  : من مفردات الثاقفني، عربيـة  :ٔصَهل      
  .صّوت: الفرس

  .الكلدانية مثلها ويف، ْصٔهل: ويف السريانية
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ٔصٔوى، بٔصِوي ٔصـِوي مـن   : يقولون :ٔصٔوى      
  .صاح): العربية(حتريف صأى الفرُخ ، قحف راسو

  .ْصَوا: ويف الكلدانية، ْصوٓا: ويف السريانية
: يقولـون ، انصوى للمطاوعـة : وبنوا منه

  .انصوۤينا واهللا من هاالوالد
، ضربٓو ْصواب حرطمـوٓ : يقولون :الْصٔواب      

جاء : مصدر صاب الشيء): لعربيةا(حتريف الَصْوب 
  .ونزل من َعُل

  .الصوابات: ومجعوه على
، چرقـوا صـواب  ، نسفوصـواب : يقولون
حكم صواب على بند رقبتـوأوعلى  ، كبسوا صواب

  .أكل صوابات كترية، بيضو
أجاه صواب مابنٓبت عليـه  ]: من كنايام[

ومكان اجلـرح الينبـت عليـه    ، جرحه: أي(شعر 
  ).شعر

، احلق: عربية: من مفردات الثاقفني :الٔصواب      
  .ضد اخلطأ والغلط، الصحيح

غـري  : ب مبعـىن اناصو: واستمدت التركية
  .صحيح
، من يزاول العمل يف الصوف: عربية :الٔصّواف      

  .بّياع الصوف
  .وبيت الصّواف يف حلب إسالم ونصارى

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

: دفتر الصوايف: االدوبيمن اصطالح  :الٔصوايف      
  .ل فيه البضائعدفتر تسج

: -بفتح الصاد-الَصّوان : من العربية :الٕصؤّان      
  .حجر شديد متماسك قاس يقدح به

  .لوااوهم أم، الَصّواَنة: وواحدته
  .وهم رّدوا، الَصّوانات: واجلمع

  
  
  

: تلعبة خـٓود هـا  ]: ومن ألعاب السهرة[
قـه  يميني رف هارجيلسون دائرة وكل واحد ميسك بيس

 لى هذا فيمناه ميسك ا رفيقه عـن وع، على اليسار
وتتحرك األيدي مينة ويسرة حىت تصل ميني كل ، ميينه

ذي على يساره تتحرك علـى  واحد إىل ميىن رفيقه ال
ويودع خامت يف يـد  ... هات خود هاتنغم خود 
ويف وسط ، واخلامت ينتقل من يد إىل أخرى، أحدهم

يقبض على اليد الـيت فيهـا    احللقة رقيب مهمته أن
: وأخريًا يقف دوران اخلامت ويصيح مجـيعهم ، اخلامت

وعلـى الرقيـب أن   ، كّلومالن متل حجر الصّوان
  .يعرف
: من العربيـة ، أجا لصويب: ولونيق :الصٓوب      
  .اجلهة، الناحية: ْوبالَص

مـا َبحسـن   : عم بتقول يل]: من قلتنام[
  .بساوّيا وهداك الصوب، َبساوّيا

بشـّد اللحـاف    كل مـن ]: من كنايام[
  .لصوبو
وهـم  ، سّدده: ب السهمّوص: عربية :ٔصؤّب      

  .أصاب اهلدف: يستعملوا مبعىن
  .التصويب: واملصدر

  .اْملصوّۤب: واسم الفاعل عندهم
  .اْملصؤّب: واسم املفعول عندهم

هادا هّزاز قـاووق أش مـا   : يقولون :ٔصؤّب      
: صـّوب رأيـه  : عربية، كحكيت بصّوب لك رأي

  .حكم له بالصواب
صـٓؤبه عـن   : من التركية: أوالّصوّبة :الصٓوبّٔا      
، موقد متحرك يسـتعمل للتدفئـة  : ZOPPA: األملانية

  .وأنبوب دخانه متصل باخلارج
  .الصوّبات: ومجعوها على

  ،اِملدفأة: وضع هلا امع العلمي العريب
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  .ملتواستع، املدفآت واملدافئ: واجلمع
الصـوباجي أو  : ومسوا املشتغل فيها وبائعها

  .الصوبه جي
  .الصوباجّية: واجلمع

وكـذا يف  ، پّٔآوز: ويف جنويب تركية يسموا
  .زوپا أوزوپايل: ماردين

  .صوْبَية: واحلمويون واحلماصنة يسموا
كٓو ٔبقْعۤور رقبتـك وبسـاوّيا   ]: من سبام[
  .بوري صوَبا

  .سوبا: انظر :صؤبا      

موظـف  : رئيس املاء: تركية مبعىن :ُصوباَشي      
كان يقوم بتوزيع مياه القناة يف حلب وتوزيع ميـاه  

  .النهر يف األرباض والبساتني
  . الشوباصي: ها العوام ىلويغلب أن حيرف

  .انظرها
  .الصابور: انظر :صٓوبر      

  .سوبط: انظر :صٓؤبط      

، ن مبعىن استعملهبنوا الفعل من الصابو :نصٓوَب      
  .صّبن: وال يقولون

صـوبن  : -كعادته  –قال » الرائد«على أن 
  .نظفه بالصابون: صوبنة الشيَء

  .تصوبن: وبنوا منه للمطاوعة
صٓوۤبن يف احلّمام بعـد مـا   صوبنواْمل: يقولون

  .كّيستو
يقوم القرباط بوضـع حبلـة   ]: من عادام[

  .زبۤلطاملشنقة يف رقبة املشنوق بعدما يصوبنّوا تت
فسد : يريدون، صوبن الربغل: يقولون :صٓوَبن      

بنوا ، لطول الزمان وصار أملس لدى ملسه كالصابون
  .الفعل الالزم هذا من الصابون

  
  
  
  

  .الصوبا: انظر :الصٓوبّٔة      

ماتتلقفه األذن : الَصْوت: من العربية :الصٓوت      
هتز به من حدث القرع أوالقلع إذ تز به األجسام في

وهم استعملوه حديثًا يف انتخـاب املرشـح   ، اهلواء
  .وحنوه

  .الصوط: وهم يلفظوا
  .وهم حيذفون اهلمزة، األصوات: واجلمع
  .ْوَتأص: ويف الكلدانية، ٔصوتٓا: ريانيةويف الس

  .والعرب مسوا اللحن بالصوت
يكثـر  : لفنـديك » املرآة الوضّية«وجاء يف 

  .حسن الصوت يف احللبيني
صاح صوت مـن قحـف   ]: مهممن كال[
) أومّوالـومن راسـو  . (فالن صوتومن راسو. راسو
عّلـى  . وّطى صـوتو ، ال يتأثر برأي غريه: يريدون
أخد كم صوت من قرايبينـويف  . هّدا صوتو. صوتو

  .اإلنتخابات
صـوت حممـد   : سامع الصوت: ويقولون

  .وعلي
  .مسع: انظر

سـرى  : يريـدون ، دّب الصوت: ويقولون
  .اءصوت والويل النس

فـالن أعطـى   : واستمدوا من الغرب قوهلم
وصوت الشعب مـن صـوت   ، صوته لفالن املرشح

  .الرب
. صٓوتٓو صٓوت ٕبهِري البوط]: من كمام[

لوكـان  . صوتواحلنون بياخد الوبا وجبيب الطاعون
اطٔلقي . الصوت العايل ببين ْبيوت كان للحمري ْقصور

ـ   . كوعلِّي صوۤتك ال فرۤشة حتۤتك وال حلـاف فوق
  ).جيب إخفاؤه: أي(صوتوعورة 

صوتومتل طاحونة الربغـل  ]: من تشبيهام[
  .اللي دشالّيا ْمعّطلة
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  .صوتوبّرتل الْطيور مالسما]: من كنايام[
أطلقها اآلالتية على صوت  :الصٓوت النحاسي      

  .املغين القوي إال أنه ال يطرب
  .صات، أومبالغة يف صات: عربية :ٔصؤّت      

  .تصويت: مدت التركيةواست
معظم النـاس صـّوتت للحـزب    : يقولون

  .صار انتخاب فالن بالتصويت. الفالين
  .الذنب: ُصوج أوصوچ: من التركية :ُصوج      

الصوج علـى  ، الجتازيه ما لوصوج: يقولون
  .أهلو

الصوج موعليـك الصـوج   ]: من غنائهم[
  .عاللي سلمك روحو

، مالوصوجعم بصوجوه وهو: يقولون :ٔصؤّج      
: ل من الصـوج املتقدمـة ملعـىن   بنوا الفعل على فّع

  .عّده مذنبًا، هجّرم
  .تصّوج: وبنوا منه للمطاوعة

مركـب  :SODE :من اللغات األوربية :الٓصودا      
  .م الثنائيةوكيميائي يتألف من كربونات الصودي

بنوا الفعل ، ضربوكف صورو: يقولون :ٔصٔور      
  .طنني األذن ودوّيها): ةالسرياني(من ٓصٔورٓتا 

  .ٕانٔصٔور:وبنوا منها للمطاوعة
سرائني يف يوم القيامة بنفخ إ: يقولون :الُصور      
وال يسـتعملوا إال  ، القرن ينفخ فيه: عربية: رالصو

  ...سرافيل هذايف صور إ
ك توفيين دينيت ؟ لوقت ما إلميت بّد: يقولون

 ئني بالصور؟اسرينفخ إ
  
  
  
  
  
  

، جعل له صورة وشكًال: رهوََّص: عربية :ٔصؤّر      
ر له احلادثـة هيـك   صّو: وهم يقولون، رمسه، نقشه

  .وصفها: هيك، يريدون
: صور، وهـم يقولـون  َت: ومطاوعه العريب

  .تٔصّور
تصـوير وتصـويرات   : واستمدت التركية

  . وتصّور وتصاوير
: ويف الكلدانيـة ، ر وٓصرٔصٔي: ويف السريانية

  .َصَير وَصر
  .ورُصَي: يةويف العرب

  .راملصوّۤ: ر، وهم قالوااملصوِّ: واسم الفاعل
وترى على جدار جامع مهمنـدار املقابـل   

لعن مـن  : يف احلجر مؤداه للمحكمة الشرعية نقشًا
  .يبيع الصور هنا

  .الصورة وتّصور: انظر

  .ارم صّور جرميتوللشرطة: ويقولون
  .التصوير عند اإلسالم: ٧٦ص ١س: جملة احلديث انظر

: ٦٣ص ٣عدد، ١٧التصويريف القرن : ١٠ص ٦عدد  ٧س:وجملة األدب
: ٣٥ص ١عدد ١٢وس، التصوير: ٩ص ٨وعدد، التصوير عند العرب

: ٥ص ١عدد ١٧التصوير، وس: ١٥ص ١١، وعدد١٩التصوير يف القرن 
  .التصوير عند العرب

  !رك يا قمريمن صّو جّل]: من أغانيهم[
  .اعزاز من قرى حلب يف الباب ويف :صوران      

كما يرى األب ، العنقي: صورٓنا: من االرامية
  .١٩٨ص ٣٨س: املشرق :أرملة يف

  .ركل ما يصّو، الشكل: عربية :الُصؤرة      
  .وهم رّدوا، رَوالُص: واجلمع

ومثلها ، صورة وصورت: واستمدت التركية
  .الفارسية

ــريانية ــورة يف الس ــورتٓا: والص ويف ، ص
  .صورتا: الكلدانية
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  .صوره: ربيةويف الع
صـورة  ال وفالن ال سرية ]: من كمام[

  ).فيه جناس(
البيت اللي فيه صورة مـا  ]: من اعتقادهم[

  .بتدخلواملاليكة
يف اجلغرافية وفيه  وأذكر أن ايب اشترى كتابًا

وكل صورة شطب على عنقها بالقلم ، بعض الصور
أنـا  : احلربي، وكنت سألته عن عمله هذا، فقـال 

مة أن أدخل احلياة يف هذه الصـور،  مكلف يوم القيا
ال منذ اآلن فال يكلف الّله نفسًا إ واذا بترت أعناقها

هب أا مل تبتـر  : وما خطر ببايل أن أقول، وسعها
ـ ا، تكليف اإلرقا و نفسـه  نسان يإيداعها احلياة ه

  .عتقادولكن هو اال، أليس يف وسعه
يبين  ورمى حجر صوري بّد: يقولون :الصوري      
نسـبة اىل سـور   : بيت جديد، حتريف السوري فيه

مركب من كربونات الكلسيوم وأحد أكاسيد ،املدينة
  .احلديد املسّمى الليمونت

  : واحلجر الصوري هذا يف حلب أربعة أنواع
الصوري البقدونسي، وهواألصفر الفاقع وفيـه   -١

وهوأرقى أحجار ، نقاط خضر تشبه شكل البقدونس
  .ن مقطعه بعيدينحلب وأمتعها وأغالها، وكا

، وكنيسة اليهود القدميـة يف حبسـيتا منـه   
 .وتسمى الصفرا

ومعظـم  ، الصوري األصفر غـري البقدونسـي   -٢
  .ومقطعه عديد، لواوين حلب منه

على طريق  نسبة اىل قرية بريج، صوري الربجييال -٣
 .الصاخور

 .الصوري األنصاري نسبة اىل قرية األنصاري -٤
فرخ الطـري  : صوصٓا: نيةمن السريا :الُصوص      

 .والدجاج وحنومها
  
  
  

  .واص والصيصانالْص :ومجعه
ـ الَن: وفرخ هذه الطيوريسمى يف العربية ف ْق

  .وبف والُقْقوالِن
  .صـّوص وفعـل صوصـى   : وبنوا منه فعل

  .انظرمها

ما بقى يف الضيعة صوص ابن ]: من كالمهم[
  .يومني

  .أنته لّسعك صوص]: من كمام[
اسكت : من التركية: وص ْؤالنأوص :صوص      
  .يا هذا
بنوا الفعل ، جۤيجتنا ٔصٔوۤصت: يقولون :صؤّص      

صـار  : على فّعل من الصوص مبعىن الفـرخ ملعـىن  
  .للدجاجة أصواص

  .الصوص، وصوص التالية: انظر

: لّسعك فرخ عم بتصٓوصي: يقولون :صٓوصى      
: بنوا الفعل على فوعل من الصوص مبعىن الفرخ ملعىن

  .صّوت تصويت الصوص
  .الصوص وصّوص السابقة: انظر

عبارة وحيـد سـرييس    وكنت امسع كثريًا
حلب يقول ملالعبه إذ ينصب له  السطرجني الكبري يف

  .روصوصي رو: وينجح يف تنفيذه شركًا
ومثلـها يف  ، غـرد : صوصي: ويف السريانية

  .الكلدانية
ىل نسبة اىل القضاء صاسون التابع ا :الصوصاين      

  .مدينة بتليس يف األناضول
  .الصواصنة: واجلمع 

 ويهاجر اىل حلب كثري منهم يزاولون غالبـاً 
  .الفرانة

ـ فدا«ب اوترجم صديقنا نزار خليلي كت د ي
  .رمنيةعن األ »الصوصاين

 وتسود يف حلب حكاية الصواصـنة علـى  
 ا من بلدنا صاسون ميت صوصاين لنروطلعن: لسام
ن، وكنا كلنا شباب أمـا  ا؟ حللب تنشتغل فّر!لوۤين
ـ رطلني قّب) كرا(شوارب شربين : شباب ة يعة طويل
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صطعش صبطعش منديلة، مشينا مشينا طلع علينـا  
ؤالن صوصاين هات مصاري : واخد عجوز وصاح

كلكن، هجم علينا هجمنا عليه، ضـربنا ضـربناه،   
جرحنا جرحناه، وقتل منا عشرين وراح، بقينا متانني 

)... كرا(باب، شوارب صوصاين لكن شباب أما ش
  ).مث يطلع عليهم صيب وهكذا اىل بلوغهم حلب(

صوصـاين  : يهزج األوالد]: من أهازجيهم[
  .كلب حصاين

د ر ٔباب بـربٓ سكّۤ: ويقلدون كالم الصواصنة
  .عجني جبي معۤلم خبرب دۤنا

ذا كان ورقه عب إيقول الال]: من كمام[
ـ وت(ورق بنهدى لصوصانة : سيئًا ري قال يف كثري غ

: أي(النص نص ملوك والعطا عطا صواصنة ). الورق
  ).الكالم اجلميل، أما األجر فتافه

صوصـل الـرز والعـدس    : يقولون :صٓؤصل      
صب عليه املاء وحركه لريسب : يريدون... والفحم

مل جند هلا أصال، لعلهم بنوا . احلجر يف أسفل الوعاء
  .انظرها  .من فعفل من صّول

  .شعر الشاة: ةعربي :الصوف      
صوف الغنم، وشعر املاعز، ووبـر  : يقولون

  .اجلمال
  .الصواف: األصواف، وهم يقولون: واجلمع

الصـوفة والصـوفاي   : والواحدة عنـدهم 
  .والصوفاية

  .افالصّو: وبائعه
  
  
  
  
  
  
  
  

  .سالم ونصارى يف حلبيت الصّواف إوب
  .اۤفةّوالص: اف عندهمّوومجع الص
وزّنار جّزة صوف وجراب صوف : يقولون

  ...صوف وقميص صوف ولباس صوف و
  .صوف بصوف: ويقولون

  .٤٩ص ١جـ» يف وثائق تارخيية عن حلب«

حلب كانت تصـدر   :٢٠٣صعن سوڤاجه 
ومنه يصنعون األقمشـة   ١٧١٦الصوف ألوربة سنة
  .اليت ال تبتل باملطر

هات اليومة صوف وخدوغدا ]: ممن أمثاهل[
  .فخارو

ـ (محـرا   صوفتو]: من كنايام[ : دونيري
  ).معروف بني الناس ومشهور كذي عالمة فارقة

املتصل باهللا الفاين : سالمياصطالح إ :الصويف      
فيه الباقي به، ختّلص من الطبائع احليوانيـة وختلـق   

  .بأخالقه
  .الصوفية ومجعا التصحيح: واجلمع

: واستمدت الفارسية والتركية  واألورديـة 
  .صويف

  . ودائرة املعارف للبستاين ،انظر دائرة املعارف اإلسالمية
  .معىن الصوفية: ٣٣ص ١٦عدد  ١س: انظر جملة الثقافة

ومثة . لباسهم ٢٣٣وص ، الصوفية: ٢٣٠ص : وانظر التذكرة التيمورية
  .مصادر كثرية قدمية وحديثة

  : واختلفوا يف أصل كلمة الصويف على مايلي
ىل لبس الصـوف علـى اجلسـد    أنه منسوب إ -١

  .تزهدًا
والنسبة على غري ، نقيض الكدر: الصفاء أنه من -٢

 .قاعدا
خيار كل شيء، والنسبة علـى  : ةفوأنه من الص -٣

 .غري قاعدا
اخلايل من الشوائب والنسبة على : أنه من الصايف -٤

 .غري قاعدا



١٩٠ 
 

مسجد يف املدينة كان يأوي : أنه نسبة اىل الصّفة -٥
 وقـد ، مهـاجراً  ٩٣ اليه فقراء املهاجرين، وعددهم

  .والنسبة على غري قاعدا، يقلون وقد يكثرون
 .أهل الصفة: ١٣٤للحسيين ص » الثمرات«انظر كتب 

  .احلكمة: اليونانية »صوفيا«أنه من  -٦
، ابن عريب، احلالج: سالموأشهر صوفية اإل 

ابن فارض، عبد الغين النابلسـي، جـالل الـدين    
  .الغزايل، السهرودي، الرومي

 . بنكر ال بويفال: صويف]: من كمام[
أذابـه  : س باملصولصّول الكل: عربية :لٔصؤّ      

تـراب  ج ما فيـه مـن   نقاه، أخر: باملاء، والقمح
  .وحجارة باملاء

  .انظرها  .صوصل: وبنوا منها

الـتطهري  ، النقـاوة : ٓالصوٓل: ويف السريانية
  .ٔصۤلل: وفعلها، والتنظيف، التصفية

تصـفية   :SOLDE: مـن الفرنسـية   :الٓصولد      
  .الرصيد، احلساب التجاري

: ضربوصـولد : ويقولون يف لعبـة الپـوكر  
يريدون قامره على كل ما على مائدة القمـار مـن   

  .مبالغ
من ألعاب ورق   SOLO:من اإليطالية :الٓصولٓو      
ستقالل، مسيت بذلك ألن راد واالمبعىن اإلنف، الشدة

من فصول اللعب فيها أن يعلن الالعب أنه وحـده  
  .يقدر به أن حيارب زمالءه الثالثة معًا لك ورقًامي

 .صـام : مصـدر : الصوم: من العربية :الصٓوم      
  .انظرها

  .ٓصوم: ويف األرمنية
  .صوم رمضان نشأة: ٦٣ص ٣٠س: انظر جملة املشرق

وساد (أطول من شهر الصوم ]: من أمثاهلم[
هذا املثل يف سورية والعـراق ولبنـان والكويـت    

 ).واجلزائر
  
  
  

  .جعله يصوم: مهصّو: عربية :مصؤّ      
  .ه ورفعهعّال: صومع البناء: من العربية :ٓصومع      
املكان املنفرد : الصومعة: من العربية :الصٓومعة      

يف االنـزواء   يسكنه الراهب أواملتعبد رغبـة منـه  
مث أطلقت على الـدير، عـن   ، ن الناسواالنعزال ع

  .س الكرملياليونانية كما يرى األب أنستا
  .SUMMA: ويف الالتينية
  .SOMAET:ويف احلبشية
ـ عم بعّم: يقولون ـ ر وبعّل كّنـي  ، يي وبعّل
  .بّدويبين صومعة

  .الراس صومعة احلواس]: من استعارام[
استعاروها من الصـومعة املتقدمـة    :الصٓومعة      

على املستودع الفّني للحبوب يـبىن   وأطلقوها حديثًا
راعى فيه قابلية تبخري احلبـوب  ممن البيتون املسلح 

ويبىن قرب حمطات القطار، اوإبادة حشرا.  
تلفظ كافهـا   -صوك : من التركية :الٓصون      
األخري، من مصطلح لعبـة الكـالل   : ومعناها -نونًا

اإلينچ مث : ، وبعدهالباش: ب، قبلهتطلق على ثاين الع
وكان مفادها األخري ألن أصلها بـني  ، القاق انظرها

  .عبني اثننيال
وبنوها علـى  ، يطالصّو: ويلفظوا :الٔصّويت      

ملن يرفع صوته بالغنـاء  ) العربية(فعّيل من الصوت 
  .وملن هو حسن الصوت، وغريه

  .يۤتةالصّو: ومجعوها على
ملن ) العربية(بنوا على فّعال من صابه  :الٔصّياب      

  .يصيب اهلدف كثريًا
  .صابةالكثري اإل: وبالصّي: وعربيها

   



١٩١ 
 

فيهـا  : يريـدون ، ابةهاملرا عينا صّي: يقولون
  .تأثري سحري يزيل النعمة مما تنظر إليه حبسد

. مصدر صـاح : الِصياح: من العربية :الْصياح      
  .انظرها
  .الكثري الصياح: عربية: الٔصّياح      

ومسوا من يصيح يف السجن ينادي السـجناء  
  .الصّياح: بأمسائهم مسّوه

]كما كل ديك على مزبلتوصّياح]: ممن.  
ياحه أحسن ماۤجليۤجة َرالبيضة ْب]: من أمثاهلم[

  .ّئاحهصال
قطعـة  : أطلقوها على لعبـة األوالد  :الٔصّياح      

خشبية خمروطية الشكل يف رأسها مسمار خمروطـي  
 غليظًا خيطًا يلف األوالد على خشبه، الشكل أيضًا

ّمسـوه  ، مث يرمى على األرض  بقوة فيدور ويـدور 
أصل امسـه  : اح ألنه يصيح لدى دورانه، وقيلالصّي

  .جيول: السّياح ألنه بدورانه يسيح أي
  .الدّوامة: وعربيه

  . فالن عم بربم متل الصّياح]: من تشبيهام[
من يصيد حيوان الرب واملـاء  : عربية :الٔصّياد      
  .واجلو

  .دَيَص: ويف العربية
  .ٔصٓيدا: كلدانيةويف ال، ٔصٓيدٓا: ويف السريانية

  .صاد واصطاد: انظر
  .يةوانظر قاموس الصناعات الشام

  . مالواوهم أ، ادةالصيَّ: واملؤنث
: ويسمون احلجرة يف الطاولة جتلب من بعيد

مهمتها اصطياد حجر من أحجار : يريدون، الصّيادة
  .اخلصم

  
  
  
  

لوكان يف البوم خـري مـا   ]: من كمام[
مة يف سورية ولبنـان  سادت هذه احلك(فاتوالصّياد 

  ).والعراق
العصفور عم بتفّلى والصـياد  ]: مثاهلم من أ[
  .ىقّلعم بت
  .أبواهلدى :الٔصّيادي      

  .أبو اهلدى الصيادي: انظر

لب خري اهللا الرفاعي شيخ مشايخ ح :الٔصّيادي      
  .١٨٦٢مات سنة، له زاوية قرب القلعة

  .ئغحرفة الصا: الِصياغة: من العربية :الْصياغة
  .الصايغ وصاغ: انظر

  .فالن كالموْصياغة]: من استعارام[
  .بل احلّصفخذ من خالد يف ج :الْصياۤلة      
  .انظرها  .الصيام كالصوم: من العربية :الْصيام      
  .السيباط: انظر :الصيباط      

  .بيض القمل: الِصيَبان: من العربية :الصيبۤان      
ـ : ريبمفرده الع : وهـم يقولـون   ،واَبةالُص

  .الصيبانة والصيباناي والصيباناية
  .١٧٧ص ١جـ: انظر اية اإلرب للنويري

  .الصؤابة: واحليوان للجاحظ يف فهرسه

ـ ّر املال جب]: من كمام[ ّر املال والقمل جب
  .الصيبان
: مـن العربيـة  : الصيط: ويلفظوا :تيالِص      
  .الصيت احلسن، كر املنتشرالِذ: الِصيت

  .الصيطان: ون الصيت علىوجيمع
  .واشتقاقه من الصوت

]: وينادي الولد الذي يبيع ميت الليمـون [
أوهـون  ، هـون أبوالصـيط هـون   ، نقطة بعجوة
  .أبوالصيطان

 زيـد والفعـل   الصيت ألبو]: من أمثاهلم[
كالمها من شخصيات سـرية بـين   (لدياب بن غامن 

الكّبـة كبكبـا   . ِصيت ٕغنۤا وال صيت ٕفْقر). هالل
  .ان لكن الصيت ألم ْفالناجلري
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ناس بطلع صيٓتن وناس بطلع ]: من كمام[
  .صرٓمن
أطلقوها على ضرب مـن ألعـاب    :الِصيۤچة      
: ولعلـها مـن التركيـة   ، مل جند هلا أصًال، الكعاب
  .القفز: صيچران

  .بالغ يف الصياح: عربية :ٔصّيح      
  .انظرها . مصدر صاح: عربية :الٔصَيحان      
مصدر صـاح  : الَصْيحة: من العربية :الصۤئحة      

  .كالصياح والَصَيحان
  . مصدر صاد: الَصْيد: من العربية :الصۤيد      
  .انظرها

ويطلق هذا املصدر ويراد به اسـم مفعـول   
  .كالعقل مبعىن املعقول
  .صيَدا: ويف الكلدانية، ٔصْيدٓا: ويف السريانية
  .َصْيد: ويف العربية

وعالصـيد  لكلب البدَّك جتّرا]: من كمام[
  .فالن صيدتوجرادة. بيس منوومن صيدو

  .الصيد ملن َسبق]: من أمثاهلم[
  .فالن كْتري النّط قليل الصيد]: من كنايام[

من ، الصيدالين والصيديل: يقولون :الصۤيدالين      
الصيدالنّية، : ومؤنثها، الَصْيدالّين والَصْيدّيل: العربية
بًا لالشتراك يف نجت، الصيدلّية: يديليف الص واومل يقول

: ولعلهم قـالوا ، األدوية الصيدلية اليت هي مكان بيع
  .هلذامراعاة الصيدالين وخالفوا القياس 

         .الصـياْدلة : وهم قـالوا ، الَصياِدلة: واجلمع
  .انظر الصيديل

  .ة التاليةالصيدل: انظر

  
  
  
  
  
  

عن الفارسـية  ، ةالَصْيَدل: من العربية :الٔصْيَدۤلة      
  .صنعة تركيب األدوية وطرق املعاجلة ا: عن اهلندية

كان املصريون القدامى يدرسون الصيدلة يف 
، كما يف منف وطيبة وغريمهـا  دور ملحقة مبعابدهم

  .ويسمون معهد الصيدلة هذا بيت احلياة
  .٢٨١ص ١٠٨س: انظر املقتطف

غل املشـت : الَصـْيَديلّ : من العربيـة  :الصۤيديل      
  .الصيدالين: انظر  .بالصيدلة

  .الَصياْدۤلة: وهم قالوا، الصيادلة: واجلمع
 ١٩٦٠عدد الصيادلة يف حلب سنة: إحصاء

  .صيدلّيًا ٨٤هو
مكان صـنع  : الَصْيَدلّية: من العربية :الصۤيدليّۤة      

  .األدوية وبيعها
  .الصۤيدلّيات: وهم قالوا، الَصْيدلّيات: واجلمع

ـ : ويف السريانية : ويف الكلدانيـة ، يْدليوتٓاَص
  .صيدليوَتا

فتح أول صيدلية يف حلب شكر اهللا شلهوب 
  .١٨٨١بعد أن خترج يف الصيدلة من فرنسا سنة 

ه وغّيره من صـورة  حوّل: صريه: عربية :ٔصئّر      
  .أومن حالة إىل أخرى

أش : أش أصيّۤر؟ والنصارى يقولون: يقولون
  أسّير؟

  .ر الشغلْتصّي: وبنوا منها للمطاوعة
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  .ويف الكلدانية مثلها، َصَير: ويف السريانية
، أوقـدها : يريدون، صّير النار: يقولون :صيّۤر      

  .أواحلطب نارًا، ر الفحممن صّي: والتعبري عريب
  .واملصدر التصيري

  .ْتٔصّيۤرت النار: وبنوا منها للمطاوعة
  .بنوا الفعل على فّعل من الصيت :ٔصئّط      

  .انظرها 
  .التصييط: واملصدر عندهم
  .املصيّۤط: واسم الفاعل
  .األصئّط: واسم التفضيل

  .انظرها   .مصدر صاغ: عربية :الِصيغة      
: واستعملوها مصدرًا مبعىن اسم املفعـول أي 

  .احللي املصوغة
  .احللي يف التاريخ: ٥١٨ص ٤س: انظر جملة العصبة

أحـد  : الَصيف: من العربية :الصۤيف      
، يقع بـني الربيـع واخلريـف    السنة األربعةفصول 

، أيلـول  ٢١حزيـران وينتـهي يف    ٢١ويبتدئ يف 
  .وهوفصل احلر

  .الۤصيفي: والنسبة إليه عندهم
  .الصيفي: انظر

موسم الزراعـة  : الصيفي، يريدون: ويقولون            
  .الصيفي

  .١٦٩ص ١جـ: انظر اية اإلرب للنويري

َقْيَطا : يف الكلدانية، َقيطٓا: وامسه يف السريانية
  ).بالطاء املهملة(

  .قظ: ويف ملحمات أوكاريت
اسم موسم معروف : الصيف: قال أّدي شري

... حبذف شـطره األخـري  : »َسپيدَبر«معّرب عن 
، فـوق : أي» َبر«أبيض و: أي» َسپيد«مركب من 

  .وسبب التسمية ظاهر
  
  
  

يريد أن األرض ختلع ثوا األخضر وتلـبس  
  .ثوب أدميها
  .العطلة الصيفّية: قولونوي
). وفيه اجلناس(الصيف ضيف ]: من أمثاهلم[

) وفيه اجلناس أيضـاً (برد الصيف أحد من السيف 
وساد هذا املثل بلفظ يدانيـه يف سـوريا ولبنـان    (

  ).وفلسطني والعراق ومصر واجلزائر
وساد هـذا  (بني تشرين وتشرين صيف تاين 

ـ     طني املثل بلفظ يدانيـه يف سـوريا ولبنـان وفلس
ْشباط إن شّبط وإن لّبط وإن خّبط رحيـة  ). والعراق

لوكان للصيف إم كان ملا بروح بتبكي . الصيف فيه
احلّمام يف الشتا الْتعدي على بابا ويف الصيف . عليه

عيد التجلي بقول للصيف ولِّـي  . اجعال دابك ودابا
  ).مثل نصراين(

يق ويف لبيت يف الشتا غرها]: من كمام[
هدول يف الصيف عـّدادين ْجمـال   . الصيف حريق

  .ويف الشتا دعوه جّية
اهللا جيعل صيفنا صيف وشتانا ]: من دعائهم[

  .شتا
، أقام فيه صيفًا: صّيف يف املكان: عربية :ٔصّيف      
دخلنا يف فصل : يريدون، صّيفنا: لون أيضًاووهم يق

  .ارتفعت درجة احلرارة: الصيف أي
املنسـوب إىل  : ْيفيالَص: من العربية :الصۤيفي      
  .الصيف

  .املوسم الصيفي: ومنه
  .الصيايف: وجيمعونه على

  .مصدر صناعي من الصيف :الۤصيفيّۤة      
  .صۤيفيتنا ْمَبيّٕنَتا حدّۤة: يقولون

، أنضف مالصيين: يقولون يف املفلس :الِصيِني      
، يريدون أنه فقـري  ،اليستعملوا إال يف هذا التعبري

والكالم فيـه  ، ملالسته اليعلق به شيء ذلك أن اإلناء
  .بالغة
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أطلقوها على اإلناء النحاسي الكـبري   :الِصينيّۤة      
  .املنسوب إىل الصني: سيين أوصيين: تأثرًا بالتركية

  .الصينّيات والصواين: ومجعوها على
  .ضرب من األواين: سيين: ويف الفارسية

، الصـينّية : واملغرب األقصى يسميها أيضـاً 
  .الصوايين: ى صانعهاويسم

: أما دمشق ومحاه ومحص فتسمي الصـينّية 
الصدر ألا تتصدر حانوت احللواين وتعرض ما فيها 

  .من ضروب احللوى
  .الصينية: ٢١٥ص ٢٢س: نظر جملة الكلمةا

: للثعـاليب » مثار القلـوب «وجاء يف كتاب 
كانت العرب تقول لكل ُطرفـة مـن األواين ومـا    

ا كلها كانت واردة مـن  وذلك أل، صينّية: أشبهه
وقد بقي هذا االسم إىل اآلن علـى هـذه   ، الصني

  .األطباق الواسعة
ويف ، ٔصـْنتآ : واسم الصـينية يف السـريانية  

  .صنتا: الكلدانية
  : وأنواع الصينيات يف حلب

، ذات اإلطار العايل: يريدون: الصينية الكنارلّية -١
لفرن يستعملوا يف الطبيخ يصب فيها أوترسل إىل ا

ويصـب  ، للكّبة بصينّية والسمك بالفرن وغريهـا 
  .الطّباخ فيها طبيخه

، ذات اإلطار القصري املعقـوف : صينية احللواين -٢
يعرض فيها حلواه من بقالوة ومشتقاا ومن مامونّية 

 ....وكرابيج و
تشبه صينية احللواين املتقدمة إال : الصينية اْملفّرضة -٣

: فيـه التـواءات أي  أن إطارها القصري املعقـوف  
فيها ، وكانت مائدة البيوت، واخنفاضات ارتفاعات

، وطاسة الشرب ورغفان اخلبز صحن الطعام املشترك
ومن هذا الصحن املشترك تغمس قطع اخلبز أوتغرف 

وقد ترتفع هذه الصينية عن األرض بشـبه  ، املالعق
رءوس على قضبان ذات حمـور   ةالكرسي ذي أربع

  .واحد

من قهوة وشـاي وشـراب   : فاتصينية الضيا -٤
وسائر ما يقدم للضيوف من مرّبى وملّبس ومنها ما 

 .يستعمل يف القهاوي
ذات الكاسات : ومن أنواعها الصينية اهلندية
 .النحاسية املزّوقة تستعمل يف البيوت

وطغت اليوم صينيات أوروپـا املتفـنن يف   
  .ومنها احلجرلّية، صنعها

 وكنت شاهدت امللك فيصل بـن احلسـني  
شاهدته يف دار احلكومة يف ، لدى أول زيارته حلب

وشاهدت احلاخام باشي يهديـه صـينية   ، الفرافرة
الضيوف هذه متخذة من الفضة وعليهـا كاسـات   
فضية على أنه أي احلاخام اشترى من امللك مدينـة  

قال هذا وأفهمه من حوله ، حلب وهذه الصينية مثنها
، ز صـالم أن تقاليد اليهود تقضي هذا العمل لتجو

  .فابتسم امللك وقبل
ُموكل من صّف صـواين  ]: من كمام[  

أوألـف  (صينية كنافة وجنبا آفـة  . أنا حلواين: الق
  .ني عالصينيةهاألرطة كّلن مْنّقاي). آفة

  :من معارضات الزيين
  وإىل الصواين كّبة نسبت فال

  فهي ِنَعم املورُد، تقصد سواها       
  واينفرشت بل ومّهدت بالص: ومنها

  )أي الكّبة(            
  فوقها السمن راح ميطر ُسحَبه      
  وكّبتنا أتتنا يف صواين: ومنها

  حممرة كساها السمن رّيا        
  والسمن منها مدرار: ومنها

  )من الكّبة: أي(                 
 يطفو فوق الصواين        
  بالكبة الصينّيْه     عقوُلنا مسبّيْه: ومنها
  بالكبة اليت أرى     جيتيت واوافرح: ومنها

  والسمن منها قد جرى            ضمن صواين حمّمرا
  .ومّنوا بصواين الكّبي: ومنها
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» يان«الظل و: »هساَي«: من الفارسية :الِصيوان      
اخليمـة  : ذات الظـل أي : واملـؤدي ، ذات: مبعىن

وهم يطلقون الصيوان علـى  ، والفسطاط والُسرداق
  .العرب الكبريبيت األمري أوشيخ 

إا من : ر أمحد عيسى إذ قالوأخطأ الدكتو
 .ما صنت به الشيء): العربية(وان أوالَصوان الِص

  .سۤايييان: ويكتبها الفرس
ويكتبها األتراك الـذين اسـتمدوها مـن    

  .صايوان: الفارسية

  .وهم مجعوها على الصيوانات والصواوين
، امـة الفسـتق  من مصـطلح كرَّ  :الِصيوان      
يطلقوا على شجرة الفستق الكبرية ألـا  : صيوانال

  .تظلل من حتتها كالسرادق
شـجرة  : اجلحش: ويقابل الصيوان عندهم

  .الفستق الصغرية
 .السيور: انظر :الٔصّيور      
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الضاد
حرف هجائي صحيح جمهور : الضاد]: ض[

، وهوأحد احلروف املسـتعلية ، من احلروف الشجرية
  .م يف حّيز واحدوهووالشني واجلي

دون اللغات السامية  –وانفردت اللغة العربية 
وإن كان ، لذا مسيت بلغة الضاد، بوجود الضاد فيها

دٔام، : لنـا لفظًا الدال تالها ألف مفخمة كقو يدانيه
ٔدخلـوا ؤدْربـٓو   : أودال بعدها خاء أوراء أوغـني 

  .ؤدْغِلي
  .*ووردت تسميتها بلغة الضاد يف احلديث

  .**يف شعر املتنيبكما وردت 
  .ويأيت استعمال الضاد يف الدرجة الثالثة

: واألتراك يلفظوا ظاء فيقولون يف ضـابط 
  .ظابط

ويف خزانتنا رسائل أّلفها األتراك يف إبـدال  
  .الضاد ظاء

، وكانت هلجة حلب جتاريهم يف هذا اإلبدال
  .واليوم قّلت

جائز يف كالم العرب أن : وعن ابن األعرايب
ني الضاد والظاء فال خيطئ من جيعل هذه يف يعاقبوا ب

  .موضع هذه
  .الضاد واللغة املالطية: ٢٨٢ص ٧س: انظر جملة لغة العرب

ــن  ــراءاتوم ــالني يف ﴿َوَال: الق  وال الظ
  .﴾الضَّالِّني

والضاد احلرف الثالث والعشرون يف ترتيب 
  .أجبدية املشارقة

وهواحلرف الرابع يف ترتيب هجائهم املـبين  
  .ل األشباه إذ كانت بعد التاءعلى مجع مش

                                                
أنا أفصح من : (( لى اهللا عليه وسلموذلك في قوله ص -  *

وقد ذكره ابن هشام في ...)) نطق بالضاد بيد أني من قريش
 .مغني اللبيب وال وجود له في كتب الصحاح

  :وذلك في قوله -  **
  وبهم فخر كل من نطق الضا    د وعوز الجاني وغوث الطريد

  .ويعدل اخلمسمائة يف حسام اجلّملي
، وهواحلرف الثامن عشر يف أجبدية املغاربـة 

  .والتاسع عشر يف هجائهم
  .ويعدل التسعني يف حسام اجلّملي
  .وهم احلرف التاسع يف ترتيب سيبويه

  .واحلرف العاشر يف ترتيب احملكم واخلليل
، َض: َض صب :يف الكتاتيب وكان يهجى

  .ِض: ِض خض،ُض: ٕض ْرَفع
بدلوا نقطة الضاد األخرية بقلبـة  واألتراك أ

  . :بعدها وسادت
  .٦٩٨و٦٩٧و٦٠٦ص٣٣س: انظر املقتطف

  .١١٧ص٩س: وجملة امع العلمي العريب
  .٢٢٥ص: للدكتور مطر »حلن العامة«وكتاب 

: الظـابط : أو حسب اللفظ التركي :الضاۤبط      
ثماين لذي الرتبـة العسـكرية   اصطالح عسكري ع

اسـتمدها  ، تبتدئ من املالزم الثاين وتنتهي بالفريق
  .َمْن يضبط األمور: العثمانيون من الضابط العربية

الٕضبَّاط أوالظبَّاط أوالظابطان   : ومجعوها على
  .-كما يقول األتراك -

، ضابط أركـان حـرب  ]: ومن تعبريام[
بط ضـا ، صف ضابط، ضابط احتياط، ضابط صف

  .ضابط شرطة البلدية، شرطة
ضابط : واستعملوها يف بعض املراتب املدنية

  .مركگضابط الـ، األحوال املدنية
  .الظابط والظبطي والظبطية: انظر

ضـجَّ   حتريـف : ْبضـوج : واملضارع :ضاج      
أومن ضاج العربيـة عـن   ، صاح وجّلب): العربية(

  .مال عنه وَعَدل: كذا
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  .جان والٔضَيجانالٔضٔو: وقالوا يف مصدره
  .ضجر، قّل صربه: جوَّظ: ويدانيه يف العربية
ورمـامش إذا  گيف نـاس  : يقول الالعبون

  .خسروا بضوجوا
ويهتف األوالد إذا حاد أحدهم عن قـانون  

  .ضاۤجت أّموۤنة ضاۤجت: اللعب
: من العربيـة : من مفردات الثاقفني :الضاْحۤية      
  .الناحية البارزة من كل شيء: الضاِحية

  .الضواحي: واجلمع
بادله : غالبه يف الضرب: ضاربه: عربية :ٔضأرب      
  .الضرب

أن : املضاربة يف التجـارة ]: ومن جمازام[
يغالب التاجر أوصاحب املشروع آخر يزاول عملـه  

  .بأن خيفض أسعاره أوجيعل لبضاعته ما مييزها
احليوان : عربية: من مفردات الثاقفني :الٔضاِري      
كاألسد والنمر والذئب والضبع ، لع بأكل اللحوماملو

  .والنسر
  .الضارية: واملؤنث
  .الضواِري: واجلمع

  .كيف متوت الضارية: ٦٦٩ص ٣س: انظر جملة العصبة

: من العربية، عم بضاضضين: يقولون :ٔضأضد      
  .خالفه، كان ضّده: ضاّده مضاّدة

  .فقد: عربية :ٔضاع      
ـ : قولونيوهم ، ياعالَض: ومصدره ياع الِض

  .الضَيعان: وزادوا مصدرًا آخر هو، خطأ
  .ضيع: انظر

ضاع عليه : يقولون]: ومن عثرات أقالمهم[
  .ضاع تعبه: صوابه، خطأ، تعبه
  .ضّيع، األضيع: انظر

  
  
  
  
  

  .رميٓووضاع غ لالشيخ فراقيع قۤت: يقولون
ماهْي ضايعة : ويقولون حني تقدمي املساعدة

  معك؟
اللي ضاۤيع لٓو ضاۤيع ْيعّلم ]: وينادي مناديهم[
  .وياخدو عالمتو

قّسم . اللي بتّمولسان ماْبضيع]: من أمثاهلم[
  .البحر سواقي بضيع

بني حاَنه وماَنـه ضـاعت   ]: من كمام[
العصاي مـاهي  . عند البطون ضاعت الدقون. ْلحاَنا

  .العقل يف الراس لكن صاحبو ضايع. ضايعة بالكلب
  .متل الضايع صاير فيين]: من تشبيهام[
. عندوزرع بضيع فيه اخلّيال]: من كنايام[

أصله من ضياع الطاسـة يف محـام   (ضاعت الطاسة 
  .الطاسة ضايعة: ويقولون أيضًا). النسوان

َعندي للسـّر صـندوق   ]: من استعارام[
إن ضاعت األمانات اجعال خمزنك . ضاعت مفاتيحو

  .عّبك
القوم بال جّهـال بتضـيع   ]: من حكمهم[
ابن احلـرام  : ابن احلرام مواللي زنت أّموفيه. نحقوق

  .ما بضيع حق وراه مطالب. اللي بضيع اجلميل فيه
ــادام[ ــن اعتق ــورة ]: م ــرءون س يق
  .ى﴾ إذا ضاع شيءَح﴿والضُّ

ياابليس ضاع الكيس : وإذا أضاعوا شيئًا قالوا
  .ولبيت العريسوإلك ونّصرّجعوونّص
  ]:من شعرهم[

  كّيتوزرعت راس توم ويف بستاين چ
  ومن مّيت الورد وعطر الفّل سقيتو          

  وغبت عنوسنة ورجعت ّمشيتو
  وضاع كل اللي حّطيتو، التوم بقي توم     
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  ]:من هنهونام[
  قومي نسري فيكي! يا عروس! يا ستنا

  من بيت أبوكي وأّمك لعالليكي    
  وْنصّب كاس اهلنا والسعد يسقيكي

  ر فيكيما ضاع امله! بنت األجاويد         
  .جعله ضعفني: ضاعف الشيَء: عربية :ٔضأعف      

  .نواوهم سّك، َتضاعف: ومطاوعه العريب
  .ٔعْف: ويف السريانية

نزل بـه  : يضيفه ضيافة هضاف: عربية :ٔضاف      
ـ : وهم يستعملوها أيضًا مبعىن، ضيفًا ه ضـيفًا  جعل
  .عنده

، ضاف عاملبلغ تكاليف النقل: يقولون :ٔضاف      
مايفيد معـىن  » املنت«وليس يف ، زاد عليه: نيريدو
، أنزل عليه ضيفًا: أن نقول حتريف أضافه الإ، الزيادة

  .فهي جماز
....: و ضاق الشيُء يضيق ضيقًا: عربية :ٔضاق      

  . وهم أمالوا، يِّقفهوض، ضّد اتسع
  .انضاق: وبنوا منها للمطاوعة

وضاق ، وضاق نفسو، ضاق صدرو: يقولون
  .الوقت

  .ضيق َنَفس: مدت التركية من العربيةواست
: التركية من الرومانية فقالـت  من واستمدا

TECNEFES.  
  .ضاقت عينومنِّي]: من استعارام[
إذا ضاق عليك الصدر كتِّر ]: من حكمهم[

  .كلما ضاقت افرح ال. من زيارة القرب
اسـم   :اِلمالظ: من العربية: أوالظامل :الٔضاۤلم      

  .جار :الفاعل من ظلم
  
  
  
  
  

  .م والٔضَلۤمة أوالظّالمالضّّٕال: ومجعها عندهم
  .ظلمو، بالظاء: وفعلها عندهم

ومسوا رجال احلكومة وال سيما رجال األمن 
  .مجاعة الّضَلمة: مسوهم
  ...ظلمه، قهره: ضامه يضيمه: عربية :ٔضام      

  .وهم أمالوا، الَضْيم: صدرهمو
  .انضام: وبنوا منها للمطاوعة

  .اهللا ال ْيضيَمك]: ائهمومن دع[
لعبة تعتمد : أوالضاما أوالدامة أوالداما :الٔضاَمه      

فهـي ـذا تـدنومن    ، كثريًا على التفكري مع احلظ
  .الشطرنج واملنقلة

والضامة رقعة شطرنج نفسـها أحجارهـا   
وكلـها ذات  ، نصفها سوداء ونصفها غري سـوداء 

  .اعتبار واحد وحركة واحدة
احلد األخـري مسيـت   حجرة وإذا اجتازت 

وحينئذ يكون هلا السلطان على كل البيوت ، الضامة
  .طوليًا وغرضيًا

: والعربية استمدت كلمة الضامة من التركية
  .دامه أوطامه
  .بل كالمها استمداها من الفارسية: وقيل

  .ومذهب أّدي شري أن األصح األول
  .JEU DE DAME: وامسها يف الفرنسية
  .DAMA: وامسها يف اإليطالية

وعرف الضامة قدماء املصريني منذ أكثر من 
  .أربعة آالف سنة

ويف متحف مصر صورة رعمسـيس الثـاين   
  .يلعب ا مع نسائه

  .١٩٤ص ٦٣وس ١٩٤ص ٥٩س: انظر املقتطف
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

 :يريـدون (فالن عم بصّف ضـامه : يقولون
أويرصف ألفاظًا ال معىن هلا أوال فائـدة  ، يفّكر عبثًا

  ).فيها
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حننه منفّضل اللحم الضـاين  : يقولون :الٔضاِني      
: -وتسّهل مهزتـه   –الضأن : عربية، على كل حلم

  .اسم جنس للغنم خالف املاعز
  ).بالصاد املهملة(ٓصان : ويف العربية

إذا قّل عليك الضاين عليـك  ]: من أمثاهلم[
  .باحلمصاين

  : من معارضات الزيين
  همن حلم ضأن نوِّعت أكالُت

  فاهلرب منه طابت الُكبَّات            
  وكذا السمني إذا تقطع ناعمًا

  فمع العجني ُتكّبر اللقمات          
  : ومنها

  بعد نضجها وحلمة ضأن قمعت
سمن اسـتوى  اليض على بب       
  فتوردا
  .أما وحلوم الضان من غنم احلمر: ومنها
  : ومنها
  ضأن شفاء للكبودالحلمة 

  اخ اجللودليس كامللفوف نّف         
  مع حلمة الضاِن         ما آن أحظى بالَكما: ومنها
  : ومنها

  هربة الضان استحالت كببا
  وببيت النار ذاقت َلَهبا      

وملا مات الزيين رثاه بعضهم فقـال علـى   
  واشووا حول نعشي حلم ضاٍن: لسانه
ال تقارشووال تقونشـووال  : يقولون :ٔضاَنش      
ال متّسه وال تـتكلم  : كلمات تركية مبعىن: تضانشو

  .معه وال تستشره
لع لضاهر البلـد، مـن   ط: يقولون :الٔضاۤهر      
  .خارجه: ظاهر البلد، العربية
  رابع السالطني املماليك :الٔضاۤهر ِبيَربس      

 ،البحريني امتدت مملكته حىت ارمينية ومنبج ومحـاه 
حـىت   ١٢٢٣عاش من سـنة ، الظاهر بيربس: امسه

غول وغلب اإلفرنج يف وقعة عـني  غلب امل. م١٢٧٧
وحّطـم قـوى الصـليبيني يف    ) يف سورية(جالوت 
مث عقـد  ، وغزا قّواده بالد النوبة والرببـر ، الساحل

كون هلم سوق معاهدة مع البنادقة مسح هلم فيها أن ي
  .جتارية يف حلب

جزءًا يف  ٥٠طبعت يف وللظاهر بيربس قصة 
 ،طبعة غـري علميـة   ١٩٠٩ - ١٩٠٨القاهرة سنة

مـع  ، ونرى أن العلم يفرض أن حتقق ويعاد طبعهـا 
العلم أن نسخها اخلطية املتعددة يف حلب وغريهـا  
، لعبت فيها يد القّصاص وحشتها كثريًا من الزيادات

  .م١٧وأقدم خمطوطاا أواخر القرن 
اعها ولسـم ، وال تزال تتلى يف قهاوي حلب

  .عّشاق
وأحد قصاصيها حممد يب دقيق العيد احللـيب  

  .امليالدي ١٣يف النصف الثاين من القرن  كان
وألف حممد مجال سرور كتابـه يف الظـاهر   

  .بيربس
:... »دائرة املعـارف اإلسـالمية  «وجاء يف 

مجعـت إىل  ، فريدة بني قصص الفروسـية العربيـة  
احلقائق التارخيية أخيلة تستند إىل التاريخ وإضـافات  

، وخرافـات خارقـة للعـادة   ، غريبة منحولة عليها
أصل كله ينسـب إىل  ... صًا حافلة باملغامراتوقص

  ...ابن الديناري
سّكر ، رد وزنطاريالدين ب: يقولون :الٔضاوي      

  .يريدون النافذة اليت ترسل الضوء واهلواء، هالضاوي
عامله بالشـّدة  ، عاسره: ضايقه: عربية :ٔضايق      

  .ومل يساحمه
  ).بالصاد املهملة(َيصيق : ويف العربية
  .وهم سكنوا، َتضايق: ها العريبومطاوع
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: من التركية، أش يل يف الضايقلو: يقولون :الٔضايقلٓو 
: »لو« أو. »يل«بعدها ، ضايقلي من الضائق العربية

  .أداة النسبة
احلالة اليت فيها : الضائقة: من العربية :الٔضاْيقة      

  .عسر وضيق
ــون، الضــائقات: واجلمــع : وهــم يقول

  .الضاْيقات
  .ضايقة مالية، ضايقة اقتصادية: يقولون

، الصغري: عربية، من مفردات الثاقفني :الَضئيل      
  .النحيف، احلقري، الدقيق
من ، هالغرض ما ْبضاۤين كتري: يقولون :ٔضاَين      
، التحّمـل ): وتلفظ الطاء ضـاداً (طايامنق : التركية
  .الثبات، الصرب

  .املضاينة والضيان: ومصدره
  .ناْملضاۤي: لهواسم فاع

  .األضني: واسم تفضيله
ضـاين إذا  . ضاين عالشغل]: من كالمهم[

دى ضاين . ي بقدر بضاينلالرّجال ال. كنت بتضاين
هالصرماية ضيان . وجع ماحدا بضاين عليه. ألشوف
ت بركـي بتقـوزن   إذا چالْشت وضايْن. أوضيانلّية

). إذا اجتهدت وثبّت رمبا كسـبت : تركيب تركي(
  ).جيب أن تثبت: تركيب تركي(ضايامنه يل 
حلقـت  ْبراوعلّي : قال لو]: من كمام[

  .للكْبراوعلّي ضاينت : قالو، لك
  ]:من أغانيهم[

  شّبعتونا رص    لعند هٓون وبس
  منضاين يومني وبس  : ور وقالشافنا الدكت
  يومني وبس يومني وبس             

شّد القـبض  : ضّب على الشيء: عربية :ٔضّب      
  .احتوى عليه، عليه

  

ضب ، ضب أغراضو، ضّب حواجيو: يقولون
بس ما ضّب ، ضب عاألّويل واآلخري، عاملصرّيات

  .لسانو
  .ضّبب والضّبة: انظر

البخار املنتشر على سـطح  : عربية :الٔضباب      
  .األرض

: فيقولـون ، ضّبب وضبضب: وبنوا منه فعل
  .ضّبۤبت وضْبضۤبت

ـ البـدّين املفلـس ب  ]: من كمام[ بض ق
  .ضباب
قندرتك كبرية حـّط ّلـال   : يقولون :الٔضبان      
وتلفـط الطـاء   (طبان أوطابان : من التركية، ضبان
قطعة من اجللد أوالقماش أواملّقوى تفرش يف ): ًاضاد

  .باطن احلذاء
  .الضبانات: واجلمع

  .»الرائد«وذكرها 
من طـابعهم  (حيٓرق ضبناتو]: من مسبام[

حيـۤرق  » دينـو «ا وأصـله ، حتريف ألفاظ الطعـن 
  ).ضبناتو
ضـۤبت، واألوىل  ضّبۤبت وضب: يقولون :ٔضّبب      

  .كُثر ضباا: ضُببت األرُض: من العربية
إذا ضّببت عشية القي مغـارة  ]: من أمثاهلم[

  .ْدفّية وإن ضّببت باكر خود عصايتك وسافر
ضـّبب  : عربيـة ، ضّبب بابو: يقولون :ٔضّبب      
  .أي القفل جعل فيه الَضبَّة: الباَب

  .فالن شغلو كلو مرتب ومضّبب: يقولون
بنـوا  ، ٔضْبٔضۤبت وضّببۤت: يقولون :ٔضبٔضب      

  .انظرها  .األوىل فعًال من الضباب

ضبضـب بـاملعىن   : ويف هلجة حضـرموت 
  .املتقدم
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، غّيمـت ضبضـبت  : ويف حلب يقولـون 
أقبل رجال الظلمة من قوجلّية : يستعملوا رمزًا ملعىن

  .وحنوهم
كتبت الشرطة ضبط : يقولون، بطأوظ :ٔضبط      

مصدر ضبط : عربية، مةأوظبط حبّقووقدموه للمحك
  .خطأه أصلح :الكتاب

واألتراك أطلقوها على التقريـر الرمسـي يف   
  .حادث

ضـبط  : يقـول املوّلـدون  » املنت«قال يف 
والذي يكتب ، إذا كتب تفاصيلها ومجلها: الدعوى

  .فيه ذلك يسمى الضبط
  .الضبوط والضبوطة: على وجيمعونه

وورد استعمال الضبط بـاملعىن املتقـدم يف   
  .العهد األيويب

أۤجـت الكبۤسـة   : يقولـون ، أو ظبط :ٔضٔبط      
وكمان ضبطوا ، وضبطت أدوات القمار والقمارجّية

أخـذه أخـذًا   : ضبطه: من العربية، جوزة احلشيش
  .شديدًا
، فالن ضبط شـغلو : يقولون، ظبط أو :ٔضٔبط      

 أو، مضـبوط  وحسابو، مضبوط وشغلو ،وضبط ّمتو
حفظـه  : ضبط الشـيء : من العربية، بالظاء كلها

إذا عجز عـن واليـة   : فالن ال يضبط عمله، زمباحل
  .ماوليه

  .ضبط درسوأوظبطو: ويقولون
  .ضْبط: واستمدت الفارسية والتركية

  .مبالغة هلم يف ضبط املتقدمة، أوظّبت :ٔضبّٔط      
إذا كنـت  . مليح ال تقـع  ظبّۤط: ويقولون

  .أخوأختك ظّبط هون
الشعر ضرب من السباع غليظ : عربية :الٔضْبع      

خمروطي قصري الذنب، يداه أطـول مـن رجليـه،    
الليل  خمروطي الرأس الغليظ قوي الفكني، يسرح يف

صيحات تشبه الضحك العـايل، يهـاجم   ويصيح 
األبقار كما يهاجم غريها ويسوق اإلنسان إىل قرب 

ـ و اك يفترسـه، ويأكـل   جاره بعد أن يضبعه، وهن
  .بًا، موطنه العامل القدميفريسته كلها غال

  .قيل يقبل التدجني، ويستعمل للحراسةو
مؤنـث، لكنـهم يقولـون     وهويف العربية

  .الضْبعات: واجلمع ةضْبع: للمؤنث
  .الضباع، وهم سّكنوا: واجلمع

  .انظرها  .ويكىن بأم عامر

 الشتاء، واعترضين ايلوقد يدخل املدن يف لي
  .يت غرب حلبقرب بي: مرة
  .٦٧٥ص ٢٠وس ٣٧ص ٣س: نظر املقتطفا

  .٢٧٤ص ٩جـ: للنويري األربواية 
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

علـى   وضبع ينام]: من دعائهم على فالن[
  .صفحتو

ـ ب: فالن متل الضبع]: من تشبيهام[ دب گ
أصله أن يدخل صّياد الضباع بيت (عينوبصدق أدنو

أم عامر : الضبع ويلّف على يده ثوبًا يتقيه به مث يسأل
وهنـا يـدخل   ، هون؟ كأنه جاء يسأل عن صحتها
  ).القيد حول فمها كما يقيد رجلها

خلص من مت الضبع ووقع يف ]: من كمهم[
  .مت السبع

طلع عليهن يف الدرب مشـّلح  : يقولون :ٔضَبع      
استوىل علـى مشـاعرهم   : شقي وضبعن، يريدون

ويسوقه حـىت   نخلوف كما يؤثر الضبع يف اإلنسابا
وبنـوا منـها   .ضـبعو : بنوا من الضبع فعل: وجاره

  .انضبع: للمطاوعة
  .انظر وضبع التالية

: يريـدون ، شوف فالن ْمضّبع: يقولون :ٔضّبع      
بنوا علـى فّعـل مـن    ، صار كالضبع منظرًا وعمًال

  .الضبع
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ديـدة عريضـة   ح: الَضّبة: بيةمن العر :الٔضبّۤة      
 ا الباب واخلشب، أي يـدخل بعضـه يف   يضبب
  .بعض

وهم مسوا ا القفل اخلشيب القدمي مفتاحـه  
خشبية ثبت يف طرفها مسـامري حديديـة   عاضرضة 

مبتورة الرؤوس تدخل يف ثقوب تقابلها يف داخـل  
  .القفل اخلشيب املتقدم فتفتحه

ترى هذه األقفال يف بعض دكـاكني بـاب   
  .اكية ويف األحياء املتطرفةاجلنان وباب أنط

  .الضّبة: وأهل مكة يسمون املزالج
  .ALDRAVA: واستمدا الربتغالية فقالت

  .الضّبات والٕضَبب: ومجعوها على
بوه وأخد الضّبة كّال، مات أ: يقولون :الٔضبّۤة      

اسم الواحدة من ضّب علـى  : من الَضّبة: من العربية
: من الضّبة املتقدمـة وجماز  -انظرها  –احتواه : الشيء
  .القفل

  .الضّبات: ومجعوها على
بنوا على الفعيل من ضـبط العمـل    :الضّّٔبيط      

  .أتقنه) العربية(
  .وبيت الضبيط يف حلب

صاح ...: ضّج ضّجًا وضجيجًا و: عربية :ٔضّج      
  .وجّلب
قلق ...: رًا منه ور ضَجضِج: من العربية :ٕضۤجر      

الضـجران  : وهم يقولـون ، رفهوَضِج، وتّربم وسئم
  .الضجرانة: ومؤنثه
بنوا على فّعل مـن ضـجر املتقدمـة     :ٔضجّٔر      
  .أضجره: وعربيها، للتعدية
بنوا على فعالن ومؤنثـه فعالنـة    :الٔضْجران      

  .انظرها  .للصفة من ضجر

: من العربيـة ، وقت الضحا: يقولون :الٕضَحا      
  .وقت شروق الشمس: الُضَحى

  
  

  .صَلى صالة الضحى: لونيقو
  .أجا لعندو َضحوّية: ويقولون

ضّحى يف نومتـو، وشـافوه   : يقولون :ىٔضحَّ      
بنوا الفعل علـى فّعـل مـن    : مضحِّي وعرفوا سببا
  .الضحى املتقدمة

ذبح، : ضّحى عالعيد، عربية: يقولون :ٔضّحى      
احلاّج الذبيحة يف وقت الضـحى أول  ذبح وأصلها 

  .، وللتضحية شروط يف كتب الفقهيوم عيد األضحى
ضـّحى  : يقولـون ]: ومن عثرات أقالمهم[

ضحى حبياتـه،  : خطأ، صوابه: وطنه حياته يف سبيل
ضـّحى  : واشتهر عند أهل العصـر  :»املنت«ال يف ق

  ).جماز(إذا بذله فدية : فالن بكذا
  .ياما ضحينا: يقولون

  .املا بضحِّي مجل ما بشبع]: من أمثاهلم[
انبسـطت  : َضِحك فالن: من العربية :ٕضۤحك      

أسارير وجهه وانفرجت شفتاه وظهـرت أسـنانه   
  .وأرسل أصواتًا تنم عن استغرابه وتعجبه وسروره

  .الٕضْحك: ومصدره عندهم
  .والضحك خاص باإلنسان

  .ٕسۤخر: الشيء وعلۤيه وٕضۤحك
  .٥٨ص ٢جـللنويري  األربانظر اية 

  .٤٠ص ١٠عدد ٢س: انظر جملة األديب
  .١٢ص ٤٩عدد ١س: لة الثقافةوجم

  ).بالطاء(طحك عليه : ويف هلجة تطوان
أنا : وهلجة حلب بنت من ضحك للمطاوعة

  .ما بنضحك َعَلّي
  .انظر املضحكة والضحكة وضّحك والضحوك

: ۤحــك، ويف الكلدانيــةُج: ويف الســريانية
  ).افًاگواجليم فيهما تلفظ . (گَجَح
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  .صحك، وصحق: اريتگويف ملحقات أو
: ٔصٔحق، ومسي الـنيب إسـحق  : العربية ويف

  .-كما يف التوراة  -يصحق أي يضحك 
جي، مست بـه  كه مضَح: استمدت التركية

  .الذي يضّحك
: العربية احلديثة من الغرب قوهلـا  استمدت

  .الضحك على الذقون
ضحك يف وّچو، ضـحك  ]: ومن كالمهم[

بعّبو، ضحك بقلبو، ضحك من حتت لتحـت، إش  
  .ا؟ضحك على بعضننمنا 

اهللا يعطينا خري ]: ومن دعائهم إذا ضحكوا[
  ).كأنه ذنب( هالضحك 
بيع مـاب . ضحكتو رطـل ]: من استعارام[

تبقي تضحكي ضحكة اجلوزة حتـت  . ضحكتوحلدا
  .إيد اهلون

 :١٢١صويف حكاية أيب القاسـم البغـدادي   
  .ضْحك الراس عند الرواس

فالن الزمان عـم بضـحك   ]: من كنايام[
وچوما بضـحك لرغيـف   . رقص لولووالدنيا عم ت

  .ضحكتووصالنة ألدنيه. السخن
. ضحاك للدينا بتضحك لك]: من حكمهم[

الضـحك بـال   . تضحك فيهبأضيع األيام اليوم املا 
  .سبب من قلة األدب

كول مازة السكران وضحاك ]: من أمثاهلم[
وسـاد هـذا   ( بوس األيادي ضحك عاللحى . عليه

لبنـان وفلسـطني   املثل على لفظ يدانيه يف سورية و
س لـبّ وس األمسر أمحر واضحاك عليـه  لّب). ومصر

شباط بضحك عالنسوان . األبيض أسود وتفرج عليه
افطار وابطـار ولوضـحكتني   ). يف نشر اخلسيل( ِ

ـ  ى ومتّدواتغّد ـ ى ولو دقيقـتني واتعّش ى ى وامتّش
  . ولوخطوتني

عاألصـلع   بضـحك : متل احلالق]: من تشبيهام[
  .ما بتضحك إال للصيب: لدايةمتل ا. بطقطقة املقص

 البضحك كتري يف زغرتـو ]: عتقادامامن [
الولد الزغري ملا بضحك . ما بتجعلك يف كربتو وچو

ومن شعر أبوحشيش . كوبتكون املاليكة عم بتضّح
  .ون يل سّنضحك وبّي :-أبوحشيش : انظر -

  ]:ومن شعرهم التهكمي[
  ه ما لصهريجإال مبّي    ما باكل الكرابيج 

  !ه، يا إخواينباكل مّي  الضحك والتهريج بني 
واحد قـالع راقـم وداميـًا    ]: من لوحام[

  بضحك ضحك عايل
  ! إش مساوي ضحكتك ٕوردك: سألو واحد

  ك اللي عم بضحك معي شلون بعذبين املَل -
هّهه ها، وشي هّهـه هـو،   : ة شي بتضحكدالعا -

  وشي هّهه هي
  !!على حسب إعراب كيفي -

من ضحك على فّعل للتعديـة،   بنوا :ٔضحّٔك      
  .أضحكه: وعربيها

ال تفرح عالبضحكك افراح ]: من حكمهم[
وتسود هذه احلكمة على لفظ يدانيها (عللي ببّكيك 

  ).يف سورية ولبنان وليبية وتونس واجلزائر والسودان
  . فالن ْبضحّۤك املخٓوزق]: من كنايام[

واحـدة  : الضـحكة : من العربية :الٕضحۤكة      
  .من يضحك منه وعليه: حك، وجمازًاالض

الكثري : وچوضحوك، عربية: يقولون :الٔضحوك      
  .الضحك، وهم يستعملوا مبعىن البشوش

ارتفاع النهار : ضحوةال: العربية من :الٔضحۤوة      
  .بعد طلوع الشمس
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  .من أمساء خيلهم :ضحۤوة      
  .الليلبركبت ضحوة ]: من توريام[

الشاة يضحي : الضَّحّية: من العربية :ةالْضحيّۤ      
  .ضّحى: انظر  .ا، الذبيحة

  .ا والضحّياتالضحاي: واجلمع
 راح فالن ضـحّية االنفجـار، أو  : لونيقو

  ...ضحية جهلوأو
ون ضحّية إذا جنا أحد يضّح]: ومن عادام[

  .عاد من سفر من ضرر أو إذا
وعندما دخلت أنا بلدة سبا ذحبـوا غـزاًال   

ت باب سبأ املتجه إىل صـنعاء وخطـو   دضحية عن
فوقها على دوّي الرصـاص، وأنـا ال أريـد هـذا     

  .ودحضت دون جدوى
  .الصفة من َضُخم: عربية :الٔضْخم      

  .ضخم التالية: انظر

  .وهم سكنوا، الِضخام: واجلمع
  .لوااة، وهم أمَمالضخ: واملؤنث
  .الضخمات: واجلمع
  .مشاريع ضخمة: يقولون

... : َضُخم الشيء ضـخامة و : يةمن العرب: مۤخٕض
  .َعُظم ِجْرمه

  .جعله ضخمًا: ضّخم الشيء: عربية :ٕضخّٔم      
ال تضّخم املسائل، َهـْي صـفات   : يقولون
  .الزغار العقول

اُملخاِلف، العـدّو،  : الِضّد: من العربية :الٕضّد      
  .النظري

  .الْضداد: األضداد، وهم يقولون: واجلمع
قال الشيخ إبـراهيم  : ]من عثرات أقالمهم[

وتعّصـب   أذنب فالن ضّدي،: يقولونو: ازجيالي
ضّد فالن، وَحَميت فالنًا ضدَّ غرميه، وكان ذلك من 

أذنب إّيل، وتعّصب : والصواب.... التعريب احلريف
  .على فالن، ومحيته من غرميه

حكم احلاكم ضّده بكـذا،  : ومثلها: نقول
  .حكمه بكذا: وصوابه

مع العلمي العريب حـني  على جملة ا وكان
ذكرت ما تقدم أن تعزوالكالم إىل مصدره، ولكنها 

  .مل تفعل
كتـب  و، تكّلم ضّدو، وقام ضّدو: ويقولون

ضّدو، ودوا ضد السم، وثار ضد دولتو، وتلّقح ضد 
والتأمني ضّد احلريق أوضد الغرق أوضـد  . اجلدري
  .صدر احلكم ضد اخلصم. املوت

ن حّدوانقلب إذا زاد الشي ع]: من أمثاهلم[
  ).استمدوه من العربية(ضّدان ال جيتمعان . ضّدول

أحلق به ....: ضّره وضّربه ضّرًا و: عربية :ٔضّر      
  .ضررًا

  .انضّر: وبنوا منها للمطاوعة
نّفـع  . ما نفعالطمع ضّر ]: من حكممهم[

  .كصديقك ْبشي ما يضرَّ
مشس الربيع بتسـّر ومشـس   ]: من أمثاهلم[

ورق : أي(اخلريـف بتـهّر   الصيف بتحّر ومشـس  
  .ومشس الشتا بتضّر) الشجر
صار ْقتال وْضراب، مـن  : يقولون :الْضرۤاب      
مصدر ضارب، ويغلب أن ترادف : الِضراب: العربية
  .عندهم» ْقتال«

  .الضرابة: انظر

  .الكثري الضرب: عربية :الٔضّراب      
  .الضريب: انظر

  .ضّراب رمل: يقولون
ضّراب السـْخن  : ]من دعائهم على فالن[

  ).يريدون نزول املاء السخن على عينيه(
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اسم الواحدة من : الِضرابة: من العربية :الْضرۤابة      
  .انظرها  .مصدر ضاربه: الضراب

واألحياء املتطرفة كان يقوم ا الضرابة باليد 
  .وباملقاليع، وال يزال

: من العربيـة : من مفردات الثاقفني :الٔضٔراۤوة      
: لكلـب بالصـيد  مصدر َضِري يضَرى ا: ضراَوةال

  .ع به، تطّعم بلحمه ودمهتعّوده وأول
. مصدر ضرب على اختالف معانيها :الٔضْرب      
  .انظرها

: ومن معاين الضرب يف االصطالح احلسايب
تكرير العدد حسب العدد املضروب فيه لينتج منـه  

  .حاصل الضرب
  .جدول الضرب: وقالوا

لح عليهـا الغـرب،   اصط× : ورمز الضرب
  .ومنها استمدوا

: حتّرك، الِعـرقُ : َضَرب الشيُء: عربية :ٔضٔرب      
: اشتد وجعه، العقـرب : اختلج، اجلرُح أو الضرس

أصابه بضربة من يـده أو مـن أي   : لدغت؛ َضربه
عضو أو بالعصا أو بالسيف أو بالرصاص أو بـأي  

  .أداة
يضرب، وهـم يقولـون   : العريب ومضارعه

  .بضٓرب
: اضـِرب، وهـم يقولـون    :ره العريبوأم

: اضَرب، والعـراق تقـول  : اضرٓوب، ومصر تقول
  .اضريب

  .انضرب: وبنوا منه للمطاوعة
  .ْطٔرف، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

عّز نصـره ضـرب يف   : واستمدت التركية
  .ضرخبانه: قسطنطينية، ومست حمل سك النقود

  .ضرخبانه: واستمدت الفارسية
الـرقم   فالن ضرب]: ام احلديثةومن تعبري[

  ...البلف يف قياسي يف السباحة، يف اإلنتاج، يفال

: ضرب وهرب أو: ويقولون يف لعب الطاولة
ضـرب  : ويقولـون .برچـاه : شّخ عليه ومشي، أو

الكمنجة أوبالطبلـة  بالعود أوباجلرس،وفالن بضرب 
  .أوعالبيانو... أوبالربظان أو

  :ومن معاين الضرب الكثرية
  .خيفق: عم بضرب قلبو

  .أصابه: ضربو الربد، ضربتوالشمس
عالسـرطانة،  . ضرب إيدو على جيبو، على عّبـو 

  .مّدها: عالكاّصة
: ضرب مشـوار ومشـوارين ومخـس مشـاوير    

  .ترته: ضرب لوجحش هوا.سار
  .نصبه: ضرب خيمتو، ضرب بيت الشعر

  .عّينه: ضرب لوموعد
  .قال: ضرب املثل، بضرب ْمعّدالت

  .مسكوكة: بة يف حلبهاملصاري مضرو
: عم بضرب النخالة بالشـعري وبطعمـي حصـانو   

  .خلطها
  .زاوهلا: ضرب ٕقرعة ضرب مندل أو ضرب الرمل أو

  .أحدث غشاء فوقه: ضرب اجلرح بسمار
  .دخل فيه ما أفرغ اهلواء منه: دوالب السيارة ضرب
  .أقام: ضرب معو صحبة

لّۤـة ورصاصـة   گضرب مببه، ضرب لغم، ضـرب  
  .ألقاها: ة ونّشاۤبةوحجرة وكّفّي
  .ألقى به: ضرب باملقالع

  .استعمله باإلخبار: ضرب تلفون، ضرب تلغراف
  .حّرك أزرارها: ضرب عاآللة الكاتبة

  .رفع يده يف تأديته: سالم، ضرب لومتنِّي ضرب لو
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يسـري  : عاملظبوط) آياق(فالن بيعرف ضرب عٔياق 
  .سريًا عسكريًا

  .أدخل بعضه يف بعضه: ضرب الورق مشط
  .أكل: ضرب غدا، ضرب عشا، ضرب بطن

  .الكّم: انظر  .احتال: ضرب ٕكّم

  .مصابة: هالبطيخة مضروبة
هالبغل بضرب جوز أوبضرب جواز، وملا صـارع  

  .يدنا جوز أبو كعبگيد حارتنا ضربوعگفالن ع
  .كعب أبو: انظر

جتيه ضـربة مـن   ]: من دعائهم على فالن[
: قول لـك ال تضربين كوبعدوب. ضربات اهللا اخلفّية

  .جتيك لسعة عقربوريتك تضرب 
هّز عصاية العز وال تضـرب  ]: من أمثاهلم[

ـ . افّي ضـرب  . عإذا طعميت شبِّع وإذا ضربت وّج
اضروب اضروب وآخرتا بوس دقون . احلبيب ْزبيب

إذا سرقت اسروق حرير وإذا ضربت  ).الصلح: أي(
وإذا احنبست احنبس على : وقد يزيدون(ضروب أمري 
الضرب . ربوعلى هاموزّت راسوقّداموض). شي كتري

. أكل نصـيبو : إذا ضربتوصيبووقول. يف امليت حرام
ضربتني عـالراس  . ضربة املعلِّم بألف ولوشلفا شلف

اضروب هالطينة باحليط إذا ما لزقت بـتعلِّم  . بتعمي
  .عليه

وحق اللي ضرب مـا َتنَّـى   ]: من أميام[
يف  علي بن أيب طالب، يعتقدون أنه كـان : يريدون(

  ).حروبه يضرب ضربة واحدة تكون القاضية
اهللا . البضرب أّموبلعب بدّمو]: من حكمهم[
وسادت هذه احلكمـة  (حجار يضرب فّيا ما عندو ا

على لفظ يـدانيها يف سـورية ولبنـان والعـراق     
  .التضرب الكلب بتعلموعاملرۤجلة). وفلسطني
  
  

ــادام[ ــن اعتق ــربت األرض ]: م إذا ض
البضرب سباطوبزيق . اجلانبعصايتك بتتكسر روس 

  .عتبة البيت خبّلي اجلان تولول
: بدال ما تقـول للجيجـة  ]: من كمام[

ضربواألعور على عينـٓو  . كّش اضربا اكسور إجرا
ابنك بّدوعرقّية :  قالٓو جلحۤا. ةة وتلفاۤنۤنتلفا: قال ٓلن
اللي ضرب ضـرب  . ليش ضاربين العمى؟: قال لن

واشـتكى   وسبقينضربين وبكى . واللي هرب هرب
وسادت هذه التهكمة على لفظ يدانيها يف سـورية  (

ضربوه ). ولبنان وفلسطني والعراق واملغرب األقصى
بّدي أعشق وأمتعشـق  . أخ ضهري: على بطنوصاح

  .وأضرب احلب خبرزة اجلب
  ]:من شعرهم التهكمي[

  اضرب شنينة وخّلي الرز عن بالك
  البيت بيتك ولكن اخلان أدىف لك           
وّچومتــل الــدوالب ]: مـن تشــبيهام [
بضـرب  : فالن متل الشيطان األطـرش . الضارب

  .املتعوّۤذ واملا متعوِّۤذ
فالن دخل وضرب خبـش  ]: من استعارام[
  .نظر وطلع
. ضـربوالعمى  ]:من دعائهم على فـالن [
العمى يضرب جـوز  . خبيطضربوأبو. ضربوالسقم

ضربوالْضـريب  . ضربواجلحش على مت قلبو. عيونو
  .ال يا مضروب أل). الصقيع: الَضريب(

: انظر  –يا ضربيت بشّل غريي ]: من كنايام[

َهـْي  . فالن مضروب عراسـوألف طبنجـة   - الشل
اضـروب  . صرماية ضيان اضربا براس كافر بأسلم

ضـرب  . ما بطلع شي باليـد : راسك بأربع حيطان
ضربة عالنعل ضـربة  . ضرب خمرز. عصفورين حبجر

ضـربتو ضـربة    .بتو قبل كلمتوفالن ضر. رعاحلاۤف
  .غشيم ماهي ضربة معلِّم
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نشتري الحظ أّنوهـاألعمى  ]: من نوادرهم[
مبّين عليه بالع ريقو، را جاب عصاية عميان وساوى 
حالوأعمى وأجا جلنبووسلم عليه وفّهموا إّنوهوأعمى 

أنا خباف على مصراطي يف ! يا خّيو: متلو، وقال لو
وحط للي ياها مـع  هالزمحة، خود هاخلمس لريات 

مصراطك وَهْي إيدي بإيدك، وملا مْنطلع من هالزمحة 
عطيين ياها، ومشيوا سوا، وبعـد شـوي تركـوا    

  .استّناين بدي أشّخ: النشتري وقال لو
واهللا ألمٓلط وملط، وهّوه : األعمى قال حلالو

عم بسرع ّحلقوا النشتري ونزل فيه باللط، عـرف  
  .ه مخس لرياتواألعمى أّنوهادا ضرب مفتحني وعطا

أطلقوها معًا امسـًا  ] من طعامهم[ :ٔضٔرب قتل      
  .لطبيخ ثقيل على املعدة من البيض يقلى الدهن

عم بضرّۤب الطحني بالسكر، : يقولون :ٔضرّٔب      
  .خلطه: ضّرب الشيَء بالشيء: عربية
بنوها من الضرب وأطلقوها على ما   :الٔضْربان      

  .والنصارى يفخمون ألفهايدعون عليه أن ُيضَرب، 
شافت بنت العزيزية واحد مسلم عم بتجمِّر 

شويف املسلم عم حبّك ! تاْنت، تاْنت: صاحت لعمتا
  .ضرٔبانٓو باحلۤيط

جنقتومتل ما جنق اخلـوري  : ويقول النصارى
  .ضْربانو
حمل سـك  : ضرخبانه: من التركية :الٔضْرْبخاۤنة      
  .النقود
واحدة الضرب، : الضرَبة: من العربية :الٔضرۤبة      

ضـرب  : النقود وهم استعملوها أيضًا يف القبضة من
  .لوضربة وراح

  
  
  
  
  

ان شااهللا ضربة جليبـك وسـّكرة   : يقولون
  .لقليبك
راسي عم بضرب ! يا طبيب: يقولون :الٔضٔربان      

  .اختلج): العربية(مصدر ضرب : علّي ضربان ماكن
: واجلمـع .نفـع األذى، ضّد ال: عربية :الضٔرر      
  .األضرار

  .ضّر: انظر

ق، ظـرر يـو  : ا التركية وقالـت واستمد
  .وظرريل، وظررسز

  .مبالغة يف ضّره: ضّرره: عربية :ٔضّرر      
: الدْرس، مـن العربيـة  : ويلفظوا :الٕضْرس      
  .أحد طواحن األسنان: الِضْرس

: األضراس والُضروس، وهم يقولون: واجلمع
عرشـٓا، ويف  : يف السـريانية و.االْضراس والْضروس

يقابل الضاد العربية العني فيهمـا،  (عرَشا : الكلدانية
  ).والسني الشني
أصعب من قلع الضرس، أومتل قلع : يقولون

  .الضرس
راسخ مـتني  : يريدون(فالن ضْرس : يقولون

  ).كالضرس
  .الضرس والنار ما ٕإٓلن عيار]: من أمثاهلم[
بقلـع   كّنا باالعراس صرنا]: من كمام[
وساد (للمالواضراس  اهللا بطعمي النجاص. االضراس
على لفظ يدانيه يف سورية ولبنان وفلسطني  هذا املثل

اجلحش بسَمن مـن  ). واجلزائر واملغرب والكويت
  ).من مساعة ما يطرب(: ضرسووابن آدم من أدنو

ضـرس   )أو اقالع(شيل ]: من استعارام[
راسـي يف  أنا مقّلع اض. طعمتوحتت اضراسي. الطمع
  .هالشغلة
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كل وجع عليـه أجـر إال   ]: من اعتقادهم[
  .وجع الضرس

تلعب الكّماشـة  ]: من دعائهم على فالن[
: جـواب ملـن قـال   (بعطيه ضرسوبكّفو. باضراسو
 ).عطيين

حوار شعري بني امرأة تشكوضرسها وبـني  
  : طبيب األسنان

 وْحياَتك وْحياة ابين، طول الليل عم بنغل َعَلّي -
 . وفرجيين ياهكْشفي يل -
 !هللا شقد آملتينأدخَلك وّجعتين يا. آخ ُأو -
 .اصربي شوي، كوراي َبخلص -
 .تسلم يل هّلق ّنيت -

حط أصبعَتك حتت ضرسي ]: من كنايام[
كمـا   –لترى كيف أعّضها فأنا لست ضعيفًا : أي(

  )-تظن 
: أوضرس ملح الليمون، يريـدون  :ٕضْرس ملح      

» الِضـِرزّ «ا، ظين أا حتريـف  القطعة املتكتلة منهم
ما صلب من احلجارة والصـخور، مـع   ): العربية(

  .احتمال أا من ضرس الفم
كمـا  : األضراس والْضروس: ومجعوها على

  .يف الضرس املتقدم
مسوا كل قرحة ناتئـة يف رأس   :ٕضْرس الٔقرٔعة      
  .الضْرس تشبيهًا له بضرس الفم: األقرع

كمـا  : لْضروسضراس وااال: ومجعوها على
  .يف ضرس الفم

  ]: من شعرهم[
  وسطاين دّوداخليط يا ْمعّود        الضرس الشّد 

أم ضروس قامـت حتـوس   ]: من كمام[
  .بعۤجت التنۤكة وخرۤقت القادوس

  
  

شاهدت يف خراسان أقرع ]: من مشاهدايت[
ركبت ضروس قرعته اجلديدة فوق الضروس القدمية، 

  .يا َلقبح هذه الفروسّية
ربـاض  فخذ من قبيلة التركـي يف أ  :الٕضْرس      

  .حلب
ٕضْرست أسناين مـن قـرط   : يقولون :ٕضۤرس      

درست، من العربية َضِرسـت  : احلصرم، ويلفظوا
  .كّلت من تناول احلوامض: أسنانه

ْضٕرْسـت، ْضٕرسـنا،   : ويصرف كما يلي
ْضرْست، ْضرسيت، ضرستو، ٕضـۤرس، ٕضْرۤسـت،   

  .ضْرسوا
  .انضرس: طاوعةوبنوا منه للم

الضرسـان  : وبنوا منه الصفة على فعـالن 
  .الضرسانة: ومؤنثه

الكبـار بتاكـل والزغـار    ]: من كمام[
  .واحد بياكل حصرم والتاين بضرس. بتضرس

حتريـف  : (تضرس]: من دعائهم على فالن[
  ).ٕتضرب، حرفها كي ال تكون دعاء مؤذيًا

 NOTRE VOYAGE AUX PAYSجاء يف كتاب 

BIBLIQUES  وممـا اسـترعى   : ١٨٤٥املطبوع عام
انتباهنا وحنن نسري يف أسواق حلب رجل يتدىل مـن  

أطواق أضراس منظومـة  : كتفيه مخسة أطواق طويلة
يف خيوطها اخلمسة قد يتجاوز عدد أضراسها مـع  

  .األنياب واألسنان األلف
ويتقدم أحد املارة ويشكوله ضرسه ويريـه  

طأ بإحـدى  إياه، فيلقيه صاحب األضراس أرضًا وي
قدميه إحدى كتفيه وخيرج الكلبـتني مـن عّبـه،    
وبسرعة الربق خيلع الضرس املنخور، ويرفع صـوته  

  .بأنه أشهر قّالع اضراس يف الدنيا
وشهدنا : وقال صاحب الكتاب املتقدم أيضًا

 غريه ويف يده حبل ينتهي حبجر يزن مخسة كيلـوات 
يربط  الطرف الثاين منه بالضرس مث يهوي بـاحلجر  

  .يخلع الضرسف
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القدح الصّحي الزم يكـون  : يقولون :ٔضرّٔس      
ماهومضّرس، بنوا من الضرس فعًال على فّعل : أملس

  .ملعىن أحدث فيه نتوءات كنتوءات الضرس
التضـريس والتضـاريس   : واستعملوا منـه 
  .السم التفضيل: األضّرس: واملضرَّس، وقد يقولون

  .ضرس: انظر :الَضرسان      
الثـدي للشـاء والبقـر، مل    : عربية :ْرعالٔض      

ال تاخد األرملة ضـْرعا  ]: مثلهم[يستعملوها إال يف 
َشّول بتاكل وبتشرب وبتتذّكر حبيبا األول ما حالوة 

  .أّول الكرم إال لّلي قطفو
  .شّول: انظر

األسـد، مل  : الِضرغام: من العربية :الٕضرغام      
مني أسـدين ضـرغا  ]: همكمت[يستعملوها إال يف 
  .نطاۤكة وواحد من باب اْجنۤانواحد من باب ا

الوعـاء،  ): العربية(حتريف الظرف  :الٔضْرف      
ضرف مسنـة،  : وهم يستعملوا للوعاء اجللدي فقط

  .ضرف زيت، ضرف دبس، جبنة الضرف
  .ويتخذونه من جلد املاعز

  .الْضروف والْضروفة: ومجعوه على
  .انضرف للمطاوعة: وبنوا منه فعل

الضرف املا بنـتفخ بكـون   ]: حكمهممن [
الذي ال يثور : أوعايب أوفيه عيب، يريدون(معيوب 

  ).لدى اإلجياب ال خنوة عنده
إذا صار لك َعَلَبن الضرف ]: من كمام[
  .غرفوغْرف

يأوي إىل  ضرب من ثعابني البساتني :الٔضْرفيل      
سواقيها، قصري غليظ رمادي اللـون، ذوحراشـيف   

فوق رقبته ختتلف لونًا عن جسمه، على شكل مثلث 
اِحلفث واَحلِفث، على أن احلفث ال : قيل امسه العريب

يؤذي، لذعته مميته يتقيها البساتنة جبزمات يلبسوا، 
وإذا ُلِذع أحدهم به بادروا فورًا إىل بتر العضو ولـو  

  .الضرافيل: وجيمعونه على. بالفاس

ووصفوا اإلنسان القصري السمني باْملضـرۤفل  
  .اْملضرَفل، ومتل الضرفيلو

» طار«: ومل جند له ذكرًا، ولعله من التركية
: لفظ طاؤها ضادًا مبعىن الضـّيق وبعـدها الفيـل   (

أولعله ). ماهومصّغر الفيل: احليوان ذي اخلرطوم أي
من ضرف فيل، أي زق ضخم المن جلد املاعز بـل  

ـ  . من جلد الفيل على املغاالة ذهبان ومل يرضـين امل
الصلة بينه وبني درفـني   مل أفكر يف عقدهذان، كما 

  .الصلة إذ املاء
  .يلگعلى أن لبنان تسميه الَبر

 ١جـ ١س :»اللسان العريب«وورد امسه يف جملة 

  .دنفيل: بلفظ
امرأة زوج ): بالفتح(الَضرَّة : من العربية :الٕضرّٔة      

الضـراِئر والضـّرات،   : واجلمع. املرأة، ومها َضّرتان
  .لضراۤير والٕضرر والٕضّراتا: وهم يقولون

  ).بالصاد املهملة(ويف األشورية البابلية، ۤصۤرتو
  ).بالصاد املهملة(ٔصٔره : ويف العربية
  ).بالصاد املهملة(ۤصٔررا : ويف األرامية
. عرَتـا : ٔعْرتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .ٔضّر: جنويب جزيرة العرب واحلبشة تويف هلجا
  ن ضّرة حىت تظلموين؟أش أنا اب: يقولون
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: وقد يزيـدون (الضّرة مّرة ]: من أمثاهلم[ 
ولوكانـت تافهـة   : ولوكانت عقب جّرة، يريدون
  ).كالعكر ال تثري سخط املرأة

جـوز  . بتموت الضّرة وبتخّلي عينيها بـّرا 
مركب الضـراير سـار ومركـب    . الضراير حاير
  .الْساليف حار

يا : كانت مرا بتصيح لّضرتا]: من نوادرهم[
  ).ولكن بالطاء بدل التاء(ضريت 
  .احلاجة: عربية :الضَّرورة      

  .الضرورات: واجلمع
  .ظرورت: واستمدت التركية

  .الضرورة اُملِلّحة: واستمدوا من الغرب قوهلم
الضـرورات  : قوهلم» اّلة«واستمدوا من 

  .تبيح احملظورات
  .ما يف ضرورة تعمل هالشي: ويقولون
  .ضرورفالن م: وبنوا منها

  .را يزيح الضرورة]: من كنايام[
  .الضرورات إال َأحكام]: من أمثاهلم[

  .الضروري التالية: انظر

الضـرورة، مـا    ىلإنسبة : عربية :الٔضروري      
  .تدعواحلاجة إليه

  .الضرورة السابقة: انظر

  .الضرورّية: واملؤنث
  .الضرورّيات: واجلمع

ياة، ومسوا بالضروريات ما تدعوإليه حاجة احل
  .كما مسوا بالكمالّيات ما سواها

ضـربو  ]: من دعائهم على فـالن [ :الْضريب      
الثلج، الصـقيع، ال  : الَضريب: من العربية: الْضريب

  .يستعملوا يف غري ما تقدم
بنوا من ضرب على َفّعيل مبالغة يف  :الٔضّريب      

  .الضارب
  

ضّريب رمـل وضـّريب منـدل    : يقولون
  ...ضّريب موس ووضّريب مقالع و

وسكان القرى اليت حـول قريـة املغاولـة    
  .ضّريب فاس: يسمون املغاويل

  .الضّريبة ومجعي  الصحيح: ومجعوها على
ضّريب مندل أعور ما حبّوش ]: من كنايام[
  .فالن ضّريب معلقة أوخاشوقة). خبيل(: خبز بيتو 

: من العربيـة : من مفردات الثاقفني :الَضريۤبة      
األموال اليت جيب على كـل مكلـف أن   : ةالضريَب

  .يدفعها حلكومته مساة ليساهم يف النفقات العامة
  .ومن الضرائب ما يكون غري مباشرة

وعصـاي علـى   ]: مـن سـبام  [ :الْضريح      
الِشّق، مـن ضـرح   : الَضريح: ْضرحيك، من العربية

  .شقه، فهي فعيل مبعىن مفعول: الشيَء
يأمرونه أن : حيكحّرك ْضر]: ومن كمام[

  .ال جتّقم ْضرحيك. يسرع املضغ
القرب، وهم يستعملونه لقـرب  : عربية :الَضريح      
  .الويل

هيك وهيـك يف ضـريح   ]: من كمام[
  ).جيعل والده وليًا مث يشتمه: (والدك
  .األعمى: عربية :الَضرير      

  .وهم جيمعونه على مجعي التصحيح
  .األعمى: انظر

هالولد ضعضعوأبوه بعقلـو،  : يقولون :ٔضْعٔضع      
وصارلومضعضع زمان، وهالضعضعة صعبة على أّمو، 

أذّله وأخضعه، وهـم يسـتعملوا   : ضعضعه: عربية
  .شّتته وشّرده: ملعىن

  .عقلو ْمٔضعضع وفكرو وذهنو: ولونيق
باملعىن  َتضعضع: وبنت العربية مطاوعه على

  .وتشّردها مبعىن تشّتت لواملتقدم وهم سّكنوا واستعم
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ضّد : ْعف والُضْعفالِض: من العربية :الٕضْعف      
  .القوة
بتعرف حجر القّداح شـقد  : يقولون :الٕضْعف      

ارتفع سعرو يف أيام احلرب؟ ميتني ضعف، واهللا شي 
هدويل دبرٓيهن مبعرفۤتك ! ما بتصدَّق، ۤإي يا حكومة

 واتركي محلة األسهم الصغرية للفقري واليتيم واألرملة
: الضِعف من الشـيء : والشيخ والعاجز، من العربية

  .مثله إىل مازاد
  .األضعاف: واجلمع

َضَعف َضـعفًا وُضـعفًا   : من العربية :ٕضۤعف      
  .ضّد قوي...: وضُعف َضعافة و

: صّيره ضعيفًا، احلديَث: ضّعفه: عربية :ٔضعّٔف      
  .نسبه إىل الضعف

جعلـه  : ربيةضّعف املبلغ، ع: يقولون :ٔضعّٔف      
  .ضعفني

  .تضعيف: واستمدت التركية
: ومؤنثه عنـدهم . الضعيف: عربية :الٔضعفان      

  .الَضعَفى: الضعفانة، ويف العربية
اليـع  گ! الۤيع يا عربگ: يقول البدو :الٔضعن      

مبعىن السـري  ) العربية(والضعن سار، حتريف الظْعن 
ل اليت والرحيل، وهم أطلقوا الضعن جمازًا على اجلما

  .حتمل بيوت الرحل
ضعن الولـد لكـالم أبـوه،    : يقولون :ٔضٔعن      

  .انقاد وخضع): العربية(أودعن، حتريف َذِعن له 
: الضعيف: من العربية: أو الَضعيف :الْضعيف      

  .ذو الَضعف
  
  
  
  
  
  

الِضعاف، وهم سّكنوا، والضَعفاء، : واجلمع
  .وهم رّدوا وقصروا
  .م سّكنوا وأمالواالَضعيَفة، وه: واملؤنث

الْضـعيفاين  : والنسبة إىل الضعيف عنـدهم 
  .ضعيف: واستمدت الفارسية. والْضعيفانّية

  .ظعيف: واستمدت التركية الضعيف فقالت
 ZAHIF: واستمدته األلبانية من التركية فقالت

  .مبعىن املريض
حبّسـب  : فالن ضعيف يف النحـو : يقولون

  .كتب املدارس هّيه مراجعو
  .الن ذمتوْضعيفةف: ويقولون

أوابن (اإلنسان َضعيف جّبار ]: من أمثاهلم[
وساد هذا املثل على لفظ يدانيـه يف  . آدم أو بين آدم

سورية ولبنان والعراق وفلسطني والكويـت وجنـد   
  ).ومصر

. ضعيف جّبار: متل النمل]: من تشبيهام[
  .القوي بياكل الضعيف: متل السمك

تعّجـب  اهللا بعني الضعيف تي]: من حكمهم[
  .القوي

. البياكل ْرغيف ماهوْضـعيف ]: من أمثاهلم[
  .حيلة الضعيف دموعو

ْضعيف وأكل ميـت  : قال]: من كمام[
  .ْرغيف
  .الدغري: انظر :الٕضْغِري      
  . زمحه، عصره، شّده: ضغطه: عربية :ٔضٔغط      

ضغط عليه، : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .ضغطه: خطأ، صوابه
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 رد على الشيخ» نظراته«غالييين يف على أن ال
جيوز ضغط عليه على معىن : إبراهيم املنذر يف ما تقدم
  .ضيق عليه أوشّد عليه

ضغط الدم، الطبيب ]: ومن تعبريام احلديثة[
  .قاس لو ضغطو، الضغط اجلّوي

  .٤٤ص  ١عدد ١٩س: انظر جملة األديب

هالولد فلتان الزم أبوه يضغط عليه، : يقولون
  .ا جبي إال بالضغطوالولد م

: عدّوو ضغم فيه، من العربيـة : يقولون :ٔضٔغم      
عّضه مبلء فيه، وهم يسـتعملوا لإليـذاء   : ضغمه
  .مطلقًا
أطلقوه على ضرب من حلي النساء  :الٕضْفْدعة      

طوق ذهيب واسطته متثـال  : كانت النساء تتحلى به
  .ضفدعة من الذهب أوالفضة امللطوخة بالذهب

  .٢٩١ص ١جـ :»النهر«رد ذكرها يف و      
مادة قرنية : الِظْفر والُظْفر: من العربية :الٕضْفر      

تنبت يف أطراف األصابع تكون يف اإلنسان مبسطة، 
وأظافر اليدين تنمو بسرعة تعدل منوأظافر الـرجلني  

  .أربع مرات، ومنوها يف الصيف أسرع
األظافري، وهم : األظافر ومجع اجلمع: واجلمع

  .الضفار والضفور والضفورة واألضافري: ولونيق
  .ۤطفرا: ۤطفرٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .صربو: ويف األشورية البابلية
  .ٔصرّۤن: ويف العربية

: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 
  .ٕظْفر

  .٤٢٤ص ٦س: انظر جملة الضاد

وإين ألرى أن الظَفر مبعىن كسب احلرب آت 
  .فار يف اخلصممن نشب األظ

متـل   هاألختني بضفروا شعرن: يقولون :ٔضفر      
بعضن، وأخنت الكبرية ما بتضٓفر بتخليه سابل علـى  

فتلـه،  : ضفر يضِفر احلبل وحنوه: ضهرا، من العربية
  .جعله فروعًا وأدخل بعضه يف بعض: الشعَر

  .انضفر: ومطاوعه العريب
  .الضفرية: انظر

ضـفائر   والبداَوى يضفر ذكورهم شـعرهم 
  .كثرية
َظِفـر  : أؤضٔفر فيه، مـن العربيـة   :ٕضۤفر فيه      

  .فاز به وغلب: املطلوَب وبه وعليه
: الضفران، واملؤنـث : وبنوا الصفة منه على

  .الضفرانة
لغة : ضّفرت املرا شعرا، عربية: يقولون :ٔضفّٔر      
  .يف َضَفر

  .ضفر فيه: انظر :الٔضفران      
الَضّفة والِضّفة من النـهر  : لعربيةمن ا :الٔضفّۤة      
  .جانبه: والوادي

الِضفاف، وهـم زادوا الٕضـَفف   : واجلمع
  .والَضّفات

احلبل املفتول، الـذوائب  : من العربية :الْضفۤرية      
  .املضفورة، وتسمى العقيصة

: الَضفريات والضفاِئر، وهم قـالوا : واجلمع
  .الْضفريات والَضفاير

أن تضـفر   وكان من عادات نساء حلـب 
املسلمة ثالث ضفائر والنصرانية ضفريتني واليهوديـة  

  .أكتر من ثالث
مطران حلـب  : ويف منشور جرمانوس حوا

ـ  :»وثائق تارخيية عن حلب«عن  ١٨٠٧سنة   ١جـ

والضفاير ال تكن أكثر من سبعة سواء كانت  :١١٠ص
  .ابنة أم امرأة

  .»غّرة«انظر املنشور كامًال يف 
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دة املطران الذي يرغب واستجابة إلرا: نقول
  .يف اإلقالل جعلوها ضفريتني

  .ضفر: انظر

ضّد اهتـدى،  ...: ضّل ضالًال و: عربية :ٔضّل      
: واسم فاعلـه . جار عن الطريق أوعن احلق أوالدين

  .الضالل: الضاّل، وهم يقولون
  .الُضّالل، وهم يرّدون: واجلمع

  .انضّل: وبنوا منه للمطاوعة
  .ل وضاللتضال: واستمدت التركية

  .الضليل: انظر

َباهللا الْتروضّل عّنا، حتريف ظّل : يقولون :ٔضّل      
  .دام): العربية(

ضّل . ضّل يعجزوحىت ضربو]: من كالمهم[
ضّل وراها : اسأَلك بّدي. واقف متل عامود سرمدا
  . ورا؟ ضّلٓو ۤماشي ومتيّۤس

اهللا يدمي أيام الرخا حىت ]: من دعائهم لفالن[
  .نضّل أصحاب

أبيض َرْورواين مـا ضـّل   ]: من كمام[
ضـّل   -» رورواين«انظـر شـرحه يف    –منشح إال حواين 

  .مالعسل طاسة والطاسة زربت
ابن آدم بضّل بأّمل َتْيحّمـل  ]: من حكمهم[

  ).أو بين آدم أو اإلنسان، أو منضّل منأّمل تنحّمل(
عظـم مسـتطيل   : الِضلع: من العربية :الٕضْلع      

  .م اجلنبمنحن من عظا
مؤنثة وقد تذّكر، وهـم  : الِضلع: ويف العربية

  . يذّكرون
، وهـم  ...الُضلوع واألضـالع و : واجلمع

  .الْضلوع والْضالع والضلوعة: قالوا
له ضلع يف : يقولون]: ومن عثرات أقالمهم[

  .له يد يف احلادث: احلادث، خطأ، صوابه
  
  

اقتبسوا من التوراة زعمهـا  ]: من اعتقادهم[
  .خلقت من ضلع آدم األيسرأن حّوا 

. وعصاي تكّسر لوضـلوعو ]: من سبام[
  .وعصاي تنام على ضلوعو

 وجوعـو بلبق علـى بردو ]: من كمام[
  .ضلوعو لو تكّسر لعصايا

يؤتى خبروف ]: من طعامهم[ :الٕضلع إملْحِشي      
وبعد طرح سقطه وكل ما يف جوفه يطبخ كما يلي 

  :من الطرق
مث حيشى مث يطبخ ثانية مع  ق حلمه يف دستيسل -١

حشوته ويرسل إىل الفرن بعد أن يـدهن سـطحه   
الرز مع اللحم راس عصـفور،  : بالسمن، وحشوته

ليه الكماة املسـلوقة والكسـتنا واللـوز    ويضاف إ
 .والفستق والصنوبر مع التوابل

حيشى مبا تقدم مث يسلق فيكون سلقه مرة واحدة  -٢
من ويرسل إىل ألنه خروف ابن سنته، مث يدهن بالس

 .الفرن
ال يسلق، إمنا حيشى مبا تقدم ويدهن بالسـمن   -٣

 .ويرسل إىل الفرن
  .الضلوعة احملشّية: وجيمعونه على

  : من معارضات الزيين
  جيء بالضلع بعدها وال سيما إذ

  ضلع بصحون أتى غريق مسون: ومنها
  وخاروفنا قد خرَّ يبدي ضلوعه: ومنها
مـن  ... (: وحبذا مألنا سجون البطن منها: ومنها

  ).الضلوع
  يا طابخ الضلع السمني أما ترى : ومنها

  جوعي وخممصيت وسّيئ حايل؟                     
  واقبض على اخلاروف من أضالعه: ومنها
  سبحان من قد دعبلك: ومنها

  !يا مَلك! يا ضلع حمشي                      
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وارَض عـن  ! اللـهمّ : لهومن خطبة مجعة 
  .إذا كان يف الرّز دفني لسمنيالضلع ا
صّيره إىل الضالل، : ضّلله تضليًال: عربية :ٔضّلل      

  .نسبه إليه
  .ضّل: انظر

  .تضليل: واستمدت التركية
  .الضامل: انظر :مجاۤعة الٔضَلۤمة      

الشيخ : من مفردات الثاقفني، يقولون :الٔضليع       
  .ّيالقو: عربية: حممد الزرقا كان ضليع بالفقه
  .وجتمع اجلمعني الساملني

الكـثري  ): العربيـة (حتريف الضّليل  :الٔضليل      
  .الضالل

  .الَضليلة: ومؤنثه عندهم
مجعه، الشـيء  : ضمَّ الشيَء ضّمًا: عربية :ٔضّم      
: عانقه، احلـرفَ : قبضه، جذبه إليه، إىل صدره: إليه

  .حّركه حبركة الضّم
خلـرز  ضّم اخليط باإلبرة، ضـّم ا : يقولون

  .باخليط
اخلْنْفسة شافت بنتا عاحليط ]: من كمام[

! عبد السالم. لولّية ومضمومة خبيط! اسَم اهللا: قالت
أن كان شّوا املعاليق يأمر : اصله(ضّم محرتني وسودا 

ابنه بضم أسياخه على ما تقدم، مث غدت كمة لكل 
  ).عمل تافه

  .ضّمد: انظر :الٔضماد      
  .ضمن: انظر. مصدر َضِمن: ربيةع :الٔضَمان      

: الضمان االجتماعي]: من تعبريام احلديثة[
محاية اإلنسان من ضرر يهدده، أوتعويضه عن ضرر 

  .حّل به
بنوا على فّعال من ضـمن حمصـول    :الٔضّمان      

  .التزم دفع مبلغ لقاء التصرف به: أرض، يريدون
  
  
  

  .الضّمانة: ومجعوه على
  ).املتقدم(دة الضمان واح :الٔضماۤنة      

والضمانة الدولية أن تكفـل هيئـة األمـم    
  .استقالل دولة صغرية ومعاهدا

الضمانة أّوال شـهامة وتانّيـا   ]: من أمثاهلم[
  .ندامة وتالتا غرامة

ضـّمد  : من مفردات الثاقفني، عربيـة  :ٔضّمد      
  .شّده بالِضماد: اجلرَح أوالكسَر

ضمر العضوعلى َأَثر  :أو ٕضۤمر، يقولون :ٔضٔمر      
  .هزل ودّق وقّل حلمه: ضَمر ُضمورًا: العملية، عربية

: الضـاِمر، وهـم يقولـون   : واسم الفاعل
  .الضۤاۤمر
ضمر لوالشّر، حتريف أضمر له : يقولون :ٔضٔمر      

  .أخفاه): العربية(
  .انضمر: وبنوا منها للمطاوعة

  .جعله ضامرًا: ضّمر الفرَس: عربية :ٔضمّٔر      
  .ّمتر الفرس: بعض اجلهلة يقولونو

وشال، بنـوا  ضمضم تيابو: يقولون :ٔضْمٔضم      
  .انظرها  .ّمعلى فعفع من ض

  .داخله، طّيه: ِضمن الشيء: من العربية :ٕضْمن      
َضـِمن الشـيَء ضـمانًا    : من العربية :ٕضۤمن      
ٕضۤمن فالن فول كـرم  : كفله، وهم يقولون: وَضْمنًا

جبس هاحلقل، والشـّالف ضـمن   البقعة، وضمن 
التزم دفع : يريدون. عشرين مسكبة خس يف البستان

مبلغ لقاء االنتفاع مبحصول بستان أوكرم أوحقـل  
  .أومزرعة

  .الضمان والضمانة: انظر
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: ضـمنان ومؤنثـه  : وبنوا الصفة منه علـى 
  .الصمنانة

  .أخد البستان أوالكرم ضمانة: يقولون
رباح محلة كانت البلدية ضمنت أ: ويقولون

أسهم شركة الكهربا، طارت الشركة وطارت معـا  
  .أرباحا حىت قيمتا األصلية
  .ضامن: واستمدت الفارسية

بعـّت للـك مكتـوب    : يقولـون  :ٔضّمن      
  .أودع الشيَء شيئًا: ضّمنتوأشواقي، عربية

ألزمه إياه، : َضّمن فالنًا الشيَء: عربية :ٔضّمن      
  .غّرمه إياه

  .تضمني: ةواستمدت التركي
متـل سـاير،   : ضّمن شعرو: يقولون :ٔضّمن      
  .ذكر فيه كالمًا لغريه: أيأتى بالتضمني : عربية
  .ضمن احملصول الزراعي: انظر :الٔضمنان      

حركـة  : الضّمة والضـمّ : من العربية :الٔضمّۤة      
نصف الواو، مسيت بالضمة ألن الشفتني تضّمان بعد 

  .تقلصهما
  .الرفعة: ًاويسموا أيض

  :من قواعد الضّمة العربية
من كـل اسـم   : حنو ُمَلّبس وُمَكّسر وُمجيب -١

: مضموم األول تاله حركة تقول هلجة حلـب فيـه  
تبـدل الضـمة   : أي: ْمَلّبس وْمَكّسـر وْمجيـب  

 .بالسكون
مـن كـل اسـم    : حنو ُمْنٓخل وُمرتفع وُمجتهد -٢

: مضموم األول تاله سكون تقول هلجة حلب فيـه 
 .تبدل الضمة بالردَّة: أي: ٓخل وٕمْرتفع وٕمجتهدٕمْن
مـاهوعلى  : شذ حنو ُعصفور وُجمهور وُرعبون -٣

َعصفور وَجمهور  :وزن ُفعلول تقول هلجة حلب فيه
 .تفتح ضمته األوىل: وَرعبون أي

  
  

باطن اإلنسان، ما خيفيه مـن  : عربية :الضّٔمري      
علـى  عاطفة، وهم يستعملوا كالوجدان يف إطالقه 

: واجلمـع . نزعة النفس إىل العمل اإلنساين الرفيـع 
وقـال الراغـب يف   . الضماير: الضماِئر، وهم قالوا

  .الضمري ما يتقوى عليه القلب: »مفرداته«
السـر  : الضـمري : »التاج«و» اللسان«ويف 
  .وداخل اخلاطر
لـيش مـا عنـدو    . ضمريو بعذبو: يقولون

. ما بيعرف ضـمري اإلنسـان غـري رّبـو    . ضمري؟
  .الضمري العاملي: واستمدوا من الغرب قوهلم

الكلمة الدالة علـى  : اصطالح حنوي :الٔضمري      
املتكلم أواملخاطب أوالغائـب، ويكـون منفصـًال    

  .ومتصًال
أنا، ٕنْحـن  : يف هلجتهم واملنفصل املسند إليه

، ِهي )أوٕهوّۤه(، ٕأنيت، ٕأنتو، هو)أوٕأنۤته(، ٕأْنت )أوٕنحۤنه(
  ).نأوٕهنّۤه أوٕهنّۤ(ن ، ٕه)أوٕهيّۤه(

مشـي  : واملنفصل غري املسند إليه يف هلجتهم
واّيانا، واّياك، واّياكي، واّياكن، واّياه، . ن واّيايفال

  .ّياهن؟ تكون مهزته مهزة وصلواّياها، وا
واستعملوا من غري املسند إليه للتحذير ما دل 

ٕإّياك، ٕإّياكي إّياكن، إّياه، : على خماطب أوغائب فقط
ّياها، إّياهن، تكون مهزته مهزة قطع وحمركة حبركة إ

  .الرّدة
يكون متصًال بالفعل ويكون متصًال : واملتصل

  .باالسم
واملتصل بالفعل مفعول به، واملتصل باالسـم  

  .مضاف إليه
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ضربين : واملتصلة بالفعل واالسم هي يف حنو
شۤيخي، ضربنا شيْخنا، ضرَبك شـيَخك، ضـرۤبك   

، ضربوشـيخو، ضـربا   شيۤخك، ضربكن شيخكن
  .شيخا، ضربن شيخن

من إىل عن على يف : وتتصل باحلروف التالية
  .الالم

  .ٕمنِّي وإِلي وَعّني وَعَلْي وفيين ويل: ويقال
  .ومّنا وٕإلۤينا وعلينا وفينا ولينا

  .وٕمنَّك وإليك وعنَّك وعليك وفيك وَلك
ومنّۤك وٕإْليكي وعّنـك وعليكـي وفيكـي    

  .وٕإۤلك
كن وعنكن وعلـيكن وفـيكن   ومنٓكن وٕإلۤي

  .وإلكن
  .وٕمّنٓو وٕإلۤيه وعّنووعليه وفيه وإليه

) أوعلّيـا (وعّنا وعليها ) إووإلّيا(وٕمّنا وٕإلۤيها 
  .وإال) أووفّيا(وفيها 

وعـّنن وعلـيهن   ) أووإلـّين (ومّنن وٕإٕليٓهن 
  ).أوإلن(وإليهن ) أوفّين(وفيهن ) أووعلّين(

ش َبـك؟  أش بنا؟ أ! ٕأش يب: أما الباء فيقال
  .ٕأش ۤبك؟ أش بكن؟ أش بو؟ أش با؟ أش بن

حبث  ٢٧٣ص ٥جـ ١س: ويف جملة اللسان العريب
  .ممتع يف الضمائر

وبنـوا  . خبل...: ضّن ضّنًا و: عربية :ٔضّن  
ال تضّن علـى  : يقولون. انضن عليه: منها للمطاوعة

  .ْعيالك، أنته إذا ما عطينت منوبّدويعطّين
  .أثقله: املرُضأضناه : من العربية :ٔضَنى  
  
  
  
  
  
  
  

  .انضَنى: وبنوا منها للمطاوعة
  .دّخان يعِمي وال برد يضِني]: من أمثاهلم[

أطلقوا الضَنى على األوالد ألـا   :الٔضىن  
أطلقوها مصدر َضـَنى وأرادوا اسـم   : تضين ذويها

  .الفاعل
نو والِضنو الَض: على أن العربية مست األوالد

  .والُضَنى
  .الَضَنى: والدوبدو مريوط يسمون األ

. ْوِلي عالضنا وعاللي بشـتهّين : تقول النساء
  ).تأذي(الضنا عم بتقزي 

  .الدندرمه: انظر :الٔضْنٕضرمه  

عيشتو ضْنك أو ضنكة، : يقولون :الٔضْنك  
للمـذكر  (الضّيق من كل شيء : عربية عن الفارسية

  ).واملؤنث
  .مضنوك، ضنكواملرض: ويقولون

  .انضنك: كما بنوا للمطاوعة
: من مفردات الثـاقفني، عربيـة   :الٔضنني  
  .البخيل

ضهج البيت بتشـريَفك،  : يقولون :ٔضَهج  
أضاء، مل جند هلا أصًال، ولعلها حنت مـن  : يريدون

  .أومن الضوء والبهجة) العربيتني(الضوء والوهج 
  .الٕضۤهج: وقالوا يف صفته

  
  .ضهجة إحلسن]: من استعارام[

ما يقابل ): ربيةالع(حتريف الَظْهر  :الٔضْهر  
  .هل إىل أدىن العجزالبطن، من مؤخر الكا

الْضهور : وهم يقولون... الُظهور و: واجلمع
  .والضهورة

  .١١٦ص ٢جـ: انظر اية األرب للنويري
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حفظ درسو من على ضهر قلبـو،  : ويقولون
قرأه على ظهر قلبه أوعلـى ظهـر   : والعربية تقول
  .حفظًا بال كتاب: لسانه، أي

  .ر الضهرميني بكٓس حلف :ويقولون
  .دار ضهرو، ودارلوضهرو]: من كنايام[

باَلك، ضـهرك، وإذا  : يقول من يسوق داّبة
  .ضهرك واحلطب: كان احلمل حطبًا صاح

. وّسخ وشخوط ضـهر الـدفتر  : ويقولون
  .ضهرّية الكرسي: ومسوا مسند الكرسي اخللفي

  .زت الكعب أجا ضهر: ويقولون
البطن والضـهر  يرحم ]: من دعائهم لفالن[

  .اللي جابوه
  .شّد ضهروفيه]: من جمازام[
  .صاحب املال ضهروماكن]: من أمثاهلم[
إذا . ضـهرو  بكسر لو كو]: من ديدهم[

  .ضهرو ساواها بقرف لو
. ضـهرو  حىن لو موت ابنو]: من كنايام[

هالولـد  ). يركض(: راح وإجريه عم بتدق بضهرو
  ).ابن حالل(: من ضهر أبوه 

. باَلك ضهرك ويا مـتمين ]: اممن كم[
الولد املـا هـومن   . آخ ضهري: ضربوه عبطنوصاح

  .ضهرك كلما َجّن افرح لو
عطيين ٔضهر ألفرجيه جنـوم  ]: من جناسهم[
  .الٕضْهر

يف اصطالح احلّمام، أطلقوها على  :الٔضْهر  
املنشفة اليت تلف على الصدر والظهـر معـًا بعـد    

  :االستحمام، وهي قسمان
 -٢ويسـموا الضـهر األبـيض،     :يةالداخل -١ 

  .ويسموا الضهر احلرير: اخلارجية
  
  
  

أطلقوه على القسم النـاتئ مـن    :ضْهر أخلّط      
السرحة والتّيارة : التراب يف الفالحة، يرادفه عندهم

هـذان  : الساقية واخلـط : ويقابله -انظرها  – والَرّدة
كالمها أطلقوه على القسم املخدود من التـراب يف  

  .الفالحة
أطلقوه على األرض الواقعة بني  :ٔضْهر القناۤية      

ك الشيخ خليل، وفيها متّر القناة حتـت  عني التل وبَر
  .األرض مغطاة بطوابق حجرية

ـ » وثائق تارخيية عن حلب«يف   ١٢٧ص ٣جـ

وليلتها تشلحوا : ١٨٤٨سنة» يومية نعوم خباش«عن 
  ...ورجعوا بالظلط... بظهر القناية، نفر ثالثة

سـاعة انتصـاف   : الُظهر: من العربية :الٕضهر      
  .النهار

  .الضهرّية: ويقولون يف النسبة إليه
نصف النهار ونصـف  : ٔطهرٓا: ويف السريانية
َصـَهرمي  : طهَرا، ويف العربيـة : الليل، ويف الكلدانية

  ).بالصاد املهملة(
صباح اخلري، ومسا اخلـري،  ]: ومن حتاياهم[
  .ري، والسريانية تقوهلاضهر اخل: وال يقولون

يريـدون يف  (ماشي بضهرية احلمرا : يقولون
  ).ظهر الصيف امللتهب حرارة

 *فرجـاه جنـوم الضـهر   ]: من كنايـام [
  ).جعل اره ليًال: يريدون(

عطيين ضهر ألفرجية ْنجوم ]: من جناسهم[
  .الضْهر

   

                                                
 قال الفرزدق للنوار امرأته وقد تزوج عليها امرأة من ولد - *

  :الحارث بن عباد
  أراها نجوم الليل والشمس حية     زحام بنات الحارث بن عباد
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فالن متل اللي أسلم الضهر ]: من تشبيهام[
بشفع لو وال حممـد دري   ال املسيح: ومات العصر

  .فيه
برز بعـد  : حتريف ظهر الشيُء ظهورًا :ٔضٔهر      

ضـهر  : اخلفاء، وهم يستعملوا أيضًا مبعىن خـرج 
  .مالبيت
ضّهرومالبيت، بنوا من ضـهر  : يقولون :ٔضهّٔر      

  .املتقدمة على فّعل للتعدية
أطلقوها على الرابية والتلة واملرتفع من  :الٔضْهٔرة      

ألرض، أخذوها من الضهر مبعىن الَظْهر  وذّيلوهـا  ا
بتاء التصغري، أي أرض تشبه الظهـر ذات ارتفـاع   

  .يسري
يقع بـني كـرم   ]: من أحيائهم[ :ٔضهۤرة عّواد      

القاطرجي وقرية النريب، كان كرم فسـتق وملكـًا   
  .لشخص اسم أسرته عّواد، والكرم مرتفع

  .نورال: الَضوء: من العربية :الٔضّو      
  .ٕأْضْوۤية: وهم جيمعونه على

علـى ضـوء   : واستمدوا من الغرب قوهلم
يلقي ضوءًا علـى  : األحداث تنهج احلكومة، وقوهلم

  .املسألة
بّين ْبصيص ضـّو، أنـا شـغلي    : ويقولون

  ).صريح وظاهر ومكشوف: يريدون(ضو
  وچك إال ضوالقمر؟]: من جمامالم[
 أو شغلتوْمبينة متل الضـّو، ]: من تشبيهام[
  .متل هالضّو

صار الضـوباخليط واملـّي   ]: من كنايام[
عمل الكهرباء وصار املاء صرنا نست: يريدون(باحليط 

  ).املنازل جيري حىت
إذا انشعل ضّوين يف البيت ]: من اعتقادهم[

اللي بتشعل الضوقبل املغرب بتجّيـا  . حبضر اخلضر
قبل الصبح تـريوح   الزم نطفي الضو. جيجة الفقر
  .لصبحويصّلي ا

  

  ]: من شّديام[
  صحن السلطه!              يا طاطا! طاطا

  !بيضة على ْرغيف             قولويالطيف
  جيجة مسينه                   نزلت عاملْدينه
  كسرت قنينه                   مليانة ْشنينه
  شعلت ضو                    وطفت ضّو

  َبْو: وقال ال شافا الباشا                     
  .سراج الفّعالة انظر :ٔضواللۤيل      

ضـّوٓو  : فالن متل ضوالليل]: من تشبيهام[
  ).عقبٓو(يف 

ضَوى البيت بقـدومك، وان  : يقولون :ٔضٔوى      
: يضـوء ) العربية(، حتريف ضاء شاء اهللا داميًا يضِوي

  .أنار
  .ٕاْنضٔوى: وبنوا منها للمطاوعة

  ]:من مناغاة أمهام[
  غاب القمر، وين كنيت!           ويا بنيت! ا حبيبيتي

  غاب القمر وجنومو            وْبتضِوي عليَّ أنيت
فالنه وّچا بضِوي متل قفا ]: من تشبيهام[
  .الساعة

: ضۤوت الغنم، يريدون: يقول البدو :ٔضٔوى
: انضمت إىل بعضها وجلأت إىل مقّر هلـا، عربيـة  

  .انضّم، جلأ: َضَوى إليه
ضّوأ البيَت    : البيت ضّوا، عربية: يقولون :ٔضّوا      
ره، وهم يستعملوا أيضـًا  نوَّ: -وتسّهل مهزته  –

  .الزمة
ضوِّي يل َتَأشوف، والكون ضّوا ملا : يقولون
  .ولد الرسول

  ]:من هنوهام[
  يا جنمة الصبح فوق الدار َعّلييت

  َشّمييت رحية احلبايب وجييت وضّوييت              
  ندرًا عليَّ إذا راحوا على بييت 

  ليب إن خلص زييتشعل هلم شحم گال               
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  .ضوِّي َعَقْد زيتاَتك]: من حكمهم[
فخذة ضوّبوولسانات ]: من طعامهم[ :الضٓوّبٓو      

كتلة حلم كـبرية  : ADOUBBO: ضوّبو، من اإليطالية
تسلق مث تشق وُيدخل يف شقوقها الثوم، مث تطبق مع 

  .البندورة وتطبخ ثانية رب
وقد يضاف إليها مقلي البطاطا يطبخ معها، 

  .ببطاطا ضوّبو: وحينئذ يسموا
ـ  :»وثائق تارخيية عن حلب«يف   ١٠٩ص ٣جـ

تغديت بيـت  : ١٨٤٦سنة »يومية نّعوم خباش«عن 
فرنسيس عّجوري ضوّبووكنافة بنارين ) ببيت: أي(
  .ْبٕلۤبه

أكلت : يقول من ال حيظى باألكالت الغربية
  .ومعكرونة وروستو ضوّبو
تقع قـرب حـارة   ]: من حارام[ :الُضوُضو      

  .الصفصافة
ـ : »النهر«: قال الغّزي يف قّبلي  :٣٤٨ص ٢جـ

هذه احمللة قّبة على قارعة الطريق، فيها دفني يسمونه 
الشيخ حممد الضوضو، يعتقد به أهل احمللة ويروون له 

  .كرامات وينذرون له الزيت
وضو من أعالم نساء األتـراك،  والض: نقول

وال تزال النساء تسمى به حىت يف حلب، ولعل أصل 
تلفظ طاءاها ضادين، » طوطى«الضوضوفارسي من 

البيضاء، إذن فلعل الدفني امـرأة  : »طوطى«ومعىن 
  .ولوقرأت أنا على قربها الشيخ حممد الضوضو

لعلـي  » رمسلي قاموس عثمـاين «وجاء يف 
نسـاء األرمـن    تطلـق علـى  » دودو«سيدي أن 

  .املتقدمات يف السن، وهّن على الطراز القدمي
لغة حلـب  «على أن األب شلحت يقول يف 

السـريانية  » ُدودا«من » الدودو« :٥٧ص: »السريانية
  .حملة الشقي أواُملختّل: ومعناها

  
  
  

  .الدومنو: انظر :ضٓوَمن      

  .الدومنو: انظر :الضٓومٓنو      

لضوناطو، ومساه الغـزي يف  أو ا :الضٓؤناضٓو      
خممل جيلب من معمل : دوناتو :١٤٨ص ١جـ: »النهر«

  .DONATOإيطايل مسى باسم مؤسسه الذي يسمى 
) التركيـة (ضوناضو من فعل طونامتق : وقيل

الترتيـب،  : تلفظ طاؤها ضادًا، ومعـىن طونـامتق  
  .التجهيز، التزيني

لصغري أطلقوها على املصباح البترويل ا :الٔضوِّيّۤة      
ذي الفتيلة يدّخن ويشعل يف املراحيض، نسـبة إىل  

  .الّضو
أطلقوها على النافذة تدخل النور على  :الٔضوِّيّۤة      

  .جمرى القناة، نسبة إىل الضّو
       الِضـياء  : عربية عـن السنسـكريتية   :الِضيا      

  .النور: -وتسّهل مهزته  –
ظيـا، وهـم    :واستمدا التركية فقالـت 

  .ضيا: األتراك لفظوها ا، لكنهم بعد نزوحجاروه
واستمدا األوردية واستعملتها مبعىن السراج 

  .ومثلها الفارسية
: مصدر ضـافه : الِضيافة: من العربية :الْضياۤفة      

  .نزل عليه ضيفًا، صار له ضيفًا
  .ظيافت: واستمدا التركية فقالت

  .ضيافت: واستمدت الفارسية
: من التركيـة فقالـت  واستمدا الرومانية 

ZIAFET.  
  .ZIYAFETI: ومثلها اليوناينة احلديثة فقالت

  .الضيافة عند العرب: ١٤١ص ٣١س: انظر جملة الكلمة

هالقندرة ضيان، بنوها مـن  : يقولون :الٔضَيان      
ويف  -ضـاين  : انظـر  –ضاَين مصدرًا مبعىن اسم الفاعل 

  .ضيانلي: التركية
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  .جضا: انظر :الٔضَيجان      

  .فقده: ضيع الشيَء: عربية :ٔضّيع      
  .تضييع: واستمدت التركية

ضّيع عمرو، ضّيع نـص  ]: من استعارام[
  .حياتو، ضّيع أيامو، ضّيع وقتو، فالن مضّيع عقلو

فالن مضـّيع الغزلـة، إذا كـان    : ويقولون
  .مضطرب الفكر
  .ضّيع لوزبوناتوومكاسبوومسعتو: ويقولون
  .ع شيالقلم ما بضّي: ويقولون

  .اهللا ال يضّيع لك تعبك]: من دعائهم لفالن[
ياما ضـّيع الكـردي درب   ]: من أمثاهلم[
الغربـة مضـّيعة   . البيعرف كتري بضّيع كتري. اجلبل

  .األصول
اجلحش البتصّبح بوّچوبضّيع ]: من كمام[
  .فالن أبرص بضّيع اجلدايا بالشمس. ْجاللو

ع البشخ جبرن احلّمام بضـيّ ]: من اعتقادهم[
  .قميصو

البشتغل بالغايـب بضـّيع   ]: من حكمهم[
  .وقتو

األرض اُملغّلـة،  : الَضْيعة: من العربية :الۤضئعة      
  .وهم يطلقوا على التربة
تسميتهم العقار ضـيعة مـا   : قال ابن فارس

  .حمدث الكالم من أحسبها من اللغة األصلية، وأظنها
الضـيعة والضـياع عنـد    : وقال األزهري

  .مال الرجل من النخل والكرم: احلاضرة
ـ  :واجلمع م الِضَيع والِضياع والَضْيعات، وه

  .الٕضَيع والضۤيعات: يقولون
  .العزبة: وتسمى الضيعة يف مصر

  
  
  
  
  

واستمدت اإلسبانية الضيعة مـن العربيـة   
  .ALDEA: فقالت

  .ALDEIA: ومثلها الربتغالية فقالت
. ضيعة خربانـة اسم كبري ع]: من كمام[
أش معدِّي على ضيعة . بعضنا زغرية ومنعرف ضيعتنا
  خربانة؟

  ]:من أهازجيهم[
  را عاحلّج وخّالينـي        ّالنـاَهلّل اَهل َهّل
  وـي قّبيعتـلّبسن          ـيعتوي بضـخّالن

  تفّضلي ْتعّشي:طبخ يل عّجور حمشي       وقال يل
  مشر زندووطعماين   بَرتع نقِشي    : قلت للو

الرتيل حيل عند : الَضْيف: من العربية :الضۤيف      
الُضـيوف  : واجلمـع ). للمفـرد واجلمـع   (غريه 

  .الْضيوف والْضياف: واألضياف، وهم يقولون
ومن آداب الضيف عند البدوأن يترّجل قبل 
دخول بيت األمري الذي يكون يف أطراف البيوت ال 
وسطها، مث يفرغ بارودته مـن الرصـاص ويبـادر    

ارودته ويفتحها من مبعية األمـري،  بالسالم، مث يسلم ب
فإن وجد فيها طلقًا واحدًا عّد هذا إهانة له ألنـه ال  

  .يثق حبماية مضيفه إياه فيضبطها منه
مـرة وهـادا وّچ    شـفناه ]: من كنايام[
  ).مث ما عدنا رأيناه: يريدون. (الضيف

  . ضيف اَملسا مالوعشا]: من أمثاهلم[
. هللالعّزية للضيف وصـاحب البيـت إلـوأ   

  .الصيف ضيف. الضيف املتعشِّي ثقلتو عاألرض
فالن ال للسيف وال للضيف ]: من كمام[

وال ) ال للصيف وال للضيف: واجلاهل حيرفه فيقول(
فالن بكـره  ). أووال لغدرات الزمان(حلّزات الزمان 
  .زّوادتو معو الضيف ولو

إذا خسلنا فنجان القهـوة  ]: من اعتقادهم[
 ف ما منعود منشوفن إال بعـد قبل ما يروحوا الضيو

. كون بّدوجيينا ضيوفإذا حلوست القطة وّچا ب. سنة
  .إذا زقزفت عصافري الدار بكون بّدوجيينا ضيوف
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أنزله مرتلة الضـيوف،  : ضّيفه: عربية :ٔضيَّف      
  .قّدم له الضيافة

 صـاحب : امللك العـادل  بنت :َضْيفة خاتون      
ت بامللـك،  حلب، مات زوجها وابنها طفل فتصرف
  . وهي اليت بنت جامع الفردوس يف حلب

  . ١٩٦٨س: عدد حلب: انظر مقالنا يف جملة العمران

ولدت يف حلب وماتـت يف قلعـة حلـب    
  .ه٦٤٠س

  .٣٨٣ص : انظر التذكرة التيمورية
  .٦٩ص  ٢س: وانظر جملة احلديث

والشّدة  -انظرها  –مصدر ضاق : عربية :الِضيق      
  .اليت يضيق عنها الصدر

معوضيق صـدر وضـيق نفـس،    : يقولون
  .وحالتو بضيق

  .ضيق َنَفس: واستمدت التركية
: واستمدا الرومانية من التركيـة فقالـت  

TECNEFES.  
. ما بعد الضيق إال الَفـَرج ]: من حكمهم[

  .الصديق وقت الضيق. الفرج بطلع من قلب الضيق
  .حمل الضيق ٕبَسع ألف ْزديق]: من أمثاهلم[

واسـتمدت  . ضّد وّسعه: ضّيقه: عربية :ٔضئّق      
  .تضييق: التركية

ق وتضايق: انظر ق وضاق واألضيق وتضّي   .الضّي

  .ال تضّيقا: يقولون

بياكل أش ما كان وبضـّيق  ]: من كمام[
ما ضّيق اخلان إال ). وهومن أمثال جند أيضًا(املكان 

  ناقيت وأنا؟
بياكـل  : متل ذكر النحل]: من تشبيهام[

  .ق احمللالعسل وبضّي
الصفة املشبهة من : الضّيق: من العربية :الٔضيّۤق      
  .انظرها  .ضاق

. الضـْيقة : وهم يقولـون : الضيِّقة: ومؤنثه
احمليط الضّيق، وعلـى  : واستمدوا من الغرب قوهلم

  .إطار ضّيق
بيت ضّيق، وقندرة ضيقة وأفكار : ويقولون

  .ضيقة
 البيت ضّيق واْحلمار رّفـاس ]: من كمام[

وسادت هذه التهكمة على لفظ يدانيها يف سـورية  (
  ).ولبنان والعراق وفلسطني ومصر

  .عينوضيقة، حوصلتوضيقة]: من استعارام[
  .سوء احلال: عربية :الِضئقة      

  .وقع بضيقة: يقولون
اهللا يوقعا بضيقة لتعرف عدوتا ]: من أمثاهلم[
  .مالزديقة

  .صدر ضامهم: الَضْيم: من العربية :الضۤيم      
  .ضام: انظر
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 الطاء  
الطـّأ، حـرف   : الطاء، وهم يقولون] : ط [       

نسـبة إىل  (: صحيح جمهور من احلروف النطعيـة  
ما ظهر يف داخل الفم من الغار األعلى فيـه  : الِنطع

  ).آثار كالتحزيز، وهناك موقع اللسان من احلَنك
  .والطاء احلرف التاسع يف األجبديتني

  .يف حساب ّمجلهما التسعةويعدل 
وهواحلرف السـادس عشـر مـن هجـاء     
  .املشارقة، استدعى هذا مجع األشباه بأن تال الضاد
  .وهواحلرف الثاين عشر يف ترتيب املغاربة

. ويأيت يف الدرجة الثالثة من حيث االستعمال
: ُط: َط، ُط ْرفع: َط صب: وكانت الكتاتيب جيه

  .ِط: ِط خض
: فيها" طاو"طاو، ومعىن : وامسه يف الكنعانية

  .الطابة، ويرمسونه على شكل كرة
  .طۤيت: وامسه يف السريانية

  :وقال اخلطاط عمر الرببري اللبناين
  خّطي مجيل ولكن             حّظي يعاكس خّطي
  يا نقطة اخلاء يومًا            ِنطِّي على الطاء ِحطِّي

شاع يف مدينة اخلليل أـم  ]: ومن النوادر[
رون من احللف بالطالق، والحظ هذا قاض أتاها يكث

 »الطـاء «كان ذكيًا، مث الحظ معها أم يلفظـون  
التسالق، فرفض كـل دعـاوى   : فيقولون »تس«

  .الطالق ألا ال تقبل شرعًا
  .الطيارة: انظر :الٔطائرة      

...: طاب الشيء يطيب طيبة و: عربية :ٔطاب      
: انشرحت، َعْيُشـه  :لّذ وَحُسن وجاد، النفُس بكذا

  .َرُغد، وهم يستعملوا أيضًا مبعىن ُشِفي من مرض
  
  
  

  .ۤطب، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

طاب : ينادي بياع التوت]: من نداء الباعة[
  .أكل احلالوة طاب

وفيـه تصـريف   ] من شعرهم التنـّدري [
  : الكلمات التركية على النهج العريب

  ايِشلتإن األوزاَمي قارت بعد م
  واستبيكت بعد ماكانت كواچيكا                   

إن األعناب اسوّدت بعدما اخضّرت وكـربت  : أي(
  ).بعدما كانت صغرية

  صاغقٍةُمها يف صوِِّدوطاب يا
  كيكاواستطليت بعدما كانت أشا                    

وطاب أكلها يف ماء بارد وحلت بعدما كانت : أي(
  ).حامضة

إذا طلع حب يف جسد ولد : ]من اعتقادهم[
الزم أّموتنشل لونشل شوية ْقضاۤمة وتسـاوي مّنـا   

  .طوق وتلبسوياه تيطيب
اهللا يعينا َتتكفِّـي عجينـا   ]: من استعارام[

  .وتّنورا ِحمي وطاب اللزق فيه
العني لوال اللمس طابت مـن  ]: من أمثاهلم[
). أوكلما شابت طابـت (كلما شاب طاب . أمس

  .َرد بطيبالرز حبليب كلما َب
يف أيام الثلج يتخـذ األوالد   :ّال طابورٔطاب ا      

طـاب  «طابات منه وإذا مر أحد يف الطريق صاحوا 
: سلم أم حرب؟ فإن أجـاب : يقصدون» ّال طابورا

طاب حقت عليه ضريبة السلم بـدفع عـدد مـن    
عجواملشمش أوما حيل حمله من زبيب أونقـد، وإال  

  .كان التراشق
غالبـًا   لعبة يلعبها]: من ألعام[ :ٔطاب وَدّك      

بيتـًا   ٢١لوحة مقسمة إىل : النصارى رجاًال ونساء
على أربعة أسطر، وهلا أحجار سود وبيض، يصـّف  
كل من الالعبني أحجاره يف أول صـف مث ينقلـها   

  .حسب ما يأيت به الرشق
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والرشق يكون بأربع فلقات مـن القصـب   
على قنينـة   ظهرها مّلون خبالف بطنها، تدّل برشقها

على عدد الظهور وعدد البواطن، وعلى مقتضـاها  
  .يسريون أحجارهم

والطاب والدك اختراع حليب مسـتمد مـن   
  .الطاولة
 وملا جاءت حلب لعبة البلياردٓو :الطاب والدّك      
  .هاالطاب والدّك، ألا تشبه: مسوها
طابشـو بطاسـات املـي،    : يقولون :طاَبش      

م ال بأس ا بس موباملي الباردة، واملطابشة يف احلّما
  .انظرها  .بنوا على فاَعل للمبادلة من طبش

  .ْتطابشوا: وبنوا مطاوعها على ْتفاعل
الطـاَبع،  : ومحلة األقـالم يقولـون   :الطاۤبع      

املالية تلصق، وهي  وضعوها على اجلزازة الربيدية أو
 . پول: املسماة بالتركية

  .الطوابع: ومجعوها على
الطابع للپول أمحد فارس الشـدياق،  ووضع 

. وأقرها مع جواز كسرها امـع العلمـي العـريب   
  .وبعض البالد يستعمل طابعًا واحدًا للربيد واملالية

ولطوابع الربيد هواة عامليون، وهلا نشـرات،  
ويف سياحايت اتصل يب كثري منهم بغية أن أقدم هلـم  

  .من يراسلونه يف حلب لتبادل الطوابع
ليزي يـدعي  گوابع الربيد رجل إنواخترع ط

واستعملتها مصـلحة الربيـد   . ١٨٣٤تشاملرز سنة
  .، مث عّم١٨١٤ليزي سنةگاإلن

وأول طابع ألصق على رسالة بريدية كـان  
  .على رسالة جتارية من إنكلترا إىل عميل يف حلب

  
  
  

 مليف العا :٩٩٠ص ١٩٣١سوجاء يف جملة السمري 
  .ألف نوع من طوابع الربيد ٦٥

  .٨٧٠ص ٣٣س: اهلاللانظر 

 ٦٣وس ١٤٢ص ٢٣وس ٨٥٩و ٧٧ص ١٩س: واملقتطف
  .٤٨ص

  .٥٤٤ص ١س: وجملة العصبة
  .٣٧ص ٤٦عدد ١س: وجملة الثقافة
  .٢٠٧ص ٢س: وجملة الضياء

وافقه، : طابقه  ِطباقًا ومطابقة: عربية :ٔطأبق       
  .واحد جعلهما على حذو: بني الشيئني

اسم الفاعل مـن  : قالطاِب: من العربية :الطاۤبق      
خالف انفتح وانبسط، وهم يستعملوا : طِبق الشيُء

  .اهللا يستر الطابق: لكل أمر مستور، يقولون
  .الطواۤبق: ومجعوه على

طابق إفالس، طـابق  ]: من تعبريام احلديثة[
  .احتيال، طابق حرامية، طابق تعريص، طابق قمار

نۤزل عالطاۤبق، ابن طابق، انكشف : ويقولون
  .قوطاْب

يف : أنا حوشي يف أول طابق: يقولون :الطاۤبق      
الـَدور يف العمـارة،   : حمدثـة : الطاَبق: »الوسيط«

  .الطواِبق: واجلمع
  .TAPPO: ويدانيها يف اإليطالية

فالن ْمأجّۤر طابقوالفوقـاين  ]: من كنايام[
  ).ال يسكن عقله يف رأسه: يريدون(

بري الطويـل  أطلقوها على احلجر الك :الطاْبقة      
  .يطبق على قرب أو كهريز أو حفرة، بنوها من طبـق 

  .انظرها

 أو(انفتحـت الطوابـق   ]: من كمـام [
  .وفلتوا اجلرادين) انكشفت

» طوب«يرى األب رفائيل خنلة أا من  :الطاۤبة      
  .التركية
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  .املدور والكرة: طٓوپ: ويف املعاجم التركية
طـاب،  : يقولـون : »القول املقتضب«ويف 

وهواسم ملا يلعبون به، واسم الكرة أيضًا، وله أصل 
  .يف اللغة

يف ما  –وامسها هذا دخيل : »منت اللغة«ويف 
وكانت معروفة يف القرن احلـادي عشـر    -أخال 

وهـي اجللـدة   : اهلجري، أوهي حمرفة من الطّبـة 
  .املستديرة

الكـرة   :٥جـ ١س» جملة اللسان العريب«ويف 
طوبـه  : بالعراقية الدارجـة ، وتسمى TUPبالفارسية 

TOBAHا طاووهواسـم  : ، وكان الكنعانيون يسمو
حرف الطاء عندهم، ألم كانوا يرمسونه على شكل 

  .الكرة
ذكر هريوتـوس   :٣٨٣ص ١١س: ويف املقتطف

يديني هـم  لاملؤرخ أن ال) هريودوتس: كذا، صوابه(
ًا من األلعاب املشهورة، ومـن  الذين استنبطوا كثري

: واللعـب بـاألكرة  ) الزهر: (عب بالنردتها اللمجل
  ).الطابة(

  .الطابات: ومجعوا الطابة على
وقبل أن جتلب الطابات من أوروپا كانوا يف 
حلب يتخذوا من اجللد اّزأ واملّلون حيبك باخلياطة 

  .وحيشى باحلبال
  .القابة: واسم الطابة يف جند

على طابات ]: وينادي بياع األرضي شوكي[
  .شٓوكيالنۤدى يا 

  .وأهم الطابات األوروپية
 .FOOT BALL: كرة القدم -١
 .BASKET BALL: كرة السلة -٢
 .TENNIS: كرة املضرب -٣
 .PING PONG: كرة الطاولة -٤
 .VOLLEY BALL: كرة الطائرة -٥
 .HAND BALL: كرة اليد -٦
 .WATER BALL: كرة املاء -٧

  : وهذه الطابات تقال بلفظها األوريب
١- RUGBY 
٢- HOCKEY 
٣- BASE BALL 
٤- CRICKET  
٥- BOWLING 
٦- SCOTCH RACKETT 
٧- BILLARD  

سّدادة القّنينـة  : TAPPO: من اإليطالية :الطاّبٓو      
. تتخذ من ضرب من اخلشـب الطبيعـي اللـدن   

  .الطاّبوي والطاّبوية: والواحدة عندهم
َفَشـك طاّبوألنـه   : ومسوا بعض املفرقعات

  .القناينيكون على شكل سدادت 
عندوسند طاّبوحلوشو، مـن  : يقولون :الطاّبٓو      
  .التمليك: طاپو: التركية

: طّوب احلوش، ومطاوعـه : وبنوا منه فعل
  .ت الدكاكني والضَيع بامسٓوتطّوۤب

  .التمليك: وضع هلا امع العلمي العريب
  .الطابية: انظر

يف مستودع مصلحة التمليك اآلن دفتر تفقد 
  .ه١٢٨٤طابويوقالمه، وتارخيه س :التمليك وامسه

القطعة : من مصطلح اجليش العثماين :الطابور      
  .جندي واأللف ٦٠٠من اجلند يتراوح عددها بني 

  .الطوابري: وجيمعوا على
  .اللواء: ويقابلها يف مصطلح اجليش السوري

على أن جممع دار العلوم يف مصر أقّر الطابور 
  .التابور: ورمسها

شيل على طـابورك  ]: التهكم يقولون على[
  ).أصله لدى التجنيد يعطون اند أمتعته ويقولوا(

من بديع األدب اللبنـاين قولـه يف مـوت    
  .ْبرمّۤل وحدٓو طابور جۤيج: الديك
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أطلقوها على اجلماعة الـيت   :الطابور اخلاۤمس      
أصـل  تعمل داخل البالد لتنفيذ عمل سياسـي، و 

بعض معاركها بأربعة  يفالتسمية أن مدريد هومجت 
  .طوابري مع طابور خامس خفي داخل مدريد

حفرة حتفـظ  : الطابون: من العربية :الطابوۤنة      
فيها النار، وهم أطلقوها على الفرن ال سيما فـرن  

  . الصواصنة
  .الطابونات: ومجعوها على

 ١٩٣٦ونشأ إطالق الطابونة على الفرن سنة
  .خالل احلرب األهلية اإلسبانية

يقولون إذا غّنى أحدهم غناء ]: من كنايام[
غناؤك غناء : رو عالطابونة، يريدون: غريبًا مستهجنًا

  .الصواصنة
بنوها مصدرًا صـناعيًا مـن الطـابو     :الطابيّۤة      

واستعملوها مبعـىن   -انظرها  –املتقدمة مبعىن التمليك 
  .سند التمليك

  .الطابّيات والطوايب: ومجعوها على
القلعة، احلصن، وهـم  : طابّيه: تركية :ابيّۤةالط      

: عـن الفرنسـية  : أطلقوها أيضًا على التلة الترابية
TAPIA :األسوار احلصينة حول البلد، والقلعة.  

  .الطابّيات: ومجعوها على
عند املوارنة ما يلبسه الكـاهن علـى    :الطابۤية      

ّيبة العمة الط: الطّيبة أي: َطْيبوثا: رأسه، من السريانية
  .قداسة
  .احللو: طاتلي: من التركية: طاطِلي      

نا الطاطلي، وهالبنت طـاطلي،  أكل: يقولون
  .طلي طاطليالطا

  
  
  
  
  

طاح راسو، حتريـف طـّوح   : يقولون :طاح      
  .دهبّع): العربية(الشيء 
  .الرحى: عربية :الطاحون      

  .الْطوۤاحني: الطواحني، وهم يقولون: واجلمع
 بالداّبـة أو   ما يدور باملاء أوومن الطواحني

  . بالكهرباء بالبخار أو
وإذا  ،املدار: ويغلب أن يسموا مايدار بالداّبة

  .الطاحوۤنة: كان الطاحون يدار باليد مسوه
  .الطاحونات: واجلمع

الطـاحوجني  : ومسوا من يشتغل يف الطاحون
. الطاحوجنّيـة والطّحانـة  : أوالطّحان، ومجعوه على

  .انظرها
ــٓا، ويف : ون يف الســريانيةوالطــاح ٓطحون

  .ٓطحوَنا: الكلدانية
  .َطَحنه: ويف العربية

. كل الـْدروب عالطـاحون  ]: من أمثاهلم[
  .احلنطة بتدور بتدور وبترجع للطاحون

األرملـة بتروعالطـاحون   ]: من كمام[
ٕسفۤرة أبونا من هون للطاحونا، : قال لو. بصريال دٓور

  دبونا؟گٕمٕنن ب: قال لو
متل جحـش الطـاحون   ]: شبيهاممن ت[

فالن متل البغّنـي  . اخلرب برووجبي وما بيعرف أّشو
  .بالطاحون
  ]:من شعرهم[
  قَبل على الطاحون مادارتسعِدي لوا

  حيطاا دهۤدت وبيوْتها غاۤرت                   
البـدوس فـوق حجـرة    ]: من اعتقادهم[

  ).ألن الطاحون مقدس(الطاحون بقٔصر 
صـحون   صف چناق صّف: ]من ألغازهم[

دوسات اجلمل حيمـل  (:من ابواب حلب للطاحون 
  ).الطحنة
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  . الطّحان أو :الطاحوجني      
  .الطاحون وطحن: انظر

  .الطاحون: انظر :الطاحوۤنة      
  .الطاحونات: واجلمع

ومن مّربام أن طاحونة البيت تكون غالبـًا  
  .لألجر فتعار

غـل،  طاحونـة الرب : من أنواع الطاحونات
  .طاحونة الّنب، طاحونة النحاتة، طاحونة البحص

أما ما يطحن قشور الرمان واحلّنا والزعتـر  
  .انظرها  .العدسة: وحنوها فيسموا

واستمدت اإلسبانية من العربية الطاحونـة  
  .ATAHONA: فقالت

ال بّد ما جتـي احلّبايـة بـتّم    ]: من أمثاهلم[
  .الطاحونة
متل طاحونـة  فالن صٓوتٓو ]: من تشبيهام[

  .الربغل اللي دشالّيا ْمعّطلة
إذا حـدا دّور الطاحونـة   ]: من اعتقادهم[

  .عالفاضي بصري غال
طبقة فوق طبقة وسـيقانك  ]: من ألغازهم[

  .ياداۤيم: مفّلقة بتمسك القاۤيم وبتقول
جهـاز ذو أشـرعة خارجيـة     :طاحوۤنة اهلوا      
  .رها الريح فتدور يف الداخل الرحىتدّو

الصليبيون من سورية واختذوها يف استمدها 
  .أوروپا

  .يكثر استعماهلا يف أملانية وهولندا
  .وانتقلت من أوروپا إىل أمرييكا

طيخ راَسك، : بطيخ، يقولون: واملضارع :طاخ      
سّواه : طخطخ الشيَء: أخفضه، من العربية: يريدون

  .وضّم بعضه إىل بعض
  
  

لعبـة   بطاخي، يقولون يف: واملضارع :طاخى      
طاخي راسك أوطّخي، بنوا من طـاخ  : العّصومينا

  .املتقدمة طاَخى مبعناها
حتّرك يف ...: طار الطائر َطَيرانًا و: عربية :طار      

أسرع إليه، : طار إىل كذا: اهلواء جبناحيه، ومن ااز
  .انتشر: طار صيُته

طار فـالن  : وبعد اختراع الطائرات يقولون
  .انتقل بالطيارة: لوهلامن سورية إىل باريس، مد
ويف . ٓطر، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

  .طار: األرمنية
طار نومو، طار عقلو، طـار  ]: من كالمهم[

مـن  (َصوابو، طار امسو، بيعرف عالطـاير، أصـله   
  ).ضرب الصيد وهوطائر

طار، : ومن مصطلح لعبة الراۤمي والكونكان
  .خسر واحترق: يريدون

  .شانا جۤيجة طارتع: ويقول اليهود
  .جيجة: انظر

. طار ۤطريك وأخدٓو غۤيـرك ]: من كمام[
إيـه يانبينـا   : طقطق الدست وطار الغطا وصـاح 

  .هديك احلمامة طارت. املصطفى
ٕعْمۤيـت عينـٓو   ]: من دعائهم على فـالن [

  .وطاۤرت الٕرْخر
طارت السكرة وأجـت  ]: من استعارام[
  .َدم يتصّيدعندما طارت األعشاش قام الَن. الفكرة

  ]:من أغانيهم[
  يا بنت ياللي محاۤمك طار

  طار وعّلى على باب الدار                    
يف عيد الْفطـري املـا   ]: من أمثال النصارى[

  .يف عيد الفطري اشالح وطري. عندٓو جبّۤة يستعري
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فتح الباب على طـارٓو، مـن   : يقولون :الٔطار      
  .شيءماحييط بال: اإلطار: العربية

  .ْطَرا: ويف الكلدانية: ْطرٓا: ويف السريانية
جوقة الغنا اللي فيا طار رهۤجة، : يقولون :الٔطار      

دائرة من اخلشب ذات صنوج تكون : حتريف اإلطار
: »شفاء الغليـل «قال يف . مع اجلوقة لضبط اإليقاع

  .الطار مبعىن الُدّف، عاّمّية رذلة مبتذلة
  .َطَرا:  الكلدانيةَطرٓا، ويف: ويف السريانية

  .طار: واستمدا التركية فقالت
  .ُتره: واستمدا الپولندية من التركية فقالت

إذا أخذ الطـار  : ومن اجلناس قول الصفدي
  .طار كل قلب إليه

  ): وفيه تورية(ويف ديوان ابن َحَجر 
  وقضيت منها إذا شدت بكمنجٍة

  ما بني سالف نغمة أوطاري                  
شي من عند النّجار وشي من ]: ألغازهممن [

طـار   عند احلّداد وشي من عند القّصاب وملا شفتو
  ).الطار(:

محل عليهم ومحلـوا  : طاردهم: عربية :طأرد      
  .عليه، وهم يستعملوا مبعىن الحقهم وتابعهم

طارد الصّياد الغـزال، وطـاردت   : يقولون
  .رجال األمن الشقي
  .طيارة املطاردةال: طالح العسكريومن االص

 دّزينآلو: ويتبعهم الريفيون يقول البدو :الطاۤرش      
من يوصل اخلرب، مل جنـد   اخلرب أو: طاۤرش، يريدون

أصـًال، ولعلـها حتريـف الطـارئ     » طارش«لـ 
آخـر، األيت دون أن   اآليت مـن مكـان  ): العربية(

  .كان حنتًا» الشخص«الشني من : يعلموا، وإذا قلنا
  
  
  
  

حلضـرموتيون الطـارش مبعـىن    ويستعمل ا
  .الذاهب
هالقبيلة ساكنة يف البـاب  : يقولون :الطاۤرش      

وراح طارش مّنا وسكن يف منبج، يريدون بالطارش 
  .انظرها  .بعض الفروع، فهي من طرش املاء

إذا شفت قتۤاۤلة بّعد عّنـا ال  : يقولون :الطاۤرش      
  .انظرها  .ْيصيَبك مّنا طارش أوٕطْرش، بنوها من َطَرش

: جاروا العرب فسـموا ذكـورهم  : قالطاۤر      
  .كل من أتى ليًال: طارق، والطارق

والّسماء ﴿: فالن ما عندوشي: يقولون :الطاۤرق     
وهـم  (من القرآن مبعىن جنـم الصـبح   : ﴾والّطارق
  ).يلتحف السماء بنجومها: يريدون
ما حييط بالشـيء  : اإلطار: من العربية :الطأرة      
  .طار الصورةكإ

طارة املنخل وطارة الغربال وطارة : يقولون
منها العالية ومنها الواطية ترفـع الصـينية   (احللواين 
  .وطارة لقن اخلسيل) فوقها

قمباز شـغل الطـارة أوبقجـة،    : ويقولون
أوشغل الطارة أي األغباين، يريدون غرز يف نسيجها 

  .خمرز باحلرير
يا منخل أنته يف احلارة  منو]: من كمام[
  .َبال طارة
إذا كان القمر عليه طارة بكرا ]: من أمثاهلم[

  .ليۤلة غدۤا مّطارة
أطلقوها على شبه املخدة املستديرة  :طارة اخلبز      

يبسط عليها الرغيف املرقوق وتدخل الكف طّيهـا  
  .وتلصقه على جدار التّنور
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  .طارات اخلبز: واجلمع
نسيج األبـيض  أطلقوها على ال :شغل الطأرة      

الرقيق يشّد على الطارة مث يطرز خبيط احلرير، يطّرزه 
  .املخرز أوخيّرمه

مة گوكانت ثورة يف عامل التطريز اختراع من
  .التطريز والتخرمي والتشويف

  .ومن قنابيزهم قنباز شغل الطارة
أطلقوها على جمرى املاء واألوساخ  :الطاروق      

اجلادة مقعرة  فوق األرض ووسط اجلادة، إذا كانت
  .ال حمدبة، فالكهريز كان مكشوفًا وسطها

  .الْطوٕاريق: ومجعوها على
امِش يف : طوۤرق، يريدون: وبنوا منها قوهلم

  .الطاروق حمل جريان األقذار ال على جانبيه
  .طورق: انظر

شهادة هللا كلما أجا طاريك : يقولون :الطاِري      
 بشكروك، أوكلما جابوا طاريـك بثنـوا عليـك   

: الطاِرئ، أي: ومبدحوك كتري ألنك أهل، من العربية
  .اآليت فجأة: أي: وتسّهل مهزته –الِذْكر الطارئ 

إذا ذكروا من ليس علـى  ]: ومن متچكام[
  .تكرب عن طاريه: دينهم قالوا

سهرنا عند بيت محاه وحطوا : يقولون :الطاِري      
لنا طاِري رز حبليب، ويغلب أن يكون من احللويات 

  .الفواكه وأ
إناء تسكب فيه املائعات، عن : عربية :الطاس      

  .ٔتاس: الفارسية
  .التاء للتصغريالطاۤسة، ف: ومسوا الصغري منه

  .الطاسات: واجلمع
  .طاس: ويف التركية
  .TAS: ويف األرمنية

  
  
  
  

  .َطَسا: ٔطّسٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .TACI: ويف اليونانية

: سية من العربيـة فقالـت  واستمدا الفرن
TASSE  

  .TCHACHA: ومثلها الروسية فقالت
  .TCHÉCHA: ومثلها ارية فقالت

  .سفر طاس: انظر

أصلها مـن  (الطاۤسة ضاْئعة ]: من كنايام[
: ضيعان الطاسة يف ّمحام النسوان، ويريدون بقـوهلم 

الفوضى، وعـدم االنتظـام وفقـد    : الطاسة ضايعة
  ).املسؤولية
]كما أسكي طاس أسكي ّمحـام  ]: ممن 

الطاس القدميـة  : مثل تركي استمدوه بلفظه، معناه(:
). واحلّمام القدمية، يضربونه ملن عـاد سـريته األوىل  

  .ضّل مالعسل طاسة والطاسة زربت
منني مـا  : متل طاْسٕة إجلّن]: من تشبيهام[

يعرف أنواع املعارف، أويعرف : دونيير(رّنيتا بترّن 
  ).كثريًا

ال يشربون يف شهر حمرم املاء ]: عادام من[
  .بطاسات بّلورية حزنًا على احلسني

استمدوه وامسه ]: من طبيخهم[ :طاس ٔكباب      
اللحم يقطع بقدر البندق ويسلق باملـاء  : من التركية

  .رّب البندورةمع 
  .الطاس السابقة: انظر :الطاۤسة      
على س أطلقوها على ِقحف الرأ :طاسة الراس      

ختيل أا يشرب فيها دم العدو، كما نسبوا إىل عنترة 
  :قوله

  وإين قد شربت دَم األعادي
  س وما رويُتبأقحاف الرءو                  

طبيعي  شعر هاملرا ماهو: يقولون :طاسة الراس     
شعر االصطناعي علـى  لهادا طاسة، أطلقوها على ا

  .شعر غري طبيعي يلبس طاسة الراس: تقدير
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فيـه   ، البيتأقرع: ال تقول]: من كمام[
  ).شعره االصطناعي يشهد: أي(طاسة 
أطلقوها على طاسـة يكتـب    :طاۤسة الرۤعبة      

الشيخ على جدراا الداخلية وعلى قعرها طالسـم  
  .لتقي الذي ارتعب من شر الرعبة

خّف بعد رزاَنـة  : طاش يطيش: عربية :ٔطاش      
  .جاز ومل يصبه: عن الغرض أوخّف مطلقًا، السهُم

الَطيش، وهم أمالوا، والَطَيشـان،  : واملصدر
  .وزادوا الطياشة
  .املطووش: ، وهم قالوا:الطاِئش: والصفة

  .األطَيش: واسم التفضيل
ويف الكلدانيـة  : طٔعْش: وطاش يف السريانية

  .مثلها
بتحّمل وما : قليافالن طاش: يقولون :قلياطاش      

اخلصيتني  ذو): تلفظ الطاء ضادًا( عبآلو، من التركية
 الكبريتني، يرمزون ما إىل مزيد القـوى املاديـة أو  

  .املعنوية
  .الطاشاقلّية: واجلمع

وتسـّهل  –طأطأ رأسـه  : من العربية :ٔطأطا      
  .خفضه -اهلمزتان

  .منو  بطاطي راسو إال الواطي: يقولون
  ]: من شّديام[ :ٔطأطا      

  صحن السلطه      طاطا يا طاطا     
  !يا لطيف: قولوا بيضة على ْرغيف       

  جيجة مسينة              نزلت عاْملدينة
  مليانة شنينةكسرت قنينة            

  وطۤفت ضو   شعۤلت ضو           
  َبْو: قال الفا الباشا               شا

  
  
  
  

 ٢٣٧ص ١٥سي العريب ملنشرت جملة امع الع

جرت على : صدرا بقوهلاه ١٢٧٩رسالة ُكتبت س
أن : األلسن من األوالد عجيبة، وهي جـدًا غريبـة  

طاطـا يـا   «: مجيع األوالد صاروا ينطقون بفقرتني
يـا  : طاطا صحنني َسَلطا كّبة على رغيـف قولـوا  

  .»لطيف
كبـة علـى   «أما فقرة ): مث زادت الرسالة(

هذه ال يغريوا، وأما الفقرة » يالطيف: رغيف قولوا
ناَوى مـا نـاوى   «: تارة يقولون: ىل ينوعوااألو

  .»صحنني بقالَوى
وحنن مل نر فيها عجيبة أوغريبة، إمنا نرى أن 

هي ألفاظ جسدوا ا النغم، كقول » طاطا يا طاطا«
  ...الال ولال وجامن وأمان و: املوسيقيني

فالن سكران طاطواي ونام : يقولون :طاْطواي      
د والوعي، مل جند هلـا  فاقد الرش: طاطواي، يريدون

: »طـات «: أصًال، ولعلها من التركية عن الفارسية
أداة التأسـف،  : »واي«طعم الشيء ومذاقه، بعدها 

  .ياله مذاقًا يدعوللحسرة واألسف: تريد التركية
  .أجانا سكران طاطوى: ومحاة تقول

: من قرى حلب يف اعزاز، من األرامية :طاطيّۤة      
: املشـرق  :ا يرى األب أرملة يفالعنقود، كم: ُطوطيتٓا

  .١٨٩ص ٣٨س

  .انقاد: طاع: عربية :طاع      
الطـٓوع  : الَطْوع، وهم يقولـون : ومصدره

). » أطـاع «والعربية جتعل الطاعة مصدر (والطاعة 
اللهـه  : ، ويثولـون »طاعت«: واستمدت التركية

  .عبادت پادشاهه طاعت
. طاعـت : واستمدت الفارسية واألورديـة 

  .طوع أهلو -اهللا يرضي عليه  –لد هالو: يقولون
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  .أنا أول ٕمن طاع وآخر ٕمن عصى: ويقولون
إن ردت أن ُتطاع فاطلـب  ]: من حكمهم[

وسادت هذه الكحمة يف سورية ولبنان (ما يستطاع 
  ).والعراق وفلسطني ومصر

مرض خبيث ُمعٍد ذوّمحـى  : عربية :الطاعون      
  .شديدة، ينتقل إىل اإلنسان من الفئران

  .٧٣ص» اإلفرنج يف حلب«نظر كتاب ا

  .الطواعني: واجلمع
احلنون بياخد الوبـا   صوتو]: من كمام[

  .وجبيب الطاعون
: دار حول املكـان، يف الـبالد  : عربية :طاف      
  .جال
  .الطواف: انظر

  .ٓطف مبعىن جال: ويف السريانية
طاف الغريق على وّج املـي،  : يقولون :طاف      

  .عال فوق املاء): بيةالعر(حتريف طفا 
  .ٓطف، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

  .انظرها  .طّوف: وبنوا منه للمطاوعة

داميـًا  : فالن متل الزيـت ]: من تشبيهام[
  .عالوّجطايف 
طاف النهر وخّرب بيوت، من : يقولون :طاف      

  .فاض: ٓطف: السريانية
طافـت القنايـة   ]: وينادي بياع العّجـور [
  .العّجور وتكبكب
  ]:من أغانيهم التهكمية[
  إال بالسمن يكون طايفـطايف         ما باكل الق

  واينـخوقليب موخايف        باكل عشرة يا اباكلو
قدر عليـه  : طاق الشيَء وأطاقه: عربية :طاق      

  .واستطاعه
  .ْبطيقو: يطوقه، وهم قالوا: ومضارعه العريب

  .انطاق: وبنوا منه للمطاوعة

كلمـة   من هادا كلمة ومّنو: يقولون :الطاق      
حكاية صوت الضرب عندهم، : واشتغل الطاق طيق
  .واع ويع: والطيق تنويع مثل

اسم صوت وقـع  : طق: ويدانيها يف العربية
  .شيء على شيء

حكاية صـوت  : طاق: ويدانيها يف التركية
اخلشب وحنوه يقع على شيء، ومست التركية مدقـة  

  .قطاقطا: القّصار وغريه
هاخليط من طـاق واحـد،   : نيقولو :الطاق      

غري مبطنـة،  : ۤية من طاق واحد، يريدونوهالساكو
  .الفرد: طاق: من التركية عن الفارسية
  .الُطوق والْطواق: وجيمعونه على

  .طلع مالبيت بطاق القميص والبۤاس: يقولون
ْتَلـْت   الطاق طاقني، أو حط حّقو: ويقولون

  .طوق
  .طاقي فالن عقلو ]:من استعارام[

طاقشتو بـالبيض املسـلوق   : يقولون :طأقش      
وكسبت مّنو مخس بيضات، بنوا على فاعل للمبادلة 

  .انظرها  .من طقش

  .تطاقش للمطاوعة: وبنوا
إال طـاقتني علـى    حوشـو : يقولون :الطأقة      

: مـن الفارسـية  حوشي، هادا ما بصري حنۤنه إسالم، 
  .ها بتاء التصغريحلقوالنافذة، وهم أ: طاق

: فيقولون» َجه«: يقابل هذه التاء يف التركية
  .النافذة الصغرية: طاقجه مبعىن

  .الطاقات والُطٔوق: ومجعوا الطاقة على
يريدون (مالباب للطاقة : ٕخْرط ٔطق: يقولون
  ).تقّدم بسرعة

طاقة  نام بالّربية وال تنام جنب]: من أمثاهلم[
وساد هذا املثل (وا سّدا الطاقة البجيك مّنا اهل. مهوّية

على لفظ يدانيه يف سورية ولبنان والعراق وفلسطني 
  ).ومصر والسودان والكويت وجند واجلزائر
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يا طاقـة عطينـا رقاقـة    ]: من كمام[
يتهكمون على من يرغب احلصول علـى أمانيـه   (

بّين سّرك ) أويا جارتنا(اهللا يا خوجتنا ). بالتمين فقط
 ـم حبكـم اجلـوار عرفـو    يريدون أ(من طاقتنا 
  ).تصرفاا
  : يهزج الصغار]: من أهازجيهم[

  َحَلْقالقة زيتونه           بابا جاب يل ليمونه
  ....حّطيتا بالطاقة            

  .زيتونة: انظر

واليهود خاصة يطلقون الطاقة علـى   :الطأقة      
ومنه ( كل سقف منحن: قطا: خلزانة، من الفارسيةا

  ).طرة إلنشاء اخلزانةاجلدار ذات قنفتح ثغرة يف 
  .الطاقات: واجلمع

املعي الـدقيق  : يف اصطالح القّصابني :الطأقة      
حيشى باللحم ويتخذ منه الصاصيچووالقديد، مـن  

واألمعاء أنبوب (كل سقف منحن : طاق: الفارسية
  ).حلمي مستدير الظاهر والباطن

  .الطاقات: واجلمع
  .درة، القّوةالق: عربية :الطأقة      

طاقت، ومثلـها  : واستمدا التركية فقالت
  .الفارسية

  .طاقت: واستمدا األوردية فقالت أيضًا
: واستمدا األلبانية مـن التركيـة فقالـت   

TAKAT.  
كل واحد بيعمل على قـّد  ]: من كالمهم[

  .طاقتو، الطاقة البخارية والكهربائية والذّرية
ومـا يل  ّمحلوين وزّملـوين  ]: من كمام[

  .عالَسَفر طاقة
  
  
  

من ألبسة : تاقّية طاقّية أو: من التركية :الطاقيّۤة      
كـل سـقف   : طاق: الرأس اخلفيفة، عن الفارسية

  .منحن
 ذهابًا منه إىل »التقّية«ويرى بعضهم أا من 
أا تقي ما يلـبس   أا تقي الرأس من احلر والربد أو

  .فوقها من عرق الرأس، وحنن ال نرى هذا
  .الطاقّيات والطواقي: وجيمعوا على

الطاقّيـة كمـا   : ويف مشايل املغرب يسموا
  .التاكي: يسموا

ووضع أمحد تيمور باشـا للطاقّيـة اسـم    
ومل تنجح . خرقة تقّور للرأس كالشبكة: »الَسْكَبة«

  .فلم يستعملها أحد: هذه التسمية
  ]: من أغانيهم[
  ي يل ْغّنيوةغنِّ:         ال يلّية وگگَعَوج الطا

  )وصف فّني(                                   
أطلقها احلمويون على القسم  :طاقية ابن املۤلك      

  .من الكرش ذي النقش املربع
ورد يف أقاصيصهم القدميـة أن   :طاقية اإلخفا      

كانوا يلبسون طاقية سحرية ختفي البسها عن األعني 
يشاء، كما يف قصة علي فال ُيَرى، ويعمل عندئذ ما 

  .الزيبق
  .طاقيات اإلخفا: وجيمعوا على

فالن ما بيعرف طاهـا مـن   : يقولون :ٔطاۤكة      
انطاكة حتريف أنطاكية، وحرفوهـا  : طاكة، يريدون

  .هنا إىل طاكة مراعاة لالزدواج بطاها
  .طاها: انظر

عاله، ترّفـع  : نقيض قُصر، عليه: عربية :ٔطال      
  .عليه
  .ّول واألطول والطويل والطول وطاملاط: انظر

  .هاملسألة بتطول إيدى عليها:  يقولون
  .طۤول والطويل: انظر
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شعرك طوالن ودقنك طوالنة، فبنوا : وقالوا
  .على فعالن من طال

فالن طالوا أضافريو، بـّدن  ]: من كنايام[
  .قّص

  ]: من أغانيهم[
  تعاَلى ِلي يا حبييب تعاَلى ِلي

  طال املطال يا حّبي تعاَلى يل                    
طلب منه حقًا له عليـه  : طالبه: عربية :ٔطاَلب      

  .أومازال يتقاضاه منه
اسم الفاعل من : الطاِلب: من العربية :الطاۤلب      

  .انظرها  .طلب الشيء

  .وتستعمل كثريًا مبعىن طالب العلم
الَطَلبة والُطّالب، وهم قالومها بـرّد  : واجلمع

  .ينالثا
  .الطاْلۤبة: ة، وهم قالواالطاِلَب:واملؤنث
  .الطاِلبات، وهم سّكنوا: واجلمع

وأطلقتها علـى  » َطَلبه«: واستمدت التركية
  .املفرد من الطالب

  .»طالب« بـومسوا ذكورهم 
  .صار الطالب مطلوب]: من كالمهم[
. الدنيا جيۤفة وطّالبا ْكالب]: من حكمهم[

ما ضاع حق وراه . غايل مهر املعايل! يا طالب املعايل
  .بلطا

تعـا  ! ب الشر َبال أصلليا طا]: من أمثاهلم[
  .للصامي بعد العصر

  .وانا طالبة من ريب لننام سوا]: من أغانيهم[
عدد طالب املدارس االبتدائيـة يف  : إحصاء

 ٥١٠,٦٨منـهم   ٨٧٧,٨٧هـو  ١٩٦٠سنة حلب
  .من إناث ٣٧٦,١٩ذكور، و

  سنة عدد طالب املدارس الثانوية يف حلب
 ٢٩٠,١ذكـور و  ٥٤٨,٤منهم  ٨٧٨,٥هو ١٩٦٠
  .من إناث

البحكي بالدرس ْبطـالعواملعلم  : يقولون :ٔطاَلع      
لّربا، وطالعنا الربغل عالسطوح تنشمسو، حتريـف  

عاله، وهم استعملوها مبعـىن  ): العربية(أطلع اجلبَل 
  .أخرج

ال تطالع صوت، ال تطـالع  ]: من كالمهم[
  .هلديك األوضةحس، طالع يل هالطاولة 

عـاۤمص،   يطالعا من عيونـو  بّدو: ويقولون
  .طاَلعا من عينيه عامص

: وكان ينادي من خيرج الدالء مـن اجلـب  
  .»ْمطالع دْلوٓو«

. يف آدار طالع بقرك عالـدار ]: من أمثاهلم[
  .فْلس فوق فْلس بطالعوا ٕحّس

فالن طاَلع اخلمري والفطـري  ]: من كنايام[
فالن بطالع احلّية  ).اجلديدأي حاسبه على القدمي و(

  .من درخوشا
: وقد خيتصرون(ماخلان  فالن بطالع جحشتو

). متشـبث  هو: دون أجر، أي: أي شتوبطالع جح
يأيت : أي(فالن بطالع ماألقرع شعرة وماحلفيان نعل 

  ).وبديع هذا اخليال... بالشيء من العدم، فهوخّالق
ديش الغـّراف َصـْفَرن   گ]: من كمام[
تيطاۤلع ٔمـْي منـرش   : مْي، قالوا ّشوا عوّچور: قالوا
  .ٔمْي عوّجو

إن بلعوا : متل بّالع املوس]: من تشبيهام[
  .يا ويلو وان طالعو يا ويلو

د جبانـب  يقف األوالد الواح]: من ألعام[
اآلخر وظهورهم على اجلدار، ويتدافعون من اجلانبني 

أو طالع صـرمو  (طالع صرم أّمو ماحليط : صائحني
  ).يطماحل
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رحنا لغرفة املطالعة وطالعنا يف : يقولون :طاَلع      
  .قرأه: طالع الكتاَب: ، عربية»املوسيقا«أَثر الفارايب 

اسم الفاعل مـن  : الطاِلع: من العربية :الٔطاۤلع      
  .انظرها  .طلع

ما يبـدومن  : ويف اصطالح أصحاب الفال
األمارات الرملية أوالفلكية أوغريهـا مـن دالالت   

  .-كما يتومهون  –السعد والنحس 
  .الطواِلع، وهم أمالوا: واجلمع

أنا حبّبك طاملا أنته بتحـبين،  : يقولون :طاَلما      
الكافـة  : »ما«األمد، و: وفاعله» طال«من : عربية

  .عن الفاعل هذا
ما َبغنِّي طاملا أبوي يف السهرة، أنا : ويقولون

  ...يبمادام أ:... العريببستحي مّنو، والتعبري 
طال ما رأيناه يسكر ]: ومن عثرات أقالمهم[
  .. كثريًا ما رأيناه: خطأ، صوابه: ويعربد

طاملا عقلي َعَلّي ٕبسَأل علّلـي  ]: من أمثاهلم[
  .بسَأل َعَلّي

: أجا البال عام طام، من العربية: يقولون :ٔطام      
كثر، : غمر، الشيُء: اسم الفاعل من طّم املاُء: الطاّم
  .تفاقم وعظم: األُمر

يرحم طاماز اللـي صـّنف   : يقولون :ٔطاماز      
شـاه إيـران   ): األول(حتريف طهماْسب : يلةگاألر
  .م ١٥٧٦س

  .طمپون: انظر :ٔطامپٓون      
طامل عاألرض من خبلـومن  : يقولون :ٔطاَمل      

 انفرطـت مسـبحتو   عبدو شان فرفوطة خبز، وأبو
حتريف طـامن  : ۤمل ودّشرا وراحالكاربا وما راد يطا

  .حناه): العربية(ه ظهَر
  .ْتطامل للمطاوعة: وبنوا

  
  
  
  

  ]من شعرهم[
  احلسْن سّبح وكّبر ملا جا ليكي 

  والدهر طاَمل وقّبل بني نعليكي                      
الداهية تفوق مـا  : الطاّمة: من العربية :الٔطامّۤة      

  .تعلوها وتغلبها: سواها وتطّم عليها أي
يف جبل مسعان، من ] من قرى حلب[ :امؤرةٔط      
: اَملطامري، كما يرى األب أرملة يف: طومرۤا: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق

: ويرى األب شحلت أـا مـن ْطمورتـآ   
  .٦٠حلب ص  :املختفية كما يف

  .طنكو: انظر :وگٔطان      
من أمساء ذكورهم مستمد مـن فاحتـة    :ٔطأها      

  .سورة طه
جيوز أن تكتب طاهـا  : »لفاأل«بنا ويف كتا

ا مراعـاة إىل أن  فني مراعاة للفظها وجيوز أن حيذفبأل
  .ا حرف الطاء وحرف اهلاء املعّين

فالن ما بيعرف طاها مـن  ]: من كمام[
  ).حيرفوا من أنطاكة وهذه انطاكية(طاكا 

  .طاكة: انظر

ات اجلربيين احلليب، له تآليف، م :ٔطاها بن املهّنا      
  .ه١١٧٨س

اسم الفاعل مـن َطَهـر   : من العربية :الٔطاْهر      
  .طهر: انظر  .وطُهر

  .الطاِهرة، وهم سّكنوا:واملؤنث
  .طاهر: ومسوا ذكورهم

وحياة هاللحيـة الطـاهرة،   ]: ومن أميام[
  .اللحية الزينة...  :والبدويقولون

: نه طاهر شرعًا قرأوإذا أراد أحد أن يقول إ
  .أَحٌد﴾﴿ُقْل ُهواُهللا 

  .وافقه: طاوعه يف األمر وعليه: عربية :ٔطأوع      
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  .ماطله: طاوله يف َدينه: عربية :ٔطأول      
مامعوشي طاۤول، وأنا طـاول  : يقولون :ٔطاۤول      

إال يف » طاول«ما حبّبووال حبكي معو، ال يستعملون 
، ويستعملوا مبعىن أبدًا، وهـي  »ما« بـمجلة منفية 
ماطله، فهي : فعل األمر من طاوله يف دينه يف األصل

إذن مبعىن ماطل يف الزمان ماوسعك فلـن حيـدث   
  .األمر

استعملت ألن (فالن جمنون طاول : ويقولون
والقـرى  ). انون ماعنده عقل فهويتضمن النفي مبا

  .»َبالُطول«:»طاول«الغربية من حلب تقول مكان  
: عـن اإليطاليـة  طاِوَله : من التركية :الٔطاْوۤلة      

TABOLA  أوTAVOLA :املنّصة.  
  .الطاْوالت: ومجعوها على

  .TABLE: ويدانيها يف الفرنسية
: ووضع امع العلمي العريب لطاولة الكتابـة 

  .املكتب
: ووضع جممع نادي دار العلوم لطاولة السفرة

  .اُخلوان
سـُيعَرض  : واستمدوا من الغـرب قـوهلم  

  .االقتراح على طاولة البحث
احلج عبدواملا غـريورا عـالبكرا   : ولونويق

وصارال شابكة تلت أيام ليل وـار، وأش أجـاه   
شانص، شّلح الطاولة وطلع ماسـخي يركـب يف   

  .العربية لبيتو
هناك من يعتقد أنه  :طاولة خماطبة األرواح  

إذا ُأيت بطاولة ذات ثالث قوائم وجلس حوهلا أناس 
يـاروح   :وجاء الوسيط وتال عزميته مث نادى مـثالً 

تعي، وإميت ماحضريت دّقي تلت دقات  إبراهيم هنانو
فترتفع إحدى قوائهما الثالث عـن األرض وتـرتل   
ثالث مرات، مث يسأل الروح عما يشـاء قـائًال إذا   

قام ا الصحايف احلليب  وكان... كاي إي دقي دقتني
أشرف الكاتب يف دار فنصة يف اجلميلية ُبعيد مـوت  

لة معهم ونادى الروح كثريًا هنانو، وكنت على الطاو

ومل ترتفع، فضحكت أنا وعّد ضحكيت سببًا مانعـًا  
  .من جناح احلفلة

ويزعمون أن سأهلا أحـدهم  ]: من نوادرهم[
عن تصرفات زوجته فأجابـت سـّحابة الطاولـة    

  .باخلروج والدخول مرارًا
ٕلْعب الطاولة حّظ وفّن، من : يقولون :الطاوۤلة      
صـندوق  : TAVULA: ن اإليطاليةطاولْه، ع: التركية

  .النرد أولعبة النرد كما مساها العرب
وهي لعبة قدمية، ووجدت طاولة مع نردهـا  

  .وأحجارها يف حفريات بابل
أما نردها فمبذول يف كثري مـن املتـاحف،   
شهدته يف متحف اإلسكندرية ويف متحف طرابلس 

  .الغرب
وحلب تعّد من البالد اليت أولعت باللعـب  

احملبوسـة  : رف أنا من ضروب ألعاا مخسةوأع. ا
  .والْفرجنّية واملغربّية والَكل ار والعثمانلية

ط دار صـادر ودار  :  تارخيهقال اليعقويب يف
اتفق الناس علـى أن دور   :٨٩ص ١جـ ١٩٦٠بريوت

: اثنا عشر شـهرًا، ومعناهـا  : الزمان سنة، ومعناها
ن ثنا عشر، وعلى أن أيام الشـهر ثالثـو  الربوج اال

لكل برج ثالثون درجة، وعلـى أن  : ومعناها. يومًا
كب السبعة السيارة، مث االكو: األيام سبعة، ومعناها
فوضع َعَرصة شـبيهة بالسـنة،   : جعل تشبيهًا لذلك

عدد ساعات الليـل  : وصّير فيها أربعة وعشرين بيتًا
تشبيهًا بشهور : والنهار، يف كل ناحية اثنا عشر بيتًا

تشبيهًا بأيـام  : ر هلا ثالثني كلبًاالسنة والربوج، وصّي
الشهر ودرج الربوج، وصّير الفّصني تشبيهًا بالليـل  

: عدد تـام  والنهار، ويف كل فّص ست جهات، ألنه
له نصف وثلث وسدس، يف كل فص إذا سقط مـن  

حتت الست واحدة، وحتت : أعاله وأسفله سبع نقط
تشـبيهًا بعـدد   : اخلمس اثنتان، وحتت األربع ثالث

ام والكواكب السبعة السيارة، وهـي الشـمس   األي
  .والقمر وزحل واملشتري واملريخ وعطارد والزهرة
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ة بني رجلني وأعطى كل واحد مث جعلها حمن
من أعطيته هـذه  : ، وقال)فّصًا: كذا، صوابه(مضًا 

السبع النقط من أعالها أكثر مـن صـاحبه بـدأ،    
فاجتمع له الفّصان، فضرب، وما ظهر من الفّصـني  

الكالب عليه، وجعل ذلك متثيًال للحظ الذي  تغلب
يناله العاجز مبا جرى له الفلك، واحلرمان الذي يبتلى 

  .به احلازم على حسب ما جيري له الفلك
  .١٠٤للحسيين ص» الثمرات«انظر كتاب 

واختلف التاريخ يف خمترع الطاولـة علـى   
  :مايلي

شروان قبالة  وزير كسرى أنو: وضعها بزرمجهر -١
 .ند الشطرنجوضع اهل

وضعها داهية يقال له قفالن ألحد ملوك اهلنـد   -٢
 .وامسه هشران

 .أا أقدم من هؤالء، وواضعها جمهول -٣
من ملـوك الفـرس،   : وضعها نردشري بن بابك -٤

 .النرد: وإليه ُنِسب فقيل
 .م. ق٢٢٤وضعها بالميدس اليوناين سنة -٥
 .أن وضعها ال يتجاوز القرن العاشر للميالد -٦
ذكر هريودتـوس   ٣٨٣ص ١١س :جاء يف املقتطف -٧
املؤرخ أن الليديني هـم  ) هريودوتس: كذا، صوابه(

الذين استنبطوا كثريًا من األلعاب املشهورة، ومـن  
 ).الزهر: (مجلتها اللعب بالنرد

أن جرجي زيدان  ٢٤ص ١٢س :جاء يف اهلالل
):  مث أردف(شاهد يف أنقاض طيبة زهرًا للطاولـة،  

املصريني كانوا يتقامرون بالفصوص على فالظاهر أن 
 .ِحَدة

  
  
  
  
  

الدق يف الطاولة، يريـدون  ]: من كالمهم[
  .جمهول راحبه

تعـبري  : أو املائدة اخلضـراء  :الطاوۤلة اخلضرا      
أورويب يطلق على طاولة القمار بورق الشدة، مسيت 

ـ  باخلضر ًا اء ألن سطحها يفرش بدثار أخضـر حفظ
  .للعيون
طائر حسن : عربية عن السنسكريتية :الٔطاووس      

الشكل صغري الرأس طويل العنق، متراكب األلـوان  
رحب الذَنب ينشر جناحيه بأـة، موطنـه اهلنـد    

  .وسيالن
  .الطواويس: واجلمع

  .ورد ذكره يف العربية قدميًا
  .TAOS: واستمدت العربية امسه من اليونانية

  .طاووس: ومست العرب ذكورها
  .١٢٦ص ١٠جـ: لأللوسي انظر اية األرب

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

  .طٓوس عن اليونانية: ويف العربية
  .ٔطوسٓا عن اليونانية: ويف السريانية

اسم الفاعل مـن  : الطائر: من العربية :رالٔطاۤي      
  .انظرها  .طار

بصيب عالطاير، بفهـم عالطـاير،   : يقولون
  .حبسب عالطاير، بلقط عالطاير

: -وتسّهل مهزا–الطاِئر : من العربية :رالٔطۤاي      
  .حيوان جمهز جبناحيه يتنقل ما: واحد الطري

: -وتسّهل مهزته–الطاِئش :من العربية :الٔطاۤيش      
  .انظرها  .اسم الفاعل من طاش

: -وتسّهل مهزا–الطاِئفة : من العربية :الٔطاْيۤفة      
أي، وهم اجلماعة من الناس جيمعهم مذهب أودين أور

  .يستعملوا أيضًا مبعىن األقارب والذّرية
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: الطواِئف والطاِئفات، وهم قـالوا : واجلمع
  .الطوايف والطاْيفات

: الطاِئفّية، وهـم قـالوا  : ومصدره الصناعي
  .الطاْيفّية

االختالفات الطائفية حول األماكن : ٨ص ٢٩س: انظر جملة الكلمة
  .املقدسة يف القدس

مطـران حلـب   : ّوايف منشور جرمانوس ح
حنّتم على إكلريوسـنا أن ال يسـتمعوا   : ١٨٠٧سنة

اعترافات من خيالف هذه الوصايا إن كـانوا مـن   
طايفتنا أم من غري طاْيفة، واملخالفني من طايفتنـا إن  
اعترفوا عند غري كهنة فليعلموا أن اعترافام نفـاقي  

  .»غّرة«انظر املنشور كامًال يف   .وفاسد

طّب أبطـنعش ومـا شـافٓو،    : ونيقول :ٔطّب      
وقع منه على األرض، بنوا فعًال من حكاية : يريدون

صوت الوقوع أواصطدام مادة مبادة، وصوت اخلطوة 
  .ال سيما األخرية

  .انطب: وبنوا منه للمطاوعة
 من خجلـوا طـب وّچـو   ]: من كالمهم[
  .عاألرض

أۤجت الدورية ٕطب ٕغم ولقوۤطت : ويقولون
، )طب هنا اسم صوت ال فعًالاستعملوا (القمرجّية 
. بعاملصحف، طبينا إدلـب أدان املغـر   ٔطّب إيدو

هللا ال يكتبـا علـى   طبيت ْمشْحورة أ: وتقول النساء
  ).أصلها طّبة ورق الشّدة يفتح ا الفال(حرمية 

  .َطّب إيدو عاملصحف
. الراس البطّب حبفر ألف جب]: من أمثاهلم[

. ا بتطلع البنّية ألّمإطّب اجلّرة على ٕتّم. أش طّبويا رّبو
ت أعمى وإذا شف. وين مارديت طّبي! ة رّبييا حجر

  ).دّبو:... ويف مصر(طّبو مانك أرحم من ربو 
  
  
  

إن مطرت عـدس بتكـون   ]: من كنايام[
  ). فال متتلئ منه لسوء حظنا: أي(قصعتنا مطبوبة 

  .ال، مانك من ِجياليطّبت ِش]: من خلمام[
ام العـريس ليلـة   إذا ن]: من كتاب اللباد[

  .الدخلة بتطّب شعرة خبتو
عـالج  ): مثلثـة (الطّب : من العربية :الٕطّب      

  .اجلسم والنفس
الطـب الشـرعي،   ]: من تعبريهم احلديث[

  .الكشف الطيب
الطبابـة،  : يقولـون ]: من عثرات أقالمهم[

وليس يف العربية الطبابة، وهم يف هذا جيارون قـول  
له : يقال: »املنت«ء يف على أنه جا. طبابت: األتراك

  .حذاقة وِطّب: طبابة حسنة أي
  .كّنا بالطب صرنا بالبيطرة]: من كمام[

 ٣٥وس ٦١٨و ٤٦٢و ٣٠٠ص ٣٤س: انظر جملة امع العلمي العريب
  .٦٣٩و ٢١٦و ٤٤ص ٣٧وس ٦٤٧و ٤٦٧و ٢٩٠و ٢٨٤ص

 ١٨ص ٦٢٨عـدد  ١٣وس ١٣ص ٦٢٢عـدد  ١٢وجملة الثقافة س
  .٢٣ص ٦٥١وعدد

  .٤٢ص ٢٠س: الةوجملة الرس
 ٣٣ص ١٠وعدد ٣ص ١٢عدد ٥وس ١٣ص ٨عدد ٢س: وجملة األديب

 ٥٣ص ٣عـدد  ١٥س ٣٤ص ١١وعدد ٥ص ٨وعدد ٥ص ٦وعدد
  .٤٦ص ١١عدد ١٨وس ٥٨ص ٧وعدد

  .١٩١ص ٣س: وجملة العلوم
  .١١٠ص ٢جـ ٧الد: وجملة اللسان العريب

تاريخ «ولصديقنا الدكتور طه الكيايل كتاب 
، حـدثين عنـه بالعبـارة    ّملا يطبع» الطب يف حلب
عهدنا قريب مبن كان يزاول التطبيب : املوجزة التالية

عندنا من حّالقني وعّطارين ومطّهـرين وجمّبـرين   
وممّسدين وحّجامني وكّحالني ودايـات أضـف إىل   

  .هؤالء زمرة من املشايخ وكتبة العزامي
وهو عهد تقهقر بالنسبة إىل ما قبله بـألف  

الدولـة مخسـة    عام، حيث كان يف قصر سـيف 
  .وعشرون طبيبًا
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ل الطب يف حلب مـن  اووإذا طرحنا من ز
نا من أطباء حلب العّطـار  الغربيني أمثال رسل عرف

ري البوادقجي، وبكري زبيدة، والشـيخ  الشيخ بك
الكيـايل،   مود السنكري، وراجي الروح، وفـائز حم

  .وكلهم على شاكلة العطار البوادقجي
  .عته الطبخ، أومن يطبخمن صن: عربية :الطّباخ      

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

ٔطٓبَحـا  : ٔطٓبحٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).وكالمها باحلاء املهملة(

إذا كان طّباخنـا ْجۤعـيص   ]: من كمام[
  .مازال طباخنا غزالة شغلنا كّلورذالة. شبعنا مرقة
بعد ما كان جوزا صار طّباخ ]: من أمثاهلم[
  .بعرسا
أطلقوا الطّباخ على موقد الفحم مـن   :الطّباخ     

  . حديد أومن اخلزف غري ثابت بل يتنّقل
صديقنا مؤرخ حلب له  :الشيخ راغب الطباخ      
طبعه وأطلعين » إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء«

  .على جزء مل يطبعه مجع فيه ما استدركه عليه
  .٣٥٥ص ٢٢س: جملة احلديث: انظر

  .١١١٤ص ١٩س: رسالةوجملة ال
  .٣٥٣ص : وكتاب حمافظة حلب

خضار : أطلقوها على طعام هلم :طّباخ رٓوحٓو      
تفرم اخلضار : املوسم تطبخ مع اللحم بالشكل التايل

وتوضع مع اللحم يف جرة دون املاء، وتسّد اجلـرة  
  .وتطمر يف الرماد احلار مدة طويلة

  .ة الطبخحرف: من مفردات الثاقفني :الِطبأخة      
وأطلقوها  -انظرها  –بنوها من طبش  :الطّباۤشة      

على أداة مركبة من لوح أفقـي مثبـت يف حامـل    
 صى ابول بالطني لتتراّص عمودي مهمته ضرب احل
  .أجزاؤه، يستعمله امللّيسون

  
  
  
  

  .التباشري: انظر :الطباشري      
أجا على طباطيبو، حتريف : يقولون :الطباطيب      

  .أو من طبطب  –انظرها  –. لتراطيبا
  .انظرها

مـن يطبـع   : عربيـة : من صناعام :الطّباع      
  .النسيج

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

: ومن ينهج ج العربية يكسر الطـاء  :الْطبأعة      
  .حرفة الطبع باملطابع

 -انظرهـا   –بنوها على ْفعال من طبق  :الْطباق      

شريط من النسيج خيـيط بتخرميـة   وأطلقوها على ال
  .العرجة: انظر  .العرجة

  .من صنعته قرع الطبل: عربية :الطّبال      
والطّبـال  . الطّبالة والطّبـالني : ومجعوه على

  .البلدي كالزّمار البلدي ال يكونان إال من القرباط
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

ر آغـا  تقع بني شاك]: من حارام[ :الطّباِلني      
واألبراج، كان يسكنها الطّبالون والزّمـارون مـع   

  .القرباط
من مفردات الثـاقفني، عـن    :الطبائع األربعة      

  .احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة: هي: القدامى
  .عاجله بالطب: طّببه: عربية :طّبب      

لوكنت طبيب اهلَوى طّببـت  ]: من أمثاهلم[
  .جروحايت

أنضجه، وهم : طبخ اللحَم طبخًا: بيةعر :ٔطٔبخ      
طـبخ   ال يقيدون الطبخ باللحم فقط، بل يتجاوزون

الطعام إىل طبخ غريه كطبخ البـزر كّتـان وطـبخ    
  .القرميد وطبخ الغرۤا
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  .الواحدة من الطبخ: والطبخة
يطلقون : الطبخ ويعنون الطبيخ أي: ويقولون

  .املصدر ويريدون به اسم املفعول
  .خ للمطاوعةانطب: وبنوا منه

والسواد األعظم يف حلب فقري ويتزّفرون يف 
  .اجلمعة مرة

: يريـدون (الشريات طبخـات  : ويقولون
  ).بعضها ينجح واآلخر ال

ويكين األدالبة بالطبخة عن القضية واألمـر  
أّشي طبختك؟ وطبختك ما هـي  : والشأن فيقولون

نضيفه، طبختك عرفناها، من طبخة لطبخة، طبختك 
  .شايطة

طبح، ويف الكلدانيـة مثلـها   : سريانيةويف ال
  ).كالمها باحلاء املهملة(

طبخ مبعىن دبـح،  : اريتگويف ملحمات أو
  .ويالحظ التقارب اللفظي واملعنوي

  .٤٥٨ص ٤١س: انظر املقتطف

الطبخة الطيبة بتطلـع رحيتـا   ]: من أمثاهلم[
! يـا مـرا  : قال ال. البتطبخ مّنوبتاكل مّنو. مالعصر

طـبخ  . كّلـف ! يا رّجال: اطبخي طّيب قالت لو
ألم يتخذون منه املاَزه مع (النصارى طبخ البطارى 

  ).العرق
طبخيت عـۤيش وطبختـك   ]: من كمام[

موكـّل مـن نفۤخـت    . عيش وهالقنربة كّال ليش؟
قـال  . جارنا طابخ حمشي! افراح يا كرشي. طبخت

يبّوما الدم، ! يي: اطبخي لنا بامة قالت لو! يا مرا: ال
! يـي : ن ساِوي لنا حلمة بالفرن قالت لوَيكا: قال

يضربا السقم، كنِّي نسيت القبوات أكل األغـوات  
  .ونسيت الكَبب أكل املعاِلي والرَتب

تكـون   فالن حبب الطبخة]: من استعارام[
مّتئـد ونـاعم، وهوغايـة يف    : يريدون(على ٕدق 
  ).اإلبداع

  

  : ومن معارضات الزيين
  يا طابخ القرع اليقطني يف طاجن

  خاروفنا يف فؤادي حبه ساكن                       
لبخة بزر الكّتان بتطبّۤخ الدّمۤلة، : يقولون :ٔطبّٔخ      

  .بنوا على فّعل من طّبخ، يريدون تنضجها سريعًا
ــازام[ ــن جم ــون]: وم ــدّالل : يقول ال

أنته فاتح فالنة بنيَتك . أقنعه: طّبخويشتري، يريدون
  .وبعدا الشيطان بطّبخا

صارلو زمان مـاراح لعنـد   : يقولون :الٔطٔبر      
احلالق، صار لو طرب متل الغول، مل جند هلا أصـًال،  

ُطوبرٓقا مبعىن املخالة، ويـؤنس  : ولعلها من السريانية
إلودقن متل املخالي، فنقل املخـالة  : به أم يقولون

من شعر اللحية إىل شعر الرأس مأنوس، ويزيـد يف  
تقال يف معرض التـهكم كمـا    األنس به أن الَطَبر

  .نظر يف معرض التهكم: مبعىن» َدش«: تقال
  .ۤناۤفش طربو: يقولون

قبور مشاهري الفداوّية متل قرب : يقولون :الٔطٔبر      
: معروف بسوق الزرب فّيا مع األعالم والطبول طرب

وتفّخم فتحة التاء فـتلفظ   –َتَبر: عربية عن الفارسية
لى حّد طهران اليت يكتبوـا  ع: قريبة جدًا من الطاء

شبه بلطة كان حيملها الدراويش السـّواح،  : -ران
  .الفاس

  .الفأس: دابار: ويف األرمنية عن الفارسية
يقولون هادا من طرباق أغٓيـر، مـن    :الٕطرباق      
  .التراب، األرض، احملّل: طوپراق: التركية
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إىل  امليمون سرور بن القاسم، انتقل :الٔطَبراين      
حلب فتفقه بفقـه العلـويني أصـحاب اخلصـييب     
واجلنبالين، وصنف كتبًا يف مذهبهم، مث رحـل إىل  

  .٤٢٦الالذقية، والتّف حوله من فيها منهم، مات س
: يقولون مرتك لبقان ال هالطبز، يريدون :الٕطبز      

: طوپـوز : شعر الرأس جيمع كتًال للزينة، من التركية
ه به يف أن أحد طرفيه ناتئ الّدبوس، مسي على التشبي

  .ومستدير
  .ركن اجلبل: الِطبز: الطبز من العربية: قيل
اجلمـل ذو  : الِطبز: من العربية أيضًا: وقيل
  .السنامني

رحت عالعزمية شفت السـلته  : يقولون :ٔطَبز      
  .جي األديب مطبوز فّيا، بنوا الفعل من الطبز املتقدم

: يـدون انطبز للمطاوعة، ير: وبنوا من طبز
  .ء طرف الدبوسنتأ يف الس نتو
: ما بعرف أش طبزومن نص الليـل : يقولون

  .ماجلوق
أطلقوا الطْبش على فرخ احلَمام، مسوه  :الٔطْبش      

بذلك ألنك إذا ألقيته من مرتفع وقع علـى األرض  
  .دون أن تسعفه جناحاه فينطبش

  .طبش: انظر

  .الْطبوش والْطبوشة: ومجعوه على
  .انظرها  .الطّبوش: الواولّطفوه فق

هالولد إجريه طبش، هادا ما : يقولون :الٔطْبش      
ليس لـه أمخصـان يف   : ونيدبياخدوه عسكري، ير

قدميه، أخذوا الطبش هنا من طبش الطـني علـى   
ور فيلتصق احلجر أومن طبش العجني على جدار التّن

  .وال يكون حتته حّيز خال
جّلـة   :ويني نوعاناجلّلة عند القر :جلّۤة ٔطبش      

لقط وتكون للبقر تلتقط كما هي، وجّلة طبش وهي 
ما جيمع من روث الدواب وتشتغل اليد يف رّصـها  

  .وتكويرها

أطلقوها على أقراص الكّبة املقلّية  :قراص طْبش      
بالزيت ال حتشى، وتؤكل غالبـًا مـع السـمك،    

  .قرص طبش: وواحدها
ّنا نتخّسل طبش م: بلغة األطقال :ٕطْبش ٕطْبش      
  .حكاية صوت نزول الكف على املاء: طبش

: َطِبج على كل أجـوف : نيها يف العربيةادوي
  .ضرب
طبش اجلّرة، مل جند هلا أصًال، : يقولون :ٔطَبش      

ولعلها حكاية صوت الرمي والوقوع وحكاية صوت 
التشقيف، فهي إذن حنت مـن حكايـة صـوتني    

  .متالزمني
: طِبج على كل أجـوف : ويدانيها يف العربية

طِبج على رأسه كما يدانيها بطـش  : ضرب، ومنها
فتك به وأخذه بصولة : سطا وانقض عليه، وبه: عليه
  .وشدة

  .الَطْبش: ومصدر طبش عندهم
  .الطبش والطّبيش: انظر

  .انطبش: وبنوا من طبش للمطاوعة
أجا واحد على قلّٓق ايدّية بزمـان  : حكوا

عم حبكـي   وعلى حسابويشتكي،  األتراك، أجا بّدو
: َبن أحـد النـاس دَكـل   ! ياهٓو: بالتركي، امسعٓو

، َبن خان العلبّية ده تاجر حمترم وهم إّكـي  )لسُت(
َبـن ورا  ! ، يـاهو )مث لدّي غرفتان فيـه (أوضه وار 

اجلامع ْمعدِّي إيدم ومحل حطب معدِّي إيدي، باَلك 
بين طْبش إيتـدي علـى   ) ماقال(: ضهَرك دميه دى 

 -بـاق   –م چنق حلمة كّب إيتدي، َهم خْلقّتي َه
 .قنبازمي شّق إيتـدي ) -وهنا صار يبكي  –انظر (:

  !سۤكتر: فأجابه القوميسري
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عم بطّبش بـاملي، بالوحـل،   : يقولون :ٔطبَّش      
من زعلو طّبش البّلور، بنوا علـى  : باطني، ويقولون

  .فّعل من طبش للمبالغة
  .تطّبش للمطاوعة: وبنوا منه
طّبش لـو عضـهرو، عخـدودو،     :يقولون

  .عسيقانو
  .بنت شيخ الضيعة عم بتطّبش جّلة: ويقولون

حـديث   يقولون يف من هو]: من كنايام[
هـادا  ) إملاع إىل أنه جّلة(تطبيش تازه : العهد بعمل

إملـاع  (عالسطوح  وحنّطو عايل بسَوى ْنطْبشو مقامو
  ).ىل أنه جّلة مل جتّف وال تصلح للوقودأيضًا إ
  .واتانظر الف :الٕطٕبْشٔطق      

استعملوها يف اسـم الواحـدة مـن     :ةالٔطبۤش      
الطبش، وأطلقتها مدارس النصارى علـى العصـا   

  .املسّطحة يضرب الطالب ا
  .طبشة اجلّلة: والطبشة يف عرف القرويني

متـل   نبـز حـالو  فالن مق]: من كمام[
  .الطبشة عالتّلة
  .الطبشات: واجلمع

ـ : يقولون :أبوطبۤشة       : دونفالن أبو طبشة، يري
  .طبش: انظر  .سرهك: بطبش املال من طبش الشيَء

أطلقوها حديثًا على اخلشبة العريضة  :اۤبةطالطب      
  .يلعب ا بالطابة

  .الطبطابات: ومجعوها على
اسـتوى املشـمش وعـم    : يقولون :ٔطْبٔطب      

: من طّب بنوا على فعفع: يسقط: بطبطب، يريدون
  .طّب: انظر  .ية صوت سقوط شيء على شيءحكا

  
  
  
  
  

عضهرو، بنوا على  طبطب لو: يقولون :ٔطْبٔطب      
فعفع من حكاية صوت وقع اليد على الظهر إشعارًا 
باالستحسان واملوافقة، وكان بداية هـذا اإلشـعار   

  .ربت األم تشعر ابنها أا بقربه ليطمئن
: زطرطب احلالب للماع: ويدانيها يف العربية
  .سّكنها وصفر هلا بشفتيه

  .الطباطيب: انظر

ووق أش هـادا هـّزاز قـا   : يقولون :ٔطْبٔطب      
ين أا حتريف طّيـب  ماحكوا الناس بطبطب ٓلن، ظ

  .انظرها  .لو

  .السجية اليت جبل عليها اإلنسان: عربية :الطْبع      
  .الطباع، وهم سّكنوا: واجلمع

  .الطبيعة والطبيعي: انظر

طبعًا وبالطبع، ومثلـها  : لتركيةواستمدت ا
  .الفارسية

  .وهم جياروم يف التعبريين
ـ  »وثائق تارخيية عن حلب«يف  : ٣٩ص ١جـ

قنصل فرنسـة يف  : وصف أهل حلب لوران دارفيو
إم األكثـر  ): يف طباعهم(فقال  ١٦٨٣حلب سنة

وداعة واألقّل أذى واألسهل معاملة ما بني سـكان  
  .السلطنة العثمانية
مث أطنب  :٢٨٥ص ١جـ »ر الذهب«وزاد يف 

يف تصّون نسائهم وعدم دخول الذكور إىل احلـرمي  
مىت بلغوا السابعة، وأم حياشون احلرمي عـن كـل   
تبّذل، حىت إنه ال ميكن خلادم احلكومـة أن يـدخل   

حىت ختـرج   -وإن وجب عليهن احلبس  –عليهن 
عندهم مشتقة » احلرمي«املرأة بطوعها، وكأن كلمة 

  .تراممن االح
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قلت والغالب عليهم التجلد ): مث قال الغزي(
والشجاعة والتعصب يف الدين واالعتقاد بـالطريق  
وأهله ومبن يتظاهرون بالدين، وال سـيما إذا كـان   
غريبًا، وإعظام الغرباء، والولوع بغرائب األخبـار،  
وميل عوامهم إىل اخلرافات واخلوف من اجلن واملردة 

السحرة والرّمالني واملنّجمني والشياطني، واعتقادهم ب
وأصحاب العزائم وال سيما النساء، والغالب عليهم 
أيضًا كراهة الفحشاء والسكر، إال ما شّذ من شّبام 

ـ  مح اوجهاهلم، وفرط الطاعة ألولياء األمور، والتس
بالبيع والشراء وال سيما املسلمني، والقناعة بـالربح  

  .والعيش الكفاف وال سيما اليهود
نصحَتك . الطبع غلب التطبّٓع]: أمثاهلممن [

لـيش  : قالوا للقاق. ما انتصحت طبَعك ردي غالب
  .األذى طبع: بتنٓشل الصابونة؟ قال لن

ختم، ووضعتها : طبع على الشيء: عربية :ٔطَبع      
َرَصـف  : ملعـىن  –لدى جميء آلة الطبع  –العربية 

دار احلروف مث شدَّها يف إطار مث ثّبتها يف حملـها مث أ 
الطبع  -ال سيما احلديثة–الدوالب، فأجنزت املطبعة 
  ... وتنشيف مداده وثين الورق و

  .ختم الكتاب: الطباعة قالواوأول عهد 
  .انطبع: وبنوا من طبع للمطاوعة

  .طبع: واستمدت التركية والفارسية
والطباعة كانت معروفة يف الصني قبل امليالد 

  .على شكل قالب خشيب
باحلروف العربية هي مدينة وأول بلدة طبعت 

صـالة  «طبع فيها  ١٥١٤يف إيطالية سنة FANOفانو 
  .»السواعي

سـتنبول جبـواز   وأفىت شيخ اإلسـالم يف إ 
وظهرت الطباعـة يف  . ١٧١٢استعمال املطبعة سنة

  .١٦٨٦حلب سنة
  
  
  
  

  .الطباعة واملطبعة: انظر
  .١١ص ٥٧٨عدد ١س: جملة الثقافة: انظر

  .٢٧ص ٢٨س: وجملة الكلمة

قنباز ْمطّبع ومنديلـة ْمطّبعـة،   : يقولون :طبّٔع      
اليت طبعت بتزاويـق يف قوالـب خشـبية    : يريدون

  .وبألوان، وهونسيج لثياب البدووالريفيني
أم القمباز اْملطّبع صارال قاعة ]: من كمام[
  .ومرّبع
هاألوالد مطّبعني بطبايع غريبـة  : يقولون :طبَّع      

هدول مكتبلّيـة، أش  ! يا بو ما بتشبه طبايع حارتن،
ذّلله، وهم يسـتعملوا مبعـىن   : طّبعه: خّص؟ عربية

تطّبـع  «جعل طبعه كطبع غريه، على أن مطاوعـه  
  .ختّلق بأخالقه: جاء معناه »بطبع فالن

يا حرام نزل يف أوتيـل مطبّۤـع   : يقولون :طبَّع      
  .انظرها  .وطبَّع، بنوا الفعل على فّعل من الطّبوع

حتريف أطبق الشيَء : طبق إيدو: يقولون :ٔبقٔط      
  .غّطاه، ضد بسطه): العربية(

  . طبق الصندوق، وطبق الباب بوچو: يقولون
  .طبق قلبو]: من جمازام[

الِغطاء، نسـيج مـن القـش    : عربية :الٔطٔبق      
: واجلمـع . أوالقضبان يؤكل عليه أويغطى الطعام به

  .الْطباق: األطباق، وهم قالوا
: ٔطٔباق وطاباق وعنت مـا : ت التركيةوقال

طبقچـه  : كما قالـت . الصحن ووعاء من الطعام
  .للصحن الصغري

  .طبق: واستمدت الفارسية
  .للصحن» الطبق«ووضع جممع مصر 

 فالن بياكل علـى راَسـك  ]: من كنايام[
أنه من النفوذ والسطوة والسلطان : يريدون(بالطبق 

ويأكل منه  مبيسور أن يضع طبق طعامه فوق رأسك
فالن عينويف الطبق وأدنوملن ). وأنت ال تبدي حراكًا

  .زعق
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علـى  «: إذا قال أحـدهم ]: من بالغام[
املوافقة على ما أبديَت تناسـوا هـذا   : يريد» راسي

  .طبق ورد: التفسري وأجابوا
  .طبق التنسيف وطبق السفرة: انظر

: صورة طبق األصل، من العربية: يقولون :ٕطْبق      
  .مطابقه: هذا طبق ذاك: املطابق: ْبقالِط

أطلقوه على الطبق املتخذ من  :ٔطٔبق التنسيف      
سوق احلنطة اليابسة تنقع يف املاء لـتلني، مث حتبـك   
وتلف على حشوة من هذه السوق، ويراعى الـتقعري  

ن بعض سوقه ّو حبك كل دور مع ما قبله، وقد تليف
تنسـيف  باحلمرة أوبالبنفسجي، ومهمة هذا الطبق 

  .بعض البزور
وهوطبق التنسيف نفسه يتخـذ   :ٔطٔبق الٕسفرة      

ويعمل على جه، إال أنه روعي فيه أن يكون أوسع 
دائرة وأن يكون مستويًا ال مقعرًا ليلبد على األرض 
ويكون سفرة، كما روعي فيه أن تكثر األلوان فيـه  

  .ليحسن منظره للطاعم
ونه طبق القش، كما يسـم : ويسمونه أيضًا

ىل جونية يف لبنان حيث ُيعَمـل  نسبة إ: أيضًا اجلونّية
  .أوحيث يقلد ما يعمل منه فيها
.  سليالت املكّبـات : وهناك طبق ثالث امسه

  .انظرها
حتريـف  : طّبق الدّالل املشتري: يقولون :ٔطبّٔق      

وضع أعالها على أسـفلها،  ): العربية(أطبق الرحى 
  .ضى وأقنعأر: وهم استعملوها جمازًا مبعىن

  .وجعلت العربية تطّبق مطاوعًا له، وهم سّكنوا
  
  
  
  
  
  

تطبيقات : تطبيق، وقالوا: واستمدت التركية
  .مكتيب

. طّبقنا لك بيعـة الغـرض  ]: من كالمهم[
  .القسيس توما طّبق هاجلازة

طّبقت القوجليـة فـوق راس   : يقولون :ٔطبّٔق      
  .اهغّط): العربية(التّتانة، جماز من طّبق الشيَء 

  .ْتطّبق مطاوعًا له: وبنوا
طّبق . الشام بتطّبق عالغريب]: من كالمهم[

  .السقف فوقن
يف الچنتاي،  ودفاترو تبوطّبق ك: يقولون :ٔطبّٔق      

يت بعد وأبوه النّجار طّبق عدتو بزنبيلو، وطلعوا مالب
، حتريف أطبق الرحـى  رزما طّبقوا الفرشات يف الط

وهـم   أسـفلها،  علـى  وضع أعالهـا ): العربية(
رتب ووضع بعضـها فـوق   : استعملوها جمازًا مبعىن

  .بعض
وجعلت العربية تطّبق مطاوعًا لـه، وهـم   

  .سّكنوا
  تفّضل تعّشى عندي -]: من تندرهم[

 أش بّدك بعّشيين؟ -
مسّقعة السنديان، وشوربة الدق وكراسي مطّبقة  -
 ...و

: فـالن كالمومالوأصـل  ]: من كالمهـم [
دبة أواحليلة أوالبلفـة،  گق الدب وتطبيق، طّبگكّلو

  .طّبق املَتل عالقاعدة وما طّبق القاعدة عاَملَتل
الم أبوه، حتريف أطبـق  طّبق ك: يقولون :ٔطبّٔق      

وضع أعالها على أسفلها، وهـم  ): العربية(الرحى 
  .نّفذ، احلاكم طّبق القانون: وها جمازًا مبعىنلاستعم
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  .له، وهم سّكنوا وجعلت العربية تطّبق مطاوعًا      
املتل، بّياع األلبسة طّبق طّبق ]: من كالمهم[

وبدلة على قّدو، احلاكم طّبق القـانون والعدالـة،   ل
  .الضابط طّبق أمر القائد

طّبق األمر على مقياس : واستمدوا من الغرب
  .واسع

ياما ناس بنصـحوا بشـي ومـا    : ويقولون
  .بطبقوه
من وضع  من مفردات الثاقفني :طبقات األرض      

األتراك، أطلقوه على علم اجليولوجية، مبراعاة أن كل 
طبقة هي وحدة متجانسة من الصـخور الرسـوبية   

  .ختتلف عما حييط ا
دفني يف برية الشيخ : محدالشيخ أ :الطبقسوسي      

ان عائشًا يف مطلع القرن العشرين يعّدونه جاكري، ك
 حج أخوه ووّدى له يف مكة چنـق : من أهل اخلطوة

  .كّبة بلبنية سخنة من حلب
اجليل : املرتبة، الدرجة، وجمازًا: عربية :الٔطٔبقة      

  .من الناس بعد اجليل
  .الطبقات: واجلمع
  .شي فوق طبقات العقل: يقولون
طبقة الكادحني ماين مـن   من أنا: ويقولون

طبقتنا ما بتاكل مـالوقف تتمـوت   . نيگطبقة الزنا
  .الطبقة اليت قبلنا

العوام تسـمي  : »شفاء الغليل«يف  :ة الِبناطبق      
البناء املرتفع َطَبقة، واستعاروه للكالم والشخص على 

  .غريه) عال: كذا، صوابه(
  : قال ابن حجلة

  قهـّه ُمنمـفاُظـنظمي عال، وأصبحت         أل
  يف سطح داري طبقه ـت قلُتـه        ل بيـوك

ـ » الطبقة«ووضع جممع مصر  ور مـن  دَّلل
  .ETAGEل مقابل املناز

  
  

املقـام يف  : اصطالح موسيقي :طبقة الصٓوت      
  .سلم املوسيقا

: من ألعـاب أوالد الريـف   :ٔطٔبٔقة على ٔطٔبٔقة      
يستلقي ولد وظهره إىل فوق، ويقبل األوالد ضـربًا  

طبقة على طبقة رز وحلم ومرقة : على ظهره صائحني
الطبقـة،   إينا إيد فوق: مرارًا، وأخريًا يصيح رئيسهم

  .فإذا عرف اسم صاحب اليد العليا كان مكانه
مصدر صناعي من طبقـة النـاس،    :الطَبقيّۤة      

  .يريدون ا تصنيف الناس إىل طبقات
آلة قرع كبرية يف املوسيقا ذات  :عربية :الٔطْبل      
  .، وقد يكون واحدًانيحسط

: الُطبول، وهم سّكنوا، وقد يقولون: واجلمع
  .ْطبۤال

  .انظرها  .الطّبال: ضارب بهوال

  .طبَال: طبٓال، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .TABULUو TABALU: ويف األثورية

وتدانيه الفرنساوية إذ تقول لنوع صغري منـه  
  .TAMBOUR: منه

: كما تقول الفرنسية لضـرب آخـر منـه   
TAMBOURINE.  

: واستمدته اإلسبانية مـن العربيـة فقالـت   
ATABAL.  

ولفظت الطاء (طاُول : كية فقالتومثلها التر
  ).ضادًا

  .طبل: واستمدته الفارسية فقالت
واستمدته اليونانية احلديثـة مـن التركيـة    

  .DALOULI: فقالت
  .ووجد الطبل يف اآلثار املصرية القدمية
  .واستعمل العرب الطبل يف احلروب
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وحيتمل أن تكون أوروپا استمدته من سورية 
  .يف احلروب الصليبية

صوت الطبل عـم بـردخ ردخ   : لونويقو
  .حبارتنا، عقبال عندك

. أجا الطبل وغّطى عالنايـات ]: من أمثاهلم[
الطبل ما ). خياطبون الطّبال(شد حبلك ودق طبَلك 

  .*بتخّبا حتت اَملشَلح
طَبل طبَلك وزمـر زمـرك   ]: من كنايام[

  .فالنة من غري طبل بترقص). أقبلت أفراحك(:
. ل وشاۤشت انونةَدق الطب]: من كمام[

الطبـل  . دق الطبل باحلارة وطلعت كل الـدّوارة 
والعرس ) أو(والعرس بدوما ): وقد يزيدون(حبرستا 
  .ٕبْمِنني

بيعۤمل : كرَشك متل الطبل]: من تشبيهام[
بتغدَّى قتل وبتعّشـى  : فالن متل الطبل. ٕبم ٕبم بس

  .فالن أجوف متل الطبل. َشنق
ل النهار بضربوه إينا شي طو]: من ألغازهم[

  ).الطبل(: عبطنووملا بنعس بشنقوه 
بعـيّۤط   ميّۤت شۤاقلٓو طيّۤـب كلمـا ضـربو   

  ).الطبل(:
  ]:من هنونام[

  ك عالداردّقت طبول الفرح من دخلَت
  والورد فّتح وفاحت رحية األزهار                   

  والوچ دورة قمر واخلّد يقدح نار
  ّقتوما حيمل الزّنارواخلْصر من ر                   

وأطلقوا الطبل جمازًا على اجلرس الكبري  :الٔطْبل      
  .يعّلق يف رقبة الكبش املرياع

  .ضرب الطبل: َطَبل: عربية :ٔطَبل      
  .انطبل: وبنوا منها للمطاوعة

                                                
  :لعله من قول البحتري -  *

  وإني وكتماني هواها وقد فشا   
  كذي الجهل تحت الثوب يضرب بالطبل

ضـرب  : بنوا على فّعل من َطَبل املتقدمة :ٔطّبل      
  .الطبل

حبكي عـن   طّبل الدىن وهّوه]: من جمازام[
  ).أعلن وبصوت عال: يريدون( شهادتو

فالن مطبّۤل يف الدۤنى مزّمـر  ]: من كمام[
طّبل يل ألزّمر . طْبلوا، أجا ابن أم عتمان. يف اآلخرة

  .لك
بعد ما كان عريسـا صـار   ]: من كنايام[

  .يطّبل ال بعرسا
من كتر املشي طّبلت إجۤريـه،  : يقولون :ٔطّبل      

ة يف القبومطبلة بّدا مزّرق، بنوها من الزريق: ويقولون
  .حتت سطح جلده خالء: الطبل

بّلطـت  : والعربية تقول مقابل طّبلت إجرو
  .أعيا يف املشي: رجله
ْمطـبلج   -ما شـا اهللا –ابۤنك : يقولون :ٔطْبَلج      
ة شقد ما قلت للك حلوة حلوة، واملطـبَلجني     طبلج

: يريدون !ّبن يا ست صّلوحقليب حب -سبحان اهللا  –
  .الِسَمن

أداه : »جـه «ومن  -انظره  –بنوها من الطبل 
هـاب  يشبه الطبـل يف أنـه إ  : التركية أي التصغري

  .مشدود على هيكل كبري مث أنه لطيف
: التركية مبعىن» توپچه«أوأن طبلج كلها من 

  .١١٩ص» غرائب اللهجة«: كما يف –الطفل السمني 

 العهـد  كانت تستعملها حلـب يف  :طْبْلخاَنة      
التركي، استمدا من التركية مبعىن بيـت الطبـل،   

  .دار اآلالت املوسيقية: يريدون
  .٨ص ٤جـ »صبح األعشى«وذكرها 

  .**الطبل الصغري: الطبلة: من العربية :الٔطْبۤلة      
   

                                                
  .طبلة األدن: ويسمون الغشاء الداخلي لألذن -  **
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  .الطبالت: واجلمع
فالن طبلة، يريدون أنه حقري وفارغ : يقولون

  .وُمدَّع يف آن واحد
أقرع ُبو، َنه ۤدرُبو، دّقـاق  ]: من كمام[

هذا أقـرع،  : أي(خمطتوالطبۤلة، عّالك اجللۤدة، شّراق 
يقرع طبلة السحور ) كمستعط(؟ إنه من يكون هذا

يشد جلد الطبل بفمـه  ) قرباطى(يف رمضان، مث إنه 
  .كأنه يعلكه

حـارة  : وتسمى أيضًا]: من حارام[ :الٔطْبۤلة      
  .انظرها  .جامع الزكي

من التركية قائمة طعام اجلند أوطعـام   :الٔطَبۤلة      
  .TABLEAU: الطالب الليليني، عن الفرنسية

لوحة تعلق جبانب سـرير  : من التركية :الٔطَبۤلة      
: املريض يف املصّحات تعلن سري مرضه، عن الفرنسية

TABLEAU.  
بنوا على فعلول من طـبلج ملعـىن    :الٔطبلوج      
  .َلج اللطيفباملط
: ٔطٔباجنه عن الفارسـية : من التركية :الٔطَبْنۤجة      

الدفع الشديد، : من تپاندن) وتلفظ التاء طاء(َتپانچه 
وملا اخترع السالح الناري أطلقها الفرس على ضرب 

  .منه دون البارودة حجمًا
الغّدارة، ألا تغتال اإلنسان : والعرب مسوها

ـ  يف على غفلة منه ودون مراعاة البطولة : منياخلص
  .كما يف السيف والرمح
  .الطبنجات: ومجعوها على

فـالن مضـروب علـى    ]: من كنايـام [
  ).مّر عليه أخطار كثرية: يريدون(راسوألف طبنجة 

هادا حقري طبّنة ما بطلع بإيدو : يقولون :الٔطَبنّۤة      
  :خيٓفق محّٓص، مل جند هلا أصًال ولعلها ممايلي

  
  
  
  

  .هاانظر  .هي حتريف اهلبّنة -١
الصـوت مـن العقـب،    : أا الطّنة، يريدون -٢

 .أقحمت فيها الباء لئال يلفظوا صريح الكالم
  ).للذكور واإلناث(الطبّنات : ومجعوها على

. اسم املرة أوالواحدة عندهم من طـبّ  :الطبّۤة      
  .انظرها

طبتوآس، : ويقولون يف لعبة البوكر املستورة
  .األرض ورقته املستورة بطبها على: يريدون

  .الطّنة: انظر
يتسلى العبو البكرة قبل أن تـدور   :لْعبة الطبّۤة      

  .بلعبة الطبة ريثما جيتمع العدد الكايف
وهي أن يدق الورق مث يأخذ منه كل العب 
كمية يضعها على مائدة اللعب، ومىت انتهوا كشفوا 
  .آخر ورقة فقط، وَمن طّبُته أقوى ربح مجيع األوراق

: بنوا على فّعول للتلطيف من الطبش :شالطّبو      
  .انظرها  .فرخ احلمام

  .الْطبۤابيش: ومجعوه على
القراد الـذي  : ّبوعٓاۤط: من السريانية :الطّبوع      

القراد، : اب، وهم مسوا ما يتعلق بالدوابيتعلق بالدو
ومسوا ما يتعلق جبسد اإلنسان الداخلي من حشـرة  

  .الطّبوع: تشبه القمل
  .قمل الشعۤرة النه يكثر يف العانة: ويسمونه

  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

طّبع فالن يف سَفرو، : وبنوا منه الفعل فقالوا
  .واملطبّۤع إلودوا يف الصيدلية

  ]: من أغانيهم التهكمية[
  ون ْقرادگْچوالني طّبوع وفر
  يف دقن عّمك احلاج مراد                    

  .ابوالط: انظر :الٔطّبٓو      
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العـامل بطـب األجسـام    : عربيـة  :الطبيب      
  .واألرواح

وهـم   -وتقصر مهزتـه   –األطباء : واجلمع
  .يقصروا

  .احلكيم: ويغلب أن يقولوا
عدد أطباء الصحة يف حمافظة حلب : إحصاء

  .٣٩، وعدد أطباء األسنان ٢٠٧هو ١٩٦٠سنة 
  .فعيل مبعىن مفعول: عربية :الٔطبيخ      

طبيخ يف سلقني وحارم وأرمنـاز  ال: وإذا قيل
طبيخ اّدرة فقط، : وكفر ختارين وما حوهلا عين به

ويبـدلون  (ما يطبخ بالِقدر : لذا مسيت باّدرة أي
  ).القاف جيمًا

  .طبيخ تازه، طبيخ بايت: يقولون
الطبيخ بسّد واخلبـز احلـاف   ]: من أمثاهلم[

  .ّد
  .يخ ارفاع الطبيخأيام الَبطَّ]: من جناسهم[

  :ومن معارضات الزيين
  ...قل للذي يف طبيخ الرّز قد أسرف

  .أطلقوه على إحلّراق اصبعتٓو :طبيخ اخلبز      
  .انظرها

أنه : هالعۤدس ٔطبّيخ، يريدون: يقولون :الطّبيخ      
صاحل للطبخ، وفيه قابلية النضوج، بنوا على َفّعيل من 

  .طبخ
لنب طّبيخ وفاصولية بيضا طّبيخـة  : ويقولون

فول يابس طّبيخ، يقولون هذا ألن بعـض هـذه   و
  .األنواع ليس فيه قابلية النضوج

َطَبش ثروة أبوه : فالن طّبيش: يقولون :الطّبيش      
بنوا من طبش املصاري على  -هللا جيرينا أ –يف التعتري 

  .مبالغة يف فاعل: فّعيل
  .طبش: انظر

  .الطّبيۤشة: ومجعوه على
  

جّية الـيت ُجبـل عليهـا    الس: عربية :الطبئعة      
  .اإلنسان

: الطباِئع والطبيعات، وهـم قـالوا  : واجلمع
  .الطبايع والطبيعات

طبيعت وطبيعي وما وراء : واستمدت التركية
  .الطبيعة، ومثلها الفارسية

طبيعـت ومـا وراء   : واستمدت األورديـة 
  .طبيعت

طبيعي مبعىن : وهم استمدوا من األتراك قوهلم
  .على سنة الطبيعةإقرار الشيء وأنه جار 

النسبة إىل الطبيعـة  : والنحاة يقول أكثرهم
  .*الَطَبعي: الَطَبعي، وأقّلهم يقول

وألف جرب ضومط رسالة يف النسبة، ومذهبه 
  .الطبيعي: فيها أن يقال

يظنـون  (الفيه طبيعة ما ببيعا ]: من أمثاهلم[
  ).أم يسجعون

علم يبحث عـن  : أوالطبيعّيات :علم الطبيعة      
نواميس اليت ختضع هلا الكائنات احلية واجلامـدة،  ال

  .فهودراسة ماركب يف أجزاء الكون من خصائص
  .الفيزياء: ويف مصر يقصد بعلوم الطبيعة

يقصد ا دراسـة احليوانـات   : ويف سورية
. والنباتات والصخور من الناحية الوصفية والتركيبية

يف سوريا فعلم مستقل مهمتـه دراسـة    أما الفيزياء
وقوانينها كالكهربـاء واحلـرارة    ظواهر الفيزيائيةال

  ...والضوء و
واستمدوا من األتراك إطالق الطبيعة علـى  

  .الغائط تأدبًا
 هالشاعر بسـتمد شـعرو  ]: من كمام[
  ).فيه تورية(مالطبيعة 

  .الطبيعي أو الطَبعي: والنسبة إليها

                                                
  .الطبيعي: لعله أراد -  *
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والطبيعي من ينسـب األمـور إىل عوامـل    
  .نواميس الطبيعة

  .٣٠٨ص ٢١وس ٧١ص ٤س: جملة امع العلمي العريب انظر
  .مصطلحات يف الطبيعة: فما بعد ٣٣٠ص ٦العدد: وجملة اللسان العريب

  .طبيعة حلب: ٨١ص: وكتاب حمافظة حلب

يا طبيل ْسمعنالك كلمتك، مل : يقولون :ْطبۤيل      
: جند هلا أصًال، ولعلها من السريانية طٓوب ۤله مبعـىن 

  .ما كان أحسن له: وا مبعىنطاب له، يستعمل
ماكان : أو... يدانيها يف العربية طوىب يل لو

  .مسعنا أطيب لو
الندائيـة   »يا«: »ياطبيل«وعلى كل فأصل 

بعدها » ْطۤبى«تصغري الطّيب حترفت إىل » طوّيب«و
  .التمليك الم امللك أو: الالم

ياطبيل مسعنالك كلمتـك،   :يقولون :ياطۤبيل      
: من حق بضاعتنا أول بأّول يريـدون دنا ياطبيل أخ

  !ياليت
  :والتعبري هذا مركب من ثالثة عناصر

الندائية فرع مـن  » يا«أداة التنبيه، و: »يا«من  -١
  .التنبيه

العربية، فال أداة للتنبيه يف » يا« بـوانفردت 
مجيع اللهجات السامية، وعلى هذا االنفراد مت التفنن 

اسـترعت انتبـاه   يف أداء التنبيه دعاه نظم الشـعر  
املستشرقني ال سيما األملان منهم فأولوها اهتمـامهم  

رها، وأدى م البحث إىل أا من عن جذوالكشف 
من أحرفه اجتـزاء  » يا«جذر يهوه اقتصر فيه على 

 –يا : انظر –» بيت«الباء الدالة على املكانية من كلمة 
  .من آهلة قدامى الساميني: ويهوه

ّيب، ومادة طاب وما إليها من ْطَبى حتريف الط -٢
  .متوفرة يف مجيع اللغات السامية

  
  
  
  
  

 .الالم هذا احلرف الدال على امللك والتمليك -٣
ياما أطيب لوحدث : »ياطبيل«إذن، فمؤدي 

  .هذا األمر لكذا، ومن هذا جاء معىن التمين
طـٓوب ۤلـه   : وتدعم السريانية العربية فتقول

  ...أن مبعىن ماكان أطيب له لو
طّج امليزان، والطابـة طّجـت   : يقولون :ٔطّج      

عالدربزون ورجعت، يريدون االخنفاض إثر الضرب، 
حتريـف طـِبج   : مل جند هلا أصًال، ولعلها من العربية

هي حتريف  ضرب، أو: على رأسه وعلى كل أجوف
  .لعب ا): الطابة: أي: (كّج الكّجة

  .طّج اليمني قدام احملكمة: يقولون
هي : فالن بتطّج عاجلبل أي كلمة: ويقولون

  .أثقل
ِجيـي بـآخر    بّدو]: يعتقدون[ :أعور طّجان      

 أعور طّجـان، بـّدو   بشع امسو الزمان واحد وّچو
بتدق  يضّلل الناس ويفتنن، وكل شعراي من جسمو

نغمة البيات والنهاونـد  : وبتعزف نغمة شكل، يعين
، ومع الدق والعزف كـل وحـدة بتتمايـل    ...و

وهيك يا مجاعة الدين بدور الـبالد   وبترقص شكل،
األبلق املقطوش الـدنب،   كًال وهّوه راكب جحشو

إال مكة واملدينة ما بستجري يدخلن ويفتنن وإال إذا  
  .فول ما بقدر يسطي عليه واحد حط جبيبو

مبيح الضـاللة،  : والطّجان حتريف الدّجال
  .وُيعتقد أن ظهوره من شروط الساعة

  .طجَّنامل: انظر :ٔطّجن      

 أجاين عم بطـّح مـن تعبـو،   : يقولون :ٔطّح      
يلهث تعبًا، يرّدد أنفاسه من جهده، مل جند : يريدون

: طاح يطيح ويطـوح : هلا أصًال، ولعلها من العربية
  .أشرف على اهلالك
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قلـق،  ٔطح مبعـىن أزعـج، أ  : ويف السريانية
  .املضطِرب: وْطحيحٓا

يا ما أش بك عم بتطّح وبتنفخ، الدن: يقولون
  !بتسوى كل هالتعب يا خاي

غّدة سـوداء  : الِطحال: من العربية :الطحۤال      
إسفنجية عريضة يف يسار بطن احليوان واإلنسـان،  

  .ختزن مقدارًا كبريًا من الدم تفرزه لدى احلاجة
: ، وهـم يقولـون  ...الِطحاالت و: واجلمع

  .الْطحۤاالت
أكـل  «وكانوا ال يأكلونه ويعدونـه مـن   

  .، واليوم يتفننون يف إعداده»القطاط
ــريانية ــال يف الس ــٓال، ويف : والطح ْطٓح

  .طٓحَال: الكلدانية
: ْطحال، يريدون) أو ماعندو(مالو : يقولون

ماعنـدوحال، فأسـاءوا   : القوة له، وظين أن أصله
  .السمع وحرفوه
 ٦٤وس ٢١٧و ٢٠٤ص ٦٣وس ٤٥٧ص ٥٣س: انظــر املقتطــف

  .١٠٧ص

  .ل من طحن الّرب وغريهفّعا: عربية :الٔطحّٔان      
  . طحن: انظر

  .وبيت الطّحان يف حلب
  .الطّحانة: وجيمعونه على

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

عّمك أبوياسني شـفتوبباب  : يقولون :طحبج      
أنا ! جنۤان شايل سلتووعم مبشي طحبۤجة، سبحان اهللا

املطحبج حبب هالتطحٓبج فيه، ٕمدري ليش؟، مل جند 
): العربية(حتريف دمهج الشيُخ  ، ولعلهالطحبج أصًال

املتقدمة » طّح«مشى كأنه يف قيد، أولعلها حنت من 
  .»دحرج«ومن 

  
  
  
  

اْملطحـبج اسـم   : واستعملوا من طحـبج 
  .املفعول

  . الٔطحْبۤجة والْتٕطحٓبج: كما قالوا يف مصدره
  .ْتطحبج: وبنوا منه للمطاوعة

فرقتنا طحۤشـت فـرقٓتن،   : يقولون: ٔطٔحش
: مـن العربيـة  : د حارتنا ياما طحش الدوريةوعّگي
  .دفعه: طحاه: دفعه باليد، ويف العربية: طحثه

  .انطحش: وبنوا منها للمطاوعة
ضـّمن  (طحش عليه : ومن التضمني قوهلم

) معىن دفع، وضمنه أيضًا معىن هجم عليه» طحش«
والتضمني هذا جملى بالغي انفردت به العربية بـأن  

وكـان املستشـرق    تصيب حبجر واحد عصفورين،
  .الفرنسي ماسينيون معجبًا به

اشترى تنكة زيت طلع فّيـا  : يقولون :الٕطْحل      
الرواسب، مل جند هلا أصًال، ولعلها : طْحل، يريدون

  .فسد وأننت: مصدر َطِحل املاُء): العربية(من الَطْحل 
صـار ذا  : َطّحل الزيت مبعـىن : وبنوا منها

  .طْحل
دوا كتري أكتر گهدٓويل اللي بر: يقولون :ٔطحّٔل      

من طاقٓتن جبيّٓن وقـت بطّحلـوا فيـه، يريـدون     
  : يليء، مل جند هلا أصًال، ولعلها ممااإلعيا: بالتطحيل

من الطحل املتقدمة، بنوا منها الفعل على َفّعـل   -١
 .بطؤت حركته كما تبطؤ حركة الطحل: مبعىن
ّعل الفعل على َف بنوا منها -انظرها  –من الِطحال  -٢

 . تعب طحاله شكا طحاله أو: مبعىن
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الِطحِلب والُطحُلـب  : من العربية :الٕطٓحلب      
كائن أّويل بسيط  خضرة تعلواملاء اُملزِمن، وهو...: و

  .من النبات يكون يف املياه احللوة واملاحلة
الطحلبة والطحلبـاي  : والقطعة منه عندهم

  .والطحلباية
والربكـة   طحلبت املـي، : وبنوا منه الفعل

  .ْمطحْلبة
خرء املاء وغزل املاء وخـرء  : ومساه العرب

  .الضفادع
ويف حديقة النبات يف نيويورك جمموعة مـن  
الطحالب تبلغ أنواعها مخسني الف نـوع، وهـي   
اموعة الفريدة من نوعها يف العامل كلـه، أهـداها   

ليزي أنفق يف مجعها نصف عمـره  گإياها صيديل إن
  .ديقة بعد موتهوأوصى ا إىل هذه احل

: طحن احلبوَب وغريها طحنـاً : عربية :ٔطٔحن      
  .جعلها دقيقًا

  .ْطٔحن، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
  .ٔطٔحن: ويف العربية

  .ۤإٔطن: ويف األشورية البابلية
. ٔطٔحن: ويف هلجات جزيرة العرب واحلبشة

  .انطحن مطاوعًا له: وبنوا
طريقـة ضـرب   وكان الطحن قدميًا جيري ب

وشهدت يف احلبوب وهي يف جرن، لذا مسي دقيقًا، 
تاحف الكثري مـن هـذه   سياحايت ويف كثري من امل

  .الطاحونات املتخذة من احلجر األسود
  .كوبطحن عضمك]: ويقول املهدِّد[

ــاوي       ــون :الٕطحن شــوف هالشــب : يقول
 :الذي لونه بلـون الطحينـة  : الطحناوي، يريدون

واوعلى توهم أنه ينتـهي بـألف   زادوا ال): كرۤيم(
  .البتاء، مث جاءت النسبة غري قياسية

  
  
  

  .الطحناوّية: واجلمع
معـىن مـن ال   » الطحناوي«وقد يضمنون 

ُترغب عشرته أومن هوثقيل الظـل فهوكالطحينـة   
  .غالظة وثقًال على املعدة

اسم املرة من : الَطْحَنة: من العربية :الٔطْحۤنة
دوا املطحــون أو أطلقــوا املصــدر وأرا: الطحــن
  .ماسيطحن

  .واجلمع الطحنات
فعيل مبعـىن  : الَطحني: من العربية: الْطحني

  .مفعول من الطحني
  .ْطحينٓا: ويف السريانية
  ).من الدقيق(تقيق : ويف هلجة مالطة

وأنواع الطحني يف مدارات حلب وبعـدها  
اخلرجي والكماۤجة والسـميد  : يف ماكينات الطحني

  .هاانظر  .والفرخة والفقش

  .افات االستسقاء يصيحونويف هت
  ياهللا شتۤا ياهللا طني            حنۤنه زغار مّنا طحني

 وبرغالتو فالن أّمن على طحيناتو: ويقولون
  وأش بَقا عبالو؟
  .البسف طحني بصري بقلبودود: ويزعمون

إذا كان الطحني والربغـل يف  ]: من أمثاهلم[
 اهللا. عجيَنك مـن ْطحيَنـك  . البيت عشت وغّنني

اهللا يعيننا إذا . يرزقنا الْطحني َتْنسّمعكن طّق العجني
  .خلص طحيننا

ما عندن طحني واشتروا ٓلن ]: من كمام[
  .لٕمنٓخ

نا عالفر كح كح بغلى يإذا مش]: ويعتقدون[
  .الطحني
  .أطلقوه على ناعم الربغل :الْطحني بربٓغل      

   



٢٥٥ 
 

أن  مسوا ا السمسم املطحون قبـل  :الْطحيۤنة      
  .يستخرج شريجه

البدوي نزل عاملدينـة مـا   ]: من كمام[
  .جاب غري دبس وطحينة

  .الطحناوي: انظر

: عّدوه من األلوان، كما قالوا :اللون الطحيين      
  .الطحناوي للون الطحينة

  .احلالوة الطحينية: انظر :احلالۤوة الطحينيّۤة      
ضـربه،  : طّخٓو عراسٓو، يريدون: يقولون :ٔطّخ      

  :حمتمل يف أصلها املذاهب التالية
أا حكاية صوت الضرب كمـا يترامـى إىل    -١

 .آذام
رماه، ألقـاه، أبعـده،   : َطخَّ الشيَء: أا عربية -٢

 .وهذه املعاين من مستلزمات الضرب
ضـربه  : تاخه يتيخـه َتْيخـاً  : أا من العربية -٣

 .باِملتيخة، وهي العصا أوجريدة النخل
وتركخ الكاف فـتلفظ  (َتك : من السريانية أا -٤

 .صدم وجرح: ، مبعىن)خاء
  .انطّخ: وبنوا منها للمطاوعة

ياما أكل طّخات وما تاب، نزل فيه : يقولون
  .عحۤالبٓو، وين ما أجا جيي عوّچو عإيدو: طّخ

: يا طّخويا اكسور ّخمو، يريـدون : ويقولون
  .الضرب املربح بعض الضرب أو

أناخه، : طّخى اجلمل، يريدون: ونيقول :ٔطخّٔى      
  .بنوا من طاخ على فّعل
  .التطخاي: ومصدره عندهم

  .تطّخى مطاوعًا له: وبنوا
: اواتگــهـدويل البي ]: ومـن جمــازام [

 اوات األمس القريب ما كان يف أقـدر مـّنن يف  گبي
ولكن حننـه  ! يا لطيف! تطخاي الفالح، يا لطيف

  .مننَسى

قد بتطـر أوبتطرطـر،   هاملرا ْش: يقولون :ٔطّر      
متشي إىل حيث ال مهمة عنده، مل جند هلـا  : يريدون

  : يلياأصًال ولعلها مم
مـّر ـم، وهـم    : طرَّ القوَم: أا من العربية -١

استعموهلا مبعىن مشى الالزمة، أومن طـّرت اإلبـُل   
 .قطعتها سريًا: اجلباَل

حتريـك الشـيء،   ): العربية(» الترترة«أا من  -٢
 .لدكتور أمحد عيسىوهومذهب ا

  .طرطر والطرطور: انظر

اهللا حيمينا مـاملرا الطـّرارة   ]: من دعائهم[
  .ّرارةگوال

أبشع اللحم حلـم القـاق   ]: من كمام[
وأبشع الرجال البحلف بالطالق وأبشع النسا البتّطر 

وْلبسيت كّتاَنه ونسييت طّر ! كربيت يا نانا. يف الْسقاق
  .احلفا من خاَنه إىل خاَنه

ما بعرف أش طرا على محـدي  : يقولون :ٔطٔرا      
       طـرأ علـيهم   : بك حىت هجرنا فرد مرة، عربيـة 

  .جاءهم َفجأة: -وتسهل مهزته  –
  .الطاري: انظر

ٔطٔرى احلۤيط بالزريقة وبكـرا  : يقولون :ٔطٔرى      
بّدويطري السقف طرۤوة بالچمنتٓو، حتريـف طـاله   

لغة مّكية مبعىن : طرَّىلطخه، و): العربية(يطليه طليًا 
 .طّين

ــريانية ــٓا: ويف الس ــليح، ويف : ْطٓري التص
  .ْطٓرَيا: الكلدانية
  .ى للمطاوعةانطر: وا منهاوبن

. جعلـه طرّيـاً  : طّرى الشيَء: عربية :ٔطرّٔى      
  .َتطرَّى، وهم سّكنوا: ومطاوعه
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  .طّرى يل قليب: يقولون
  .الطرة: انظر :الٕطرّٔا      
  .أطلقوه على من يزاول التراب :ابالٔطّر      

  .وبيت الطّراب يف حلب
مصطفى بن حممد احلليب املولـد   :الٔطٔرإبْلِسي      

  .ـه١٢٢٠واملنشأ والوفاة، أّلف يف اللغة، مات س
يب، له مؤلفات، لعمر بن حممد احل :الطرابيشي      

  .١٢٨٥مات س
حممد بن عبـد اهللا احللـيب، لـه     :الطرابيشي      
ـ تبص« ار التبـغ املشـهور   ررة اإلخوان يف بيان أض

عقود اجلواهر احلسان يف بيان حرمة «وله » بالدخان
اإليضاح «كالمها طبع، وله » التبغ املشهور بالدخان

ويف حداثيت دعا . مل يطبع» والتبيني يف حرمة التدخني
أيب إىل سهرة عنده وأخذين معه، ولفت نظـري أن  

ون الدخان عند بـاب  املدعوين املدخنني كانوا يوّدع
داره قبل أن يدخلوا، ذلك بأن يدخن أحدهم لفافته 

  .ه١٣٣٨مات س. حىت ينتهي مث يدخل
أطلقوها على امللحفة النسائية اليت ال  :الٔطرّٔأحة      

خصر هلا تطرحها املرأة على جسمها حتجبًا، وهـي  
  .لبس من تقدمت ا السن

  .الطّراحات: واجلمع
ا املعاصرون للسـفينة احلربيـة   وضعه :الطّراد      

  .السريعة ألا تطرد سفن العدّو
  .الطّرادات: ومجعوها على

يقولـون يف نسـبة اجلماعـة إىل     :الٔطٔراْطۤسة      
  .الطراْطسة: طرطوس

تراطـور   :أو الطرطور، من التركية :ٓطوراالٔطٔر      
يتخذ من اخلل والثوم يضاف إليه  الكامخ: وطراتور

ـ  مدقوق اجلوز ة أوالبندق، وحلب تتخذه من الطحين
حتمض بالليمون ويضاف إليها البقدونس والثـوم،  
وتضيف الطرطـور هـذا إىل السـمك والفالفـل     

  .والدجاج واللحوم
  

  .بلفظ َطَرطور »الرائد«وذكرها 
صرماية باب انطاكة طراقـا  : يقولون :الْطراق      

جاموس، والقندرة الكويسة ما هي بَسماكة ْطراقـا،  
  .جلد النعل: الِطراق: العربيةمن 

  .الْطراقات: ومجعوها على
عليـه وّچ متـل طـراق    ]: من تشبيهام[
  .الصرماية
فالن ما جبي إال بالصـرماي  ]: من كنايام[

  .أو بطراق الصرماي
حكاية صوت الضـرب الشـديد،    :الْطراق      

  .أوصوت التطام شيء قاس بآخر مثله
خـاروف  ْطراق طْنطراق، ]: من أهازجيهم[

بتـهّر   من دانو حمشي معّلق على باب الصقاق، شّدو
  !يا عّشاق عضامو، ترّضوا عّنو

حكايـة  : من ْطراق املتقدمـة  :ْطراق ْطريق      
 .تنويع هلا» ْطريق«الصوت، ومن 

حكاية صـوت  : ْطراق وِطْرق: ويف التركية
  .التطام املعادن

 مصـدر َطـُرو  : الطراوة: من العربية:الٔطراۤوة      
  .كان غّضًا لّينًا...: اللحُم أو الغصُن أو
يا بقلة : ينادي بياع البقلة]: من نداء باعتهم[

  .طراوات أكل اآلغوات
ــت ــة فقال طــراوت : واســتمدا التركي

  .وطراوتلي
واضطرب  اهتز: مصدر َطِرب: عربية :الٔطٔرب      

ونـرى أن الطـرب   ) كذا يف املعاجم(َفَرحًا أوحزنًا 
  .ي من التأثر جبمال شيءحالة نفسية تعتر
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ويرى األب أنستاس الكرملي أن الكلمة من 
  .THARUBOS: اليونانية

  .انظرها  .اَملطاْربة: ويلقبون القرباط
َطـَرب  : واستمدت التركية الطرب، فقالت

  .يزه مبعىن سبب وباعثگيۤزه مبعىن اُملطِرب، وأنگأن
  .ومثلها الفارسية

  .ا والطربشهباؤن: ٣٣٣ص ٧س: انظر جملة الضاد

  .زمان الطرب هرب]: من أمثاهلم[
. يطلقوا على كل آلة موسـيقية  :آۤلٕة الٔطٔرب      
  .آالت الطرب: واجلمع
واهللا طرْبنا هاملغّني، حتريـف  : يقولون :ٔطٔرب      

  .محلنا على الطرب): العربية(أطربنا 
  .عم بطۤرب: ومضارعه عندهم

بلبل : أو(زّمار احلي ما بطرب ]: من أمثاهلم[
  ...)احلي

  .اعتراه الَطَرب: َطِرب: من العربية :ٕطۤرب      
فرفوطة اخلبز بتقلع عينـو،  : يقولون :الٕطرٔباق      

على هذه السنة : وكل عيلتوعلى هالطرباق، يريدون
 -انظرهـا  –وهذا النهج، بنوا االسم من فعل طربـق  

  .اُملنضَوى: وأرادوا به
: والطرباي من التركيـة  الٕطرٔبه، أو :الٕطرٔباي      
الكيس، وهم خيصوا بكيس التنباك الكـبري  : طٓورٔبا

ومجعـوه  . يغلف رزمته اليت كانت تأيت من العجـم 
  .الطربايات: على

أنقِّي  أنا ملا كنت أشرب تنباك كنت: يقولون
الورقـة  : مالطرباي روحا وأشترّيا، روحـا يعـين  

ا مـّنن  السميكة والغامقة املنّقطة، هدويل اللي بساوو
  .الٕبٔقج

  
  
  
  
  

  .بنوا على فرعل من طّبش مبعىن كّسر :ٔطرَبش      
  .انظرها

ما نسينا البيك املعروف اللي ]: من لوحام[
عالكابـارات   كان يسكر وجيـي عـالقهوات أو  

 ويطربش البّلور، ومن بقدر يعارضو؟ وتاين يـوم رو 
هّوه قطب من أقطاب الوطنّية، بّدك تقـول  : وامسعو

فع حق اللي كسرو؟ صعي، بس هالتعـدي  موبد: يل
  ليش؟ وإزعاج الناس ليش؟
  .ْتطربش: وبنوا منه مطاوعة

كان حدثين صديقي الكتور رشيد الكواكيب 
: بن عبد الرمحن يف يوم تأّلب عليه خصومه وقـال ا

: لت للن حنآكن، وقلـت للـن  گجن! واهللا يا أستاذ
بضرب واحدكن : َبساويكن متل إبرقة جامع الزكي

  .وبساوي منكن كومة فّخار مطرَبش يقويف رف
اليومـة أجـا عشـغلووما    : يقولون :طرَبش      

ِدين أوانون  لواهومطرَبش، مالوحق، َهْي ْبساوّيا امل
أو املا بستحي، بنوا من الطربوش اسم املفعول فقط 

  .ملن لبسه
  .ْتطرَبش: وبنوا منه للمطاوعة

مطـربش وال تطـربش إال يف   : وال يقولون
  .التهكممعرض 

 صـار ٕإضـراب وطربۤقـت   : يقولون :ٔطْرٔبق      
را لبيتو، بنوا على  دكاكني البلد، واللي طربق دكانو

  .انظرها  .فرعل الزمًا ومتعديًا من طّبق

  .تطربق مطاوعًا له: وبنوا
بقيت حلب أيام فرنسـا مطربقـة   : يقولون

  .أربعني يوم
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عن  ٢٤ص ٣جـ »وثائق تارخيية عن حلب«يف 
  .وطربقوا اخلانات: »نعوم خباش يومية«

  .الطرباي: انظر :الٕطرٔبه      

ضرب من لباس الرأس حل حمـل   :الٔطرٓبوش      
العمامة أوًال، مث لفت عليه العمامة البيضا واخلضـرا  

  .واألغباين وغريها بعد زمن طويل
. والطربوش بظهوره قضى علـى القـاووق  

  .وكاد يقضي على اللبادة بأنواعها
لطربوش نسيجًا كثيفـًا، وأشـهر   ويتخذ ا
  .معامله يف النمسا

  .ولونه الغالب األمحر واخلمري
وشاهدت طرابيش صفرًا يف تـونس كمـا   
شاهدت طرابيش سودًا يف غريها، أمـا الطـرابيش   

  .البيض فكثرية
ويف حلب سوق الطرابيشية كان يباع فيـه،  
وختصيص سوق كبري له دليل علـى عظـيم شـأن    

  .فيه طرابيشي واحد الطربوش، واليوم ليس
انظر قاموس الصناعات   .الطرابيشي: ومسوا بائعه

  .الشامية

  .وبيت الطرابيشي يف حلب
. املقـولبچي : ومسوا من يكويه يف القالـب 

مبعـىن  » َسـرْ «: من الفارسية» الطربوش«وكلمة 
 مبعـىن اللـبس   »پوشيدن«جذر : »پوش«الرأس، و
  .لباس الرأس: »سرپوش«ومؤدى 

  .»پوش«: سمون الطربوشوقد خيتصرون في
. أا من لباس الـرأس » البوشية«وتقدم يف 

  .انظرها
  .الطرابيش: ا علىومجعوه
علـى   - الن مطرَبش، يريدونف: وبنوا منه

  .طربش: انظر  .يلبس الطربوش: -التهكم 
  .ْتطرَبش للمطاوعة: وبنوا من طربش

  

ومل تطلق السربوش أول أمرها على الطربوش 
ب من لباس للرأس آخر يشـبه  إمنا استعريت من ضر

التاج املثلث الشكل كان يلبسه األمراء والوزراء دون 
  .عمامة

  .٤٩٤و ٣٨٣ص ٣٤وس ١٤٩و ٨٠ص ١٦س: انظر اهلالل
  .٢٤٠ص ١٣س: وجملة املشرق

  .السرابيش: ومجعوا السربوش هذا على
: يف تفسري احلـديث النبـوي   قال ابن دحية

الـيت ُيـدار   السرابيش  إشارة إىل: »يلبسون الُشُعر«
احليوان املسمى الُقنـُدس،   بفرو: عليها بالُقْنُدس أي

  .َذَنب حيوان مائي أمحر ذو وهو
إىل » سـرپوش «وقبل أن تنتقل الكلمة من 

تلك بأن ُحّرفـت  : اجتازت مرحلة ثانية» طربوش«
  . »شرپوش«إىل » سرپوش«

إذن فالطربوش من شرپوش عن سـرپوش،  
  .جدها» سرپوش«أبوها و» فشرپوش«

يف ترمجة الُقمِّي : للزركلي» األعالم«اء يف ج
ومل يغّيـر هيئـة   «: ه٦٣٠حممد بن حممد املتوىف س

على عادة اإليرانيني يف ذلـك  : القميص والشربوش
  .»احلني

بيربس مـنح  « :٩٤٢ص ٣س :ويف جملة املشرق
  .»لقالوون شربوشه مرة

والطربوش أول ما استعمل كان يف املغـرب  
ك املغرب األقصى حـىت  وكان شعار ملوكها من مل

ملك ليبية، ومثل ملوكها حرس هـؤالء امللـوك، مث   
  .ماسوى ذلك
  .اجلهادي ألنه كان يلبسه ااهدون: ومسوه

والَطربوش املغـريب هـذا غلـيظ احلـائط     
ثالثة أضالع تبعًا للسـربوش   وسطحه ذو. والسقف
  .املتقدم

وكان يلبس دون عمامة بشـرابته احلريريـة   
  .الغليظة الزرقاء
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  .واشتهرت مدينة فاس يف صنعه
وملا صار الطربوش اللطيـف بعـده شـعار    

  .فاس: العثمانيني مسوه
وكانت شّرابته الزرقاء ضخمة، وكانت أول 

حائط الطربوش مع ـّدل عـن    أمرها تتوزع على
هم لئال تعوق ه، مث َحسروا هذه الشرابة عن جبينحافت

البس النظر، ولتكون أغلط يف الرقبة وجانبيها لتقي 
الطربوش من أن تؤثر فيه ضربات أعدائـه الغـادرة   
باألالت اجلارحة، وأخريًا ضـّموها وجعلوهـا إىل   

  .الوراء بعد اختراع السالح الناري
مث استمّد اليونانيون الطربوش مـن املغـرب   

  .فاس: األقصى ومسوه
وذّوق اليونان الطربوش بـذوقهم فجعلـوه   

  :كمايلي
يف طوله علـى أن  اقتصدوا يف عرضه، وأسرفوا  -١

ومل يكـن آنئـذ   (ثنوا نصف طولـه إىل اجلانـب   
 ).مقششًا

أزالوا أضالعه الثالثة اليت كان يثىن عليها وغدا  -٢
 .غري مضّلع

أبدلوا شّرابته الزرقاء الغليظة بشـّرابة سـوداء    -٣
 .اخليوط املربومة

دىل على الظهـر حـىت   أطالوا هذه الشّرابة فتت -٤
 .مستوى الورك

نة أِتنه احلرس امللكي ذا يف مدي وشاهدت أنا
  .الوصف

وأقدم طرابيش اليونـان طـرابيش اُجلـزر    
: هذه الطرابيش الـيت مساهـا اليونـانيون   : اليونانية

  .أوسكاف متييزًا هلا عن طرابيش فاس
ملـا  : هذا وكان جمد الطربوش ملا دخل تركية

أباد السلطان حممود الثاين اإلنكشارية ونّظـم جيشـًا   
شعاره الطربوش املضلع استبقى التضـليع   جديدًا جعل

ي، لكنه جعـل شـّرابته طويلـة    من الطربوش اجلهاد

ها من اليونان، ولبسه السلطان نفسـه واختـذه   استمد
  . وذا كانت له القداسة شعارالسلطنة العثمانية،

وجاء دور السلطان عبد العزيز ففرضه على 
كل موظفي سلطنته امللكيني أيضًا بعـد أن فرضـه   

  .سلطان حممود على العسكرينيال
  :وتطور الطربوش يف عهده فغدا

 .سطواين الشكلغري مضلع بل أ -١
 .أزال نصف طوله -٢
 .قّصر شّرابته حىت صارت مبساواة حافته -٣
جعل شّرابته مستديرة للعسـكريني ومبسـطة    -٤

 .للملكيني متييزًا بينهما
الطربـوش  : ومسى الطربوش اجلديـد هـذا  

  .العزيزي
  :د اجتاز الطربوش املراحل التاليةإذن فق

 .مرحلة أن كان سرپوشًا -١
 .مرحلة أن حترفت إىل شرپوش -٢
 .اجلهادي: مرحلة أن مسي الطربوش -٣
 .فس: مرحلة أن مساه اليونان -٤
 .سكاف أو: مرحلة أن مساه اليونان أيضًا -٥
 .مرحلة الطربوش احملمودي -٦
 .مرحلة الطربوش العزيزي -٧
طربوش املقشش واملقولـب يف عهـد   مرحلة ال -٨

 .السلطان حممد رشاد
واستمد حممد علي باشا يف مصر الطربـوش  

  .وأسرته املغريب ولبسه هو
وكثر عدد البسي الطربوش حىت إن معملـه  
األكرب يف مدينة بوسنه كان يبذل جهدًا يف شـحن  

  .الطلبيات
 ١٨٧٨وكانت مدينة بوسنه تركية حىت سنة

نمسا، إذن فقد لبس الطربوش وفيها استولت عليها ال
كل من سكن البلقان والبالد العثمانية حىت العـراق  

املصريون والليبيون  شرقًا وحىت مصر جنوبًا، بل لبسه
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والتونسيون واجلزائريون واملغرب األقصى، زد عليها 
  .اجلرز العثمانية

  .ولبسه نساء هذه البالد مع الرجال
  .وشهدت أنا طربوش جديت

رۤده غريب محاة تلـبس البنـات   ويف قرية ْبَح
الطربوش حتت العصابة، والعصابة حطاطة حريريـة  
بّنية اللون، هذا غري املتزوجات، فإذا تزوجن اقتصرن 

  .على العصابة
وطربوش نساء األكراد جيركس بالقصـب،  

  متيز بني املتزوجات وغريهـن  وتنتصب أمامه قائمة 
  .-كما يف تل عرن  –

يباع يف سوق واشتهرت مرعش جبركسته، و
  .الصابون

وامللكيون يراعون يف لبس الطربوش املقشش 
  : مايلي

 .أن يستر شعر مقدم الرأس -١
 .أال ميال إىل األمام -٢

ز گالشب الشـايف حـالو بـدن   : يقولون
  .طربوشو

 .أال ميال إىل الوراء -٣
 .بساوي طربوشو لورا) اهلوا: (يقولون

 .أن يصل كناره إىل نصف اجلبني -٤
تكون الزاوية كون كناره مماًال بعض اإلمالة لي أن -٥

 .اليسرى أقل انفراجًا من الزاوية اليمىن
الشّرابة املبسوطة ختاط مع فرشها قيد أمنلني على  -٦

 .الزاوية بني السقف واجلدار
تتجه الشّرابة إىل الوراء، والشباب يراعون دهلا  -٧

 .قبيل الوراء األمين
ألمام فإعالن مـن  أما أن تتجه الشّرابة إىل ا

  .البسه أنه من رواد الفاحشة
ببـان؟   بتعرف الٕعلق منني]: ومن كمام[

  .بتكون شّرابة طربوشولقدام

–وبعض الشبان ال سيما شبان النصـارى  
  .يزّين مقعد شرابته خبيوط من القصب

هذا ولبست حلب قبل الطربوش املقشـش  
، ١٨٣٨هذا، الطربوش املغريب الذي دخل حلب سنة

ك إثر األوامر اليت وجهها إبراهيم باشا املصـري  وذل
إىل األمري بشري الشهايب يف لبنان، فلبسه هووأسرته، 

  .وسرعان ما اقتبسته حلب
غريب أول أمرهـا  ولبست حلب الطربوش امل

 :»طربوش كشـف «: ، ومسوهدون عمامة: مرسًال
  .يريدون أن جدرانه غري مسترة بلّفة

ناس عليهـا،  مث جاء دور اللّفة فأقبل كل ال
ولّفوا الشال واحلرير األصفر وامللون، ولفوا حطايط 

  .القصب، وأخريًا طغى االغباين وتفننوا فيه
وّمسوا هذه اللّفات بأمساء تراها يف موسوعتنا 

  ...لّفة السّنانة واملخّرم ومشس عاخلارج و: منها
الطربوش املغريب بالعزيزي لّفوا عليه  وملا أبدل

وقد أكون أنا أول من . وه مرسًالشىت اللّفات، أوترك
  .لبس الطربوش هذا املرسل املقشش يف حي اجلّلوم

ومل تسلط علّي سهام النقد خبالف غريي من 
  .بعدي ألنين كنت طالبًا

مث قد أكون أنا أول من خلـع الطربـوش   
وخرج إىل الناس حاسر الرأس وكان هـذا صـيف   

  .١٩٢٢عام
شـوف  : وتعاَل يا صاحيب وامسع وشـاهد 

أستاذ مدرسة مابسـتحي علـى   : ، موعيبشوف
وّچوطالع بدون طربوش، لوكان زملة قالع راقم كان 
ماعليه، لكن شب جّدي وأكتر مـالالزم وطـالع   

البد ما يكون صار فيه وحدة من ! بالقرعة، يا مجاعة
نعوذ بـاهللا   –كتري، أو كفر  إما جن ألّنو بقرا: تنتني
  .مو عيب عليه بكفر وأبوه شيخ ديّۤن –
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  .١٤٠ص ٦٩س: انظر املقتطف
  .١٢٨٤ص ٤٠وس ١١٧ص ٣٤س: واهلالل

فني امللكيني أتاح ظوفرض الطربوش على املو
ومـا كـان    –الفرصة ألعداء السلطنة العثمانيـة  

أن يثريوا الشغب يف شعب وديع ريب على  -أكثرهم
الطاعة، ولكن هوالعدوأثار الشعب العثمـاين وأدرك  

، وأذاع بني النـاس  تأثري رجال الدين فأثارهم أوًال
لبس الطربوش بدعـة،  : بغرية الدين امللتهبة حنوقوهلم

يد الكفار اليونـان، ويـنص   لقإمثها أا ت ويزيد يف
الشرع على حترمي لبسهم، أمل يرد يف الفقه أّن جعـل  
الزّنار حبًال حرام ألنه يشبه زّنار الرهبان؟، واألنكى 

 الشهواين استحسن الطربـوش من هذا أن السلطان 
حمظية يونانية، ومن أدرانا أنه كان سكران  على رأس

فلبسه استجالبًا لودادها، مث فرضه على شعب يقول 
ياللدين من سلطاننا، هل ورد » اهللا أكرب«يف جهاده 

يف التاريخ اإلسالمي شيء من هذا؟ وقـد تكـون   
حمظية السلطان هذه جاسوسة مهمتها خراب البالد 

، مث أال تـرون  -باهللا  والعياَذ –وحتطيم راية الدين 
أيها املسلمون أن منظر الطربوش شـؤم؟ أال ترونـه   
يشبه منقل النار؟ وهذه الشّرابة السوداء أمـا تشـبه   

  بوري الدخان؟
ونادوا ذا ونادوا بأكثر من هذا، ونادوا يف 

شٓوش شٓوش كلب أمحـر  : حلب بكل هذا، وهتفوا
  .البس طربوش

 وهاِت يا شغب، وهات يا هياج، ولـتكن 
  .املذابح ولتجِر الدماء

عن  ٧٢ص ٣جـ» وثائق تارخية عن حلب«يف 
صار َجْبر أن كـل  : ١٨٤٤سنة» يومية نّعوم خباش«

  .اإلسالم يلبسوا طربوش
  
  
  

األحد انقطعـت شـّرابت   : منه ٧٧صويف 
  ).كذا(طربوشي 

ـ ويف  وشـلحوا  : ١٨٤٩منه سنة ٧٢ص ٢جـ
، ولبسـوا  )امسا أسرة رجلـني : (اللّفات َرْعد وتاجر

ألم عوملوا : أي(لطرابيش، وعظم شان النصارى ا
  ).كاإلسالم
يقول العب الطاولة اإلفرجنية ]: من كالمهم[

بّدي أضربك بطربوشي : إذا كشف له خصمه حجرًا
  .بربميي أوبلفيت، وال يقول بقبيعيت أو

حكى يل موظف قدمي كان ]: من نوادرهم[
 كان يف دائرتنا موظف بلبس طربوش: يف العدلية قال

بال تومة وبال شّرابة، وكان يفقس كيفنا عليه مـن  
وقت لوقت ويهجم عليه واحدنا ويكبس هالطربوش 

  .يف راسو
وذات يوم ساوينا هيك وكبسناه كتري حـىت  

ۤاۤكة وإّال دخل اخلـذمتچي  مغّطى وّچو، وحننه املع
دخل مفتش العدلية من باب السرايا، تدوقا : وصاح

 ّدطالع الطربوش وصرنا نشنا كلنا لنيا أستاذ َهنا، قم
َعَبث، ودسـنا علـى سـاقووركبنا علـى     : ّدنش

اكتافووحننه كلنا عطينا كل قوتنا وما قدرنا، وداك 
  .الوقت دخل املفتش

مكتوبچي يف حلب كـان  : ]ومن نوادرهم[
باحلالل باحلرام يزّتوبطربوشو، ضـّجوا   اللي جيمعو

  .األهايل وراحوا وشكوه للوايل
بوشوإصـبعتني َتيْتعّبـا،   بـاقي لطر : قال لن

األحسن نبّقيه أحسن ما جيي واحد جديد ويـبلش  
  .يعّبي طربوشومن أول وجديد

ملا خبتم الولد املصحف بقـرا  ]: من عادام[
قدام مجع من أول سورة البقرة، ومىت وصـل عنـد   
﴿ختم اهللا على قلوم﴾ خبطف لو طربوشو بعـدما  

  .بضربو كف، وبرو لعند أبوه لياخد البخشيش
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لبالب احلقول، : نبات امسه :طربوش الغراب      
  .»املوسوعة يف علوم الطبيعة«ورد امسه يف 

املنضـدة  : TRAPEZA: من اليونانية :الطرابۤيَزه      
  .ذات القوائم األربع

  .بيزاتاالطر: ومجعوها على
: مصدر طرح الشيَء من الشيء: عربية :الٔطْرح      

  .األربعة يف احلسابأسقطه منه، وهومن األعمال 
، »-«واصطلح األورپيون وجعلـوا رمـزه   

 ١=٢-٣ولدى إجراء عمليات احلساب يقولون يف 
  .مساوي واحد: تالتة ناقص تنني: يقولون

  .واستمدا التركية
اجلـنني الـذي   : الِطْرح: من العربية :الٕطْرح      

  .طرحته أمه قبل الَتمام
  .الْطروح والْطروحة: ومجعوه على

ألقاه، : رماه، عنه،: طرح الشيَء: عربية :ٔطٔرح      
جلـنني قبـل   ولـدت ا : وضعه، األنثى: الثوَب عليه

: عددًا من عدد، عليه مسألة طأسق: ، احلاسُبكماله
  .عرضها

  .انطرح للمطاوعة: وبنوا منها
  .الطْرح: طْرح إيتمك: واستمدت التركية

املسـألة  : واستمد الكّتاب من الغرب قوهلم
  .لى بساط البحثمطروحة ع

  .طرح باله علينا: يقولون
رقم فوق : طرح صرمايتو، يريدون: لونوويق

طـرح  : نعلها القدمي نعًال جديدًا، وكان أصل املعىن
َكَبسـومطروحة  : القدمي وعّوضه جبديد، ومنها قالوا

  .، وأكال مطروحة شغل باب انطاكة)تكون أثقل(
  
  
  
  
  

 َبَدوي مقروح شاف التمـر ]: من كمام[
  مطروح شلون خبّليه وبروح؟

مبالغة يف َطَرح املتقدمة، طـّرح  : عربية :ٔطرّٔح      
  .جعلها تطرح: األنثى

  .ْتطّرح للمطاوعة: وبنوا منه
  .املرا طّرۤحت حاال: يقولون

يف جبل مسعان من ] من قرى حلب[ :ٔطْرحاۤلة      
جبل الرمل كما يرى األب أرملة : طورۤحۤال: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨س: رقاملش :يف

أطلقوها على اللوح اخلشيب الطويـل   :الٔطْرٔحة      
ُيصف عليه مرقوق العجني لينقل منه إىل بيت النـار  

  .يف الفرن
  .الطرحات والٕطٔرح: ا علىومجعوه

الطـّراح،  : ويف تطوان يسمون أجري الفران
  .مهمته جلب العجني من البيوت مث رّده خمبوزًا

ـ  ]: من كمام[ رآت ماتـت  طـّراح وم
  .باجلوع

بنـام  : فالن متل الصواْصنة]: من تشبيهام[
  .عالٕطٔرح

أطلقوها على ما تغطي به املرأة رأسها  :الٔطْرحة      
  .حتجبًا من الرجال أوإقامة للصالة

  .الطرحات: ومجعها
): العربية املوّلـدة (حتريف الطلحّية  :الطْرحيّۤة      

  ).تعن ابن السّكي(الورقة من القرطاس 
: ْطليحــٓا، ويف الكلدانيــة: ويف الســريانية

  .املسّطح، املرّقق: ْطليَحا
  .الطرحيات والطراِحي: ومجعوها على

ه طبالبٓؤس بعتنا ألخوي طردين: يقولون :الٔطْرد      
كمـا   –ترٓتو: من التركية -مل يذكر يف املعاجم  –

مبعىن الوزن، والصواب  – ١١٩صيف غرائب اللهجة 
طارمتق التركية مبعىن الوزن، والطـاء   من: أن يقول

تلفظ داًال مفخمة، يريدون ا اصـطالحًا احلزمـة   
  .ربيد وتوزنترسل بال
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  .الطرود والطرودة: ومجعوها على      
ــْرد       ــون :الٔط ــّيض وّچ أ –هللا و: يقول هللا يب

هللا يكّتر أ –شال عين ملا وقعت طرد كتري  –أبوكرمو
  .املشقة: د عن الفارسيةَدْر: من التركية –من أمثالو

  .الدرد: انظر

أبعده، ّحنـاه،  ...: طرده ْطردًا و: عربية :ٔطٔرد      
  .نفاه: من بالده

. الـرّدة القبيحـة  : الُترتة: ويدانيه يف العربية
  .ترتٓو: والعريقون يف العامية يقولون يف طردٓو

  .طْرد ومطرود: واستمدت التركية
  .انية مثلهأطٔرد، ويف الكلد: ويف السريانية

الطريقة، الَنَسق، أو من الِطراز : عربية :الٔطْرز      
اهليئة، الرسـم، الزينـة،   : ِتراز: العربية عن الفارسية

القاعدة، الزخرفة، ما ينسج من الثياب للسـلطان،  
 MODEوهم وضعوها ملعىن الـزّي املقابـل لكلمـة    

  .الفرنسية
  .ُتْرز: ويف الكردية

اُملَزيِّن، : ِطراَزنَده: ةويف التركية عن الفارسي
  .اُملحلِّي

  .ْطرز: واستمدت التركية
  .طْرز: واستمدت األوردية أيضًا

  .فالنة بتلبس عۤآخر طرز: يقولون
طرازًا، وهم  أعلمه، جعل له: طّرز الثوَب :طّرز      

يستعملوا مبعىن زّينه بـاخليوط امللونـة والرسـوم    
  .وحنومها

  
  
  
  
  
  

الزخرفة والزينة ويزعم : ِطراز: ويف الفارسية
شعراء اليونان أن التطريز ُأخذ عن مينرفـا، وأـا   

  .كانت تلبس ثوبًا موّشى مطرزًا يليق بعظيم جمدها
َتطّرز، وجاء من : وبنت العربية منه مطاوعه

تأنق فلم يلـبس ومل  : َتطّرز يف لباسه وطعامه: معانيه
  .يأكل إال فاخرًا

ــة       ــا،  أو :الٔطٔرزيَن ــةالطرزين ــن اإليتالي : م
TEREZINA : العجلة الصغرية تسري على سكة احلديد

بـالوقود لتفقـد    بني حمطة وأخرى، حترك باليد أو
  .ةاحلجار
: ماشـا اهللا جارنـا بنعمـة   : يقولون :الٔطْرش      

طرش غـنم وطـرش معـز     متجّوز وحۤاجج وعندو
ل، مل جند هلا أصًال، ولعلـها  وطرش بقر وطرش مجا

: »طّشـت السـماءُ  «مصدر ): العربية(من الطّش 
  .من املطر فوق الرذاذ جاءت بطش، وهو

الطــرۤايش والْطــروش : وجيمعوــا علــى
  .والْطروشة

طرشين باملي، والفالح طـرش  : يقولون :ٔطٔرش      
رش، مل جند هلـا أصـًال   : الْبدار يف األرض، يريدون

  ).العربية( ولعلها من الطّش
  .وطّرش» الطرش«: انظر

  .انطرش: وبنوا منها للمطاوعة
طرشوا احليطان بالكلس على : يقولون :ٔطٔرش      

  . لطخ: ٔطۤلش: جية احلّجي، من السريانية
طْرش، بنوه مصدرًا من  صآبو: يقولون :الطْرش      

 نـآبو : ويستعملوا جمازًا طرش املتقدمة مبعىن رّش،
  .املساس: سألة، يريدون بالطرشطرش من هامل
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تعطلت حاسة : َطِرش َطَرشًا: من العربية :ٕطۤرش      
  .مسعه

  .انظرها  .األطرش: والصفة
  .الطرشا: واملؤنث

: الطرشان، ومؤنثه: وزادوعلى صفة األطرش
  .الطرشانة

  .انطرش: وبنوا منها للمطاوعة
ى طّرش الدنيا والدنايا، بنوا عل: يقولون :ٔطّرش      

  .فّعل للمبالغة من طرش مبعىن رّش
  .ْتطّرش مطاوعًا له: وبنوا

اخلسيل يـوم اجلمعـة   ]: من كتاب اللباد[
إذا كّبينا مي غالية عـاألرض الزم  . بطّرش املاليكة
دستور يا حاضرين متا نطّرش اجلـان  : نزمزق ونقول
  .ويلطشونا

ضربوكف طّرشو، بنوا علـى  : يقولون :طّرش      
  .انظرها  .ن ٕطۤرش الالزمفّعل للتعدية م

مؤنث : -وتقصر  –الطرشاء : عربية :الطرشا      
  .األطرش

  .طرشا ومنغّني ال]: من كمام[
  .ٕطۤرش: انظر :الطرشان      

سوَّى كل : طرشق خصومو: يقولون :ٔطْرٔشق      
بعزقهم وشّتتهم، مل جند هلـا  : واحد بديۤرة، يريدون

رش، ومن بعزق : عىنأصًال، ولعلها حنت من طرش مب
  .من فّرق أو

  .الطرشقة: وجعلوا مصدره
: تطرشـق للمطاوعـة، ومصـدره   : وبنوا

  .الْتٕطرٓشق
  
  
  
  
  
  

  .األطرشق السم التفضيل: وبنوا
: اْملطْرۤشق السـم الفاعـل، ومؤنثـه   : وبنوا
  .اْملطرْشقة

  .اْملٔطْرٔشق السم املفعول: وبنوا
  .املخّلل :من التركية عن الفارسية :الٕطْرِشي      
  .انظرها  .بنوا على َفعَفع من طّر :ٔطْرٔطر      
  .الطرطرة: ومصدره      

  .اْملٔطْرطرة: اْملٔطۤرطر، واملؤنث: واسم فاعله
: الطرطور ملبالغة اْملٔطرۤطر، ومؤنثه: وبنوا منها

  .الٔطرطورة
. شبعت زبيدة وطرطـرت ]: ن كمامم[

قـوم   قوم وطرطر: ويزعمون أن مسحر إدلب يقول
واحلـق لـك    وبول، قوم وسّحر هالعجول، قـوم 

 وهـو : بالزايني، قيـل » طرطر«وتروى (مشداقني 
مث يغّيـر  (واضرب لك قصعة فـول  قوم ) الصواب

  .الصبح جبييب رايح بدّشو): مالنغ
 كان مكّنس احلارات يتقدمو: يقولون :ٔطرٔطش      

علبة مي وعلبة تانية مع معاونو،  رّشاش األرض، معو
مـي  : بدق عاالبواب وبقـول : دق دق: نوومعاو

ملكنسني البلدية، بعد ما بتتعّبا بيعطيا لرفيقو، ويـاهللا  
بطرطش األرض مبيتا متا يطـالع   لغريا ولغريا، ورفيقو

: املكّنس الغربا، ظين أن طرطش اهولة األصل ممايلي
  .مبعىن رّش» طرش«بنوا على فعفع من 
ـ : طرۤطش: ويف السريانية الطني، لّوث ثيابه ب

  .لطخ
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لـوث،  : طشٔطش وطشـۤطش : ويف العربية
  .لطخ

  .الطرطشة: ومصدر طرطش عندهم
  .يشطالطرطشان والطرا: واجلمع

وبنوا الطرطوشة على فعفوعـة للطرطشـة   
  .الصغرية

  .الطرطوشات: واجلمع
بطرطش السما  كو]: ومن عبارات التهديد[
  .صواب بطرطش السما بدّمو بلطشو بدّمك، أو
]حتّمـال  بكلمتني ما  طرطشو]: ممن جمازا

  .رفسة وانتفض ونفضو
احلّداد عم بطرطق وزمعنـا  : يقولون :ٔطْرٔطق      

): العربية(بطرطقتو، بنوا على فعفل من طرق الشيَء 
  .ضربه باملطرقة وحنوها
خشبة تعلق يف كور : طورٓطقٓا: ويف السريانية

الطاحون فتهزه عند دوران الرحى لتسقط احلنطة من 
  .يف أسفل الكورثقب 

  .ْتطرطق مطاوعًا له: وبنوا
: فالن ْمطْرطـق، يريـدون  ]: من كنايام[

  .جّرب احلياة وبال دواهيها
  .طرطر: انظر :الٔطْرطور      

قلنسوة دقيقة : الُطرطور: من العربية :الٔطْرطور      
طويلة كانت تلبسها نساء سورية ولبنان يف رءوسهن 

  . غالبًا
: الطرطور، نقـل دوزي  ولبس الرجل أيضًا

وكنت آيت إليه والطرطور على رأسي ونعل أمحر يف 
  .يف زّي أبناء السالطني: رجلي

  .الطراطري: واجلمع
. الطنـاطري : الطنطور، واجلمـع : ورمبا قالوا

  .٣٨١ص ٣٤جـانظر اهلالل 

  
  
  

  .الطراطور: انظر :الٔطٔرٓطور      
  .بنوا على فعفولة من طرطش :الٔطْرطوۤشة      

  .طرطش: انظر

  .الطرطوشات والطراطيش:ومجعوها على
طرطوشة ما ْتحّمال وهّبـت   ّمسعو: يقولون

  .معو
 ACIDE: مــن الفرنسـية  :مْلـح الطـرطري        

TARTRIQUE :   يتخذون منه شرابًا ميـزج بالسـكر
  .هزة الكوكرد ملداواة احلرارة اجللديةوز

َلْحم ْطـرف،  : يقول اليهود خاصة :الْطۤرف      
، يقابلـه اللحـم   ون اللحم احملّرم أكله عندهميريد

  .وكالمها عربي الذكي: الدخيا أي
أصـاا  : طرف عينو، عربية: يقولون :ٔطٔرف      

  .بشيء فدمعت
  .انطرفت عينو: وبنوا منها للمطاوعة

منتهى كل شـيء، الناحيـة،   : عربية :الٔطٔرف      
اليدان، وأطراف : الطائفة من الشيء، وأطراف البدن

  .أقاربه: اإلنسان
  .الْطراف: األطراف، وهم قالوا: واجلمع

َطَرف وأطراف وطرفدار : واستمدت التركية
) املتغرض والذي يؤثر جانبـًا علـى آخـر   : مبعىن(

  ).مبعىن طرفدار نفسه(ري گوطرف
  .ومثلها الفارسية

الٕطرفـۤاين،  : ويقولون يف النسبة إىل الَطَرف
 والفوقـاين  بنوها على غرار التحتـاين والوسـطاين  

  .واألّوالين والنّصاين واآلخراين
هالشي . بقا ْنزۤيل عن ٔطٔرفو]: ومن كالمهم[

  .من طريف من طرفك مو
  .بالشتا مبلول إيلول طرفو]: من أمثاهلم[
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جعلـه َطَرفـًا،   : طّرف الشيَء: عربية :ٔطرّٔف      
طـرَّف يف  : جعل له َطَرفًا، رّقق طرفه، وهم يقولون

  .ة، يريدون تناول طرفًا منهاكالموعن القضي
  . َتطّرف، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب

شجر ال مثر : -وتسّهل مهزته-: عربية :الٔطْرفا      
  .له وال يستفاد من خشبه

  .بياكل الطرفا واخللفا]: من كنايام[
  .اخللفا: انظر

  .الطرف: انظر :الٕطرۤفاِني      
  .نياملرة من َطْرف الع :الٔطْرۤفة      

  .طرف عينه: انظر
  .الطْرفات: واجلمع

الـدم  نقطة مـن  : الَطْرفة: من العربية :الٔطْرۤفة      
  .حتدث يف العني إثر ضرب وحنوه

  .الَطَرفات، وهم سّكنوا: واجلمع
طرفة عني، من  ما بتواين عنو: يقولون :الٔطْرۤفة      
مصـدر  : اسم املرة مـن الَطـْرف  : الطرَفة: العربية
  .جفونه حّرك: طرف

  .الطَرفات، وهم سّكنوا: واجلمع
ضربه باملطرقة،  ضربه أو: طرقه: عربية :ٔطٔرق      

: نتفه وضربه بـاِملطرق، الشـيءَ  : النّجاُد الصوَف
  .أصابه: قرعه، الشيَء: صّكه، الباَب

  .انطرق للمطاوعة: وبنوا منها
  .طرق عشا تقيل. طرق أكلة مْشْبعة: يقولون
ايات بيناتا دوشيش طرق تلت جفت: ويقولون

  .ودوبيش
اشتغل طرق الصرامي والقندرات : ويقولون

  ...والبوابيج والكراسي واملواس والرصاص و
  
  
  
  
  

  .طرقا مشوماجلبل للبلد: ويقولون
وبا يطرقو، عـني  ]: من دعائهم على فالن[

  .عزراهني تطرقو، يطرقو
عالطرقـة متـل الربقـة    ]: من تشبيهام[

  .وعالشغلة متل البغلة
يا من على كرسـي خـّدك   ]: ن شعرهمم[

  .طرق الكراسي صار
صاۤرت قتۤالة مۤاكۤنة يف املسلخ ]: من لوحام[

اشتغل فّيا ضرب الْسكاكني، شافوا واحد مقطوشة 
  : أدنووعم بضحك، أجا واحد وسألو

ولك مانك حاسس أدَنك مقطوشـة؟ شـوف    -
 .أدميتك

 .بعرف، ولكن شوف البجييب -
  .ووالتناسليطّلع شاف قاطع خلصموعض

طرق راسوباألرض، حتريـف  : يقولون :ٔطٔرق      
  .أرخى عينيه ينظر إىل األرض): العربية(أطرق 
  .مّدده، رّققه: طّرق النحاَس: عربية :ٔطرّٔق      

  .ْتطّرق مطاوعًا له: وبنوا
: طّرقوا لذكر فـالن، عربيـة  : يقولون :ٔطرّٔق      
  .جعل طريقًا: طّرق له

  .طاوعًا لهْتطّرق م: وبنوا
  .طرّۤق عالدوۤدة طرّۤق]: من أمثاهلم[

 الطرقـة ه شوف: أو الطرقا، يقولون :الٔطْرقة      
: هدول كّلن طرقة سلته جّية وبتبادلوا املنافع، عربية

  .شركة الطريق: الطرقة
من شخصـيات خيمـة اخللـۤياليت     :ٔطٔرَمان      

  .ذوسالسل تقّيد عضوه، والكلمة من التركية
طولوْمٔبه أو  :أو الطرنبة، من التركية :ْطٕرمۤبةال      

اآللة اليت متتص املاء، : TROMBA: ُطلومَبه عن اإليتالية
واآللة اليت تلقي بالسائل إىل الداخل بطريق العقب، 

  .وحنومها، وأصل معناها خرطوم الفيل
  .الْطرمبات: واجلمع
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. اِملضـّخة : وضع هلا الشيخ إبراهيم اليازجي
: نعها ومن يبيعها ومن يسـتعملها ويسمون من يص

  . الطرمبه جي
  .الطرمبه جية: واجلمع

  .١١٨ص ١س: انظر املقتطف

البّيـاع طرمبـة    ضـربو ]: من استعارام[
  ).أخذ مبلغًا أكثر غّشه أو: يريدون(

]: من حلواهم[أطلقوها على ضرب  :الْطٕرمۤبة      
طحني يفقًا فيه البيض ويعجن مريقًا، ويعمـل منـه   

  .قصرية غليظة تقلى بالسمن مث تقلى يف القطرقضبان 
مسوه بالطرمبة ألنه بعد القلي يكون أجوف 

  .كأنبوب املضخة
: مـن التركيـة عـن اإليتاليـة     :الْطرْمبۤيت      

TREUMBETE :  طبل على شكل نصف الكرة، وهـم
. أطلقوه أيضًا على الطبل الصـغري ذي السـطحني  

  .الطرمبيتات: ومجعوه على
: مـن التركيـة عـن اإليتاليـة     :بۤيتالْطرْم      

TROMBETTA :البوق الصغري.  
  .الطرمبيتات: ومجعوه على

يطلقه العريقون يف العاميـة علـى    :الْطٕرْمبيل      
  .انظرها  .السيارة حيرفون به أوتوموبيل

  ]: من أغانيهم التهكمية[
  دّلوين عالسبيل!        عطشان يا صبايا

  اجلّية بالطرمبيلالروحة بالعربّية         و
: يريدون نسٓفوصواب طرٓخمو،: يقولون :ٔطْرٔمخ      

  :أّثر فيه شديدًا، مل جند هلا أصًال، وفيها مذهبان
قبل أن يهدينا كتابه  –قال الدكتور داود چليب  -١

الوارد يف َثَبت مصادر موسـوعتنا لـدن زرنـاه يف    
 فاتر الذهن، ناعس، قد غلبه النوم،: ْمطرَمخ: -صلاملو

هويف األصل من أكَل الطرخينة فنعس، ألا تعمل من 
وكان حقه أن  -وهذا جالب للنوم  –اللنب احلامض 

والطرخينة نوع من الكشك يتخذه . مطرَخن: يقول
 .الكلدانية» ترخينا«الفالحون، من 

  . -كما نرى حنن  –حنت من طّير ُمّخه  -٢
 .ْتطرمخ للمطاوعة: وبنوا منها
اصطيف كل يوم بقوم  مسكني أبو: يقولون

يف الليـل،   مـن قتيالتـو   مطرمخ راسـو  من نومو
من شرب العرق، ومطـرمخ   ومطرمخ جّوات راسو

 هـات وجيـب، وجيبـو   : املرا بّدا تقول لو: عقلو
  .هللا يلطف يك ناسأ –نضيف 

 األْتُرنج أو أو) العربية(حتريف اُألْتُرّج  :الْطٕرْنج      
تاين نـاعم الـورق   شجر بس: النارنج الُتُرْنج، وهو

ُتَرنج : واخلشب من فصيلة احلمضيات، عن الفارسية
  .الكّباد: تسميه العامية. ُأْتُرج عن السنسكريتية أو

  .يتخذون من مثره مرّبى الكّباد
  .١٧٨ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري

وطنه األصلي اهلند، ونقله العرب منـها يف  
  .القرن الثالث اهلجري

وفيه الطرنج  :١٧ص »خ وفامنظومة الشي«ويف 
  .عهابأنو

 ذكر دارڤيـو  :٣٥ص ١جـ» ر الذهب«ويف 
 ١٠٤٠الذي كان قنصل دولة فرنسة يف حلب سـنة 

أنـه شـاهد   » تذكرة أسفاري«يف كتابه الذي مساه 
  .بساتني حلب مملوءة من شجر األترج
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فهذا دليل صريح علـى  : مث عّلق الغّزي عليه
ذ ثالمثائة سـنة  أن العارض اجلوي يف حلب كان من

معتدًال ميكن أن يعيش فيه هذا النوع من الشجر، مع 
أننا اآلن ال نعرف بستانًا خارج حلب يشتمل علـى  

  .شيء من هذا الشجر
وصار الناس عندنا يسـمون  : مث قال الغّزي

شجرة اهلّم ملا يتكبدونه مـن الزمحـة يف محايتـها    
  .وحفظها من الربد

تّفاح : أمسائهمن : »املرجع«وقال العاليلي يف 
  .العجم وليمون اليهود

ۤإطروجٓا وْطروجـٓا، ويف  : وامسه يف السريانية
تلفظ اجلـيم فيهمـا   (ۤإطروَجا وطروَجا : الكلدانية

  ).افًاگ
  ).افًاگتلفظ جيمه (ۤإۤتٓرج : وامسه يف العربية
  .ُتُرج وُطوُرنج: ويف التركية
  .نارينچ: ويف األرمنية

ربية ومسـت  واستمدت الفرنسية امسه من الع
  .ORANGE: به الربتقال فقالت

كمـا يف   –ويقولون يف وصف دار عظيمة 
  .فّياطرنج ونارْنج وبالبل: -حكايام 

: ُطغرا أو طوغره: أو الطّرا، من التركية :الٕطرّٔة      
توقيع السلطان العثماين يوقع على النقود ويف املراسيم 

لُطغـرا  وأصل ا. يف أعالها وفوق البسملة: السلطانية
  .طورغاي: من التترية

  .الطغراء والُطغَرى: والعربية قالت
أن ترسم ألفها » الطغَرى«وكان حق كتابة 

  .ألفًا ال ياء ولوجتاوزت أحرفها الثالثة، ألا أعجمية
وعوملت معاملة عيسى وموسى وكسـرى  
وخبارى يف أن كثرة استعمال العرب إياها جعلها من 

  .حظرية العربية
ـ «: ارسـية واستمدت الف مبعـىن  » رىالطَغ

  .العالمة

والعامية تسمي صفحة النقد اليت حتوي توقيع 
: ومجعوهـا علـى  . الُطّرة، يقابلها النقش: السلطان
  .الطّرات

وحيّزر األوالد بعضهم بأن خيفوها بـَأكفهم  
  .طّرة اّال نقش: أويلقوا على األرض سائلني قبلها
  .ُمَوّشح: واألتراك يسمون النقش

من : ي يف التركية نسبة إىل الطغراءوالطغرائ
يوقعها بإذن السلطان على املراسـيم، وغـدا لقبـًا    

  .كلقب أمني السر
سـبب   ٣٤٧ص ١٠سوذكر زيدان يف اهلالل 

السلطان مـراد األول   حارب: رمسها فقال ما مؤداه
ورية راغوس الواقعة على شـواطئ  م مجه١٣٦٥سنة

ح األدرياتيكي وغلبها، مث عقد معها معاهـدة صـل  
تقضي أن يدفع الراغوسيون جزية سنوية مقـدارها  
مخسمائة دوك من الذهب، وملا عرضت عليه املعاهدة 

غمس كفه الـيمىن   -وكان جيهل الكتابة  –ليوقعها 
يف احلرب وضّم أصابعه الوسطى الثالث، وبسط اإلام 
واخلنصر، مث طبع كفه ذه احلالة على أعلى الورق، 

روى هذا المارتني . الطغراءفبدا الرسم على ما يشبه 
  .وجوانني وغريمها

  .الطغرا: ٨٨ص ١س: انظر جملة امع العلمي العراقي

طّرة طربوشٓو حرير خـالص،  : يقولون :الٕطرّٔة      
أطلقوها على شّرابة الطربوش بعد أن قصرت وغدت 

قليًال، وهي  واة حافة جدار الطربوش أوترتل عنهمبسا
، استعملت جمازًا مبعىن الشّرابة، الناصية: الُطّرة: عربية

  .والناصية شعر مقدم الرأس إذا طال
  .الطّرات: ومجعوها على

  .الشّرابة: انظر

واجهـة   يف حي ألتونبغا، ذو :جامع الطروش      
مجيلة وقلما كانوا يهتمون بالواِجهـات، ومئذنتـه   

  .كانت ثالث طبقات
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  . األصم: األطُرش واألطروش: ويف العربية
  .حادثة اإلنكشارية والسادة: ٧منظومة الشيخ وفا الرفاعي صانظر 

: شرع يف بناء هذا اجلامع آق بغا األطروشي
م، وجلب إليـه عواميـده   ١٤نائب حلب يف القرن

الضخمة من بعيدين، مث مات ومل يتّم البناء، وأمتـه  
  .بعده األمري دمريداش الناصري

  .ويف مدخله قرب آق بغا األطروشي
يف سوق النّحاسني صـوت  : يقولون :ٔطْرٔوق      

لنهار لبعد العصر، بنوا الطروقة ما دا من ضحويت ا
  .انظرها  .ل من طرقعلى َفعٔو

  .ْتطروق للمطاوعة: وبنوا منه
  .بنوا االسم على َفعلة من طرى البناَء :الٔطرۤوة      

  .طرى: انظر
  .الطْروات: واجلمع

الولد سـاوى طـروة يف   ]: ومن جمازام[
  .اضو، يريدون مادة الربازْحف

  .الغّض، اللّين: الَطِرّي: من العربية :الٔطري      
  .الطرّية، وهم أمالوا: مؤنثهو
غّضـة  : ينادي بّياع القّته]: هممن نداء باعت[

  !رّية يا عروسة البستانوط
أطلقوها على القنـديل ذي املنـارات    :الْطٔرّيا      

جمموع كواكب يف ): يةالعرب(املتعّددة جمازًا من الثرّيا 
  .عنق الثور

  .والثرّيا هذه تصغري الثروة
ُتؤرٓيا ويف : م كواكب الثرّيا يف السريانيةواس
  .ُتؤرَيا: الكلدانية

: فالن َطريح الفراش، عربية: يقولون :الٔطريح      
  .»يف«فعيل مبعىن مفعول، واإلضافة على تقدير 

  
  
  

ا العريب بلفظه(أجا عليه صّبًا طرحيًا : يقولون
مصبوب صبًا ومدفوع حبالـة أن كـان   : هذا، أي
  ).مطروحًا

  .طرف: انظر :ْطرۤيف      
الدرب، سّكنوها يف : حتريف الَطريق :الْطريق      
  .فقط» أخد َدْرب ْطريقو«: قوهلم
ني       ْطـريق  غلبين ْطريق غلبتو: يقولون :الْطريق      

تلـت   خٓوش غلبتٓو -هللا ينعل الشيطان نسيت، أ –
الَطْرقة مبعىن املّرة  الُطرق أو ٕطٕرق، حتريف الَطْرق أو

  .والدفعة
: نزل فيه ْطراق طريـق : يقولون :ْطراق ْطريق      

  .انظرها  .تنويع حلكاية اسم الصوت ْطراق

  ).يذّكر ويؤنث(الَسبيل : عربية :الٔطريق      
. ، وهـم رّدوا ...الُطْرق والُطُرق و: واجلمع
  .الُطُرقات، وهم رّدوا مث سّكنوا: ومجع اجلمع

وتركخ الكاف فـتلفظ  (ۤدۤرك : ويف العربية
مشى، ذهب، وطـئ،  : َدَرك: ويف السريانية). خاء

  ).والكاف فيهما تلفظ خاء(ويف الكلدانية مثلها 
: ودركوش مبعىن الطريق الصغري، ودريكيش

  .تصغري دركوش املصّغر
. الطريـق : واستمدت التركية من العربيـة 

  .طريق: مدت األوردية منها أيضًاواست
  .٢٣٥ص: انظر التذكرة التيمورية

  .مصطلحات الطرق: ٦٨ص ٢جـ ٧الد: وجملة اللسان العريب

كلِّيتنـا علـى   : وإذا ذكروا املـوت قـالوا  
  . هالطريق
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بچنقرة االبريق  الشي ماهو]: من كمام[
  .الشي بتعزيل الَطريق

دارت  علۤيك بـالطٕرق ولـو  ]: من أمثاهلم[
الرفيق قبـل  . جارت بارت واملدن ولو والبنت ولو

  ).الرفيق قبال الطريق: والسودان يقول(الطريق 
  : ١٩٦٠الطرق يف حمافظة حلب سنة: إحصاء

  .كم٥٢٥: طرق اإلسفلت
  .كم١٢٣: الطرق املعّبدة

  .كم١٤٠: الترابية الصاحلة لكل فصول السنة
  .كم٣١٩: الترابية الصاحلة إال يف الشتاء

  .السرية، احلالة، املذَهب: عربية :الٔطريقة      
 : الطرائق والطريقات، وهم يقولون: عواجلم
  .الطريقات الطرايق أو

: مشايخ الطرق، وحقها أن يقولوا: ويقولون
  .مشايخ الطرايق أو الطريقات

  .الذكر: انظر

  .طريقت: واستمدت التركية
  .واستمدا الفارسية واألوردية

الصـحن  : TERRINE: من الفرنسـية  :الٔطّريۤنة      
الكبري يسكب منه إىل صحون الطعام لدى اجللـوس  

  .على املائدة
  .الطّرينات: ومجعوه على

هادا طّزيز بطّزمنني ماصّح للـو،  : يقولون :ٔطّز      
متّتع بشيء : يريدون -انظرهـا   –بنوا الفعل من الطّزيز 

  .جمانًا
كـم  حكاية الصـوت أطلقوهـا أداة    :ٕطّز      
  .واحتقار

السخرية، قـال  : الَطْنز: ويدانيها يف العربية
  .معربًا وأظنه مولدًا أو: اجلوهري

القبـيح،  : دژ: كما يـدانيها يف الفارسـية  
  .الرديء

  
  

  .مبعىن القبيح TEJ: ويف األرمنية عن الفارسية
  .وبيت طز برز يف أٓغري

بـدوي خطفـت لوالقطـة    ]: من تندرهم[
طز بيهـا، امللـح   : ال الكرشاية كان عم بياكال، ق

  بايدي چيف تاكليها؟
مكـان يف جـدار   : الطظر: ويلفظوا :الٔطٔزر      

الغرفة متداخل وترصـف فيـه الفـرش مث جتلـل،     
مل جند هلا أصـًال،   -انظرهـا   –وهوالصمندرة عندهم 
يرّتـب ويرصـف   : دوزر أي: ولعلها من التركيـة 

  .وينّسق ويسوِّي
افوعم بّدعي وبكدب قام ملا ش: يقولون :ٔطزَّع      
مل جند هلا أصًال، وظين أا : رهحّق: و، يريدونوطّزع

أداة كـم  : »ٕطـز «قال لـه  : أي» ٔطّز«حنت من 
سطا : أصلها» سطعٓو«، شأن »عليه«واحتقار، ومن 

  .عليه
  .تطزَّع: وبنوا منها للمطاوعة

 ر أومكان الغبا: »توزلق«: من التركية :الٕطزٓلق      
من الغبار، وأطلقوها على دثـار القـدم   أداة تصون 

  .طي احلذاء ويستعمل شتاء للتدفئةيغ
  .الطزلقات والطزالق: ومجعوه على

وقل استعمال الطزلق اليوم كما قل استعمال 
املقّورتني تتصالن بشريط مهمتها تدفئـة  : »األدنية«

  .األذنني
: -منغمني تنغيمًا كميًا  –يقولون  :ٕطز ياَلال      
أداة : »طـز «مـن  ... ال وطز يالللي  وطز ياطز ياَل

  .من ألفاظ الترل» ياَلال«كم واحتقار، بعدها 
 ميـّرر العـواد  » طز يالال«وحينما ينغمون 

فقط، أمـا  » طز«ريشته على األوتار كلها يف نغم 
فال يصحب العوُد أصوات من يوقعها إمنـا  » يالال«

  .»يالللي«ترسلها األفواه فقط، ومثلها 
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حيضـر  : فالن طّزيز، يريدون: يقولون :الٔطّزيز      
يترّدد إىل القهاِوي دون أن يـدفع   احلفالت جمانًا أو

صيغة مبالغة اسم الفاعل من : الشكلة، بنوا على َفّعيل
أداة التهكم واالحتقار عندهم، ألنه حيتقـر  : »طز«

  .العادات والتقاليد واآلداب املرعية
  .الطّزۤيزة: ومجعوه على

  .طّزيز وعاللوج]: ماممن ك[
: يريدون نظرٓو خفيف ما بطّس: يقولون :ٔطّس      

  : ال يرى، ال يبصر، مل جند هلا أصًال، ولعلها ممايلي
أحّد نظـره إليـه   ): العربية(حتريف جّسه بعينه  -١

 .ليبينه
: ضعف بصره، ومنه املثل): العربية(حتريف طّش  -٢

ه مأخوذ من كأن: »التاج«الَطشاش وال العمى، ويف 
  .َطشاش املطر

  .انظرها  .»َدّش«ويدانيها يف هلجتهم 

  .انطّس للمطاوعة: وبنوا منها
املا بطّس بالغربـال بكـون   ]: من أمثاهلم[

بّدو جوز : األعمى؟ قال لو أش بّدو: قال لو. أعمى
  ).ِشي يطّس دربوبّدو : أو قال لو(عيون 
: ربيةطّسوقتۤلة عالكۤيف، من الع: يقولون :ٔطّس      
ضربه شديدًا بـاخلف  : خصمه، أبكمه، طّسه: طّسه

  .كسره ودّقه: وحنوه، الشيَء
  .انطّس للمطاوعة: وبنوا منها
  .وطئه: طاسه: يف العربية: ويدانيها
بباطن كفـه   ضربه برجله أو: طّثه: ويدانيها

  .حىت يزيله عن موضعه
  
  
  
  
  
  
  

  .دفعه بقهر، ضربه بيده: صّته: ويدانيها
  .ضربه بباطن كفه: هرطس: ويدانيها

بعينـو،   خطـأو  طّسسـو : يقولون :ٔطّسس      
» طـسّ «جعله ينظره، بنوا على فّعل مـن  : يريدون

  .املتعدي إىل مفعول واحد ليتعّدى إىل املفعولني
طـش احلنطـة يف األرض،   : يقولـون  :ٔطّش      
): العربية(نثرها وشّتتها من طّشت السماُء : يريدون

  .طربامل: أتت بالطشيش أي
  .انظرها  .طرش: ويدانيها

  .انطّش للمطاوعة: وبنوا منها
  .طش بطش كلو شغلو]: من كالمهم[

: قالت قروية دخلت معرمتصـرين لرفيقتـها  
صرنا هّلق حبيطان البلد، امشي وال تطّشي التـراب  

  ).بصرمايِتك: (بربطوشتك
تكٓورت عرق ومدري أش أكل : يقولون :ٔطّش      

يسـتفرغ، مـن طـّش     :وهّلق عم بطش، يريدون
  .املتقدمة
نرى يف املخطوطات القدمية ويف آخرها  :ٔطش      

  :سطرًا فيه
  م م م م م م                

  م م م م                  
  م م                    
  م                     
  طش                   
  فماذا يعين هذا؟

لـم  ف» طـش «ّمت، أما : امليمات كلها تعين
نعرف مرادهم منها وال رأينا يف الكتب إشارة إليها، 

عزمية أن ال تسـطوعليه  : »كليج«ولعلها ككتابتهم 
عزمية أن : »بدوح«األرضة، وكتابتهم على الرسائل 

  .صاحبها ساملة إىلتصل 
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: الَطشـت  الَطست أو: من العربية :*الٕطشت      
 وهم مل يتقيدوا بالنحاس إناء حناسي لغسل األيدي،

  .َتْشت: عن الفارسية .وال بغسل األيدي
: وهـم يقولـون  ... الُطسـوت و : واجلمع

  .الْطشوت والْطشوتة
  .طَسا: ٔطسٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .ٔطشتٓا: ويف السريانية الدارجة
  .ٔتاس وَتْست وَتْشت ؤطْشت: ويف التركية

  .DASHT: ويف األرمنية عن الفارسية
  .وَتْشت وتاسَتْست : ويف الكردية

عسكري : ومن كمات اخللياليت يف اخليمة
  .طشت وابريق وأْنَكِري

آلة يطّين ـا  : يف اصطالح املزرقني :الٕطْشتيّۤة      
السطح احملّدب وتكون هي حمدبة السطح، مسوهـا  
الطشتية على التشبيه بعقب الطشت الـذي يكـون   

  .حمّدبًا
  .الطشتّيات: ومجعوها على

ال متزح معوهـادا طْشـم،   : يقولون :الٕطْشم      
غليظ الروح، مل تد إىل أصلها، ولعلها من : يريدون

بعدها ميم الدعم  -انظرها  –بعثر وشّتت : الطّش مبعىن
  .يف العربية» ابنم«والتقوية، شأا شأن ميم 

  .الْطشومة: واجلمع
  .الٕطْشۤمة: واملؤنث
  .الَطَشمات والطشومة أيضًا: واجلمع
 قـويّ : دا طشم أيسري، يريدونها: يقولون

الضربة، ألن األيسري تكون يسراه أقوى من ميـني  
  .األميين

  
  
  

                                                
  .ويلفظون تاءها طاء -  *

طَشـنة،   هادا طَشنة، ومرتو: يقولون :الٔطَشۤنة      
أنـه غـيب   : طَشنات، يريـدون  طَشنة، أو واوالدو

وأموره غري مرتبة بل مبعثرة وغري منظمة، مل جند هلا 
 -انظرها  –ر وشّتت بعث: أصًال، ولعلها من طّش مبعىن

  .انظرها  .أداة النسبة السريانية: »ۤنه«بعدها 

  .الطشونة ومجعا التصحيح: واجلمع
بعثر وشّتت على  بنوا من طّش مبعىن :الٔطّشيش      

سم الفاعل منه، يريدون بـالطش ـا   فّعيل ملبالغة ا
الطش اازي بأنه ال ينظم أموره وال يزاوهلا بقصـد  

  .ورشد
  .الطّشيشة: ومجعوه على

  .الطّشيشة: ومؤنثه
  .الطّشيشات والطّشيشة أيضًا: واجلمع

حتريف التسعة عشر من األعـداد   :الٔطٔصٔطعش      
  .العربية
  .أو التتر أو التاتار :الٔطٔطر      

  .التتر: انظر

اجلركسي، توجـه إىل نيابـة    :ٔطٔطر الظاهري      
  .٨٢٤حلب، مات س

جوزي عـم  ! يامو: ملرأةتقول ا :الٔطٔطق ٔبٔطق      
، بلّحق ملرتواجلديدة ططق بطق وأنا ما بقى يطّلع علّي

: ولعلها من طـق طـق   مل جند هلا أصًال،... إه، اهللا
  .إتباع: »بطق«حكاية صوت املكّسرات املمّلحة، و

اسم قمچايت كان يف السويقة  :ٕطّطٓو القمچايت      
حمرف حمرف طوين وهذا » َطّنو«، و»َطّنو«حمرفًا عن 

أنطوان، وكل التحريفات السابقة معهودة يف هلجـة  
، سببه أن جاء »طّطو«إىل » َطّنو«حلب إال حتريف 
جهًال فأثار ضـحك   طّتو: »طنو« موزع الربيد وقرأ

مجع من عمال األحذية، وسرت يف البلد امسـًا ملـن   
  .يتهكم عليه ويسخر به
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  .ما يؤكل: عربية :الٔطٔعام      
  .أألٕطْعۤمة: م قالواة، وهألطعَما: واجلمع

أْطعمْتْنـا،   ٔأْطٕعمِتـي : ويصرف مجعهم هذا
تو، أْطعْمْتنـا،  أْطعمَتك، أطعمۤتك، أْطعْمْتكن، أْطعْم

  .نتأْطعْم
  .طعام: واستمدت الفارسية

ومسيت بعض البيوت يف حلب بأمساء بعـض  
كبيت ّمساقّية ولبنّية وكبابة وحلم العجنجي : األطعمة

  ...خ وجبس ووكّبة وحمشي وبطي
: الصـني : والطعام املفضل عند أمم األرض

: البطاطا، إيطاليـة : السمك، اإلنكليز: الرز، اليابان
ـ : الصجق، املغـرب : نة، األملاناملعكرو كون، الكس
احملاشـي  : احلّمص، سـورية : امللوخّية، لبنان: مصر

  ).السيما حلب(والكبب 
مصطلحات : ٢٧٧و ٢٤٥ص ٢جـ  ٧الد: انظر جملة اللسان العريب

  .األطعمة

  : من معارضات الزيين
  هلموا: ودعاُة الطعام نادوا

  أيها اجلائعون مخَص الُبطوِن                       
القرع احملشي مع : ومن طعام حلب املقرون

التفاحية احللوة، واليربق مع الرز حبليب، والقباوات 
  .مع القرعة احملّالة، والباجناة احملشي مع اجلبس

: إذا ٕحۤضر الطعام ٕبۤطل الكالم]: أمثاهلم من[
كتـر األيـادي بـترتع    ). كذا آدام، وفيه تشدد(

  .الطعام
من بعد ما أكل وانتكا قال ]: من كمام[

  .طعامك مالوزكا! يا مرا: ال
 ٣األطعمة واألخـالق وس : ٣٦ص ١٢عدد ١س: انظر جملة األديب

  .الطعام عند األقدمني: ٣٠ص ١٢عدد
  .٤١ص» األجانب يف حلب«وانظر كتاب 

  .طعام ريف حلب: ١٦٠ص: »حمافظة حلب«وكتاب 

  
  
  

يف جبل مسعان، مـن  ] من قرى حلب[ :ٔطعانا      
الظاعن، احلامل، كما يـرى األب  : طعونا: األرامية
  .٦٠حلب  .شلحت
ضـرب لوسـّيارتووطعجا،   : يقولـون  :ٔطٔعج      
أدخل أدمي سـطحها إىل الـداخل بتـأثري    : يريدون
مة، مل جند هلا أصًال، ولعلها حنت مـن طـرق   اللط
  .وبعج

  .انطعج للمطاوعة: وبنوا منها
  .طّعج للمبالغة يف طعج: وبنوا منها
  .ٔطْعٔوج: وبنوا منها

  .طعج املتقدمة: انظر :ٔطّعج      
  .تطّعج للمطاوعة: وبنوا منها

  . ما يدرك حباسة الذوق: عربية :الٔطْعم      
  .الطعمة: انظر

  .الُطعوم، وهم سّكنوا: واجلمع
ليس ملا يفعله : يقال: »شفاء الغليل«جاء يف 

  .لذة ومرتله يف القلب: طعم أي
  .َطَعم: ويف العربية

  .طعَما: طعمٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .ۤطمو: ويف األشورية البابلية

: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 
  .ٔطَعم

  .لعَمى مّرطعم ا: ويقول الشّحاذ األعمى
من َشّم الليمون أغنـاه عـن   ]: من أمثاهلم[
  .طعمو
  .أكله، ذاقه: َطِعم الشيء: من العربية :ٕطۤعم      

  .اهللا طعماه: يقولون
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يطعمك مرادك، أويطعمـك  ]: من دعائهم[
  .حّجة
احلّب يلقى للطائر : الُطْعم: من العربية :الٕطْعم      

  .أو للسمك ليصاد به
، كما أطلقوا الطـائر  »باَحل«وهم أطلقوا 

  .والسمك
  .طعم الفار: انظر

  .حط للبالوع طعم: يقولون
اَملصل يلقح بـه ضـد   : عربية حديثة :الٕطْعم      

  .األمراض
، أطلقوه على مـواد  الفار أو َسّم :ٕطعم الفار      

غذائية طيها مواد مسية تطرح يف مرتع الفار لتأكلـها  
  . ومتوت

دواء : الَشـكّ : يةواسم طعم الفار يف العرب
  .الُشكوك: يهلك الفار يستخرج من الفّضة، واجلمع

يوميـة نعـوم   «وورد ذكر طعم الفـار يف  
  .»خباش

  .٤٨٢ص ٣٧س: انظر جملة املشرق

َطِعـَم  : ٕبطٔعم، من العربيـة : ومضارعه :ٕطۤعم      
  . ذاقه، أكله: َيْطَعم الشيَء

  .ْطۤعم: ويف السريانية
  .َطَعم: ويف العربية

. َمك ْزيارة الـنيب يْطَع]: دعائهم لفالنمن [
  .نااللي طعمك يطعم

يطَعَمـك احلـّج والنـاس    ]: من كمام[
  .راجعون

  ]: من أهازجيهم[
  دور دور يا عصفور          لفاْطمة بنت الرسول
  شايلة متر حّنا                 مكتوب عباب اجلّنة

  اواجلّنة ما احالها              اهللا يطعمنا ياه
  باب النار للكّفار               وباب اجلّنة لإلسالم

  
  

اللَبن والزيت وكل أكـل إذا  : يقولون :ٕطۤعم      
يكون له طعم غـري طعمـه   : طّول ٕبطۤعم، يريدون

تغري ): العربية(حتريف أطعَم الشيُء : الطبيعي لفساده
  .مذاقه وطعمه

جعله يطعـم  ): العربية(حتريف أطعمه  :ٔطعّٔم      
  .ويأكل
يف بيت جّدي خرستان ْمطّعم : يقولون :ٔطعّٔم      

مرتَّل ومرّكب فيه : بالصدف، وميكن سّوس، يريدون
للزينة، ولـيس لطّعـم يف العربيـة هـذا املعـىن،      

  .وهواصطالح قدمي جاء على ااز البعيد
طّعم اخلشـَب  : قال -كعادته  –» الرائد«و
أنزل يف  رَكب الصدف فيه ونّزله للزينة،: بالصدف

اُم الطعاَم يف ثغـرة  حفرته شيئًا غريبًا كما يرتل الطّع
  .فمه

عم بطعموا ضّد اَجلَدري، مـن  : يقولون :ٔطعّٔم      
استعملوا التطعـيم مبعـىن   : اصطالح الطب احلديث

التلقيح ببعض اجلراثيم أومبصل املرض لتحدث املناعة 
  .يف املطّعم

  .لّقح: ويف السريانية ْطۤعم
بـاملعىن  » طّعـم «ملغرب األقصى واستعمل ا

  .املتقدم
طّعم : طّعم سجر بستانو، عربية: يقولون :ٔطعّٔم      
وصل به غصنًا آخر من شجرة أخرى هـي  : الغصَن

من فصيلة املطّعمة، وذلك بإحداث جراح يف غصن 
السجرة وغرس الغصن اجلديـد فيـه مث تضـميده،    

  .فيلتحمان وينميان معًا
  .ْطۤعم: من السريانية

  .طعم: انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

حتريـف   طعماه من غـداه، : يقولون :ٔطْعَمى      
وين مـا  : ويقولون. قّدم له الطعام: العربية» أطعمه«

 تعملوا أيضًا مبعىن ُينيل احلقل بطعمي، فيسگأجا ال
  .ويكسب الصالحية ويقَبل
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: دونياهللا طعماه على قد نيتو، ير: ويقولون
  .أناله

القفص الكوّيس ما بطعمـي  ]: مثاهلممن أ[
أَكلتـوراح  . بتستحي العـني  طعِمي التّم. العصفور

الطعام الذي تأكلـه أنـت ال   : يريدون(طعميتوفاح 
يترك أثرًا يف اتمع، أما ما تقدمه للضيوف فينشـر  

اجليجة بتقول افلتين وال ). لك صيت الكرم والسؤود
 إذا طعميت شـّبع وإذا ضـربت وّجـع،   . تطعميين

  .القحبة ال تعادّيا واألكلة الطيبة طعمّيا
ـ اهللا بطعِمي الْنجاص ِل]: من كمام[ ي ّل

 يطعِمي الكلب عضـمة بـّدو   البّدو. اضراص مالو
  .يعوِّي معو
مـا  ) هالشغلة او(هالشغل ]: من كنايام[

  ).خبزة أو(بطعمي خبز 
  ]: من أغانيهم[

  رطعميتك لوز وسّك!          نسيت َتَعيب يا زغّير
  كَبر عليَّـخّالك تر            كن حظِّي اْملعّتـل

. الَكَسل ما بطعِمي َعَسـل ]: من حكمهم[
  .طعمي التسعة بتاكل العشرة

 أعور عني ٕدّك حسني، معو]: من أهازجيهم[
طعميين، قال يل ان شاء : كعكة من سنتني، قلت للو

  .اهللا تقّديين
ا تـاء  الَطْعـم، بعـده  : من العربية :الٔطعۤمة      
  .الواحدة

  .الطعمات: واجلمع
فالن مـا  . َبْشٔقه البيعرف طعمة ّمتو: يقولون
  .بيعرف طعمة ّمتو

  
  
  
  
  

حىت  يقرف عمر البستطعمو]: من كمام[
  .خيلصوا من قليلني الطعمة

حتـت   لّسا هلّلق طعمتـو ]: من استعارام[
  .اضراسي

  .قاملأكلة، الرز: الُطعمة: من العربية :الٕطعۤمة      
الصوت الكوّيس طعمة مـن  : وهم يقولون

  .اهللا، فيستعملوا مبعىن اهلبة
أجاه شوية جـق ملـنب وشـوية    : ويقولون

  .بعنتاب بصطيق طعمة من عديلو
أطلقوها على طعام الفالفـل تـأثرًا    :الٕطعميّۤة      
  .مبصر

تتخذ من احلّمص املدقوق والفول اليـابس  
ل أقراصـًا يف  املقشور وبعض اخلضر مع التوابل، جتع

  .قالب وتقلى بالزيت
ولو أن بياعهـا يسـميها    وهي طعام الفقراء

  .»الڤيتامينات«
  .وخزه به: طعنه بالرمح: عربية :ٔطٔعن      

  .عابه وقدح فيه: طعن يف فالن وعليه: وجمازًا
احملـامي طعـن يف   ]: ومن تعبريام احلديثة[
  .احلكم

  .الطعَنة، وهم أمالوا: والواحدة
  .فالن ما جبي طعنة بصرمايتك :ويقولون
  .انطعن للمطاوعة: وبنوا منه

  .طْعن: واستمدت الفارسية
  .انظرها  .بنوا على فْعول من طعج :ٔطعٔوج      

  .تطعوج مطاوعًا هلا: وبنوا
اهللا أكرب على من طغى وجتّبر، : يقولون: ٔطٔغى      

وَيطِغي  طغا يطغو: عربية: وقلما يستعملوا يف غريها
هـاج،  : واحلّد، البحـرُ  جاوز القدر...: انًا وُطغي
غال يف كفره، : أتى مباء كثري وارتفع، الكاُفر: السيُل
  .أسرف يف الظلم واملعاصي: الرجُل
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  .الطرة: انظر :الطغرا      
حتريف : احلصان طف الساقية: يقولون :ٔطّف      
  .وثب يف ارتفاع): العربية(طفر 

وطف سطر، اري طف كلمة أالق: ويقولون
  .مّر عليه دون أن يلفظه: مبعىن: فيستعملوا جمازًا

 طف احلائط أو: قال -كعادته  –» الرائد«و
  .عاله: حنوه

عاله قـافزًا  : قصور، صوابه» عاله«: وقوله
  .هذا وحنو

  .وثب: طفا فوق الفرس: ويدانيها يف العربية
  .تقّدم: ْطفٓا: ويدانيها يف السريانية
  .قفز: َطْفَطف: يانيةكما يدانيها يف السر

  .انطّف للمطاوعة: وبنوا منها
  .طّفف للتعدية: وبنوا منها
: ٕطف وصيح يل فـالن، يريـدون  : يقولون

  .اسرع
طّفۤيٕت اجلب ركبٕت الـدب  ]: من معايام[

  .حلست الزبدة مالطاقة
  .أذهب هلبها): العربية(حتريف أطفأ الناَر  :طفا      

  .انطفأ للمطاوعة: وبنوا
  .طّفى للمبالغة يف طفا :وبنوا

بطِفي : ينادي بياع اخليار]: من نداء الباعة[
  ... ).ْبطفِّي أو! (الشوبة، ياخيار

 خيـرب ديـارو  ]: من دعائهم على فـالن [
  .ويطفي نارو

  
  
  
  
  
  
  

كان بّدا تصـري  : يقولون]: من استعارام[
  .قتالة كبرية وأجا حج قّدور وطفا الشّر

  .اإلطفاء يف حلب: ٢٠٥ص عدد حلب : انظر جملة العمران

: بنوا على فّعـل للمبالغـة يف الطفـي    :طّفى      
  ).اإلطفاء(

  .التطفاي: وقالوا يف مصدره
  .ْتطّفى للمطاوعة: وبنوا منها
طّفى اللحمة على ميت البندورة، : ويقولون

  ...  صبها ساخنة على: يريدون
بطفِّي : ينادي بياع اخلْيار]: من نداء باعتهم[
  ...).بطِفي أو(خيار الشوبة يا 
  .إبريق ما بطفِّي حريق]: من أمثاهلم[

 أطلقوها على األنبوب من القصب أو :الطّفۤاية      
غريه ينفخون يف طرفه السفلي فيطفئ طرفه العلـوي  

اللمبات يف اجلوامع والكنـائس   الشموع املشتعلة أو
  .والبيوت وغريها

  .الطّفايات: ومجعوها على
: ْفحًا وُطفوحًاَطِفح اإلناء َط: ربيةمن الع :ٕطۤفح      
  .وفاض امتأل

ــدهمو ــه: صــفته عن : الطفحــان، ومؤنث
  .الطفحانة

چَنق طفـح،  : الٕطۤفح: كما يقولون يف صفته
  .الطْفحة: ومؤنثه

  .زبدّية طفٔحة: الطْفحة:ومؤنثه
  .الطفح التالية: انظر

مـّد، ويف الكلدانيـة   : ْطَفح: ويف السريانية
  .مثلها

  .طفح الكيل]: من كنايام[
كانت الطنجـرة ناقصـة   ]: من كمام[

  .باجنانة هّلق طفحت وصارت مالنة
چنق طفح : يقولون -طفح املتقدمة : انظر - :الٕطۤفح      

  .ال عمق هلا: ودّكان طفحة، يريدون
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مأله حىت : طّفح اإلناء وأطفحه: عربية :ٔطّفح      
  .يفيض
وترك حّقـو،   طفر من معاملتو: يقولون :ٕطۤفر      
طفرت، ومن طفرا حردت، يريـدون  : متلو ومرتو
الَسَأم والضجر، مل جند هلا أصـًال، ولعلـها   : بالطفر

  .حنت من طِفح والضجر
  .انظرمها  .طّفر والطفران: وبنوا منها

قّد ما عّجزو طّفرو، بنوا علـى  : يقولون :ٔطفّٔر      
  .فّعل للتعدية من طفر املتقدمة مبعىن جعله يطفر

على فعالن، » ٕطۤفر«بنوا الصفة من  :الٔطفران      
  .الطفرانة: واملؤنث

وأحسب أا : على أن الشيخ أمحد رضا قال
  .الرجل الوسخ: من الَتفران، وهو

  .وحنن ال نقّره
 طفران ومـا جبيبـو  ! عيف مساه ٔيا: يقولون

  .البترّن
: نيگفالن فرد طفرة صار زن: يقولون :الٔطفٔرة      
  .الوثبة: طفرةال: عربية
طفش مالبلـد مـن مرتـو،    : يقولون :ٔطَفش      
  .التجأ، هرب: ْطَفش: هرب، من السريانية: يريدون

  .وتستعملها مصر أيضًا ذا املعىن
بنوا من طفش املتقدمـة علـى فّعـل     :ٔطّفش      
  .للتعدية

  .ْتطّفش للمطاوعة: وبنوا من طّفش
  .طّفش الزبونات من معاملتو: يقولون

: اوالدو بتناحة عقلو طفشـر : يقولون :ٔطْفٔشر      
بعثرهم وفـرقهم  : صاروا كل واحد ْبديرة، يريدون

  .وبّددهم، حنت من طّفش املتقدمة وراء الكثرة
  
  
  
  
  

  .ْتطفشروا للمطاوعة: وبنوا منها
 فالن طفشوري وما مّنو: يقولون :الطفشوري      

ـ  اء خري، بنوا من طفشر املتقدمة على فعلول بعدها ي
  .النسبة لصيغة مبالغة اسم الفاعل، يريدون املبدِّد

  .الطفشورّية :ومجعوه على
ملعىن  -انظرها  – بنوا على فعفع من طف :ٔطْفٔطف      

  .طّف وطّف
  .الطفطفة: عندهم: ومصدره

بنوا على فّعل للتعدية إىل مفعولني من  :ٔطّفف      
  .طّف املتعدية إىل مفعول واحد

الصـغري مـن   : الِطفـل : ن العربيةم :الٕطفل      
  .اإلنسان

  .األطفال: واجلمع
ة، وهم رّدوا فيهمـا  الِطفل والِطفَل: واملؤنث

  .»الطفلة«وأمالوا يف 
  .انظرها  .الطفولة: وحالة الطفل

  .ۤطفَال: ۤطفٓال، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .ٕطْفل: ويف هلجة مالطه

 طفـل واهللا : وإذا قال بريء كلمة حق قالوا
  .أنطقو

خدوا الفال من ّمت األطفـال  ]: من أمثاهلم[
ويسود هذا املثل بلفظ يدانيه يف سـورية ولبنـان   (

  ).والعراق ومصر والكويت
  .انظرها  .اسم املرة من طّف عندهم :الٔطفّۤة      

طّفـات   أجوا الناس طّفـات : يقولون :الٔطفّۤة      
): العربيـة (ليسّلموا على حّجينا، حتريف الطائفـة  

  .اجلماعة
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  .اجلماعة: الَضّفة: ويدانيها يف العربية
  .حال الِطفل: الُطفولة: من العربية :ُفوۤلةالْط      

  .الُطفوالت، وهم سّكنوا: واجلمع
  .الطفولة واللعب: ٢ص ٥عدد ١س: انظر جملة األديب

  .القليل، احلقري: عربية :الٔطفيف      
طّفيف     –! ويا خّي –فالن : يقولون :الٔطّفيف      

بنوا على َفّعيل للمبالغة يف اسم : متل النمر -واهللا  –
  .فاعل طّف

  .الطّفيفة ومجعي التصحيح:ومجعوها على
بضـم  : كذا: من مفردات الثاقفني :الُطۤفيلي      

من َيغَشـى الـوالئم دون   : الطاء كالعربية مث أمالوا
 ُطَفيل األعراس من بين عبـد اهللا : دعوة، لقبه العريب

دون دعوة يسمى الدعوات  ابن غطفان،  ومن يفش
  .شالواِر: يف العربية

 :احلديث من مصطلح علم احليوان :الُطفيليات      
أطلقوها على احليوانات اليت تعتمد على غريهـا يف  
غذائها وحياا كالقمل والرباغيث والقراد وكالدودة 

  .الوحيدة
لـى  حكاية صوت احلجر وقع ع: عربية :ٔطْق      

  .حجر، وهم أطلقوا
أجتـو  : رصاصة، طْق ضربو: طْق: يقولون
  .اشتغل املترليوز: لطمة، طْق طْق
اتفقـا وصـفقة   : طق البازار، أي: ويقولون

  .البيع جرت
بنوا الفعل من حكاية الصوت املتقدمـة   :ٔطّق      

  .الْطقيق: ومصدره عندهم
  .الطّقان، ومؤنثه الطّقانة: وصفته عندهم

  .نالطّقا: انظر

  
  
  
  
  

طّق ومات، مات طقيـق،  ]: من كالمهم[
 القملة، مابنوشا ولـو  طّقت براسو، طّق الربغود أو

طّقت عينو، طّقت الكبسولة، طّق البـازار، طـّق   
  .وطار اجلوكر، عم بطّق حنك، الطري طّق اشكالو

. تطّق متل الصرصر]: فالن من دعائهم على[
يطّق . بويطّق قل. تطّق مرارتو. يطّق بيضو. نوتطّق عي
  .معالقو

: إذا التهب أنـف أحـدهم  ]: من عزائمهم[
  .ذنيب؟ عّمل أنفي طّقت قملة، أّشو! ياشيخ منلة: قال
  .الشيخ منلة: انظر

: يريدون(طّقت ميت الراس ]: من كنايام[
طـّق  . اخلشبة طاّقة). جنز العمل، وأصله من الوالدة

  .عرق احليا
معكن رزقنا الْطحني َتنساهللا ي]: من أمثاهلم[
فقعـت   أو(لوال جاريت طّقت مراريت . طّق العجني

  ).مراريت
هاملرا مبّين عليها طـْق  : يقولون :ٔطق ْزٕرَنگ      

من : ْزرَنك، يريدون أا داهية وذات شخصية قاهرة
القـوي،  : »َزَرَنگ«والشخص : »طاق«: الفارسية

  .النبيه، القّمة، َجهّنم
حتت القلعـة   شنقوا مرا: يقولون :ة ٔطقگٕسْن      

ّمست اوالد جوزا، وملا شنقّوا وّقفـوا ال العسـكر   
: مـن التركيـة  : ة طق متل ما بوقفوا للباشـا گسن
» طاقمق«فعل أمر من : »طاق«احلربة، : »وگسون«

ثبت احلربة يف رأس البندقية للهجوم : َثّبت أي: مبعىن
  .لتأدية التحية العسكرية أو

: اليت تطقش أي أطلقوها على األداة :الطّقاۤشة      
  .تكسر الفستق اجلّحاشي بني كّالبتيها

  .طقش وطّقش: انظر
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  .الطّقاشات: واجلمع
  . انظرها  .الصفة املشبهة من طّق :الٔطقّٔان      

نتيجـة  (فالن طّقان قروش ]: من كنايام[
  ).حمشي قروش: قوهلم

الطقس اليوۤمة كويّۤس وأش : يقولون :الٔطْقس      
أو  TAKIS: مـن اليونانيـة  : زع بكرا؟بعرفنا ما ينت

TAKOS :   النظام الطبيعي، طبيعة اجلومن حـر وبـرد
ويسـتعملها  . ومطر وغيم وهبوب ريـاح  وصحو

  .املغرب األقصى باملعىن املتقدم أيضًا
  .الُطقوس، وهم سّكنوا: ومجعوها على

حسـب طقـوس   : يقول النصارى :الٔطْقس      
نا ونظامهـا  حسب ترتيب كنيست: ْكنيستنا، يريدون

  .وقانوا وعرفها، من الطقس املتقدمة
طوٓكسٓا وْطٓكسٓا ؤطكسـيس  : ويف السريانية

  .طوٓكَسا وْطٓكَسا ؤطكسيس: ويف الكلدانية
: طقش البيضـة، يريـدون  : يقولون :ٔطٔقش      

  » طـقّ «كسرها، مل جند هلا أصًال، ولعلها حنت من 
  .»فقش«ومن  -انظرها  –

  .انظرها

  .انطقش للمطاوعة: وبنوا منها
  .الطّقاشة وطّقش: انظر

: طّقش البيض، يريدون أيضًا: يقولون :ٔطقّٔش      
  .كسرها، بنوا على فّعل من طقش املتقدمة للمبالغة

  .ْتطّقش للمطاوعة: وبنوا منها
: طّقش الولد، يريـدون : ويف الشام يقولون

سلح، وأظنهم يقولوا على تصور أن مـادة بـروز   
  .لذيذ: كسري الفستق وحنوهالطفل هي كت

  
  
  
  
  
  

  ]:من أهازجيهم[
  طّقش طّقش َزبادي            ياملعقة الرشاِد
  هادا خامت ْمشلَشل             بلبق إليد محايت

  عم بتطيّۤر طّيؤرة    محايت يف املقصورة         
  ما خّلى يل ِشي مّنو يا طۤيري ٕهّلٓو ٕهّلٓو            

  جارتنا َشندي َبندي ان         خّلى يل بنت اجلري
  عندي والوردي ما هو  مغّطاية باملاوردي            

  والوردي عند الضّرة         اهللا ْيضّرك يا ضّرة
  ... متل ما ضّريتيين

طقطاقي،  حم طقطاق أوف: يقولون :الٕطقۤطاق      
، »طـق «يرسل باشتعاله الشرر مع صوت : يريدون

  .انظرها  .قطقبنوا على فعۤالل من ط

صـّوتت  : قطقت الـدوابّ ط: عربية :ٔطْقٔطق      
  .افرها، وهم أطلقواحو

 فحم بطقطق، طقطـق أصـابيعو  : يقولون
، طقطقت زالعيمـي وأنـا   )فّقعها وفرقها: عربيها(

  .بستناك
عرضها يف : طقطق الزبدة، يريدون: ويقولون

وعاء على النار ليخلص مسنها مـن لبنـها، وـذا    
  .تطقطق

من طقطق لسالم علـيكن  ]: ناياممن ك[
من املبتدا حىت املنتهى، وأصلها بداية مـن  : يريدون(

  ).قرع الباب حىت مغادرة قومه بالسالم
يـامرا عـم بسـمع    : قاال]: من كمام[

نام ماَنك من ! نام يا رّجال: طقطقة خيل، قالت لو
إيه : طقطق الدست وطار الغطا وصاح. رجال الليل
  ى؟يا نبينا املصطف

  : وهم يف اجلوجحانة] من أغانيهم[
  طقطقت هاملروحة         وزقزقت هاملروحة

طقطقة النار بتدل أّنو العدو ]: من اعتقادهم[
  .عم بدّبر َمكيدة
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بضـحك  : متل احلـّالق ]: من تشبيهام[
  .عألصلع ْبطقطقة اْملقّص

شـوف أمـك عـم    ! يا بو: يقولون :ٔطقٔطق      
ق مرتك العتيقة، يريـدون  بتطقطق يل متل ما بتطقط

وهلا من معىن طقطق لطقِّي ومويت، فنق: قالت هلا: ا
  .املتقدم إىل هذا القول

أحسن ما تشـتري فسـتق   ]: من كمام[
وْتطقطقي جريانك روحي اشتري لك لباس واستري 

  .سيقانك
َهَبلن طقطق : يهزج األوالد]: من أهازجيهم[

  .أكل احملشي وخّلى اليربق
أطلقوه امسـًا لثـوب تلبسـه     :ق ٔرٔقصٔطقٔط      

  .البدويات فيه قصب حناسي كثري
أطلقوها يف اصـطالح املوسـيقا    :الٔطْقطؤقة      

  .احلديثة على األغنية اخلفيفة املوزونة على قّد واحد
  .الطقطوقات والطقاطيق: ومجعوها على

ظين أم مسوها الطقطوقة ألا يف دنيا الغناء 
ا الكالم بالنسـبة لفـن األدوار   كطّق احلنك يف دني

  .الغنائية
صّلوا العشـا يف   حبكوا أّنو]: من نوادرهم[

اهلدى يصري إمام، قرا  محاة وقدموا شيخ من بيت أبو
وحلن، وقطعوا الصالة، وقرا وحلن وقطعوا، وملا زادا 

ضربتا عّالوّية، ما بصري إال تقرا مـن  : واحد قال لو
طيق يف آخـر  اقرا لنا مـن هالطقـا  » النسا«سورة 

  ).السور الصغرية: يريد(املصحف 
هدول طقم نّصابني َعَونطجّية، : يقولون :الٔطْقم      

 .اجلماعة، الزمرة: طاِقم: من التركية
 ونـزل عالّربيـة،   لبس طقمو: وهم يقولون

طقم : القطع املتالزمة من كل شيء، ومثلها: يريدون
چاي، طقم اسنان، طقم عدة تصليح السيارة، طقم 

  ...فرةٕس

نشل، طقم زعران، طقـم  طقم ح: ويقولون
مهج، طقم هّزازين قاوون، طقم قمرجّية، فيستعملون 

  .للحقريين» طقم«
  .الطقومة: ومجعوه على

: TAGHMAولعل طاقم التركية من اليونانيـة  
  .التناسق والترتيب

واهللا ما بنقصوشـي،   طّقم بيتو: يقولون :ٔطقّٔم      
بنوا الفعل مـن الطقـم   من قبل مصفاية ما عندو، 

تدارك كل مـا تسـتدعيه   : السابق على فّعل ملعىن
  .احلال

  .ْتطّقم: وبنوا منه للمطاوعة
  هالعيلة حياتا كويسـة إي  : نيقولو :ٔطْقَمش      

ال بتسمع عيطة، ال بتسمع قتالة، : كويسة -واهللا  –
تعا معي وشوفن بعد العشا جمموعني االوالد حـول  

، وامساع هالطقمشـات احللـوة   أبّون وأّمن وناننت
مـالنوادر حبكيـا،    بيناتن، كل واحد حصيلة يومو

  . وبتنتهى حبكاية النانا
» طّق اَحلَنك«مل جند هلا أصًال، وظين أا من 

ملحق تركي يرد بكثرة يف احلكايات : »مش«بعدها 
الحقة  مش مش مش، وهو: التركية، فتسمع بكثرة

  .ابل له بالعربيةللحديث املزعوم ال للمتأكد وال مق
ــتعمال مصــدره ــب اس ــة : غل الطقمش

  .انظرها .والطقموشة
املسـتملح   أطلقوها على احلديث :الطقموۤشة      

. ولـة للتلطيـف  لا على فعواحلكاية الصغرية، بنوه
  .الطقموشات: واجلمع
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  .طّق: انظر  .أطلقوها على واحدة الطق :الٔطقّٔة      
  .الطّقات :واجلمع

لبيسـة  دخل حليب علـى ت : ]من تشبيهام[
هللا يسـاور وال رقصـة   ال طبل وال زمر ال أ: ساكتة
متل أيش؟ متل مقـالع   بتعرفوا أنتو: قال لن... وال
قدور مـن حارتـه    وأبو(ال طقة وال وّنة : قّدور أبو

كان متشيخ وعّدى عن ضرب املقالع، لكن كـان  
  ).بتزّنر فيه كسالح عند احلاجة

اصطيف يساِوي لنـا   أبو ّدوب: يقولون :الٔطقّٔة      
الوليمة وتناول الطعام، ظين : طّقة عالوالدة، يريدون

ضرب : قوهلم أا خيال يتماشى مع الضرب يف حنو
  .صحن حمشي

من اصطالح سـائقي السـيارات    :الطّّٔقوۤزة      
أطلقوها على جهاز يف السيارة مهمته نقل الزيت من 

  .TACOZE: مستودعه إىل الصّباب، من الفرنسية
  .الطّقوزات: ومجعوها على

  .انظرها  .مصدر طّق :الْطِقيق      
بطـّل   طّل عليه من فوق، وبيتو: يقولون :ٔطّل      

): العربيـة (على كل ْجوارينو، حتريف أطل عليـه  
  .أشرف

  .انطل عليه: وبنوا منها للمطاوعة
  .الَنَدى: من مفردات الثاقفني، عربية :الٔطّل      

  .ٔطَال: ٔطٓال، ويف الكلدانية: ةويف السرياني
  .َطلل: اريتگويف ملحمات أو

  .لطخ: عربية :ٔطَلى      
  .إملطلي: اَملطلّي، وهم قالوا: والصفة

  
  
  
  
  
  
  

  .انطَلى: وبنوا منها للمطاوعة
طـال، ويف الكلدانيـة   : وطلى يف السريانية

  .مثلها
يف جبل مسعان من ] من قرى حلب[ :ٔطالۤفح      
: العدس، كما يرى األب أرملة يف: ٔطْلفحۤا: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨املشرق س

وقد . ختّلي الزوج عن زوجته: عربية :الٔطالق      
  .يشترط يف عقد النكاح أن الطالق بيد الزوجة

ونساء أسرة اجلابرية غالبًا جتعل أمر الطالق 
  .بيدهن

وحكم الطالق ال يعمل به شرعًا إذا كـان  
يف حالة  خرفًا أو أو معتوهًا ونًا أوجمن املطلِّق قاصرًا أو

  .غضب
عـامود منـل   : ويقول من أصّر على الطالق
ما بتطلق تقول ال : ماألرض للسما كلما قالت وحدة

  .طلق: انظر  .ألف عليها الطالق:  التانية

الْبشور عليك بـالطالق مـا   ]: من أمثاهلم[
وساد هذا املثل على لفظ يدانيه يف (ْبعاوَنك بالنفقة 

  ). ة ولبنان والعراق ومصرسوري
أبشع اللحم حلـم القـاق،   ]: من كمام[

وأبشع الرجال البحلف بالطالق، وأبشع النسا البتطّر 
  .يف الْسقاق

 ١٩٦٠الطالق يف حمافظة حلب سنة: إحصاء
  :كمايلي

  .٦٧٤: الزوج يطلب الطالق
  .١٣٨: الزوجة تطلبه

  .ومعظم األسباب عدم االمتزاج
  .حرف الطاء: انظر

  .الكثري التطليق: عربية :الٔطّالق      
  .احلسن: الطالوة: من العربية :الطالۤوة      
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حـاول  : َطَلب الشيَء َطَلبـاً : عربية :ٔطَلب      
ويف غري : ابتهل: رغب، إىل اهللا: وجوده وأخَذه، إليه

انطلـب  : وبنـوا منـه  . طلب منه: االبتهال تقول
  .للمطاوعة
  .َطَلب: ةستمدت الفارسية والتركيوا

  .طالب والطالب وتطّلب ومطالب: انظر
طلـب يـدها،   : واستمدوا من الغرب قوهلم

  . خطبها: يريدون
هادا عـّز الطلـب، األدب   ]: من كالمهم[

  .مطلوب، طلبنا مالفابريكة طلبّية
فّرق البحر سواقي بتطلب ما ]: من حكمهم[
الكّل اطلوب املـوت   من طلب الكل فاتو. بتالقي
  .غريك بكرهو

طلبوا من ! يا هنآهن! ٓهنياهنا]: من أمثاهلم[
  .طلبناها مالسما وشفناها عاألرض. هللا عطاهنأهللا وأ

طلبتـا املشـتهّية وأكلتـا    ]: من كمام[
  .املستحّية
ة اخلرنوبة طلبت مـن  وعج]: من حكمهم[

  .رّبا بيت لوحدا
غايل وطلب رخيص ]: من كالم أهل اليول[

  ).وهومن أمثال جند أيضًا(
: شيل هالطلب: يقول القهوايت ألجريه :الطَلب      

  .أطلقوا املصدر وأرادوا اسم املفعول
  .من ألعاب القمار يف ورق الشّدة :الطَلب      
فخذ من قبيلة سّلوم يقيم يف أرباض  :الٔطْلحان      

  .الباب ومنبج
العقـد  «كمال الدين الِنّصييب مؤلف  :طْلٔحة      

  .م١٢٥٤مات يف حلب سنة، »الفريد للملك السعيد
  .الطرحية: انظر :الطْلحيّۤة      

  
  
  
  

  .وّسخ: طَلش: من السريانية :طَلس      
  .كتب الطالسم: طلَسم الساحُر: عربية :طلَسم      

  .ْتطلسم للمطاوعة: وبنوا منها
نقوش : والِطّلسم: الِطَلْسم: من العربية :الّطْلَسم      

ذات تـأثري يف  ر ـا أـا   وخطوط يزعم السـاح 
  .األحداث

  .طلسم وتطلسم: وبنوا منها فعل
علم بـأحوال  : »السّر املكتوم«ويف كتاب 

ختريج القوى الفّعالة السـماوية بـالقوى املنفعلـة    
األرضية للتمكن من إظهار ما خيالف العادة واملنع مما 

  .يوافقها
 TELIZMA: والكلمة يونانية استمدا العربية

  .TALISMAN: ية الفرنسية فقالتواستمدا من اليونان
َطْلَسم : واستمدا التركية من العربية فقالت

  .وطلسملي
: واستمدا الرومانية من التركيـة فقالـت  

TALISMAN.  
: واستمدا الفارسية من اليونانيـة فقالـت  

TALISMAN.  
: واستمدا األرمنية من الفارسـية فقالـت  

TALISMAN.  
َسـم  كتب ال الشيخ حجاب مطل: يقولون
  .وأخد حّقو غايل
أصل هذه الطالسم من السـومريني،  : نقول

ولعبت الطالسم على مـّر العصـور دورًا رهيبـًا،    
 فاستعملت يف الطب ألن املـرض روح شـريرة أو  
شيطان سكن اجلسم والطالسم تبيده، واحلروب تقام 

  ... على الطالسم وو
وبعد كل هذه التجارب وفشل تأثريهـا ال  

  .ائي يتعلق ايزال العقل االبتد
  .حتريف الثالثة عشر :الّطٔلطّٔعش      
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واستمدوا من الغرب أن هذا العدد شؤم، وال 
  .شؤم

فـالن دب  ]: مـن كمـام  [ :الٔطْلٔطميس      
مـا بيعـرف اجلمعـة    : وقد يزيـدون (طلطميس 
مل جند هلا أصًال، ولعلـهم بنـوا علـى    ): ماخلميس

: ملدلوالت التاليةاليت هلا ا) العربية(فعفميل من طلس 
الُغـربة  : حماه، مل ينعم حموه، الُطلسة: طلس الكتاَب

جاء : أخلقه، بالشيء على وجهه: إىل السواد، الثوَب
  .به كما مسعه

وكان بناؤهم الكلمة على فعفميل عمًال فنيًا 
وما أكثرهـا   –مهمته إثارة السخرية على املوصوف 
ـ  -! يف أمة كانت تتعادى يف جاهليتـها  م يف معج

حمرفة عن : طرطميس ٢٥٣ص» أمثال املوصل العامية«
  .الشيخ اهلرم: دردبيس، وهو

: ومنه يفهم أن املوصل تقول يف طلطمـيس 
  .دردبيس، وعلى كل فال نرى حنن إال أنه مما تقدم

: من العربية: عم ٕبطَلع: ومضارعه عندهم :ٕطۤلع      
 :أقبل، عنا: ظهر، علينا: َطَلع َيطُلع الكوكُب وحنوه

  .غاب وابتعد
عاله، : وَطَلع َيلَطع ويطُلع وطِلع َيطَلع اجلبل

: ، مـن الـبالد  :قصَدها: علمه، البالَد: على األمر
  .خرج

تل «التّل اللي يف : انطلع للمطاوعة: وبنوا منه
  .ما بنطلع عليه ْبسهولة» عرن

  .طلوع: واستمدت الفارسية
طلع بعد . بطلع بإيدو يعمال]: من كالمهم[
. حّباية طلع لو. خوالٓو هالولد طاۤلع ال. شالتعب بٓو
تشاركنا طلع لكل واحد شـي مـا   . اسم طلع لو
شقد بشع يطلع للمرا خبـّدا خـال؟ طلـع    . بنذكر

مـا  . شـي  ما طلع معو .طلع ضّدو. احلساب برابر
. طلع البيدق فـرز . بطلع شي باإليد، طلعت رحيتو

طلعـت  . ْتسّلح ال يطلع عليك عـدو . طلع خلقو
فـالن بطلـع مـن    ... للكّبة وللخسيل وماكينات 

طلـع حصـرم   . مالوراتة قرياطني طلع لو. خرجك
. طلعوا هالوالد عالدنيا جديـد . طلع صوتو. داليتنا

التركية » راست َكلمك«حتريف : (راس طلع بشغلو
فـالن طلـع   . طلع الّضو) »راس«دون فهم معىن 

  .كلب: جاسوس
 طۤلع جبلدٓو من هاملعمۤيۤكـة ]: من كنايام[
طلـع  . من دّفات صـدرو  طلعت روحو. اطلع لّرب
. طلـع بسـواد الـوچ   ). تسـاويا (: هاَمضمعوض 

 فالن لـو . كالموفات من هاألدن طلع من هاألدن
هادا ماللي شـّقوا  . ىندكان مشس كان ما طلع عال

  .شعر طلع بسقف حنكو. األرض وطلعوا
أكتر مما : يريدون( بطلع لو]: من اكتفائهم[

  ).طلع لومن احلصة
. املا بطلع ألبوه بكون زنـوة ]: من أمثاهلم[
شّد البنت مـن  . بالدست بطلع بالكفكري البتحطو

بتدخل مع السّت بتطلع مـع  . كّما بتطلع لعقصة أّما
ا قـالو ! الولد البطلع لعّمويا سـعادة أّمـو  . اجلارية
: شقد بتحمل على هِينَتك ومهَلك؟ قال لن: للجمل

: بالزور؟ قال لنوشقد : درمهني مْنّضفات، قالوا لو
إذا طلعت دقـن ابَنـك   . ّمحل ّمحل واطالع ركاب

مثل (َعنصر واطالع وصّلب وادخول . ارخي دقَنك
اخرج إىل حتت السـماء وادخـل إىل   : نصراين، أي

. مطرح ما بتطلع الكلمـة بتطلـع الـروح   ). الدار
ة مناما والبشعة بشعة مـن  ة من فيقسالْكوْيسة ْكوْي
. يبة بتطلع رحيتـا مالعصـر  الطبخة الط. طلعة ّمحاما

اللـي بطـالع   . بسعد اخلبايا بتطلع العقارب واحليايا
  .بقل مقدارو البطلع من دارو. عاملادنة برتلو شاجلح
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فالن متل املنشار بياكـل  ]: من تشبيهام[
متل السمك من طلـع مـاملي   . عالطالع وعالنازل

حبّطوا : متل أهل املعّرة. طلع لو ماجلَمل أدنو. مبوت
  .كل وبطلعوا لّبرااأل

خّلي الكلمة بالقلب جتـرح  ]: من حكمهم[
طول ما الفلك عـم بـدور   . ا وتفضحوال تطلع لّرب

يظنون أـم يسـجعون وال   (الدنيا بْطلوع ونزول 
» لـو «زرعنا . والَفَرج بطَلع من قلب الضيق )سجع
  .»الش«طلع 

كل شي بلـَتّم إال البطلـع   ]: من جناسهم[
  .مالتّم

أش بطلـع مـن هـاَحلّر     ]:من كمام[
عيش يـا  . دخلت تترّحم طلعت بتتوّحم. واللوص

ويف من  يف من بطلع صيتو. تيطلع احلشيش! ديشگ
وّكلنا . فالن أعطل من زرعة ما طلعت. بطلع صرمو

من َدَنـب  . تنني طّيارينالالعصفور بالزرزور طلعوا 
البياكل ). مستمد من التركية(اجلردون ما بطَلع هرب 

  .بطلع باخلسيل. بتّمو رحيتوتوم بتطلع 
دّك تطلـع  تفوت ]: من دعائهم على فالن[

  ).نية الكّبةكايفرم يف م: يريدون(برم 
أنـا مـا بطلـع رّزايـة     ]: من استعارام[

عم بقـول لـك   . مبحشيتك وال حمشّية بطنجرتك
  .اطالع من هالبواب

إذا كّلب الزلعطان يف إيـد  ]: من اعتقادهم[
ـ واحد ما بدشرو تيطلع اجل . قهنحش عاملادنة ويش

  .لع ْبجلداطالعرتة البتاكل عفص ب
إن شااهللا متـوت الكّنـة   ]... من أهازجيهم[

  ).عراس العنرب أو(وۤى : نطلع عراس اجلبل وْنصيح
القمصان  :حالة السوق فلتانة]: من توريام[

فالن عينيـه طالعـات   . بطلوع والكلسونات برتول
  ).طالعات فقط: يريدون(ألمو 

  

بنوا : نظره: طّلع عليه، يريدون: يقولون :ّلعٔط      
على فّعل من اّطلع عليه بإدامة النظر فيه، أو من اّطلع 

طّلع علّي يـا  : ويقولون. نظر إليه حني طلع: الفجَر
: أبو السمايح وامشلين برعايتك، فيستعملوا مبعـىن 

طّلع فيـه تطليعـة وقـع    : ويقولون. تفقده ورعاه
  .وأنفذ نظره فيه: ملعىن» يف« بـعاألرض، فيعّدوا 

ولـدى  . طلِّي: »طّلع«وقد يقولون يف أمر 
  .طلِّي طلِّي أش عم بطلع معو: االستغراب يكرروا

طّلع لك  رو. اهللا طّلع بوچنا]: من كالمهم[
مرا  عندو. تاكل مّنا خبز): وقد يزيدون(على شغلة 

بطّلـع  : عجوزة عم بتطّلع عليه، وهّوه ناس َمـالح 
  .عالفقرا

أش َبك عم بتطّلع فـيين؟  : وإذا قال أحدهم
  .*الناس بتطّلع يف اْمللوك: أجابه من كان ينظر إليه

البطّلع عقصر السلطان خبرب ]: من توريام[
  .بيتو

  .رقبتو الْبطّلع لفوق بتوجعو]: من حكمهم[
ك كول البّطيخ وطّلع عزنـودَ ]: ثاهلممن أم[

ّي بعني اللي بطّلع َعَل. وكول اجلَبس وطّلع عخدودك
  .بطّلع عليه بعينتني

 صـامي وْمطّلـع كمـامو   ]: من شـعرهم [
  .وقامي داير عاجلريان) استعدادًا للوضوء(

طّلعنا عاملنقوش طلع احلبـل  ]: من كمام[
عطوال وخصرا طّلع  ال ْتطّلع .-املنقوش : انظر – فافوش

  ).حتت حصرياا أوساخ: يريدون(حتت حصرا 
   

                                                
  .موفي الديوك: وقد يزيدون -  *
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تراك ذكورهم طلعت، وهـم  ّمسى األ :ٔطْلٔعت      
  .جاروهم

ة ملكان الطلوع، بنوا من طلع على فعَل :الٔطْلٔعة      
  .الرتۤلة: يقابلها

  .الطلعات: واجلمع
 »عّمـان «لفت نظـري يف سـياحايت أن   

كالمها أقيم على أرض فيهـا طلعـات   » طنجة«و
ونزالت، وراعت األوىل متشيًا مع وسائل السـري أن  

دار ونزول، أما الثانية فهـي  تكون شوارعها فيها احن
تسري فيها السيارات، ولعل سلسالت من األدراج ال 

  .ها هكذا وإقامة مدينة جديدة جبانبها َفّناستبقاء
تـاريخ  « وطلعات حلب أربعة، أشار إليها

  :»رسل
طلعة القّلة، وكانت يدخل إليها من مدخل القلة  -١

احلايل، وإذا تصورت معي أن مشاليها اخلندق وفيـه  
بستان الرمان جيري فيه الكهريز، وأن هذا اخلنـدق  
عمقه مثانية أمتار، وأن جمموعة التالل اليت كانت يف 
حي التلل ظلت تردمه مخس سنني لدى شق جـادة  

إذا تصورت هذا عرفت أا : أقول -انظرها  –اخلندق 
 .طلعة عالية

طلعة اجلّلوم، ال يزال مدخلها من خراق اجلّلوم  -٢
 .فيه احندار

ييّسر  ثغرة شارع مستٍو على أنه ثغر جنوبيه
  .دخول وسائط النقل فيه

طلعة العقبة، وهو ارتفاع جبلي كبري أقـيم يف   -٣
قمته أقدم معبد حّثي يف حلب، حتـول بعـدها إىل   

 .جامع القيقان
جهـة العوۤيۤنـة كـان     طلعة اجلبيلة، مطلعه من -٤

 .أخفض مما هو عليه
  
  
  

مـايف   أو(نزلة  كل طلعة وإال]: من أمثاهلم[
  ).طلعة إال وإال نزلة

   .مصدر َطُلقت املرأة: عربية :الٔطْلق      
  .طلقت: انظر

  .الطْلقة: واملرة منه
  .قات، وهم سّكنواالطَل: واجلمع

َتيهون الطلق عاملرا الزم ]: من كتاب اللباد[
  .بابني وتدخل من باب وتطلع من باب تروجلامع إلو

احة وكل راحة كل طلقة بر]: من كنايام[
  ). يستعملوا يف التهكم على البطيء(بصيب 

يف : زيـرو  قال امللك لـو ]: من كمام[
هالورقة سؤال بّدك جتاوب عليه، ومّدة اجلواب تلت 

  .أّيام
مـاهو  «: أخد الوزير الورقة وطلع وقرا فّيا

  .»أشّد األشد وألّذ األلّذ؟
لعبة، بقطع  اهلّم، امللك ما معو قراها وركبو

  .لراسا
  بنتو شافتو

  !أش َبك؟ يا بابا -
  .فرجاها ورقة امللك

تـاين  . بكرا خدين معك لعندو! ال ختاف، يا بابا -
يـا ملـك   : يوم امسعا عم بتحكي بفصاحة وبأدب

نومة املرا مع : الطْلق، وألّذ األلّذ: أشّد األشّد! الزمان
 جوزا

منني عرفيت ألذ األَلـذ، وأنـيت   : سأال امللك
  لّساكي بنت؟

عرفت من أّمي، بتتعّدب كثري يف الطلق وبعد 
 .سنة بتجيب ولد
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  .فتحها: عربية، طلق يَده :ٔطٔلق      
حريـة الكـالم،    طلق لـو ]: من كالمهم[

  ).ال حتجيل فيها(: حصان مطلوق اإلمني 
ى تلت طلقات،  طلقت احلبۤل: يقولون :ٕطْلۤقت      

  .دةأصاا وجع الوال: َطُلقت املرأة: من العربية
  .الطلق واملطلقة: انظر

اطَلِقي وعلِّـي صـوتك ال   ]: من كمام[
  *.كل طلقة براحة. فرشة حتتك وال حلاف فوقك

شيخ شاف وحدة مطنـربا،  ]: من نوادرهم[
جييكي صـيب وال   افرحي وإدعي لرّبك بّدو: قال ال

  تنسيين ماحللوان متا أنساكي مالربكة
ا م: وجابت بنت، وبعدا سألتو، قاال تراح
  بني الطلقة والطلقة بتتغّير اخللقة؟: مسعيت املتل

طلقت مريت وما بقت جتـوز  : يقولون: ٕطْلۤقت      
حّل عقاهلـا  : َطَلقت الناقُة من عقاهلا: يل، من العربية

  .فذهبت خمّالة، وهم استعملوها مبعىن صارت مطلقة
فالن لسانو طلق، مـن  : يقول الثاقفون :ٕطۤلق      
  .الفصيح اللسان: قالَطِل: العربية

  .الٕطْلقني: وجيمعونه على
  .الطْلقة: ومؤنثه

  .الطلقات: وجيمعونه على
تـركهم وفـارقهم،   : َطّلق قومه: عربية :ٔطلّٔق      

  . خّالها عن قيد الزواج: الرجُل زوَجه
  .التطليق: ومصدره

  .الطالق: انظر

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .وكل راحة بصبي: وقد یزیدون - *

  .اْملطّلق :واسم الفاعل عندهم
  .اْملطْلقني: ومجعه
  .قةاْملطّل: اسم املفعول عندهمو

  .اْملطّلقات: ومجعه
  .تطليق: واستمدت التركية

ومساء خيرج بعض الصبية من بيوم ويودون 
  :خرج رفقاؤهم ليلعبوا معًا فيهزجون لو

  بتتطّلق املا بطلع هّلق              أّمو
  بتجيب حّيه املا بطلع شوّيه            أّمو

  .ق الدنيافالن ْمطّل]: من كالمهم[
طّلقا وخود أختـا،  : قال لو]: من كمام[
  .اهللا ينعل التنتني: قال لو

وبعدا ندم،  طّلق واحد مرتو]: من نوادرهم[
بّدك جتّحشا، وصعب عليه، : را لعند الشيخ، قال لو

بتعطيين مبلغ كذا بفيت لك ترّجعا من : الشيخ قال لو
  دون جتحيش

 حـوض  نّزال يف! يابو: عطاه والشيخ قال لو
 *قال اهللا ﴿وخلقنا من املـاء بشـرًا﴾  : مي تغط فيه

  .واملاء يف العربية مذّكر
هـز  «قرأت مثل هـذا يف كتـاب   : أقول
  .٣٦ص  »القحوف

ز وحـدة، وملـا   واحد جتّو]: من نوادرهمو[
  : دخل لعندا شاف طمنطعش لّفة

 ٕأشّْٕن هدول؟ -
لّفات جوازي املرحومني،  –! هدول يا ابن عمي -

ة جوزي فالن وكان كعيكايت وكـان  شوف هي لّف
كـان   هللا يرمحوّليب لبيتو، وهي لّفة جوزي فالن أج

إذا : عّلقا وقـال ال  شلح لفتو... حيبين، وهي وهي
وهي لّفة جوزي اللـي  : جتوزيت بعدي قويل جلوزك

 .طّلقين وفاز بروحو

                                                
وهو الذي خلق من املاء «: صواب اآلیة الكریمة - *

  .»بشرًا



٢٨٧ 
 

بواب دعوة اْملطّلقة من ّمتا ال]: دهممن اعتقا[
  .السما
عقلو،  أْكل الفول طلَمس لو: لونيقو :ٔطْلَمس      
: ْمطلَمس من زمان طلمسة ْمَشحورة، عربية وفهمو

  .الظلمة الشديدة: اه، والطلَمساءحم: طلمس الكتاب
حمـاه،  : طلس الشـيءَ : ويدانيه يف العربية

  .أفسده
الصغري مـن  : والريف يف هلجة البدو :الٔطِلي      

  .عربية: أوالد الغنم
  .ردوا الُطليان، وهم: واجلمع

: ٔطْلَيـا : ٔطْلٓيا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .احلديث الوالدة

وبـني  » الطلـي «ونالحظ التقارب بـني  
  .»الطفل«

  .حسن: منظر طلي، يريدون: يقولون :الٔطِلي      
بـرهيم  قال الشيخ إ]: من عثرات أقالمهم[
أطَلى من  هذا كالم طلّي، وهو: ويقولون: اليازجي

أكثر ُطالوة  ُطالوة، وهو كالم ذو: كالم فالن، أي
يف مـا   –من فالن، ومل ترد الصفة يف هذا احلرف 

  -نقلوه 
طلِّي شقد حببا، طلِّـي طلِّـي   : يقولون :ٔطلِّي      

  !مْبّركا حبضنو، هدول الفرنج يا لطيف
  .انظرها  .أمر من طّلع: حتريف طّلع

  .اإليطاليون: ITALIENحتريف  :الطّٕليان      
  .طالياإي: انظر

  .الطليانّية ومجعا التصحيح: واجلمع
  .احلنطة الطليانية: انظر

  من مفردات اليهود خاصة، من :الطلّۤيت      
الطيلسان يضعونه على أكتافهم لدى : تٔطلّۤ: العربية
  .الصالة

  
  

ونالحظ التقارب اللفظي بني امسه يف العربية 
  .ويف العربية

إدلب، مـن   يف] من قرى حلب[ :الْطۤليحيّۤة      
األرض املسطحة، كما يرى األب : ْطليحيٓا: األرامية
  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق :أرملة يف

الكعب : من اصطالح العيب الكعاب :الٕطّلۤيز      
الذي مل ينتصب، مل جند هلا أصـًال، ولعلـها مـن    

يف هلجة ديار بكر وماردين ومـا  » ُتو«من : الكردية
، »ُدو«: ز فيقولونأنت، أما أكراد اعزا: إليهما مبعىن

أنـا  : أيالعب : مبعىن» هافاء«ذفوا ح »ڤِليز«بعدها 
  . دورك برمي الكعاب خسرت وجاء

اب خـرّ : فالن متل الطّليز]: من تشبيهام[
  .اللعب
يف املعـرة، مـن   ] من قرى حلب[ :طليسية      
 :الفتيان، كما يرى األب أرملة يف: َطْليوسيۤا: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق

وايل حلب يف عهد امللك فيصل،  :رشيد طليع      
  .١٣٤٥مات س

فالن : من مفردات الثاقفني، يقولون :الٔطليعة      
من ُيبَعث : طليعة اجليش: يف طليعة ااهدين، عربية

  .كاجلاسوس منه ليّطلع ِطْلع العدو
  .الطاليع: الطالئع، وهم يقولون: واجلمع

رب سوق اجلـيج،  ق]: من حارام[ :الٔطليعة      
مسيت بالطليعة ألا حدور يطلع منـه إىل الشـيخ   

  .يربق
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. اسم اهليطلية يف هلجة القضاء الغـريب  :الٔطليّۤة      
  .اهليطلية: انظر

سّواها : غمر، فالن البئر: طّم املاُء: عربية :ٔطْم      
  .كّبسه: ودفنها، والشيَء بالتراب

  .انطم للمطاوعة: وبنوا منها
  .أغلق، َسّد، ردم: ٔطّم: ريانيةويف الس

  .بعد األم احفور وطم]: من أمثاهلم[
أداة كم عندهم نظنـها  : أو طمطْم :ٕطْم ٕطْم      

أغـين نغـم   : حكاية صوت الوتر حني ينقر، يريـد 
  .العجب والعجيب: الطِّّم والرِّّم: السخرية، أو عربية
  ).ّوي(طم طم شي : يقولون

أجاه طم غم ونقرٓو كـّف،  : يقولون :ٕطْم ٕغْم      
» طـم غـم  « بـْوِلي على هاملزح البارد، يريدون 

: العربيـة » طّم«البغتة، مل جند هلا أصًال، ولعلها من 
  .خفي: عليه األمر» ُغّم«خّف وأسرع، ومن 

اصـطالح  : الْطماس: ويف اجلزيرة :الٔطّماس       
أرَضه ببـدٍل   أرض به أن يؤجر صاحب دزراعي يرا

األرض يتفق عليه، لعلها مـن طمـس   من حمصول 
  .قّدره وحزره): العربية(الشيَء 
  .الكثري الَطَمع: عربية :الٔطّماع      

وساد هـذا  (ابن آدم طّماع ]: من أمثاهلم[
املثل على لفظ يدانيه يف سورية ولبنـان والعـراق   

  ).ومصر وفلسطني
ضـرب مـن   : طٓوماق: من التركية :الْطٔماق      

، مث أطلقوها على السـاق فقـط   اجلزمات الغليظة
 اجللدي أو غري اجللدي يلف علـى سـاق الرجـل   
ليضغط على ربلة الساق فيحسن به السري العسكري 

  .كما أنه يدفئ شتاء
  
  
  
  
  

  .يستعمله العسكريون ورجال الشرطة
  .الطماقات: ومجعوه على

سكندر املعلوف أنه يقابلـها  ويرى عيسى إ
رب من الصوف يلبسه مبعىن اجلو» اِملسماة«: بالعربية
  .الصائد

ويرى الشيخ أمحد رضا أن الطماق حتريـف  
  .العربية» القماط«

  .واهم، والصواب ما تقدم وهو
راح بأمان وطمان، حتريف : يقولون :الٔطمان      

: إىل كـذا » اطمـأنّ «مصدر ): العربية(االطمئنان 
  .سكن إليه ووثق

: العربيةطّمنو، من  أو طْمَأنو: يقولون :ٔطْمَأن      
  .سّكنه: طْمَأن األمَر

  .طّمن: انظر

  .الطنرب: انظر :لٕطٓمربا      
صار طمپون : أو الطامبون، يقولون :الٔطمپٓون      

: مـن الفرنسـية  : بني سيارة فالن وسيارة شـحن 
TAMPON :االصطدام.  

  .التمپونات: ومجعوه على
  .دفنه، خبأه: طمر الشيَء: عربية :ٔطٔمر      

. ٔطٔمر، ويف الكلدانية مثلـها : نيةويف السريا
  .انطمر للمطاوعة: وبنوا منه

  .املطمورة: انظر

أطلقوا اسم املرة من طمر وأرادوا به  :الٔطْمٔرة      
  .اسم املفعول

  .الطْمرات: واجلمع
خّبي الطمرات الكبـار آلدار  ]: من أمثاهلم[

  ).أو اجلمرات الكبار(
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طمس : ربيةع: طمس الكتابة: يقولون :طَمس      
  .حماه: الشيَء

وحاسب  السّواس طمس شخوطتو: يقولون
  .القهوة املّرة أبو ومتلو

وكنا يف صغرنا نطمس الكتابة بلعابنا نأخذه 
  .مرارًا خبنصرنا

طَمس يف املـي وطمـس يف   : يقولون :طَمس      
الوحل ويف الطني، وطمس يف اجلورة ويف الطاروق، 

وهـم  دخـل فيهـا،   : طمـس يف األرض : عربية
  .*يستعملوا جمازًا يف دخول

كان » غمس«و» أخطا«وإن قلت حنت من 
  .مأنوسًا

غطس يف املـاء، ويف  : طۤمس: ويف السريانية
  .الكلدانية مثلها

  .طّينه: طّبسه: ويدانيها يف العربية
طّمس الكتابة، بنوا على فّعل : يقولون :طّمس      

  .للمبالغة يف طمس مبعىن حما
  .ينيه ْمعّفۤسة ْمطّمۤسةع]: من جمازام[

يقولون طّمس يف املي ويف الطني، بنوا  :طّمس      
  .على فّعل للمبالغة يف طمس يف األرض، دخل فيها

وكنا نلبس القبقات الشرباوي شتاء يف األزقة 
  .اتقاء التطميس، ولكم كان يفكح

  .»مكررة«طّم : انظر :ٕطْمٕطْم      

  .تقرع حكاية صوت الطبلة :ٕطْمٕطْم      
: ويزعمون أن املسّحر يقرع طبلته مث يقـول 

طْمطم قوموا عالسحور، طمطم أجا الكلب يـزور،  
  .طمطم أكل اللحمة، طمطم ما خّلى شي للْسحور

  
  
  

                                                
   .نقصوفي العبارة كما يبد - *

يف الشيء ... َطَمعًا وَطِمع : من العربية :ٕطۤمع      
مل يقنـع  : عليه، وهم يستعملوا مبعـىن  َحِرص: وبه

  .بيسري الربح
  .انظرها  .الطّماع: صفتهوقالوا يف 

  .انطمع فيه للمطاوعة: وبنوا منها
الطَمـع،   ذو: طمعكار: واستمدت التركية

  .طمعكارلق: الطّماع، ومصدره
مع مـن التركيـة،   دت األلبانية الطواستم

  .TAMAH: فقالت
وُيبحث هل غري العربية عّبرت عن الرغبة يف 

  .ال جبملة: الربح الزائد بفعل خاص
»          ِمشـت «شـأن  » طمع«ن إن مل يكن فشأ

يف أن لغات العامل تعرب عن الفرح مبصاب  -انظرها  –
دليُل أن الشـماتة والطمـع   : جبملة ال بكلمة العدو

  .أصيالن يف نفوس العرب
الـدين  : الطمع يف الدِّين، يريدون: يقولون

  .جدير أن تطمع يف حتقيقه، أما الدنيا فال
ـ  ]: من كمام[ ك طبخيت ۤعـيش وطبخۤت

دار  عيش وهالطمع بَقى كّللوليش؟ الطّماع بىن لـو 
  .أجا املفلس وسكن فّيا

: نقـول (الطمع ضّر مانفع ]: من حكمهم[
  ).األمر حسب ما يعود على اتمع خبري

  .اقالع ضرس الطمع]: من استعارام[
  .محله على الطمع: طّمعه: عربية :طّمع      

  .ْتطّمع للمطاوعة: وبنوا منه
 واحد طّماع شاف رفيقـو ]: هممن نوادر[

 ا وحّطا عراسـو أكل خرۤفاش وبعدا شال إيدٓو وباَس
  .ع اهللا فينامّۤمتلك ْبَط: ومحدو، قال لو وشكر رّبو

  .طمأن: انظر  .أو طمأن :طّمن      

  .تطمني: واستمدت التركية
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  .طّمّني عن صحَتك]: من جمامالم[
ن الطاِمح من مفردات الثاقفني، بنوا م :الٔطموح      

  .الذي أبعد يف الطلب على فعول): العربية(
طموح، يقولون فالن ]: من عثرات أقالمهم[

يالحظ التداين . مل يسمع الطّماح، إذ: خطأ، صوابه
  .لفظًا ومعىن بني طمح وطمع

ورد : يقولـه » نظراته«على أن الغالييين يف 
  .»التاج«ويف » اللسان«الَطموح يف 

فعيلـة مبعـىن   : الَطمَرية: عربيةمن ال :ةالْطمۤري      
ما طمر يف األرض، ويغلب أن يكـون  : املفعولة أي
  .من الكنوز

  .الْطمريات والَطماير: ومجعوها على
وحدثنا من أدركناه عن العثور على كثري من 
الطماير، بل إن جّد أمي باع دارًا له يف باب النريب 

ا تصـليحه واشتراها منه امللّقب باحلنان، وهذا أثناء 
دا له َحّلة مملوءة ذهبـًا،  قلع بالط أحد الشبابيك فب

وحتدث ا الناس أشهرًا، وقامت الدعوى بينه وبـني  
جّدي، بل إن خايل قبيل وفاته أشار بقلـع بـالط   

وان فظهرت صناديق فيهـا اللـريات العثمانيـة    يالل
  .الذهبية، وعلى كل صندوق اسم ولد له

العظيم وأعتقد أن ثراء حلب ملكاا التجاري 
  .يف الشرق يدعوالبعض أن يأمن عليها بدفنها

احليلة وال تاخـدي   خدي أبو]: من أمثاهلم[
  .الطمرية وبأ

  .أطلقوها على لعبة الغّمامة :ْطۤميْمۤشة      
  .انظرها  .أم عۤميش: ويسموا أيضًا

  .الطمّۤيش والغّمۤيض: ولبنان تسميها
) العربية(مصّغر الطمس » طميمشة«ظين أا 

  :-بالسني املهملة  –ندهم، والطمس ع
  
  
  
  

  .ذهب ضوءمها: البصُر مصدر َطَمس النجُم أو
طمۤيش، ويف الكلدانية مثلـها  : ويف السريانية

  .حما: مبعىن
  : ولعبة الطميمشة تكون كمايلي

معظم مـن يلعـب ـا    (تعصب عينا بنت 
مث يؤتى ا إىل وسط مجع البنات جالسـات  ) البنات

دة، وعلى املعصـوبة أن متـس   حلقة وأرجلهم ممدو
كل قدم إثر لفظها كلمـة مـن   : قدمهن قدمًا قدمًا

  : كلمات اجلملة التالية
طميْمشة ميْمشة، قالت يل معلميت أجيـب  «

وز بصل، وقع من إيدي حطب وصابون، وأشتري ك
ت معلميت تّعلقين بالَسـَجر، والَسـَجر   انكسر، حلف

  !مليان فلوس، قيمى إجرك يا مليحة يا عروس
تقـوم  » يـا عـروس  «اليت يكون دورها و
  .مقامها
: طّن الذباب والناقوس وغريمهـا : عربية :ٔطّن      
  .صّوت

  .انظرها  .َچّن: يدانيها يف هلجتهم

  .طنني: واستمدت التركية
  .الطّنة: انظر

والطون، من اللغات األوروپيـة عـن    :الطّن      
  .غرام ألف كيلو: TONNE: القلتية

  .نان، ويسّهلون مهزتهاألط: ومجعوها على
: فالن جارنا: يقول البدو والريفيون :الْطناب      

مجـع  : األطنـاب : الْطناب عالْطناب، من العربيـة 
احلبل يشّد به سرادق البيت، وال يستعملون : الُطنب
  .مفرده
صطالح الفّرانة، أطلقوه علـى  من ا :الٔطّناش      

متسح ا اء والعصا الطويلة يف رأسها خيطان تبل بامل
  .لطخ: طلۤش: انيةأرض الفرن، من السري
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  .الطّناشات: ومجعوه على
  .طنش الفرن: وبنوا منها

ش انظرها وطرش   .احليطان وطّن

مقـال  : من مفردات الثاقفني، يقولون :الٔطّنان      
ذائع الذكر، بنوا علـى  : طّنال ومقالة طّنانة، يريدون

  .ىن صّوتمبع» طّن«مبالغة اسم الفاعل من : فّعال
شوف هالشب شقد بطّنـب  : يقولون :طّنب      

هادويل البطنبوا شفت للك  -! يا خّيو –عالفاضي 
بالغ يف الوصف، وهم : ياهن فاضني، حتريف أطنب

  .يستعملوا يف من بالغ يف متثيل قدرته أومزّيته
أنا شفت للك البنـت  ! ياخّيو: يقولون :طّنب      

وتا وقواما وخّفة دّمـا  إميت ما طّنبت بطنا راحت فت
طّنـب  : من العربية: انتفخت بطنها: يريدون... و

  .زاد فيه رقعة ليتسع: السقاَء
ُلـظ،  َغ: َكَنب الرجـلُ : انيه يف العربيةويد
  .َغُلَظت من العمل: وكنِبت اليُد

تآكل قتل ّملـا   َجنّۤب وان ما ْتجنّۤب: يقولون
  ).ن يورم جلدكإىل أ: أي(تطّنب 
ماملرض طنربت بطنو، شـوفا  : يقولون :ٔطْنٔبر      

بنـوا الفعـَل مـن    : شلون ْمطْنربة متل بطن احلبلى
 أو -الطنبـور : انظر –كان ذا بطن بارزة : الطنبور ملعىن

ـ من طنب املتقدمة والر ويـرى عيسـى   . رةاء للكث
ـ »انترب«من » طنرب«إسكندر املعلوف أن  ن ال ، وحن

  .نقّره
  .الطنربة: ومصدره
ـ : وبنوا منه : رب للمطاوعـة، ومصـدره  ْتطن

  .رالْتطنٓب
طنرب يل شوي بطنبورتـك، بنـوا   : ويقولون
  .انظرها  .الفعل من الطنبور

  
  
  

العجلـة  : TOMBEREAU: من الفرنسية :الٕطْنٓبر      
  .يسوقها احليوان ذات الدوالبني

  .الطنابر: ومجعوه على
  .الطنربجي: ومسوا سائقه

  .الطنربجّية :الطنربجي علىا ومجعو
  .ر قاموس الصناعات الشاميةانظ

 ١٩٦٠عدد الطنابر املرخصة سـنة : إحصاء
  .٦٧٤: هو

وِلي عليها هي اللي إمسا نّفوس، : يقولون :ٔطْنَبز      
شـوفوين،  : جتّيا الرزّية داميًا َبشوفا مطنبزة حاال يعين

تظهر مبظهر البارز والبّين، مل جند هلا أصًال، : يريدون
  : ولعلها مما يلي

: مبعـىن ) العربيـة (»  بزالِط«على فنعل من بنوا  -١
 .ركن اجلبل، واجلمل ذو السنامني

شعر الرأس جيمع : »الٕطْنبز«بنوا على فنعل من  -٢
 .انظرها  .كتًال للزينة

 .انظرها  .»طبز«بنوا على فنعل من  -٣

 .انظرها  .»قنبز«حتريف  -٤

آلـة  : الُطنبور أو الِطنبار: من العربية :الٔطنبور      
طرب ذات بطن وعنق طويلتني، أوتارها حناسـية أو  

 .َتنبور: معدنية، عن الفارسية
» ُدْنبه«من » دنربه«الفارسية » تنبور«وأصل 

  .مبعىن اخلروف» َبرِّه«مبعىن الَذَنب أو األلية، و
  .الطنابري: واجلمع

 »الذخائر والتحـف «وورد ذكر الطنبور يف 
  :١١٥ ص »حكاية أيب القاسم البغدادي«يف  وجاء

  إذا أتتك العيدان مقبلة           تغّيرت أوجه الطنابري
كما مساه  –البزق : ويسمون صغري الطنبور

  .انظرها  -األتراك 
والطنبور وجد يف اآلثار املصـرية القدميـة   

  :واستمدت امسه من الفارسية اللغات التالية
١  
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 .طنبور: التركية، فقالت -
 .رطنبو: الكردية، فقالت -٢
 .طنبورٓا: لسريانية الدارجة فقالتا -٣
 .TAMBOR: فقالت) بطريق العربية(اإلسبانية  -٤
 .TAMBOUR: فقالت) بطريق التركية(الفرنسية  -٥

  .زاد يف الطنبور نغمة]: من كمام[
آلـة الطـرب   : لغة هلم يف الطنبور :الٔطنبؤرة      

  .املتقدمة، وليست التاء للواحدة، إمنا للتصغري
  .الطنبورات: واجلمع
ألـا فقـرية   (أفلس من طنبـورة  : يقولون

  ).ألن بطنها فارغة(، أفرغ من طنبورة )األوتار
  ]: من مناغاة أمهام[
  !يا برِدي حوحو حوحو

  قشة حطب ما عندي                 
  َعنِدي ْبنّية غندورة

  بتضرب يل بالطنبورة                
  طْنرب طنرب طنربكي

 وأمحد باشا ناطركي              
حـب  : أطلقوها على الطعام التايل :الٔطنبؤرة      

اللوبيا اليابسة يسلق مع السلق واللحم، وقد يعصرون 
  .عليه الليمون لدى األكل

مسوها الطنبورة إملاعًا إىل أن أكلـها يطنـرب   
  .البطن

  .»مسّقعة الفستق« بـويلقبها من حيبها 
الِقـْدر عـن   : رهَتنج: من التركية :الطنجرة      
  .TANAGHRA: اليونانية

ــة ــنجري وزاد يف : ويف العربي ــنت«الِط » امل
  .وعاء يعمل فيه اخلبيص وغريه: »الطنجرة«

  .وذكرها ابن كمال باشا
  .القدر املعدنية: التنجرة: ويف الرائد

  
  

ِقـدر  : الطنجرة: ويف حرف الطاء من الرائد
  .اجرطن: ذلك، واجلمع حنو ألومينيوم أو من حناس أو

: واستمدا هلجة تطوان من التركية، فقالت
  .َتْنَجَر

الطنجرة اخلاروفّية، : ومسوا الطنجرة الكبرية
  .ألا تتسع للخروف يطبخ فيها
  .الْطۤناۤجر الّطناجر أو: ومجعوا الطنجرة على

: سمي الطنجـرة وبعض احلارات املتطرفة ت
  .ْحورة من الدخاناْملسخّۤمة، أي املش

ما  السنةه متل: قالت الطنجرة ]:من أمثاهلم[
ماحدا بيعرف أش : طنجرة ومغّطاية. أجانا ْمَشحورة

 البتحٓطو. طّبوا الطنجرة على ّمتا بتطلع الْبّنية ألّما. فّيا
بالدسـت   البتحطـو : أو(بالطنجرة بطلع بالكفكري 

  ).بطلع باملغرفة
طنجرة وحّوشت غطاهـا  ]: من كمام[

ولعل املثل تأثر باملثل الشيء كفؤه، باتصل : يريدون(
الِقدر  :تنجره يوار النِدي قاياِغي بولدي أي: التركي

  ).قلبت فوجدت غطاءها
كانـت  . قطنجرة تبقۤبق ال قنـدرة تزقـزۤ  

  .الطنجرة ناقصة باجنانة واحلمد هللا مَتك كملت
  .الطنجرة الكبرية بتَسع الزغرية]: من حكمهم[
شيتك أنا ما بطلع رّزاية مبح]: من جمامالم[

  .وال حمشية بطنجرتك
اللي بياكل مالطنجرة برتل ]: من اعتقادهم[
متا تتنّجس حلمة الطبخ الزم أوًال حنـط  . بعرسو مطر

 اللحمة يف الطنجرة وبعدا تنكّت عليها املرقـة مـو  
  .بالعكس

ما حبّبـا   الزم عاملرا اللي]: من كتاب اللباد[
 ياكل مّنـا تيعـود   جوزا تتفل يف الطنجرة اللي بّدو

  .اّبحي
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  ]:من شعرهم التهكمي[
  !يا أخواين أش أحكي لٓكن
  على طنجرة احملشي                 

  صارال إيدين وإجرين
  وطلعت عاحلارة متشي                 

  !         والقّشة آه يا عيوين
  يف طنجرتا ادفنوين               

  :ومن معارضات الزيين
  والعود التضرب به فيسوءين

  وعلى الطناجر إن نقرَت حالِلي              
  :يف رثائه وملا مات الزيين قالوا

  ال ختّري! وماِلك يا طناُجر
نسبة حمرفة إىل اجلاشنكري  :الٔطنجرة الٕشْشنيّۤة      

مبعىن املوظف يف قصر السـلطان يطـبخ   ) الفارسية(
عـدد   مطعامه، وعليه قبل تقدميه له أن يذوق منه أما

  .أن يكون مسمومًا من موظفيه خشية
يطـنّۤش   كبري بّدو اللي عقلو: يقولون :ٔطّنش      

ل، مل جند هلا أصًال، ولعلها يتغاف: واّال بطّق، يريدون
  :يليمما
 ٧س :قال الغّزي يف جملة امع العلمـي العـريب   -١

 .ي من َدنفشه ٦٣٢ص
 .السريانية مبعىن لطخ» ٔطۤلش«أا من  -٢
االسم العريب : »الَطَنس« أم بنوا على فّعل من -٣

 .مبعىن الظلمة الشديدة
  .النون مبدلة من امليم: قال األزهري

  .الطشنة: انظر

  .امساع وطّنش: يقولون
  :ويزعمون أن كاهنًا كان يقول يف كرزه

وطّنشت : قال ٓلن! ياما كفرنا): ألهللا(قالوا 
: قالوا وسكت ْلكن: قال لن! ياما ظلمنا: ْلكن، قالوا
  .وغفرت ْلكن: نا، قال لنارمح! يا رب

: طّنش الفّران الّطَناش، يريدون: يقولون :طّنش      
ّبله باملاء ليكنس وميسـح بـه أرض الفـرن، مـن     

  .لطخ: »َطۤنش«: السريانية
  .الطّناش: انظر

طـراق  ]: أهزوجتـهم [وردت يف  :ٕطْنْطٔراق      
 طنطراق، خاروف حمشي معّلق عباب السقاق، شّدو

  !.عضامو، ترّضوا عّنوا يا عّشاق بتهّر ومن دان
 أو –انظرهـا   – وطنطراق تفنن منهم يف طراق

  .كالمها حكاية الصوت» طراق«و» طن«هي من 
جبنا احلّجي بطبـل وزمـر   : يقولون :ٔطْنٔطن      

طنطن الـذباب والعـوُد وغُريهـا    : وطنطنة، عربية
صّوت، واستعملها األتراك جمازًا مبعىن بـالغ  : طنطنة

  .ظهر األة، وهم جاروهموأطنب وأ
هاجلوامع اجلديدة اللي عم : يقولون :الٔطْنطور      

تكون على َنَمط اجلوامع  -فنًا  –تبنّيا األوقاف الزم 
القدمية، بقببا، مبحاريبا، مبنابرا، ومبقرنصاتا، بطناطريا، 

قمة املئذنـة   قمة القبة أو ما يعلو: يريدون بالطنطور
ت وأنصـاف الكـرات   من تزيني حناسي ذي الكرا

رمز اإلسـالم، حتريـف الُطرطـور    : تنتهي باهلالل
  .انظرها  .القلنسوة الطويلة الدقيقة الرأس: العربية

  .ومجعوها على الطنطورات والطناطري
ويف عهدنا شّوه معامل طنطور مئذنة اجلـامع  

خّطاط يسمى ذكي املولوي فوضـع  . األموي حبلب
ظـر قبّتهـا   سـتر من  أربع لوحات على رأس املئذنة

يقضي بإزالتها مث دهن دربزوـا   وطنطورها، والفن
  .بلون حجارا
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  .الطنعشر حتريف االثىن عشر، وكذا :الْطنعش      
  .الطنعشاوي: ويقولون يف النسبة إليه
  .تناش: ويف هلجة مشايل املغرب

ويف السريانية ْتٔرْعسر، ويف الكلدانية مثلـها  
  ).كالمها بالسني املهملة(

  .الْدريس الطنعشاِوي]: لعبام ومن[
  .لغة هلم يف الطنعش املتقدمة :الْطنعشر      

فـالن  : يتهكمون إذ يقولون]: من كنايام[
ذلك ألن مـراحيض  : مرحاضي: طنعشري، يريدون

اجلوامع الكبرية ال تتجاوز االثىن عشـر مرحاضـًا،   
كمراحيض سوق احلدادين وكمـراحيض سـوق   

  .صية يف البياضةاملناديل وكمراحيض اخلال
الُطنُفسة والَطنفسة : »املنجد«قال يف  :الٕطْنْفسة      

  .البساط، احلصري، الثوب: والِطنِفسة
: واألصـوب أن يقـال يف تعريفهـا   : نقول
  .اخلمل البساط ذو

  .واجلمع الطنافس
الطنفسـة  : ويرادفها السّجادة، بل السّجادة

  .الصغرية تكفي مصلَّى املصلِّي
  .انظرها  .ة إىل السّداجةوحترف السّجاد

  .TAPES: الطنفسة عن اليونانية: قيل
وعندي أا مشتقة من َتْنَفسه : قال أّدي شري

َتْنَبَسه بالفارسية، ال بل حيتمل أن اليوناين أيضـًا   أو
ذ من الفارسي، ألن الطنافس من مصـنوعات  ومأخ

جسـد ومـن   : أي» َتن«فارس، وهي مركبه من 
  .حفظ: أي» پاس«

  .»الذخائر والتحف«ر الطنفسة يف وورد ذك
طنفسٓتا، ويف  ٔطَفْسٓتا أو: وامسها يف السريانية

  .طنفسَتا ٔطَفْسَتا أو: الكلدانية
  .TAPIS: ويف الفرنسية عن اليونانية

  
  
  

  .عن اليونانية TAPPETO: ويف اإليطالية
 .عن اليونانية TEPPICH: ويف اجلرمانية

 أو(رّقـع  يا أّم القمبـاز املْ ]: من كمام[
نفۤسـة  ر ۤلك ۤبيتۤين وْمرّبع، وصال لك ٕطصا) اْملطّبع

  .وسّداۤجة ٕلتِجي أمّۤك وتترّبع
أطلقوها على قفا ألية الغنم حيث ال  :الٕطْنْفسة      

  .صوف فيه
الّدبابـة،  : TANK: من اإلنكليزيـة  :الطْٔنگ      
  .املصفحة

آلـة  : »الَقفَعة«وضع هلا الشيخ أمحد رضا 
ا يسـتعملوا يف احلصـار يدخلـها    حربية كـانو 

احملاِصرون فتقي ظهورهم وميشون ا إىل احلصـون  
  .فينقبوا

  .ةگات والْطنوگعلى الطن ومجعوا الطنگ
: رلـٓو، يريـدون  گقّلعٓو وطن: يقولون :رٔگٔطن      

ووّقع له على : وسخر به، بنوا الفعل من الطنجرة أي
ـ    ر الطناجر عوضًا عن الطبـول والـدفوف واملزاه

  .استهزاء
ر يف هلجة جند مدلوهلا مدلول حلـب  گوطن

  .هذا
  .حكاية صوت الطنني: طونغور: ويف التركية

الـرقص  : TANGO: من اإلسـبانية  :وگالطن      
  .الشعيب
جارنا السمني طّنة ومرتوطّنـة   :يقولون :لٔطنّۤةا      
 كّلن طّنة وطّنة، صاروا مسّقعة طّنات، مـو  والدووا

ن أنا عم بتظّلم، شوف بتعرف، ال بتظ!. هيك؟ يا بو
خرج شـغل وال عمـل وال يف غـرية وال وازع،    

  .أخدوها من حكاية الصوت السفلي
  .انظرها  .الطبّنة: ويدانيها

  .التنوب: انظر :الْطنوب      
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ضّد َنِجس : مصدر طَهر وطُهر: عربية :الطّٔهأرة      
  .وَنُجس

واستمدت طهـارت التركيـة والفارسـية    
  .ديةواألور

) ّجنـس (جكارة بالطهارة ]: من كمام[
  .بلباسو
  .أطلقوه على املرحاض :بۤيت الطهأرة      
ضـّد َنِجـس   : َطَهر وَطُهر: من العربية :ٕطۤهر      
  .وَنُجس
: هرًا، الشيَء باملاءاجعله ط: طّهره: عربية :ٔطهّٔر      
  .غسله

  .َتطّهر، وهم سّكنوا: ومطاوعه
  .تطهُّر: واستمدت التركية

 ابن عمي طّهـر إبنـو  : يقولون :طّهر الصّيب      
  .ختنه، قطع َقَلفته: حفلة، يريدون وساوى لو

ُسّنت، ألنه سنة : ويف تركية يسمى االختتان
  .شرعية

شـائع، وال أراه   وهـو : »شفاء الغليل«يف 
  .عربيًا قحًا
  .طّهروه عند شيبتو]: من كمام[
بفرقـوا  يف حفلة الطهـور  ]: ومن عادام[

  .عاملعّزمني سّكر نبات
  .»الكناية«كما ذكره الثعاليب يف 

  .واخلتان فرض ديين عند اليهود
حلب يقومـون أنفسـهم ـذه     وحاخامو

املهمة، وذلك أنه يشّد الغرلـة مث حيبسـها مبلقـط    
معدين، مث يقطعها بسكني جرة واحـدة، مث يرفـع   
امللقط وينضح اجلرح بالعرق نفخًا من فمه، مث ميص 

لدم ويتفله ثالث مرات، مث يضمد اجلرح حسـب  ا
  .مقتضيات طب اليوم

  
  

غرلة ابنـها  » صفورة«وقطعت : ويف التوراة
  .حبجر

وحدثنا هريودوتـس أن املصـريني كـانوا    
  .خيتتنون

وال يزال االختتان جاريًا عند األقباط مع أم 
  .نصارى

  .ومثل األقباط األحباش النصارى
ــدى اكتشــاف أمرييكــا أن ــوحظ ل  ول

  .املكسيكيني األصليني كانوا خيتتنون
  .على أن مخسة أسداس العامل ال خيتتنون

نعود إىل حلب ونسمع الغـّزى حيـدثنا يف   
  :٢٤٧ص ١جـ» النهر«

إن كثريًا من الناس اعتادوا أن خيتنوا الولد يف 
اليوم السابع من والدته، كما اعتادوا ثقب أذن البنت 

ونـه دون أن  للقرط يف أثناء ذلك األسـبوع، فيختن 
يقيموا له حفلة، ومنهم من يفرد احتفـاًال خاصـًا   
وحيضر املغنني واملطربني، وتقدم له اهلدايا من أفـراد  

 غنمًا أو سّكرًا أو فريسل له أحدهم أرزًا أو: أصحابه
كٌل حبسب حاله، وبعـد أن  : بعض أقمشة حريرية

يفطر املدعوون ويطربوا يفتتح بقراءة قصـة املولـد   
ختامها جياء بالولد وخينت، وينصـرف   النبوي، ويف

الناس، وحتضر املغّنيات وتقبل النسوة فيبقني ذلـك  
  ...النهار كله، وجيمع منهن النقوط

وقال سليم اجلندي ما مؤداه يتحدث عـن  
ومىت بلغ الغالم سبع سنوات فأكثر دعا أبوه : املعرة

طائفة من أهله وأصحابه وأومل هلم، وقد تتلى قصـة  
حيضر املغنني، وأصحاب األب يقـدمون  املولد، وقد 

له هدايا من أرز ومسن وسّكر وحلي ونقود، ويلبس 
املختون أفضل ثيابه، ويوضع على رأسـه وصـدره   
احللي ويبقى هكذا حنواألسبوع، ويشم خرقة ملوثـة  
بالقطران، ويأيت الطالب وينشدون، وقد يطوفـون  

  .بالغالم راكبًا أو ماشيًا
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يًا وممسـكًا بثوبـه   راكبًا أو ماش: نقول حنن
  .الذي حول خمتتنه كي ال ميسه ويؤمله

  : يتابع حديثه» النهر«الغّزي يف  ىلإنعود 
وبعض الغرباء جيعل حفلة اخلتـان مسـاء،   
فيأكل املدعوون ويتغّنى املطربون، مث حترق املالعب 

  .النارية
ويف ثاين يوم ُتتَلى قصة املولد حبضـور نفـر   

  .لدقليلني، ويف ختامها خينت الو
أما سكان األطراف فقد اعتـادوا غالبـًا أن   

أـم   باخلتان على غري هذه الصورة، وهـي  حيتفلوا
يوملون صباح اليوم الذي يريدون أن خيتنوا الولد فيه، 
مث يركبون الولد باحللي واحللل على برذون ويركبون 
خلفه رديفًا، ويطوفون به يف شوارع البلد وأمامـه  

بغطـاء وردي ويف يـده    أحد شيوخ الطرايق مكلًال
أمامـه  عّقافة راكبًا على برذون يقوده أحد مريديه و

، وحيملون أعـالم  »البدوي«مجاعة يضربون طبول 
الطريق، مث يرجعوا إىل بيت املختون، وتتلى قصـة  

  .املولد النبوي وخينت الولد يف ختامها
ومن الناس من جيعل يف مكان نوبة الطريـق  

اعـة يطوفـون   عبارة عـن مج : هذه عراضة، وهي
بالشوارع وهم يلعبون بالعصي، ومنهم من يلعـب  
بالسيوف والتراس، ومنهم مدّرعون مشاة وفرسـان  
ومعتقلون رماحًا، ووراءهم رجل يقود بعريًا علـى  
ظهره منّصة مهندمة يقوم فيها رجل قد ألبس كسوة 
نساء العرب ويف يده صنوج، فريقص ويتخّلع حـىت  

وهذا الرجل الرّقـاص  يصل هذا املوكب إىل البيت، 
  .عبلة: يسمونه

وكثريًا ما جيرون هذا املوكب يف غري حفلـة  
  .االختتان

  .أفراح اليهود: ٢٦٤ص» النهر«انظر 
  .اخلتان: ٧٠٣ص ٤٧واهلالل س

  .يطلقها اإلسالم امسًا على االختتان :الْطهور      

أهل الْطهور مـا عنـدن   ]: من كمام[ 
  .ْفطور

  .لزّب الصّبيويطلقها اليهود امسًا 
: »أم احلـيط «يقـول األوالد يف لعبـة    :ُطو      

يريـدون أن  ) ويغمس يده يف التـراب (ُطوطراب 
: »طو«الالعب يعلن توقفه عن االشتراك باللعب، و

  .هذه حكاية صوت الزمر
...: الورقـة أو  طوى الثوَب أو: عربية :طوى      

  .بعض علىثناه، وضّم بعضه 
  .ْطٓوا: ويف السريانية

  .اطِوي هالسۤيرة]: ومن جمازهم[
  .أطلقوها على مدافع صباح العيد :ْطواب الرّز      
 جاء. اخلصّي، عن الفارسية: عربية :الٔطواِشي      

صحيح لغـوي وارد يف   وهو: »القول املقتضب«يف 
  .بعض كتب اللغة
  .الطواشّية، وهم أمالوا: واجلمع

  .واستعملت الكلمة يف العهد األيويب
عدا عن مهمتهما يف إعـداد   –تني وللخصي

أثر يف نبت اللحية وأثر يف خشـونة   -املادة املنوية 
  .الصوت ونعومته

من املرجح : ما مؤداه .٢١١ص ١٧س: ويف املقتطف
أن الليبيني أول من استخدم اخلصيان، مث اسـتمدت  
هذا منهم مصر فسورية فأسية الصـغرى فاملشـرق   

  .فاليونان
لـبالط اخلصـيان   واستخدم العثمانيون يف ا

  .حرم آغاسي: كثريًا، ومسوا خادم احلرم
  .وبيت الطواِشي يف حلب

 كل ألهل حارتو) تبعو(املا بفرجي : يقولون
  .مرة حبسبوه طواشي مدة

  .الطواشي بفرح بوالد غريو]: من أمثاهلم[
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يطلقوا على الزمر الصغري ينفخ فيه  :الٕطوّۤأطة      
فخـه ضـاغطة مـن    الصغار، وعلى زمر العربة تن

اسم اآللـة  : اللستيك وزمر السيارة، بنوه على فّعالة
حكاية صـوت  : من فعل طّوط يف هلجتهم من طوط

  .الزمر عندهم
: بعـّيط  مّيت وكلما عّصيتو]: من ألغازهم[

  ).الطّواطة(
وهم  -انظرهـا   – مصدر طاف: عربية :الٔطواف      

  .يستعملوا يف طواف احلّج خاصة
ج من احلجر األسـود يف  يبتدئ طواف احل

يقّبل سبع مرات وإن مل ميكن يشار إليه من : الكعبة
  .بعيد

يطلقوا على بائع الفاكهة، ومـن   :الٔطّواف      
تسميته هذه يعرف أنه مل يكن له دكان وأنه كـان  
يطوف على األحياء واألسواق حامًال فاكهته علـى  

  .ظهر دابة
على  لبالوع يطفوأطلقوها على جزء ا :الٔطّواۤفة      

أنبوبة قصبية، كما أطلقوهـا   سطح املاء من فّلني أو
فوق سطح زيت القنديل ويف وسـطه   على ما يطفو

ثقب تدخل فيه فتيلة القنديل اليت هي وسط دائـرة،  
ويكون جزؤها السفلي مغمورًا بالزيت وحتته املـاء  

  .وجزؤها العلوي يشتعل
 بنوا الطوافة من فعل طاف يف هلجتهم مبعـىن 

  .انظرها .طفا
طوال ما بتكشكشين أنا حببك، : يقولون :ٔطٔوال      
  .العمر، مدى الدهر: الَطوال: عربية

طوالة ماالفَلك عم : ؤطٔواۤلة لغة هلم يف طوال
  .بدور الدنيا بطلوع ونزول

كان عند أمحد بك الرفاعي : يقولون :الْطواۤلة      
  :ْطوالة فّيا أحسن اخليل، من التركية

  
  

اإلصطبل، وكـذا  : َتويَله: اْوَله عن الفارسيةت
  .مربط اخليل، قيد الدواب

  .الْطواالت: ومجعوها على
  .طوال: انظر :الٔطٔواۤلة      
ـ  طوان أو: من التركية :الٔطٔوان       وان، عـن  ات
سقف البناء يكون على شكل : ٔتأوه ؤتأيه: الفارسية
  .اَجلَملون

  .على الطوانات: ومجعوه
  .الرواِفد: جممع مصر وضع له

ٔتـأوه عـن   : الطّواية من التركية أو :الٔطؤّاي      
  .املقالة: تأبه: الفارسية

  .الطّوايات: واجلمع
: ْطوٓا وْطِويتٓا، ويف الكلدانيـة : ويف السريانية

  .ْطَوا وْطويَتا
الطّواية عّيرت املقالية قالت ]: من كمام[

  .تنيناتنا باملطبخ: ال
ْحواجب ضريت متل َدَنب ]: ممن تشبيها[
  .الطواية
وجيمعوا . اِملدفع: طوپ: من التركية :الٓطوب      
  .الْطواب: على
  .طواب الرز وطوخبانة: انظر

  .ٓتوپ وطٓوپ: ويف الفارسية
  .انضرۤبت طواب العيد: يقولون

  .وطٓوب يلحس وسطٓو]: من مسبام[
  .شوارب متل قشق الطوب]: من تشبيهام[
  .بتم الطوب حّطو]: تعاراممن اس[

أطلقوها على لعبة من ألعـاب   :لعبة الطٓوب      
النقاط اليت  ورق الشّدة، يتزايد الالعبون فيها يف مبلغ

جيمعها كل العب، فإذا تعهد العب حسب مزايدته 
ضرب طوب، : أن جيمع مبلغًا ومل يستطع ذلك قالوا

  .أفلس: يريدون
  .طّوب: انظر
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طـوب  : توب، يقولـون : فظونهويل :الطٓوب      
القماش، طوب اخلاصة، طوب الچيـت، وطـوب   

احلزمة : طوب: الورق، وطوب لستيك، من التركية
  .جتمع أشياء من نوع واحد

  .الْطواب: ومجعوه على
إذا وحدة وقـع عليهـا   ]: من كتاب اللباد[

وهّيه عـم بتشـتري بتكـون     غريو طوب چيت أو
  .هاحلرمة عليها ندر

أطلقوه لقبًا على حمشي الكوسا،  :وعطٓوب اجل      
  .يتخيلون أن ثغرته كفوهة املدفع تقصف اجلوع

الطوب انون، أطلقوه : يريدون :طٓوب انون      
  .على املدفع الكبري

اتسع : طّوب الطوب، يريدون: يقولون :ٔطؤّب      
بنوا علـى  . القذيفة فيه وغدا اليصيب اهلدف جمرى

  .فّعل من الطوب
الچفـت   طّوب التـّك أو : طلقوا وقالوامث أ
  .ةگواملرتينة والتفن

أفلس، : طّوب التاجر، يريدون: يقولون :ٔطؤّب      
بنوا على فّعل من الطوب مبالحظـة أـم كـانوا    

ا تاجرًا أفلـس  يطلقون قذيفة من املدفع إعالَن أن هن
شأن هذه القذيفة شـأن  : ل الناس ويعم اخلربفيتساء

  .آذن يعم فيه اخلربأذان امليت يف امل
طّوب شوية خـرق أوورق  : يقولون :ٔطؤّب      

: ودحشا يف البخش، بنوا على فّعل من الطابة ملعـىن 
  .جعل الشيء مثل كرة الطابة

  .طابة خيطان طّوب لو: يقولون
  
  
  
  
  

طّوب احلوش باسم مرتـو،  : يقولون :طؤّب      
 غايل، بنوا على فّعل من الطـابو  وهالتطويب كّلفو

  .انظر الطاّبو  .ملعىن سّجل امللك يف سجّل التمليك

واحد أرمين ختيـار سـّتيين   ]: من لوحام[
األربعينيـة،   توايل حوش ساكن فّيا هّوه ومرتو عندو

  .وما أجا لن ولد
: مرتو للكنيسة، قالت لو راد يسّجل حوشو

  .أل سجال بامسي أنا
ومـن   وأخريًا شاروا عليه يسّجال باسم مرتو

ا للكنيسة، ما منطّول عليك السرية، بعـدما  بعد موت
مبدة ماتـت مرتـو، ملـن     سجل احلوش باسم مرتو

  هيك؟  احلوش هلق؟ للكنيسة مو تصار
مـن أول سـنة    -هللا يصلحا أ –والكنيسة 

  .طالبت صاحبنا األرمين ببدل اإلجيار
آكل  يمامعي، واهللا ما عند! يا مجاعة ولك

  .هللا يفرجاوأتداوى، اصربوا تأ
مال بيت اهللا، حننه ما منصرب، وقـاموا  هادا 

  .الدعوى، وكسبوا الدعوى
مين عم ببيعوا باملزاد شوفن هّلق يف بيت األر

لتسديد آجار السنة الفايتـة، وبعـدا    يتوحمتويات ب
  .شوفن عم خبلوه مالدار

ما كان من هاخلتيار إال جاب مسدس عتيق 
: ضرب ْتَلت رصاصـات : وطق طق طق كان عندو

اهلوا، والتانية جرحـت الشـرطي،   وحدة راحت ع
والتالتة قتلت املوظف، وكمشوه وزّتوه يف احلبـوس  

وأجا يوم وصـار  . وحاكموه وحكموا عليه باملوت
انقالب الزعيم حسين الزعيم، وراد يثري الرعـب يف  
قلوب الناس، وأمر بشنق كل مـن حكـم عليـه    

  .باإلعدام، ومن مجلتهم هاألرمين املسكني
من مفردات اليهود خاصـة، مـن    :الطوباۤجة      

  .اإلسبانية مبعىن البشكري، منديل التنشيف
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  .الطوباجات: ومجعوا على
 من مفردات مثقي النصـارى، أو  :الطوبائي      

اجلناين، أي من أهل : الطوباوي، يقابلها عند اإلسالم
  .السعيد: ُطوٓبٓنا: اجلنة، من السريانية

  .عياملدف: من التركية :الطٓوبچي      
  .الطوبچّية: ومجعوه على

ويتندر من ال يقيم شعائر الـدين، فيصـّلي   
وال نّية،  َأصّلي صالة الطوجبّية بال أضو: متثيًال ويقول

 أهلـي أو  أبـوي أو  أو(ولوال خويف من شـيخي  
  .مادرت وچي عالقبلية) هاملراقبني جتّين الرزّية

  .مكان املدافع: من التركية :طٓوخباَنه      
مـن  : من مفـردات الثـاقفني   :پٓوغرافطٓو      
  .املساحة: عن اليونانية TOPOGRAPHIE: الفرنسية

تركية مبعىن أمِسك، كانوا يتندرون ا  :ُطوت      
» طوت شوين باغال«: تقليدًا لقول القانون چاويش

  .أمسك هذا وقّيده، أي متهيدًا لسوقه للجندية: أي
  .الطوط: انظر :الُطوت      

دخيلة، استعملت يف عهد املماليـك   :ْوخالَط      
مبعىن ذنب اخليل، وكانت شارة عسكرية ترفع أمام 
ذوي الرتب يف مواكبهم، ترفع على رمح وفوقهـا  

 أو *اثنتان كرة من ذهب، ويكون عددها واحدة أو
  .ثالثة حسب الرتبة

  .وباشا حلب كالوزير له ثالثة أطواخ
: العربية طلع عن طورو، من: يقولون :الٓطور      
  .احلّد، الَقدر، احلال: الَطْور

  
  
  
  
  
  

                                                
  .كذا في األصل -  *

  .طوَرا: طورٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
. الْطـوار : طوار، وهـم قـالوا  األ: واجلمع

  .تعدَّى طورو: ويقولون
  .الناس أطوار: ويقولون
ولفظـوا الطـاء   (الناس أطـوار  : وإذا قالوا

  .ةكان فيها اجلناس، وكان فيها التوري) معتمدين تاء
طّور الـدعوى،   امي برباعتواحمل: يقولون :ٔطؤّر      
حّوهلا من طور إىل طور، بنوها على َفّعـل  : يريدون

نقلها من : يريدون .الطور: انظر. من الَطْور مبعىن احلال
  .حال إىل حال

  .ْتطّور للمطاوعة: وبنوا منها
تطـّورت،   تطّور املرض، وأحوالو: ويقولون

  .واألمم طّورا الزمان
  .الطرباي:انظر :الٓطورٔباي      
: أو الطربيـد، مـن اإلنكليزيـة    :الٓطوربيد      

TORPID :القذيفة العنيفـة الـيت    اللغم البحري، أو
  .الطائرة النسافة أو تطلقها الغواصة أو

وطوربيد الغواصة يتحرك بعد أن يطلق مـن  
. لغمًا مائيًا فقـط  ١٨٦٢تلقاء نفسه، وكان قبل س

  .لطوربيداتا: ومجعوها على
مسي الطوربيد باسم مسك حبري عنيف يعيش 

ره وزعنفة رأسه ديف مياه أمريكا حيمل بني زعنفة ص
  .طاقة كهربائية يرسل منها صدمات إىل فرائسه

القذيفة كلمة  ووضعوا للطربيد مبعىن اللغم أو
، وهي سفينة قدمية كانت تستعمل لرمـي  »احلّراقة«

  .النريان يف احلرب
السفينة : TORPILLE: من الفرنسية :يلالٓطورپ      

  .اليت تلتقط األلغام
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بنوا الفعل من الطاروق على فٓؤعـل   :طٓؤرق      
  .مبعىن مشى فيه

  .الطاروق: انظر

  .طوۤرق: للذّمي -جهًال  –وكانوا يقولون 
يف حـارم، مـن   ] من قرى حلب[ :طورالها      
ب أرملة جبل اهللا، كما يرى األ: طور ۤإٓلٓها: األرامية

  .، ومثله يرى األب شـلحت ١٨٩ص ٣٨س: املشرق :يف
  . ٧٠ص

آلة خراطـة  : TORNO: من اإليطالية :الٓطورٓنو      
  . احلديد

  .الطورنوات: ومجعوها على
  .الطورنه جي :ومسوا من يشتغل به

  .الطورنه جّية: ومجعوه على
 قش بالتورنو وّچ فالن بّدو]: من كمام[

  ).ألنه جمّعد: أي(
ماال َذَنب لـه  : مؤنث األطوز عندهم :الطٓوزا      

  .من الطري
جيجة طوزا، نقرت جوزا، ]: من أهازجيهم[

  .ٔبه: كش، قالت لو: من مناخريو، قال ال
طوشوين هالوالد وطوشـوا  : يقولون :ٔطٔوش      

راشي وعقلي قد ما بقّزوا وبعيطوا، وأنا مطـووش  
  .انظرها  .بريد الطوشة؟ حتريف ٔدٔوش خلقة، ومنو

  .انطوش للمطاوعة: وبنوا منها
ُطوط ُطـوط أو  : الكلب ينادون جرو :ُطوط      

بلفظ النداء هذا، كمـا   طوت طوت، ومسوا اجلرو
، من الفرنسـية  »شوش« بـيسمي الطفل الكلب 

  .ضرب من الكالب الصغار: TOUTOU: العامية
  
  
  
  
  
  

  .الْطواط: ومجعوه على
  .ظرهاان  .الكوچ أيضًا: كما يسمونه

حكاية صوت الزمر والبـوق  : طيط أو :ُطوط      
  .عندهم
ما انتبه، مع  طّوط لو طّوط لو: يقولون :ٔطؤّط      
كتري، بنوا الفعل على فّعـل   قوي صوت طّواطتو أّنو

  .انظر الطّواطة  .املتقدمة» طوط«من 

  .ْتطّوط للمطاوعة: وبنوا منه
طح أش عبالو؟ ركب وطـو : يقولون :طٓؤطح      

): العربيـة (إجريه، بنوا على فٓوفع من طحا الشيَء 
  .مّده وبسطه

واَملطوطحـة  الطوطحـة  : ومصدره عندهم
  ).املصدر امليمي(

  .ْتٓطوطح للمطاوعة: وبنوا منه
متل : عم مبشي طوطحة من ضعفو: ويقولون

  .السكران
من مفردات الثـاقفني، نسـبة إىل    :الطوطميّۤة      

TOTEM اعتقـاد بعـض   : ة العامليةيف اللغات الثقافي
تحدرون من ساللة حيـوان  مم األقوام البدائيني بأ

ومـن  . نبات معني، فيقدسونه وال يأكلونه معّين أو
  .الطوطميني قبائل كثرية يف أوسترالية

 -هللا يرضى عليـه أ–هالولد: يقولون :الطٓوع
مصـدر طـاع،   : الَطـْوع : من العربية: طوع أهلو

  .اسم الفاعل بها أطلقوه مصدرًا وأرادو
: ومطاوعـه . جعله يطيع: طّوعه: عربية :ٔطؤّع      

  .َتطّوع، وهم سّكنوا
قرب منفوخـة  : الَطْوف: من العربية :الطٓوف      

  .تشّد إىل بعضها فوق سطح النهر للعبور عليها
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: اْملطوّۤف طّوفين ونّيمين عندو: يقولون :ٔطؤّف      
أكثـر الَطـْوف   : من العربية، طّوف بالشيء وحوله

  .جبهاته
طّوف املي، وطـّوف األرض  : يقولون :ٔطؤّف      

بعـد أن   -انظرهـا   – باملي، بنوا على فّعل من طاف
  .استعملوها مبعىن طفا
  .غّمر، غّرق: َطَيف: ويف السريانية

  .السيل الغِرق: عربية :الُطوفان      
  .ُطوفَنا: طوٓفنٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .الطوفانات: عون الطوفان علىوجيم
وإذا أطلقوا الطوفان عنوا به طوفـان نـوح   

  .كأن مل يكن سواه وكأنه غمر األرض كلها
  .٤٣٣ص ١٨س: انظر املقتطف

مسـتمد  (من بعدي الطوفان ]: من أمثاهلم[
  ).١٥من أمثال الفرنسيني قاله لويس 

من  وطربوٓشو كزلٓكوفالن ]: من كنايام[
  .أيام الطوفان

: يقول العب الطاولة اليهودي خاصة :طٓوَفس      
ميسـك  : هادا بطٓوۤفس الزهر ال تلعب معو، يريدون

  .أمسك: َتَفس: النرد ويتحّكم يف رميه، من العربية
َحْلي للعنق، كل ما : من العربية الَطْوق :الطٓوق      

  .استدار بشيء
. الْطـواق : األطواق، وهم قـالوا : واجلمع

وْطـواق  ... وق دهـب و طو طوق لولو: يقولون
القروّيات معظمها من العقيق األمحر، وهناك األسود 

  .واألبيض
  .ينعل الطوق البخنق صاحبو]: من كمام[

  
  
  
  
  

جعل له طوقـًا،  : طّوقه بالشيء: عربية :طؤّق      
  .أحاطوا به: طّوقوه، يريدون: وهم يقولون

  .تطويق: واستمدت التركية
  ...عدّوجۤيشنا طّوق ال: ويقولون

من عشائر سهل الغـاب يف جسـر    :الُطوقان      
  .الشغور
وطوۤلت أضافريو،  ٕطۤول شعرو: يقولون :ٕطۤول      

  .نقيض َقُصر: طال: من العربية
  .ٕبْطٔول: يطول وهم يقولون: ومضارعه

أنا ْطٕوْلت، حننه طٕولنا، : ويصرفونه كما يلي
وّۤه ٕطۤول، ٕهيّۤه ٕه ْطٕولتو أنۤته ْطٕولت، أنيت ْطٕوليت، أنتو

  .ُطوۤلت، ٕهنّۤن ُطولوا
أخـذًا مـن   (لسانو طول بّدو قص : يقولون

  ).قص فتيلة الْسراج
ال : فالن متل َدَنب اجلحش]: من تشبيهام[

  .ٕبْطٔول وال ٕبْقٔصر
  .وطۤول فيه باعٓو صاَهٓرو]: من استعارام[

ـ : عربية :الُطول       يض َقُصـر،  مصدر طال نق
  .وخالف العرض

سكان جزيرة تسمانية القريبة من أوسـترالية  
ال كلمة يف لغتهم تدل على الطول، ولدى تعـبريهم  

  .كالشجرة، مع اإلشارة: عن الطويل يقولون
طول مـا  : وهم استعملوها أيضًا مبعىن اُملدَّة

  .عشت ما بنَسى مجيَلك
. طـوال : األطوال، وهـم قـالوا  : واجلمع

ول اجلمعـة  طول النهار وطول الليل وط: ويقولون
وطول الشهر وطول السنة وطول الزمـان وطـول   

  ...الوقت وطول العمر و
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  .فالن سكران على طول: ويقولون
  .طول ما أنته خبري بيَتك خبري: ويقولون

  .طولة والطوالن والطوالين: انظر

  .بطول العامود فالن طولو]: من تشبيهام[
. فتـرين  وقّبيعتوفتر  طولو]: من كمام[
 َبْشِتي جتيـه الرزّيـة عطولـو   . زلغطوالو ولوعلى ط
. الطول طول النخلة والعقل عقل السـخلة . ضوروع
ا َبال جح طول عمرو). من كمات جند أيضًا وهو(
  .لّفة

ال يعجبك طـوال ولوحـة   ]: من جناسهم[
ويروى وهـزة خصـرا،   (خصرا طّلع حتت حصرا 

  ).يريدون أا وسخة
بعـّد  طول مالقمر معـي  ]: من استعارام[

  .النجوم بأصبعي
فلك عم بـدور  طول ما ال]: من حكمهم[

  ).يظنون أم يسجعون(الدنيا ْبطلوع ونزول 
  ]: من أغانيهم[

  )!أنت أو(يا ظريف الطول ويا عيوين أنا 
جعله طويًال، وهـم  : طّول الشيَء: عربية :ٔطؤّل      

طّول الزمان فيحذفون : طّول َتَأجا، يريدون: يقولون
  .املفعول

  .تطويل: واستمدت التركية
طـّول  . َبال تطويل سـرية ]: من كالمهم[
  .بصالتو

طّول . على فالن طّول لسانو]: من جمازام[
  .طّول روحو. بالو

الـدار  : لوا العمـر تالتة ْبطّو]: من أمثاهلم[
الْبطّول جبيب . الْوسيعة واملرا اْملطيعة والفرس السريعة

  .غنامي
  .وأجا باخليبةطّول الغيبة ]: من كمام[
بشنق  ال ْتطّول اَحلْبل إلبَنك]: من حكمهم[
ال تقطع َدَنب جحَشك بني ْتنني واحـد  . حالو فيه
  .قّصرتو: طّولتو وواحد بقول: بقول

علـى  ) العربية(بنوا الصفة من طال  :الٔطْوالن      
  .الطوالنة: َفْعالن، واملؤنث

: يقولـون يف النسـبة إىل الُطـول    :ينالُطوۤال      
  .ينوۤالالطوالين أو الط

قال الشـيخ  ]: من عثرات أقالمهم[ :الُطوۤلة      
متّنى له طولـة العمـر،   : ويقولون: إبراهيم اليازجي

  .طول العمر: وهذه من كالم العاّمة أيضًا، والصواب
طولة  طولة بال أو البيع والشرا بّدو: يقولون

  .روح
اهللا جييبك : وإذا أوشكوا على الغضب دعوا

  !طولة الباليا 
  ]: من هنهوهام[

  حننه اليوم يف حّيك! عريسنا احللو
  وكل الناس يف َفّيك! يا برج عايل                 

  سألت رب السما خيّليك َلبّيك
  مع طولة العمر لألحباب كمان خّيك                

امللك األشرف، حارب العثمانيني  :طومان باي      
  .ه ٩٢٢مع قانصوه الغوري سنة 

  .٢٣٧ص: انظر التذكرة التيمورية

  .الطّن: انظر :الطٓون      
: عن اليونانيـة  THONE: من الفرنسية :الٓطون      

THUNNON :كل البحار  ضرب من السمك يعيش يف
سيما يف البحر األبيض املتوسط، احلارة واملعتدلة وال

كغ، لذيـذ  تسعني  مخسة أمتار ووزنه حنو طوله حنو
  .طريًا وجمففًا ومعّلبًااللحم يؤكل 
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 فالن شايف حـالو، كـأنو  : يقولون :طٓوَنه      
ضرب الطونه، ال يسـتعملوا إال يف مثـل هـذه    
التهكمة، والطونه من أشهر أار أوروبا، ينبع مـن  
جنويب أملانية ومن سويسـرة مث يصـّب يف البحـر    

 كأنه ضرب أسـطول يف عـدو  : األسود، يريدون
  .لنهرالعثمانيني يف هذا ا

  .دانيوب: ويسميه اإلنكليز
  .دانوب: ويسميه الفرنسيون

  .دونا: ويسميه اريون واألملان
واستمد امسه العثمانيون من اريني واألملان 

  .طونا طونه أو: فقالوا
بنوا على ٕففّۤيَلة امسًا للزمر من طوط  :الطوّۤيطة      
  .انظرها  .وطيط

  .ضّد القصريالطول،  ذو: عربية :الَطويل      
  .الِطوال، وهم سّكنوا: واجلمع
الَطويَلة، وهم أمالوا، وقد يسّكنون : واملؤنث

  .طاءه
  .الَطويالت والْطويالت: واجلمع

  .من زمان طويل]: من كالمهم[
. طويلـة  إيدو. طويل لسانو]: من جمازام[

  .طويل الصرب. طويل بالو
  .أش َلك يف الطويلة]: من عكاكيزهم[
. طويل هبيل حبل اجلـبّ ]: من كمام[

. يف طولـو  الطويل بضّيع عقلو. طويلة خّدامة قصرية
مادمنا عاحلصرية ال هي . الطويل هبيل والقصري فتنة

قال . طويل الدقن قليل العقل. طويلة وال هي قصرية
  .قيم شي على شي: طويلة قال لو أقرع ودقنو: لو

. اللي باعو طويل ْلسانو طويل]: من أمثاهلم[
  .احلّق لسانو طويل صاحب

  
  
  
  

: من مفردات الثاقفني، مـن العربيـة   :الٔطويّۤة      
  .ما نطوي عليه النفس: الطوّية

  . طوّيت: واستمدا التركية
: يقول التجار يف مكاتيبهم وقـوائمهم  :الٔطّي      
وتقول . نا لكم طّيه نسخة عن صورة احلسابلأرس

: عربيـة .: ..طّيه قرار الـوزارة و : دواوين احلكومة
  .داخله
  .اسم الفاعل من طار: عربية :الٔطّيار      

] ممنوّكلنا العصفور بـالزرزور  ]: كما
  .طلعوا التنني طّيارين

أطلقوها على سائق الطّيارة وعلى كل  :الٔطّيار      
  .من مساعديه فيها

انوا يعتقدون أن بعض املشايخ ك :الشيخ الطّيار      
  .األقل تطري جنازم األولياء تطري أوعلى

  .الشيخ علي الدعش: انظر

أطلقوهـا  : من مصطلح صناعة احلرير :الٔطّيار      
على األسطوانة من القصب تدخل يف قضيب معدين 
وتدور بسرعة، لذا مسيت بالطّيـار علـى تقـدير    
الدوالب الطيار، مث من الطّيار يسحب خيط حريـر  

لـظ  وفّيات الثالث حسـب غ لشّلة ويلف على الكا
  .اخليط

» اآلثار اآلرامية«قال الدكتور داود چليب يف 
الطّيار كلمة عربية مسي ا حلركته ودورانـه   :٢٢ص

األرجح أنه مسـي يف   وقابلية انفصاله عن قاعدته، أو
  .»طيارًا«: مث حّرفوه وقالوا» َدّوار«األصل 
املبلغ الذي : من اصطالح لعبة الَبَكرة :الٔطّيار      

البـاش لـه، مسـي     ر املزايد ليكون حقيدفعه املقام
  .بالطّيار ألنه سريع الدور
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حسبنا مصـرّيات   لو: قال مقامر قدمي تاب
  .مرجية بتشوفا بلعا الطّيار وحدوقال

أطلقوها على غرفة كانت تبىن علـى   :الٔطّيارة      
  . السطح

  .الطيارات: واجلمع
  ]: من أغانيهم[

  صر طّيارهال قصر       وفوق القواهللا ال بين 
ن لى صفحة من الورقة امللّوأطلقوها ع :الٔطّيارة      
  .على مثانية أضالع من القصب يطّيروامثبتة 

وجيعل هلا ذنب من حبل تعقد فيه اخلـرق،  
ومهمته أنه حيفظ توازا ويكون هلا دفعًا مقابل شـّد  

  .اَملَرس إياها
وقد يشّد يف وسطها خيط فيه الورق الغليظ 

الورق من بعد طرياـا وينقـر علـى     فيتحرك هذا
  .سطحها

وقد يرسلون إليها مناديل ملونة معقـودة يف  
حمابس معدنية فتنجذب إليها، ويسمى كـلٌّ منـها   
  .الساعي، وقد جيعلون هذا الساعي َفَنرًا يضيء ليًال

وقد جيعلون هذا الساعي وعاء صـغريًا فيـه   
جروكلب، هذا إذا كانت الطّيارة كـبرية ميسـك   

  .شابان مرسها رجل قوي أوبطرف 
  .الطّيارات: ومجعوا هذه الطّيارة على
من كثري منها أيام  وكانت مساء حلب ال ختلو

  .هبوب الرياح
مث خلفتها طّيارة جديـدة أيـام أن دخـل    

إىل حلب، فأحدثوا قبة من الورق الرقيـق   االسبريتو
حول إطار رفيع معدين يتوسطه قطر معدين ضـموا  

ة مشربة مـن االسـبريتو،   يف وسطه إسفنجة صغري
ويشعلوا فيسخن هواء القبة وترتفـع، هـذا إذا مل   

  .حتترق
  
  

وبقيت الطيارة املتقدمة عشيقة كـثري مـن   
  .املولعني ا

 »البلغـة «وكنت أنا طّيرت منها يف فسحة 
  .اليت بنيت اآلن يف حي اجلّلوم

الطائرة، أطلقت حديثًا على املركبة  أو :الٔطّيارة      
  .ية يسّيرها حمّركاهلوائ

  .الطّيارات والطائرات: ومجعوها على
الطيـارة املدنيـة، الطيـارة    : ومن أنواعها

الشراعية، طيارة الرّكاب، الطيارة العسكرية، الطيارة 
  .املقاتلة، الطيارة املطاردة

وصنعت الطيـارات الشـراعية يف أواخـر    
  .١٩القرن

صنع تشانيوت يف الواليات  ١٩٠٣ويف سنة 
أول طيارة ذات حمرك، ولكنها مل تطر أكثر املتحدة 

  .من ياردات معدودة
ت حلب أول طيارة عثمانيـة سـنة   وشاهد

  .م١٩١٣
ومضيت إىل جبل السّن قرب قلعة الشريف 
متسك بيدي يد أّمي، والناس كلهم يلهجون بعبارات 

  : االستغراب والتكذيب، مع توزيع القصائد تقول
  السما طاير بالونيا شلون؟       يف ! يا شلون؟ خّيو

وكنت أتردد كثريًا آنئـذ إىل دكـان زوج   
حيبين ألنين أحـب   عميت يف باب أنطاكية وكان هو
  .حكاياته الدينية اليت كانت تلهبين

ما حدا من قبل طـار إال سـيدنا   : قال يل
مقعد كبري  سليمان، وشلون كان يطري؟ ساوى حلالو

دربزون متـل دربزونـات    من اخلشب والقش وإلو
رين وعّلـق بـأوطى   نا ماحلور، وجـاب صـق  بيوت

واحد من هون وواحد من هون،  الدربزون إجريهن
لن بأعلى الدربزونني شـّقة   وجّوع الصقرين، وعّلق

طار : هلاد وشّقة هلداك، وطار، والكتب بتقولحلمة 
  .طار: والدين بقول
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وكلما مررت اآلن بسوق باب أنطاكية ألقي 
ـ   يت الوديـع  نظرة إىل زاويته لعلي أجـد زوج عم

بطربوشه التومي ولفته شغل الطارة يبيـع ويشـري   
  .قشور الرمان، وال تفارق شفته ألفاظ الِورد

ويف جبل السّن شقوا الظْبطّية الطريق بـني  
الناس لتسري فيه الطيارة قبل الصعود، ومرق سـّواس  
بقربته يريد الصف الثاين فاصطدمت بـه الطيـارة   

  .وانقلبت
طّيـة يعيـدون   وال أنسى أن شاهدت الظب

» فتحي«الطيارة إىل مستواها وخيرجون منها الطّيار 
  .ووجهه ملثم، وشهدت يديه صفراوين

بّدن يطلعوا : ن حديث الناسويف العودة كا
  .هللا منتقم جبارلعند أهللا، إي أ

 واآلن أمسع هذه النغمة نفسها مبناسة غـزو 
  .الفضاء، لكن الصاروخ غزاه وغزاه

 مطار حلب سنةعدد الطيارات يف : إحصاء
  .مقلعة طيارة هابطة، ومثلها ٨٢٢ هو ١٩٦٠
قال الشـيخ  ]: من عثرات أقالمهم[ :اۤشةالٔطَي      

فعل هذا األمـر عـن   : ويقولون: إبراهيم اليازجي
عن : طياشة، وال وجود للطياشة يف اللغة، والصواب

  .طيش
  .الطيش: انظر

تطرح على علبة الدخان  أطلقها البدو :الٔطّياويّۤة      
يف أرض املضرب يلّف منها كل من أراد التـدخني،  

قبيلة طي اليت اشتهر كرمها، والنسبة  ىلإمسيت نسبة 
  .إىل هذه غري قياسية

فرق بني الواحد يعمل الشغلة : يقولون :ْبٔطْيبٓو      
مصدر ): العربية(ْبطيبو، حتريف الِطيب  مو أو ْبطيبو

  .انشرحت: طابت النفُس بكذا
 مـو : ك تساوّيا غصب العّنـك بّد: يقولون

  .ْبطيَبك
  
  

  .كل ذي رائحة عطرة: عربية :الِطيب      
  .ٓطُبو: ويف األشورية البابلية

  .طٓوب: ويف العربية
  .ٓطَبا: ٓطٓبا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .ۤطيب: ويف هلجات جنويب العرب واحلبشة
  .سوق الطيبية: انظر :سوق الِطيبيّۤة      
جعله طّيبًا، طّيب : طّيَب الشيَء: عربية :بٔطّي      
  .سّكنه، أّمله: خاطره

الصـابون اْملطّيـب   : ومن مصنوعات حلب
  ).أو البيلون بورد(والبيلون اْملطّيب 
طّيـب،  : لهقال : يريدون: طّيبلو: ويقولون

  .أقّره على عمله: أي
  .وبالو وعقلو فكرو طّيب لو: ويقولون
  .َتطّيب، وهم سّكنوا: ومطاوعه

خالف اخلبيث، : الطيِّب: من العربية :الٔطيّۤب      
طّيـب، فيسـتعملوا أداة   : وهم يقولـون أيضـاً  

  .استحسان وإقرار على عمل
  .طٓوب: ويف العربية

  .طَبا: طبٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
للمصادقة » طّيب«ويف لعبة البوكر تستعمل 

  .على قبول املبلغ املقامر عليه
  .الّطْيبة: واملؤنث
  .الطْيبات: ومجعها
  .زملة طّيب، وأكلة طيبة: يقولون

  !طّيب غنيمة يا كبار]: وينادي بّياع اخلّس[
  .الطّيب للطّيب: وينادي غريه
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طيـبني  : ويف لبنان ينادي بّيـاع الكعـك  
  .وسخنني
  .ل شي مع العافية طّيبك]: من أمثاهلم[

القحبة ال تعادّيـا  . كلما جعت بتاكل طّيب
الطبخة الطيبة بتطلـع رحيتـا   . ة الطيبة طعمّياواألكل
  .مالعصر

يـا  : ي طّيب قالت لواطبخ! يا مرا: قال ال
  .رّجال كّلف

دبَسـك  ! يا عمي: قال لو]: من كمام[
ليش ما أبّكر؟ لسان . من حنس عّمك: طّيب قال لو

أصله أن أرغموا يهوديًا علـى أن  (وأكل طّيب  حلو
را بّكـر  بك: وملا قالوا له لبنّية، فأكلهايأكل الكّبة ب

أبوك البصل وأّمـك  ). وصارت مثًال ....ليش: قال
  !التوم وهالرحية الطيبة من ْللك يا ميشوم

بقيد احلياة، ومل  أطلقوها على من هو :الطيّۤب      
  .»املنت«يذكر هذا املعىن يف 
  .الطْيبة: واملؤنث
  .الطيبات: واجلمع

  .بكل شي عالطّيب ْقرّي]: من أمثاهلم[
 مّيت شاقل طّيب كلما ضربو]: من ألغازهم[

  ).القبقاب: (بعّيط
  .الطّيب: انظر :ۤبةْيالٔط      
هللا عم أ ومن طيبة قلبو يقولون من ِطيبتو :الِطۤيبة      

: الِطيَبـة : بيعطيه هالبّياع الزعتر هاد، من العربيـة 
  .انظرها  .مصدر طاب

  .ساويتا بطيبة خاطري: يقولون
َهْي طنجرة حمشي يربق وَهي : ]من كنايام[

  .حلب، خباف من طْيبتا تاكل أصابيَعك معا
مجع الطائر، وقد يقع : الَطْير: من العربية :الۤطري      

  .على الواحد
  
  
  

  .الْطيور: وجيمعونه على
  . َطْيَرا: َطْيرٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .٥١٧و ٣١١ص  ٥٩س : انظر املقتطف
  .٥١٥ص  ١٠لد ا: وجملة الكتاب
  .٣ص  ٦٥٨عدد  ١٣س : وجملة الثقافة

  .وكتاب احليوان للجاحظ يف فهرسه

إن . غـريك  طار طريك وأخدو]: من أمثاهلم[
مثل عريب، واستمدته  وهو(الطيور على أشكاهلا تقُع 

من قول علي بن أيب طالب، واستعمل ). (جند أيضًا
  ).يف أمثال سورية ولبنان والعراق واملغرب

] ممنكل الْطيور ما بّتاكل حلما]: كما .
  .كان فّيا خري ما رماها الطري لو

صّفق  يف طري امسو: يقولون]: من اكتفائهم[
  . اهللا ما مجع إال وّفق: ) يريدون كمالتها(

متـل  . ود متل الطـري گار]: من تشبيهام[
أصله كان (الطري اللي شّخ على صليب قبة الكنيسة 

م شـخاخة طـري   يشوف قندلفت كنيسة كل يـو 
نصراين مع  حتمًا الطري ماهو: عالصليب، قال بذهنو

ـ ذلك  قفة بّدي أجّرب، وحط للوعراس الصليب ش
حلم خرتير، وتاين يوم ما شافا وشاف الوسخ، صار 

ال هونصراين وال هومسلم، احلقيقة جمهـول  : يقول
  ).وما هومعروف

كان ): حتكى لغاية أخالقية]: (من حكايام[
 طري، بياكل وبينهب مال الغري، شوفو يف جنينة عّمي

شقد فرحان؟ مّزين عنقود بعـود رحيـان، ال    شوفو
مالسما بوم، قـرمط   كأجا تفرح يا طري الشوم، كو

  .حلمك مع العضام
املاشي طـري والواقـف   ]: من استعارام[
  .حجر

عليه صوت بّرتل الطري مـن  ]: من كنايام[
 يطـري  وال  ال طري. ما يف ببيتو شي ينقر الطري. مساه

  ).أرض صحراوية: أي(وحش يسري 
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  !يا طري وياللي يف السما]: من أغانيهم[
  : غريه

  إن كان ما يف ورق ال كتب عجناح الطري
  ن كان ما يف حرب بدموع عينّياوإ                

الطري القّوال األمحر وسـّن  ]: من اعتقادهم[
  .هدول مبنعوا القرينة: اس الغزالالديب ور

  .القرينة :انظر

أطلقوها على الطفل يعقدون  :الطري األخضر
صغري، مث ميررونه أمام خطيبتـه   له عقد الزواج وهو

  .وهي مزينة كالعروس، ويعتقدون أنه فأل حسن
  .انظرها  .أطلقوه على اخلّفاش :طۤير اللۤيل

  .جعله يطري: طّير الطائَر: عربية :ٔطئّر      
. يل نـومي  طّير. طّير ثروتو]: من جمازام[
 أو(طّير بركة املصاري . راسو بالسيف طّيرلو ضربو
القهوة والچاي بطريوا . جبحشنتو طّير وظيفتو). الغّلة
  .النوم

: وإذا بدر من أحدهم ما يثري الدهش قـالوا 
  ).على حّد قول احلّشاشني(طّيرت للي البلعة 

  .طّير برقّية]: ومن تعبريام احلديثة[
  ).يتبّول: يريدون(را يطّير مْي : ويقولون

  .طّقش: والشام تقول
  .َكَسْر ْمٔرّش: ومحاة تقول

  .اللي بعّد الغّلة بطّير بركتا]: من اعتقادهم[
أي (مع بنات نعـش   طّيرو]: من كنايام[

  ).أحلقه بالسماء
  .»طار«مصدر : عربية :الٔطَيرٔان      

  .شركات الطريان]: من تعبريام احلديثة[
  
  
  
  
  

اليومة بباب جنان البّطـيخ  : يقولون :الۤطيس      
  .العدد الكثري: الَطْيس: من العربية: طيس
: مصدر طـاش : الَطْيش: من العربية :الۤطيش      

  ..جاز ومل يصبه: خّف ونزق، السهُم عن الغرض
  .الطايش: الطاِئش، وهم قالوا: والصفة منه

أصل التعبري قيل يف طفلة امسهـا  : عۤيۤشة طۤيۤشة      
هذا املصدر الذي مبعـىن  : وصفت بالطيش »ةعيش«

  .اسم الفاعل، مث أطلقت على كل طفل طائش
  .حكاية صوت الزمر وغريه: طِيط      

  .آخر الزمر طيط]: من كمام[
ألمحد تيمور باشا » األمثال العامّية«يف  جاء

ولألديب الظريف السيد حممد عثمان جـالل   :١ص
» العيون اليواقظ« :ّملا طبع كتابه ١٣١٥املتوىف سنة

  : ومل يصادف رواجًا
  راجي اُملحال عبيُط       وآخر الزمر طيُط

  ).األبله: -عند العوام–العبيط (
الفرق بني السراج وبـني  ]: من تشبيهام[

  .»سبحان اهللا«و» طيط«اللمبة متل الفرق بني 
الذرة : أطلقوها امسًا على الطبيخ التايل :ِطيطا      

ترك مريقة، مث يصّب عليها مقلـي  البيضاء تسلق وت
استهجانًا هلا، كأا تستحق  »طيطا«الزيت، مسوها 
  .»طيط«: أن يقال فيها

العجـل،   وعّبدتو طّيعتو مرتو: يقولون :ٔطّيع      
  .جعله يطيع): العربية(حتريف طوَّع فالن فالنًا 

اخليال الطائف يف : الَطْيف: من العربية :الۤطيف      
  .النوم
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  .اإلضافة فيه بيانّية: طيف خيالو: هلموقو
من مفردات الثاقفني، أطلقوه حـديثًا   :الطۤيف      

  .على قوس قزح وألوانه السبعة
: مسوا به ذكورهم من التسمية العربية :ۤطيُفور      

َطيفور، وبه مسي أبوزيد البسطامي الصـويف، عـن   
  .عصفور صغري: َطْيفور: الفارسية

استنيتوطيلة الليل، حتريـف  : لونيقو :الِطيۤلة      
  ).العربية(َطوال الليل 

: الطني والطيَنـة : والطينة، من العربية :الِطني      
  .التراب وغريه جيبل باملاء

  .الطينة: انظر

  .طيَنا: طينٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
تۤا يـاهللا  ياهللا ش: يهتفون يف دعاء االستسقاو

  .طني حننه زغار مّنا طحني
: أي(فالن متل طني الشتا ]: من تشبيهام[

ال : الطينـة : أي(فالن سكران طينة ). وسخ ومزعج
هات حجر هات : فالن متل البّنا عاحليط). يتماسك
  .طني

اضروب هالطينة بـاحليط  ]: من استعارام[
  .إذا مالزقت بتعّلم

: يريـدون (هيك  فالن طينتو]: من جمازام[
  ).فطرة تكوينه

  :ية يتمثلون بهمن شعر العرب
  وجّرة أبرزوها        واخلمُر فيها َكميَنه
  مشمُت رحيَة فيها     فرحُت سكران طيَنه

  .انظرها  .لقبوا به املامونّية :ةِطني اجلنّۤ      

لقبوا به طبيخ الربغـل جبانبـه   : َحَجر وطني      
  .اللبنية
  .طاله بالطني: طّين احلائَط :عربية: ٔطّين      

  .التطيني: ومصدره
  .اْملطيّۤن: واسم فاعله عندهم

. القطعة من الطني: الِطيَنة: من العربية :الِطيۤنة      
  .الطني: انظر

ال : فالن سكران طينـة، يريـدون  : يقولون
  .يتماسك كما ال تتماسك الطينة

كل سنة ْمنشـتري طيـتني   : يقولون :يّۤةالٔط      
دون  قمردين، أطلقوا الطّية على صفحات القمردين

اسم الواحدة مـن طـوى   : غريه ذات وزن معلوم
  ).العربية(الشيَء 
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الظاء 
ُخّص بـه  حرف عريب  هو: قال اخلليل]: ظ[      

  .لسان العرب ال يشاركهم يه غريهم
، ولفظته دون إخراج الظأّّ: ومسته هلجة حلب

  .ضامل: أبدلته ضادًا فقالت يف ظامل اللسان فيه، أو
  .ة الثالثة من االستعمالويأيت يف الدرج

ورمست العربية الظاء طاء وأعجمتها مراعاة 
أن معظم الظاءات العربية هي طاءات يف األراميـة  

نطـر   هو) العربية(اليت أمدت  العربية خبطها، كنظَر 
  .يف األرامية

  .والظاء حرف هجاء صحيح
  .من احلروف اللثوية كالثاء والذال وهو
ثخـذ  « من الـروادف اموعـة يف   وهو

  .»ضظغ
  .احلرف السابع عشر يف هجاء املشارقة وهو
  .ن يف أجبديتهماحلرف السابع والعشرو وهو

عاة وجعل السابع عشر يف هجاء املشارقة مرا
  .اءإىل مجع مشل األشباه فتال الط

  .ورمزه يف حساب اجلّمل يعدل التسعمائة
  . هجاء املغاربةيف احلرف الثالث عشر وهو
  .ن يف أجبديتهمالعشرواحلرف السادس و وهو

  .ورمزه يف حسام اجلّملي يعدل الثمامنائة
: أصـب َظّأ : وكانت كتاتيب حلب تتهجاه

  .ِظ: ظُ ،َظّأ أخض: َظ، َظّأ أرفع
: وجارت حلب أحيانًا كثرية اللفظ التركي

ظـابط، ويف  : فلفظت الضاد ظاء فقالت يف ضابط
  .فاۤيظ: فايض املال

  .حرف الضاد: انظر

جائز يف كالم العرب أن : عرايبوعن ابن األ
يعاقبوا بني الضاد والظاء، فال خيطئ من جيعل هذه يف 

  .موضع هذه
  

  .٢٢٥للدكتور مطر ص» حلن العامة«وانظر كتاب . ض: انظر

): تلفظ ظـابط (ضابط : من التركية :طالظاۤب      
اصطالح عثماين لكل ذي رتبة عسكرية بنوه علـى  

  .عليهقوي ): العربية(فاعل من ضبطه 
وهلجة حلب جتمع الظابط علـى الٕظّبـٔاط   

  .طوالٕظبّٔ
وبعد ذهاب األتراك صاروا يلفظون ضـادها  

  . الضابط: انظر  .ضادَا

واستمدت الرومانية الظابط مـن التركيـة   
  .ZAPEIU: فقالت

  .فالن مشغول مع الظّبط]: من كمام[
مجـع  : من التركية عن الفارسـية  :الظابطان      
  .الظابط

شـب ظاظـه،   : يقولونالظاظا،  أو :الٔظأظه      
: »ظاظـا «م وأنيق اللبس، مـن  امليح القو: يريدون

عشرية كردية كبرية يقيم كثري من أفرادها يف عـني  
  .العرب

  .واجلمع الظاظات
  ]: من شعرهم[

  .كربوا علينا وصاروا يف البلد ظاظات
  .مسوا ذكورهم به :ٔظاۤفر      
اسم الفاعل مـن  : الظاِلم: ةمن العربي :الظاۤلم      
  .انظرها  .ظلم

الُظّالم والَظَلَمـة، وهـم رّدوا يف   : واجلمع
  .األول وأمالوا يف الثاين
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  .ظاِلم: واستمدت التركية والفارسية
ْديـار الظـاْلمني خـراب    ]: من حكمهم[

وسادت هذه احلكمة يف سورية ولبنان وفلسـطني  (
  ).ومصر والعراق وجند

غازي ابن السلطان صـالح   :ويبالظاۤهر األي      
  .ه ٦١٣الدين األيويب، توىل حلب، مات س 

  .الضاهر بيربس: انظر :الظاۤهر بيَبرس      
احلادثة : من مفردات الثاقفني، عربية :الظاِهرة      

الطبيعية اجلوية املرتقب وقوعها كالربد واحلّر واملطر 
  .والثلج والضباب والربق وقوس قزح والصاعقة

  .الظواِهر، وهم أمالوا: عواجلم
كتب : جيارون التعبري التركي ويقولون :الٔظْبط      
سـّجل  : ظبط، وانكتب ظبط اجللسة، يريدون حبقو

احلادث، وكتب ما وقـع يف اجللسـة،    بشأنه سجّل
حفظه : ضبطًا) العربية(واألتراك وضعوها من ضبطه 

حفظًا بليغًا واستعملوها اصطالحًا ملا تقدم بعـد أن  
  . ظوا ضادها ظاءلف

  .انظرها  .الظبطة: وبنوا منها

احملكمة ظبطت أموال املتـهم  : يقولون :ٔظٔبط      
وات ما خّلوا وال بّقوا، وحننه املرتزقة صايرين گوالبي

قهـره،  : ضـبطه : ْخطيفة، تعبري تركي عن العـريب 
  .استوىل عليه

  .انظبط: وبنوا منه للمطاوعة
: لظبط فقالتواستمدت األلبانية من التركية ا

ZAPT.  
احلرامّية وظبطوا املسـروق،   كمشو: يقولون

  .القوجلّية ظبطت التنت املهّرب
 وأختـو  الولد ظبط درسـو : يقولون :ٔظٔبط      

مظبوط، من العربيـة   ظبطت قبل مّنو، وفالن شغلو
أتقنـه،   :ضـبط العمـل  : بعد أن لفظوا الضاد ظاء

  .صححه، وزادوا معىن احلفظ: كتاَبال
  

مظبوط، وسـاعة   كلو واهللا حكيو: يقولون
  .جامع الكبري جنب احلضرة مظبوطة

أحكي لك املظبوط إال ]: ويقول املتمّجك[
  اجلنبو؟

اظبوط كالَمـك  : وإذا ُشِتم أحد قال للشامت
  ).اظبوط هاللسان كوبشّقو أو(عم بقول لك ٔها 
  .انظبط للمطاوعة: وبنوا منه

  .انظرها  .األظبط: واسم تفضيله

ظّبط شغلو، فيبنون من ظـبط  : يقولون :طٔظبّٔ      
  .املتقدمة على فّعل للمبالغة

  .ظّبط الربغي: ويقولون
  .تظبط للمطاوعة: وبنوا منه

ظبّۤط مليح ال تقع، بنوا علـى  : يقولون :ٔظبّٔط      
عمل بكلتا يديـه بعـد أن   ): العربية(فّعل من َضِبط 

  .ثّبت واستمسك: لفظوا الضاد ظاء، وهم يريدون
ظّبط إن كنت بتظّبط، : ولون للمهدد خبطريق

  .أختك ظّبط إن كنت أخو: أو
اصطالح تركي للبوليس عن مـادة   :الٔظْبطي      
  ).العربية(ضبط 

  .الضابط: انظر

  .الظبطّية: ومجعوه على
واستمدا الفرنسية من التركية لدى التحدث 

  .ZAPTIEH: عن تركّية وقالت
 ا ناموسوهاد! يفدح الشتو]: من كمام[

  .متل ناموس الظبطّية
طّلع على قماشتا شـوف  : يقولون :الٔظٔبطيّۤة      

ظبطّية شغال، بنوا املصدر الصـناعي مـن الضـْبط    
بسكون البـاء، وهـم   ( احلفظ، اإلتقان): العربية(

مجع الظبطي، مث جاروا : فتحوها متييزًا هلا عن الظْبطّية
  ).يف الضاد اللفظ التركي
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  .الزر: انظر :الٕظّر      
تعبري تركي استمدوه من األتـراك  : ٔظٔرْريٓوق      
  .رالضر: مبعىن

: ضرب لـوظرط، يريـدون  : يقولون :الٕظْرط      
ومجعوها . صّوت من فمه صوتًا يشبه صوت التفليت

  .الّظروطة: على
من بيت الظرط ما بطلـع  ]: من كمام[
  .ْمَأّدن

خلاسـرة مـن   أطلقوها على الرمية ا :الٕظْرط      
  .رميات النرد عند املقامر بكعاب النرد

  .الظروطة: ومجعوها على
  .زرزر: انظر :ٔظرٔظر      
  .الزرزور: انظر: الٔظرظور      
ْبهالظرف ماحدا بْأَمن حلدا، : يقولون :الٔظْرف      
  ).العربية(ظرف الزمان : يريدون

  .الُظروف، وهم سّكنوا: واجلمع
  .ظرف: ارسيةواستمدت التركية والف

شرب  استّنيتو: من تعبريهم عن ظرف الزمان
يلـة  گشرب أر شرب ْسبيل أو: ومل يقولوا(سيكارة 

  ...).أو
شي  اصرب لك شي نص ساعة أو: وإذا قالوا

ظرف الزمان وكـان  » شي«شرب سيكارة كانت 
  .بعدها بدًال

ْظروفنا ماهي كويسـة، َحَسـب   : يقولون
  .الظرف
  : كان فاستعملوه يف مايليأما ظرف امل :الٔظْرف      

  
  
  
  
  
  
  

 .املغّلف: انظر  .يف مغّلف الرسائل -١

الُظروف، وهـم سـّكنوا، وزادوا   : واجلمع
 .الْظروفة: أيضًا

وورد ذكر ظروف املكاتيب يف أوائل القرن 
  .الثامن عشر

واخترع ظروف املكاتيب جتار مدينة بريتون 
لترا، مث استمدها منـهم الفرنسـيون سـنة    گيف إن

١٨٥٠.  
  .انظرها  .ظّرف املكتوب: وبنوا منه فعل

  .تظّرف: وبنوا من ظّرف للمطاوعة
يف قّبعة فتيلة اللمبـة تغطـى بـاجلرس     -٢

 .املشقوق وسطه لتخترقه الفتيلة
  .الْظروف والظروفة: ومجعوه على

» السّكر عنرب«ومبا أنه من النحاس يعلن بياع 
  .أنه يبادل به وزنًا بوزن

ين الذي كانوا يضـعونه  يف الوعاء املعد -٣
حتت فناجني القهوة، واليوم يصنع من مادة الفناجني 

 .الطبق: نفسها ويسمونه
ظرفنا املكاتيب وبعتناها، بنوا : يقولون :ٔظٔرف      

من ظْرف املكتوب فعل ظرفه أي أدخله يف الظرف 
  .املذكور

  .انظرف للمطاوعة: وبنوا منه
جحشة بنت : شويف هالبنت: يقولون :ٔظرّٔف      

جحاش، لكن كلما أجوَّا خّطـابني بتعمـل حـاال    
بنوا علـى  : خجالنة وبتلملم شفافا وبتظّرف حكيا

كان كّيسًا، حسن ): العربية(فّعل للتعدية من َظُرف 
  .اهليئة

: ويكثر أن جياروا هلجة الشـام ويلفظوهـا  
  .زّرف
الصفة املشبهة من َظُرف َظْرفًا : عربية :الٔظريف      
  .كان كّيسًا، َحَسن اهليئة: وظرافًة
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الِظراف والُظَرفاء، وهـم سـّكنوا   : واجلمع
ويكثر أن جياروا هلجة . الٕظٔرفا: األول وقالوا يف الثاين
  .الزريف: الشام وأن يلفظوها

ظريـف وظرافـت   : يـة واستمدت الترك
  .كوظريفانه وظريفل

واستمدت اليونانية احلديثة الظريـف مـن   
  .ZARIFES: التركية فقالت
  .ZARIF: ثلها الرومانية فقالتوم
  !ظريف يا كوسا]: من نداء باعتهم[
  ]: من أغانيهم[

  !يا ظريف الطول ويا عيوين أنا
  .زعبط: انظر :ٔظعٔبط      
  .الزعبوط: انظر :الٔظعبوط      
َظِفر : ظفر مبطلوبو، من العربية: يقولون :ٕظۤفر      

  .فاز به: َظَفرًا املطلوَب وبه وعليه
  .انظفر فيه وعليه للمطاوعة: منهاوبنوا 

  .ضفر أيضًا: »ظفر«وقد يقولون يف 
  .ظفر: واستمدت التركية
  .ظافر: ومسوا ذكورهم

نعـين  » الِظفر«من  ونرى أن معىن الَظَفر هو
التاتئ العظمي يف أطراف األصابع كان يطـول يف  
اإلنسان البدائي وكان يتخذ منه سـالحًا، وعليـه   

قهره واسـتوىل عليـه   : يهعل يكون معىن ظفر به أو
  .وأنشب أظفاره يف جسمه

من صَبر ظَفر استمدوها من ]: من حكمهم[
  .»َصَبر«جماراة لفتحة » ظفر«العريب، وفتحوا فاء 

ٕخـْرج السـفر،    ط لـو گظ: يقولون :طگظ      
 وميتـو  أْكلـو : كـل اغراضـو   ط لوگض: معناها

حتريف ضبط بلفظ ضـادها ظـاء   ... و وسيكارتو
  .كافًاوجبعل بائها 

  
  

مسوا ا اجلندّي اهلارب من : طيگعسكر اظ
ط املتقدمة ُبنيت على صـورة  گاجلندية كمًا، من ظ

: أمر املخاطبة شأن بعض األتراك يف خماطبة الـذكور 
ك هذا األمر وال أنت ال خيص: أي» أنيت ما بكّسك«

  .يعنيك
  .الفيء: الِظّل: من العربية: الٕظّل      

: وهم قالوا.... ظالل والِظالل واأل: واجلمع
  .الْظالل

  .ۤصل: ويف العربية
  .ۤطٓلَال: ۤطٓلٓال، ويف الكلدانية :ويف السريانية

  .ِصلو: ويف األشورية البابلية
: ويف هلجـات جزيــرة العـرب واحلشــبة  

  .ضللوت
: عرب بظل مخت: اريتگويف ملحمات أو

  .دخل يف ظّل خيمة
  .أنا بظّلك: يقولون

لورد وْتذّكر ليـايل  نام بظل ا]: من أمثاهلم[
  .الربد

 أو( *فالن ْبخاف من ظّلـو ]: من كنايام[
  ).جبان: من َخيالو، أي

بلحقـك   إينا شي بتتركـو ]: من ألغازهم[
  ).الظّل: (بنهزم مّنك وما بتقدر تكمشو وبتلحقو

  .ذهاب النور: عربية :الظالم      
  .ۤصۤلمٓوت: ويف العربية

  .الزلط: انظر :الظّْٕلط      
   

                                                
  :وهي كناية قديمة، قال ابن رهيمة   *

  عجبت لزينب أنى سرت     وزينب من ظلها تفرق    
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  .زلط: انظر :ٔظٔلظ      
  .الزلطة: انظر :الٔظٔلطة      
  .زلغط: انظر :ٔظٔلغط      
  .ألقى عليه الِظل: ظّلله: عربية :ٔظّلل      

  .ٔطۤلل: ويف السريانية
  .املظّلل بالغمام: ولقبوا النيب

  .جار عليه: ظلمه: عربية :ٔظلم      
  .، وهم رّدوا...الُظلم و: ومصدره

  .ظاِلم، وهم أمالواال: واسم فاعله
  .ظامل: انظر

  .الظّالم والظلوم: ومبالغة اسم الفاعل
  .انظرمها

  .انظرها  .األظلم: وأفعل التفضيل منه

ْطَلم، ومثلـها يف الكلدانيـة   : ويف السريانية
  ).كالمها بالطاء املهملة(

  .ظاملاَنه وظامللك ومظلوم: واستمدت التركية
إدعي  رو. هللا رادوالظلم ماأ]: من كالمهم[

  .على من ظلمك
! ياما كفرنـا : قالوا: وعظ كاهن حليب فقال

: قـال لـن  ! ياما ظلمنا: وطّنشت ْلكن، قالوا: قالن
غفرت : ارمحنا قال لن! يارب: وسكت ْلكن، قالوا

  .ْلكن
  ]: من أغانيهم[

  ظلمتيين! البنت تقول ألمها             يامو
  أّول خطيب األجا             ليش ما عطيتيين

  تاين خطيب األجا           دينوعلى ديينو
  أّمونة عالليمونة شامة واهللا: غريه

  على شانك ظلموين خايف ْمَن اهللا         
ما ظلمك  من قامك بسعرو]: من حكمهم[

 .إَلك يـوم ! ظامل ال تكون مالدعا ال ختاف، ياظامل
من حكـم جنـد    وهو(الظلم بالسوّية عدل بالرعّية 

  ).أيضًا

ظلـم  : هللا جيرينا مـّنن تالتة أ]: ممن أمثاهل[
مـن حكـم   . احلّكام وكيد النسوان وْعناد الرهبان

  .برزقوما ظلم
فقط مبالغة » اْملظّلمني«: استعملوا منها :ٔظّلم

ياما يف احلـبس  : ومنه جاء قوهلم. هلم يف املظلومني
  .مظّلمني

ذهاب : الُظلَمة والُظُلَمة: من العربية :الٕظْلۤمة
  .النور

الُظَلم والُظْلمات والُظُلمات، وهـم  : واجلمع
  .م يف مجع املؤنث الساملرّدوا يف مجيعها وسّكنوا الال

  .الظّالم: من مفردات الثاقفني، عربية :الٔظلوم      
ما أخـذ  ): العربية(حتريف الَظليَمة  :الْظليۤمة      

  .منك ظلمًا
الطاق طاقني،  ظّم على أسعارو: يقولون :ٔظّم      

: انقطع جلب هالبضاعة من أرضا أّنو سببووهالظّم 
الضاد ظاء تـأثرًا   ظبلف -انظرها  –) العربية(من ضّم 
  .بالتركية

  .انظّم للمطاوعة: وبنوا منها
  .زمط: انظر :ٔظٔمط      

  .انظمط للمطاوعة: وبنوا منها
من مفـردات البـدو، يقـول     :الٔظَمنطوط      

والكيـف   شّرابني التنباك َغَدوا ظمنطوط: متهكمهم
» زْمرطـوط «لدّراجني السيكارة، لعلـها حتريـف   

طيط  تصويتة الزمر بإرساله صوت طوط أو: يريدون
  ..استهزاء وسخرية

حدوث اَحلـَدث   اعتقد برجحان: عربية :ٔظّن      
أنا بظـن يف  : وهم قالوا أيضًا. مع احتمال النقيض

  .أنا أمه: احلرامي، يريدون هالزملة أّنوا هو
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  .انظّن للمطاوعة: هاوبنوا من
  .كل ظن ظّنوإّال هالظّن ال تظّنو: يقولون

  ]: من نوادرهم[
 أظن امسك عمرو -
 ظّن -
 أظّن محلك متر -
 ظّن -
 يين شويمعأظن بّدك تط -
 .كل الظنون ظن إال هالظن -

أظن بالناس كما ظين أنـا  ]: من حكمهم[
  .بنفسي
  .السّيئ الظّن: عربية :الظّنان      

عي التصحيح والظّنانـة، وهـم   وجيمعونه مج
  .الظّنانة: مجعوه أيضًا مجعي التصحيح وقالوا

ال تدخل بيت ظّنان وال تدوق ]: من أمثاهلم[
  .زاد مّنان

اللوح : ُزمب: من التركية: الظْمب أو :الٕظْنب      
  .اخلشيب الثخني

  .الْظنوب والْظنوبة: ومجعوه على
  .الظنبة: انظر :الٕظْنباۤية      

  .زنبط: انظر :ٔظْنٔبط      
آلة ُيثقب : ُزْنبه: من التركية: الظنباية أو :ةالٕظنۤب      

  .ا جلد احلذاء ليدخل فيها ربطة احلذاء
  .الزنبوط: انظر :الٔظْنبوط      
  .الزنطاري: انظر: الظنطارّية أو :الٕظْنطاري      

  
  
  
  
  
  
  
  

  .انظرها  .مصدر زنطر :الٔظنطرة      

  .السيئ الظّن: عربية :ونالَظن      
  .املّتهم: عربية :الٔظنني      

  .نينات فقطالظنينني والظ: وهم مجعوها على
  .برز بعد اخلفاء: عربية :ٔظٔهر      

  .الُظهور، وهم رّدوا: ومصدرها
  .انظهر للمطاوعة: وبنوا منه

  .وقد يبدلون الظاء ضادًا
واستمدت التركية ظاهر وظاهرًا وظـاهري،  

  .لفارسيةومثلها ا
  .ومثلها األوردية استمدت من العربية

وقـت الشـدايد بتظهـر    ]: من حكمهم[
  .العقول، إذا ظهر السَبب بطل العَجب

للحكيم ألتونيـان؟   أش ظّهرو: يقولون :ظهّٔر      
أّنومايف البالد أحسن مّنو، بنوا علـى   بتعرف؟ ظّهرو

  .فّعل للتعدية من ظهر الالزم
  .ظّهرت: وبنوا مطاوعها فقالوا

ظّهـر  : قال -كعادته  –» الرائد«على أن 
  .بّينها بفعل بعض املواد الكيماوية يف القلم: الصورَة
انفردت حلب بإطالقه على املخ، ويف  :الُظوظ      

  :أصله املذاهب التالية
مبعىن املـخ،   DZOUDZ: أا من األرمنية -١

 .مذهب األب رفائيل خنلة وهو
معناه يف » ظالظو«الصواب أن  وهو: نقول

األرمنية ليس املخ بعينه، إمنا معناه ما يف طيات العظام 
  .الدهنية دمن املوا

معناه أعلـى  » ظٓوظ«: أا من الكردية -٢
كل شيء، منها قمة اجلبل، ويؤنس بأن املخ منـها  

صـغري العقـل    :يريـدون  .زٓوَزك: قوهلم يف سبام
 ).أداة تصغري يف الكردية: والكاف(
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معناه ما يف  EUZ: »أوز«التركية  أا من -٣
اللباب، وعلى هذا حرفـوه إىل   اللب أو الداخل، أو

 .ظوظ
  .الْظواظ: ومجعوه على

  .على ْظواْظ املٓور]: نادي بياعهوي[
  .املور:انظر

ويشحن معظم ظواظ حلـب إىل بـريوت   
  .بالربادات

الظوظ املسـلوق واملقلـي   : ويتخذون منه
  .ّجة بظوظوسلطة الظوظ والظوظ بروبة والع

قبل : حدثين رفيق بدت عليه آثار النعمة قال
أن تدخل الربادات حلب هداين تفكريي إىل شـحن  
ظواظ من حلب إىل بريوت، الحظت هادا من فرق 
السعر الكبري، وقمت وّجنرت علب وصّفحتا بالتوتية 

بوز، وبعدا اتفقـت  ح وجعلت يف كل علبة نص لو

روس الذبايح  مع بّياعني القّشة كل صباح يكروا يل
وأعّبي ظواظا يف هالعلب وأسافر أنا بنفسي لبريوت 

  .وأبيٓعن وأرجع لغريا ولغريا
حتّسب هالعمل هّين، لكن كنت شـّب  وما 

مامين، واشتريت يل قطعتني ملك، وبعـدا أجـا   
  .الّرباد، وأنا بعيش هّلق من هامللك

  .أهايل حارة املعادي بياكلوا ظوظ مجل
أكل ظوظ جحـش  فالن ]: من كمام[
  .وأخنٔوت
ظّوۤظت معي من جوعي وأنته : يقولون: ٔظّوظ      

أصابه  فتل ظوظ رأسه أو: ما ظّوظت معك؟ يريدون
  .بنوا على فّعل من الظوظ  املتقدمة: الدوار

  .تظّوظ للمطاوعة: وبنوا منها
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  العين 
  .الۤعني: حرف الَعْين، وهم يقولون]: ع[      

ن مبعىن حاسـة البصـر،   عۤي: ويف الكنعانية
  .ورمسوها دائرة رمزًا للعني
  . ۤعا، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

  . ورهوالعني حرف هجاء صحيح جم
  .ويعّد من أحرف احللق

  .ويأيت يف الدرجة الثانية استعماًال يف العربية
  .احلرف الثامن عشر من اهلجاء املشرقي وهو
  .ء املغريباحلرف العشرون من اهلجا وهو

وعّده اخلليل احلـرف األول، وبـه ّمسـى    
  .معجمه

  .احلرف األول أيضًا» احملكم«وعّده 
  .وعّده سيبويه احلرف الثالث

احلرف السـادس عشـر يف األجبديـة     وهو
  .املشرقية، وكذا املغربية

ويرمز بالعني إىل السـبعني عنـد املشـارقة    
  .واملغاربة

: عني أَصب: وكانت كتاتيب حلب تتهجاه
  .ِع: ُع، عني أخض: َع، عني أرفع

بعد األلف، وإذا  وهلجة مالطة فيها العني وهو
تطرفت العني عندهم َلفظوها ألفًا، فيقولون يف طلـع  

  .تال وقال ومسا: وقلع ومسع
رحت عبۤيتنا وركبت عحمـاريت  : يقولون :ع      
  ...حرف استعالء و: العربية» على«موجز : البيضا

بالعني وحدها مـن   تزاءجوهلجة بلحرث اال
  .عالبيت: على إذا وليها ساكن

عقوَلك طلـع اْحلسـاب غلـط،    : يقولون
  .حسب قولك: يريدون

  
اسم صوت عندهم يزجر بـه احلمامـايت    :عا      

  .الطري، وقد تكرر

  .العيلة: انظر :العاِئلة      
صيَّره ذا : عاب الشيَء يعيبه عيبًا: عربية :عاب      

: ا عيـب، واسـم الفاعـل   صار ذ: عيب، والشيُء
  .العايْبة: العاۤيب، واملؤنث: العاِئب، وهم قالوا
  .انعاب للمطاوعة: وبنوا منها

  .ال يا عايبة أل]: من سبام[
الضرف املا بنتفخ عايـب  ]: من استعارام[

  ).معيوب أو(
  .الفرس األصيلة ما بعيبا جليال]: من أمثاهلم[

اسم الفاعل مـن  : العاِبد: من العربية :العاۤبد      
  .انظرها  .عبد

  .عاِبد: واستمدت التركية والفارسية
  .فخذ من قبيلة التركي يف أرباض حلب :العاۤبد      
  .المه: عاتبه على كذا: عربية: عاَتب      

الِعتاب واملعاتبة، وهـم سـّكنوا   : واملصدر
  .العتب: انظر  .فيهما، وأمالوا يف الثاين

. فجّرتو رتو، قاتلتوقّد: عاتبتو]: من أمثاهلم[
إذا رجعـت  : غطِّي سيقانك قال لن: قالوا للمشنوق

  .عاْتبوين
ما بـني املنكـب   : العاِتق: من العربية :العاۤتق      
  .والعنق

  .العواِتق، وهم أمالوا: واجلمع
 أخد على عاْتقو الضـاهر بيـربس  : يقولون

  . عۤين أعمال كتري عظيمة ما بشوفا إال اللي عندو
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  .أنياب الفيل: عربية :عاجال      
  .عاج: واستمدت الفارسية

  .العاجة، وهم أمالوا: والقطعة منه
الَضـجاج  : وتسمي العربية العـاج أيضـاً  

  .واَملَسك
  .وتعترب إفريقية أكرب مصّدر للعاج

وتتخذ من العاج للرفاه واألة أشياء كثرية، 
مقابض السكاكني، مقـابض الفرچايـات،   : منها

  .مفاتيح البيانو، السبحات، التماثيلكرات البليارد، 
. واستخدم العاج منذ عصور ما قبل التاريخ

ووجد بني آثار مصـر وآشـور وبابـل واليونـان     
ومتحف . والرومان واليابان واهلند والصني واألندلس

مبجموعته العاجية يف جناح أرسالن طاش  زحلب يعت
 األثرية اليت يعّدها علم اليوم أندر جمموعة عاجيـة يف 

  .العامل
انفـراد  : تعبري أورپي يراد به :الربج العاجي      

  .إنسان باألة والرغد اخليايل
الربج : ٢٩٥ص» فقه اللغة«يف  *وقال السامري

  .الربج العاج: العاجي، والفصيح أن يقال
اخلامت احلديـدي  : حملظور أن تقولا ما: نقول

  .واخلامت احلديد؟ كالمهما صحيح
  .٧٣٨ص ٢١س: انظر املقتطف
  .٦٨٤ص ١جملد ١س: وجملة الضياء

: فالن عم بعاجزين، يريـدون : يقولون :زعاَج      
يؤذيين، مل جند هلا أصًال، وظين أم بنوا على فاعـل  

  .**من زعجه دون ترتيب أحرفه
  .اَملعاجزة واْملعاجزة: وجعلوا مصدره

  
  

                                                
 .لدكتور إبراهيم السامرائيهوا -  *

ما المانع من أن يكونوا قد بنوها من العجز وأرادوا  -  **
  .بالغ في إيذائه حتى جعله يعجز عن الدفاع:      بها

اسم الفاعل مـن  : العاجز: من العربية :العاۤجز      
  .انظرها  .عجز

العواِجز، وهم أمالوا، ومجعوا أيضًا : واجلمع
  .الَعَجۤزة والٕعّجز: على

على املؤسسة الـيت  » دار العجزة«وأطلقوا 
  ...يأوي إليها العواجز ويطعمون وينامون و

  .دور الَعَجزة: ومجعوها على
  .عاجز: واستمدت التركية والفارسية

  .بادره ا: عاجله بضربة: عربية :عاَجل      
املسرع، مقابل : العاِجل: من العربية :العاۤجل      
  .اآلجل

جواب عاجـل وبرقيـة عاجلـة    : يقولون
  .وحماكمة عاجلة، وكشف طّبي عاجل

  .عّجل: انظر

عاِجـل  : واستمدت التركيـة والفارسـية  
  .وعاجًال
ارتّد إليه، رجع إليـه،  : عاد إليه: عربية :عاد      
  .صار

. العـٓوۤدة : وهم قالوا... العوَدة و: ومصدره
  .َعد: ٓعد، ويف الكلدانية: وعاد يف السريانية

  .حاجة عاد: واحلماصنة يقولون
ما عاد يتحّمـل  : واستمدوا من الغرب حنو

سلطوا النفي على حدث املستقبل بعد أن ثبت : الربد
  .يصرب ىما عاد بق: يف املاضي، ومثلها

ما عاد يطيق : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .ما يطيق الشغل: ابهالشغل، خطأ، صو
إن . صـقول عيد واصقول، عيد وا: يقولون

عاد على ما كان . عدت شفتك بّدي أكّسر راَسك
  .ما عاد يف وقت. عليه
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  .ينعل البعيدا وما بزيدا: ويقولون
) يؤنثونـه (عادت املـي  ]: من استعارام[
  .ارّيا

  !عيد املاضي يا قاضي]: كمام من[
  .خاصمه، صار له عدّوًا: اداهع: عربية :عاَدى      

ال تنصح اجلاهل بتعاديـه،  ]: من حكمهم[
والقحبـة ال  . عاِدي باْشَتك وال ْتعاِدي أهل حاْرَتك

القحبة ال تعاديا بتقـيم  . تعادّيا واألكلة الطيبة طعمّيا
ـ   . بتحّط اللي فّيااللي فيك و  وحباللـي بـّدك ْتَص

  .وْتماسيه ال تعاديه
  .وزن، سوَّى: ل بني الشيئنيعاد: عربية :عاَدل      
اسم الفاعل مـن  : العاِدل: من العربية :العاۤدل      
  .انظرها  .عدل

  .عادل: ومسوا ذكورهم
الثاين، حممد بن حممد من امللوك  :امللك العاِدل      

  .ه٦٤٥األيوبية، قاتل أخاه يف حلب، مات س 
 ما يعتاده اإلنسـان : العاَدة: من العربية :العاۤدة      
منط من التصرف : ما يعود إىل عمله تكرارًا، أو: أي

  .والسلوك يعتاد فُيفعل دون تفكري
وهم قالومها ... العادات والعواِئد و: واجلمع

  .وسّهلوا مهزة الثاين وأمالوها
. عادت وعادات وعادًة: واستمدت التركية

  .ومثلها الفارسية
من التركيـة  » عادًة«واستمدت القرواطية 

  ADET: فقالت
  .أيضًا ADET: ومثلها األلبانية فقالت

  .ْعٓيَدا: ْعٓيدٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  
  
  
  
  

َحَسب العادة، خارق العادة، فوق : ويقولون
  .العادة، ما يف عادة

 العادة عم حتكي معو، مـو ]: من كالمهم[
َبـَذكرك  : يريدون بالعادة( ت ما بقيت ْتلّقشوحلف

  ).ما يعهد عادتك أوخالفت العادة  بالعادة أو
والعادة يا أخا احلمى سنة جرى على حتقيقها 
اآلباء واألجداد واتبعها اجليل واحترمها وعّدها مـن  

  ...سّنة الكون
وللعادة يف حلب سلطان، على أن الزمـان  

  .يزال يعملحذفها، وال عمل كثريًا يف تعديلها أو
العادة ما جيت اليوم عالقهوة، : يليومثلها ما

دَّى صاحبك وما سّلم، العادة مـا شـربت   العادة ع
للك شحطتني َنَفس، العادة السـنة مـا سـافرت    

  .لدريكيش
 بتقـّل سـعادتو   البغّير عادتو]: من أمثاهلم[

العادة ). على لفظ يدانيه –من أمثال جند أيضًا  وهو(
. كل شي عادة حىت الْعبادة. يف البَدن ما بغّيرا الَكَفن

: مثل األخالط األربعةيريدون (العادة خامس طبيعة 
الدموي والبلغمي والصفراوي والسوداوي، وأضيف 

  .الشحادة عادة). إليها العصيب أخريًا
رجعـت حليَمـه لعادتـا    ]: من كمام[
  .ما يف عادة: احرتوا قالوا: قالوا للكالب. القدَميه
أجتـا،   املرا أجاها العادة أو: يقولون :العاۤدة      
  .احليض: يريدون
  .اصطالح حديث للثاقفني :العاۤدة السّريّۤة       
  ).العربية(تعبري تركي من العادة  :عادًة      
 ىلنسـبة إ : هادا شي عادي: يقولون :العادّي      
  ).العربية(العادة 
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عادي وعـادي َشـي   : التركية واستمدت
  .ك مبعىن البساطةوعاديل

  .َهْي شغلة عادّية: يقولون
ن مفردات الثـاقفني، مـن   م :الكسر العادّي      

الكسر املطلق خـالف الكسـر   : مصطلح احلساب
  .املقيد بالعشرة: العشري

  .الكسر العشري يف عشري: انظر

  .واستمدته التركية
: وضعها سعيد الشـرتوين مقابـل   :العادّيات      

ARCHEOLOGIE     أخذًا من قبيلـة عـاد، وجـرى
حجـر  : املصنفون أن َيِصفوا ما قدم من البناء بقوهلم

ولومل يكن من  –عادّي وقصر عادّي ومغارة عادّية 
  .»عاد«صنع 
ْوَلك يـا  : يقول قائد الشّدّية :يا اوالد العاديّۤة      

: فيجيبه املؤمتون بـه ) وميّد يف اإلمالة! (اوالد العادّية
وميـدون يف األمالـة، ظـين أن    » وۤيـه « أو» ۤإيه«
قوم يعدون مجاعة ال: العربية» الَعِدّي«من » العادّية«

  .للقتال
  .يف ما تقدمإال وال يقولوا 

وحمتمل بقّوة أن تكون من جنويب اجلزيـرة  
  .احلارة: العدّية: العربية
نعـوذ بـاهللا، ال    أعوذ باهللا أو: يقولون :عاذ      

جلأ : مبعىن) العربية(» عاذ«يستعملون من جمرد فعل 
نـون   أو» أنيت«واعتصم إال مضارعه مبدوءًا مزة 

  .تأني
أعوذ باهللا  –أنا شرت عليه ]: من متچكام[

  .-من قولة أنا 
  .ْبصري أنا أعمال؟ أعوذ باهللا: ويقولون

» عـمَّ  جزو«بعد أن خيتم طالب الكتاتيب 
حتت الرحلـة َسـَرق    قل أعوُذ َدْنَدل بوزو: يهزج
  .اللحمة

 يأثرون عـن األتـراك أن  ]: من نوادرهم[
أش ) نخواجه نصـر الـدي  : (تيمورلنك سأل جۤحا

ملوك بغداد ّمسوا حالن  بتسميين أنته بعد ما بلغك أّنو
  ؟... املتوكل على اهللا واملستنصر باهللا و

 .»أعوذ باهللا«بسّميك 
الالئم السيما : العاِذل مبعىن: من العربية :العاۤذل      
العواذل، تـرد يف شـعرهم   : ومجعوه على. يف احلب

  : فقط، منه أغنيتهم
  ر           حتِت ّيف الياِسمنيلنسك! ياهللا يا حّبي

  ّمو        والعواذل ناِيمنينقطف الورِد على ا
أعطاه إياه على أن : عاره الشيَء: عربية :ٔعار      
  .يرّده

  .انعار: وبنوا منها للمطاوعة
مطران حلب : »منشور جرمانوس حّوا«يف 

وال : يريـد (وال يعريون ويستعريون «: ١٨٠٧سنة 
من بعضـهن بعـض    اغ ولولوَمص) يعرن ويستعرن

  .»كلّيًا
  .»غّرة«انظر املنشور كامًال يف 

  .عرينا سكوَتك]: من استعارام[
عريين وّچك ألقضي مصاحل ]: من كمام[

  ).كأن جيعله ممسحة تشطيف(فيه 
: يعري حبلٓو بقول اللي ما بّدو]: من أمثاهلم[

  .نۤاۤشر عليه حنطة
ترك أهـل   ه أّنوعارٓو وعّيب علي: يقولون :عار      
بنوا اـرد مـن عّيـره    : وشّد مع الغريب حارتو

  .عابه): العربية(
  .انعار: وبنوا منه للمطاوعة

  .التعيُّر: عار المننق: التركية واستمدت
  .العيب: عربية: العار      

  .اليوم يوم أخد التار وكشف العار: يقولون
  .ويرددها مالعب الطاولة تندرًا
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 كار مالو املالو. نار وال العارال]: من أمثاهلم[
  .للدار البنت إذا سلمت مالعار بتجيب العدو. عار

العربيـة  » عـار «مـن  : من التركية :عارٕسز      
أي من : أداة السلب والنفي: »سز«املتقدمة، بعدها 

  .ال عار عنده وال خيجل
  .انظرها  .منها» العرصة«وظين أن 

مبعـىن  » عار سـزلك «وبنت منها التركية 
  .الفَجارة وعدم احلياء

بزقوا يف وچ العارسوز قال ]: من كمام[
     لتتـوازن  » عارسـز «حرفـوا  (هي مطرة متوز : لن
  ).»ّمتوز« بـ -على زعمهم  –

ناقض كالمه، قاومه، : هعارض: عربية :عأرض      
سـار حيالـه،    :مبثل صنيعه، يف املسـري  باراه فأتى

: قصيدَة بالقصـيدة قابله به، وال: والكتاَب بالكتاب
  .بوزا وروّيها: نظمها على جها
  .ال تعارضين: يقولون

  .ِبرااملانع، الع: العاِرض: من العربية :العاۤرض      
رين، صار معي عرض يل عارض أّخ: يقولون

  .عارض
حالة احلرب حالة عاْرضـة غـدۤا   : ويقولون

  .برتول
  .العوارض والعاْرضات: وجيمعوا على

  .ْضة السقف وعارضة البابعإر: ويقولون
اسم الفاعل من : العارف: من العربية :العاۤرف      
  .عرف: انظر  .َعَرف

  .عارف: واستمدت التركية والفارسية
ومسى األتراك ذكورهم عـارف وعـارف   

  .حكمت، وهم جاروهم
  
  
  
  

من يعرف النظام : من مفردات البدو :العاْرفة      
  .الَقَبلي وحيكم به

يا عاْرٕفْتنا ويا عإرْفـة  : للعارفة وويقول البد
واشـتهر  ! اهللا وما أخفـاه  والشاف َحّگ! ضاةگال

  .العاْرفة بذكائه
تلـت أوالد   أب عنـدو ]: من حكايـام [
  : بعد موتو غنمة وكانت وصيتو ١٧وخّلف 

 .األكرب يورت نص هالغنم ابنو -١
 .يورت تلت هالغنم لوسطاينا ابنو -٢
 .هالغنم *الزغري يورت تلت ابنو -٣

مات األب وما عرفوا، راحوا لعند العاْرفـة،  
غنمة وخلطـا   بعدما مسع الوصية قام جاب من عندو

، وعطا للكبري نّصـا  ١٨بني غنم أبّون، صار العدد 
، وعطا للوسطاين تلتا يعين ستة، وعطـا  ةسعتيعين 

: للزغري تسعا يعين غنمتني، صار جمموع ما أعطـى 
  .، وأخد غنمتو١٧=  ٢+٦+٩

القضاء عند عرب : ٥٣٢ص ١٢س: ر جملة امع العلمي العريبانظ
  .البادية

: واملصدر. قاتله، زامحه: عاركه: عربية :عأرك      
الِعراك واُملعاركة، وهم سّكنوا أوهلمـا وأمـالوا يف   

  .الثاين
كل اْجلَمال ٕبْتعۤاۤرك إال مجلنـا  ]: من أمثاهلم[
  .بۤاۤرك
ـ : يـة والْعيۤاۤرة، عرب :العأرة       ة والعارَيـة  راالع
  .ما تعطيه غريك على أن يعيده لك: والعاِرّية

  .العيارة: انظر

   

                                                
  .تسع: هكذا في األصل، والصواب -  *
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  .من ليس عليه ثياب: عربية :العاري      
. واستعملوه جمازًا مبعىن املتجرد مـن صـفة  

  .كالم عاري عن الصحة: يقولون
  .احتاج إليه: عاز الشيُء فالنًا: عربية :عاز      

  .طاوعةانعاز للم: وبنوا منه
اهللا ال يعيز دّية لَدّية وال خّية ]: من دعائهم[

  .خلّية
االحتيـاج إىل  ): العربية(حتريف الَعَوز  :العاۤزة      
  .الناس

عازة الناس صعبة، فيسّكنون الـزاي  : ويقال
  .لدى اإلضافة

 وعـازٓتو  عآمو: ويقولون ملن رفض اإلحسان
لتكـون علـى وزن   » وعـازو «: يقولـون وقد (
  ).»وعامو«

  .بأم الستة ْبهار وال عاز اجلار]: من أمثاهلم[
وال : ينادي بيـاع التـوم  ]: من نداء الباعة[

  !عاْزة اجلريان يا توم
هلا  LAZARISرهبنة امسها األوروپي  :العازاريّۤة      

  .فرع يف لبنان منذ القرنني
  .وقد ينعتوا براهبات احملّبة

 مهمتها العناية بالفقراء واليتـامى واللقطـا  
  .والعميان واملقعدين واملرضى

مسعت من يلعب بالكونكان ]: من نوادرهم[
  .ورقي متل بناديق العازارّية: يقول

: اصطالح كهربائي وضعوه للشاترتون :العاۤزل      
  .لفلفات مصّمغة تعزل الشريط املوجب عن املنفي

كما أطلقوه على الوسط الذي ال تؤثر فيـه  
  .الكهرباء

  
  
  
  
  

  .صار ذا حياة: ربيةع :عاش      
  .العيشة واَملعيشة: واملصدر عندهم

  .العاۤيش: واسم الفاعل عندهم
ينادي بيـاع السـمك   ]: من نداء باعتهم[و
  .عايش بدّمو: األسود

عاش : واستمدوا من الغرب هتافهم بتأييدهم
  . عاش عاش، وهذا مستمد من الغرب

 وسـط  هو: يريدونفالن عايش، : ويقولون
  .نيًا وال فقريًاليس غ: حياته يف

وإذا دعا أحدهم صاحبه إىل أن يأكل معـه  
  .ٕعْشت: أجابه

وما » تفّضل«يف كلمة : وإذا أكل أجابه خبيل
  .»عشت«يف كلمة 

عاش : وإذا طالت غيبة صاحب مث رأوه قالوا
  .من يراك

تعـيش  : أحدهم قال له الشامت وإذا نكب
  .وتاكل غريا

ـ عيش يا ]: من كمام[ ديش تيطلـع  گ
  .يشاحلش

. البعيش كتري بشوف كـتري ]: من أمثاهلم[
إذا . ال عاش مايل بعـد حـايل  . عيشة اَملداراة صعبة

  . كان الطحني والربغل يف البيت عشت وغّنيت
من عاش باحليلة . من ترك الۤشيء عاش َباله

  ).من أمثال جند أيضًا وهو(مات فقري 
خالطه وصاحبه : عاشره معاشرة: عربية :عاشر      
  .عه كثريًاوعاش م

  .معاشرت: واستمدت التركية
  .معاشرت أيضًا: واستمدت األوردية

اللي بّدٓو يعاۤشر أرواح مـا  ]: من كمام[
. اللي بعاشر الَبهيم مبوت سـقيم . يكون نّواح بّدو

من عاشر . كٓول ٕكْره واشراب كره وال تعاشر كره
من عاشر القّصاب أخطا . اوالد الزنا هسبت ماينَدم

يريـدون  ( القرد يف كيسو: وقد يزيدون(ب وما أصا
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والكلـب   والدم يف قميصـو ) النحس وقلة الربكة
صابون ماتاجرت محوي ما عاشرت بأيش ). جليسو

  انكسرت؟
عاشر القوم أربعني يوم بتصري ]: من أمثاهلم[
  .منّٓن وفيّٓن

  .الواقع بعد التاسع: العاِشر: من العربية :العاۤشر      
اسم الفاعل من : العاِشق: العربيةمن  :العاۤشق      
  .انظرها  .ٕعۤشق

الُعّشاق وهـم رّدوا، والعاْشـقني   : واجلمع
  ...والعاْشقات

: واستمدت الفارسية والتركيـة واألورديـة  
  .عاشق
جايب الغالل قدميًا، ّمسي : والعاشوري :العاشور      

  .بذلك ألنه جييب العشر
ًا العشار، وبنوه على فاعول حتبب: وأصل امسه

  ).مع أن العشار ال حيبونه(
  .وبيت عاشور والعاشوري يف حلب

  .العاشوري: انظر

ۤعٓسـَرا  : ۤعٓسرٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).وكالمها بالسني املهملة(

تقع بـني التدريبـة   ]: من حارام[ :عاشور      
  .أن سكنها عاشور بعني، يبدووسقاق األر

  .وبيت عاشور يف حلب ويف الدير
: -وتقصـر   –العاشـوراء  : عربية :العاشورا      

  .عاشر يوم من شهر حمّرم، وفيه ُقتل احلسني بن علي
 يطبخـون فيـه  : يف حلب]: ومن عادام[

احلبوب، وكان يوزع جمانًا يف املشهد، ويف العاشورا 
يقف ثالثة أوأكثر من الشّحادين علـى األبـواب   

  :ينشدون
  
  
  
  

  تاَج العلى طه النيب     فاز من صّلى على تا        
  باملصطفى جدَّ احلسني                

أما حفالت نواح الشيعة يف العراق وغـريه  
  .فعظيمة

يوم العاشورا  البكّحل عيونو]: من اعتقادهم[
  .ما برمد بعدو

ويعتقدون أن يف جامع األموي حجرًا أسود 
يف حائط القبلية غربًا من أعاله، وهذا احلجر يقطـر  

دم حزنًا على احلسني يوم عاشورا، وعلى هذا منه ال
احلجر األسود كان وضع مشر رأس احلسني يوم مـّر  

  .من حلب إىل الشام
  .٩١ص: انظر منظومة الشيخ وفا

  .٢١ص ٢جـ: للجندي» تاريخ املعرة«و
  .١٢ص ٩عدد ١س: وجملة الثقافة

ينادي بيـاع  ]: من نداء باعتهم[ :العاشوري      
سٓتق، أي منسوب إىل كـروم  عاشوري يا ف: الفستق

أجود الفستق احللـيب   ، وهو-انظرهـا   –بيت عاشور 
  .املشهور

وبيت العاشوري يف القّطانة يزاولون الِكرامة 
  .منذ القدمي

: عاصره: من مفردات الثاقفني، عربية :عأصر      
  .كان يف عصره

  .ْمهَعْصر مبعىن املعاِصر: واستمدت التركية
  .الريح الشديدة: العاِصفة: لعربيةمن ا :العاْصۤفة      

  .العواِصف، وهم أمالوا: واجلمع
قابلوا اخلطيـب  : واستمدوا من الغرب قوهلم

  .بعاصفة من التصفيق
: العربيـة  من مفردات الثاقفني، من :العاْصۤمة      
قاعدة البالد، مقـر احلكومـة، مسيـت    : العاِصمة

ـ   ا بالعاصمة ألن فيها ملكًا يعصم الـبالد أي مينعه
  .احلاضرة والَقَصبة: وحيميها، وقدميًا كانوا يسموا
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  .اسم الفاعل من عَصى: عربية :العاصي      
  .عصي: انظر

  .واستمدا الفارسية والتركية
ر يف سورية ينبع بالقرب مـن راس   :العاصي      

بعلبك متجهًا إىل حبرية محص فسهل محص فحمـاة  
  .رب السويديةفأنطاكية، فيصب يف البحر األبيض ق

  .كم٥٠٠طوله 
فخذ من احلديديني يقيم يف أربـاض   :العاصي      

  .حلب اجلنوبية، يعرف بأبوعاصي
  .وفخذ من البومخيس من عشائر الباب

مسوا ذكورهم عاطف، جـاروا ـا    :عاۤطف      
  .األتراك
شاع يف أهـل  : العاِطَفة: من العربية :العاْطۤفة      

 مـا ُيميـل اإلنسـان إىل    العصر استعماهلم إياها يف
  .النوازع من حب وبغض

  .العواِطف، وهم أمالوا: واجلمع
  .عاطفة: واستمدت الفارسية والتركية

من خال من مال : العاِطل: من العربية :العاۤطل      
حلية، وهم استعملوا العاطل يف املـؤِذي   أدب أو أو

  .والرديء من كل شيء
ضـاعة  فالن عاۤطل ومعطّۤل، وهالب: يقولون

  .عاطلة
اهللا ينعـل كـل   ]: من دعائهم على فالن[
  .عاطل

صري ْمليح قال : قالوا للعاطل]: من كمام[
  .ْبصري يل إمسني: لن
  
  
  
  
  
  

: ماُيعَطس منه، يرادفه عندهم: عربية :العاطوس      
  .انظرمها  .النشوق والربنوطي

على فاعول ) العربية(بنوا من عطل  :العاطوِلي      
  .دون عمل ء النسبة ملن هوبعده يا

  .العاطولّية: ومجعوه على
  .فالن عاطويل باطويل: يقولون

كرهـه  : عاف الطعاَم وغـريه : عربية :عاف      
  .فتركه

  ...الَعَيفان و: ومصدره
: العـاۤيف، ومؤنثـه  : واسم فاعله عنـدهم 

  .العاْيۤفة
وبنوا الصفة املشبهة منه على َفْعالن وۤفعالن 

: فقالوا) باإلمالة(ۤفعالنة  ه َفْعالنة أو، ومؤنث)باإلمالة(
  .َعْيفان وۤعيفان وَعْيفانة وعۤيفاۤنة

  .انعاف للمطاوعة: وبنوا منه
عـايف   أو(اتركين عۤايف حـاِلي  : يقولون

واتروك خلقتنـا  ) عايف ديين عايف ريب أو مساي أو
  !بقا ٔيا

  .وعيف هاملسألة علّي أنا
 بستاين أعور راكب جحشو]: من نوادرهم[

قرب  رايح لبستانو، عّدى عالسنۤاْبۤلة شاف شب فوقو
حاْلة الـدنيا يـا    ْيَه: وعم يبكي، نزل يكّسر عليه

التفت الشـب وّمت عـم ببكـي وقـال     !... عيوين
يا عمي احلج ! يطّلع علّي بعد أّمي بّدو منو: للبستاين

يا عمـي  ! يسهر على مرضيت بّدو منو! أعور أفندي
 بـّدو  سجرة تني منوويف حوشنا ! احلج أعور أفندي

  !يا عمي احلج أعور أفندي! يسقي تينتنا
قـال   قام البستاين وهّوه عم بركب جحشو

عيف عني عمك واحلاق تينة أّمك، يلعن أبـوك  : لو
  .على أّمك
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دفع عنه العلـة  : ًاعاَفى اُهللا فالن: عربية :عاَفى      
  .والبالء والسوء

 اهللا]: من دعائهم للمريض وملن يقوم بعمل[
  .يعافيك
  .الصّحة التاّمة: العاِفَية: من العربية :العاْفۤية      

  .عاِفَيت: واستمدت التركية
  .العوايف: ومجعها

: ويدعوأحدهم أحدًا أن يأكل معه، فيجيبـه 
  .عوايف

حتّبك : أنا حبّبك أجابه: وإذا قال أحد آلخر
  .العاْفية

. أش بّدك تاكـل مـع العافيـة   : ويقولون
  .ْتوّجه عالعافيةاملرضان : ويقولون
اهللا يعطيك العافيـة،  ]: ومن دعائهم لفالن[

  .اهللا يلبسك العافية
بالقنطار وبتجي  العافية بترو]: من حكمهم[
  .كل شي مع العافية طّيب. باملتقال

  .ك حمّالدوا بقيم العافية وبٓرب]: من كمام[
يعطيك العافۤية طول مااۤجليۤجة ]: من كنايام[
  .حاْفۤية
عاقه : كترة املطر عاقتنا، عربية: يقولون :عاق      
  .صرفه وثّبطه وأّخره عنه: عن كذا

بعيقو، : يعوقه ويعيقه، وهم قالوا: ومضارعه
  .فهي مضارع عّوقو أما بَعْوقو

  .عّوق: انظر

  .انعاق للمطاوعة: وبنوا منه
: ٓعـك، ويف الكلدانيـة  : وعاق يف السريانية

  .َعك
  
  
  
  

مل أعاقـه،  : لونيقو]: من عثرات أقالمهم[
  .عّوقه ه أوعاق: يسمع أفعَل من عاق، صوابه

كِره، حـزن، ومثلـها   : ٓعق: ويف السريانية
  .الكلدانية
ما بعيقا : فالن متل املصفاية]: من تشبيهام[

  .خبش
اسم الفاعل من عّق : العاّق: من العربية :العاق      

  .عصاه: الولُد أباه
أخذه به : على ذنبهعاقبه بذنبه و: عربية :عاقب      

  .واقتص منه
واُملعاقبة، وهم سّكنوا أوله الِعقاب : ومصدره

  .مالوامث أ
  .آخر كل شيء: العاقبة: من العربية :العاْقۤبة      

. العواِقب، وهـم أمـالوا القـاف   : واجلمع
  .عاقبت، ومثلها الفارسية: واستمدت التركية
 عـاقبتو  –! يـالطيف  –القمرجي : يقولون

  .رذيۤلة
الـيت  : العاقر من النساء: من العربية :العاْقٔرة      

  .ُحِبس رمحها فلم تلد
  .العاقرات: واجلمع

إذا راحت العروس لعرس ]: من كتاب اللباد[
منشان العـاقرة  . قبل عرسا بأربعني يوم بتصري عاقرة

مع مشع  جتيب اوالد الزم تاخذ شَوي من شعرا وتلّفو
 تـراب  عسلي وحتط فوقن كم دّبوس وتطمـرن يف 

  .األرض
ملكة من ملـوك  : يرد امسها يف املندل :عاْقصة      
  .اجلان
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اسم الفاعل مـن  : العاِقل: من العربية :العاۤقل      
  .انظرها  .عقل

. الُعقالء ويقصر، وهـم قصـروا  : واجلمع
الالئـق  : عاِقـل وعاقالنـة أي  : واستمدت التركية

  .بالعاقل
  .العاْقۤلة: واملؤنث عندهم

  .ساواها نص عاْقلة نص جمنونة: يقولون
: عاكس، وإمنا قال» املنت«مل يرد يف  :عاَكس      

: املعاكسة يف الكالم كالعكس، وقـال يف العكـس  
رّد آخـره  : مصدر واَملقت، وقال يف َعَكس الشيَء

خالَف ما يطلب  م استعملوها مبعىنوه... على أوله
  .عمل ما يضّر مصلحته أو

رأي معاكس، تّيـار  ]: من تعبريام احلديثة[
  .معاكس، هجوم معاكس

اخلشـب  : َخَشب معاكس، يريدون: وقالوا
 .الذي يلصق طاق منه طويل بطاق آخر عرضي

اصطالح ميكانيكي أطلقوه علـى   :العاۤكس      
  .اجلهاز الذي يعكس النور أو احلرارة

جاروا األتراك فسـموا ذكـورهم    :عاۤكف
علـى   من يعكف: العاِكف: ، عن العربية»عاكف«

  .حتقيق أوامر الدين
شوك  نبت ذو: من مفردات البدو :ولگالعا

  .العاقول: وذوزهر بنفسجي ترعاه اإلبل، من العربية
عـال يف  : عربيـة : عال عليه: يقولون :عال      
  .جار ومال عن احلق: حكمه

ْبعيـل  : يعول، وهم قالوا: ومضارعه العريب
  .عليه

 ما هـو فالن : العاۤيل: وقالوا يف اسم فاعله
  .عايل عليك

  
  
  

: ة كبريةلۤياهللا يساعدوعم بعيل ع: يقولون :عال      
كفـاهم  : ِعياَلـه ) يعـول (عال الرجُل : من العربية
  .معاَشهم

بضاعتنا من جنس العال، مـن  : يقولون :العال      
  .املرتفع: العايل: العربية

  .عال العال: وقد يقولون
نرتّۤل من سعرا، عاجلنا كتري شي : يقولون :ٔعاجل      
  .زاوله، مارسه، عاناه: عاجل الشيَء: عربية: َعَبث

  .وهم سّكنوا وأمالوا... اُملعاَجلة و: ومصدره
  .ْتعاجل مطاوعًا له: وبنوا

  .فاۤلج ال ْتعاْلج]: من أمثاهلم[
اخللق كله، كل فئة من فئـات  : عربية :العاَلم      
  .الرياضة عاَلم احلَيوان، عاَلم النبات، عاَلم: اخللق

  ...العاَلمني و: واجلمع
: عاَلم وعاَلماَنـه أي : ويف الفارسية والتركية
ملجأ العاَلم، وعاَلمّيات : الالئق بالعاَلم، وعامليناه أي

: أي: ريگاملضيء على العامل، وعاَلم: وعاَلْمتاب أي
مّزين العاَلم، وعامل أفروز : فاتح العاَلم، وعاَلم آرا أي

  .اَلماملضيء على الع: أي
  .عاَلم: عٓامل، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .عاَلم: ويف العربية

  .ْعَلم: اريتگويف ملحمات أو
  .اللغة العاملية: ٢٦٣ص ١١٦س: انظر املقتطف
  .٢٢ص ٣عدد ٨س: وجملة األديب

  .اشهدوا يا عاَلم]: من كالمهم[
وكان احلاج مراد يتعدَّى ويبطش فإذا قوبل 

  .عاَلماشهدوا يا : بكلمة صاح
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العـاَلم چاورمـا وحننـه    ]: من قلتنـام [
  .سكاكينا

الراقصة القرباطّية، : من مفردات البدو :العاْلۤمة      
  .العاملة بالرقص: يريدون

  .العاْلمات: واجلمع
فالن عالة على أهلـو، مـن   : يقولون :العاۤلة      
مجع : (املفتقر، والعاَلة): مجع العائل: (العاَلة: العربية
  .من جتب النفقة عليه): ْيلالَع

  .اسم الفاعل من عال: عربية :العاِلي      
  .ٕعلي: انظر

عاليجـاه وعاليجنـاب   : واستمدت التركية
... وعاليشان وعاليقدر وعاليمقـام وعاليهّمـت و  

  .ومثلها الفارسية
ــدر  ــها املص ــت من ــاهلق : وبن عاليج

  ...ليجنابلكاوع
ي وال اهللا ما خبّلي العاِلي عاِل]: من حكمهم[

  .الواطي واِطي
كان الصوت العاِلي ببين  لو]: من كنايام[

  .بيوت كان للحمري قصور
  .*لعبة العايل واطي]: من ألعاب صغارهم[

عـام  : عام على وچ املي، عربية: يقولون :عام      
  .سبح: يعوم عومًا
  .فالن ابٓزق لٓو بزقا بعوم فّيا]: من كمام[
يل ارحـم  يـا عـا  ! يا رب]: من غنائهم[
  ...عبدك
  .فصول السنة كلها كاملة متوالية: عربية :العام      

  
  
  
  
  
  

                                                
  .أولعبة أم العالي والواطي -  *

  .األعوام: واجلمع
  .السنة والعام: ١٨١ص ١٣جملة امع العلمي العريب س: انظر

  .AM: واستمدته األرمنية فقالت
عامٓو : ملن أَبى اإلحسان أواإلكرام: ويقولون

  .وزمانٓو
مشل : عل من عّم الشيُءاسم الفا: عربية :العاّم      

  .اخلاّص: ما سواه، ونقيضه
املفـتش العـام،   ]: من تعبريهم احلـديث [

املؤسسة العاّمة، واملّدعي العـام، والـرأي العـاّم،    
  .واملصلحة العاّمة
  .أجاهن الوبا عاّم طاّم: يقولون

  .طام: انظر

الرمحة خمصصة والـَبال عـام   ]: من أمثاهلم[
نيه يف سورية ولبنـان  وساد هذا املثل على لفظ يدا(

  ).والعراق ومصر والكويت
اسم الفاعل مـن  : العاِمر: من العربية :العاۤمر      

  .بناها: كان مسكونًا، الداَر: َعَمر املرتُل بأهله
  .عاۤمر: يقولون إذا انكسر شي

  .عامر إن شا اهللا: ويقولون إذا ُدعوا إىل مرتل
  .سوق عامر، وحارة عاْمرة: ويقولون

  .عاِمر: مسوا ذكورهم عامر، من العربية :ۤمرعا      
. كنية الضـبع : أّم عاِمر: من العربية :أم عاۤمر      

  .الضبع: انظر

 يونـو بّدي اطالعا من ْع]: يهددون[ :عاۤمص      
ستكلفه بكاء كثريًا يتقرح به جفناه : عامص، يريدون

  .ويبدوالعمص عليهما
  .العمص: انظر
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عم حبكي مـن  : ثر الكالميقولون ملك :عاۤمق      
يستقي ماء كالمه من الطبقة : عامق وعميق، يريدون

  .املائية العميقة ومن األعمق منها
: يالحظ أم يعربون عن العمق بـالغمق أي 

  .بالغني املنقوطة، وهنا ال
مث يالحظ بأم بنوا الصـفة علـى فاعـل    

  .وعربيها على َفعيل فقط
مبعـىن  » عميق«مث يالحظ ثالثة أم جعلوا 
، ومل »العـامق «األعمق، فاستعملوا يف مجلتهم هذه 

مبعـىن اسـم   » العميق«يرد يف العربية، مث استعملوا 
التفضيل، ومل يرد هذا يف العربيـة، هـذا إىل أـم    

  .سّكنوها
  .عميق: انظر

: سامه بعمل، والتعامـل : عامله: عربية :عاَمل      
  .املعاملة

. والشـراء البيـع  : ة يف عرف التجارواملعامۤل
. األوراق الرمسية: واملعاملة يف عرف دواوين احلكومة

  . مالتاممشِّي املع: ويسمون من يسّيرها
: بتعرفو؟ قـال لـو  : قال لو]: من أمثاهلم[

إذن : ال، قال لو: عاملتوشي؟ قال لو: بعرفو، قال لو
  .ما بتعرفو

  .املعاملة: انظر

ل مـن  اسم الفاع: العاِمل: من العربية :العاۤمل      
  .ٕعۤمل: انظر  .صنع: َعِمل

الُعّمال والَعَمَلـة، وهـم رّدوا يف   : واجلمع
  .األول، وأمالوا يف الثاين

العادّيون من أبنـاء  : العاّمة: من العربية :العامّۤة      
  .اخلاّصة: الشعب، يقابلها

  .عاّمة: واستمدت الفارسية
 ما يقوم عليه): العربية(حتريف العمود  :العامود      

  .البيت وغُريه
  
  

والُعُمـد، وهـم    داألعِمَدة والَعَم: واجلمع
  .األْعْمۤدة والعوۤاميد: يقولون

  .عمود: ويف العربية
ــة: ويف الســريانية : َعمــودٓا، ويف الكلداني

  .عموَدا
واستمدت اإلسبانية مـن العربيـة العمـود    

مبعىن القضيب من احلديد تغلق به  ALAMUD: فقالت
  .النوافذ

]واقف متل عامود سرمدا]: ممن تشبيها.  
: اخلط العمودي: من العربية :اخلّط العامودي      

اخلط القائم على خط آخر تكون : اصطالح هندسي
  .الزوايا على جوانبه درجتها تسعون

       املنسـوب إىل عاّمـة النـاس   : عربية :العاّمّي      
  .الدارجة: ، واللهجة العاّمّية-العامة : انظر –

  .العوام :واجلمع
  .العاّميَّة، وهم أمالوا: واملؤنث
  .العاّمّيات: واجلمع

وألف كثري من العلماء يف اللهجات العاميـة  
ملختلف األقطار، ذكرنا بعضهم يف مقدمة موسوعتنا، 

  .ونذكر اآلن البعض اآلخر
كتاب األلفاظ التركية يف هلجة الدماشقة  -١

 .العامية، ط بريوت
 .عبد العزيز مطريف مصر، ل هلجات البدو -٢
باء املضارعة يف اللغـة العاميـة، ألدوار    -٣
 .غالزر

األلفاظ العربية العامية يف املغرب، لالبان  -٤
 .جوانفيل
 .لغة حلب العامية، ليوريار الون -٥
لنجيـب جنـم    ،القاموس العامي مبصر -٦

 .كرم
الرسالة التامة يف كالم العامة، مليخائيـل   -٧
 .الصباغ

 .لدارج، لربجستراسرلسان دمشق ا -٨
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 .هلجة تونس، لستوم -٩
 .هلجة طرابلس الغرب، لستوم -١٠
 .هلجة تلمسان، ملارسي -١١
 .هلجة صيدا، ملارسي -١٢
 .هلجة بريوت، ملاتسون -١٣
 .هلجة يهود اجلزائر، لكوهني -١٤
 .هلجة املغرب األقصى، لفيشر -١٥
 .هلجة كفر عبيدة، لفيغايت -١٦
 .وهلجة تدمر، لكانتين -١٧
 .وهلجات البدو، لكانتين -١٨
 .هلجات حوران، لكانتينو -١٩
معجم إفرنسي عريب يف هلجة حلـب،   -٢٠
 .لبارتلمان
  .١٣٢٥وص ١١٨٥ص ٤١س: انظر اهلالل
  .٥٧٥ص ٤١س: واملقتطف

  .٤١٧و ٣٨٥و ٣٥٣و ٣٢١ص ٤وس ١٤٨الد ١س: وجملة الضياء
  .٤٠٢ص ٣١س: وجملة الكلمة

): العربيـة (الشـيء  حتريف أعانه على  :عان      
  .ساعده

  .اهللا يعني الصادق: يقولون
عيين ولـدك  ! يا بنيت: وتقول الداية للٕمٕطْلقة

  ).تريد بالضغط ليلد(
  .اهللا يعني كل حي على بلواه]: من دعائهم[
اهللا يعني الضعيف تيتعجـب  ]: من أمثاهلم[
 كل من على دينو. اهللا ْيعيّنا إذا خلص طحيّنا. القوّي

  .اْملجوَّزات قوموا عينو! يا بنات! يا أرامل. هللا يعينوأ
اهللا يعينا تتكفِّـي عجينـا   ]: من استعارام[

  .تنورا محي وطاب اللزق فيه
  
  
  
  

وسـادت  (اهللا ببلي وبعني ]: من حكمهم[
هذه احلكمة على لفظ يدانيها يف سـورية ولبنـان   

  ).وفلسطني ومصر
  .قاساه: عاَنى الشيَء: عربية :عاَنى      

  .عم ْبعاِني األمّرۤين]: مهممن كال[
. حاد عن احلق مع علمـه بـه  : عربية :عاَند      

الِعناد واُملعاندة، وهم سـّكنوا يف األول،  : ومصدره
  .وسّكنوا يف الثاين وأمالوا

  .العناد: انظر

  .تعاند للمطاوعة: وبنوا
جعل يديه علـى عنقـه   : عانقه: عربية :عأنق      

  .وضّمه إىل صدره حمّبة
عانقة، وهـم سـّكنوا   الِعناق واُمل: رهومصد

  .فيهما
  .تعانق للمطاوعة: وبنوا

  .١٠٣ص ٢جـ: انظر اية األرب للنويري

: من مفردات اليهود خاصة، من العربية :العاِني      
  .الفقري: َعِني

  .عاقده وحالفه: عاهده: عربية :عاَهد      
 اسم الفاعل مـن : العاِهر: من العربية :العاۤهر      

  .َعَهر وَعِهر
  .العهر: انظر

: من مفردات الثاقفني، مـن العربيـة   :العاۤهل      
  .األعظم امللك الكبري أو: العاِهل

  .العواِهل، وهم أمالوا: واجلمع
كـل  : من مفردات الثاقفني، عربيـة : العاَهة      

  .دائميًا عرض يفسد ما أصابه وقتيًا أو
  .العاهات: واجلمع

رجـع إىل األمـر   : عاود الرجُل :عربية :عأود      
سأله مـرة  : األول بعد انصرافه عنه، عادوه باملسألة

  .أخرى
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  .ْتعاود للمطاوعة: وبنوا
  .ساعده: عاونه على الشيء: عربية :عأون      

  .تعاون، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب
يا عدرا عاونيين قال : قال ال]: من كمام[

  .سيح ما خبلصكاْمل: لو
: -وتسّهل مهزته –العائب: من العربية :العاۤيب      

  .انظرها  .اسم الفاعل من عاب

  .شايب وعايب: يقولون
عاش : بسالم، يريدون عايشو: يقولون :عاَيش      

  .عاشره: معه كقولك
  .َتعايش، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب

  .التعآيش السلمي: ويقولون
: لعربيـة من أمساء نسـائهم، مـن ا   :عاْيۤشة      
  ..وتسّهل مهزته... عاِئَشة

  .وحيرفوا إىل عّيوش للتلطيف
وسكان الريف وأطراف حلب حيرفوـا إىل  

  .عۤيۤشة
  . يطلقوا على الفاصولية الكبرية :عاْيَشة خآنم      

  .الفاصولية: انظر

املرأة : ويف إستنبول يسموا عايَشة قادين أي
  .عايشة

  .ومل تِد إىل سبب التسمية
: ما يف بۤيناتنا عاۤيق، من العربية: يقولون :العاۤيق      
اسم الفاعل من عاقه عن : -وتسّهل مهزته  –العاِئق 
  .صرفه وثّبطه وأّخره: كذا

كـان   -هللا يرمحـو أ –أبوك : يقولون :العاۤيق      
من إذا هـّم  ): العربية(يد وعايق، حتريف الُعَوق گع

  .باألمر فعله
  .قالعّيا: ومجعوها على

  
  
  
  

  .تعايق: وبنوا منها فعل
ومل يسـتعملوا  (العياقـة  : وبنوا منها املصدر

  ).جمردها
قصـة علـي   «وترد كلمة العايق كثريًا يف 

  .»الزيبق
مـن  » العـايق «ويرى إسكندر املعلوف أن 

  .الصاحي: »آيق التركية«
من آفـة   من ينجو: آيق وآيبق: ويف التركية

واملتجـّول،   من أن ُيعَمل به، والصـاعد،  السكر أو
  .ومن جيذب ليغّرق

  .متل عّياق مصر]: من تشبيهام[
: -وتسّهل مهزته –العاِئق : من العربية :العاۤيق      

  .نبات تزييين
وتسـّهل   –العاِئـل  : من العربية :العاۤيل  

  .جار: اسم الفاعل من عال يف حكمه: -مهزته
  ).عايل عليه أو(واهللا مانك عايل : يقولون

  .العيلة: انظر :ۤلةالعاْي      

  .رآه بعينه: عاينه: عربية :عاَين      
. ومصدره اُملعاينـة، وهـم قـالوا اَملعاينـة    

ُمعاينـت، واسـتعملتها مبعـىن    : واستمدت التركية
  .الفحص الطيب وحنوه، وهم استمدوها منهم

الكّم، الردن، وهم : ّبالُع: من العربية :الٕعّب      
امللتان يف الصدر، وقدميًا  أوأطلقوها على َمَرّد القمباز 

كانوا خيبئون يف كمهم العريض مث يف فتحة قمبازهم 
  .مث يف اجليب احلديث

: الِعبـاب، وهـم سـّكنوا وزادوا   : واجلمع
  .الْعبوب والْعبوبة
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: عوَبـا : عوبٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .مابني الثياب

  .انظرها  .حب بالعب]: ومن طعامهم[

 راسو طحني طّيب وطبيعي ألّنوهال: ويقولون
مطحون بنخالته أي قشرته النخاليـة  : بعّبو، يريدون

  .اليت تعلوه مل تنخل إمنا طحنت معه
 من كيسي أو أو(أنا بعطيه من عّبي : يقولون

  ).من جييب
: لعب الفار بعّبو، يريدون]: من استعارام[

  .انتبه ملا حييق به
ـ ]: من كنايام[ . كقيم من جيبك حّط بعّب

عم حبكـي  . هالشغلة أنا ۤحاطّٔة بعّبي. ضحك بعّبو
من وضع الراس واملقادم بعب ( بعّبو طلع راسو. بعّبو

هالشغلة ). من طحن احلنطة خنالتها فيها الكرشة، أو
  ).يناهلا املسعدون: أي. (بتلَتقى بْعباب العرايس

  .بعّبو كل إنسان شيطانو]: من أمثاهلم[
ـ  ]: من حكمهم[ إن . كخلِّي حّبـك بعّب

  .ضاعت األمانات اجعل خمزَنك عّبك
أطلقوها على شـبك احلمۤامـايت ذي    :الٕعّب      

اإلطار البيضي الشكل وذي املقـبض يسـتعمله يف   
  .إدخال الطري يف عبه وإمساكه

  .لغة هلم يف العباي والعباية: الَعبا      
  .العباي: انظر

)     ربيـة الع(ل من َعَبأ املتـاَع  بنوا على فّع :عّبا      
  .جعل بعَضه فوق بعض: -وتسّهل مهزته  –

  .الٕتعباي والٕتعباۤية: وقالوا يف مصدره
  .ا للمطاوعةْتعّب: وبنوا

ويقـول  . عبِّي مركَزك]: من ألفاظ زجرهم[
الناس : ولك عّبي يطقك: بوس املهيمن للضعيفاحمل

  .عم بوزنوك
  
  

ال تعّبي السطل كـتري بـتطفطح   : ويقولون
  .نبلك ساعتو ألّنو عّباها كتريانكسر ز. وبنكب

عم . فالن كبسونو تعباي]: من استعارام[
جحـش   هادا عّبي ّمتك وقول عّنو. حبكي وبعّبي ّمتو

حۤسن عليه . على أّمو قلبو عّبت لو مرتو. ابن جحش
هّوه أجا وتعّبا فيه . مّواَلك بعّبي الراس. وعّباه ْبقّنيۤنة

  .يبهدلو
جار وال تسّكن عبِّي بيتك ح]: من أمثاهلم[
  .كل الناس بتعّبي لو اللي بدلِّي زنبيلو. عنَدك جار
كان بّدي من هالْشكال  لو]: من كمام[

عّفرت من هالعفـاير   لو. چوال كنت عّبيت يل مّنو
ـ   . كنت عّبيت يل جراير وا ميت عصـفور مـا بعّب

  . مقالي
فالن آكل وشارب وْمعبِّـي  ]: من كنايام[
  .عّبام وچو من مرضو. ْسبيلو

عّبي اجلرة، قّشـر  ! عبد اهللا] من أهازجيهم[
  !وم ما بقوم، قوم تعّشا يااهللاتبصل ما َبصل، قّشر 

اللي بتٓربك عبالط احلّمام ]: من كتاب اللباد[
  .بتعّبوا فّيا اجلان من دون ما ختسلو

البقتل قّطة جمبور يوم الْقۤياۤمة ]: من اعتقادهم[
  .يعّبي إجريها دهب

: مجع العبد: الِعباد: الِعباد، من العربية أو :الْعباد      
  .نه مربوط هللارقيقًا من حيث إ اإلنسان حّرًا كان أو

مـا  . أقام الِعباد يف ما أراد]: من حكمهم[
  .ٕبرِضي الْعباد إال رّب العباد، اهللا قهر عبادٓو باملوت
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  .الكثري العبادة: عربية :العّباد      
الساق  ه على نبات رخوأطلقو :عّباد الَشْمس      

الشمس كأنه  ر يتجه حنوطويل ذي زهر أصفر مدّو
  .يعبدها
  . عبدمصدر : الِعبادة: من العربية :الْعباۤدة      
  .انظرها

: رسـية واألورديـة  اواستمدت التركية والف
  .عبادت

الزيادة َبرادة . الوحدة ْعبادة]: من حكمهم[
  .حىت يف الْعبادة

من التركيـة  : ورق عّبادي: نيقولو: الٕعّبۤادي      
نسبة إىل مدينة آباد يف اهلنـد  : آبادي: عن الفارسية

  .املعمورة: معناها
ويف اهلند مدينة اهللا آباد وحيدر آباد وفريوز 

  .آباد ودولت آباد
  . َحَسن آباد، وَعَبدان: ويف فارس

ادي كان يف دولت آباد، ومصنع الورق العّب
تكتب به الكتـب  وكانوا يصنعون الورق من احلرير 

القّيمة والفرمانات، وأخريًا صـنعوا أيضـًا الـورق    
نـا  تاألبيض ذا التضاريس الناعمة، وبه كتبنا يف طفول

  .بقلم القصب
جيري بني : هوا عّبار، يريدون: يقولون :الٔعّبار      

  .»عرب«اسم فاعل : منفذين، أطلقوه مبالغة يف العابر
األلفاظ الدالة على : ارةالِعب: من العربية :الْعبأرة      
  .معىن

: ونعّد من التمچكات حنوقـول الكـثريين  
  .الزيت عبارة عن عصري الزيتون

فـالن  : وأنكر الشيخ إبراهيم اليازجي قوهلم
  .عبارة عن خادم

مـع أن  » املـنت «يف » العبـارة «ومل يذكر 
  .القدامى استعملوها بكثرة

  
  

  .عبارت: واستمدت الفارسية
لقوها على الغربال ألنه تعرب مـن  أط :العّبٔارة      

  .ثقوبه احلنطة الرفيعة وبعض الزّوان
  .العّبارات: واجلمع

أطلقوها على املكان ذي املنفـذين   :العّبأرات      
  .يعرب من منفذ هلا إىل منفذ آخر

مقربة ظاهر البلد قرب سقاق الصفية،  :العّبأرة      
  .عمرت اآلن كلها

منظومة الشـيخ  « وورد ذكر تربة العّبارة يف
  .٥٩ص: »وفا

أطلقوها حديثًا على الثغرة حتت اخلط  :العّبأرة      
: ومجعوها علـى . احلديدي تنشأ لتعرب منها السيول

  .العّبارات
املرا اللي ما جبّيـا اوالد  ]: من كتاب اللباد[
لتحت العّبارة ومير فوق راسا شي كم ترۤين  الزم ترو

  .بتعود جبّيا اوالد
الشديد : مسوا به ذكورهم جماراة للعربية :اسعّب      
  .الُعبوس

 وهو(حط عّباس على دّباس ]: من كمام[
اضرب هـذا بـذاك   : يريدون. من أمثال جند ايضًا

  ).فكالمها ال يستحق الرمحة
ضرب من العباءات الغليظة تستورد  :العّباسيّۤة      

بين  ىلإمن العراق وتباع يف سوق العيب، مسيت نسبة 
  .عباس

  ]: من أغانيهم[
  العّباسّيه عاليادي اليادي اليادي        يا بو

أطلقها األزبكستانيون علـى لّفـة    :الَعّباۤسّية      
أا من لبسهم، وليس هـذا   ىلإالزبّتاية ذهابًا منهم 

وهـم   -انظره  –صحيحًا، ألن األغباين حديث العهد 
حلب وحلب مستـها   علىأنفسهم قدموا هذه اللّفة 

  .حتريف األزبكتاية: الزبّتايّۤة
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  .الزبتاية: انظر
  .العبيسية: انظر

) ْعبۤايـه  أو( يامن دون ْعۤب: يقولون: ياالْعۤب      
  .أجاه أمر الترفيع

مـا  ): العـريب (بنوها مصدرًا لفعل ماعبأ به 
  .باىل

والَعَبا والٕعَبا والعباة والَعباۤيـة، مـن    :َبايالٔع      
  .كساء خارجي ال كم له: الَعبايةالَعباءة و: العربية

  .الٕعيب والعبايات: ومجعوها على
  .العبه جي: ويسمون من يبيعها

  .العبه جية: واجلمع
  .وبيت العبه جي يف حلب إسالم ونصارى

  .وسوق العِبي من أسواق حلب
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

العبايـة احلردونيـة   : ومن أنواع العبايـات 
  . العباية الدبوسية والعباية الزّناريةوالعباية العباسية و
  .انظرها يف الكلمة الثانية

بـس  ال: عبآپوش مبعـىن : تمدت التركيةواس
  .آبا: العباءة، وقالت

: واستمدا الرومانية من التركيـة فقالـت  
ABA.  

: ْعبيٓتا، ويف الكلدانيـة : والعباءة يف السريانية
  .ْعبيَتا

يرمزون  »عباية«: واصطلح التّتاۤنة أن يقولوا
ر أن أصل هذا األم: ا إىل أن القوّجلية دمهتهم، قيل

براهيم باشا املصري كانوا املوكلني بالتجنيد يف أيام إ
يتنكرون ويلبسون العباءة ليمسكوا الفـاّرين مـن   

  .اجلندية
عباييت دّكـت  : والريف من كمات البدو

 :بعباية ابن عم اللـي چـال احلـالوة   ) أي مّست(
فغدا ذا شأن حيق له أن يدّل علـى  : أكلها، يريدون(

  ).أقرانه
  
  

  ]:من أغانيهم[
  يا وۤيلي وۤيلي مالبنات            شّلحوين عبايت

  : غريها
  يا معذّٕبا! يا بوالٕعبا              يا غاوي! ياغزيّۤل

  .ياهال ويا مرحبا: ويروى عجزه
  :غريها

  يا اّم العباَية         حلوة عباتك
ـ  ـ ينية فوجاءت حلب جوقة ص ومـن   ة،ني
  .برناجمها غّنت الغّنية األخرية بالعربية

معبعب،  هالچاكيت ْمعّبب أو: يقولون :ٔعّبب      
  . البسه، بنوها من عّبأ ىلإيريدون أنه واسع بالنسبة 

  .انظرها
  .عبس: انظر: َعَبث      
 اململوك، اإلنسان حرًا كـان أو : ةعربي: الَعْبد      

  .بوب لربهنه مررقيقًا من حيث إ
. ْعبۤيد وعّبـود : ويصغرونه للتلطيف فيقولون

  .انظرمها
  .الَعبيد: واجلمع
  .العبَدة، وهم أمالوا: واملؤنث
  .العبدات: واجلمع

 :٣سجاء يف جملة امـع العلمـي العـريب    
دوا بد على املذكر واملؤنث، فإذا أراوالعربية تطلق الع

  .األمة: التنصيص قالوا يف املؤنث
م األب أنستاس الكرملـي،  وصحح ما تقد

  .بل يقال ومسع: وقال
أسـود   وهلجة حلب تطلق العبد على من هو

ولوكان حرًا، ألن معظم من كان يعـرض   –اللون 
  . من احلبشة وحنوها يف سوق العبيد هو

  .عبَدا: عبدٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
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  .ۤعۤبد: ويف العربية
  .عبد: اريتگويف ملحمات أو

  .عبد الرمحن بعبد اكتفاء ون حنود ينادوق
  .يا مال العبيد]: وينادي بياع فستق العبيد[

  .بيع الرقيق: ٨١ص ١جـانظر كرت الرغائب 

نٓو بـيض  يد أسـناۤ عبدٓو ْعِب]: من أهازجيهم[
  .بقٓرط قرط الرباغيد

  .خدمة العبد لسيدو خدمو]: من تشبيهام[
أش جاب الْزبيب للزيتـون  ]: من كمام[
  !خَلط عبُدَك يا رب. العبدة للخاتون؟ وأش جاب
كان عبـد   ولو حبيَبك بتحّبو]: من أمثاهلم[
مـن  ). كـذا (ملكت يداه لسيداه العبد وما . أسَود
عبد على باب السـقاق  . ين حرفًا كنُت له عبدًاعّلم

قيمة العبد . شرۤا العبد وال ٕتربايتو. وال قمر يف البيت
  .على قيمة سيدو) الكلب أو(

الولد اللـي بشـخ فـوق    ]: ادهممن اعتق[
إذا انطرق راس ولـد  . عبد شخاخة ولد بتجيب أّمو

براس ولد الزم الولدين يبزقوا عاألرض متا جتيب أّمن 
  .عبدة

اهللا ال يتّقـل فينـا أرض وال   ]: من دعائهم[
وكثر أن مسوا ). يظنون أم يسجعون(يكّره فينا عبد 

: اء احلديثبعبد مضافة إىل أمساء اهللا احلسىن جريًا ور
  .»ُعبِّد خري األمساء ما ُحمِّد أو«

  .من أمساء ذكورهم :عبد الباقي      
  :من أمساء ذكورهم :عبد اجلّبار      
من أمساء ذكـورهم، يشـددون    :عبد اجلّواد      

  .الواو، وحقه أن ال تشّدد
  
  
  
  
  
  

  .من أمساء ذكورهم :عبد احلفيظ      
  .ممن أمساء ذكوره :عبد احلق      
  .من أمساء ذكورهم :عبد احلكيم      
  .من أمساء ذكورهم :عبد احلليم      
  .من أمساء ذكورهم :عبد احلميد      
  .من أمساء ذكورهم :عبد احلي      
  .من أمساء ذكورهم :عبد الدامي      
  .من أمساء ذكورهم :عبد الرمحن      

 عبد الرمحن شخ ونام طّلق مرتو: ويهزجون
  .مباحلّما
  .الكواكيب: انظر :عبد الرمحن الكواكيب      
  .من أمساء ذكورهم :عبد الرحيم      
قرب الطبلـة، ال  ] من حارام[ :عبد الرحيم      

  .نعرف سبب تسميتها
  .من أمساء ذكورهم: عبد الرّزاق      
من أمساء ذكورهم، يفتحون سينه  :عبد الَسّتار      

يإسـّتار رّدوا  : قالواعلى حسب لفظه العريب، وإذا 
  .سينه

هللا  استۤير لتكون دعاء: وحيرفونه يف محاة إىل
  .أن يستر عليهم

  .من أمساء ذكورهم: عبد السالم      
يزعمـون أنـه كـان    : عبد الَسـِلي وردي       

للسهروردي القتيل الدفني بباب الفرج والذي حّرفوا 
وردي،كان له عبـد وكـان لعبـده    ىل السهرامسه ا

مـن   امسك أحدهم عضـواً ، منها أنه إذا كرامات
مث ميسكه . بيده فورًا أعضاء جسمه سقط هذا العضو

  .ويعيده
  .السلي وردي: رانظ

وقتلوه  الحظ أم بعد ما ظلموا السهروردي
جعلوا عبده وليًا، وخصوا الكرامة مبس عضومنه كي 
ال ميس بأذى، أال ترى معي أن شأن العـوام شـأن   

  .َمى مث يبكون إذا تلفتاألطفال يعبثون بالُد
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فالن متل عبـد السـلي   ]: من تشبيهام[
  )افت جسمه فال ميس: يريدون(وردي 
  .أمساء ذكورهم من: عبد الصمد      

  .وقد يطلقون عبد الصمد على اهول اهلوية
  .من أمساء ذكورهم :عبد العظيم      
  .من أمساء ذكورهم :عبد الغفور      
  .أمساء ذكورهم من :عبد الغين      

  :قد يعلق يف حمّله لوحة فيها
  كيف أشكوالفقر يومًا           وأنا عبد الغين

  .من أمساء ذكورهم :عبد الفتاح      
  .من أمساء ذكورهم :عبد القادر      

  .قّدور: وقد يلطفونه فيقولون
يومهـون أـم   ]: من كمام[عبد القادر 

دافع مانع : قولونيالين فيگيستجريون بعبد القادر ال
  .سيدي عبد القادر هيطالين

  .من أمساء ذكورهم :عبد الكرمي      
  .من أمساء ذكورهم :عبد اللطيف      

اَمسك خفيـف يـا عبـد    ]: من كمام[
  !اللطيف

  .من أمساء ذكورهم :عبد اهللا
  .عبدواختصارًا: ويكثر أن يقولوا

 اهللا عبـد  فخذ من الكيار يعرف ببو :عبد اهللا      
  .من عشائر الباب

فخذ من قبيلة التركـي يف   :اهللا الدرويش عبد      
  .أرباض حلب

  .من أمساء ذكورهم :عبد ايد      
  
  
  
  
  
  
  

  .من أمساء ذكور النصارى :عبد املسيح      
  .من أمساء ذكور النصارى :عبد النور      
  .من أمساء ذكورهم :عبد اهلادي      
  .أمساء ذكورهممن  :عبد الواحد      
  .من أمساء ذكورهم :عبد الودود      
من أمساء ذكورهم، وحق هائه  :عبد الوهاب      

  .التشديد وكلهم ال يشدد
  .زند العبد: انظر :زند العبد      
: وبنوا منـها . خضع له: َعَبد اَهللا: عربية :َعَبد      

  .انعبد للمطاوعة
  . الِعباَدة، وهم سّكنوا وأمالوا: ومصدره

  .انظرها

: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
  ).الالئق بالعبادة: (عبادت وعابدانه

  .وحق العود والرب املعبود: ومن أميان البدو
  .ذّلله، جعله عبدًا: عّبده: عربية :َعّبد

يعبـَدك   هـالقربوع بـّدو  ]: من كنايام[
  .العجل
ذّللـه  : عربيـة : الطريقعّبدوا : يقولون :عّبد      

  .وجعله سهل السلوك
  .التعبيد: ومصدره

  .اُملعّبد، وهم سّكنوه: واسم املفعول
رها حش: عّبد البضاعة، يريدون: يقولون :َعّبد      

  .وحزمها استعدادًا لشحنها
 -انظرها–مل جندهلا أصًال، ولعلها حنت من عّبا 

عـّبض مث  : اجتزأوا بضادها فقـالوا : ومن البضاعة
  .حرفوها إىل عّبد

  .األبله، اذوب: آبدال: من التركية: الَعْبدال      
   



٣٤٠ 
 

بنوا الصفة املشبهة من َعَبد على َفْعالن  :الَعْبدان      
  .ومؤنثه فعالنة
  .هوّۤة عبدان مرتٓو ومرتٓو عبدانتٓو: يقولون

  .انظرها  .لغة هلم يف عدسخاۤنة :عبد سخاۤنة      

نزل حلب، عبد القادر بن عبد اهللا،  :الَعْبدالين      
  .ه ١١٧٨له مؤلفات، مات س

حممود بن عباس، انتقل إىل حلب، : الَعبدلوين      
  .هـ ١١٧٣له مؤلفات، مات سنة 

يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[ :عبۤدة بيۤشة      
الرهبان : الِعباد البائسون، أي: ْيۤشةعبۤدآب: من األرامية

  .٤٣٩ص ٣٨س: املشرق :كما يرى األب أرملة يف

: ى األب شحلت أا من عبـد ٓابيشـآ  وير
  .٦١حلب  :العبد الشّرير

النهَر : مّر ا وقطعها: عرب السبيَل: عربية :ٔعٔبر      
  .جازه: والوادَي

  .انعرب للمطاوعة: وبنوا منها
يف املصـرية  » عدَّى«ككلمة » َعَبر«وكلمة 

القدمية باللفظ العريب ومبعناه ويرمز إليهمـا برسـم   
  .االنتقال من مكان إىل آخر السفينة ملعىن

  .عابر سبيل: يقولون
  .ْعَبر، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

  .دخل: عرب: اريتگويف ملحمات أو
. ٔخٔبر؟ قاضـي ٔعٔبـر   أشو]: من كمام[

  .ّمحامي فتح وأقرع عرب
: يريدون(عليه  ت عينوعۤرب]: من استعارام[

  ).رغب فيه كثريًا
 عـرب النـهر أو  : مفردات الثاقفنيمن  :الٕعْبر      

. شاطئه وناحيته ):بكسر العني: (ةالوادي، من العربي
رب الصحراء، ونـرى حنـن   ِع: وخّطأ بعضهم قوهلم

ِعْبـر  «و» عِبر الزمـان «: جوازه على ااز وجواز
  ...و» ِعْبر العصور احلجرية«و» التاريخ

  
  

  .انظرها  .مجع العْبرة عندهم :الٕعٔبر      

م عنه، عّما يف لكت: عّبر عن فالن: عربية: ٔعبّٔر      
  .فّسرها: أعرب، الرؤيا: نفسه

  .تعبري: واستمدت التركية
عّبر به : عّبرٓو النهر، من العربية: يقولون :ٔعبّٔر      
  .جاز: املاء

  .العربي: انظر  .العربي أو :الٕعرباين      

العريس أطلقوها على ليلة دخول  :لۤيۤلة الٔعْبٔرة      
  .ليلة الدخلة: على عروسه، ومسوها أيضًا

جعلٓو عربة ملن اعتـرب، مـن   : يقولون :الٕعْبٔرة      
  .االعتبار واالّتعاظ مبا مضى: الِعربة: العربية

  .الِعَبر، وهم رّدوا: واجلمع
  .ِعَربت، وكذا الفارسية: واستمدت التركية

الَكٔبر ٕعٔبر والّزٔغر ياجنون يـا  ]: من أمثاهلم[
  .بطر

العْبرة للسيف مولبيتٓو، مـن  : يقولون :الٕعْبٔرة      
الصفة من َعَبَر الدراهَم نظر كم وزا : الَعِبرة: العربية
  .وما هي
مـن  : يالِعرب: العرباين، من العربية أو :الٕعْبري      

  .اليهودي يتكلم اللغة الِعربية، وهو
  .َياۤعٓرب: ۤعْبٓريٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
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يف حـارم، مـن   ] من قرى حلـب [ :ٕعْبريَتا      
: املعرب، كما يرى األب أرملـة يف : ۤعربيتا: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق

عربيثا : ويرى األب شلحت أا من األرامية
  .٦٩حلب ص  .العربانية: مبعىن

شقد ما نصحتٓو ٔعَبس، حتريف : يقولون: ٔعبس      
  .فائدة فيه يعتّد اماال ): العربية(الَعَبث 
اسم قبيلة عنترة تذكر مبناسـة سـرد   : ٔعْبس      
  .حكايته

بري : ويتندرون فيومهون أم يعّدون ويقولون
  .ْبرۤير عنتر عبس

  .قطب وجهه ومجع ما بني عينيه: عربية :ٔعَبس      
والُعبوس، وهم قالومهـا  : الَعْبس: ومصدره
  .وبتسكني الثاين

  .وهم أمالوا العاِبس: واسم فاعله
  .الَعبوس: ومبالغته

 فالن مكتوب علـى وّجـو  ]: من كنايام[
  .من القرآن. ﴿َعَبَس وَتَوّلى﴾

معبوط،  هالزملة ۤإميت ما شفتو: يقولون :ٔعٔبط      
 والعبطة مالزمتو، وبتعرف أش عم بعبطو؟ قلة عقلو

بنوا من العبيط واملعبـوط مبعـىن   : وبس، من العربية
  .فعلاألهوج املصدر وال

وانفرد بذكر العبيط واملعبوط مبعىن األهـوج  
  .يف مستدركه» التاج«

وحمتمل على ااز أن تكون من عبط : نقول
هي من عبطت الدوا أثاره، أو: احلماُر التراب حبوافره

  .نالته من غري استحقاق: الرجل
  .انعبط للمطاوعة: وبنوا منها

  
  
  
  
  

  .أخدوبالعبطة: ويقولون
  .ٕبعٓبطاملكَسب : ويقولون

يف جبل مسعان مـن  ] من قرى حلب[ :ٕعْبطني      
الفافة، كما يرى األب أرملـة يف  : عفتني: األرامية

  .١٨٩ص ٣٨س: املشرق

معناهـا الِسـمان    ويرى األب شلحت أن
إا مـن   ٧٣ص، وقال يف ٦٤صأواُملخصبون كما يف 

  .قرى الباب ومبعىن الغالظ
 شوي أو هالچاكيت معبعب: يقولون :ٔعْبٔعب      

استعملوا منـه  . كساء واسع: الَعبَعب: ْمعّبب، عربية
: العبعۤبة، واالسـم : اْملعبَعب، واملصدر: اسم املفعول

  .األعبعب: العبعوۤبة، واسم التفضيل
) العربية(بنوا على فعفوعة من العبعب  :ةالعبعوۤب      

  .واسع للتلطيف من كل ما هو
  .العبعوبات: واجلمع

عبـق البيـت برحيـة القلـي     : لونيقو: ٔعٔبق      
  .انتشر وفاح: عِبق الطيُب: وبالدخنة، عربية

شفت : من مفردات الثاقفني، يقولون :الٔعْبقري      
املفصل، واهللا هادا شي : أسلوب ابن يعيش يف شرحو

العبقري ال تسأل، كل ! األمم يف لغتا، يابو ما بتعرفو
تزعم  نسبة إىل مكان: ريشتو، من العربيةبشي برسم 

العرب أن اجلان تسكنه، فقوهلم عبقري مبعىن دقيـق  
الصنع ومعجزه آت من أنه جّني ال يعجـزه عمـل       

  .-حسب رأيهم  –
. العبقرّيـة : واستعملوا املصدر الصناعي منه

» العبقري«على أن األب أنستاس الِكرملي يرى أن 
الـذي فـوق   : مبعىن HUPERCH EIROS: من اليونانية
فائق الصـنع،  : أرادوا فالن عبقري: وااليد، وإذا قال

  .دقيق العمل، والسيد العظيم
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بتعۤرف مرت مني معبوۤلة أكتر : يقولون :ٔعَبل      
بّدا تشرّۤط وتضرب كاسات : من غريا؟ مرت احلّالق

هوا وتكّحل وتداوي القرعـان وترّكـب الـنقش    
وحتشي احلّنة وتعّلق العلق وترّضع يف أثناء عبلتا إبنـا  

ط على اوالدا اللي عم بتقاتلوا ومتّسـد اإليـد   وتعّي
املربوقة، وكتري من هالشغالت وكتري وكتري، وبعـدا  
بّدا تطبخ وجتلي، هادا إذا ما بتخسل كمان، َبَقى يا 

معّبى خلق وعيـاط   بتشوفو سيت بيتنا إميت ما شفتو
اخللق واللي معن من اوالد ومـن غـراض هـون    

  .عندا وهنيك، عبۤلة واهللا ما بتنشاف إال
مل جند هلا أصًال، ولعلها من َعَبـل الشـجَرة   

  .حّث ورقها عنها): العربية(
  .امرأة عنترة يرد امسها يف سريته :َعْبَلة      
ـ ن :الَعْبَلة       اص قوهلا من اسم امرأة عنترة إىل رّق

قرباطي ملّثم يتزّيا بزي بدوية ترقص على اجلمل يف 
  .موكب العريس وغريه

: نسبة تركية إىل العبـا، يريـدون   :جي الٕعَبه      
  .العباي: انظر  .بائعه

  .وبيت العبه جي إسالم ونصاري يف حلب
من أمساء ذكور النصارى، اختصار عبد  :عّبود      

إىل اهللا ومصـوغة علـى وزن    مضافة إىل املسيح أو
  .فّعول للتلطيف

من جمانني حلب، كان يفـزع   :عّبود اجلحش      
  .غليظاملارة بصوته ال

املصـدر  : الُعبودّيـة : من العربيـة  :الْعبوديّۤة      
  .انظرها  .االصطناعي من عبد

  .ُعبودَيت: واستمدت التركية
  
  
  
  

، انظرها مصدر عرب : الُعبور: من العربية :الْعبور      
وهم يطلقوا أيضًا امسًا مرادفًا للخريف، ألـم يف  

  .فصله يعربون البيوت
  .بّدي أجّوز ابينعالْعبور : ويقولون

  .مبالغة يف العابس: عربية :الَعبوس      
  .سوق العيب: انظر :سوق الٕعِبي      
من أرسان اخليل، زعموا أا قفزت من  :ْعَبّيان      

  .شاطئ ر إىل آخر براكبها ولّفت عباءته بذنبها
  .ويسموا أيضًا العوَبِلي

ـ : من العربية :الْعۤبيتران       ران والَعَبـوثران  الَعَبْيَت
نبت طيب الرائحة كالَقيصـوم يبـاع عنـد    ...: و

  .العطارين
  .فخذ من الَنعيم يقيم يف سهل الغاب :الَعِبيد      
ضرب من الفستق كان جيلبـه   :ٕفسٓتق الَعبيد      

كثري  التّجار من احلبشة، لذا مسوه بفستق العبيد، وهو
  .هناك ورخيص، وأكلُته هناك
اعته يف الشاطئ السـوري  واآلن ُجربت زر

  .وجنحت
  .الفول السوداين: ويسمى يف مصر

  .٣٦٧و ٢٠٤و ٦٦ص ١٩س: انظر املقتطف

أطلقوه على نقد عثماين حناسـي   :العبۤيدّيات      
أمحر ممزوج بالقصدير يسوّد بقليل من االسـتعمال،  
لذا ّمسوه بالعبيدّيات ألنه يشبه بشرة العبيد، وصّغروه 

» التالتـة  أبـو « أكرب من للتلطيف، وحجمه كبري
  .وتتحلى به نساء الريف فيتخذن منه طوقًا لرقان

مطران حلب : »منشور جرمانوس حّوا«من 
» وثائق تارخيية عن حلب«املذكور يف  ١٨٠٧سنة 

  .»وال يصنعن عبيديات بالكلية«: ١١٠ص ١جـ
  .»غّرة«انظر املنشور كامال يف 
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» رسالة كهنة الروم الكاثوليك حبلـب «ويف 
أما اخلروج لألزقة والصالة فإن يكن «: ١٨٢٥سنة 

  »قرامل تنربط بعبيديات أو
  .»نوبة«انظر الرسالة كاملة يف 

  ]:من أغانيهم[ :الْعبۤيسيّۤة      
  عالياۤدى الياۤدى الياۤدى          يابوالعباسيّۤة

  .لبس منسوب إىل ْعبيس
 ):العربيـة (وَف حتريف َعّثت الُعّثُة الص :ٔعّت      

عّت الصوف وعّتت البدلـة،  : ونأكلته، وهم يقول
  .م الطنافس ورّش للن نفتالني متا يعّتواوقا

  .انعّت للمطاوعة: وبنوا منها
  .انظرها  .عتعت ملعىن عت: كما بنوا

  ۤعاۤتت: وقالوا يف اسم فاعل عّت
  .عاّتة: واملؤّنث

والطنافس العاّتة يصلحها خمتصـون، إال إذا  
  .ال تصلحكانت شغل املاكينات ف

سوسـة تلحـس   : الُعّثـة : من العربية :الٕعّت      
  .تأكلها: الصوف والفراء واجللود أي

  .َعش: ويف العربية
واحليوان للجـاحظ يف  . ٧٥١ص ٧وس ٤٩ص ٣س: انظر املقتطف

  .العث: فهرسه

): العربيـة (الِعتاب، من الِعتـاب   أو :الْعتاب      
  .انظرها  .مصدر عتب عليه المه

  .الْعتاب صابونة القلب]: راممن استعا[
  .محام صغرية قرب الشيباين :ّمحام عّتاب      
أطلقوه على ضرب من الشعر العـامي   :الْعتأبا      

كان موضوعه يف عتاب احلبيب، مث أطلقـوا هـذا   
  .املوضوع

  .العتبة: انظر :العّتاۤبة      

  
  
  
  

 من اصطالح احلّمامات، أطلقوها على :العّتاۤبة      
اجلرن يكون يف اخلزانة بعد الدرج اخلـارجي منـه،   

احلّمام، مسـوه   توزع منه املاء الساخن إىل حنّكاتي
  .على التشبيه بالعتبة لقلة عمقه

ما أِعّد من : مصطلح عسكري، عربية: الٔعَتاد      
  .السالح والدواب وآالت احلرب

  .، وهم أمالوا...األعتَدة و: واجلمع
على فّعال ملعىن احلّمال من عتـل  بنوا  :العّتال      

  .جّره جّرًا عنيفًا وجذبه فحمله): العربية(الشيَء 
الذي حيمل األمحال  العّتال هو: »الزاهر«ويف 

  .الثقال
  .الذي ينقل األمحال باألجرة: »املنجد«ويف 

  .عتل: انظر

وبنوا اسم احلرفة على ِفعاَلة، وسّكنوا الفـاء  
  .وأمالوا

  .ةانظر الصناعات الشامي

أطلقوها على العّتال الذي حيمـل   :عّتال َسّل      
  .سّلة

  .المه على إساءة: عتب عليه: عربية :َعَتب      
  .الَعَتب: وهم قالوا... الَعْتب و: ومصدره

الـدين  «: ويعلقون يف دكاكينهم ورقة فيها
انعتب : بنوا. *»مرفوع) كذا بالفتح(ممنوع والَعَتب 

  .للمطاوعة
عـاللي   عاللي ْبَيعرف، أو َعَتبك: ويقولون

  .ْبيسأل
يريـد أّن  (الَعَتب عالكاحلة ]: من كمام[

الَعَتـب عـاللي   : عليك الَعَتب مو). خماطبه ال َيرى
  .تنتف فّيا سّلمك دقنو

   

                                                
 .والرزق على اهللا: وقد يزيدون -  *
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عّتب للحّجـي علـى   : يقول احلّمامي: ٔعّتب      
افرش له التعتيبة، بنوا الفعـل  : ديوان الشمايل، يريد

مصـطبته، مث  : عتبة الديوان أي: ونمن العتبة، يريد
  .أطلقت على كل فرش حتت أقدام املستحّم

  .التعتيبة: انظر

أسكّفة الباب الـيت  : الَعَتبة: من العربية :الٔعَتۤبة      
وها ملنخفض يف مـدخل الغرفـة   لتوطأ، وهم استعم
  .تشلح فيه النعال
  .الَعَتبات واألعتاب: واجلمع

  .العّتابة: ويف حارة باب النريب يسموا
ٕمْنحطّٔك يف صدر البيـت  ]: من كمام[

شلون : قال لو). بني القباقيب أو(منالقيك يف العتبة 
كان عـم ببـزق   : ْتحّسنت: حاْلة املرضان؟ قال لو

  .عالعتبة صار يبزق على صدرو
ْتنقص بابوجتـك  ]: من دعائهم على ْفالن[
  ).متوت: (مالعتبة

بة وتكّش تربك يف العت]: من دعائهم لفالن[
  ).يكون له نسل كثري: (يف القصبة
كّني أّمك : يقولون للعجول]: من كنايام[

). مل تنتظر أن جتـيء الدايـة  : أي(جابتك يف العتبة 
وال معلقـتني   ماتقاتلوا صرمايتني بعتبتو ْفالن عمرو
فـالن إذا بـزق يف العتبـة    ). خبيل: (على سفرتو

  ).هوااألنه شهواين يهيج ش: (بتناكحوا القباقيب
الدنيا ْوجاه واعتاب ونواصي ]: من أمثاهلم[

جاه الدنيا بكثرة املَعاِرف وبامتالك الدور : يدونير(
  ).س اخليلوبإحراز رءو

بعد ما بتطلع اجلنازة مالبيت ]: من اعتقادهم[
الزم تصّب على عتبة البيت شوية مي متا يرجع املّيت 

صّفة يف  بوز صّباطو البطرق. ويرعب اللي يف البيت
البـربك يف العتبـة   . عتبة البيت خبّلي اجلان تولـول 

  .بلطشوه اجلان

إذا كّنست املـرا بيتـا   ]: من كتاب اللباد[
باملقلوب يعين من بّرا جلّوا ياما بصـري يف هالبيـت   

  .شرور
احلالق عتبة براسو،  ساوى لو: يقولون :الٔعَتۤبة      

أطلقها سكان الريف وحارات حلب املتطرفة علـى  
حيلق وسط الرأس باملوسى فيكّون حوضًا مربعـًا  أن 

  .يشبه العتبة
  .الَعتبات: واجلمع

  .الشوكّية: ويسمون هذه العتبة أيضًا
حبجرة  هوّۤة ماشي ٕعْتۤرت إجرو: يقولون :ٕعۤتر      

  .زّل): العربية(ونزل َطْبْش على وّجو، حتريف َعَثر 
  .عثر: انظر

  .ٔعْتٔور وْتعتٔور: وبنوا منه
ديش ومـا بقـى   گعترس ال: يقولون :ٔعْتٔرس      

قهره من غـري حكـم   : عترسه: ميشي، من العربية
جذبه إليها،  ألزقه باألرض أو: يوجب ذلك، وعترسه

  .ضغط شديدًا: وعترس
فالن : والعامة تقول: وقال الشيخ أمحد رضا

لزم جانب الشّدة والعناد، وهي معروفة : معترس أي
  .يف القرن احلادي عشر

اشـتد،  : َعْتـَرف لـه  : ها يف العربيةويداني
  .تغطرس: وَتَعترف

  .عدرس: انظر

  .مصدر عثر: العثرة:مصدر: من العربية :الٔعْتٔرة      
  .عتر: انظر

  !ويا عترة! يا كبّۤة: يقولون
وعلى َعترة  اللهم صلي عالنيب: يقولون :الَعْتٔرة      

نسـل الرجـل   ) بالكسر(الِعترة : النيب، من العربية
  .باؤهوأقر
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  .وعترة النيب حرمت عليهم الزكاة والصدقة
بنوا علـى  : الصوف عتعت: يقولون :ٔعْتٔعت      

  .انظرها  .فعفع من عت

عتقتك لوجه اهللا، حتريف أعتق : يقولون: ٔعٔتق      
  .أخرجه من الرق والعبودية إىل احلرية: الرجُل عبده

  .َأْعۤتق: ويف السريانية
على تالوة مائة ألف مرة سورة  أطلقوها :الٕعْتق      

  .اإلخالص على روح مّيت ليعتقه اهللا من النار
  .انظرها  .الصمّدية أيضًا: ومسوها

: َعَتق وَعُتق وعِتق الشـيءُ : من العربية :ٕعۤتق      
  .َقُدم

  ...العتاقة و :واملصدر
  .التنب إذا عۤتق ما بصري ٕتْبر]: من كمام[

تركها زمانًا حىت تعتق : اخلمَرعّتق :عربية: ٔعتّٔق      
  .فتطيب

  .ق َدبَتك وجدّۤد أجريكعتّۤ]: من أمثاهلم[
ل ببيـع وشـراء   أطلقوها على املشتغ :الٕعَتقي      

  .سيما النعالاألشياء العتيقة ال
  .العتقّية: واجلمع

  .وبيت العَتِقي يف حلب
  .وسوق العتقّية جنوب سوق السقطّية

: عّتال الچناطي، عربيـة عتل ال: يقولون :َعَتل      
  .»املنت«ومل يذكرها  .العَتال: انظر: َحَمل

  
  
  
  
  
  
  
  

: جتيه الرزّية واقف َعَتلة بوچنا: يقولون :الٔعتۤلة      
القطعة الكـبرية مـن   : اَملَدرة أي: العَتَلة: من العربية

  .الطني تنقلع من األرض إذا أثريت
  .الَعَتالت: واجلمع

  .ظلمة الليل: الَعْتم: ةن العربيم :الٕعْتم      
  .العتمة والعّتيمة: انظر

ظلمة  :)العربية(بنوا على فّعل من العَتَمة : ٔعّتم      
  .صار الظالم: الليل ملعىن

ى وعّتۤمـت الۤعـني،   عّتۤمت الـدنۤ : يقولون
  .وهالبيت معّتم وهاللمبة ْمعتمة

  .بنوا الصفة على ٕفۤفل ملعىن العاِتم: الٕعۤتم      
  .فالن ٕنكبة من بيت عتم]: اممن كم[

مـان  حتريـف عت : من أمساء ذكورهم :ٕعتمان      
  .العربية

ُفعالن : ُعثمان: البن دريد» االشتقاق«ويف 
أن ينكسر العظم مث جيـرب فـال   : من الَعْثم، والَعْثم

  .يستوي
  .وحنن نرى أنه مبعىن فرخ احلبارى

! اخرط م يا عثمان]: من أمثاهلم التهكمية[
  .»خرط«ر شرحه يف انظ

أطلقوه علـى نقـد قـدمي ضـربه      :الٕعْتمۤاين      
  .العثمانيون

. ظلمـة الليـل  : الَعَتمـة : من العربية :الٕعْتۤمة      
إال : يريـدون  عتمة الليل إال عتمة سيل،: ويسألون

  .العّتيمة: انظر  .عتمة أن الشمس احتجبت بالغيوم
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دام ك قدإذا حطّيت إي: عتمة]: من كنايام[
  . عينيك ما بتشوف

  .عتمة بتنۤتشر باملنشار]: من استعارام[
ال متشي بالعتمة بتجيك لطمة ]: من أمثاهلم[

  ).يظنون أم يسجعون(
الكنيسة عتمة والقّسـيس  ]: من كمام[

تقبشـين  . يا سراج ومشعة ويا عالعتمة مجعة. أعمى
  .عالعتمة

بطلع  البنام عالعتمة وحدو]: من اعتقادهم[
  .يه أنكر ونكريعل

اجلّبار، املتجاوز احلد، : الَعِتّي: من العربية: ٕعِتي      
  .وهم استعملوها مبعىن الضخم اجلثة

  .فالن عضمتوخشنة، وعِتي: يقولون
  .القدمي: عربية :الٔعتيق      

  .تاۤيقَتق والٔعٕعال: وجيمعونه على
  .َعتيق: ويف العربية

  . َعتيَقا: نيةالكلدا َعتيٓقا، ويف: ويف السريانية
فايق ّملام ]: متنّدرين[ويقولون ملن امسه فايق 

  .العتايق
يريدون (اهللا ال يرحم عتيق جبّبانة : ويقولون

الذي يزاول القمار باجلّبانات فإنه إذا دمهته رجـال  
  ).األمن يعرف خمابئها
فاملوصـوف  بالعتيقـة،   الحـو : وإذا قالوا

  .القندرة حمذوف تقديره الصرماية أو
  .فالن متل الدهب العتيق]: تشبيهاممن [
حبـل   يبعت لـو ]: من دعائهم على فالن[

 وال زديـق  عتيق وجب منل غميق وألـف عـدو  
يشنق حببل عتيق ليتعذب كلما قطـع، مث  : يريدون(

  ...).بعد موته ميزق النمل جثته ذرات
  
  
  
  

  .ْجديد عتيق مالو املالو]: من أمثاهلم[
مـا   احفاظ عتيقك ْجديدك]: من حكمهم[
  .ْبدوم لك

  .الكعبة كما مساها القرآن: الۤبيت العتيق      
فخذ من بين سعيد يقـيم يف سـورية    :ٔعتيق      

  .عتيق الشمالية، يعرف ببو
  .مصغر العتمة عندهم لتلطيفها :الٕعّتيۤمة      

  .العتمة: انظر

  .بعيد الغروب وقبيل الشروق: ويريدون ا
عثر علـى  : نًا، يقولونويلفظون الثاء سي :ٕعۤثر      

وقع : َعَثر على الشيء: اْملضْيعو، من العربية جزضانو
  .عليه من غري طلب، وهم مل يتقيدوا بالطلب

مصدر َعَثر : ويلفظون الثاء سينًا، عربية :الَعْثٔرة      
العثـرة للرُجـل   : كبا يف سريه، وقيـل : وعُثر وَعِثر

  .والِعثار للفرس
كان حجر عثرة : واستمدوا من الغرب قوهلم

  .يف سبيل استقاللنا
: من التركيـة  ويلفظون الثاء سينًا :الٕعْثٔمانلي      
ثمـان، أسسـها   عاملنسوب إىل دولة بين : ُعْثمانلي

العثماين والسلطنة : ويف لغة الكتابة. السلطان عثمان
  .العثمانية

العثٔمانليّۤة، ويف لغـة  : ومجعوا العثمانلي على
  .العثمانيون: الكتابة

ورّوج االحتاديون كره عبد احلميد فـأذاعوا  
  :األغنية

  على عمّيم خود وجيب     حتت الصّرة شي عجيب
  ورۤاكب فيه عبد احلميدـانلي       ّبٓور العثمـيف ب
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: م١٥١٦والعثمانيون فتحوا حلـب سـنة   
  .انتزعها السلطان سليم من قانصوه الغوري

وامتد حكم العثمانيني إىل مجيع بالد العرب 
  .ما عدا مراكش، زد عليها البلقان

سلم أتاتورك احلكم ألغـى السـلطنة   توملا 
  .العثمانية

وكانوا يوازنون بني العثمانيني وبني روسـية  
أي سـارت  (الروس إذا غّبـر  : ليز، فيقولونگواإلن

: أي(ليز إذا ّحبر گواإلن) جيوشه الربية الكثرية العدد
ل يف قـا : أي(والعثمانلي إذا كّبـر  ) ولهسار أسط
  ).اهللا أكرب: هجومه

: فالن ٕعۤمل لفالن خمرز عثمـانلي : ويقولون
كانوا يعتقدون أن من دهاء عبد احلميد أنه يوقع بني 

  .الدول اليت تعاديه
ويلفظون الثاء سينًا، أحد أنـواع   :الٕعثمانليّۤة      

اإلفرجنّية واحملبوسة واملغربيـة  : لعب الطاولة اخلمسة
  .نلّيةـُل َبهار والعثماگوال

ويلفظون الثاء سينًا، إحدى  :املدرۤسة العثمانيّۤة      
املدارس الكربى يف حلب، بناها عثمان باشـا وايل  
حلب يف حي الفرافرة بناء حمكمًا من احلجارة املتينة 
الضخمة وسقفها بالرصاص وزّودها مبكتبـة قّيمـة   
مسيت باخلزانة الرضائية، ويف هذه املدرسة درسـت  

  .أنا
ا: ٤٧٠ص ١٢س: مع العلمي العريبانظر اخمطوطا.  

: عّثنت الناُر: ويلفظون ثاءها سينًا، عربية :ٔعّثن      
  .دّخنت

  .ْتعّثن مطاوعًا له: وبنوا
: اْملَعسۤنة، يريدون: يلةگويف مصر يسمون النر

  .املدخنة
اشـتّد فأثـار   : عّج اهلوا، عربية: يقولون: ٔعّج      
  .الغبار

  
  

وع لنا َكبد وال اهللا ال يّل]: من دعائهم[ :ٔعّجى      
د وال يعّجي ْلنا ولد، بنوا الفعل علـى  ْيعرِّي ْلنا جس
الولد الذي فقد أمه فـريىب بلـنب   : فّعل من العجي

  .غريها
منها كما كان يـرى   :عجاۤيب الدنيا السبع      
حدائق بابل املعّلقة، أهرامات مصر، منارة : القداَمى

  .اإلسكندرية
  .شديد: عجب ُعجاب: عربية :لُعجابا      
الَعجاَجة، : الُغبار، والواحدة: عربية :الَعجاج      

  .وهم أمالوا
  .انظرها  ).العربية(فّعال من عجن  :العّجان      

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

أطلقوها على اآللة امليكانيكية الـيت   :العّجاۤنة      
  .تعجن الطحني
  .العّجانات: واجلمع

أطلقوها علـى مـا ّمسـوه     :عجاۤيب غراۤيب      
ذي العيون الثالثة ذات البلـورات  » صندوق الدنيا«

  .املكربة تطل منها على خمتلف الصور
أما عندك وشوف، شـوف  : وصاحبها يقول

الزنايت خليفة، أما عندك ياسـالم، شـوف بـالد    
  ...هي فّطوم املغربية: اهلندستان، وعندك هّلق ياسالم

ك صـندو : يسمي هذا الصـندوق والعراق 
  .الْواليات

أطلقوها على سبعة أيام آخـر   :أيام العجاۤيز      
  .آخر شباط وثالثة من أول آذار أربعة من: الشتاء

مسوها أيام العجايز ألن بردها شديد يـوِدي  
  .بكثري منهم

  .ومسى العرب هذه األيام السبعة بأمساء
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ؤمتر، معّلل، َصّن، َصْنَبر، َوَبر، آِمر، م: فقالوا
  .مطفئ اجلمر
إن عجوزًا كاهنة من العرب كانـت  : وقالوا

خترب قومها بربد يقع آخر الشتاء يلف املاشية، فلـم  
  .يصدقوها، وحدث التلف، فسموها أيام العجايز

إن عجوزًا هلا سبعة بـنني سـألت    : وقالوا
ابرزي للهواء سبع ليال : العرب أن يزوجوها، فقالوا

ت سابع يوم، فسموها أيـام  نزوجك، ففعلت ومات
  .العجائز

إن عجوزًا أعدت عدة الربد ألواخر : وقالوا
راح شباط : لت قالتاشباط من لباس ووقود، وملا ز

يف قفاه حمباط، ومسعها شباط تسخر وراح عند آدار، 
تالتة مّنك وأربعة مّني بتخلي ! يا بن عمي: وقال لو

فص العجوز يغّني، وعطـاه آدار مطلوبـو، لكـن    
  .عجوز وّلتال

ليز واإلسكتلنديون مـا يشـبه   گويردد اإلن
  .اخلرافة األخرية

  .الزهو: الِكْبر: الُعجب: من العربية :الٕعْجب      
: عجبين طبخ بيتٓكن، عربيـة : يقولون :ٔعَجب      
  .رأى شيئًا مل يكن يعرفه فاستحسنه: َعِجب

  .َعَجب: واستمدت التركية
  .بتعجبين: يقولون

  .فالن عۤاجبٓو حالٓو: ]من كنايام[
الَعَجب وال  فالن ما بعجبو]: من كمام[

إن عَجَبك عّد وإن ما عجبك مّد . الصوم يف رجب
  ).سر: أي(

ملـا  . احلجرة املا بتعجب بتفّج]: من أمثاهلم[
 حّسـو  البعجبو .عقلو تفّرقت الْعقول كل من عجبو

عجبٓو الكرۤا بصـبح  الب. الكحل بدنبو بعلّيه، البعجبو
إن  :ولون على لسـان مربعينيـة الشـتاۤ   ويق. بۤاۤكرْم

يريدون السعدين ( عجبْتٓكن حايل ببعت لكن آخوايل
  ).األولني

إنكار ما يرد عليـك لقلـه   : عربية :الَعَجب      
  .اعتياده

الَعَجـب وال   ما بعجبـو ]: من كمام[
إذا ظهر الَسَبب ٔبطـل الَعَجـب   . الصٓوم يف رجب

لى لفظ يدانيها يف سـورية  وسادت هذه التهكمة ع(
  ).ولبنان ومصر والسودان والعراق وفلسطني

عجب بقَبل هاألستاذ يزورنا؟ : يقولون: َعَجب      
  .استعملوها أداة استفهام

: عِجب من األمـر ولـه  : من العربية :ٕعۤجب      
  .أخذه  منه العجب

ال يعجبك طـوال وهـّزة   ]: من كمام[
  ).فهي وسخة :أي(خصرا طّلع حتت ٕحْصرا 

حّظٓو عْجۤبة، مـن العجبـاء   : يقولون :الٕعْجۤبة      
  .ما يتعجب منه): العربية(

ما بّتاكـل،  : هاجلانوۤرك عجر: يقولون :الٔعْجر      
مـا مل  ): افـاً گتلفظ جيمها (عجرٓا : من السريانية

  .يدرك من الفاكهة والثمار
  .العجرة العجرا أو: واملؤنث
وجبـرٓو   َعَجـرو  أخد هالشي على: يقولون

قبلـه  : يريدون) »َبَجرو«فتحوا اجليم لتتوازن مع (
شكا إليـه ُعَجـره   : على عيوبه، مستمد من العربية

  .عيوَبه: وُبَجره أي
  .فالن لّساه عْجر]: من استعارام[
عْجرا بقفـيت وال مسـتوّية   ]: من كمام[
  .بقّفة غريي
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فة ما فالن ْمعجٔرف، والعجر: يقولون :ٔعْجرف      
بقتل حالو، من  بتلبق حلدا، وإذا شاف أعجرف مّنو

ركوب األمر ال يروَّى فيه، اجلفوة : العجرفة: ةالعربي
  .يف الكالم، اُخلرق يف العمل

واستعملوا منها املصدر واسم املفعول واسم 
  .التفضيل

  .تكّبر: تعجرف: ويف العربية
 عجز، وهـو  وقع يف ميزانيتو: يقولون :الٔعْجز      

: الواردات النفقـات  مل تغطِّ: صطالح جتاري مبعىنا
  .التالية» عجز«مصدر 

  .سّددو أو َسّد عجزو: ويقولون
َعَجز وَعِجز َعْجزًا وَعَجزانًا : من العربية :ٕعۤجز      
عجزنـا  : ويقولـون . مل يقتدر عليه: عن كذا... و

مبعىن  »عجز«ماّدرة كل ليلة كل ليلة، فيستعملون 
  .سئم

  .العاجز، وهم أمالوا: فاعلواسم ال
  .وبنوا الصفة منه على فعالن، ومؤنثه َفْعالنة

مجعا الصحيح والعواجز والَعَجـَزة،  : واجلمع
وهم استعملوا مجعي التصحيح وأمالوا مجع التكسري 

  .األول والثاين
عاِجز وعَجَزه وعاجزانه : واستمدت التركية

  .وعاجزي
  .نا فيه يرضى ما كان يرضىعجز: ويقولون
  .فالن عاۤجز عن دفع ديونٓو: ويقولون

  .ٓتور عاۤجز ما بدوّۤر ساقية]: من أمثاهلم[
احلّق بالسـيف والعـاجز   ]: من حكمهم[
  .يشتِكي

  
  
  
  

فالن عّجز وبرك يف بيتو، من : يقولون :ٔعّجز      
صارت عجـوزًا، وهـم مل   : عّجزت املرأُة: العربية

  .يتقيدوا باملرأة
: ز أبوه وهّوه يقـول لـو  عّج: يقولون :ٔعّجز      

أقلقه، حرفها ): العربية(عطيين عطيين، حتريف زعجه 
كما  –ذا املعىن » تعجيز«هكذا األتراك باستعمال 

  .-نرى 
أطلقوها على املؤسسة اخلرييـة  : دار الَعَجۤزة      

  .يأوي إليها العجزة
  .دور العجزة: ومجعوها على

تـك  إشَبك معجوق، وحاج: يقولون :ٔعٔجق      
والٕعجقني ما بنحبوا، يريدون أنه ) عجاقة أو(عجقة 
ومعتد بنفسه، مل جند هلا أصًال، ولعلها حنـت   مزهو
مبعىن أكثـروا يف فنـوم   ) العربية(» عّج القوُم«من 

  .»قوّيًا«الركوب، ومن 
  .فعول واملصدراستعملوا منها اسم امل
: ومجعهـا  الٕعۤجـق، : والصفة املشبهة منـه 

  .العجقات: قة، ومجعهاالعْج: االعجقني، ومؤنثه
  .انعجق للمطاوعة: وبنوا منها
  .انظرها  .عّجق: وبنوا منها

صاير يف بيت احلّجي عجقة ]: من كالمهم[
  .وهالرسم ٕعۤجق شوي. وال عجقة سوق اجلمعة

نة بتعّلم اللباقة والفقـر  گالزن]: من أمثاهلم[
  .بعّلم العجاقة

أكلها الدواب أطلقوه على املهمالت ت: الٔعٔجق      
حّطوا هلـالبقرات شـوية   : تطرح، يقول البساتنة أو

  .عجق حرام عليكن
  :مل جند هلا أصًال، ولعلها مما يلي
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الغصن ): العربية(» الَعَسق«أا حتريف  -١
 .الرديء

عنقود العنـب  : »الِعْذق«ويدانيها يف العربية 
  .أكل ما عليه
رضـينا  : يف قوهلم» الَعَجر«أا حتريف  -٢

: ، وهم قالوا أيضًاالعجـر : انظر وَبَجرو يه على َعَجروف
 .وجبقو رضينا فيه على عجقو

قراقيع وقنـاين مكسـورة   ]: من لوحام[
وچناق مچلومة واشكال اشكال من هاملهمالت ما 

  .ا، ْبصْلحوا البتصّلح والباقي ميكن يلزمبسخوا يكّبوَّ
هادا شي بسيط جنب العجق اللـي بزتـوه   

بكّبوه وحّلة السليقة عم بتنتظـرن   للمغارة، وشلون
 -هللا يرحم عضامن أ –وقت مونة الربغل، األواۤول 

الضرس والنار ما عليهم عيار، شي ممكن ينتفع : قالوا
حرام كّبو، قشور الرمان كل يوم بصرعنا اللـي   مّنو

بشتريه، ويوم متوين عصري احلصرم ليش لنكّب التفل، 
ارة حللـة السـليقة،   زّتيه وۤلك بنيت عّيوش زّتيه باملغ

  .كمان يوم املنمّون ميت الفرجني ومتلو
ايـح  وروايح هاملغـارة بتنضـفر مـع رو   

مع روايح القماميل،  املستراحات مع روايح الطواريق
  .وتعا بقى ال يصري وبا ويقشط الناس باأللوف

صاير دهان البيت معّجق، بنوا : يقولون :ٔعجّٔق      
  .انظرها  .على فّعل من عجق

العجل : عربية ياهللا بالَعَجل،: يقولون: الَعَجل      
  السرعة: كالَعَجلة

  .العجلة: انظر

ْعَجل، ويف الكلدانية مثلـها  : ويف السريانية
  ).افًاگواجليم فيهما تلفظ (

البقرة حـني   ولد: الِعْجل: من العربية :الٕعْجل      
  .تضعه أمه إىل شهر

  
  

ـ : الِعجَلـة، وهـم قـالوا   : واألنثى ة العجۤل
  .والعجالي والعجالية
  ).افًاگوتلفظ اجليم (ۤعۤجل : ويف العربية

بقـرة  لا...  :»العصـومينا «يقولون يف لعبة 
  .وعجليها وخيط أمحر بني اجريها

رْجل  تقاۤمت ٕرْجل وحطّۤ]: من كمام[
  .وجابت صيب متل العْجل

ك وحبّط ٕرْجـل علـى   البٓرب]: من اعتقادهم[
  .عْجل رْجل بتجيب أّمو

عّجزوه وعّبـدوه العْجـل   ]: ن كنايامم[
  ).وجعلوه يكفر: يريدون(

طاحون العدسـة  أطلقوه على حجر  :الٕعْجل      
الشـمعة،  : املنتصب يدور مثبتًا على دعامة يسموا

  .احملالة الدوالب أو): العربية(حتريف الَعَجلة  وهو
  .جعله يسرع: أسرع، عّجله: عربية :ٔعجَّل      

  .ْمعّجل ومهر ْمؤّجلمهر : ويقولون
  .أسرع بقتله: عّجل علۤيه، يريدون: ويقولون

ومثلها . تعجيل وُمَعّجل: واستمدت التركية
  .األوردية

  .اهللا ْيعّجل عليه]: من دعائهم على فالن[
  .السرعة: الَعَجَلة: من العربية :الَعَجْلة      

الَعَجلة مالشيطان والتـأّني  ]: من حكمهم[
  .السالمة ويف الَعَجلة الندامة يف التأين. مالرمحن
املركبة اليت حيمل : من مفردات الثاقفني :الَعَجۤلة      

  .عليها تسري على دواليب
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  .العجالت: واجلمع
َعَجلَتا : ٓعَجلٓتا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).افنيگواجليمان يلفظان (
  ).افًاگتلفظ اجليم (َعَجَلة : ويف العربية

القاعدة اخلشبية : يف مصطلح احلّبالني :ةالَعَجۤل      
تثقل حبجر، أوجيلس عليها أحدهم مث يربط ا حبل 

  .حني فتله فترتاح القاعدة قليًال قليًال
  .خالف العرب، الُفرس: عربية: الَعَجم      

  .األعجام، وهم قد يسّهلون مهزته: واجلمع
شاۤلة عجميّۤة، تنباك عجمي، شيشة : ويقولون

  .عجمية
عجمي، يريدون : ارون األتراك فيقولونوجي

ليس مدّربًا علـى   الغّر الذي ال حيسن عمًال أو: ا
  .عمل

أنتـه  : ويكثر أن يقول الالعـب خلصـمه  
  .عجمي، ال ياعجمي أل

  .العجمّية: وجيمعون العجمي على
  .وْخنان عجمي]: من سبام[

من مقامات املوسيقا العربية والتركية : الَعَجم      
  .سيةوالفار
من مقامات املوسيقا العربيـة   :َعَجم ُعَشريان      

  .والتركية والفارسية
جبله باملاء : عجن الدقيق عجنًا: عربية :ٔعَجن      
  .ودلكه

  .العجَنة، وهم أمالوا: واسم املرة منه
  .العجنات: واجلمع

  .العّجان: وقالوا يف اسم الفاعل
  .ومجعوه مجعي التصحيح والعّجانة

  
  
  
  
  

  .العّجانة: ا اآللة امليكانيكية اليت تعجنومسو
  .ومجعوها على العّجانات

  .وكان عّجان األفران يعجن برجليه
وكانوا يف الطب يستعملون وصفات متـزج  

املعجوَنة، وهـم  : فيها بعض املواد باألخرى يسموا
  .مييلون

  .املعجونات: واجلمع
: ْعۤجن، ويف الكلدانيـة : وعجن يف السريانية

  ).افگجليم فيهما وا(ْعَجن 
]فالن كلب معجـون، مبرقـة   ]: ممن سبا
  .ْكۤالب

إذا كانت املرا عم تعجن ]: اللباد من كتاب[
طار شقفة من هالعجني لّربات اللقن بكون  وطب أو

  .خّطار ياكل من خبزو بّدو
 :وفيها حكاية لألطفـال أوهلـا   القملـة : انظر

 منو !عجۤنت القملة ووقع الرغيف يف التّنور، َيي َيي
  .يطالعو بّدو

فالن بياكل عجنة مّنا ليهـا  ]: من كنايام[
  !ماشا اهللا وكان

: أي(أنا عۤاْجَنك وخۤاْبَزك ]: من استعارام[
  ).جربتك كثريًا وعرفتك

خبز ْمعجّۤن ٕبْنَزع املعدة، بنوا : يقولون :ٔعجَّن      
  .من َعَجن على فّعل

 التعجني: واستعملوا منه اسم الفاعل واملصدر
  .األعّجن: واسم التفضيل

: الُعّجة: يف القاموس: من العربية املوّلدة :الٕعجّۤة      
  .طعام من البيض

  .وقد يضيفون إليه الطحني
  .بالسمن وتقلى بالزيت أو

ومقالـا ذات ســبع عوينـات وتســمى   
والعّجة اليت يقلوا يف غـري العوينـات    بالعوينات،
  .عّجة األرامل: يسموا
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  : أنواع منها والعّجة
مسيت بأهم مركباا، : العّجة بالبقدونس -١

 تتركب من مفروم البقدونس والبصـل والثـوم أو  
وإذا أطلقوا العّجـة  . مدقوق يابسه ختفق مع البيض

 .انصرف املعىن إليها
تسلق البتاتة مث تعفـس  : العّجة بالبتۤاتة -٢

 .بالسمن وخيفق عفيسها مع البيض ويقلى بالزيت أو
تسلق الكماية مث تفـرم  : ّجة بالكمايةالع -٣

 رقيقًا وخيفق مفرومها مع البيض ويقلى بالزيـت أو 
 .بالسمن
العّجة باألرضـي شـوكي كالعّجـة     -٤
 .بالكماية
يفرم اللحـم وخيفـق   : العّجة بالَلحمة -٥

 .مفرومه مع البيض ويقلى بالسمن غالبًا
يسلق النخاع مث يعفس : العّجة بالْنخاع -٦

 .مع البيض ويقلى بالسمن غالبًاوخيفق عفيسه 
  .عّجة معجعجة بالبيض مطبلجة :يقولون

متل قـرص العّجـة    وّجو]: من كمام[
  .املعفوس

  ]: من شعرهم[
  وٌزـوجاءتنا بعّجتها عج

  سِّـلي حسٌّ أيُّ ِحـهلا يف الق                 
  فلم أَر قبل رؤيتها عجوزًا

  ِستصوغ من الكواكب عني مش                
  :ومن معارضات الزيين
  والبيض باللحم املقّمع لّذ يل

  وكذلك املقلي والعّجات                
 علـى يريدون نسـبتها   :العجّۤة االسكندرانيّۤة      
الصـينية   تدهن أرض: درية، تتخذ كما يلياإلسكن

والبقـدونس   لبالسمن مث تفرش مبفروم اللحم والبص
ما تقدم الطحني،  خمفوقة بالبيض، مث يرش على سطح

مث يوزع على سطح ما تقدم الصـنوبر، مث يـدهن   
  .السطح بالسمن، مث تقطع قطعًا وتؤكل

يدهنون أرض : تتخذ كما يلي :ربيّۤةاملغالعجّۤة       
الصينية بالسمن، مث يفرشـونه مبفـروم    األنَكري أو

اللحم، مث جيعلون فوقه سافًا من البيض، مث سافًا آخر 
  .، ويرسلوا إىل الفرنمن اللحم غليظًا

  .ٕشْللٕك: ة املغربية هذه أيضًاويسمون العّج
  .انظرها

بتاكل شرب حلـم تتصـل   ]: ومن توريام[
  .للبيض
  .الَنَوى): العربية(حتريف الَعَجم  :الٔعجو      

  .العجۤوة: والواحدة
انصـرف إىل نــوى   وإذا أطلقـوا العجـو  

  .املشمش
ٔمْيـت  «واألوالد يقامرون بالعجو، ويبيعون 

  .بالعجو» الليمون
  .مْيت الليمون نقطة بعجوة]: وينادون[

ويشتريه بّياع النخالة ويبيعه ليحّلى ويكـون  
  .لباب بعض احللوّيات

العجوة شـۤاّقة  ]: ونادي بياع الفستق احلليب[
  .يا فسٓتق

  .بنبت يف قلبو الببلع العجو]: من اعتقادهم[
 عجوة اخلرنوبة طلبت من رّبا]: من أمثاهلم[
  .بيت لوحدا

: ويف الكلدانية َعُجورٓا،: من السريانية :الٔعّجور      
  .ضرب من البطيخ يظل أخضر: عجوَرا
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. دون تشـديد : الَعجـور : ويف املنجد مساه
  .العّجورة والعّجوراي والعّجوراية: والواحدة عندهم

ويأكلونه أخضر ومع السـلطة ومكبوسـًا،   
لرز وبالربغـل  ويتخذون منه العّجور احملشي حيشى با
  .وبالفريكة، وتغمس حمشيته باللنب املتّوم

وأرض العّجور أرض مشايل شرقي حلـب،  
  .حّي سليمان احلليب: وصارت اآلن حّيًا ّمسوه

: ينادي بيـاع العّجـور  ]: ةمن نداء الباع[
  .ناية وتكبكب العّجورطافت الق
كـول  . قليب مالعّجور منجور]: من أمثاهلم[

  .رالعّجور وازراع املنتو
عّجور ومرّۤق، قـال  : قال لو]: من كنايام[

  .الدورة عاللي بفرّۤق: لو
: تفّضل ْتعّشى عنا:  يقولون]: من توريام[

يلفظون العني األخرية بسرعة (عشانا عّجوع حمشي 
  ).فيظن السامع أا عّجور

من ذاق : متل العّجورة املّرة]: من تشبيهام[
  .بزق

  ]: من أهازجيهم[
  ور حمشي طبخ يل عّج

  ْتفّضلي ْتعشِّي: وقال يل                
  َبْنَزع نقِشي : قلت للو

  ّمشر زندووطعماين                
أرومة مسـتديرة   نبات بّري ذو :عّجور اَجلَبل      

حلوة الطعم حيبها األوالد، ظهوره من بشائر الربيع، 
  .ويباع بالعدد

  
  
  
  
  
  
  

  .انظرها  .وظاَحلْنَبب: ويف محص ومحاه يسمونه
  .انظرها  .اَحلْرصنني: ويف الباب يسمونه

عباية  اللي ببّشر بالعّجور بّدو]: من أمثاهلم[
  .ألف عصاية واللي ببشر بالزعرور بّدو

مثر يشبه اجلوزة  نبات بّري ذو :عّجور اْحلمار      
الصغرية ذات شوك تنفجر لدى مّسها كان الطـب  

  .القدمي يداوي ا
  .املرأة املسّنة والرجل املسن: عربية :العجوز      

وقد كثرت معانيها ورمبا بلغت  :»املنت«ويف 
  .فوق الثمانني

  .العجايز: ، وهم قالواواجلمع العجائز
رجل عجوز، وهلجة حلـب  : ال يقال: وقيل

  .ال تقول إال امرأة عجوز
: إن من أخطاء صقلية قوهلم: وقال ابن مكي

ـ  ى جوازهـا  عجوزة، ورّد بأن عجوزة مسعت، وعل
  .جتري هلجة حلب
  ).بالچيم: (عچوز: مريوط يقولون وبدو

ْمهلبّية : ينادي بياع املهلبّية]: من نداء الباعة[
  ).َملبنية أو(بتاكال العجوز بتقلب صبّية 
جيـي   يصاحل محاتو البّدو: كما ينادي عليها

  .لعندي
مشس شـباط  : العجوز بتقول]: من أمثاهلم[

شهوة . س نيسان لبنيتلكنيت ومشس آدار ألخيت ومش
  .عجوز بتّموز

أطلقوها على الَبَرد ختيًال منهم  :اسنۤان العجوز      
أن العجوز إذا تقدمت ا السن نبت هلـا أسـنان   

  .جديدة بيضاء تشبه أسنان األطفال
الباميـة   أطلقوها على طبيخ :عجوزة املطبخ      

 لقبها من الحيبها ختيًال منه أن هلا شّطة مـن املـادة  
  . الغرائية تشبه لعاب العجوز
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  . حاسوسة املطبخ: كما لقبها من ال حيبها
  .انظرها

  .اُملسِرع: عربية :العجول      
ضرب من التمر، : العجَوة: من العربية :الٔعْجۤوة      
  .يف احلجاز أجود متر يف املدينة وهو

  .وقد يقلونه بالسمن
فريىب بلنب الصيب الذي فقد أمه : عربية :الٔعِجي      

  .غريها، وتستعمله أرياف حلب للولد مطلقًا
  .الٕعجيان والعجايا: ومجعوه على
  .العجّية: ومؤنثه عندهم

  .العجّيات: ومجعه
ماُيتعجب منه، وكذا العجيَبة، : عربية :العجيب      

  .وهم أمالوها
  .العجايب: العجائب، وهم قالوا: واجلمع

  .يب الدنيا السبعاعج: انظر

: فقال» أعجب العجائب«تركية وحرفت ال
  .»الدراري الالمعات«كما يف : »عجلعجائب«

والنصارى يستعملون العجيبة ملعىن حـدوث  
  .أمر خارق للنظام الطبيعي يأيت به القديسون وحنوهم

تعلـب راكـب   : أمر عجيب]: من أمثاهلم[
  .اخلبزة بإيد الشّحاد عجيبة. ديب

بطن من بين عشرية تقيم يف اعزاز، و :الْعجۤيل      
خذ يعرف بـأبو  سعيد يقيم يف سورية الشمالية، وف

  .من القعيدات يقيم يف مطخ قنسرينعجيل 
  .الدقيق املعجون: عربية :العجني      

  .العجينة، وهم أمالوا: والقطعة منه
  
  
  
  
  
  

اهللا . لّسع العجني حبمل ٔمي]: من استعارام[
  .فيهيعينا َتتكفَّي عجينا تّنورا محي وطاب اللزق 

فالن بسٓلت الشعرة مالعجني ]: من كنايام[
  ).عايق، شاطر، ذكي(

هللا بيعـرف أ : متل القـط ]: من تشبيهام[
وال . مصاري متـل العجـني   عندو. وبشخ بالعجني

  .العجني القط أكل لو كأّنو
هاخلبز . عجيَنك من ْطحيَنك]: من أمثاهلم[

اهللا . ك العجنيمن هدا هالكعك ما هو. من هالعجني
  .رزقنا الطحني تنسّمعكن طّق العجنيي

عّما بناطح بقـرون مـن   ]: من استعارام[
ْبتّم . ْبۤية كاۤنت غّيۤمت عجنيبّدا متطر زۤال لو. عجني

  .َحجر: راس الولد عجني حىت يقول
الزم عالعروس تاخد من ]: من كتاب اللباد[

  .بيت أهال عجينة وتلزقا ببيت امحاها تتلزق هّيه فيه
]كما ّنا العجني ]: ممنكٓول ياْقطۤيطي و

  .اصحاب مالو
  .اللحم بعجني: انظر :اللحم بعجني      

حسـبه،  ...: عّد الشيَء عـدًا و : عربية :ٔعّد      
  .أحصاه

  .انعّد مطاوعًا له: وبنوا
  .معدود: واستمدت التركية

قبيلة تاماناك يف جنويب أمريكا يعّدون حـىت  
َيْد، مث يقولـون يف  : لوااألربعة، فإذا بلغوا اخلمسة قا

وهكذا حىت العشرة » واحد من اليد األخرى«: الستة
يدان «: يقولون يف األحد عشر، مث »يدان«: فيقولون

وهكذا حىت الستة عشر يقولـون  » وواحد من القدم
وهكـذا  » يدان وقدم وواحد من القدم األخـرى «

: ، ويف األربعـني »َرُجـل «: حىت العشرين فيقولون
  ...»رجالن«
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أما العرب القدامي فأذهـب أنـا إىل أـم    
  :كالساميني

بنوا الواحد من احلّد أي احلـد األدىن مـن   
. العدد، فاحلّد والواحد واألحد من مصـدر واحـد  
. وبنوا االثنني من الثين، والشيء إذا ثنيته كان ضعفه

هدمه، والبيت يكون : اجلداَر» ثّل«وبنوا الثالثة من 
  .دارًا منه بقي ثالثة جدرانعادًة مربعًا فإذا هدمت ج
  .مبعىن الكثري» َرب«وبنوا األربعة من 

وبنوا اخلمسة من مخـش بأظـافر أصـابعه    
  .اخلمسة

أما ما بعد اخلمسة فاستمدوه من غريهـم،  
إذن فقد عّدوا حىت اخلمسة، مث بعد عصور قالوا ستة 

  ...من شۤيش وحنوها: واستمدوها من اآلريني
املعـدودين   فالن مالرجـال ]: من كالمهم[

  ... )يف اجلاه أو يف البطولة أو: أي(
يا عّد يـا مـّد،   ]: ومن كالم أهل السوق[

  .مّد ُخطاك إما عّد قيمة البضاعة أو: دونيير
. اللرية زغرية بس بتعّد كـتري ]: من أمثاهلم[
  .يسكر ما بعّد اقداح البّدو

قاعدين يف الشمس وبعّدوا ]: من كمام[
البيآكـل  : مّدا قـال لـو  : لوقال . حآلن  ْحوۤاصيد

  .تل البعّدام الٕعِصي مو
 عم بعـّد عليـه أنفاسـو   ]: من كنايام[

  ).يراقبه أشّد املراقبة: يريدون(
  
  
  
  
  
  
  
  

تعّلم القراءة جتتاز  :من اصطالح الكتايب :الَعّد      
  :ثالث مراحل

أليـف الم  : »احلمُد«كقولك يف : الَعّد -١
 .ۤحا ميم دال
َأ، = أليف أصب : لك فيهاكقو: الشْكل -٢

= جـَزم  : أْلَح، ميم: حا= الم ٕجَزْم َأْل، حۤا حصب 
 .أْلَحْمُد: ُد=أْلَحْم، دال دْرَفع: َحْم

 .احلمُد: أن تقرأ رأسًا: الَدْرج -٣
صنعيت وصـنعة   كار الفرو]: من استعارام[
  .تعلمتا عّد وشكل ودرج: أبوي

البخالط هاملرضان عداه أخوه و: يقولون :عدا      
جـاوز  ): العربية(املرضان بعديه، حتريف أعداه الداُء 

  .غريه إليه
  .انعَدى للمطاوعة: وبنوا منها

» ما«بق بـ أداة استثناء عربية تس: عدا :مأعدا      
 اما عـداي  : ا وجوبًا، يقولونأوال، وهم يسبقو
  .وما عداين وما عدا أنا

كّلن أخدوا رغيف ]: ومن كالم الكالليب[
وحمشّية ما عداي أنا، واهللا ما بسـامح املّيـت مـا    

  .بساحمٓو، ما بساحمٓو
عـدا  : يقولون]: ومن عثرات أقالم الثاقفني[
  .عدا ذلك: خطأ، صوابه: عن ذلك

مشاتة الٕعۤدى صـعۤبة، مـن   : يقولون :الٕعۤدى      
  .فهي مجع العدّو: األعداء: الِعَدى: العربية
ات البدو، يقولون إذا ٕعۤده، من مفرد أو: ٕعۤدا      

عدى، بنوها مصدرًا من العوذة باهللا : تعجبوا من أمر
  .اللجوء إليه واالعتصام به): العربية(من كذا 
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  .عده اهللا يچپحو: يقولون
خّلـى األمـَر   : عدَّى عن األمر: عربية :ٔعدَّى      

جعلـه  : صرفه عنه، الفعَل: وتركه، فالنًا عن األمر
. ا أيضًا مبعـىن مـّر وَعَبـر   متعديًا، وهم يستعملو

  .الٕتعداي والٕتعداية: ومصدره عندهم
من املصـرية القدميـة   » عدَّى«كلمة : وقيل

  .أداة العبور: ق برسم سفينةحَعَبر وجاز تل: مبعىن
  . »َعَبر«يقال يف » عدَّى«وما قيل يف 

  .انظرها

األربعا اللي عـّدو،  : ويف هلجة مالطة يقولون
  .تازالذي مضى واج: يريدون

. وعـدَّى عليـه   عدَّى عّنو]: من كالمهم[
أش أنته ْمعـدِّي علـى   ! السالم ألهللا ياهو: ويقولون

  .ضيعة خربانة
  .ْمعّداية]: ويعّزون املصاب بقوهلم[
: أي(َعدَّى عراسي كـتري  ]: من كنايام[

غِلي وال ٕمقۤاليَتك بتقِلي وأنا ال ٕقْدٔرك ٕب). بلوت احلياة
كسرنا الَدّف وعـّدينا  . ليعدّۤيت عليك من قلة عق

عّدى اجلمل عاحلـارة   ).بعجنا الدف أو(عٕن الغۤنا 
أش عم بتتغـدَّى؟  : ويسأل أحدهم. مرْتخّية وشفتو

ومل ينل مـن  : أي(كتري متَلك عدَّى : فيجيبه الطاعم
  ).طعامي

ال تتحدَّى كـتري متَلـك   ]: من كمام[
  . عدَّى

ي على شتا ال ْتعدِّلاحلّمام يف ا]: من أمثاهلم[
من خـربيت   مو. بابا ويف الصيف اجعال داَبك ودابا

املي ما بتعدِّي علـى  . مالشي اللي عدَّى على قرعيت
ني على بـاب دارنـا كّبـر    گعدَّى الزن. عطشان
جوعان وال ْتعدِّي عليـه   عدِّي على عدوَّك. مقداْرنا
قطعـوا ال   اجليجة ما بتعدِّي عن كارا لـو . عريان
  .منقارا

  

إذا رجف مرة واحد وهّوه ]: هممن اعتقاد[
  .َمَلك عم بشّخ بكون عدَّى من جنبو

واحد بيعرف تركي ترقيـع،  ]: من لوحام[
َبن أحد ! ياهو: يشتكي راح لقّلق ايدّية بّدو امسعو
َبن خان الصابونده إيكي أوضه ) لسُت: (لگالناس د
َبن من ورا اجلامع ْمعدِّي إيـدم محـل   ! وار، ياهو

يتدى طربشّتي على خلقّتي، بـاق  طب بين دفش إح
وهم چنـق  ) وصار يبكي(هم قمبازمي شّق إيتدي 

  .حلمة كّب إيتدي
  .هايدى سكتر أوالن: فأجابه القوميسري

كل : العذاب: من العربية: العذاب أو :الٔعداب      
  .ما شق على اإلنسان

  .العذابات: وهم جيمعونه على
  .ال تواخذنا عّدبناك: يقولون
  .َبك راحةعدا: وجوابه

كّني عداب املؤمن عنـدك  ]: من كمام[
  سنّۤة؟

  .العداب يف احلّب هّين]: من غنائهم[
: ، يريدونمطلعوا ٔعْعداد الغن: يقولون :الْعدۤاد      

عّدها لفرض ضريبة احلكومة عليهـا، مـن الَعـّد    
  .انظرها  .مصدر عّد): العربية(

يف  هو :من مفردات الثاقفني، يقولون: الِعداد      
من يعّد معهـم  : ِعداد، القوم: ني، عربيةگِعداد الزنا
  .وليس فيهم

  . مبالغة يف اسم الفاعل من عّد: عربية: الٔعّداد      
  .انظرها

  ).أي الشيء كثري(تاه العّداد ]: من كنايام[
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أطلقوها على اجلهاز اآليل الذي يشري  :الٔعّداد      
ـ  إىل رقم صرفيات الكهربـاء أو  إىل عـدد   اء أوامل

  .الت النقل وحنوهااملسافات اليت جتتازها آ
ماسال : الِعذار من اللجام: من العربية :الْعٔدار      

 على خّد الفرس، وهم أطلقوه على الرسن الصويف أو
  .اجللدي يدخل يف راس احلصان

َفّعال من َعـَدس احلّنـاء وحنوهـا     :الٔعّداس      
وا مبعىن داسها حبجر داسها، وهم يستعمل): العربية(

  .العدسة
  . مصدر عدل: العدالة: من العربية :ةالعداۤل      
  .انظرها

  .عدالت: واستمدت التركية
ويف العهد االحتادي كتبـوا علـى نقـدهم    

  .حّريت عدالت مساوات: الصغري
أجا عّدان الكمايـة، ويامـا   : يقولون :الٕعّدان      

مشوية مـع  أطيبا مسلوقا ومسّقعة وحمشي وسلطة و
زمـان  : الَعّدان والِعّدان: من العربية! حلم اخلاروف

  .الشيء
  .َعدََّنا: ٕعدّٓنٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .نۤعَد: ويف العربية
عاحلّمام  الزم ترو املرا عّدانملا جبي : يقولون

  ).وقت حيضها: يريدون(
عم بسقي مسـاكب  : يقول البساْتنة :الٔعّدان      
من الساقية اليت تسـتمد  : ريدونمالعّدان، ي بستانو

ها من زمن دور استحقاقها من املاء، فهي جمـاز  ماء
  . أطلق الزمن وأريد ما جيري خالله: مرسل
  .اخلصومة: الَعداوة: العربية من :الٔعداۤوة      

  
  
  
  
  
  

  .العداوات: ومجعها
  .عداوت: واستمدت التركية

  .بينآتن عداوة كار: يقولون
ال تنّشف مبنشـفة غـريك   ]: ادهممن اعتق[

  .بتصري بۤيناتٓكن عداۤوة
العداوة يف األهل واَحلَسـد يف  ]: من أمثاهلم[
 أّشو: قال لو. عداوة َبال َسَبب: وعد بال وَفا. اجلريان

. الصـلح بعـد العـداوة   : أحَلى ماحلالوة؟ قال لو
  .ال َمحّبة إال بعد عداوة: ورق احلالوة مكتوب على

أوقع بـه  : عّذبه: عّذب، من العربية أو: ٔعدَّب      
  .العذاب

  .التعذيب: ومصدره
  .اْملعذّۤب: اُملعذَّب، وهم قالوا: واسم فاعله

  .اُملعذَّب، وهم سّكنوا: مفعوله واسم
  .العداب: انظر

: واجلمع. االسم من عدَّ الشيَء: عربية :الٔعَدد      
  .األعداد

  .عدد وأعداد: واستمدت التركية
د من اليسار إىل اليمني متأثرين ويقرءون العد

سنة ألف وتسعمّية وأربعة وستني، : بالغرب فيقولون
  .وطنعش ألف ومخسمّية وطسطعش

ويالحظ أن ألفاظ العقود واألعداد املركبـة  
يتقدم لفظ آحادها على عشراا، والعربية تقرأ العدد 

سـنة أربـع وسـتني    : من اليمني إىل اليسار فتقول
  .عة عشر ومخسمائة واثنا عشروتسعمائة وألف، وتس

هذا يف قراءة األرقام املكتوبة أما يف الكـالم  
سنة ألف وتسعمائة وأربع وستني واثنا عشر : فتقول

  .ألفا ومخسمائة واثنتا عشر
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  .»يوم«ومعدودها  ١٠حىت  ٣ففيها حكم األعداد من » يوم«انظر كلمة 
  .عددأحكام ال: ٨٧ص ٢٣وانظر جملة امع العلمي العريب س

العدد الفردي والعدد : ومن مصطلح احلساب
  .الزوجي
قرأنـا يف عـدد   : جاروا الغرب وقالوا :دالٔعَد      

من جمل امع، فاستعملوا ١٥عدد  جريدة حلب أو
  .النسخة ذات العدد النشرة أو: وأرادوا جمازًا دالعد

: عّدها، الشـيءَ : عّدد الدراهم: عربية :ٔعدَّد      
  . جعله ذا َعَدد
  .عّدد الشيخ فواۤيد الْصيام: يقولون

بكر لا: -وتقصر  –العذراء : من العربية :العدرا      
  .الدّرة اليت مل تثقب: اليت مل متّس، وجمازًا

لقب أم املسيح، : العذراء: من العربية :العدرا      
  .ا مرمي، يقدسها النصارى واإلسالمهوامس

طّية كعك معـدۤرس وشـب  : يقولون :عدَرس      
فيها قطع قاسية ولوبّلت باملاء ال : معدرسة، يريدون

  .تلني، مل جند هلا أصًال
  .انظرها  .ولعلها حتريف عترس

حـب   نبات ذو: الَعَدس: من العربية :الٔعۤدس      
يؤكل غّين باملواد اليت يتطلبها اجلسم، وتبنه أحسـن  

  .األتبان للماشية
  .الَعَلس: ويدانيه يف العربية

  .صلي أسية الوسطىموطنه األ
. جفافهمـا واجللبان قبل  وحيصد العدس هو

تعتقد أن العدس وكانت أوروپا يف القرون الوسطى 
وضـع يف مـاء    سم زعاف، إال إذا أزيلت قشرته مث

مطر وأغلي فيه مع الكمون والبهار مث طرح يف مـاء  
  .ممزوج باخلل والبقدونس والنعنع، وحينئذ يؤكل

  
  
  
  
  

العدسـة  : َسة، وهم قـالوا الَعَد: واحلبة منه
  .والعدساي والعدساية
  ).بالشني املعجمة(َعَدش : وامسه بالعربية
  .ADES: ويف األحمرية

  .ADES: ويف املصرية القدمية
  .٣٧٧ص ٢١س: انظر جملة الضاد

: وأحسن العدس يف حلب العدس الياقـدي 
ويبـاع سـليمًا   . قرية ياقد يف جبل مسعان ىلإنسبة 

  .ومطحونًا
شورية العدس، والعـدس  ]: همومن طعام[

ويـدخل  . حبامض، والعدس املطبوخ سليمًا باللحم
  .العدس يف املخلوطة ويف اّدرة بنوعيها

عشانا عدس حمشـي  : فيقولون] ويتندرون[
  .تلج مشوي ومعو

الْبيعرف بيعرف واملا بيعـرف  ]: من أمثاهلم[
: أي حزمة من نباتـه، وأصـله  (كّف عدس : بقول

ف رّجال وارتاب فيه، حلقـو،  شا دخل واحد عبيتو
ازم، اكمشوه اكمشوه، كمش حزمة عدس وصار 

). منشان هالكف مالعدس: يقول للي بّدن يكمشوه
والربغل  العدس لولو. وكل شي حبسابو س ٕبترآبوالعۤد

  .جمّدرة الربغل ما بتلتقى إال ببيت األعيان: مرجان
وچ  فالن متل العدس ال لو]: من تشبيهام[
  .فاق وال لو
َعدَّۤست العدسة قشور الرمان : يقولون :ٔعدَّس      

بنوا على فّعل مـن عـدس   : تيصبغوا الفرواتّية فرٓون
وطئه شديدًا، وهم خصوا الـوطء  ) العربية(الشيَء 

  . حبجر العدَسة
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. داس وعـدَّس : الحظ التقارب بني دعـس 
  .وبنوا تعّدس ملطاوعها

حتريف آبد ستخانْه : ْسخاۤنة َعْبَد أو: سخاۤنةٔعَد      
: »َدْست«املاء، و: »آب«من : التركية عن الفارسية

  .املكان، وأطلقوها على املرحاض: »خاَنه«اليد، و
ـ  سـخانات أو  الَعـدَ : ومجعوها على  دالعب

  .سخانات
أطلقوها على مطحنة النبات افف،  :الٔعَدۤسة      

  .وطئه شديدًا): العربية(وبنوها من عدسه 
سات ما بني سـوق اسـتنبول   وشارع الَعَد

  .والدّباغة العتيقة
أسطوانة من الزجاج هلـا  : من العربية :الٔعَدۤسة      

مقّعـرة،   خاصة عكس الشعاع، وتكون حمدبـة أو 
كرسكوب تستعمل يف النّظارات كما تستعمل يف امل

  .والتلكسوب
  .٨٣ص ٥٦س: انظر املقطف

وطة، أطلقوها على يالجني املخل :ۤسة برزّۤةدالع      
  .أي اليت كويتها زيت وبصل الحلم

 مصـرياتو  عدعدلو: ٕعْد، ٕعْد: يقولون :عْدٔعد      
  . العربية» عّد«بنوا على فعفع من : على آخر بارة

  .انظرها

  .ةۤدالٔعْدٔع: ومصدرها
  .ضّد الُظلم: عربية :الٔعْدل      

ٓجـور السـّمان وال عـدل    ]: من أمثاهلم[
الظلم بالسـوّية  . الفار جور القط وال عدل. النسوان

  ).من أمثال جند أيضًا وهو(عدل بالرعّية 
علـى   أطلقوها: اصطالح تركي :كاۤتب عدل      

  .املصلحة اليت تسّجل فيها االتفاقات
  
  
  
  

والثاقفون املتشـددون   :حمكمة العدل الُدَوليّۤة      
: اصـطالح عـاملي  : حمكمة العدل الَدْولية: يقرؤوا

مبوجب ميثـاق   ١٩٤٥ّية أنشئت عام احملكمة العاَلم
  .األمم املتحدة
أن حتكم يف اخلالفات بني الـدول،  : مهمتها
  .وحكمها مربم

  .ويتوىل جملس األمن تنفيذ أحكامها
نصف احلمل يكون : الِعْدل: من العربية :الٕعْدل      

على جنب البعري، وهم أطلقوه على الكـيس، ويف  
  .القالغرارة أي اجلو: الِعْدل: املنجد

  .الْعدول والْعدولة: وهم مجعوه على
  .إن كنت أنت الٕعْدل أنا ربآطو: يقولون

استعنت عليك باللي نقبـوا  ]: من كنايام[
  ).الفار(:العْدل 

ٕسْمٓسم حىت يصـري  : ال تقول]: من أمثاهلم[
  .الرمح ما بتخّبا ْبعْدل. بالعْدل

  .أنصف: عربية :ٔعَدل
  .الَعدل: انظر

عْدل وعدالت وعادالَنه : واستمدت التركية
  ).الالئق بالعدالة(: 

: وكتب االحتاديون على نقـدهم الصـغري  
  .حريت عدالت مساوات

  .عدالت: واستمدت األوردية
رجـع  : عربية: َعَدل عن رأٓيو: يقولون :ٔعَدل      
  .وحاد
: أقامـه، الشـيءَ  : عدَّل احلكَم: عربية :ٔعدَّل      

  .سّواه: ّنه عْدل، امليزاَنإ: زّكاه وقال: قّومه، الشاهَد
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  .تعديل: واستمدت التركية
  .ْتعّدل: وبنوا منه للمطاوعة

ح اصطال: العدليَّة: والثاقفون يقولون :العدليّۤة      
  .تركي أطلقوه على مصلحة القضاء

ـ  ١٢٩٦تشكلت العدلية يف حلب سنة         . هـ
وانفردت ببنائها اخلاص شرقي دار احلكومـة سـنة   

١٩٦٩.  
: ّمت ْيَشغلٓو حىت عدمٓو، يريدون: يقولون :ٔعَدم      

: أماته، من العربية احلديثة املتأثرة بـالتعبري التركـي  
  .إفقاد احلياة: إعدام
  .الوجودالفقدان والذهاب، ضّد : عربية :الَعَدم      

 أو(عـدم   صارت حـالتو ]: من كالمهم[
عـدم  ل طاَلعوه مـن شـغلو  . َعَدم مؤاخذة). بالَعَدم
  .ءتوكفا

لوال أهل الكرم ماتت أهـل  ]: من أمثاهلم[
  .الَعَدم

كّني ْعـٕدمت عقلـك؟ مـن    : يقولون :ٕعۤدم      
: قـوهلم  متعّد، وحنو وهو.فقده: َعِدم الشيَء: العربية
عـدم  : مفعوله حمذوف، أي» مت يشتغل حىت ٕعۤدم«

  .قوتو
ْعٕدمت أنا، ْعٕدمنا حننه، : ويصّرف كما يلي
يت، ْعدمتوا أنتو، عدم هـّوه،  ْعدمت أنت، ْعدميت أن
  .عْدمت هّية، ٕعْدموا هنّۤه

. وبنوا الصفة منه علـى فعـالن وفعالنـة   
  . بكلمة إذا فتح ّمتو تعدمو: يقولون

محاَتك بتحّبـك،  : قالوا جلحْا]: من أمثاهلم[
! ما ْعدْمَتك يا لسـاين . كنِّي عْدمت عقال: قال لن

  . شلون ما دورتك بتندار
شيء  إذا ُقّدم ألحد]: من كالم أهل اليول[
الكـف  : أي(كف الال يْعَدم : إي واهللا: أجاب أدبًا

أّخ الـال  : ، وجواب هـذا )ْعَدمالذي أدعوله أن ال ُي
  ...).األخ: أي(د يفَق

ك خلق كتري، بنوا على عّدم املل: يقولون :ٔعدَّم      
  .انظرها  .فّعل من َعَدم

  .اْملَعدَّمني: واسم مفعوله
يعـّدمين يـاه ان   ]: فالنهم على من دعائ[

  . اهللاشا
بنوا الصفة من ٕعۤدم علـى فعـالن    :الٔعْدمان      
  .وفعالنة

 عدمان من جوعو، ومـن عطشـو  : يقولون
  .ومن تعبو ومن خوفو

جّنـة  : من مفردات الثاقفني، يقولـون  :عَدن      
ـ ): العربية(َعَدن، حتريف َعْدن   ىنعلم على اجلّنة مبع

  .اإلقامة
  .ۤدنۤع: وبالعربية

  .ْعَدن: ْعۤدين، وبالكلدانية: وبالسريانية
ويقال إن العربيـة اسـتمدت ۤعـۤدن مـن     

مبعىن األكل وأطلقتـها علـى   » ۤإۤدن«: السنسكريتية
     على الغابة اليت تتوفر فيها مثـار الغـذاء   : اجلنة أي

كما كان اإلنسان القدمي يتغذى من مثار الغابات  –
  .شأن القردة حىت اليوم

ل الطبيعة مع نعمة الطعام فلـم  مجا أما نعمة
ن أحاسيسهم مرهفة تتطلبها، ولطاملا انتقـد رواد  تك

كان من املمكـن  : حديقة حلب أناس ومن العزيزية
  .غرس شجر يؤكل

  .انظر بعيدين

 بالفلسفة عدّنو عم حبكي معو: يقولون :ٔعٕدّن      
  .مبعىن َحسبه وظنه) العربية(دارس، حتريف َعدَّ أنه 

ٔعٕدنِّي، ٔعۤدّنا، عدنَّك، : ا كما يليويصّرفو
  .عدْنكن، عدّنو، عدّنا، عدّنن

من مفردات الثاقفني، بنوها من املَعـِدن   :ٔعدَّن      
منبت اجلواهر من ذهب وحنـوه، وهـم   ): العربية(

استعملوها لكل أنواع املواد الـيت تسـتخرج مـن    
األرض وتذاب فتجمد من حديد وحناس وغريمهـا،  

: املعـدن : يلمجيمد كالزئبق، وبتعبري عوبعضها ال 
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مادة غري عضوية هلا تركيب كيميائي معني وخواص 
: منها عّدن األرض مبعـىن ا ، مث بنواملعدن: انظر. معينة

  ...ونّقاه وصّبه و هأخرج معدا هذا وأذاب
  .مسوا به ذكورهم كالعربية :ٔعدنان      
ـ   –وصفوا ا أموام  :الٔعْدناين       ى كمـا عل

  .مبعىن اِجلناين –لوحات قبورهم 
  .عدا: انظر :ٕعۤدة      
: أجوا ٕعدّۤة زالم وسألوا عّنك: يقولون :الٕعدّۤة      

  .اجلماعة: الِعدَّة: من العربية
عّدة أبنيـة وعـّدة ضـَيع وعـّدة     : يقولون
  ... أشخاص و

هاملرا مات ٓجوزا وبرۤكت يف : يقولون :الٕعدّۤة      
األيام اليت تلزم املرأة فيهـا  : الِعّدة: بيةالعّدة، من العر

بيتهما بعد موت زوجها وقدرها أربعة أشهر وعشرة 
  .أيام

  .احلداد: ١٣٥ص: انظر التذكرة التيمورية

: عّد العّدة للسفر، من العربية: يقولون :الٕعدّۤة      
  .االستعداد: الُعّدة

  .كونوا على عّدة: يقولون
يف  وحّطـا  د النّجار عدتوأخ: يقولون :الٕعدّۤة      

  .الزنبيل ورا، أطلقوا العّدة عل أدوات كل صنعة
تعـا شـيل   : ارسون يف القهاويگويصيح ال
  .يلگهالعّدة، يريد األرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاللّفة وهالدقن عـّدة النصـب،   : ويقولون
  .فيطلقون العّدة على الوسيلة

: واجلمع. اخلصم، ضّد الصديق: عربية :العدّو      
 الٕعـۤدى أو : ء ويقصر، والِعَدى، وهم يقولوناألعدا
  .الْعۤدى

  .األعادي: ومجع اجلمع
  .العدّوة، وهم أمالوا: واملؤنث
عـدوِّي،  : ويقولـون .العـداّوات : واجلمع

عـدوكي،   عُدوك، وعدوّۤك أو وعدونا، وعدوَّك أو
  .عدوه، وعدوَّا، وعدوّٓن أو وعدوكن، وعدّوو

خـّص نـّص،    هادا عـدو ]: من كالمهم[
  .خصين بعداوته وأظهرها: يدونير

وسـاد  ( لف زديق وال عدوأ]: من أمثاهلم[
هذا املثل على لفظ يدانيه يف سورية ولبنان والعـراق  

 عـدو ). وفلسطني ومصر والسودان وليبية واجلزائر
. من بيناتنا وْصِفينا ْتنيناتنا راح العدو. جدَّك ما ْبوّدك

 واحد إلوال. لوال الرجال تساعدنا صرنا مشاتة العدو
ماَلك صديق نصحك؟ . ألف عدّو صديق واحد وإلو

البنت إذا سلمت مالعار بتجيـب  . عّيرك مالك عدو
. لغداه ما مشتت فيه ْعداه وروطالبوّفر ْف. للدار العدو

استمدوها مـن سـرية   (َعَلْي وعلى أعدائي يا رّب 
  ).مششون اجلبار حني محل دعامات اهليكل

القبقـاب  السـري ع  َحـنّ ]: من كمام[
الرمحن  أعور الْشمال عدو. والعدى صارت أحباب

  .املسْلمني وأعور اإلمني عدو
حبل  اهللا يبعت لو]: من دعائهم على فالن[

لكي تفّتت (ل غميق وجب من) لكي ُيشنق به(عتيق 
  .وال زديق وألف عدو) جسده
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: إذا قـال أحـدهم  ]: من كالم أهل اليول[
  .ال يأمر عليك عدو: أمَرك أجابوه

رب  عدوَّك ال تأذيـه إلـو  ]: من حكمهم[
وسادت هذه احلكمـة يف  (اهللا  البخيل عدو. جيازيه

الصـديق   ).سورية ولبنان والعراق ومصر والسودان
خّلـف لعـدوَّك وال حتتـاج    . ُمـبني  الْبخّسر عدو

. اهللا يوّقعين ْبضيقة ألعرف عدويت مالزديقة. لزديقك
. زديقـي  ْتشردقين بريقي ألعرف عدوِّي من! يارّبي

. عدِّي على عدوَّك جوعان وال تعدِّي عليه عريـان 
  .اشتغل تتموت وال حتتاج لعدوك

متل ما  بفعل بنفسو العدو]: من تشبيهام[
  .بعدوه بفعل العدو

انتقال : عربية: من مفردات الثاقفني :الٔعْدَوى      
  .املرض من مريض إىل سليم

ـ  من عشائر  :الَعْدوان       بج حلب تقـيم يف من
  .غوروإدلب وجسر الش

: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :الٕعْدوان      
  .الظلم الصراح: الُعدوان

بـني  : ويقولون: براهيم اليازجيقال الشيخ إ
عداوة، وال يأيت الُعدوان ـذا  : الرجلني عدوان، أي

  .مصدر عدا عليه مبعىن اعتدى املعىن، وإمنا هو
  .ونة التاليةبنوها من العد :ٔعْدٔون      
  . »نه«بنوها من العداوة وأحلقوها  :العْدٔوۤنة      
  .انظرها

وبـني   انون بس اللي برّبي بينـو : يقولون
  .الناس عدونات ماال ْلزوم

  .من أمساء إناثهم :ٔعَدويّۤة      
  
  
  
  

حلب هواها َعـِدي، مـن   : يقولون :الٔعِدي      
ا البلـُد  الصفة املشـبهة مـن عـذ   : الَعِذّي: العربية

  .طاب هواؤه): العربية(
: ما هي سقي: هاألرض عِدي: يقولون :الٔعِدي      

  .الزرع ال يسقيه إال املطر: الِعْذي: من العربية
وكل مثر عدي أطيب من السقي كـاجلبس  

  .والسمسم واخليار والقتّۤا
  .والقطن العدي تۤيلتٓو أمنت من قطن السقي

: ويف الكلدانيـة ۤعْديٓا، : والَعْدي يف السريانية
  .َعدَيا

  .قبيلة تقيم اليوم يف الشرحية والغاب :الٔعْديات      
  .املعدود: عربية :العديد      

  .االعديَدة، وهم أمالو: ومؤنثه
: أنا مشتري وعّديد، يريدون: يقولون :الَعّديد      

بنوا على َفّعيل مبالغة يف فاعـل مـن   : ويعّد الثمن
  .انظرها  .»عّد«

النظري واملثل واملعادل يف احململ : عربية :لٔعديلا      
  .واملركب، وجمازًا يف غريمها

  .الٕعَدال: الُعَدالء، وهم يقولون: واجلمع
أطلقوها على من تزوج أخت زوجة  :الٔعديل      

مبعىن الـنظري،  ) العربية(الرجل، أخذوها من العديل 
  .مبعىن زوج أخت املرأة» الوسيط«وذكرها 

الِسـْلف  : أمحد تيمـور باشـا  ووضع هلا 
  .والظْأب
: الفقري، املعدوم، عدمي الـنظري : عربية :الٔعدمي      

  .فاقد األشباه
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  . الٕعدما: الُعَدماء، وهم قالوا: واجلمع
  .عدمي ووقع يف قّفة تني]: من كمام[

لغة هلم يف : عذا جرَّبت بتعۤرف: يقولون :ٔعذا      
  .عينًا ا مهزاالشرطية جعلو »إذا«

  : أوالعداب :العذاب      
  .العداب: انظر

عذاب، وكذا الفارسـية  : واستمدت التركية
  .واألوردية

واستمدت األلبانية العذاب مـن التركيـة   
  .GAZEP: وقالت

كّني عذاب املؤمن عنـدك  ]: من كالمهم[
  سّنة؟

  ]:من جمامالم[
 .ال تواخذنا، عّذبناك -
 .عذاَبك راحة -

 .َسَفر قطعة مالعذابال]: من أمثاهلم[
: أوقع به العذاب، وعّدبو: عّذبه :عربية: ٔعذَّب      
  .انظرها  .م فيهالغة هل

: تهتعذيب وُمعذّۤب ولفظ: دت التركيةواستم
  .»مؤّزبِلك«: كما لفظت مصدره» ٔموزّۤب«

  ]: من أغانيهم[
  يا معّذبا! يا غزّيل يا بوالَعبا              يا غاِوي

: ٕإال ٔعَذۤبة، من العربيـة  لفتو: يقولون :ةالٔعَذۤب      
  .طرف الشيء، وهم جيعلونه متدليًا: الَعَذَبة
  .اُحلّجة اليت ُيعتذر ا: الُعْذر: من العربية :الٕعْذر      

  .األعذار: واجلمع
  
  
  
  
  
  
  

  .ُعذر، وكذا الفارسية: واستمدت التركية
من كالم  وهو. (قبح من ذنبعْذر أ: يقولون

وورد ذكـره يف البيـان والتبـيني ويف    . جند أيضًا
  ). املستقصى للزخمشري ويف حماضرات الراغب

فرجي عـذرك وال تفرجـي   ]: من أمثاهلم[
  .خبَلك
يف مـا   َعَذره على ما صـنع أو : عربية :ٔعَذر      
: ومصدره. رفع عند اللوم والذنب، قبل عذره: صنع

  .الُعْذر، وهم رّدوا، واَملعِذرة
ْيعـذرك علـى    هّلق أبوك بّدو: لونيقو :ٔعّذر      

يلومك ويؤنبـك، ولـيس يف   : هالتقصري، يريدون
  .العربية عّذره ذا املعىن، فهومن أخطائهم

ال يستعملوا إال يف شعرهم وغنائهم،  :العذول      
  .اللوم: الكثري العذل: عربية

  .العواِذل، وهم أمالوا: واجلمع
وراه ٕعّر : يساعدو هللاهالرّجال أ: يقولون :الٕعّر      

ْعِرير، ال يستعملوا إال يف هـذا التركيـب، مـن    
اختالط أصوات الصـبيان، وهـم   : الَعرعار: العربية

  .جمازًا الصبيان أنفسهما أطلقوا هذه األصوات وأرادو
نزعه عنه، : عّراه ثوَبه ومن ثوبه: عربّية :عرّٔى      

  .جّرده منه
ـ  اهللا ال يلّو]: من دعائهم[ د وال ع لنـا كَب

  .يعّري لنا َجَسد وال ْيعجِّي لنا ولد
ط عم بعرِّي الچاكيـت،  اخليّا: يقولون :ٔعرّٔى      
  .جعل له الُعَرى: عّرى الثوَب: عربية
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: النصارى، من السريانية من اصطالح :الٔعّراب      
شاهد تنصر النصراين وكفيل املعتمـد  : وٓعُروٓبا ٔعٓرٓبا

  .َعَرَبا وَعُروَبا: دانيةمباء املعمودية، ويف الكل
  .إشبني العماد: أيضًا هويسمون

  .اإلشبني: انظر

  .العّرابني: ومجعوه على
يف جبل مسعان، من ] من قرى حلب[ :ْعٔراۤدة      
: العشب، كما يرى األب أرملـة يف : ٔعرۤدا: األرامية

  .١٩٠ص ٣٨س: املشرق

  .فخذ من بين خالد يقيم جنويب املعّرة :الْعرار      
املـرة مـن   : الِعراضـة : من العربية :الْعرأضة      
سار حياله، وهم يستعملوا مبعىن املوكـب  : عارضه

ومجعوهـا  . يسري يف اجلادة عارضًا ابتهاجه مبناسـبة 
  .الْعراضات: على

الفحم الذي مل : َعْرطٓا: ريانيةسمن ال :الٕعّراط      
  .َعْرَطا: يتّم احتراقه، ويف الكلدانية

  .اي والعّراطايةاطة والعّراطالعّر: منه والواحدة
  .العّراطات والعّراطايات: واجلمع

رجل : فالن عّراطة، يريدون]: من كمام[
رائحة  دخان مؤذ، مث ذو والعّراط أسود، مث ذو(سوء 
  ).قتالة

قطر عريب حيـّده  : والثاقفون يكسرون :الْعراق      
ألردن شرقًا إيران ومشاًال تركية وغربـًا سـورية وا  

  .وجنوبًا السعودية والكويت وخليج فارس
  .مخس ماليني: سكانه

لوقت ما جيي الٕترياق مالْعراق ]: من أمثاهلم[
  .بكون حبيب اهلوى بالفراق

  
  
  
  
  

أجت كّنة مالعراق شات ]: من كمام[
  .بيت امحاها

أحـد  : مصطلح موسـيقي تركـي   :الِعراق      
  .املقامات

  .العرقولة :انظر :الٔعراقيل      
يف البـاب، مـن   ] من قرى حلـب [ :ْعران      
: الصلب، كما يرى األب أرملـة يف : عرنٓا: األرامية

  .١٩٠ص ٣٨س: املشرق

  .ى األب شلحت أا مبعىن القاسيةوير
  .٧٣حلب 

عـرب  : من مفردات الثاقفني، يقولون: بٔعٔر      
أبان حكم جريانـه  ): العربية(حتريف أعرا : اجلملة
  .لقاعدة العربيةعلى ا
إحدى األقـوام السـامية، ولغتـهم     :الٔعٔرب      
  .أوسعها

 :٢٥العدد » رة املعارف اإلسالميةدائ«وجاء يف 
مـزار  «إن بعض البدويف أفغانسـتان غـريب   : يقال
ال يزالون يتحدثون بالعربية، ويصدق هـذا  » شريف

  . أيضًا على بعض العرب يف تاجيكستان
  .عرب: انظر

ـ  ري أـا حضـنت لغـة    وكان يلفت نظ
العواطف بشكل ال يتوفر يف لغة، وهذا ال يكون يف 
أمة صحراوية املنشأ، فما بال الطبيعة شـذت عـن   
قانوا وأودعت هذا الكائن مامل تفرضه عليه أواصر 

  .البيئة، وظللت حائرًا طويًال
وكان يل أن دعتين اجلامعة األمرييكية لتمضية 

مع األسـتاذ   شهر عندها يف بريوت، وضمين جملس
بل القانون الطبيعي : ، فقالرستم وأبديت فيه حرييت

هنا على أّمت شكل، فأنت ال تفرض املدنية إال  جيري
مدنية مادية، والعرب ال مدنية مادية لديهم، وتنسى 
أن هناك مدنية روحية، والعرب حافلـة عـواطفهم   

من خنوة وعزة وكرامة وحب  بكل هذه األحاسيس
اهلنـا والرغـد   : ن حتمل لغتـهم ونعومة، فال بدع أ

  ...والرفاه واحللم واألنس والبهاء واملباهاة و
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: دانٔطٓييٓا، والكل: يسميهم السريان والعرب
  .طيَََيا، أصلها من قبيلة طي

بعدها ملحق » طا«والفارسية تسمي العرب 
وال أعلم السبب . ، أصلها أيضًا من قبيلة طي»زي«

لشعب العريب كلـه،  بإطالق اسم قبيلة معينة وإرادة ا
يف فـارس  ا إال أن يكون الفاحتون من العرب كـانو 

طائيني، وهنا يفرض العلم دراسة هؤالء الفـاحتني،  
  .وعندئذ تكون السريانية استمدت من الفرس
  .وهلجة حلب تعين بالعرب البدو

سود من الناس عـرب،  واألتراك يسمون األ
  .ستنبول بعض من السودان املصريألنه كان يف إ

  ١٤٧و ١٣٦ص: ظر كتاب حمافظة حلبان
  ١٠ص ٥عدد ٧س: وجملة العلوم

  .٢٨٦ص ٣٠س: وجملة الكلمة

مسن عـريب، يـوم عـريب    ]: من كالمهم[
  .، عم َبحكي معك بالعريب الفصيح)مشمس شتاء(

ار : مسع كردي عم بقولوا]: من نوادرهم[
  .بطقشوا فيه قمالتن إي ياكان، ألّنو: فقال: عريب

رب وخضـرة يـا رب   ع]: من كمام[
. العـرب جـرب  . العرب صابون دعن كّلو. القدرة

فـالن  . بتكون العرب صـاحلت . العرب إال رّدات
: أربعة خلقوا للفسـاد . قيمة البّنا عند العرب قيمتو

  .الفار واجلراد والعرب واألكراد
وللمبشرين أثر يف احلط من العـرب عنـد   

، عـريب : فمنتهى السب عندهم أن يقولوا: املالطيني
بـأداة النـداء   ! وإذا نادوا حمترمًا قالوا أٓو مـوالي 
  .يا: اإليطالية، وإذا نادوا غري حمترم قالوا

  
  
  
  
  
  

كانوا يف العهد العثماين وما زالوا  :عرب عرب      
شأم ! عرب عرب: خلضريةيصيحون حلمال سوق ا

ستنبول وغريها، يف هذا شأن األتراك حىت يومنا يف إ
ت يف  اخلضروات حاملي السالأن معظم محايل ويبدو

  .سيما عرب ماردينستنبول كانوا من العرب الإ
كتـاب  : من مفردت الثاقفني، يقولون: ٔعرّٔب      

  .نقله إىل العربية: عّرب الكتاَب: ُمعرَّب، عربية
  .تعريب، ومثلها الفارسية: واستمدت التركية

 عّربنا الدابة، والولـد عّربـو  : يقولون :ٔعرّٔب      
قّص شعره، مل جند هلـا أصـًال،   : الق، يريدوناحل

  .ولعلها حتريف عّراه من الشعر بأداة القص
العـرب،  : الُعربان: »املنجد«قال يف  :الٕعْربان      
  .»املنت«وأمهله 

هي : ويقولون: وقال الشيخ إبراهيم اليازجي
: سـكان اخليـام، وصـوابه   : العربان، يعنون البدو

  .أعراّيب: ألعراب، واحدهما
  .رشيخ إبراهيم املنذومثله قال ال

: قـال األزهـري  : وقال الغالييين يف نظراته
  .»وقد رأيت من العربان«

» صبح األعشـى «يف » العربان«وورد ذكر 
  .يف عدة مواضع

اصطالح موسيقي : شط عربان أو :ٔشت ٔعٔربان      
  .تركي ألحد املقامات

  .شط عربان: انظر

  .بيةالعر: انظر :الٔعٔرباۤنة      
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  .ساء ُخُلقه: عربية :ٔعْربد      
  .العربدة، وهم أمالوا: واملصدر

  .اُملعرِبد، وهم قالوا اْملعْربد: واسم الفاعل
. الِعربيد والثاقف يستعمله ويـرّده : ومبالغته
  .عربط: ويف هلجة تطوان

  .الوشوشة عربدة]: ومن أمثاهلم[
 -! يـامو  –شويف إبنـك  : يقولون :ٔعْرَبش      
رَبش عالسجرة، وهالعربشـة خمطـرة، يريـدون    مْع

متسّلق والتسّلق، استعملوا منـها اسـم املفعـول    
ا أصًال، ولعلـها مـن العربيـة    واملصدر، مل جند هل

  :يليكما
: ضربه على عرش رقبته أي: من عرشه -١

والعامـة  : »املنت«أصلها، وقال الشيخ أمحد رضا يف 
  .عرشه مبعىن تعّلق به ليضربه بيديه: تقول

وعلى هذا فكان أصلها عرشب لتكون بـاء  
  .عرشه بيده: االستعانة أي
: أا من َعِرش باملكان وَعـِرش بغرميـه   -٢

 .لزمه، مث جرى ا ما جرى يف املذهب املتقدم
عـال علـى   : أا من اعترش العنـبُ  -٣

ركبها، وهم أخذوا : العريش، ركب عريشه، الدابَة
 .ب األولا وأجروها جمرى ما جاء يف املذههجمرد

» عـرش «وهكذا نرى جذورها يف مـادة  
 .ركب: تعّلق، واعروَّش: تعروش األمُر :ومنها

  .ْتعربش مطاوعًا هلا: وبنوا
بإيدو،  عربق شغلو ة معرفتوْبقلّۤ: يقولون :ٔعْرٔبق      

هالزملة معربق وأكرب معربق، وحقـي  ! وسبحان اهللا
غـري العربقـات،    ما بطلع بإيـدو  أمسيه هيك ألّنو

ـ  : يدونير لـه   دتصعيب األمور وتعقيـدها، ومل جن
هي حنت من  أصًال، ولعله حتريف عرقب العربية، أو

شّده يف الِربـق أي  ): العربية(الشيَء  »ربق«عرقل و
  .يف احلبل الذي فيه عرى كثرية

  
  

  .الْتٕعرٓبق: تعربق مطاوعًا له، ومصدره: وبنوا
: العربه جي، مـن التركيـة   أو :الٔعربنجي

  .احلوذي: جيآرابه
  .العربية: انظر

  .قاموس الصناعات الشامية: وانظر

  .العربية: انظر :الٔعٔرۤبة      
  .العربنجي: انظر :جيالعربه      

اللغة : صفة ملوصوف حمذوف تقديره :العربيّۤة      
  .األمة العربية العربية أو

  .العرب: انظر

ـ   العربة أو أو :الٔعٔربيّۤة       : ةالعربانة، مـن التركي
  .العجلة: آرابه

رسية مبعىن النقل ابه يف الفاويلفت نظرنا أن أّر
  .العربة: واحلمل، وعّرابه

وأول من ذكر العربة من العرب ابن بطوطة 
: لترك، قالايف كالمه على مدينة قسطموين من بالد 

بعني مهملة وراء وبـاء  : وهم يسمون العجلة عربه
منهن موّحدة مفتوحة، وهي عجالت تكون للواحدة 

أربع بكرات كبار، ومنها ما جيره َفَرسان، ومنها ما 
  .وجتّرها البقر واجلمال كجيره أكثر من ذل

براهيم اليـازجي يف الضـياء   وقال الشيخ إ
الذي يظهر لنا أا كانت تسـتعمل   :١٧٧ص ١٨٩٨س

ال لركوب الناس بدليل إسهاب : عندهم لنقل األثقال
ـ ابن بطوطة يف وصف العربات التركية، ف ن وإنه عن

ر عليهـا يف هـذه   ذكر العجالت اليت يساَف: الفصل
وُيجّعل على العربة شـبه  : البالد، مث قال بعدما ذكر

قّبة من قضبان خشب مربوط بعضـها إىل بعـض   
وهي خفيفة احلمل وتكسى باللبد  بسيور جلد رقيق،

ويكون فيها طيقـان  ) ضرب من النسيج: (بامللّف أو
لنـاس وال يرونـه   مشبكة، ويرى الذي بداخلـها ا 

ويتقلب فيها كما حيب، وينام ويأكل ويقرأ ويكتب 
  .وهويف حال سريه
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وقال األب َمَنش يف جملة امع العلمي العريب 
بل ذكرها قبل ابـن بطوطـة   : ما مؤداه ٦٩٩ص ٩س

كابن علي الذي عـاش يف القـرن   : علماء السريان
 ، ذكرها يف معجمه السرياين العـريب التاسع امليالدي

. جناح دوالب العربة: وابزرا: قال» ابزرا«مادة  يف
  .ومثله قال ابن لول يف القرن العاشر امليالدي

ورّد عليه األب أنستاس الكرملـي يف جملـة   
 ٨سويف جملة لغة العرب للكرملي  ١٧٦ص ١٠سامع 

إن العربة السـريانية دوالب  : فقال ما مؤداه ٦١٣ص
كبـة، فـال جمـال    املاء، أما األربه التركية فهي املر

  .للمقايسة
 ١٠س. مث أجابه األب منش يف جملـة امـع  

  .٣٧١ص
وذكر العربة بلفظهـا هـذا املقريـزي يف    

ــلوك« ــنة » الس ــار س ويف  ٧٢١و ٧٢٠يف أخب
  .٦٨٤ص ٣جط ليدن » حوادث الدهور«

وذكر العربة بلفظها هـذا ابـن إيـاس يف    
  .٩٢٢حوادث سنة 

ار وذكر مجعها بلفظ أْربات النويري يف أخب
  ٧٢٢و ٧٢١سنة 

وأهل اجلزيرة يطلقون العربية على كل سفينة 
راكدة يف دجلة والفرات واخلابور فيها رحى يديرها 
املاء اجلاري بشّدة، وكأن الناس استعاروا اسم هـذه  

  .السفينة للعجلة
وأنـا ال أدري هـل   : »شفاء الغليـل «ويف 

غري عريب،  هو املركب املسمى عربه أخذ من هذا أو
  .اهرالظ وهو

  
  
  
  
  

 النـهر الشـديد  : العربة: »منت اللغة«ويف 
  .املركبة ذات العجالت: اجلري، ومنه مسيت الَعَربة

مـن  » عربة«ويرى الدكتور داود چليب أن 
  .السريانية مبعىن املعصرة ورحى املاء

  .وجممع مصر أقّر العربية للعجلة لشيوعها
  .وعرف العربة املصريون والبابليون

ونـّد عـين رقـم     ٢٠س وقرأت يف املقتطف
أمهل العرب املركبات ألا كانت مهملـة  : الصفحة
  .من قبلهم

وأول من ركبها من سالطني بـين عثمـان   
  .السلطان حممود، وقبله كانوا يركبون اخليل

  .٤٩٤ص ٢٨س: انظر جملة امع العلمي العريب

عرقله، : عربق شغلنا، يريدون: يقولون :ٔعربق      
لعلها حنت من عرق ومـن بّقـاه   و ،مل جند هلا أصًال

  .معرقًال
وتسمى أيضاً احلنتور الليلي،  :العربيّۤة اجلركسيّۤة      

  ٢٠وهي عجلة للسفر هلا سقف وشـبابيك تسـع   
  .راكبًا
كانوا أطلقوها على الدّراجة  :عربيّۤة الشيطان      

ال يتأتى إال أن  فيه أول جميئها إىل حلب كأن سريها
  .ًايكون الراكب شيطان

وكان حدثين صديقي أرمني طوجبيان أن أول 
سباق للدراجات يف حلب كان يف عهد السـلطان  
عبد احلميد ويف قرب السبيل، وكان هونفسه أحـد  
املشتركني يف السباق مع ستة متسابقني ال ميلك أحد 

ينهم ابن الـوايل، وكـان   يف حلب دراجة سواهم ب
ساعة ذهبية، كان اّلي بينهم ومنحه الوايل  سعيدًا إذ
  .وأرانيها
: عربية مبعىن َرقي: من مفردات الثاقفني :ٔعٔرج      

  .النيب عرج لسۤاۤبع مسا
 عم بعٓرج يف مشـوتٓو، كّنـي  : يقولون :ٔعٔرج      

طـارئ   أصابه مرض أو: عربية: القندرة ضيقة عليه
  . غّير سريه الطبيعي



٣٦٨ 
 

  .جٕبعٓر: يعَرج وهم يقولون: ومضارعه العريب
: يقولونه ويزيـدون  همالَعَرج، و: ومصدره
  .الَعْرج والٔعٔرجان
  .األعرج: والصفة

  .انظره والعرجا

الُعْرج والُعرجان، وهم رّدوا : ومجع األعرج
  .فيهما

. العرجاء ويقصر، وهم يقصـروا : ومؤنثها
بقي : عرج، يريدون: ومن اصطالح العيب الكونكان

  .معه ورقتان فال ميكنه أن يفتح إال إذا وّزعهما
  .ال تعرج قّدام املكرسح]: ومن أمثاهلم[
 عرجان اجلمل مـن ّمتـو  ]: ومن كنايام[

أنه رعى يف أرض ليست ملكًا لصـاحبه  : يريدون(
  ).فرماه صاحبها حبجر أصاب رجله فعرج

مؤنـث  : العرجـاء ويقصـر  : عربية :الٔعْرجا      
  .األعرج

القملة العرجا بتمشي سـبع  ]: ومن أمثاهلم[
جحشة احلكومـة  . تعرجتدرج تّقل ْبخّفف ْب. فْرش

  .عرجا بس بتمشي
 ة أواسم املر): العربية(ف الَعَرَجة حتري :الٔعْرۤجة      

  .الواحدة، ألن مصدره مل يأٍت على فْعل
  .العْرجات: واجلمع عندهم

أطلقوها على خترجية حافات العرقيات  :ةالٔعْرۤج      
بنوهـا  نابيز، ووأطراف األكمام والياقات ومرّد الق

  .ة املتقدمةاحدة أوالوعلى مبىن اسم املر
  
  
  
  
  
  
  
  

  .العْرجات: واجلمع عندهم
  .العرجيينة: انظر

متل : كويسني فالن ومرتو]: من تشبيهام[
  .العرجة وطباقا

الزيـت  : من اصطالح املصـابن  :الٔعْرجون      
املطراف، مل جند هلا أصًال، ولعلها مـن الُعرجـون   

  .ذا يبسالعنقود إ): العربية(
 فخذ من قبيلة بشـاكم يف أربـاض   :الٕعْرِجي      
  .حلب
  .من ضروب محام الكّشة :العْرجيين      
ٔعْرۤدش هاللحمـات، مـن   : يقولون :ٔعْرَدش      

أكل اللحم من العظـم، أوهـي   : رۤدشگ: السريانية
: »دٓاش«الضـرس و : »عرشٓا«: حنت من السريانية

  .داس ومضغ
قطعـه  : َكَدش الطعـامَ : ويدانيها يف العربية

  .بأسنانه
  .وظين أن املهردس حتريف املعردش

  .ال يا معردش أل]: من كمام[
  .النكاح: الُعْرس والُعُرس: من العربية :الٕعْرس      

  ...األعراس و: واجلمع
  .أعراس البدو: ٦٥٦ص ٦س: انظر املقتطف

عرس يف حلب  :٥٦٩ص ٨س :يف جملة احلديث
  :*ن بدويقبل ألف عام على لسا

: قال أبوحممد عبد اهللا بن مسلم بـن قتيبـة  
بلغين أن حممد بن خالد بن يزيد بن معاويـة كـان   
نازًال حبلب على اهليثم بن يزيد التنوخي، فبعـث إىل  

ما رأيت  حّدث أبا عبداهللا: ضيف له من عذرة فقال
  .يف حاضرة املسلمني من أعاجيب األعراس

   

                                                
  .أخبار ناهض بن ثومة: ١٣الجزء: انظر األغاني -  *

 .مع اختالف في الرواية      
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أين : نـها نعم، رأيت أمورًا معجبـة، م : قال
رأيت قرية عاصم بن بكر اهلاليل، فإذا أنـا بـدور   

مـن   بيوت من قصـب أو (:متباينة وإذا أخصاص 
ينظر بعضها إىل بعض، وإذا ا أناس كـثري  ) شجر

مقبلون ومدبرون وعليهم ثياب حكوا ـا ألـوان   
األضـحى  : هذا أحد العيدين: لنفسي الزهر، فقلت

قلي، فقلـت   ّيل ما غرب عين منر، مث رجع إأوالفط
مضى العيدان خرجت من أهلي يف عقب َصَفر، وقد 

، فبينما أنا واقف ومتعجب أتاين رجـل قبل ذلك، 
، وأدخلين )واسعة(:فأخذ بيدي فأدخلين دارًا قوراء 

بيتًا قد ّجند يف وجهه فرش قد مّهدت، وعليها شاب 
ل فرع شعره كتفيه، والناس حوله مساطان، فقلت اين

 الذي حيكـى لنـا جلوسـه    هذا األمري: يف نفسي
: -وأنا ماثل بني يديه–وجلوس الناس حوله، فقلت 

. ورمحـة اهللا وبركاتـه   !السالم عليك أيها األمـري 
اجلس فإن هـذا لـيس   : ب رجل بيدي وقالفجذ

عروس، قلت واثكـل  : باألمري، فقلت ومن هو؟ قال
به حاُرّب عروس رأيت بالبادية أهون على أص! أماه

  .من هن أّمه
بث إذ دخلت الرجال عليهـا هنـات   فلم أل

مدّورات من خشب وقضبان، أّما ما خّف فيحمـل  
محًال، وأما ماثقل فيدحرج فوضعت أمامنا، وحتّلـق  
القوم حلقًا حلقًا، مث أتينا خبرق بيض، فألقيت بـني  

أن أسأل القـوم   عندها أيدينا فظننتها ثيابًا، ومهمت
 خرقَا أقطع منها قميصًا، وذلك أين رأيـت نسـجاً  

مة، فلما بسط القوم حلأتبني له سدى وال ال: متالمحًا
 -يف ما زعموا  –يتمزق سريعًا، وإذا  أيديهم إذا هو

مـن  : صنف من اخلبز ال أعرفه، مث أتينا بطعام كثري
وحار وبارد، فأكثرت منه، وأنـا ال   وحامض حلو

  .أعرف ما يف عقبه من التخم والبشم
  
  

قـداح  أ(:مث أتينا بشراب أمحر يف عسـاس  
فبينما ... ال حاجة يل فيه: ، فلما نظرت قلت)كبرية

أحدهم قد : حنن كذلك إذ هجم علينا شياطني أربعة
عّلق يف عنقه جعبة فارسية مشّنجة الطـرفني دقيقـة   

لعل صـواا شـّدت   (الوسط قد شّجت باخليوط 
 وقد ألبست قطعة فـرو  *شجًا منكرًا) باخليوط شّدًا

مث بدر الثاين فاستخرج من  كأم خيافون عليها الَقّر،
كّمه هنة سوداء كفيشلة احلمار فوضع طرفها يف فيه 
فظرط فيها فاستتم ا أمرهم، مث حسـب وحـّرك   

ـ  أصا وطًا بعه على حجرة فيها فاستخرج منـها ص
 –علـم اهللا   –مالئمًا مشاكًال بعضه بعضًا كأنـه  

ينطق، مث بدر الثالث عليه قميص وسخ وقد غـرق  
ه مرآتان، فجعل ميـّري إحـدامها   شعره بالدهن، مع

على األخرى مريًا، مث بدر الرابع عليه قميص قصـري  
ال ) مقطوعـان (:وسروال قصري وخفان أجزمـان  

ساقني هلما، فجعل يقفز كأنه يثـب علـى ظهـور    
معتـوه ورب  : العقارب، مث التبط باألرض، فقلـت 

الكعبة، مث ما برح مكانه حىت كان أغـبط القـوم   
. س حيذفونه بالدراهم حذفًا منكرًاعندي، ورأيت النا

أن أمتعونا من هلوكم، فبعثوا : مث أرسلت إلينا النساء
  .م إليهن، وبقيت األصوات تدور يف آذاننا

وكان معنا يف البيت شاب ال آبه له، فعلت 
األصوات له بالدعاء، فخرج فجاء خبشبة عينـها يف  
صدرها فيها خويطات أربعة، فاستخرج من جنبـها  

فوضعه على أذنه، مث زّم اخليوط الظاهرة، فلما  عودًا
أحكمها وعرك آذاا حركها مبجّسة يف يده فنطقت 

 –وإذا هي أحسن قينة رأيتها قط  –ورب الكعبة  –
فاستخّفين يف جملسي حىت قمـت  وغّنى عليها ) كذا(

بأيب أنت وأمي، أما هـذه  : فجلست بني يده، فقلت
لقت إال حديثًا، ة فلست أعرفها لألعراب وما خالداب
: هذا الرببط الذي مسعت به، فقلت! يا أعرايب: فقال

                                                
  .مشبوحة بالخيوط شبحاً: في األغاني -  *
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زير، : بأيب أنت وأمي، فما هذا اخليط األسفل؟ قال
: فالثالث؟ قال: مثىن، قلت: قلت فما الذي يليه؟ قال

آمنت بـاهللا  : البّم، قلت: فالرابع؟ قال: املثلث، قلت
  .أوًال وبالبم ثانيًا

  .عرسفالن كرمي ال]: من كالمهم[
ومـن  (بعد العرس ما يف زردا ]: من أمثاهلم[

 :ويف َعَندان ،بعد العيد ما يف كعك: أمثال دۤارة ۤعّزة
  ).بعد العيد ما يف كعك أصفر
يف  إلو. يتذكر ليلة عرسو الربيد يبسط نفسو

الطبـل  . عـرس  جحا وأهل بيتو. كل عرس قرص
: يريدون(ماجللّۤة ببيّۤن العرس . حبرستا والعرس بدوما

رس القرى تعرف عظمته من كمية اجللة اليت توقد ع
مشـس  . لسبّت احلزينة ما تغنِّي بعرس جارتـا ). فيه

ْمحّبـة   لـو ). ألنه يذكر بالربيع(ومطر عرس البقر 
  .العرس تدوم كانت القيۤامة ما بتقوم

كنا . اهللا شا انعلى عرَسك ]: من مكام[
لـة  حدا بعري َكْيتـٓو بلي . بالعرس صرنا بقلع الضرس

عزموا . ياما خمّباۤلك كعرسو؟ ال تفرحي بليلة عرۤس
  .يا للحطب يا للمي: اجلحش عالعرس قال لن

من بعد ما كنت سّتا صرت ]: من كنايام[
من بعدما كان جـوزا صـار طّبـاخ    . أطّبل بعرسا

. من بعدما كنت جوزا صرت رّقاص بعرسا. بعرسا
  ).»سرا«نظر شرحه يف ا(. قطع راس القط من ليلة العرس

بتغّطي  متل املغّطاية بالعرس]: من تشبيهام[
متل احلردانة بـالعرس  ). عقبا(راسا وبتكشف عن 
  .والبكيانة يف احلّمام

  
  
  
  
  

البصري عرسا يوم اجلمعة ]: من كتاب اللباد[
نجرة برتل مطـر  طالبياكل مال. بتكون قريبة الرجعة

  .بعرسو
  ]:من مناغاة أمهام[

  وعرسك يوم اخلميۤسة    عالتس تيۤسة وتس تيۤسة 
  وبطبخ رزده وهريسهلل أهل السراي      وبعزم 

سنة  ٩ص ٢جـ» وثائق تارخيية عن حلب«ويف 

ا وأرباب األمر والنـهي يف  أصدر حممد باش« :١٨٣١
أنه من املعتادات القبيحة اليت تعمل فيها : يليحلب ما

األعراس والزفاف اجتماع الناس واسـتماعهم آالت  
والضرب بالدف واللعـب وحـرق    والطرب اللهو

  .»البارود والفّتاش
كتب املطران يوسف مطـر  : منه ٨٨صويف 

متنع عزامي العرايس قبـل زجيتـها   : ... ١٨٠٥سنة 
) كذا(وال يسمح لنسا طايفتنا أن يذهبنا ... وبعدها

ال أحد يذهب مـن  ... إىل دخول عرايس غري طايفة
ئم، بيت إىل بيت ألجل الفرجة على األعراس والوال

وال خترج النسا ليًال واقفات بالزقاق ألجل فرجـة  
  .األعراس

  .جازة: نظرا

بنوا على فّعل من العْرس املتقدم ملعـىن   :ٔعرّٔس      
  .وبنوا ْتعّرس مطاوعًا هلا. قام العْرس

سـرير  : عربية: من مفردات الثاقفني :الٔعْرش      
  .امللك، ما بعد السماء السابعة

ويـرى  . وهم سّكنوا.. .الُعروش و: واجلمع
 ARX: رومية» العرش«األب أنستاس الكرملي أن 

  .٤٣٧ص ٢١س: انظر جملة امع العلمي العريب

الغيم من  هالبّياع عم بتلّقى]: من استعارام[
يريدون أنه ليس لديه بيع وال شراء (سقاقات العرش 

  ).فهوسابح يف ختيالته
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روعـن مسانـا،   ]: من ألفاظ الزجر عندهم[
 .وعن عرشنا، روعن مسا عرشنار

العرش ينّهز ويرضى عليه، ]: وتدعواألمهات[
  .يغضب عليه أو

واهللا العظيم والباري املقيم اللي ]: من أميام[
  .عالعرش استوى فالق احلب من النوى

ارتفعت دواليـه  : عّرش الكرُم: عربية :ٔعرّٔش      
  .رفع دواليه على اخلشب: على اخلشب، الكرَم

  .ْتعرَّش للمطاوعة :وبنوا
زاد : يريدون(فالن عّرش ]: من استعارام[

  )خريه
  .النباتات املعترشة: ٢٨٤ص ٥س: انظر املقتطف

يف إدلب، مـن  ]: من قرى حلب[ :ٔعْرشاين
: السمينة،  كما يرى األب أرملة يف: عرٓشنۤا: األرامية

  .١٩٠ص ٣٨س: املشرق

يف حـارم، مـن   ] من قرى حلب[ :ٔعْرشني
: السمينة، كما يرى األب أرملة يف: عرشني :األرامية

  .١٩٠ص ٣٨س: املشرق

  .مصدر عرض الشيء: عربية :الٔعْرض      
  .عرض: انظر

الغـال والـرخص خاضـع    : يقول الثاقفون
  .للعرض والطلب

  .الْعروض: ومجعوه على
  .َعْرض: واستمدت الفارسية

  .خالف الطول: عربية :الٔعْرض      
  .ّرضٕعۤرض والعريض وع: انظر

  .الُعروض، وهم سّكنوا: واجلمع
  
  
  
  
  
  

فرجينـا عـرض اكتافـك    ]: من كنايام[
آخـذ  . فالن شايل السلم بالعْرض). انصرف عنا(:

  .الدنيا ْعروض
مصـطلح  : من مفردات الثاقفني :ٔخّط العرض      
خط ومهي حييط بالكرة األرضية مبتدئًا من : جغرايف

  .طولوسطها حيث خط االستواء، يقاطعه خط ال
  .ُخطوط الطول، وهم سّكنوا: واجلمع

مـا يصـونه   : الِعـْرض : من العربية :الٕعْرض      
  .ممن يلوذ به اإلنسان من نفسه أو

  .األعراض: واجلمع
  !بعرضك يا خاي: يقولون

  .بشريف بعرضي]: من أميام[
): وقد يزيـدون ( ينعل عرضو]: من سبام[
  .عالعريض
  ]: من شعرهم[

  مالوعْرض َتينَسب إن سّبين الَنْدل
  إش قولك؟ أعّض الكلب –وإن عّضين الكلب       

  ؟!هنا» إش قولك«ما أبلغ 
اللي بوّقـف عالسـطوح   ]: من اعتقادهم[

  .بنفضح عرضو
أظهـره،  : عرض الشيَء لفالن: عربية :ٔعٔرض      

أمّرهم على بصره، له : أراه إياه، اجلنَد: الشيَء عليه
  .صابهأ: منعه مانع، له مرض: عاِرض

  .العرض: انظر

عم : يعِرض، وهم يقولون: ومضارعه العريب
  .بعرض

عرض حكايتو، عرض أمرو، ]: من كالمهم[
  .عرض ْشكايتو، عرض بضاعتو

 عـرض أو  بّدويكون صابو: يقولون :الٔعٔرض      
ما يعرض لإلنسان من : العرض: عاۤرض أّخرو، عربية
  .مانع لتحقيق عمل
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  .حادث عرضي]: من كالمهم[
من مفردات الثاقفني، عربية اسم ملا ال  :الٔعٔرض      

  .دوام له، ما كان قائمًا يف جوهره وليس جوهرًا
  .األعراض: واجلمع

خـالف  : َعُرض الشـيء : من العربية :ٕعۤرض      
  .انظرها  .عريض طال، فهو

وبنوا منه الصفة املشبهة على َفعالن ومؤنثـه  
  .فعالنة
: للخطر، عربيـة  ض حالوعّر: يقولون :ٔعرّٔض      

  .جعله َعَرضًا له
  .ْتعّرض للمطاوعة: وبنوا منه
عّرض الشـيء للـهوا وللشـمس    : يقولون
  ...وللمطر وللربد و
ض الشي للتلـف وللسـرقة   عّر: ويقولون

  ...وللموت وللمرض و
أّول كانوا يعرضوا فّيا عمارة : يقولون :ٔعرّٔض      

معـّرض  : لونويقو. جيعلونه عريضًا: عربيةالكّلني، 
لها أن اإلنكشارية يعرف مقام شالتو، وأص أو زّنارو
  .األمحر هم من عرض زّناروضابط

يريدون يعّرض (ماشي وعم بعرّۤض : يقولون
  ).أكتافه إظهارًا للقوة

  .اخلبز احلاف بعّرض االكتاف]: من أمثاهلم[
إخبار احلكومة : اصطالح تركي :الٕعرضحال      

مـن   يشـكو  مطلب أوبكتاب يطلب منها حتقيق 
  .مظلمة

  .انظرها  .االستدعا: ويرادفها

  
  
  
  
  
  
  

  .الٕعْرضحاالت: ومجعوها على
  .العرضحاجلي: ومسوا من يكتبه
  .العرضحاجلّية: ومجعوه على

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

بكون عرضة  اللي بفّرط مبالو: يقولون :الٕعْرٔضة      
  .انع املعترضامل: الُعْرضة: لالحتياج، من العربية

  .صار عرضة لكالم الناس ونقدن: يقولون
عمر بن عبد القادر مفـيت حلـب    :الُعْرضّي      

  .هـ ١٠٢٤وحمدثها، مات س 
حممد بن عمر مفيت حلـب، ألـف    :الُعْرضّي      
» معادن الذهب يف األعيان املشرَّفة ـم حلـب  «

  .ه ١٠٧١خمطوط، مات س
والعـادة، مـن   يف العْرف : يقولون :الٕعْرف      
  .االصطالح، ضد الُنكر: الُعْرف: العربية

» األحكام الُعرفية«واصطلحت التركية على 
مبعىن احلكم مبا يالئم احلالة االسـتثنائية الطارئـة يف   
البالد، وال يراعى يف هذا احلكم القانون العادي، بل 

  .سالمة البالد هي اهلدف
 وضعوها امسًا لضرب مـن عمـائم   :الٕعْرف      

اللحمـة  : مشايخ الطرق أخذًا من عـرف الـديك  
  .احلمراء املستطيلة على رأسه تتّوجه

  .علمه: َعَرف الشيَء: من العربية :ٕعۤرف      
اَملعِرَفة، وهم سّكنوا الراء وأمالوا : ومصدره

  .الفاء
الَعـاۤرف  : العاِرف، وهم قالوا: واسم فاعله

  . والۤعۤارف
ن، واملؤنث وبنوا الصفة املشبهة منه على فعال

  .فعالنة
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مـن  : من يعاف؟ مبعـىن : ويف هلجة مالطة
  يعرف؟

معرفـت ومعـارف   : واستمدت التركيـة 
  .الالئق بالعارف: وعاِرفاَنه مبعىن

واصطلحت التركية على تسمية املصلحة اليت 
  .»املعارف« بـترعى املدارس 

فالن بيعۤرف عالطاۤير، هـادا  ]: من كالمهم[
  . حّلة ونسب وجبهلو، بعرف املا بيعرفو

استفهام اسـتنكاري  (أنا بعرف؟ : ويقولون
  ).ال أعرف: مبعىن

منۤين عرفتين حّجي؟ : قال لٓو]: من كمام[
دبـة؟  گمنني عرفتا : قال لو: من قّلة ديَنك: قال لو
. املّيت ْيعزِّي وما بيعرف منو بّدو. من كْبرا: قال لو

تعۤرف أهلٓو ب انون ٕسّب للو. فالن بيعۤرف وحبۤرف
  .جنونٓو من عقلٓو

أنا بعرف مشس . ْرجأنا بعرف أش معي بإخل
لوما . األرض عوجا: رف برقص بقولاملا بيع. ْبالدي

. ي من شي ما حّط أجرّيا ببطنـا هللا يعرف احلّية أشِّأ
ضيعتنا . س السجرا إال وبيعرف أش يف حتتاهللا ماْبيّبأ

عطوين مسيت وإزاري الناس . نعرف بعضنازغرية وْم
  .ا عرفت مقداِريم

: فنا قال لوشّر! يا ٓبو: قال لٓو]: من كنايام[
). شرفنا بسرد نسبنا الرفيع: أي(حىت ميوت البيعرفنا 

فالن مـا  ). ما بيعرفا أو( فالن ما بيعرف طعمة ّمتو
فالن ما بيعرف تْلـت  ... بيعرف طاها من انطاۤكة

ما . خلِّي هالكّف ما تعرف من هالكف. التالتة شقد
من كنايات جند أيضًا،  وهو( وين حۤاطّٓو ف رّبوبيعر

  .ما بيعۤرف كوعٓو من بوعٓو). على لفظ يدانيه
ما  .البْيعرف كتري ْبضّيع كتري]: من أمثاهلم[

الْبتعرفٓو أحسن مـاللي  . ب غۤيرٓورّْۤبتعۤرف خۤيرٓو تتج
البيعرف ْبيعرف واملـا بيعـرف   . بّدك تتعّرف عليه

  .العدس: انظر شرحه يف  .كف عدس: بقول

املا داق املغرۤاية مـا  . اقتٓلو الْبتعۤرف حّق دّمو
. املا بيعۤرف الصـقر بشـويه  . بْيعۤرف أّشي احلكۤاية

اشطٓوف بيتك ما بتعرف ). من أمثال جند أيضًا وهو(
. ببوسـو  واخسول وّچك ما بتعرف منو بدوسو منو

طنجـرة  ). من أمثال جند أيضًا وهو(خاۤلف ٕتْعٔرف 
  .ا بيعرف أش فّياومغّطاية ما حد

ْتشردقين بريقـي  ! يا رّبي]: من حكمهم [
اهللا يـوقعين بضـيقه   . ألعرف عدّوي من ْزديقـي 

. ألعرف عدويت مالْزديقه، لوال اُملَرّبي ما عرفُت رّبي
اهللا مـا  . املا بيعرف قيمة املال ما بصري صاحب مال

الْبيعرف أبوه . البدوق بيعرف. شافوه بالعقل عرفوه
ال ْتقـّص أضـفرك   . وعلى قدو حدومبشي و وجّدو

قال . وْتجور عليه ابن آدم ما بيعرف أش ْمقَّدر عليه
ال : عاملتوقال لـو : بعرفوقال لو: بتعرفوقال لو: لو

بـاع   من عـرف رمسـالو  . إذن ما بتعرفو: قال لو
  .واشترى

هللا فالن متل القط بيعرف أ]: شبيهاممن ت[
وح ْبر: فالن متل جحش الطاحون. وبشخ بالعجني

  .وجبي وما ْبيعرف أّشواخلرب
  ]:من مناغاة أمهام[
  قتلوكي  –! عيوين –قتلوكي 

  وما عرفوا منوأبوكي                    
  ولوعرفوا لك مقدارك

  دوكيـعاملراتب صم                  
ـ  : عّرفه: عربية :ٔعرّٔف       : َرصريه معروفـًا، األم

  .أعلمه به: أعلمه إياه، بفالن
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  .تعريف: دت التركيةواستم
ين اهللا جيزيه اخلري اللي عـّرف ]: مهممن كال[

  ).عليك أو(فيك 
اهللا ال يعرفك أش ]: من دعائهم على فالن[
  ).ما بعرف: تكون جوابًا لقوله(بوجعك 

ل قرب مكة يقف عليه احلّجـاج  جب :ٔعٔرفات      
  .من ذي احلجة٩يف 

  .العرف: انظر :العريف      
األصـل كقـول   : الِعْرق: العربية من :الٕعْرق      
  .األكراد مالعرق الفارسي: الثاقفني

  .الُعروق، وهم سّكنوا: واجلمع
  .العْرق دّساس]: من أمثاهلم[

أحـد  : ق من البـدن الِعْر: من العربية :الٕعْرق      
  .أوردته اليت جيرى فيها الدم

  .الُعروق، وهم سّكنوا: واجلمع
  .ۤعۤرق: ويف العربية

  .١١٦ص ٢جـ: ة األرب للنويريانظر اي

يقدر العلم عدد غدد العرق خبمسـة عشـر   
  .مليونًا من الغدد منبثة يف أغوار اجللد كله

عـرق   عرق جنـون، أو  فالن معو: يقولون
عرق جحشنة مة، أوا.  

علـى تـوهم أن   (طق عرق احليا : ويقولون
  ).للحياء عرقًا وأنه تلف

تٓو ّبه خصواحدا بش: قال لو]: من كمام[
  .ۤإي ياكان، العروق مّتصلة: لعيونٓو؟ قال ٓلو

قّدم لٓو ٕعْرق زهر، أطلقـوه  : يقولون :الٕعْرق      
هـذا   مما حيويـه  على الفرع الصغري من الغصني أو

  .الغصني من زهر وورق، جماز من عرق البدن املتقدم
  
  
  
  
  

  .الُعروق، وهم سّكنوا: واجلمع
ـ : يقولون]: من عادام[ ان إذا زرت مرض
  .عرق أخضر خدلو

  .الولد عرق رحيان]: من تشبيهام[
داء : سـا ِعـرق النّ : من العربية :ٕعْرق األنسا      

 وميتد حىت الركبة أو عصيب يبتدئ من مفصل الورك
  .حىت القدم

  .عرق األنَسل: وقد يسمونه
  .عرق األْنَسْر: ومحاة تسميه

: نبات معّمـر امسـه العلمـي    :ٕعْرق احلالۤوة      
عشب الصابون، أزهـاره  : ابوناريا، ويسمى أيضًاص

وألوراقه رغـوة منظفـة ُيدخلـه    بيضاء أوقرنفلية، 
  .ْوۤنة يف تركيب احلالوة الطحينيةاْحلۤال

  .الصابونية املخزنية: انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

  .السوس: انظر :ٕعْرق السوس      
 كان الزي السالف يف النجـارة  :ٕعْرق اللولو      

الرفيعة أن حيفروا اخلشب ويرتلوا فيه عرق الصـدف  
بشكل اللوزات تربد باملربد، استمدوها مـن اهلنـد   

  .ومسوها عرق اللولو، أي عرق أصداف اللؤلؤ
  .٥٤٩ص ١٩س: انظر املقتطف

أطلقوها على اخليـوط اللحميـة    :ٕعْرق إملْلح      
القصرية الدقيقة تظهر يف األنامل، مسوها عروق امللح 

أا تعرض ملن استهتر بنعمـة  ] اعتقادهم[اشيًا مع مت
  .امللح فطرحه، وقصاصه عروقها

ما يرشح من أصول شعر جسد : عربية :الٔعٔرق      
احليوان إثر احلرارة من السائل احلمضي، كما أطلقوه 

  .على ندى البناء على التشبيه بعرق اجلسد
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كأنـه  : يريـدون (صار ٔعٔرقٓو ٔمٔرقٓو : يقولون
واستمدوا من ). َخه احلر وغدا عرقه مرق طبيخه طَب

  .يكسب بعرق جبينه: الغرب قوهلم
أطلقوها على املشروب الروحي املقطر  :الٔعٔرق      

من عصري العنب غالبًا، ومسوه العرق ألن العصري بعد 
ر هذا البخار يف أنابيب طويلة ملتويـة  غليه يتبخر ومي

ـ  ىلإومربدة، فيستحيل البخار  ائع عـرق  مائع كم
  .اجلسد ينصب يف النهاية يف وعاء

: تسمي العـرق  ٦٩٤ص ٣١س: واملقتطف يف
راقـي  : عرقي، ولعلها جتاري التركية يف أا تسميه

كما يقـول األب خنلـة يف     –آراق : كما تسميه
  .١٢٠ص» غرائب اللهجة«

: واستمدت البولونية امسه من التركية فقالت
ARAKI 

  .قعر: واستمدته الفارسية فقالت
 ١١س: واقُترح يف جملة امع العلمي العـريب 

  .كلمة الطالء له، ومل يعمل ذا االقتراح ٥٩٦ص
  :والعرق من جهة تقطريه نوعان

 انظرها  .دوز -١

 انظرها  .مثّلت -٢

  .ويكثر أن يغلى عصريه مع اليانسون
حليب الْسباع ألنـه لـدى   : ويلقبون العرق

  .ه يستأسد شاربهمزجه باملاء يصري بلون احلليب مث أن
  .م١٧واختراع العرق شرقي ويف القرن 

واشتهرت حلب بتقطريه ال سـيما جبـل   
  .األكراد حيث العنب القيسي

وشربته قي قنينة زجاجية لطيفة صنع أرمناز 
  .انظرها  .البّطة: مستها

وكم يذكر مغتربوحلـب عـرق حلـب    
  .وكركعته من البّطة إىل الفّم

  
  

للبطن وببعت  إينا شي برتل]: من ألغازهم[
  ).العرق(للراس ؟  عسكرو

ـ » وثائق تارخيية عن حلب«يف   ١٢٠ص ١جـ

يتحدث عن أجـنيب   ١٨١٦حىت سنة  ١٧٩٢سنة 
كان مريضًا وسأل عن طبيـب  : كان يف حلب قال

فلم جيد إال جّراحًا كان يعمل يف سفينة ووصف لـه  
أن يصوم، وازرّقت يداه من الربد وتوّرمت رجـاله،  

رق فتحسنت صحته وصـار  وصادف أن شرب الع
  .يتجول يف املدينة ويتبادل الزيارات مع القناصل

ميسحون شـفاههم  ]: من عادة أهل اليول[
  .بعد نترة العرق بشعر البنت اليت تسكر معهم

و يف الكاس  العرق ما أبيضو]: من حكمهم[
  .يف الراس ما أسودو
  ]: من أغانيهم[
  البا ـه! ن يا أميـهال بالزي

  عرق ونبيت مشروب الشبابا                
  عرق ونبيت ما بشرب حبييب

  اـازا كبابـبّدوكونياك وامل                
دّفان أموات كـان  : ومن املصادفات الغريبة

سكرجي، ّهوه عم بدير امليـت عالقبلـة دلقـت    
عامليت، تدوقا َهنا، طّقـوه قتلـه    منازية من عّبوراأل

  .ورّجعوا املّيت وخّسلوه من جديد
ترّشح جلده بالعرق، : َعِرق: من العربية :ٕعۤرق      

  .ندي: البناُء
حـرق،  يتاللحمة تتعرق واملعـالق  : وقالوا

  .وها معىن ترّشحت بالدهنطفأع
  .َفعالنة: وبنوا الصفة منه على فعالن، ومؤنثه

ما برىب ولد إال ليعرق جسـد  ]: من أمثاهلم[
  )يتعب: أي(

تمـل  سقف، وحيٕعۤرق ال: يقولون ملن يأكل
  :يليتفسري هذه اجلملة ما
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أنه إلجهاده يف األكـل عـرق رأسـه     -١
 .وجبينه

 .أنه إلجهاده عرق سقف فمه -٢
بالسقف سـقف منسـف   ا أم أرادو -٣

ُعرق عظمه أي أكل ما عليه : ٕبعۤرقا الطعام، وأرادو
 .من اللحم
كما تلفظ يف  –أن أصلها ٕعۤلق السقف  -٤

ـ   –الشام ومحص ومحاة  ب، ومعـىن  فحرفتـها حل
سطح املنسف كما تقدم، أما ٕعۤلـق فمـن   : السقف
رعاه من أعـاله،  : علق اجلمُل وغريُه النباَت: العربية

نسان يأكل سطح املنسـف،  فأطلقت جمازًا على اإل
 .مصَّ أصابعه: وعلق الصّيب

سـقف  : وعلى الثاين هذا ختيلوا أن السقف
الغرفة الذي يقابل صحن الطعام ويواجهـه ختيلـوه   

اشتهى أن يأكل من هـذا الصـحن فمـّص     صبيًا
  .أصابعه
عطاه احلكيم دوا ْمعرّۤق، مـن  : يقولون :ٔعرّٔق      
أجراه ليعَرق ويضمر ويذهب : رَسعّرق الف: العربية
  .ل حلمهره

اْملعـّرق مـا    الفنجانه شوف: يقولون :ٔعرّٔق      
عّرق : الذي فيه عروق، ويقولون: يريدون! أكوسو

: يريدون أزال عروقها، ويقولـون ، القّصاب اللحمة
ريدون صنعة إال ناس بتسبّبوا مّنا امسن املعرقني، ي كل

الِعـْرق   من ما تقدم يرضون باحلقري من خريها، كل
ْتعـّرق  : بنوا منها الفعـل وبنـوا منـها   ) العربية(

  .للمطاوعة
 -انظرهـا  –الصفة عندهم من ٕعـۤرق   :الٔعْرقان      

  .العرقانة: ومؤنثه
: يريـدون  عرقب لٓو شغلو،: يقولون :ْرقبٔع      

واحد العراقيب  :-انظرها  –صّعبه، بنوها من الُعرقوب 
  .وهي من األمور صعاُبها وعظامها

  

عـم بعرقـل السـري، مـن     : يقولون :ٔعْرٔقل      
  .َلَبك وربط: عرۤقل: السريانية

: فهي الزمة مبعىن) العربية(أما عرقل الرجُل 
على أن العراقيل . والسبيل عن القصد) أي مال(جار 

مبعىن الدواهي والصعاب من األمور جتاري ) العربية(
  .املعىن يف عرقل لكنها اسم

: ٔعْرۤجل، ويف الكلدانية: ويدانيها يف السريانية
  .أزلق: مبعىن )افًاگوتلفظ اجليم فيهما (عْزَجل 

  .تعرقل للمطاوعة: وبنوا
  .العرقولة: نظرا

اللـنب يف   الصف من احلجر أو: عربية :الٔعٔرٔقة      
  .احلائط

كل حجـر  : ويف اصطالح البّنائني يف حلب
من اجلانب األيسر من الباب، يقابلـه يف اجلانـب   

  .انظرها  .»البّز«: األمين

  .انظرها  .العوزة: العرقة أيضًا ويسمون

ما احنىن من : الُعرقوب: من العربية :الَعرقوب      
 الضيق يف اجلبـل، أو  الوادي والتوى شديدًا، الطريق

  .الوادي القعري البعيد ال ميشي فيه إال واحد
] من أحيـاء حلـب  [والعرقوب حي جديد 

شرقي مستشفى الرمضانية كان إىل عهد قريب بّرّية 
  .ال تصلح للسري فيها حلجارا

  .وۤلةلعلى فع -انظرها –بنوا من عرقل  :الٔعرقوۤلة      
  .العراقيل والعرقوالت: ومجعوها على

الرأس  أطلقوها على ضرب من لباس :الٔعٓرقيّۤة      
جيعلونه حتت احلطاطة  اخلفيف يلبس وحده صيفًا، أو

  .حتت الطربوش املغريب أو
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  .الطاقّية: ويرادفها
طـرزة وذات  البسـيطة وامل : والعرقّية أنواع

الزريفة وشغل احلـبس واحلموّيـة والكردّيـة ذات    
عليهـا احلطاطـة   النخاريب واملمتدة إىل فوق يلف 

  ...وعرقية چك املخرز و
  .العرقّيات والعراقي: لعرقية علىومجعوا ا

  :ويف تسميتها بالعرقية املذاهب التالية
أا حتريف العرقّية ألا تقي ما فوقها من  -١

بفتح : (الَعَرقّية: الطاقّية» الوسيط«ويف . َعَرق الرأس
يؤيد هذا املـذهب أن األتـراك يسـموا    ). الراء
َعَرقّيـة  : أداة الَعَرق، كما يسـموا : مبعىن »َتْرِلك«

 .وَعَرقني
 .أا حتريف الِعراقية -٢
: ۤعٔرْقٓتا، ويف الكلدانية :أا من السريانية -٣

 .َتا مبعىن الِعمامةٔعٔرْق
عرقيّۤة،  ابنك بّدو: قالوا جلحۤا]: من أمثاهلم[
  ۤليش ضۤاربين العَمى؟: قال ٓلن
دلكه، وهم أطلقوا : عرك األدَمي: ةعربّي :ٔعٔرك      
  .عركاأو عرك العجني، ودلك الكّبة : فقالوا

ومن أكالت رمضان الكعك معروك، واآلن 
  .قد يعملونه يف غريه
أدنٓو هلالولد، عـم   اعٓرك لو! شيخي: يقولون

  .بتشيطن
 الكمنجـة أو  عرك أدنني العود أو: ويقولون

  .القانون
دانيـة مثلـها   ْعٔرك، ويف الكل: ويف السريانية

  .عجن شديدًا: مبعىن
  
  
  
  
  
  

  .انعرك للمطاوعة: وبنوا
ياما : كوينادي بّياع املعرو]: من نداء الباعة[

  !.عركوك يف الليايل يا معروك
بنوا من عـرك  : عّرك العجني: يقولون :ٔعرّٔك      

  .انظرها  .عّرك للمبالغة يف عرك

  .ْتعّرك مطاوعًا له: وبنو
من قبيلة الكيار إحدى عشائر  فخذ :الٔعْرَكش      
  .الباب
أطلقوهـا  : من كالم اليهود من العربية :الٔعۤرل      

بالعني املهملة : على النصراين أخذًا من العرلة العربية
لصيب، ومسوا النصراين بالغرلـة ألنـه ال   امبعىن غرلة 

  .خيتنت
: ْعٔرم: عّرم احلنطة، من السريانية: يقولون :ٔعرّٔم      
  .تّعرم للمطاوعة: وبنوا منها. ٔعۤرم: مجع، ومثلهكّوم، 

صحن لدينو، قرضتين  عّرم لو]: من كالمهم[
  .دينتين مسح الطاسة: مسح وۤفيَتك تعرمي، أي

عم مبشي وبعّرم، وسبحان ]: رامامن استع[
ُيملـئ  : شقد بعّرم كمان يف كالمو، يريـدون ! اهللا

  .وعاء جلده تكربًا وَصَلفًا
عـرَمش عنقـود العنـب،    : ولونيق :ٔعرَمش      
أكل ما صلح لألكل منه، مل جند له أصًال، : يريدون

ومـن   -انظرهـا   –اللحـم  » عرق«ولعلها حنت من 
  .مّص أطرافه): العربية(العظم » َمّش«

  . اللحم: ميس: ويف األرمنية عن الفارسية
  .عردش: انظر

   



٣٧٨ 
 

 قبتعشب الغرقان]: مثلهم[مل ترد إال يف  :الٕعْرٓمط      
» الَعْرَمض«حتريف  وهو) بتمّسك أو(حببال العْرمط 

  .الطحلب: العربية
 :٤٩٣حاشـية ص  ٣٦س: يف املشـرق  :الٔعْرُموش      

املصنوع من مزيج الطحني  نوع من احللو: العرموش
ورغوة البيض احملمرة املعّمرة، وهيئته تـذكر بثمـر   

وقبل خبزه يغمر سـطحه بلبـاب   : نقول. الصنوبر
جند هلا أصًال، ولعلها من العرموط التالية الفستق، ومل 

  .جعلوها بالشني متييزًا
  .العراميش: واجلمع

: آرمود عن الفارسـية : من التركية :الٔعْرُموط      
الكّمثـَرى،  : آرمـوت : أْمرود وُأْمُرد عن املنغوليـة 

  .اإلجاص
  .١٧٢ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري

ثالثـة   ووه :١٢٦ص ١جـالنهر : قال الغزي يف
 ١٠٠يعرف بقوچه محزة تبلغ حّبته : أحدها: أنواع
نسبة إىل البستان، أصـغر  : البستاين: وثانيها. درهم

  .من األول بقليل، وكالمها يوجدان يف بساتني حلب
أصغر من الثاين، وحملـه  : الرحياوي: وثالثها
وجيلب من ملطية إىل حلب شـتاء  ... جبل الزاوية

  .ذيذ جدًال الكمثرى كبار حلو من نوع
العـودة  : وينادي بياعـه ]: من نداء الباعة[

  .سّكر يا عرموط
أطلقوها على الكرسـي العـريض    :الٔعٔرْنَدس      

جيلس عليه الواعظ يف اجلامع لريتفع، مل جنـد هلـا   
الثابـت،  ): العربية(أصًال، ولعلها جماز من العرندس 

  .دائم: عّز عرندس: تقول
: الِعرناس :من العربية: العْرنوص أو :الٔعْرُنوس      

قضيب يلف عليه اخليوط املغزولة، وهم أطلقوه على 
  .ّمشوط الذرة الصفراء

  
  
  

  .العرانيس والعرانيص: ومجعوه على
  .من أعالم قصة الظاهر بيربس :ٔعْرنوس      
  .يف إدلب] من قرى حلب[ :ٕعرّۤة      

  .وخم عرّۤة ودّبۤان حۤارم: يقولون
  .العروة: انظر: الٕعرۤوايةو :يۤاالٕعْرو      

مصـدر مـن   : الُعروبة: من العربية :الْعروۤبة      
ال فعل له يراد به خصائص اجلنس العريب » العرب«

  .ومزاياه
  .علوج: انظر  .ٔعْلٔوج أو :ٔعْرٔوج      

الرجل واملرأة ما داما يف : من العربية :الٔعروس      
ـ  الوا يف عرسهما، وهم أطلقوه على املرأة فقط، وق

  .انظرها  .العريس: الرجل

  .العروۤسة: وقد يقولون يف العروس
العروسـات  : ومجع العـروس والعروسـة  

  .والعرايس
: ويسمون اجللدات اليت يلّعبـها اخللـياليت  

  .العرايس
: وذكر ابن مكي أن من أخطاء صقلية قوهلم

  .عروسة
عروس ومست حفلـة  : واستمدت الفارسية

  .َعروسى: العرس
مون الدمية الـيت يلعـب ـا    ويف مصر يس

  .العروسة: الصغار
فاضـية  : متل أم العـروس ]: من تشبيهام[
  .مشغولة

يـا  : ينادي بياع القّتـة ]: من نداء باعتهم[
  !يا ريانة! عروسة البستان
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 منو. الفلوس بتجيب العروس]: من أمثاهلم[
 بشّد مع العروس غري املاشطة وأّما؟ البدفع فلوسـو 

بفلوسك بنـت السـلطان   . وبنت السلطان عروس
وساد هذا املثل على لفظ يدانيه يف سورية (عروَسك 

  ).ولبنان والعراق ومصر والسودان وجند
  ]: من هنهونام[
  قومي نسري فيكي! يا عروس! يا ستنا

  من بيت أبوكي وأّمك لعالليكي                  
  وْنصّب كاس اهلنا والسعد يسقيكي

  ما ضاع املهر فيكي! جاويدبنت األ                  
  :غريها
  ورـبوچك ن! سناـيا عري

  ورـك ناطـخضر إلـوال                   
  شقد ما ردت يف الدنيا تدور

  الست ْبدور: هي عروستك                   
ليلة كتۤاب العروس مـا  ]: من كتاب اللباد[

بصري تنام متا ينام سعدا، ومنشان يكون سعد العروس 
زم ليلة الدخلة تدخل عاخلارج وترقص ال كوّيس ال
إذا . هّزة خصر، تريقص ال السعد ولو أّنو: شوي فيه

عّدت العروس قّدام ّمحام خبطفّوا اجلان إال إذا كسروا 
الزم . شربة مي قّدام احلّمام وفشـخت مـن فوقـا   

ا شقفة مخرية وتلزقا ّوعالعروس تاخد معا من بيت أب
  .حبيط بيت جوزا تتلزق هييه فيه

مطران حلـب  : منشور جرمانوس حوا«يف 
والعروس ال ْتطالع يف جهازها مرآة «: »١٨٠٧سنة 

صمد وال فرشة وال لَكنات كبار، وال تطالع العروس 
خلعات غري للعريس فقط، وال ياخذوا العـروس إال  

  ...نسا فقط، وبالنهار من غري احتفال
 ال أحد يرسل زهور بالكلّية ال إىل العـروس 

حـة أم مباركـة، حـىت وال مـن أم     وال حبجة فر
  .»العروس

  
  
  

  .»غّرة«انظر املنشور كامًال يف 

رسالة كهنة الروم الكاثوليـك سـنة   «ويف 
دورة العروس بعد زجيتها بّطالـة علـى   «: »١٨٢٥

... وضاإلطالق حتت خمالفة وصيتنا والقانون املفـر 
وضوضا وال مع نسـا   جلب العروس ال يكون ْبنوبة

ة نسا فقـط مـن خـالص    كثريات سوى ستة سبع
األقربا، وكذلك من بيت العروس ال يكون أكثر من 

حتـت خمالفـة وصـيتنا والقـانون     : العدد املرقوم
  ...املفروض

إذا وجدت العروسة املخطوبة باحلّمام ووجد 
أحد من بيت امحاها فال يعطي هلا ذهبات وال يوَتى 

  .بأكل وشرب للحّمام ذا الشأن
  .»العرايس باحلّمام بّطال

  .»نوبة«انظر الرسالة الكاملة يف 

سنة  ٨٨ص ٢جـ» وثائق تارخيية عن حلب«يف 
متنع عزامي العرايس قبل : كتب املطران مطر: ١٨٥٥

  ...زجيتها وبعدها
مـع العـروس لـيًال    ) كذا(عدم إجالب 

... بالشموع واألغاين، وإذا اقتضى ألجل الضـرورة 
  .أربعة أفنار ال أكثر فليكن جلبها على فنرين أو

  .انظرها  .لغة هلم يف العروس املتقدمة :العروۤسة      

أطلقوها على السـاندويچة البيتيـة    :العروۤسة      
  .تقدمها األم ومن ينوب عنها لألطفال

! مامـا : مسوها العروسة تلذذًا بقول الطفـل 
  .بّدي عروسة

أطلقوها على الدّملة تظهـر   :عروۤسة األباط      
  .حتت اإلبط
بـاط  وسة األعر البطلع لو]: ممن اعتقاده[

  .يسَمن بّدو
الُعروة  :من العربية: والعروۤاي والعروۤاۤية :الٕعْرۤوة      

املقبض واملمسك، ومـن  : وحنومها والكوز من الدلو
مدخل الزّر، مث استعري لكـل مـا   : الثوب والقميص
  .يستمسك به
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الٕعۤري والعراِوي : الُعَرى، وهم قالوا: واجلمع
  .ياتاوالعرو

: عوريتٓا، ويف الكلدانية: والعروة يف السريانية
  .عوريَتا
: َعِرَي َيعَرى مـن ثيابـه  : من العربية :ٕعري      
  .خلعها

الٕعِري : ، وهم يقولون...الُعْري و: ومصدره
  .والٕعۤري

: العاري والُعريان، وهم قـالوا : واسم فاعله
  .العاِري والَعريان

  .الَعرايا: وجيمعون العاِري على
  .الَعْريانة: ؤنث الَعريانوم

الَعريـانني، كمـا   : وجيمعون الَعريان على
  .العريانات: جيمعون العريانة على

داميًا بلبسوا تيـاب العـِري إال يف   : يقولون
  .العيد، ومتال صرماية العِري

  .حفايا عرايا اوالدو: ويقولون
من رّقع ما  أو(الربّقع ماْبعرى ]: من أمثاهلم[
عدّوك جوعان وال ْتعدِّي عليـه  عدِّي على ). عِري
  .الكعبة ْبتعرى وْبتكتسي. عريان

بـين آدم متـل السـجرا    ]: من تشبهيام[
  .فالن متل صرماية العِري. بكتِسي وبعرى

املا بفرّۤق تياب امليّۤت علـى  ]: من اعتقادهم[
  .ٕبنحۤشر ميتٓو ٔعْريان رٓوٓحو
بنوا الصفة من ٕعِري علـى فعـالن    :الٔعْريان      
  .عري: انظر  .ةعالنوف

بني سوق النّحاسـني  ] من حارام[ :الٔعْريان      
  .بانقوساو

  
  
  
  

ـ » النـهر «: قال الغـّزي يف   :٤٣٥ص ٢جـ
وعرفت بالعريان نسبة إىل الشيخ العرياين املـدفون  «

يعتقـده أهـل احمللـة،    ... يف املسجد املنسوب إليه
عرف بالعريان، ألنه كان يف أكثر أوقاتـه  : ويقولون

  .»لب عليه احلال، فيتّجرد من ثيابهيغ
   ٨١ص: وقال الشيخ وفا الرفاعي يف منظومته

  وجهَة العريان جامع به
  القاسُم النّجاُر ذوالنور الَبِهي               

  .مسجد العريان: ٢١٢انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة ص

  .قسطل چقور: وكانت حارة العريان تسمى
يف حـارم، مـن   ]: ى حلـب من قر[: اْعِريب      
الغائب، الفاّر، املتواري، كما يـرى  : اْعريب: راميةاأل

  .٦٨ص: حلب  .األب شلحت

): العربيـة (بنوها من عرجن الثوب  :الْعۤرِجييۤنة      
  .أصول عناقيد النخل: صّور فيه صور الَعراجني أي

خمطـط يف  : ثوب ُمعـّرج : »القاموس«ويف 
  .التواء

نقشـتها  : ية اُملسّننةويقولون يف تعريف الصا
  .دربني بيناتن عرجيينة، يريدون اخلط املنكسر

  .العر: انظر :الْعِرير      
الرجـل  ): العربيـة (حتريف العروس  :الٔعِريس      

عِريس : واملرأة ماداما يف عرسهما، وهم قالوا للرجل
  .انظرها  .عروس وعروسة: عّريس، ولألنثى أو

  .العرايس: ومجعوا العريس على
كتريين  حمّبني العريس كْتار أو]: من أمثاهلم[

  !أكترن ما أو
هالشغلة بتلتقـى بعبـاب   ]: من كنايام[
  ).املسعدين: يريدون(العرايس 
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بدِّي أصرف من كيسي  لو]: من كمام[
قمـيص   مْشقشق مْنّتف امسـو . ما ساويَتك عريِسي
  .عريس مْسّخم ملّطم امسو

نـام ليلـة    العريس إذا]: من كتاب اللباد[ 
  .طّب شعراية خبتوتالدخلة ب

مطران حلـب  » وس حوامنشور جرمان«يف 
ريبة عاد يصري من اآلن وصاعدًا  وال«: ١٨٠٧سنة 

  .»العريس خارج بيت العريس
  .»الغّرة«انظر املنشور كامًال يف 

رسالة كهنة الروم الكاثوليك حبلـب  «ويف 
ريب العريس بّطال علـى اإلطـالق   : ١٨٢٥سنة 
  .خمالفة وصيتنا والقانون املفروضحتت 

يريدان بتهريب العريس أم ينقلونه إىل حي 
غري حّيه، بعراضة وطبل وزمر وكّرادة وتّراسة نّبود، 

ببطء وكل كـم خطـوة    وبشعلوا املشاعل ومبشوا
  .هللا يساوربرقصة ودبكة وأ

  .ومثلها كانوا يعملون يف احلّجي
 ٣٠٠٠نقد العريس لعروسته فليكن األعلى 

ثالثة آالف غرش، واألوسط كما جاء يف الرسـالة  
ألـف   ١٠٠٠ألفني غرش، واألدىن  ٢٠٠٠املتقدمة 

غرش، والدون بدونه حتت خمالفة الوصـية وتغلـيظ   
خاطرنا والتزامنا بالقصاص، ويلتزم بوفـا القـانون   

  .املفروض
  .»النوبة«انظر الرسالة كاملة يف 

  ]:من هنهونام[
  حّيك عريسنا الشب حننه اليوم يف

  وكل الناس يف فّيك! يا برج عايل                   
  سألت رّب السما خيليك لبّيك

  عن خّيكمع طولة العمر لألحباب َم                  
  :غريها
  دوس على روس! دوس يا عريسنا

  حتت إجريك دهب مكدوس                    
  

  ومن دخلَتك عالسراي
  ألف حمبوس – واهللا –بتفّك                   
  :غريها
  سرير العّز مرباكي! بنت األجاويد

  الورد حّبك كما النسرين حّياكي                 
  يلقاكي أّنو حلف عريسك برّبو

  !ما أحالكي! اهللا: وملا شافك صرخ                
مخس تثبت  رواكب أربع أو: عربية :الٔعريش      

عارضة أمـام  على جذع النخلة، وهم استعملوه يف ال
  .العربة تربط ا دابتاها لتجرا العربة

  .العرايش: ومجعوها على
ما ُعّرش للكرم : العريش: من العربية :العريۤشة      

  .من عيدان جتعل كهيئة السقف، ما يستظل به
  .العرايش: ومجعوها على

يزرعون يف األحواش داليـة  ]: ومن عادام[
ـ الدال وللدالية عريشة، ويستفيدون من حصـرم  ة ي
  .وورقها، مث ختفف من حرارة الشمس صيفًا

  .العرض الكثري، الواسع ذو: عربية :العريض      
  .الْعراض: وجيمعونه على

يفتح ما : ماشي عالعريض، يريدون: ويقولون
  .بني جنبيه إظهارًا لعرض كتفيه يوحي ذا أنه قوي

  .عم حبكي عالعريض]: ومن جمازهم[
بـالقلم العـريض،    أّشرلو]: من كنايام[
  .إشارة واضحة الداللة: يريدون

  .عالعريض ينعل عرضو]: من سبام[
  *قريضْة ومكْنسة]: من دعائهم على فالن[ 
  ).تكنسه مع األوساخ: يريدون(

   

                                                
  .ومكنسة عريضة: ... يبدوأنه يريد -  *
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الدۤين مـا  ! يا عريض القفا]: من كمام[
  .بّدووفا
وضــعوها حــديثًا لالســتدعاء  :العرئضــة      

  .والعرضحال
  .العرايض: ومجعوها على

دون (حتريف العريـف  : من العربية :الٔعّريف      
م بأمر القـوم، وهـم   العامل بالشيء، القّي): تشديد

  :استعملوها يف مايلي
 .من يعرف كثريًا -١
اإلنسان بكون عّريف وَكّريف ]: من أمثاهلم[
ن املسـتكمل صـفات   اإلنسـا : يريدون(وصّريف 

 :ى بثالث مزايااإلنسانية يتحّل
 .ون عارفًا بدقائق األموريك -أ
 .يشم رائحة احلوادث قبل وقوعها -ب

  .كرف: انظر

يصّرف عمله علـى مـا يقتضـيه     -جـ
  ).الوضع

أطلقوا العّريف على الطالب يف املدرسة  -٢
 .ه مراقبة صّفهيض إليفّو

أطلقوه يف املصطلح العسكري على أول  -٣
 .رتبة عسكرية فريأس عشرة جنود

  .الٕعٔرفا: ومجعوا العّريف على
  .رئيس القوم: عريف: ويف العربية

فالن لّين العريكـة، مـن   : يقولون :الٔعِريۤكة      
الطبيعة، على تصور أنه خلق مـن  : العريكة: العربية

  .طني ُجِبل
: منبج، من األرامية من قرى حلب يف :ۤرۤميةْع
: املشـرق : الكرمة، كما يرى األب أرملـة يف : ٔعْرمتٓا

  .١٩٠ص ٧٨س

قوي : فالن قّل،): الزم(عّز الشيء : عربية :ّزٔع      
  .بعد ِذلة

  
  

  .العزيز: والصفة
  .األٕعّزا: األعزاء، وهم قالوا: ومجعها

: عـّزٓو وأكرمـوٓ  : وهـم يقولـون أيضـاً   
  .فيستعملوا متعدية مبعىن أعّزه

  .انعّز للمطاوعة: وبنوا من األخرية املتعدية
  .َعز: ةٓعز، ويف الكلداني: وَعّز يف السريانية

  .مصدر عّز، ضده الذل: الِعّز: من العربية :الٕعّز      
فالن ابن عّز، هالشيء عّز الطَلب، : يقولون

  .السياحات بتصري يف عز الشباب
: يف عز الغال كان يشتري كتـب : ويقولون

ا جمازًا مبعىن الشّدةفيستعملو.  
يف عز السوق، ويف عز الصيف وعز : ومثلها

  ...الربد و
احلكومة العثمانية تكتب على نقدها وكانت 

عز نصره ضرب يف القسـطنطينية، ومعـىن   : املعدين
قوي نصـره، ويف عهـد االحتـاديني    : »عز نصره«

  .بطلت
  اهللا يعّزك وين بيت املي؟]: من متچكام[
: هدويل متل بيت فسـتق ]: من تشبيهام[
  .بعضن بعّزو

  .عّز الزيت خبان الزيت]: من أمثاهلم[
ّز عصاية العّز ه. والربغل شنق حالو العّز للرز
  )من أمثال لبنان أيضًا وهو(وال تضرب فّيا 

عز . ذّل قرشك وعّز نفَسك]: من حكمهم[
آخـر العـّز   . الدنيا يف املال وعّز اآلْخرة يف األعمال

  .دلة
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  ]: من هنوهام[
  سرير العّز مرباكي! بنت األجاويد

  رين حّياكيالورد حّبك كما النس                 
  يلقاكي أّنو حلف عريسك برّبو

  !ما أحالكي! اهللا: وملا شافك صرخ                 
  .مسوا ذكورهم به :عّز الدين      
الصرب على : -ويقصر  –العزاء : عربية :الٔعَزا      

كل ما فِقد، وهـم يطلقونـه    ما ينوب، التأّسي عن
  .أيضًا على املصاب الذي يستدعي العزاء

  .مدا الفارسية فعنت بالعزا املأمتواست
. عزا على راسـو ]: من دعائهم على فالن[

  .اهللا نشاا اعز
سّاله على ما نابه، وهـم  : عّزاه: عربية :ٔعزَّى     

يطلقونه أيضًا على معىن نكبه فاسـتدعى حالـه أن   
  .ُيعزَّى

  .َتعزَّى، وهم سكّنوا: ومطاوعه العريب
  .تعزية وتعزيت: واستمدت التركية

 يعّزي وما ْبيعرف منـو  بّدو]: من كمام[
  .املّيت
تقول نساء دير الزور لـدى التعجـب    :الٕعّزا      

يا عّزا، لعلها من العزَّى معبود العرب يف : واالستغاثة
  .اجلاهلية احتفظوا ا

  .انظر اعزاز :ْعزاز      
شيخ من اعزاز نعرفه كـان   :الشۤيخ الْعزۤازي      

: ألن مزاجه الشهواين كان كـذلك  غريب األطوار،
ُيمضي السنني دون امرأة مث يتزوج فتضيق زوجتـه  
 ذرعًا بشدة مالحقته إياها، ومـا ميضـي شـهر أو   
شهران إال ميل فيطلق، مث بعد مدة يعيد سريته األوىل، 

  .وهكذا مرات عدة كثرية
  
  
  

تدريس يـدّرس الديانـة   وكان زميلنا يف ال
م حلقـة العقـب   يرس: من مبتدعاتهبشكل غريب، 

على اللوح ويشرح طهارا، أما طريقته يف االسترباء 
اخترع كيسًا فيه قطنة، يبول مث يلبسه ولـدى   فهو

الصالة يرتعه ويصلي دونه، وقّص هذا على طالبـه  
أستاذ : وحرضهم على اتباعها، فانربى طالب يسأله

حضرتك عملي، فرجينا كيسك، ومضى األستاذ إىل 
  .وأبرزه زاوية يف الصف وخلع

وطاب للطالب احلـديث عـن الكـيس،    
واهللا ما فهمنا  !أستاذ: روا يف كل مناسبة يقولونوصا

استعمال الكيس، عيدلنا هالدرس، ويعيده ويفـك  
  .ويريهم

 وذات يوم عمل طالب كيسًا طـويًال حنـو  
أهذا : نصف الذراع، ويف درس األستاذ أظهره وسأله

، الكيس مناسب؟ هنا صار لغط وضحك يف الصف
طويل وال قصري، كل : ال تقولوا: فأسكت الطالب

  .واحد يساوي على قد تبعو
مسى األتراك ذكورهم عـّزت، وهـم    :ٕعزَّت      
  .جاروهم

  .عزتلي: وقال األتراك
مسيحي جمنون عاش يف الربع  :ٕعزَّت طوبچي      

األول من عصرنا، يتجّلى جنونه يف أنـه يفـرط يف   
كل يوم بالشفرة وحدها حيلق وجهه وشاربه : التزّين

بيده دون أن يركبها يف ماكينتها، مث يغمـر وجهـه   
بالبودرة، ويف كل فترة خيرج مرآة صغرية من جيبـه  
وعلبة البودرة فينظر يف املرآة ويبتسم ويتعهد ما زال 
عنه من البودرة، أما شعر رأسه فلنسمع حّالقًا يصفه 

 ليس من يقدر أن يعمل الطواليت الذي يعملـه : لنا
عزت طوبچي، سواء يف رصف شعره، وفتل بعضـه  

الشعرة  ٓومينا مراعيًا قدر الزوايا بنيگعقارب ثابتة بال
والشعرة، وتعايل يا عودة الكربيت وتعهدي هذا الفن 

  .العّزيت بأناة وصرب عجيب
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وذا الزي ميشي يف الرصيف حـىت إذا رأى  
فتاة من بعيد على الرصيف الثاين انتقل إليها وبادرها 

  .شوفيين شوفيين: ببسمة كأنه يقول هلا
كنـت دائمـًا   ! رمحة اهللا عليك يا عـّزت 

تضحك وال تبايل أبدًا بالناس، وكنت توزع علـى  
  .املارة درٓوبس الضحك جمانًا على روح أبوك

وكان عصرك يعتّز باحلسنات على األموات، 
  :نذكر من بينهم من بىن ميضأة قال فيهـا الشـاعر  

  .روح أبيهوالبول موقوف ل....
واسـتمدت  . أّدبه، ضربه: عربية عّزره :ٔعزّٔر      
  .تعزير: التركية
من أمساء ذكور اليهود خاصـة، مـن    :ٕعزرا      
  .املساعد، املعني: العربية

  .عّزورا: ويلطفونه فيقولون
  .آزر: يدانيها يف العربية

ية عن العربيـة  حتريف عزرائيل العرب :ٕعزراهني      
  .ملك املوت ك، وهوامللمساعد : مبعىن

ويف قصة موسى أنه أعور، ضربه موسى ملـا  
  .قبض روحه على عينه فأتلفها

إذا عوى كلـب احلـارة   ]: من اعتقادهم[
  .كون عزراهني أجا يزور هاحلارةباملقلوب ب
. عزراهني ياخـدو ]: من دعائهم على فالن[

: عزراهني يوّديه عاجلّبانة، وقـد يكتفـون بقـوهلم   
  .عزراهني

معـّزز   كان فالن عند أهلـو : يقولون :ٔعزَّز      
سكن يف بيت امحاه ما بتعـرف،   مكّرم، أش خطرلو

  .عّظمه، قّواه: عّززه: عربية
  .اُملعزَّز، وهم سّكنوا: واسم مفعوله

  
  
  
  
  

  .َتعزَّز، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب
لعـب  : عربيـة : من مفردات الثاقفني :ٔعَزف      

  .ملعازف الوترية دون غريهاباملعازف، استعملوها با
  .انعزف مطاوعًا هلا: وبنوا
األمري عبد الكرمي بعۤزف عـالبٓزق  : يقولون
  .عزف غريب

عزقۤلت البّلوعة بّدا تعزيل، وما : يقولون :ٔعْزٔقل      
 كل ما بّدك تعّبيه بّدك حتكشو حبب أشرب پيپ ألّنو
لها ينسّد، مل جند هلا أصًال، ولع: ألّنٓو بعزۤقل، يريدون

حفرهـا حـىت   ): العربية(األرض » عزق«حنت من 
  .أزال األوساخ اليت سدا: أي» أزاَل«خرج املاء، و

وقد حيكي أحدهم فينسّد جمـرى كالمـه   
اسـحاق   أبو بّدو عزقلت معو: فيقولون على الكناية

  ).تصليح جماري البيوت كانت مهنته(
  .ّحناه عنه، صرفه: عزله عن كذا: عربية :عَزل      

  .انعزل للمطاوعة: نواوب
فالن حبكي قـّد القاضـي   ]: من كمام[

  .املعزول واخلوري احملروم
وقـد  (كل حـال يـزول   ]: من حكمهم[
  .وكل منصوب معزول): يزيدون
ّحناه فهي إذن مبالغـة يف  : عّزله: عربية :ٔعزَّل      

عّزلنا الدكان مع تعزيل : عزله السابقة، وهم يقولون
فنا، كأن يف هذا التنظيف تنحية نّظ: البيت، يريدون

  .وبنوا ْتعزَّل للمطاوعة. األوساخ
وكان يف معظم البيوت قصبة عالية يربط ا 

  .مكنسة ناعمة امسها قصبة التعزيل ينظف ا األعايل
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اقتراح يف  ١١سويف جملة امع العلمي العريب 
ومل . اسـتخرج تراـا  : مبعـىن » َنَبث البئر«وضع 

  .يستعملها أحد
عّزلنا اجلورة والبّلوعة وعّزلنا ]: من كالمهم[

الصوّبا وبّبور القاظ، وملاكانت اآلبار تنضب مياهها 
  .معّزل جبابو: كنا نسمع نداء
ّزل الْكرۤاية فكان ال ينادي إمنا ُيمشى أما مع

  .إليه وُيقَصد وبتوسُّل
يـوم اجلمعـة    البعّزل بيتو]: من اعتقادهم[
  .بفقر

البيوت كان يصري غالبًا تعزيل ]: من عادام[
  .قبل العيدين

البعّزل الكرايـه بلحـس   ]: من كمام[
ْبچنقرة الْبريق الِشي بتعزيـل   الشي ما هو. أصابيعو
  .الطريق
االعتزال، التنحِّي، : الُعزلة: من العربية :الٕعزۤلة      

  .االبتعاد عن الناس
  .عْزَلت، وكذا الفارسية: واستمدت التركية

  .يومًا يف الزوايا ٤٠لون يعتزا وكانو
  .العزالت: ومجعوا العْزلة على

عقـد  : مصدر َعَزم األمَر وعليه: عربية :الٔعْزم      
ضمريه على فعله، جّد يف عمله، وهم استعملوا العزم 

  .أيضًا مبعىن القوة
  .يهّد عزمو]: من دعائهم على فالن[
شّد عزمك، من عزم الضرۤبة ]: من كالمهم[

الشوب مننا عالْسـطوح، عِطـي    صفٔرن، من عزم
  .هلاملسألة كل عزمك

إال  عزم فالن على فالن َلَيفعلن أو: عربية: ٔعَزم      
 إىل عرس أو أقسم، وهم يستعملوا مبعىن دعاه: فعل

وليمة، كأن من العادة أن ُيدعى اإلنسـان   حفلة أو
يأىب إظهارًا للتعفف، لكن الداعي يعزم عليـه   وهو
  .اهللا ما بصري إال جتيو: يقسم عليه: أي

: يعِزم، وهم يقولون) العربية(ومضارع عزم 
  .بعٓزم عم بعزم أو

، ...العزم والعزَمية و): العربية(ومصدر َعَزم 
  .العزمية فقط: وهم قالوا

  .العۤاۤزم: الَعاِزم، وهم قالوا:  واسم فاعله
  .انعزم للمطاوعة: وبنوا منه
  .مشتهي وعزموه: يقولون

َبـال إدام وبعـزم    خبزتـو  ]:من كمام[
ياللحطب : عزموا اجلحش عالعرس قال لن. اجلريان
َعَزم . الربومن غري عزمية بربك على غۤير مساط. ياللمي
  .وازم

  ]:من مناغاة أمهام[
  عالٕتس تيۤسة وٕتس تيۤسة

  وعرۤسك يٓوم اخلميۤسه                   
  وبعزم لك أهل السراي

  زرَده وهريسه وبطبخ                   
أجوا املعّزمني، بنوا على فّعل من : يقولون: عّزم      

  .َعَزم املتقدمة للمبالغة يف عزم
  .وبنوا ْتعّزم للمطاوعة من عّزم

  .واستعملوا من عّزم اسم املفعول فقط
  .من أمساء ذكورهم :عزِمي      
  .من أمساء ذكورهم :ٕعّزت      
  .الِرفعة، األنفة: ّزةالِع: من العربية: الٕعزّۤة      
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عـّزة   عّزة أو فالن ما عندو]: من كالمهم[
  .نْفس

  .وعزتٓو وَجاللٓو]: من أميام[
رجل من أغري يلفت النظر بقصره  :عزّٓوالقصري      

مع أن جسمه معتدل، طوله سبعون سم، ومع قصره 
املتناهي كان كبري الرأس جدًا ومل جيـد طربوشـًا   

الطربوش املغريب، ومل جيـد   مبقياس رأسه فجنح إىل
: نه قائًالأيضًا، حىت إذا وجد طلب منه بائعه ضعف مث

وأنته مـنني بـّدك   : متلو، قال لو منني بّدك  حتّوش
أما أوالده فطبيعيـون بـل   . حتّوش راس متل راسي

وكانت امرأته إذا زعلت منه محلته وألقتـه  . مجيلون
على أعلى فرشات الطزر قصاصًا، فـال يسـتطيع   

  .بوط ويبقى حبيسًا هناك حىت تسمحاهل
وآخر أمره اتفق مع مجاعـة أن يسـافر إىل   
  .فرنسا وأن ُيعرض للفرجة، وذا أثرى بعض اإلثراء

  .انظره يف الفوات

مصدر : الُعزوبّية: من العربية :الْعزوبيّۤة      
مصدر َعَزب فالن، ): العربية(اصطناعي من الُعزوبة 
  .جمل يتزو: مل يكن له أهل، أي

  ]:من أغانيهم[
  عاْلعزوبّية طالت علّيا

  وحدة شامّيه! قومي اخطيب يل يا ماما               
  ).وحدة حلبّية: أو(

على   -انظرها –بنوا من عزرا : عّزوره أو: عّزورا      
  .فّعولة للتلطيف

من مفردات اليهود، يومهون ا  :عّزورا ۤشيۤقر      
» شـيقر «مـة  أا اسم شخص، وهم ينبـهون بكل 

اليت مبعىن الكذب ينبهون إىل أن احلـديث  ) العربية(
  .الذي يدور كذب ال أصل له

  
  

اليوم اهلوا عزوم، بنوها على : يقولون :زومالٔع      
املبالغة يف العزم مبعىن القوة، مبعىن ذي العـزم  : فعول
  .والقوة
وعزوتـو، مـن    أجوا أهلو: يقولون :الٕعزۤوة      
: »اـّرد «االنتساب، ويف كتـاب  : ةزوالِع: العربية
  .العصبة من الناس: العزوة

  .العصبة، اجلماعة: الِعزة: ويدانيها يف العربية
القوّي، املنيع، املكرَّم، وهومن : عربية :العزيز      

  .األمساء احلسىن
: عبد العزيز، كمـا مسـوا  : ومسوا ذكورهم

  .عزيز
أعزاء ويقصر، وهـم يف الكـالم   : واجلمع

  .، ويف الكتابة ميدونيقصرون
  .العزيزة، وهم أمالوا: واملؤنث

  .عزيز: واستمدت التركية
: عزيزٓا، ويف الكلدانيـة : والعزيز يف السريانية

  .عزيَزا
هالشي وجودوعزيز، الرٓوح ]: من كالمهم[
  .عزيۤزة

  ]: من أغانيهم[
  وأنا بّدي أرّوح بلدي!         يا عزيز عيين

خارج السور، ] ام احلديثةمن حار[ الَعِزيزيّۤة      
تقع بني التلل واجلميلية، وتعّد حيًا مسيحيًا راقيـًا ذا  
هلجة خاصة به، قيل مسيت باسـم السـلطان عبـد    
العزيز، وقيل بل مسيت باسم معمار نصراين من بيت 

  .عزيزة
ـ : »النـهر «: قال العـّزي يف   :٤٨٩ص ٢جـ

 فـالة أو : يريـد (كانت هذه احمللة صحراء واسعة «
موضع منها يعرف بأرض املشنقة  يف ، عهدنا أن)برية

الربيع، وكان  ليف فص سباق اخليل) فيها(كان جيرى 
... طل على ر قويقاجلبل الواقع يف الشمال منها امل

موضعًا يتفسح فيه النساء يف فصل الربيـع، وكـان   
اإلنسان ال جيسر على املرور من تلك اجلهات بعـد  
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قّطاع الطريق، غروب الشمس خوفًا من اللصوص و
فتحــت . ه ١٢٨٥م ١٨٦٨مث يف حــدود ســنة 

مكتبًا لتعليم الناشئة بعض صنايع يدوية ... احلكومة
فـأرادت أن  » إصالحخانة«كاخلياطة واحلياكة مسته 

ترصد له جهة دخل يقوم مبا تصرفه علـى إنشـائه   
 –ولوازمه، فأعلنت بأا تبيع اجلبل املطل على النهر 

وهويف ذلك الوقت مـن   –وكان يعرف جببل النهر
األراضي األمريية املوات اليت ال يتصرف ا أحـد،  
فأقبل على شرائه مجاعة من جتار املسيحيني، واشتروه 
بقيمة زهيدة، إذ ال يرغب بشرائه غريهم مث اقتسموه 
فيما بينهم، فكانت قيمة الذراع املربع منه ال تزيـد  

املنازل على القرش والقرشني، مث بدأ فيه بناء الدور و
وتتابع العمران، وأصبحت السكىن يف هذه احمللة عند 

حـىت  ... املسيحيني عادة مّتبعة، فلم ميض غري قليل
تزامحت املباين يف تلك العرصات الفسيحة، ومل َيبَق 

  .»شيء من جبل النهر
ـ » إعـالم النـبالء  «: وقال الطباخ يف  ٣جـ

  :٤٩٧ص
من مجلة آثار رائف باشا إنشاء خمفر يف حملة «

العزيزية واسع جدًا، وقد احتفل بافتتاحه يف ُجماَدى 
  .»١٣١٨سنة ... األوىل من

وقال الدكتور عبد الرمحن محيدة يف كتابـه  
تارخييًا  –العزيزية  ويعترب حي« :٢٠٨ص» حمافظة حلب«
أول حي بين على الطراز األورويب، ألنه قام بتأثري  -

ن عـن  فئة من املسيحيني األغنياء الذين كانوا يبحثو
الرفاه واحلياة املترفة والذين كانوا يستقبلون كل مـا  

  .تقدمه احلضارة األوروبية من مبتكرات
وال تزال يف هذا احلي بعـض القنصـليات   

  .األجنبية
  
  

وميتد باجتاه الغرب حىت ضفاف ـر قويـق   
على حساب بعض املقـابر املسـيحية واليهوديـة    

  ...» املهجورة، ويتصل حبي السليمانية
  .اسم عدة قرى حول حلب :العزيزّية      

مصـدر عـزم،   : العزمية: من العربية :الَعزۤمية      
اإلرادة املؤكدة، الُرقية، وهم يستعملوا أيضًا مبعـىن  

  .وليمة الدعوة إىل حفلة أو
  .العزامي: العزائم، وهم قالوا: واجلمع
ْلسان حلو، : عزمية شامّية، يريدون: يقولون
  .وأكل ما يف
  .عزميت: دت التركية والفارسيةواستم

مطران حلـب  » منشور جرمانوس حوا«يف 
اليصري َمواكل وَمشـارب وعـزامي   «: ١٨٠٧سنة 

  .»باحلّمام
  .»عزة«انظر املنشور كامًال يف 

 إذا عملوا عزمية وخافوا لريو]: من اعتقادهم[
) إليالِف ُقـَرْيش (األكل ما يقدِّي بقروا عليه سورة 

  .ح الربكةفإن تالوا عليه تطر
  .األكل والعزمية ما بّدن عزمية]: من أمثاهلم[

مصدر صناعي من : الِعّزّية: من العربية :الٕعزّّۤية      
  .انظرها  .الِعّز

العّزّية للضيف وصاْحب البيت ]: من أمثاهلم[
  .هللاأ إلو

عم بعـّس خبـزة حـاف،    : يقولون :ٔعّس      
: وهالسراج عم بعّس وبضوي على مهلـو، عربيـة  

  .أبطأ: عسَّ علّي وعّني خريه وخبريه
  .النار عم بتعّس ْعسيس: يقولون

األرض،  الفّالحات عم بعّسـو : يقولون :عّس      
يقتلعن النبات الطفيلي منه، جماز من عـّس  : يريدون
  .طاف بالليل حيرس: فالن
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  .انعّس مطاوعًا له: وبنوا
 عّس جّزات الصـوف بـّدو  : يقولون: ٔعّس      
  .َدّس: حتريف جّس، ويف هلجتهم يشترّيا،

  .انظرها والعّسة واملعّس
  .انعّس مطاوعًا له: وبنوا

اليت هي حتريف  -انظرها  –لغة هلم يف عذا  :ٔعَسا      
  .»إذا«

عشرية أصلها من قرية عّسان قرب  :الَعساْسۤنة      
  .حلب

  .العّساين: والواحد
ف من أمساء ذكور الريفيني، والعّسـا  :عّساف      

  .الشديد الَعْسف واجلور والظلم: يف العربية
اسم عشرية درزيـة تعـرف بـأبو    : عّساف       

  .عّساف أصلها من عشائر أرباض
مجيل، يقيم يف  فخذ من عشرية األبو :عّساف      
  .الباب
 عّساف مـن أبـو   فخذ يعرف بأبو :عّساف      
  .يقيم يف الرقة: شعبان
  .عسلبائع ال: عربية :العّسال      
ضـّد الُيسـر   : الُعسـر : من العربية :الٕعْسر      

  .والسهولة
عسـر   بعسر، صـاير معـو   حالتو: يقولون
  .معا عسر ْوالدة هضم، ومرتو

عسر حّل األمـر، واملسـألة   : يقولون :ٕعۤسر      
  .-اهللا ال يعّسرا على خملوق  –عْسرت 

  .صُعب: َعُسر األمُر: من العربية
  .العسري: وصفته العربية

  .عسران وعسرانة للصفة املشبهة: وبنوا
  
  
  
  

جعله صعبًا عسريًا، : عّسر األمَر: عربية: ٔعسّٔر      
  .ضّيق: عليه

رّب «: أليف بۤا وأول ما يقرأ الولد يف جزو
ل باخلري، يا كرمي ويـا  يّسر وال تعّسر رّب ّمتم وكّم

  .»هللاعليم ويا أ
  .رّب يّسر وال تعّسر]: من دعائهم[

  .»رّيب يّسر« ادا ما يف بوچوه: ويقولون
املرا عـم بتعّسـف البيـت    : يقولون :ٔعّسف      

عالعيد، واستعارت مكنسة التعسيف مع قصبتا مـن  
إزالة ما باجلدران من : عند جريانا، يريدون بالتعسيف

الغبار والعنكبوت، بنوا على فّعل للمبالغة من عسف 
 السطوأخذه بقّوة، وهم استعملوها جمازًا يف : الشيَء

  .على ما ليس مبتناول اليد من الغبار والعنكبوت
  .ْتعّسف للمطاوعة: وبنوا منه

مثل قصبة : ويل على ضريت]: من تشبيهام[
  ).حنيلة وصفراء وحقرية: تريد(التعسيف 

ومجعوه . اجليش: العسكر: من العربية :الٔعْسٔكر      
  .العساكر: على

  :يليوخمتلف يف أصل العسكر على ما
ۤعْسٔكر وَعْسَكرتٓا ويف : نه من السريانيةأ -١
 .َعسَكر وَعسكرَتا: الكلدانية

األلفاظ السريانية يف املعاجم «جاء يف كتاب 
: ورد بالسريانية بلفظه العريب: قلنا«: ١١٧ص» العربية
عسـكر،  : ، ومعناه»ٔعْسٓكرتٓا«: ، ومجعه»ٔعْسكرٓتا«

توافق بـني   سرياين معّرب، وإما هو جيش، فإما هو
:  السريانية والعربية، إن مل يكـن بـابلي األصـل   

ASKARU: VSKARU السـالح، مسـي بـه    : ومعناه
  .»من تسمية الشيء باسم آلته: اجليش

  .٧٨لألب دورم ص» بليةة اآلثورية الباالديان«انظر
  .٢٦٢ص ٣٠س: انظر جملة امع العلمي العريب

   



٣٨٩ 
 

أنه من الفارسية، كما يرى ابن قتيبـة   -٢
  .»الشفا«كما جاء يف وابن دريد و

َكْشَكر مبعـىن جمتمـع   : الفارسية وأصله يف
اجليش، مسي به اجليش جمازًا من إطالق احملل وإرادة 

 .احلاّل به
كما يف أحـد قـويل   : أنه من اليونانية -٣

 .»الشفا«
كما يرى  EXERCITUS: أنه من الالتينية -٤
 .NOLDEKEاملستشرق 

  .١٢٣٤ص ٣٦س: انظر اهلالل

وآثار السومرية حافلة : السومريةأنه من  -٥
بذكر عسكر، وكل اللغات اليت تلفظ عسكر ومـا  
يدانيها مستمدة من السومرية اليت هـي أقـدم مـا    

 .ذكرها
عسكر وَتْشـكر وعسـكرلك   : ويف التركية
الباشـي   امللكّية أو: ويقابلها عندهم. مبعىن العسكرية

  .بوزوق
  .الباشبزق: انظر

كمـة  نظام عسـكري، حم ]: من كالمهم[
  .عسكرية، أوامر عسكرية
جـاب عسـكري،   : الطاولة ويقول العبو

يريدون ثّلث األحجار القريبة إىل مقّر اخلصم لعلـه  
  .يأسر حجراته

أي (نته عسكر سوۤسه ومن سباب الليبيني، أ
من مدينة سوسة، كان عسكرها يف العهد العثمـاين  

  ).مضرب املثل بقلة نظامه وجبنه
سكري املقطـوع  متل الع]: من تشبيهام[
  .خرجو

حّرة كوين وبـني العسـكر   ]: من أمثاهلم[
  .دوري

كانوا إذا ضرب الطبل للـّم  ]: من شديام[
ويصيحون يف  العسكر يف حلب يقوم الشباب بعراضة

  :شّدية

  عبد احلميد ال تّم               عسكرك عمال تلتّم
  : يهزج األوالد]: من أهازجيهم[

  سكر عسكر جندرماطرجي طرجي قاطرجي       ع
أنته من عسـكر ُطـوت،   ]: من كمام[
من العسكر اهلاربني من العسـكرية، وإذا  : يريدون

: عسكر طـوت أي : شهدهم القانون چاويش صاح
  .أيها العسكري أمسكه

  .٢٧٢ص ٦٢س: انظر املقتطف

  .ُلعاب النحل: عربية :الٔعَسل      
  .مشتاره وبائعه :والعّسال      

  .والعسلي يف حلبوبيت العّسال 
ۤدْبشــٓا، ويف : واســم العســل بالســريانية

  .َدْبَشا: الكلدانية
املعسول وعّسـل والعّسـالة   : وقالت العربية

  .واَملْعسلة
خاليا مشع العسل حيكم النحل سّدها بعـد  
امتالئها وبعد أن يبخر املاء منها باهلواء الذي حتركه 

  .أجنحته
  .٥٤٢ص ٢٨س: نظر جملة امع العلميا
  .١٣٣٦ص ١٨س: وجملة الرسالة      

  .٣٤٢ص ٥س: وجملة الضياء      
  .٨ص ١٠عدد ١٨س: وجملة األديب      
  .٢٢٩ص ٢١وس  ١٨٠ص ١٨س: وجملة الضاد      
  .١٤٣ص ٨س: وجملة الشرق      
  .٣٢٥ص ١١جـ: وكتاب اية األرب للنويري      

ويقال هـذا  (أحَلى مالعسل ]: من كالمهم[
ان وفلسطني ومصر والعراق والسودان يف سورية ولبن

واليمن وحضرموت وجند والكويت واجلزائر وتونس 
  ...).و

  . عسلّية، ومشع عسلي عيونو: ويقولون
: ينادي بيـاع البطـيخ  ]: من نداء باعتهم[

على خوايب العسل : وينادي! قرصك عسك يا بّطيخ
  !يا بطيخ
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 بارد والعسل من ّمتو]: وينادي بّياع  التني[
  .شارد

حىت جتي  خلِّي العسل جبرارو]: من أمثاهلم[
 كّلـو  إن كان صاْحَبك َعَسل ال تلحسـو . أسعارو

، وساد هذا املثـل  »املستطرف«ذكره األبشيهي يف (
على لفظ يدانيه يف سورية ولبنان وفلسطني والعراق 
وتونس واجلزائر واملغرب األقصى ومصر والسـودان  

  ).والكويت وجند
صار عاملختسـل صـار   ملا ]: من كمام[

  .ْوصْلت اري العسل. عسل) بعقبو(
  .الكسل ما بطعمي عسل]: من حكمهم[
عسـل بعـّض    إذا ّحلسـتو ]: من كنايام[
  .ضّل مالعسل طاۤسة والطاۤسة زرۤبت. إصبعيت

بياكـل  : متل دكر النحل]: من تشبيهام[
فالن وفـالن متـل السـمن    . العسل وبضّيق احملل

سمن والعسـل، ويف العربيـة   مال ىأحل أو(والعسل 
مـن العسـل   : أي» أحلى من الَذوب باإلذوابـة «

  ).بالسمن
املفطوم إذا أكـل عسـل   ]: من اعتقادهم[

  .خبرس
يقولون يقيمون ذكرًا تندريًا ]: من تندرهم[

  ! َمَدد يا عسل! دستور يا كْنافة: فيه
  ]: من أهازجيم[

  يـعّمي جراسرسـي كراسي          ك
  كسرنا صندوقو       ـا على سوقو  رحن

  أّمو هون جابتو  قرص العسل يف ّمتو       
يقوهلا األوالد حاملني طفًال على أيـديهم  (

  ).املتعاقدة املتصالبة
  
  
  
  

أطلقوها على عصري قصـب   :الَعَسل األسَود      
  .الَقْند: السكر، وامسه يف العربية عن الفارسية

وارَض عـن  ! اللهم: ومن خطبة مجعة للزيين
لعسل العتيق إذا كان السمن له رفيق، فال تكـن يف  ا

أكله شفيق، فإذا أكلت وشبعت فترحم على أيب بكر 
  .الصّديق

  :ومن معارضاته
  والبيض بالسمن املشّيع لّذ يل

  ويبـلدفع خط شي ما مثله                      
  كال وبالعسل الشفاء بذا أتى

  ترغيبنّص الكتاب حيّث بال                      
  .عسل النحل حال يل قطفه: ومنها
  .أطلقوها على الزردة حتّلى بالعسل :رز بعسل      
أطلقه سكان أوروبا الشـمالية   :شهر الٔعَسل      

  .والشرقية على أول شهر الزواج، وعم استعماله
مسوه شهر العسل ألن العروسني ال يشـربان  
مية خالله إال اخلمر املتخذة من العسل، وهي عادة قد

  .عند اجلرمان األصليني
ومساه اجلرمان أيضًا قمر العسل ألن الشـهر  

  .كان عندهم قمريًا
: وبنوا من العسل الفعل على فّعل فقالوا :ٔعّسل      

  .حّاله بالعسل: عّسلنا الرز، واألكل اْملَعّسل، يريدون
وتطلق مصر املعّسل على ضرب من تدخني 

  .يلةگالنر
ا على ضرب من أزهار الربيع أطلقوه :الَعَسۤلة      

املوسوعة يف «العطرة لوا كلون العسل، ومساها يف 
  .العسلّية: »علوم الطبيعة

  .عثن: انظر: ٔعّسن      
وخبريه  بنوها من عّس عليَّ وعّني خريه :ةالٕعسّۤ      

  .انظر املعّس  .أطعمهم قليًال: أبطأ، القوَم): العربية(
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: وكي ٕعسي، من العربيـة الش: يقولون :ٕعِسي      
  .غلظ وصلب: َعسَي النبات

إدعش طنعش حىت طصطعش، : يقولون :ْعش      
  .يف كلها حتريف عشر يف العربية» عش«و

إدعشـاوي  : ويقولون يف النسـبة إليهمـا  
  .طنعشاوي حىت طصطعشاوي

ــون :الٔعْشٔخمصــطعش       عنــدي : يقول
عدًا يتـراوح بـني   : عشخمصطعش بدلة، يريدون

  .ة واخلمسة عشرالعشر
  .العشطنعش: انظر

  .موضع الطائر: الُعّش: من العربية: الٕعّش      
العشاش واألعشـاش والُعشـوش،   : واجلمع

  .ةالْعشاش والْعشوش والْعشوش: الواوهم ق
السريانية مبعـىن  : العّش حتريف شوعٓا: قيل

الصخر، ألن كثريًا من أعشاش طيور اجلبال عشـها  
من قّنة اجلبل تكون أعشـاش   فيه، يؤنس به أن القّن

  .الكواسر فيها
عندما طارت العشاش قـام  ]: من حكمهم[
  .النَدم يتصّيد

اقعدي يف عشّۤك حىت جيـي  ]: من كمام[
  .حدا يكشّۤك

  .متل عش الزنابيط]: من تشبيهام[
أطلقوه على اللحم بعجني املوّرق،  :لٓبلٕعّش الٕب      

  .وأقراصه غليظة وصغرية
  .التشبيهمسوه على 

  .يقوم بعمله احللواين
  
  
  
  
  
  
  

  ]: من أغانيهم[
  بّين بّين بّين بّين        عّش البلبل بّين

طعـام  : -ويقصـر   –العشاء : عربية: الٔعَشا      
  .العشي

  .العشاوات: األعشية، وهم يقولون: واجلمع
البأخّۤر غداه لعشاه ما مشۤتـت  ]: من أمثاهلم[
الرّجـال غايـب   . شاع ضيف املسا مالو. فيه أعداه

  .د والعشا خّبيزةگد مْنرگمْنر. والعشا رايب
اللي كيّتكل على ْمريقت : ومن أمثال تطوان

  .جارويبات َبال عشا
قبل العيد الكبري : عند النصارى :الٔعَشا السرِّي      

: بثالثة أيام مجع املسيح تالميذه األثىن عشر وقال هلم
م هذا آخر أيـامي معكـم، وسـيخونين أحـدك    

ويصلبونين وبعد ثالثة أيام أقوم، مث بارك اخلبز والنبيذ 
  .هذا جسدي وهذا دمي، من العهد اجلديد: قائًال

  .وغسل أقدام تالميذه تواضعًا
أول الظالم مـن  : العشاء: من العربية :الٕعۤشا      

  .املغرب إىل العتمة
: يقولون ملن يـتكلم وال ُيرغـب كالُمـه   

  .احلَكوايت بعٕد العشۤا
سعد الْسعود بعد العشا ما يف ]: ن أمثاهلمم[
  .ْقعود

البكّب الزبالة بعد العشـا  ]: من اعتقادام[
  .مواتو بتكون هالزبالة عشا ال

  .أطعمه الَعشاء: عّشاه: عربية: ٔعّشى      
  .َتعّشى، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب

  .يبيعها من جيمع األعشاب أو: عربية :الٔعّشاب      
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ر، من َفَرس ْعشار وناقة ْعشا: يقولون :ْعٔشارال      
عليها َعَشرة أشـهر مـن    اليت أتى: الِعشار: العربية

  .طروق الفحل
غنمة عشار وغنم عشار، يستوي : ويقولون

  .فيها املذكر واملؤنث واملفرد واجلمع
  .العشاري: انظر

ديك عشاري، يريدون أنه قـوي  : ويقولون
  .كالفرس العشاري

  .جايب العشر، ملتزم حتصيله: عربية :الٔعّشار      
: َعْسـرونٓا، ويف الكلدانيـة  : ويف السريانية

  .عْسروَنا
نسبة إىل الْعشار، : واملؤنث العۤشاريّۤة :العشۤاري      

  .ميّيز بني مذكره ومؤنثه
وناقـة  ) أي قـوي (مجل عشاري : يقولون

  .عشارّية
اصطالح موسيقي تركي مسوا به أحد  :ٕعّشاق      
  .اماتاملق

ويعتقدون أن مساع نغم العّشاق ال يكون إال 
  .صباحًا، ومن فساد الذوق مساعه مساء

  .الكأل الرطب: الُعشب: من العربية :الٕعْشب      
  .األعشاب: واجلمع

العشــبة والعشــباي : والواحــدة عنــدهم
  .والعشباية

  ).بالسني املهملة(ۤعۤسب : ويف العربية
: ويف الكلدانية ۤعسبٓا وۤعۤسب،: ويف السريانية

  ).كالمها بالسني املهملة(َعْسَبا وَعَسب 
واألرض  عّشـبنا األرض، : يقولـون  :ٔعّشب      

اقتلعنا منها : يريدون ،املعّشبة بتعطي حمصول أحسن
األعشاب الطفيلية، بنوا على فّعـل مـن العشـب    

  .املتقدمة) العربية(
  
  
  

  .ْتعّشب ملطاوعتها: وبنوا
بشـغلو،   معـو  عشـبقو : يقولـون  :ٔعْشٔبق      

 وهالعشبقة ْمليحة منشانو، اللي بتعشبق بشغلة مع أبو
: فّيا اخلري، يريدون بعشبق -بإذن اهللا  –حممد بكون 

التحم، مل جند هلا أصًال، ولعلها حنت من َعِسق بـه  
لصق، فأصلها عسبق، لكنهم أقحموا الباء ): العربية(

ليكون يف بعد أن كانت ذيًال، مث أبدلوا السني شينًا 
  .هذا االلتحام معىن التعاشق

  .تعشبق للمطاوعة: وبنوا منها
معشبق عالسجرة وعم بلقۤوط  شفتو: وقالوا

جبـت   هيك، ولو توتاتا الشامية وبفطر مّنا، وبلّذللو
  .چنق توت ما حببو للو

  .تعشبق فيه، وتعشبق بتيابو]: من كالمهم[
  .طالغرقان بتعشبق حببال العرٓم]: من أمثاهلم[
بشـي حـدا    را يتعشبق لو]: من جمازام[
  .وما شاف يقرضو

ـر قويـق   : هالنهر هـادا ]: من لوحام[
أواقيت بصري فيه فيض، وفيض قوي ورهيب، ومـا  
بنسى أنا الناس جمّمعة عزيق النهر قبل باب اجلۤنـان  

اخلرب؟ زملة راكب عالبغل  دت أنا لصوبن، أّشوگور
ع هالزملة يف ومعّدي من هون والبغل جفل ماملي ووّق

وقلوبنا مـا   واملي عم بتقلبو بقدر خيلصو النهر، ومنو
ق فّيـا،  بشاملي لسجرا وتع عندا غري الدعا، وإال زّتتو

وحننه فرحنا لكن املي ما كّملـت مجـيال، قلعـت    
ق فّيا بشمن شروشا وزّتتا مع اللي تع –السجرا واهللا 
  .باملضخ ورا، وتاين يوم قالوا شافوا جثتو باملي، ورا
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هاحلادثة وحادثة حريق ماكينة الطحـني يف  
  .باب اجلنان اللي احترق فّيا حارسا ما بنساهن

يف  يقول النساء إذا أطنبت إحـداهن  :ٔعشتون      
: عشتون، مل جند هلا أصًال، ولعلها حتريف: مدح شي
يا من ترون هذا الرأي وتستحسنون أمرًا  أنتو عشتو

  .حة االستغرابكهذا، فهي مجلة دعائية فيها رائ
  .العشرة: انظر :الٔعْشر      
اجلـزء  : الِعشر والُعشـر : من العربية :الٕعْشر      

  .الواحد من األجزاء العشرة
: األعشار والُعشور، وهـم قـالوا  : واجلمع

  .األعشار وسّكنوا العشور
وأطلقوا العشر على ضريبة احلكومـة علـى   

  . املائةاحملاصيل الزراعية، ألا كانت جتىب عشرة يف
قرا الشيخ عْشـر مـالقرآن،   : يقولون :الٕعْشر      
قطعة منه تعدل عشر اجلزء الواحـد مـن   : يريدون

  .أجزاء القرآن الثالثني
من مفردات الثاقفني، مـن   :الَكْسر الٕعشِري      

جعل الكسور تعدل الواحـد يف  : مصطلح احلساب
  .انظرها  .العشرة، يقابله الكسر العادي

  .الُكسور العشرية: ومجعوها
كسر عشري وكسـور  : واستمدت التركية

  .عشرية
أخذ عشره، عّشرت : عّشر باملال: عربية :ٔعشّٔر      
  .مضى عشرة أشهر على لقاحها: الناقُة

 سبع تاالف لـرية بـّدو   معو: وهم يقولون
  .تاالف يساوّيا عشرة أي عشر بّدو: يعّشرا يريدون

  .ْمعشرةعّشرت الغنم والغنم ]: من كالمهم[
  
  
  
  
  

وكـان  . أول العقود: الَعشَرة: عربية :الٔعْشٔرة      
عقدًا ألن أصابيع اليدين عشرة، وكان من امليسـور  

  .جعل العقد غري العشرة
  .الَعَشرات، وهم يسّكنون: ومجعها

على وهم : العشراوي: والنسبة إليها عندهم
  .أن التاء فيها ألف
إدعشـاوي وطنعشـاوي حـىت    : وكذلك

  .شاويالطصطع
  .عد: انظر

  :أحكام العشرة
... واحد تنيت تالتـة : يقولون يف سرد األعداد -١

 .حىت العشرة، فيؤنثوا
عشر صبۤيان وعشر بنات، فيـذّكروا  : يقولون -٢

 .أنثى لدى ذكر املعدود ذكرًا كان أو
إدعش طـنعش تلطعـش أربطعـش    : يقولون -٣

: مخسطعش سطعش صبطعش متنطعش طصـطعش 
 .انظرها . »ْعش«: مع األعداد املركبةفتصبح العشرة 

، )بالسني املهملة(َعَسره : والعشرة يف العربية
  .ويف الكلدانية مثلها

  .ۤعشرو: ويف األشورية البابلية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 

  .َعشرو
  .عندي عش طعش ْكراڤۤيتا: ويقولون
  .العشرة إدعش حتسنت صحتو: ويقولون

تقريـره عـن راغـب     ويذكر الطبيب يف
سوق القطـارات   االنتساب إىل سوق السيارات أو

  .ساملة عشرة على عشرة: يقول فيه
عشـرة  : ٕبرۤكة عشرة بعشـر، أي : ويقولون

أذرع بعرض مثلها، وهي من مـذهب أيب يوسـف   
  .صاحب أيب حنيفة
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عينيه عشرة عشرة عليه، قلـت يف  : ويقولون
جمـازًا   وسعها للتحديق فغدت: لعلهم يريدون: ناد

إذن : كاحلوض عشر بعشر، وانربى متنـدر فقـال  
  .لوبال أحد يف عينه مل تنجس شرعًا أسوة يف احلوض

على  –عشر بعشر، يريدون  دقنو: ويقولون
ال ينجسها الـنجس املـادي وال جنـس     -ما تقدم

السباب املعنوي ألا وإن كانت واسعة فإن مادـا  
  .كلها جنسة يف األصل

ملتمچكـون إذا ذكـروا   وا]: من متچكام[
: اهللا يرضى عـن العشـرة  : العشرة أردفوها بقوهلم

  ).يريدون العشرة املبشرين باجلنة(صحابة رسول اهللا 
وحـق اللـي   : يقسم األدالبة]: من أميام[

وحق الـنيب  : يريدون(العشرة  بطحت على شّباكو
  ).الذي طرحت على شباك قربه أصابيع يدّي

اللقـن  ل يف طشـت  نـز ]: اياممن كن[
  .العشرة بأصابيعو
  .عشر نسوان ما خنقوا فارة]: من كمام[
. ابن التسعة ما مبوت بالعشرة]: من أمثاهلم[

  .املا بطعمي التسعة ما بياكل العشرة
عصفور يف اإليد وال عشرة ]: من حكمهم[
  .عالسجرة

املخالطـة  : الِعشـرة : من العربيـة  :الٕعشۤرة      
  .والصحبة

عشرة وفالنة بنت عشرة،  فالن ابن: يقولون
  .يريدون أما يسعيان وراء اللذائد وخمالطة الناس

  ]: من أغانيهم[
  عشرة حمبويب سّكر               لكن عقلٓو تره َلّلي

  :غريها
  ازملأّول عشرة حمبويب                 هداين خامت أ

  
  

نصـبًا وجـرًا،   (العشـرين  : عربية :الٕعشرين      
مجعـًا  : مجعته العربيـة . الَعَشرتان: )والعشرون رفعًا

  .مذكرًا ساملًا، فُعدَّ ملحقًا به
  .وهم ألزموه الياء كسائر ألفاظ العقود

عشـرينات  : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .العشرات: وثالثينات حىت التسعينات خطأ، صوابه

  ).بالسني املهلمة(ۤعْسرين : ويف العربية
: لدانيـة ۤعْسـرين، ويف الك : ويف السريانية

  ).كالمها بالسني اهلملة(َعْسرين 
انون إذا شـلف حجـر   ]: من كمام[

كل ما هّل تشرين بترجـع   .عشرين عاۤقل ما برْجعٓو
  .بنت عشرين

  .اختذ ُعّشًا: عّشش الطائُر: عربية :ٔعّشش      
عندٓو عشطنعش مفتـاح  : يقولون :ٔعْشْطٔنعش      

يدون عددًا يتراوح أنا مّالك، ير: وصرعنا وهّوه يقول
  .بني العشرة وبني االثين عشر

  .العشخمصطعش: انظر

إال يف اخلمصطعش وإال » عش«: وال يقولون
  . مع الطنعش

اجلحاش بعشطنعش قرش ما بتشيلو،  :العيد، وفيه يصف الضرب: انظر
  .يريد أنه ثقيل جدًا

بنوا على فعفع مـن عـشَّ الطـائُر     :ٔعْشعش      
  .عّشش: ، وهم استعملوها مبعىنلزم عّشه): العربية(

تعلق به قلبه، عشق : عشقه: من العربية :ٕعۤشق      
  .لصق به ولزمه فال يفارقه: الشيءب

  .وهم رّدوا.... الِعشق و: ومصدره
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  .العاِشق، وهم أمالوا: واسم فاعله
  .واجلمع الُعّشاق، وهم رّدوا

وبنوا الصفة املشبهة على َفعـالن ومؤنثـه   
  .فعالنة

  .انعشق للمطاوعة: اوبنو
  .١٢٥ص ٢جـ: انظر اية األرب للنويري

  .العشق: ٤٤٧ص ١١الد: وجملة الكتاب

  .عْشق: واستمدت الفارسية واألوردّية
: عشق وعاِشق وعاشقانه: واستمدت التركية

  ).الالئق بالعاشق(
  .ومن قصص التركية قصة عاِشق َكَرم

: اهللا عشقنه، يريـدون : ويستحلفون بقوهلم
  .حلفك بعشقك اهللاست

مـا  : عشق أولسـون، يريـدون  : ويقولون
  .أحسنه

هاملمشمش كـّاليب يعـين   : ويف هلجة حلب
عشقانة بقشرتو، والزريقة عشقت يف احليط  عجوتو

  .والْصباغ عشق يف التوب
أنور أفندي كوّيس وشقد ما ]: من كالمهم[

  .أختو قلت لك كوّيس كوّيس، بتعشقو
شـقَتك  كّنـي حمّسـب عْ  ]: من كمام[
بّدي أعشق وأمتعشق وأضرب احلّب خبرزة . وجّنيت
  .اجلب

ـ إذا قـدمت  ]: من كالم أهل اليول[ وزة ج
بعشـقك،  : احلشيش ألحدهم عّبر عن شكره بقوله

  .بعشقك يا خال أو! خايل
إذا السيكارة انشعل جـزء  ]: من اعتقادهم[

يشربا عشـقان،   من طرفا والباقي ال بكون اللي بّدو
  .ٓواهللا يكون بعٓون

ْطراق طْنطراق خـاروف  ]: من أهازجيهم[
بتـهّر   ومن دان حمشي معّلق على باب الصقاق شّدو

  !عضامو، ترّضوا عّنو، يا عّشاق

: غريه! ياما ياما! العشق ياما]: من أغانيهم[
  .ياما ٕعٕشقت! آه

 والعشق غّير حـاليت  يتياۤميم! يتياۤميم: غريه
  .ورد يف الغناء كثريًا

  .ٕعۤشق: ظران :العشقان      
 هاۤاكرجي ماحدا بطيقـو : يقولون :ٔعٕشنِّي      

: على شـان أين أي : حنت من: ْسميك عشنِّي دّمو
  .بسبب أوألجل أين

ٔعٕشّني، ٔعٕشّنا، عشـنَّك  : وتصرف كما يلي
  .عشنّۤك، ٔعٕشنٓكن، عشّنوا، عشّنا، ٔعٕشنّٓن

هادا عشور وأختوعشـورة  : يقولون :الٔعشور      
 عشورين، ما عدا ابنن الـزغري وحـدو   وكل العيلة
  .مرتِوي، بنوا على َفعول من العشرة: وحدو
وفـن   بنضافتو العشِّي ميزٓتو: يقولون :الٔعشِّي      

آش عـن  : الطّباخ، من التركيـة : طبخو، يريدون
أداة : التركية» چي«الطعام، الغذاء، بعدها : الفارسية
  .النسبة

  .حلب العشِّي من الشام تواستمد
  .العّشّية: عوها علىومج

املتقدمة » عشِّي«من التركية من  :ٔعشِّي باِشي      
  .رئيس الطّباخني: مبعىن الرئيس أي» باشي«و

القريب، الصديق، زوج املرأة، : عربية :الٔعِشري      
  ).وهم يسموا العشۤرية(املرأة 

  .الٕعشرا: الُعشراء، وهم قالوا: واجلمع
  .حديثًا على عشر املتروضعوها  :الٔعِشري      
من مفردات اليهود دون غريهم، مـن   :الٔعِشري      
  .اُملثرى: الغين: عشري: العربية
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عشري وَكادول، مبعىن : ومن كمات اليهود
  .غين وسارق

  .القبيلة: العشَرية: من العربية: الٔعشۤرية      
  .الٔعشاۤير: العشائر، وهم قالوا: واجلمع
  .رّية، نظام عشاْيريحياة عشاْي: يقولون

ملا كان هاخلتيـار  : يقولون :الديك الْعۤشريي      
شب كان متل الديك العشريي، يريدون أنه كـان  

نسبة إىل العشـرة  : يركب الدجاج، حتريف العشري
الـديك  : من الشهور إذ يبلغ الديك أشده، وقيـل 

نسبة إىل أصـابع رجليـه العشـرة، ألن    : يريالعش
بثمانية أصابع، فـإذا كـان    وك كلهايالدجاج والد

  .الديك بعشر منها كان حاميًا عنيفًا
  .يةريالديوك الْعش: ويقولون يف اجلمع

  .العاشق، املعشوق: عربية :الٔعشيق      
  .العشيقة: واملؤنث
  .العشيقات: ومجعها

يف منـبج، مـن   ] من قرى حلـب [ :ٕعّشني      
كما يرى األب  –الشديد، القوي : ٔعشني: األرامية
  .٧٤ص: حلب  .شلحت

  .أول الظالم: العشيَّة: من العربية :الٔعشيّۤة      
  .العشّيات: واجلمع

إذا ضببّۤت ٔعشيّۤة القـي لـك   ]: من أمثاهلم[
  .ة ْدفّية، وان ضبّبت باكر خود عصايتك وسافررمْغا

  .ضغط، ضايق: ٔعص: من السريانية: ٔعّص      
  
  
  
  
  
  
  
  

من  ه أوويرى الشيخ أمحد رضا أا من عصر
  ).دّقه وكسره، وطئه فشدخه(: هّصه 

  .انعّص عليه للمطاوعة: وبنوا
بالضـاد  : »عّض«يف العربية » عّص«ويداين 

  .املعجمة
  .هّيه عصة كار: يقولون ملن أوذي من صنعته

ألن (أيـام عّصـة املنجـل    : ومسوا أيام أّيار
  ).الزراع يشتغلون باحلصاد

. جبوَتٔرى ع ٕعص على دنبو]: من كمام[
  .َعص على دنبك وقال لك ساوي هالشغلة أنته منو
انكسر عّصـٓو، مـن   وقع و: يقولون :الٕعّص      
: َعْجـب الـذَنب، أي  : والُعُصص الُعَصص: العربية
  .أصله

إذا وقع ولد على عّصورفعوه ]: من عادام[
  .له بأيديهم
. زّلوخ أم العّص اململـوخ ]: من كمام[
  .الظابط بابن عمو ّصؤقْويان ع أو قِوي عّصو

عص يقيم  فخذ من احلديديني يعرف ببو: ٕعّص      
  .خيمة ١٥٠يف أرباض حلب اجلنوبية، يعّد 

  .القضيب من الشجر، العّكاز :الٔعٔصا      
  .العصاي والعصاية: والواحدة عندهم
  .صيٕعالعصايات وال: واجلمع عندهم

تنا، عصاْييت، وعصإي: ويقولون لدى إضافتها
ْيَتك، وعصاْيۤتك، وعصـإيْتٓكن، وعصـايتو،   وعصا

  .وعصايتا، وعصايٓتن، وعصاية أبواصطيف
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هـذه  : حلن مسع بالكوفة قـوهلم  لأو: قيل
  .*عصايت

  . أم عبدو: ويسمون العصا يف حلب
  .عص: ويف ملحمات أوغاريت

لعصا » املخصرة«ووضع جممع املغرب العريب 
  .رهرئيس اجلوق املوسيقي جياري ا النغم ويسّي

وألف صديقنا األستاذ العايش يف دير الـزور  
  .»العصا«رسالة يف 
: يريـدون (العصاية حۤامية ]: من كالمهم[

حـدف  . بإيدك وال بالعصـاية ). يضرب ا كثريًا
هكذا (نزلت فوق الولد والولد انضبع  الشيخ عصايتو

  ).كان شيخ الكّتاب يعمل
آ، : وإذا نودي أحد وأجاب النـداء بقولـه  

وعصا، ألن األدب يقضي أن جياب النـداء   :أجابوه
  .»آ« بـال » َنَعم« بـ

العصـاية مـا ضـاعت يف    ]: من كنايام[
عصاية الكالب ألأّدب فّيا ! جيب يل يا ولد. الكلب
عصـايَتك مـا   . هات عصايتك واحلقين. هالكلب

  ).عصا التفرقة: يريدون(بتلعب بيين وبينو
  .إجا يتدّرا بعصاييت جيت أتدّرا جببتو

ت يف جبنـا  وقۤع !شيخي: ال واحد لشيخق
  فارة نزحت لال ألف قادوس، مليح؟ 

  .أش هّيه عصاية دّالل! أف -
فالن . سيف فالن عصايتو]: من تشبيهام[

. منني ما مسكتا بتنّجش إيـَدك : متل عصاية التشمة
. زّمارة بتجّمعن وعصاي بتفـّرقن : متل أوالد احلارة

  .صايفالن واقف قّدام اجلاويش متل الع
  
  
  

                                                
  :٢١٩ص ٢ج: قال الجاحظ في البيان والتبيين -  *

 هذه عصاتي: وأول لحن سمع بالبادية: قالوا

وعصاي تنام على ]: من دعائهم على فالن[
  .ضلوعو

القصبة ويستحثوا  ويركب األوالد العصا أو
  .كأمنا هي حصان

  .كسر عصاتو زاتوأّول غ]: من كمام[
 –على لفظ يدانيها–وسادت هذه التهكمة [

بلبق ). يف سورية ولبنان وفلسطني والعراق والكويت
قـال  . ْضلوعو ر لوْتكّس لعصايا وجوعو على بردو

  .متل البعّدا البياكل عصي مو: ٕمّدا قال لو: لو
. زّت عصايتك لوقوعا فـرج ]: من أمثاهلم[

كل الغنم ما بتنساق بفـرد  . األرنبة صابت العصاية
هز عصاْية العّز وال تضرب فّيا ). عصاية أو(عصاي 

وإذا ضببت  باكر خود ). من أمثال لبنان أيضًا وهو(
  .ت ماجلّنةلعصاي طلۤعا. عصايتك وسافر

البضرب األرض بالعصـاي  ]: من خرافام[
  .بكّسر روس اجلان
أن اليزيدية يدفنون مـع امليـت   : ويزعمون

إذا جاك : رغيفًا وفلسًا وعصا، مث يلقن شيخهم امليت
 املَلك كضيف طعميه هالرغيف، وكمستدين َدْينـو 

  .الفلس وكدمشان انزۤيل عليه بالعصا
خرج عـن  : عصى العبُد سّيَده: عربية :عٔصى      

  .طاعته، خالف أمره، عانده
العصيان، واملْعصية، وهم رّدوا يف : ومصدره

  .املْعْصية: األول، وقالوا يف الثاين
أنا أول ٕمن طاع وأۤخر من عصـى  : يقولون

يف سـورية   -على لفظ يدانيه  –وساد هذا القول (
  ).ولبنان وفلسطني والعراق ومصر

  .انظرها . ٕعِصي: »ٔعٔصى«ويغلب أن يقولويف 
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الولد عاقل ومطيع كل يوم ه: يقولون :ٔعصّٔى
عالشۤيخ، لكن هّلق ال، بتعـرف   برووٓو بياخد كّنري

من ْرفيـق   -! يا خّيو –عّصاه؟ رفيقويا لطيف  منو
  .بنوا على فّعل من َعَصى ملعىن جعله يعصي: السوء
ه من ما يعصب ب: الِعصابة: من العربية :الْعصاۤبة      

  .منديل وحنوه، الرباط
  .العصايب: العصائب، وهم قالوا: ومجعها

  .ْعَصاَبا: ْعصٓابٓا، يف الكلدانية: ويف السريانية
  .العصبة: انظر

اجلماعة، وهم : الِعصابة: من العربية :الْعصاۤبة      
استعملوها للجماعة اخلارجة عن القـانون تسـلب   

  .وتقتل وختل باألمن
  .، وهم سّكنواالِعصابات: واجلمع
ْعصابة َجَته، عصابة حرامية، عصابة : يقولون

  ...سرسرية، عصابة سلته جّية
ما مننسى سلب أكرب حمـل  ]: من لوحام[

عصابة : لبحسنة يف  ٢٥جوهرجي يف حلب، من 
كـاپورال   تزّيا واحد مّنا بزي ضابط فرنسي وغريو

 وأربع جنود، وواحد ابن البلد مسلسل بالقيد وغريو
بط، أجوكّلن عم حبكوا فرنساوي ملخفـر  كاتب ض

الكّتاب، وطلب الضابط من رئيس املخفر يـرافقن  
يف معن أمر ماحملكمة بوضع اليد على  بشرطيني ألّنو

هارتر بـاعن   جموهرات اجلوهرجي فالن بتهمة أّنو
  .فّوض لّبى طلبورات مسروقة، واملجموه

  .وشالوا بعضن ومشيوا ووصلوا للجوهرجي
  
  
  
  
  
  
  
  

افتاح : الضابط لكاتب الضبط بالفرنسي قال
  .دفترك وسّجل اللي بّدي أنّقلك ياه فيه

وأنته افتاح هالكاّصـة  : جوهرجيوالتفت لل
  .شوف أش فّيالن

فتح وصار يشيل قطعـة قطعـة ويسـأل    
صاغا، وينقـل   منو هي منني اشتريتا أو: اجلوهرجي

وبعدا وّقعوا . كاتب الضبط، وهيك َتٕفْضيت الكاّصة
الشرطيني مع اجلوهرجي عالضبط ونقلـنت   كلن مع

  .السيارة، وهادا وچ الضيف
  .لكن بعد مدة انعرفوا وانكمشوا

: من مفردات الثـاقفني، يقولـون   :الْعصأرة      
: الُعصارة: عصارة املعدة وعصارة األمعا، من العربية

  .ما حتّلب مما ُعِصر
  .الُعصارات، وهم سّكنوا: واجلمع

 -انظرهـا –نوا على فّعالة من عصر ب :الٔعّصٔارة      
لآللة اليت تعصر بعض الثمار وتستخرج ماَءها بقـوة  

  .بالكهرباء اليد أو
  .العّصارات: واجلمع

ريفـون  گويعصرون الربتقال والليمـون وال 
والتفاح واملوز واجلزر والعنب والتـوت الشـامي   

  ...والبندورة واألرضي شوكي و
  .وشرب عصري هذه حديث العهد

  .من أمساء ذكورهم احلديثة :ِعصام
: من العربية: من مفردات الثاقفني :الِعصامي

مـن  : العظامّي: من شّرف نفسه، وضّده: العصامّي
  .يتشرف بعظام أجداده

  .انظر العصا  .والعصاۤية :الٔعصاي      

  .شّده: عصب الرباط: عربية :ٔعٔصب      
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  .عصب، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
بـال  احل: األعصاب: واجلمع: عربية :الٔعٔصب      

الشعرية البيض تنتشر يف اجلسم كله تنقل اِحلّس إىل 
  .بدنلاجلهاز العصيب وحترك أجزاء ا
عَصب، ويف الكلدانية : والعصب يف السريانية

  .مثلها
  .٢٣٩ص ٤٦وس ٦٩٦ص ٢٧س: انظر املقتطف

 عصـبو  احلليب إذا قّصيت للو]:من توريام[
هره أنه ليس يُقص، وباطنـه أنـه ال   ظا(ما بنقص 

  ).ينقص ألن متانة خلقه تعوضه
ثـائر  : عصيب، يريدون: واستمدت التركية

  .األعصاب، وهم استمدوها باملعىن احلديث منهم
أمراض عصبية، نوبة عصبية، اجلملة : يقولون

  .العصبية
 قرابة عصب مو: فالن قراْييب: يقولون :الٔعٔصب      

قرابة أب ال قرابة أم، أطلقوها  :قرابة كرش، يريدون
مبعىن قرابة األب من العْصب مبعىن الشّد جمازًا، وهم 

  .فتحوا
  .اجلماعة: الُعصبة: من العربية :الٕعصۤبة      

  .العصابة: نظرا

  .الٕعصبات: ومجع العصبة
عصبة األمم على املنظمـة  : ووضعوا حديثًا
  .١٩٢٠الدولية اليت أنشئت عام 

املصدر الصناعي : العصبّية: من العربية :العصبيّۤة      
من الَعَصب، أطلقوها على التألب مع مـن يـرتبط   

  .أمرك بأمرهم
  .العصب مبعىن القرابة: نظرا

أما األمراض العصبية وحنوها فليست مصدرًا 
  .صناعيًا، إمنا هي املنسوب املؤنث إىل العصب

  
  
  
  
  

  .انظرها  .مصدر عَصر :الٔعْصر      

يلي املغرب من آخر النهار، ما: عربية :رالٔعْص      
  .النهار

  .الُعصور، وهم سّكنوا: واجلمع
صباح اخلري ومساء اخلري، ]: يتهمقالوا يف حت[
  .ضهر اخلري وال عصر اخلري: ومل يقولوا

  .ضهر اخلري: وقرأُت يف السريانية
 وعصـريت هالعصرّية بريد أشوفك، : وقالوا

إن شـا   –كنت مشغول، وبعصريت اليوم  مبارحة
نسبة مؤنثة إىل وقت العصر، وأنثت : منشوفك -اهللا 

  .على تقدير مدة العصر
وينادون يف لبنان على الكعك الذي يبـاع  

  .أنه ساخن: العصرّية، يريدون: عصرًا
: قال لو. نوم الْعصور كسور]: من أمثاهلم[

من امبارحـة العصـر،   : أش إلك يف القصر؟ قال لو
  .مالعصر الطبخة الطيبة بتطلع رحيتا

يا . أّكال اْخلمام مالعصر بنام]: من كمام[
شـغل  . تعا للصامي بعد العصر! طالب الّشّر َبال أصل

  .مصر بقيم من عبكرا للعصر
متل اللي أسـلم الضـهر   ]: من تشبيهام[

وال حمّمـد دِري   ال املسيح بشفع لو: ومات العصر
  .فيه

إينا شي ما بنباع بعد العصر؟ ]: من ألغازهم[
بعد : بعد زمن العصر، وباطنها: ظاهرها: فيه تورية(

  ...).أن يعصر من قشور الرمان والربتقال و
: حننه يف عصر االختراعـات : يقولون :الٔعْصر      
الدهر، وهم يستعملوا يف معىن املرحلة مـن  : عربية

 سيادة دولـة أو  الزمان املنسوبة إىل حكم حاكم أو
  .يةاختراع إىل ظاهرة اجتماعية أو
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عصر اإلنكشـارية،  ]: من تعبريام احلديثة[
العصور اجلاهلية، العصر الفاطمي، العصر العثمـاين،  
العصر احلجري القدمي، العصر احلجـري احلـديث،   
العصور اجليولوجية، عصر البخار، عصر الكهربـا،  

  .عصر الذرة
... عصر العنـَب والثـوَب و  : عربية :ٔعٔصر      
  .استخرج ماءه: عْصرًا

يف احليط راح  عصر الٕدّمۤلة، عصرو: يقولون
  .طالع بلعوي

  .العّصارة: انظر

  .العّصار: ويسمون من يعصر
  .العّصارة: وجيمعون العّصار على

يـا  ! يا عّصارة: وينادي بياع الفرجني احلليب
  .عّصارة

  .املعصرة واملعصراين: انظر

  .ْعٔصر، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
ونكان مسعت أحد العيب الٓك]: من كنايام[

 رو: ل جوكرٓو وخۤسـر يتهكم على مالعبه اللي ٕقۤت
 هيريد أن(اعصٓور على جٓوكرك شقۤفة ليموۤنة حامضة 

  ).مقرف
  .انظرها  .مبالغة يف عصر: عربية :ٔعصّٔر      

  .كبّۤس عصّۤر: وتسمى العفيسة
بنوا من : ِشي ْبعصّۤص القلب:يقولون :ٔعصّٔص      
  .على فّعل للمبالغة يف التعدية -نظرها ا –عّص 
بنوا علـى  : عصعص عليه: يقولون :ٔعصٔعص      

  .انظرها  .فعفع من عّص

العصعوص  احلالوب بلحم: يقولون :الٔعْصعوص      
عظـم  ...: الُعصعوص و: يا سالم عليه، من العربية

  .الَذَنب
  .العصاعيص: واجلمع

  
  

قـال يف  . رطمأطلقوه على زهر الق :الٕعصٓفر      
نبات سـالفته اجلريـال وبـزره    : الُعصُفر: »املنت«

  .الِقرطم، معّرب يصبغ به
شرحًا لعصَفَر ومل يـذكره  » املنجد«ذكره 

  .َرمهوحده، كما ذكره شرحًا للَب
  .انظرها  .ويداين العصفر الزعفران

  .يصبغون به الرز والزرده
  .عصَفر فعًال من االسم: وبنوا منه

  .١٩٨ص ٩٢س: انظر املقتطف

عوصــفور، ويف : والعصــفر يف الســريانية
  .الكلدانية مثلها

ّيـة  الُعصـفور ويف لغ : من العربية :الٔعْصفور      
  .طائر دون احلمام: الَعصفور

العصفور الدوري، وعصـفور  : ومن أنواعه
  .التني

  .العصافري: واجلمع
  .العصفورة: واملؤنث عندهم

  .العصفورات: واجلمع
  .ورًا ألنه عصى وفّرمسي ُعصف: قال محزة

  .٥٠٢ص ٥٤س: انظر املقتطف
واحليـوان  . ٢٥٠و ٢٤٩ص ١٠جـ: وكتاب اية األرب للنويري

  .يف فهرسه: للجاحظ

  .ۤصفٓور: ويف العربية
  .ٔصفٔرا: ۤصفرٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

العصـفورة بـّدا مطمـورة    ]: من أمثاهلم[
اد حتتاج إىل مؤونة علـى صـغرها، أوأر  : يريدون(

عـم  العصافري بشوفوا مبنـامن  ... ) ردةاحلبيبة الشا
. بيت بّرات السور ما بسوى عصـفور . بياكلوا قنبز

أندر مـن حليـب   . حلم العصافري ما بنباع بالقناطري
.  القفص اجلميل ما بطعمـي العصـفور  . العصفور

العصفور عم بتفّلى . البخاف مالعصافري ما بزرع درا
  .والصياد عم بتقّلى
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] ممنوّكلنا . عصفور وخۤيطٓو بّدو]: كما
ابن اخلوري . نفور بالزرزور طلعوا التنني طياريالعص

. ومسك البوري وعصفور الدوري مـا بنمسـكوا  
ت مي. ضحكة عصفور عالربكة بضحك عالناس وهو

سبع قدور بتغِلي وبتفـور  . عصفور ما بعّبوا مقالي
  .الدرخوش مالك عصفور .على شّقة عصفور

  ]: جيهممن أهاز[
  دور دور ياعصفور             فاطمة بنت الرسول

  مكتوب عباب اجلّنةـّنة              ة متر حـشايل
  ا ـعطينا ياهـاهللا يجلّنة ما أحـالها             وا

  باب اجلنة لإلسالمالنار للكـّفار             باب 
عصفور يف اإليد وال عشرة ]: من حكمهم[
  .عالَسجَرة
  .ةالعصفور أجا عالتفنگ]: امكناي من[
ضرب عصفورين حبجـر  ]: من استعارام[

  .عصافري بطين زقزقت... ) اصطاد أو(
عصفور بفلسني بقلـب يف  ]: من توريام[

  .النهار ألف قلبة
متل العصفور الواقف على ]: من تشبيهام[

  .بقيم إجر وحبط إجر: دٔبق
  ]: من أغانيهم[

  وهّدا عبيت املّال    عصفوري عّلى وعّلى          
  عّشو الزم أكّشوهالعصفور               واخرب لو

إذا زقزقت عصافري احلوش ]: من اعتقادهم[
اللي بشّخ عليه عصفوربكون بّدوجييه . بّدوجيي خّطار
  .العصافري يهود واحلمامة مسلمة. بدلة ملوكية

  
  
  
  
  

أطلقوها على حليـة  : العصفورة أو :الٔعصفور      
قطعة ذهبية مرصعة باألملاس علـى شـكل   : نسائية
  .عصفور

  .العصفورات: وجيمعوا على
وثائق تارخييـة  «ورد ذكر العصفور هذا يف 

  .١٨٤٥سنة ٩٨ص ٣جـ» عن حلب
كانت بالداشورة وصار ال ]: من كمام[

  .قّفة وعصفورة
يأيت كروم حلب خريفًا ضرب  :عصفور التني      

فري التني، ألن أيـام  من العصافري الصغار مسوها عصا
التني، ويقبل إليها الصـيادون   جقدومها هي أيام نض
وهي مرغوبة تؤكل ون منهاالكثري، دباجلفت ويصطا

امها بعد لفها بورقة مـن أوراق  مشوية ومقلية بعظ
  .ليةاالد

تسمي ضـربًا  » املوسوعة يف علوم الطبيعة«و
  .أبا قلنسوة: منه

  .ان العصفورياللس: انظر :اللسۤان العصفوِري      
عصمه اهللا : عربية: من مفردات الثاقفني :ٔعصم      
  .حفظه ووقاه: كروهمن امل

األنبيا معصومني ماخلطأ، وأنا ماين : يقولون
  .معصوم
 لـو  عصوم وصارهاملرضان م: يقولون: ٔعصم      

  .اإلمساك: مدة ما بطلع لّربا، يريدون به
  .منعه: عصمه: من العربية

مسى األتراك به ذكـورهم، وهـم    :ٕعْصَمت      
  .جاروهم

هاخلـاروف ْمعصـۤمص،   : يقولون :ٔعْصٔمص      
 وهادا شقد معصمص على حالو، حمّسـب مـا يف  

قّتر، مل جند هلا أصًال، ولعلـها مـن   : موت، يريدون
  .عصر ثفل الثمر مث مّصه خبًال: عّص أي
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  .العصمصة: ومصدره عندهم
  .اْملعصۤمص: واسم فاعله

  .ٔعْصمٔصةاْمل :مؤنثهو
  .األعصمص: واسم تفضيله
  .تعصمص للمطاوعة: وبنوا منه

عـم بتحكـي أم مسـاعني    ]: من لوحام[
  :لسلفتا

أنا شقد شفت خبل متـل خبـل   ! يا سلفيت
بتقش : بتساوي الوالدا عشا زريقة: جاريت ماشفت

 لّلن عنقود حصرم من داليت البيت وبتعصرو، وفوقو
: ا التفل ما بتكّبونّص فنجان زيت، وهادا العشا، أم

! َيـي ! عالسطوح تتشعلو، عم بتقويل يا سلفيت بتزّتو
تعّلۤمت هالشي من أّما األعصمص مّنـا،   ال تتعجيب،

كتري حـىت   ال تيبسو: مسْعتا عم بتعّيط عليها وبتوّصّيا
  .ميّد يف النار

قسمس مبعـىن خبـل   : ويقولون يف عصمص
  .وقّتر

ن يريـدو (زۤملة ْمعصـۤمص  ]: ومن جمازام[
  ).خبيل، ال خري عنده

يركـع أحـدهم   ]: من ألعـام [ :ٔعّصومنيا      
ـ   : مهوسائرهم يقفز من فوقه مرددين مجلـة رئيس

كٕچكـان،  الـدنيا الچٕ  عّصومنيا، البابودنيا، بـابو 
چكچكان البقرة، البقرة وعجلۤيها، وخيط أمحر بني 
اجريها، فوَقك ّتل، حتتك تل، ّمل هدوَمك التنَبـّل،  

وهنا على القافز أن يرتل (حّل  تك بّدواجلحش التح
مل جند للكلمـة أصـًال،   ). مبقعده على ظهر الراكع

اجلـس  : مبعـىن  ASSEZ MOIN: ولعلها من الفرنسية
طأطئ قليًال، رمبا كان معناها، كفايـة يـا    قليًال أو

  !قبيح
  
  

الَتجبية، مبعـىن  : وأمسى العّصومنيا الَعاليلي
ركبتني، وأمساهـا  إحناء الظهر بوضع اليدين على ال

  .طأطأ رأسه وبسط ظهره: من َدّبخ: الُدّباخ: أيضًا
خرج عـن  : ٔعٔصى سّيَده: من العربية :ٕعِصي      

عصي يف : طاعته، خالف أمره، عانده، وهم يقولون
القرنة ما بقى يطلع، فيستعملون العناد جمازًا يف غـري  

  .اإلنسان
 الَعْصي والِعصيان واَملعِصيَة، وهم: ومصدره

  .الٔعْصي والٕعصيان واَملْعْصۤية: قالوا
  .العاصي: واسم فاعله

  .وهم مجعوه مجعًا مذكرًا ساملًا
وهـم  . العاْصية: العاِصيَة، وهم قالو: ومؤنثه

  .العاْصيات: مجعوه على
الٔعصيان : وهم بنوا الصفة املشبهة منه فقالوا

  .الٔعْصياۤنة: واملؤنث
  .عِصي: اريتگويف ملحمات أو

عْصـيوا  : يقولـون ]: ت أقالمهممن عثرا[
  .َعَصوا الدولة: خطأ، صوابه: عالدولة

عاِصـي وِعصـيان،   : واستمدت التركيـة 
  .العصيان: وعاصيلق

وحام يزينون ا بيوم ودكاكينـهم  ومن ل
  !حبر عصيامن دخيلك يا رسول اهللا غريق: خبط جيد

  .عصي اخلامت يف إيدو: يقولون
ديني يقيم يف أرباض فخذ من احلدي :الْعصۤيبات      
  .الباب
ما حتّلـب  : فعيل مبعىن املفعول: عربية :العصري      
  .مما عصر
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عصري الربتقـال والليمـون   : من عصريهم
ريفون والتفاح واجلزر واملوز والتمـر اهلنـدي   گوال

  ...واألرضي الشوكي والعنب والرمان و
أمسكه : عّضه عّضًا وعّض عليه: عربية :ٔعّض      
  .وشّد ا بأسنانه

  .العۤاۤضض: وقالوا يف اسم فاعله
  .العّضاض: وقالوا يف مبالغته

  .انعّض للمطاوعة: »عّض«وبنوا من 
  .)العربية( عّص: عّض ويداين

  .عص: وعّض يف السريانية
اإليد املا بتقدر ْتعّضا بوسـا  ]: من أمثاهلم[

بأصابيع من فّضة  القرصة بغضة ولو. وحّطا عراسك
  .من اسنان كلبة لووالعّضة ْمحّبة و

عّض على راس حّية وال ْتعّض على خيـارة  
اللي سعدٓو فاۤين بعّضـٓو الكلـب وهـّوه    . تشرينية
  .كلَبك ما ْبعّضك. عاجلَمل

أش بتترّجى مالسـفرجلة  ]: من جناسام[
  .وكل عّضة ْبغّصة

الكلب الْبعوِّي كـتري مـا   ]: من كمام[
  .الكلب ما بعّض دنبو. ْبعّض

]َنَدم عم بعّض على أصابيعو]: ممن كنايا.  
مسعنا كـتري مـن   : يقولون]: من توريام[

يكفي واحدة : ظاهره(مسّباَتك، إي عّض على فردة 
عّض على فردة صـرماي  : من هذه املسبات، وباطنه

عسـل بعـض    فالن إذا ّحلستو). وسكر ّمتك بقى
عسـًال   هألقمت لو: مستمد من املثل العريب(إصبعيت 

  ).لعّض إصبعي 
: أكتر احللبّية ملا بياكلوا اخلّس: يقولون :الٕعّض      

: بياكلوا عّض اخلّسة وبكّبوا اوراقا، وهـادا غلـط  
عليـه ويؤكـل،    ما ُيعّض: حتريف الَعضاض العربية

  .الَعضوض: ومثله
  
  

  .والْعضوضة الْعضوض: وجيمعون العّض على
  .ةنجيب يل مع الچاي عّض ليمو: ويقولون

: ينادي بّيـاع اخلـس  : ]ومن نداء باعتهم[
  .أخلسّۤة وزّۤة والٕعّض ْخيار

خشبتاه : ا البابتعضاد: من العربية :الْعضاۤدة      
من جانبيه، وهم يطلقوا أيضًا على العمود يسـتند  

  .عليه السقف
 قامتو. واقف متل الْعضادة]: من تشبيهام[

  ).طويلة: (متل الْعضادة
  .انظرها  .صيغة مبالغة من عض :الٔعّضاض      

  .انظرها  .بنوا على فعفع من عض :ٔعْضٔعض      

  .تعضعض عليه للمطاوعة: وبنوا منه
مجـع  : عربيـة : من مفردات الثاقفني :الٔعٔضل      
كل حلمة مكترتة يف َعَصبة، وهم جيمعـون  : الَعَضلة

  .العضالت، وهوجائز: الَعَضلة على
جمموعة نسج عضوية ليفية تتميـز  : والَعَضلة

  .صية االنقباض واالنبساطخبا
حلافك عضلة ومشلحك أوجبتـك  : وقالوا

  .عضلة، يريدون جمازًا أنه غليظ أومسيك... أو
قصب احليوان ): العربية(حتريف العظم  :الٔعْضم      

  .الذي عليه اللحم
  .الْعضام: الِعظام، وهم قالوا: واجلمع

  .العضمة: والواحدة عندهم
  .العْضمات: واجلمع

  .امالعضجبل : انظر

  ).بالطاء املهملة: (العطم: وهلجة تطوان تقول
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ٔعْطَما : ٔعْطمٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).كالمها بالطاء املهملة(

  .عصم: ويف العربية
  .ۤعۤصمتو: ويف اآلشورية البابلية

: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 
  .َعْصم

ضـم  ع: الطاولة ينعتون الزهر بقوهلم والعبو
  .ْكۤالب

يطعمي الكلب عضمة  البّدو]: من كمام[
كلبني ما . حسرة كلب على عضمة. يعّوي معو بّدو

شـغلوا  . أزرق فالن عضـمو . بّتفقوا على عضمة
ال بنبـاع وال  : صار عضم كلـب . الكلب بعضمة

  .بنشرى
  .حيرق عضامو]: من سبام[
: يريـدون (هادا عضم مسك ]: من كنايام[

 عـداوتو . السـّكني للعضـم   وصل). صعب أكله
وأخـد   قهرو. صار املرضان جلدة وعضمة. للعضم

 أو(خشنة  فالن عضمتو. كسر عضم اللي بريد مّنو
. عضـم  وما بقى ينكسر لـو  چاكيت معو). رقيقة

): فإذا خنرت قـالوا (صارت عضام امليت صّفارات 
  .ْمكاحل تواصارت صّفار

: وميضي األب ليسلم الشيخ ابنـه ويقـول  
  .لك والعضم ٕإيلاللحم ٕإ

بيت السبع ما خبال مالعضـام  ]: من أمثاهلم[
وساد هذا املثل أيضًا على لفظ يدانيـه يف سـورية   (

فـاين   اللي سعدو). ولبنان والعراق والسودان وجند
  .يف الكرشة عضمة بطلع لو

فالن . الفقري عضمة جمرومة]: من تشبيهام[
  .ْخناجر عضامو

 ضـامو بْنصـاغ علـى ع  ]: من استعارام[
  .هلاه بعضمة. دهب

  

إذا طرحنا العضـام الزم  ]: من كتاب اللباد[
احلوش اللي مبوت فّيا ميـت مـا   . نتعاوذ مالشيطان

بصري تندق فّيا الكّبة باجلرن ملدة أربعني يوم متا ْتندق 
  .ْعضام امليت

 يعطي أحدهم بدويًا عددًا معينًا :شرۤكة ٔعْضم      
قيمتها من حصـته   من الغنم يرعاها، والبدوي يسدد

من مواردها سنني حىت يستويف شريكه قيمتها فتبقى 
  .األغنام بعدها شركة مناصفة بينهما

كان اخلبز إذا مضى عليه مدة : يقولون :عضَّم      
يعّضم، هّلق صاروا حيّطوه يف كيس نايلون تيبَقـى  

بنـوا  : -چاره  يهدّٓن كل شي حّوشوا لو -طري 
  .ْتعّضم للمطاوعة: منه
جتيه ]: من دعائهم على فالن[ :ٔعٔضمات الرزيّۤة      

): إال هنا» عضمات«ال يستعملون (عضمات الرزّية 
  .حتريف عظيمات الرزّية

كل عظم :ضووالِع الُعضو: من العربية :الٕعُضو      
كل فرد من مجاعـة  : وافر من اجلسم بلحمه، وجمازًا

  .حزب مجعية أو أو
  .واجلمع األعضاء         

  .الٕعضۤوة: الُعضوة، وهم قالوا: واملؤنث         
  .الُعضوات، وهم رّدوا: واجلمع
 :الُعضوّية، وهـم قـالوا  : الصناعي واملصدر

  .ضوّيةالٕع
وأعضاء  عضو: واستمدت التركية والفارسية

  .وعضويت
القلب والكبد : واألعضاء الرئيسية يف اجلسد

  .والدماغ واألنثيان
 عامل، عضو وعض]: ومن تعبريام احلديثة[

 إدارة، عضـو  جملـس  مشترك، عضو مراسل، عضو
 بارز، عضو ممتاز، عضو شرف، عضو فخري، عضو

  .أشّل
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  .العضوّية: واملصدر الصناعي من العضو
حصان بلعـب   أبوي عندو: يقولون :ٔعْضوض      
  .انظرها  .بنوا على َفْعول من عّض: بعضوضو معو

  .ضالْتٕعْضٓو: ومصدره عندهم
  .عضٔوض مطاوعًا لهْت: وبنوا

ناولـه  ): العربية(حتريف أعطاه الشيَء  :ٔعٔطى      
  .إياه

  .العطا والعِطي والٔعٔطيان: ومصدره عندهم
  .أعطاه: وقد يقولون كالعربية

  .انظرها  .ىأنط: وهلجة البدو

  .انعطى للمطاوعة: وهم بنوا من عطى
ــل إىل أن  ــة متي » أّدى«والدراســة احلديث

  .»اليد«ن وحنومها م» أعطى«و
عطـاه  : واستمّد ثاقفوهم من الغرب قـوهلم 

  .البيعطي ٓسوز ٕبفٔعل وعد، أو
  .عطاه وجوٓدو: واستمدوا من التركية

عـم بيعطـي الوظيفـة    ]: من كالمهـم [
أصفر بيعطي  لونو. ما عطى الشي بالشي. استحقاقا
 عطـا بنتـو  . ما بيعطي يّدّية. عطيين بالك. عاألمحر

ى طع. عطاه أمر .ماتو عطاك عمرو). زّوجوياها(
الولـد  . عطاه وچ. عم بيعطي إيعاز. الضابط قٓومنٔدا

عطـى َمَتـل    يف موتو. عطيه وچ بنجلق وما برتّد
. ذهنـك  عطيين أدنك أو. عطانا املعلم درس. صاحل

ال َتعطي عالشيخ علي . عطيين عمر لتفىن هالصرماية
باليفتح اهللا،  أو(مال بالَيعِطي اهللا  َعندو .رتگهادا ز

عطينا ْسكوَتك ٔيا، قروْشـتنا واهللا  ... ). بالذي يأ
عطاه . عطاه كف َمْغَيب شوي). عرينا سكوَتك أو(

. عطيين حالـك ). مقفاه قفاه أو أو كتفو أو( ضهرو
عطـاه  : ويف االنتخابـات . عطاه صوتوملا صاح لو

  .اللي عطاك بيعطينا. وما انتخب غريو صوتو
  
  

يـَدك  مـد إ : يشبه الذمومن قبيل املدح مبا 
  .ايبالها بالعط

اهللا يعطينا : إذا ضحكوا قالوا ]:ومن دعائهم[
  .خري هالضحك

يعطيك : لفالن إذا قّدم عمًال ]ومن دعائهم[
  .العافية

يعطينـا   اهللا يعطيـك أو : ولون للشحادويق
  .ويعطيك
يعطيك ضرَسـك  ]: من دعائهم على فالن[
مـن   يعطيك عّطا ومن كل درخوش لّطة، أو. بكّف

  .ةكل جنب لّط
  .العّطا: انظر

ا صندوقا وعطّوا حقوقـا  ودّق]: من أمثاهلم[
قّدروا مقام أهل العروس مث أدوا هلا املهـَر  : يريدون(

 أو( نّصو أكلو عِطي خبَزك للخّباز ولو). اجلديرة به
وساد هذا املثل على لفظ يدانيه يف سـورية  ) (كّلو

ولبنان وفلسطني والعراق واجلزائر والكويت ومصـر  
ماتوا وما . إن كنت غشيم عطي نّص الَتَمن). وجند

إذا غۤرق مركَبك عطيه . وّرتونا وحق البكا ما عطونا
وساد هذا (عمر عطيين وبالبحر ارميين . بالزٓود رفۤسة

يف سورية ولبنان والعـراق   –املثل على لفظ يدانيه 
حّط خبَزك بالچنِطي خّيك َبّيك ). وفلسطني ومصر

ن ربّٓن وربّٓن طلبوا م! نيا هنآه! يا هناهن. ال تعطي
  .... ).هللامن أهللا وأ... أو(عطاهن 
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اهللا إذا عطـى أدهـش وإذا   ]: من حكمهم[
اهللا ْبٕدّس الَنـبض وبيعِطـي   ). حببش أو(أخد فّتش 

. وال تعطيـه  ال تاخـد مّنـو  : صاحَبك بّقيه. الدوا
ـ  . ملرا بتعب البيعطي أدنو ة ال صاحب مـا ْلحكوۤم

  .َتعِطي تآخد وٕسرّٔك ملرَتك ال
عطوين َمسِتي وإزاري الناس ]: من كمام[

هللا يامـا أ . عطيين ْرقاقة! يا طاقة. يما عرفت مقدار
ص ملوك والعطا عطا الَنّص َن. بيعطي الدهب للدبب

فـالن  ! َنعطيك قرياط من ديننـا؟  بتريد. صواصنة
 عطيناه وّچ بقـا بـّدو  . وّچوبيعطي وقفاه بستعطي

 –على لفظ يدانيها  –ة وسادت هذه التهكم(ْبطانة 
مـن  ). يف سورية ولبنان وفلسطني ومصر والعراق 

ال تقعد شرقي املزبلـة  . حلدا ما بيعطي سخونتو خبلو
 عقلو. بعميك ما فّيا وال تاخد الندل بيعطيك ما فّيا

دخل بدوي عالشام : أصله( عطيه مجلو. بيعطي متّتع
: واحد من أوالد عكارة وصـاح  ناقتو، شافو ومعو
  .وأبوه هّوه مجلي بعني أّمو هادا

 ال، ناقيت -
 .أل، مجلي -

  .شتغل األخد والرّدوا
  ).والناس وحكموا عليه يعطيه مجلوجأ
خـود  . عطاه ماجلمل أدنو]: من كنايام[

. يعطيك العافية طول ماجليجة حافية. صّد وعطي رّد
َيعطيه . وْبَيعطي دْبياخ عقلو. ساعتك بتاخد وبتعطي

  ).رفسها: (ألمو متل ما عطا الكّر
عطيين ٔضهر ألفرجيه ْنجوم ]: من جناسهم[
  .الٕضهر

الشـّموط   راس هعطـا ]: من اسـتعارام [
  ).استدرجه يف كشف السر، ومضى حيكيه: يريدون(

  
  
  
  

  ]:من أغانيهم[
  ظلمتيين! اموـيها            البنت تقول الم

  أول خطيب األجا            ليش ما عطيتيين
اسم مصدر : -وتقصر  –العطاء : عربية: الٔعٔطا      

  .من أعطى
  .عطا، ومثلها الفارسية: واستمدت التركية

  .صار بيناتنا أخد وعطا]: من كنايام[
  .ال عطا إال عطا اهللا]: من حكمهم[

من أمساء ذكورهم، وحـارة  : وعطا اهللا :عطا      
  .انظرها  .العطوي نسبة إىل عطا اهللا املدرس

  .عطٓو: واألكراد يقولون
بنوها من عطى مبعىن ناول للمبالغـة يف   :الٔعّطا      

  .من يعطي كثريًا: اسم الفاعل، أي
يعطيه عّطـا  ]: من دعائهم على فالن[ :الٔعّطا      

من كل  أو(ومن كل درخوش لّطة :) وقد يزيدون(
 ولعلـها اختصـار  .  جند هلا أصـالً مل). جنب لّطة

  .التالية» العّطابة«
ـ : عّطا فيه توريـة يعطيك : وقوهلم : اهرهظ

وباطنه مـا   ،يعطيك اهللا الكثري من العطاء من خريه
  .تقدم

أطلقوها على اخلرقة الصغرية يدوروا  :الٔعّطاۤبة      
ويسقوا زيتًا مث يشـعلوا، حـىت إذا زال هلبـها    

الرجل بغيـة   وضعوها على موضع من جلد اليد أو
كـي،  إحداث ثغرٍة صغرية، وهي اليت يسـموا ال 

يعملون هذا حسب وصف الطب القدمي ليتسـرب  
منها املرض، ويضعون حمل الثغرة محصة ويشـّدوا  
من فوقها بورقة من أوراق الدالية، مث يعصبوا، على 
أن تبدل احلمصة وورقة الدالية كل يوم ألن اجللـد  
حتتها يرشح بالقيح، مسوها العّطابة ألا تعطب هذه 

  .موقتًا حبرقه الدائرة الصغرية من اجلسم
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  .العّطابات: واجلمع
  .أسود متل العّطابة]: من تشبيهام[
يعطيـك عّطـا،   ]: النمن دعائهم على ف[

  .يريدون العّطابه فيوجزون
حرفة بائع العطـر، مث مسـوا   : عربية :العّطار      

بالعّطار من يبيع ضروب احلشائش اففة، ومعظمها 
ىل العطـر،  هندي إىل الشاي والتوابـل والسـكر إ  

  .فالتسمية على التغليب
: َعٓطرٓا، ويف الكلدانية: والعطار يف السريانية

  .َعطٔرا
والعطارون يف حلب هلم سوق خاص، كما 

عّطار حارة، وكلهم يشتري من خان  يوجد من هو
خان العلبية، وكـان   مرك أوگخان ال خريي باك أو

  .بياعوه للعطارين يف هذه اخلانات يهودًا
صباح الّفـوال وال صـباح   ]: من أمثاهلم[
ألنه كان يبيع األدوية، مث ال يزال يبيع آلـة  (العّطار 
شي عند العّطار يف إال ٕحـّب  كل ). انظرها -الصينية 
إذا . العّطار ما ببيـع إال مـن علبتـو   . يفر ماوبالز

ألنه حينئذ (د العّطار تصاحلوا القطاط والفريان يا سع
  ).بكثرة ويربح» طعم الفار«يبيع 

  .نظر قاموس الصناعات الشاميةا

أن أصل كلمة العطر  ٧سويف جملة لغة العرب 
 أو  ATTAR:فارسـي، وأن العّطــار يف اإلنكليزيــة 

ATAR.  
الشيخ حممد حسن احلليب، ألـف يف   :العّطار      

  هـ ١٢٤٣الرياضيات وغريها، مات س
  .حرفة العّطار: الِعطارة: من العربية :الْعطأرة      
  .اسق العطاش: انظر :العطاش اسِق      
يف  أطلقوها على الدّملة اليت تظهـر  :العّطاۤشة      

من اجلسد، مسوها العّطاشة ذهابًا منهم  زالقسم البار
 إىل أن سبب حدوثها أن نام املصـاب ـا وهـو   

  .عطشان
  

  :ويداووا بإحدى الطريقتني
: أن ُيحكى معها كأا إنسان ويقال هلا صباحًا -١

 ).هكذا(صباح اخلري : ري، ويقال هلا مساءمساء اخل
كٓوۤبة كوبـة يـا   «: أن تتلى عليا العزمية اآلتية -٢

يا اّم اخللقة املقلوبة، صرمايتك يف راسك، ! َكْبكوبة
. وطربوشك بني اجريكي، أصبح الصباح وما رحيت

مث يفركها بلعابه، ويشهق ثالث شهقات، ويـنفخ  (
 ).عليها
مصـدر َعَطـل   : العطاَلة: بيةمن العر :الٔعطاۤلة      

  .َبَطل عمله وَتعّطل): العربية(األجُري 
املرض واهلّم، حتريـف   عطبو: يقولون :ٔعٔطب      
: الشيء مبعىن »عطب«أهلكه، أما ): العربية: (أعطبه

  .هلك فالزمة
  .انعطب للمطاوعة: وبنوا منها
فيهـا  : بضاعة معطوبة، يريـدون : ويقولون

  .عطب
طلع يف سـّفاية املشـمش   : قولوني :الٔعٔطب      

: مصدر َعِطب الشيء. الَعَطب: عربية: عطب كتري
: يقولـون . هلك، وهم يستعملوا للتلف والفسـاد 

  .دّب فيه العطب
  .الطيب: الِعطر: من العربية :الٕعطر      

: أيضًاا الُعطور، وهم سّكنوا، وقالو: واجلمع
  .انظرها  .العطري: ومسوا صانعه. الُعطورات

  .العّطار: مسوا بائعه مع أصناف أخرىو
  .ِعطر: واستمدت الفارسية والتركية

  .٥١٤و ٢٢٥ص ٢س: انظر جملة العصبة
  .١٤٧ص ٣١س: وجملة الكلمة
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وكانت البلقان أكرب مصدر لعطـر الـورد،   
لكن احلرب العاملية االوىل أجلأم إىل اجتثاث شجر 

  .القوية إىل القوت ةالورد بدافع احلاج
مطران حلب : »ر جرمانوس حّوامنشو«يف 

وال تفوح منـهن روايـح الطيـب    «: ١٨٠٧سنة
  .»ورات يف الشوراعطوالع

  .»الغّرة«نظر املنشور كامال يف ا

  ]: من أغانيهم[
  يا عطر الَنَدى! احلّنا ياحلّنا
  ]: من شعرهم[

  راس توم ويف بستاين چّكيتو تزرع
  ومن مية الورد وعطر الفل سقيتو                   

  وغبت عّنوسنة ورجعت وّمشيتو
  التوم بِقي توم وضاع كل اللي حّطيتو               
الصفة املشبهة مـن  : العِطر: من العربية :الٕعۤطر      
  .تطّيب: َعِطر

ـ : الَعِطرة، وهم قـالوا : واملؤنث يف . رةالعْط
سـنة  » رسالة كهنة الـروم الكاثوليـك حبلـب   «

  .»كلّيًامع رفع الروائح العطرة «:... ١٨٢٥
  .»النوبة«انظر الرسالة كاملة يف 

  .طّيبه: عّطره: عربية: ٔعطّٔر      
  .تعطري: واستمدت التركية

كتري بشـيب   البعّطر راسو]: من اعتقادهم[
  .قوام

يرّدد مجيع احلضور آخـر  : ومن الزمة املولد
قـَربه الشـريف،   ! -لهّم ال –عّطر : كل فاصل منه
م، مث يصّلون على النيب يٍّ من صالة وتسليبَعْرٍف شِذ

  .ثالث مرات
لون هالشي زهر العطـرة،  : يقولون :الٕعطٔرة      
مـزيج  : أي: كلون زهر العطرية التاليـة : يريدون

  .األخضر مع األصفر
  
  

  .نسبة إىل العطر، من يصنعه :الٕعطِري      
  .وبيت العطري يف حلب

  .العطرّية عندهم: واجلمع
ى ضرب من النبات ذكي أطلقوها عل :العطريّۤة      

  .الرائحة ورقًا وزهرًا، يكثر وجوده يف بيوم
  .٣٦س: ذكرها نعوم خباش يف جملة املشرق

دفع اهلواء من أنفه بعزم : َعَطس: عربية :ٔعٔطس      
  .دون تعّمد

ويف . بعٓطس: م قالوايعطس، وه: ومضارعه
  .َعَطس: العربية

عطش، ويف الكلدانية مثلـها  : ويف السريانية
  ).بالشني املعجمة(

  .عطَسة: الفارسية تواستمد
 .١٣٩ص» أيب القاسم البغـدادي «يف حكاية 

ستنشقك فال أعطسك إال يف اجلحيم، وأشـربك  أ«
  .»فال أبولك إال على الصراط

عطس التۤيس رۤخص اللـنب  ]: من كمام[
كان (من عطس ما فطس ). ألنه يكثر عطاسه ربيعًا(

هـرب جـزء مـن     األقدمون يعتقدون أن العطاس
احلمد هللا، ويشّمت شرعًا : الروح، لذا يقول العاطس

  .)أثابكم اهللا: يرمحك  اهللا، وجياب: بقوهلم
  .٧٦٣ص  ٣١س : انظر املقتطف

هـم  جعله يعطس، و: عّطسه: عربية :ٔعطّٔس      
تري، فيستعملوا شم برنوطي عم بعطّۤس ك: يقولون
  .الزمة

: قوهلم وذكر ابن مكِّي أن من أخطاء صقلية
  .عّطس مبعىن عطس

  .وبنوا ْتعّطس للمطاوعة
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  .انظرها  .مصدر عطش: عربية :الٔعٔطش      

عطش، حتريف : أمرنا الظابط: يقولون :الٔعٔطش      
نـار  : التركية مبعىن النار، أي أطلقوا النـار » آتش«

  .البنادق
ـ » وثائق تارخيية عن حلب«يف   .١٠٦ص ٣جـ

صار تعلـيم  «: »اشيومية نعوم خب«عن  ١٨٤٦سنة
  .»على جبل النهر عطش ناِري

تفرجت على «: ١٨٤٧منه سنة ١١١صويف 
تعليم عطش ناري بأرض املشنقة، وكـان الباشـا   

  .»والعيان والقاضي وناس كتري
  .العطشجي والعطشلك: انظر

احتاج إىل الشرب، : َعِطش: من العربية :ٕعۤطش      
  .اشتاق: ضّد روي ومرادف ظمئ، وجمازًا إليه

م ، وه...العاِطش والَعْطشان و: منهوالصفة 
العطشـانة،  : العطشان فقط، ومؤنثه عنـدهم : قالوا
  .مسع بالعربية عطشاَنة: »حبر العّوام«ويف 

. املي ما بتعدِّي على عطشان]: من أمثاهلم[
  .العطشان بشرب مية صابون

فالن بوّديك عالبحر وجبيبك ]: من كنايام[
  ).كبريأي على النهر ال(عطشان 

  .أظمأه: عّطشه: عربية :ٔعطّٔش      
  .ٕعۤطش: انظر :العطشان      
الوّقاد ): التركية(حتريف آتشجي  :الٔعٔطشجي      

  .يف القاطرة يف الباخرة أو
  .األتشلك: انظر :الٔعٔطشۤلك      

ك شغلة أحسن ما حّوش إلبن: يقولون :ٔعطٔعط      
: عطعط الكـالمَ  :ْئعطۤعط يف السقاقات، من العربية

ـ : قالوا إذا َغلبوا قومًا: خلطه، والقوُم واجلاُن يط ِع
تنقل يف الشـارع دون  : ِعيط، وهم استعملوها مبعىن

  .عمل
  
  

بنوا على فعفوع من عطعط املتقدمة  :الٔعطعوط      
  .صفة للتلطيف التهكمي من معناها

وجيمعوا على العطعوطني، وحـدثين مـن   
  .العطاعيط: مسع

اليتيم الۤزم ٕنعۤطـف علۤيـه،   : يقولون :ٔطفٔع      
رّق له ورمحه وحّن : مال، وعليه: عطف إليه: عربية

: انصرف، والِعنـانَ : رجع عليه، وعنه: إليه، وعليه
أتبعها إياها بواسطة حرف : رّده، وكلمًة على أخرى

  .أماله وحناه: العطف، والوسادَة ثناها، والشيَء
عۤطف كما ب: يعِطف، وهم قالوا: ومضارعه

  .بعٓطف: قالوا
  .انعطف: ومطاوعها العريب
عطف وعطفـًا، ومـن   : واستمدت التركية
. ُعطوفتلـو  فتلي أو ُعطو: ألقاب أويل األمر الكبرية

  .ة، وعطۤفت الغنمۤفهالفرس عۤاط: يقولون
: ناه وأماله، الوسادَةح: عّطفه: عربية :ٔعطّٔف      

  .جعله يعطف ومييل: ثناها، فالنًا
مصدر َعِطل فالن : الَعَطل: من العربية :الٕعْطل      

خـال  : وُفالنُة من اَحلْلـي ... األدب أو من املال أو
وخلت، وهم أطلقوا العطل على العمل السّيئ وعلى 

  .فساد الشيء
  .َعِطل: من العربية :ٕعۤطل      

  .العطل السابقة: انظر

لت، ْعٕطْلنا، ْعٕطلت ْعٕطلـيت،  ْعٕط: ويصرفونه
  .، ٕعۤطل، ٕعطۤلت، ٕعْطلوإطلتواع

   



٤١٠ 
 

. العاِطل، وهم أمـالوا الطـاء  : والصفة منه
وبنوا الصـفة  . العاْطلة: عاِطَلة، وهم قالواال: ومؤنثها
  .هة منه على فعالن، ومؤنثه فعالنةاملشب

  . ٔعْطٔالن ؤعطٔالۤنة: والنصارى يقولون
  .انظرها  .األعطل: واسم التفضيل من عطل

  .معطّۤلفالن ٔعاۤطل و: يقولون
بقتـل   إذا شاف أعطل مّنو]: من كنايام[
  .حالو

تركه وأمهله، وهم : عربية، عّطَل الشيَء :ٔعطّٔل      
  .يستعملوا مبعىن أفسد الشيء
  .تعطيل: واستمدت التركية

وشاع استعمال التعطيل مبعىن التخّلي عـن  
  .العمل ملناسبة

  .ترك العمل: الُعطلة: من العربية :الٕعطۤلة      
  .العْطالت: ومجعوها على

العطلـة السـنوية   ]: من تعبريام احلديثة[
والشهرية واألسبوعية، عطلة العيد، عطلة الٕضـْهر،  
العطلة املدرسية، العطلة القضائية، العطلة الصـيفية،  

  .عطلة الربيع
عّطن الزيتون، بنوا الفعل مـن  : يقولون :ٔعطّٔن      

  .صار عّطونًا: العّطون ملعىن
  .العّطون: انظر

حتريف عطـا  : من أمساء ذكور األكراد :ٔعطٓو      
  ).العربية(

الشفوق، احملسـن، امـرأة   : عربية :الٔعطوف      
  .حتب زوجها أوبنيها: عطوف

  .العطوۤفة: ومؤنثه عندهم
  .العطوفات: ومجعه

  
  
  
  

أطلقوها على الزيتون الناضج علـى   :العّطون      
م بنوها على فّعول من شجره، مل جند هلا أصًال، لعله

ألقـاه يف الِعطـان ليـدبغ،    ): العربية(عّطن اجللَد 
سرجني الكرش، والِعطان أيضًا : الَفْرث أي: والِعطان

ملح جيعل فيه اجللد إىل أن يتفّسخ صوفه ويسترخي، 
هذا الزيتـون  : وإذا صّح مذهبنا هذا فتسمية العّطون

  .األسود الناضج بالعّطون جارية جمرى االستعارة
ّطونـاي  عونـة وال العّط: وواحدة العّطـون 

  .والعّطوناية
  .العّطونات والعّطونايات: ومجعها

واشتهر عّطون اليونان، جيلب منه إىل حلب 
  .يف براميل كبرية

وغدت سورية تقدم عطونًا ال بأس به بالنسبة 
  .إىل السابق

  .العيطون: والالذقية تسميه
تون الزيتون األسود، أما الزي: والشام تسميه

  .فزيتون أخضر
زيتوننا بّلش : وبنوا من العّطون الفعل فقالوا

  .يَعّطن
  .تعّطن للمطاوعة: وبنوا من عّطن

قاطع طريق كـردي مـن عشـرية     :ٔعّطونٓو      
مضرب املثـل يف   ١٩شيخانلي كان يف أواخر القرن

اجلرأة واقتحام األهوال وحده، وكان جمال سـطوته  
وأخريًا ظفر بـه  قرب إسكندرون، : »دٓورت ٓيول«

مت عليه بالشنق، وشنق كالدرك وقّدم للمحكمة فح
، واألكراد يعتقـدون أنـه وّيل،   »دورت يول«يف 

ويتحدثون عنه أنه ما سلب امرأة قط وأنـه كـان   
للفقراء واحملتاجني حصة يف مـا كـان يسـلب، مث    

هاهي ذي الشجرة اليت شـنق عليهـا يف   : يقولون
ذا الفرع منـها  ال تزال خضراء إال ه »دورت يول«

  .الذي شنق عليه يبس حزنًا عليه
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ويقصد قربه املرضى حاملني على احلمري تنكة 
ماء، فيبّلون جسدهم ببعض مائها مث ميرغونه بتـراب  
القرب، حىت إذا جّف غسلوه ببقية املاء، وحينئذ يـربأ  

  .بربكة عّطونو
أش بك شـايف حالـك؟   ]: من كالمهم[

  .حمّسب حالك عّطونو
تقع بـني اخلنـدق   ]: من حارام[ :ٔطِويالٔع      
العطِوي الكـبري والعطـوي   : بّلط، وهي قسمانوامل

  .الصغري
ومسيت بالعطوي نسبة إىل احلاج عطـا اهللا  
الكلزي الذي توىل الوعظ يف اجلامع الكبري فلقـب  
باملدّرس، وسرى إىل أسرته من بعده، وكان احلـاج  

ـ   ارج عطا اهللا ميلك أرض هذه احلارة اليت تقـع خ
ان ت، اشتهر هذا البسستان جبانبه كهريزالسور وفيها ب

برّمانه، حىت إذا فتحت جادة اخلندق جرى بناء هذا 
  .احلي يف ذلك البستان

  .درس عطا اهللامل: انظر

وعلى ما تقدم وهم األب يوسف شـلٓحت  
جمريًا إياه ُمجرى اللغـة   - ٥٦حلب ص  –حني قال يف 

اُملبيد  الغّفار أو: طوٓياَع« –السريانية وأصل امسه فيها 
إما أنه كـان هنـاك   : فيستنتج من هذا –اُملدّمر  أو

مكان آخر يقصد للتوبة، وإما كان مكانـًا صـعب   
  .كالمها معًا السلوك مهلكًا، أو

وال ننَسى أن العطوي ): ابع األب كالمهويت(
تقع مقابل حبسيتا متامًا يفصلهما اخلنـدق العميـق   

  .»ال منذ عشرات من السننيالكبري الذي مل ُيرَدم إ
  .انظرها  .مصدر عطى عندهم :الٔعٔطَيان      

 فخذ من احلديديني يعـرف بـأبو   :الْعۤطِريي      
  .عطِريي يقيم يف أرباض الباب

  
  
  

كانت له النيابة يف : بن صاحل املرداِسي :عطّية      
  .ه ٤٦٥حلب، مات س

ليـه  خالف صُغر، ع: َعُظم: من العربية :ٕعۤظم      
  .َصُعب عليه: األمُر

  .الِعَظم والعظامة: ومصدره
الكربياء والزهو، : الَعَظمة: من العربية :الٔعٔظۤمة      

  .احلرمة اليت يعظم ا املرء
لقـب  وأطلقته  عظمتلو: واستمدت التركية

  .شرف
  .العظمة ألهللا: يقولون

. الصفة املشبهة مـن َعُظـم  : عربية :الٔعظيم      
  .وهم رّدوا وقصروا -ويقصر  –ماء الُعَظ: واجلمع

حلـف  : ويقولـون (بالعظيم ]: من أميام[
واهللا العظيم والبـاري  : ومن أميام املغّلظة). بالعظيم

  .املقيم اللي عالعرش اسَتوى فالق احلب من النوى
مؤرخ وشاعر، : حممد بن علي احلليب :العظيِمي      

ــات   ــا، م ــف يف تارخيه ــب، وأّل دّرس يف حل
  .ـه٥٥٦س

والسما  فالن ما بعّف عن عادتو: يقولون :ٔعّف      
ويـدانيها يف  . امتنـع : عّف عن كذا: زرقا، عربية

  .انظرها  .عاَف الشيَء: العربية

  .العۤاۤفف: واسم فاعله عندهم
  .العۤاّفة: ومؤنثه

  .العفة والعفاف: انظر

غطِّي األكل ال يعـّف عليـه   : يقولون :ٔعّف      
يقع عليه، مل جند هلا اصًال، ولعلـها  : الٕدّبۤان، يريدون

أحـدق بـه   : حتريف حّفه وحّف به وحّف حولـه 
  .واستدار وأحاطه
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صَفح عنه وترك : هَبعفا عنه وله ذن: عربية :ٔعَفا      
. بعفـي : يعفو، وهـم قـالوا  : ومضارعه. عقوبته

  .العفو: ومصدره
. للمطاوعـة  انعفى وانعفى عّنو: وبنوا منها

 عّما مَضى، عفاه ماخلدمة، عفـوه  عفا اهللا: يقولون
  .مالعسكرية، عفتوا احملكمة ماجلزا

  .املعفي: انظر

) عافية: يريدون(الدفا عفا ]: من أمثاهلم[ :ٔعَفا      
املعافـاة، وال يسـتعملون   ): العربية(حتريف العفاء 

  .مبعىن املعافاة إال يف مثلهم هذا» عفا«
بشـتري إال  ما نتـو گمع زن: يقولون :الْعٔفأرة      

: العفارة، اعتاد عليها وما بنبسط إال مّنا، من العربية
ما ال خـري فيـه،   : التراب: َفعالة من الَعَفر: الَعفارة
  .بقيته بعد قطفه: َبث، وَعفارة الكرماَخل

  .الْعفارات والَعفاير: ومجعوها على
ما بقي يف الكرم من : ُعوفرتٓا: ويف السريانية

: كناسة البيدر، وعوٓبارٓا: االعنب بعد القطف، وُعوفٓر
َفرَتا وُعوفرا وعوَبـاَرا  ُعو: لغة فيهما، ويف الكلدانية

  .باملعىن املتقدم
ر مـا تتعّبـى   العفاۤي: من أمثال ريف حلب

  ).عفارة احلنطة ال ختزن: يريدون(بالَكواۤير 
عم مبشي يف الْفالحة ْعفاس، : يقولون :العفۤاس      

على  –انظرهـا   –من عفس ما خباف اهللا، بنوا املصدر 
  .فعال

امتنع عمـا ال  : مصدر عّف: عربية :الٔعفاف      
  .حيسن قوًال وفعًال

  .العّفة: انظر

  
  
  
  

األهل بوفروا واالوالد بعفروا، : يقولون :ٔعفّٔر      
): العربيـة (الشيَء يسرفون، جماز من عّفر : يريدون

  .التراب ودّسه فيه: ر أيمّرغه يف العَف
  .عفر: السريانية والعفر يف

  .عفر: اريتگويف ملحمات أو
  .عفر: ويف العربية

غالبًا البعّفر : يقولون يف لعبة الكبّٔه خاصة :ٔعفّٔر      
رمى ورقة مـن  : بأِذي اللي حتت إيدو، يريدون بعّفر

الكبّٔه بالتعفري ألنه يلعب مـن مـال األرض وبـني    
  .اصطالح فّني األرض والتراب صلة، وهو

: ملعىن) العربية(بنوها فعًال من الِعفريت  :ٔرتٔعْف      
النافذ يف األمر املبالغ فيـه  : صار عفريتًا، والِعفريت

  .على دهاء وخبث
  .انظرها  .تعفرت مطاوعًا له: وبنوا

  .انظرها  .األعفرت اسم تفضيل: وبنوا

  .ةتالعفر: ومصدره عندهم
وحضرموت تستعمل العفرتة مبعىن اخلبـث  

  .والدهاء
عفرتتك فرجينا ياها ملا جبي أبوك،  :يقولون

  .أنته وأخوك املعفرت وأختك اْملعْفرتة كمان
يقولون لدى استحسان عمل بدر مـن   :ٔعٔفۤرم      
آفِرين : من التركية!: عفرم عليك يا سبِعي: شخص

  .حسن مرحى: مبعىن: عن الفارسية
  .النعمة والربكة: وأصل معىن آفرين باليزيدية

  .عفارم: ومصر تقول
  .أفرم: واجلزائر تقول
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زة للطالب ئويف العهد التركي كانت متنح جا
  .حتسني مث إمتياز: آفرين ويعلوها: مطبوعة بالذهيب

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية

  .عفرم على دنبك الكّموين]: ويقول املتنّدر[
وقـال  ) فّلـت (متل اللي ]: من تشبيهام[
  .عفرم: حلالو

الِعفريت تقدم شرحها : ربيةمن الع :الٔعفريت      
  .انظرها  .يف عفرت

  .العفاريت: واجلمع
  .العفريتة: واملؤنث عندهم

  .العفريتات: واجلمع
  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

  .ِعفريت: واستمدت التركية
واستمدت اإلنكليزية عفريت من التركيـة  

  .AFREET: فقالت
كانوا العفاريت حتت األرض ]: من كنايام[

  .صاروا فوقا هّلق
  .البخاف مالعفريت بطلع لو]: من أمثاهلم[

: أي(القاظ والكربيت زمـوا العفاريـت   
  ).نفقاما
مركز قضاء مشـايل  ] من قرى حلب[ :ٕعفرين      

كم، ختططـت يف  ٦٣غريب حلب، تبعد عن حلب 
عهد الشيخ تاج احلسيين وشوارعها كلـها منظمـة   

ي عاصـمة  طوًال وعرضًا، معظم سكاا أكراد، وه
  .»كرد طاغي«جبل األكراد املسمى يف التركية 

طـاغ  «كان األتراك يسمون قريتها الصغرية 
  .خيمة اجلبل: أي» أوبه سي

وكلمة عفرين من األرامية مبعىن التراب، كما 
ويـرى  . ١٩٠ص ٣٨س: املشرقيف : يرى األب أرملة يف

  .٦٢حلب  .الغبار: »عفرين«األب شلحت أن معىن 

  
  

وطئـه، وهـم   : عفسه عْفسًا: عربية :ٔعَفس      
  .مبعىن ضغط عليه: يستعملوا أيضًا جمازًا

  .العفاس وعفس والعفيسة: انظر

عامل متل قش التراب البدخل بينآتن : يقولون
  .عْفس برو

 عفـس لـو  : ويقولون يف لعبة اإلسكمبيل
  ).غلبه: يريدون(إكليتٓو بربليه 

  .وبنوا منه انعفس للمطاوعة
]وچ متل قـرص العجّۤـة   ]: ممن تشبيها
  .املعفوس

الدّالل صاح بسوق الدهشة ]: من كمام[
  ).حيسبون أم يسجعون(وراحت املسكينة عفسة 

 عْفس، تعفسو يرو]: من دعائهم على فالن[
  .سّيارة ماال منرة

بنوا من عفس املتقدمـة علـى فّعـل     :ٔعّفس      
  .للمبالغة يف معناها

  .مطاوعةْتعّفس لل: وبنوا من عّفس
مـع   عّفس الباجنان املقلي وأكلو: ويقولون
عم بعفسوا العنب الۤقيسي بإجريهن . الفالفلة الفرجنية
وهنيك عم بعفسوا الفرجني بإيـديهن  . تيعملوه عرق
احلرامي رايح ميوت من لـق  . يت الفرجنيليساووه ٔم

التعفـيس عـالزرع وعلـى    . الصرامي والتعفـيس 
  .املساكب حرام

 شغلو. عم بعفّۤس يف شغلو: ]من استعارام[
  .تعفيس بتعفيس لوك

ينـادي بيـاع شـقق    ]: من نداء باعتهم[
هادا اللي عّفس بإجريـه عالكمايـة   : اخلروف ربيعًا

تورية ظاهرها أنه ذبح وسلخ جلده  قصاصًا على ما (
رفيع مـا   كالم فّني بدر منه، وباطنه أنه ربيعي، وهو

ـا أبلـغ   ة العاملية اليت زرشهدت يف حقول التوري
  ).منها
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 صحبتك مع أبـو  مبيّۤن أّنو]: من كمام[
  .سليم متل البندورة املعّفۤسة

غّير حٓوشٓو ونقل : يقولون: العْفش أو :الٔعَفش      
مصدر عَفَش ): العربية(َعْفشو، من العْفش  َعَفشٓو أو

  .مبعىن مجع، وهم يستعملوا مبعىن األمتعة
  .وبيت َعَفش يف حلب

حتريـف  : العفـش : ضهم يقـول وكتب بع
يء البايل وما كـان مـن   الش): العربية(» اِحلفش«

  .وحنن نرى ما تقدم. ة كالقواريرأسقاط اآلني
  .»األثاث«: ووضع جممع دار العلوم للَعفش

هالزبيب ٕعۤفش وهـاحلالوة  : يقولون :الٕعۤفش      
من ال خري فيـه مـن   : الُعفاشة: عْفشة، من العربية
  .واالناس، وهم أطلق

عّفشـنا األرض،  : يقـول الريفيـون   :ٔعّفش      
قلعنا منها غريب النبات لتصـلح األرض،  : يريدون

  .مجعه): العربية(بنوا على فّعل من َعَفش الشيَء 
اصطلح بعض أهل السوق أن يسموا  :الٕعْفۤشة      

العْفشة، من الٕعۤفش املتقدمة، : اللرية الورقية السورية
  .هلا عن اللرية الذهبية احملترمةمسوها هكذا متييزًا 

  .العْفشات والْعفوش: ومجعهوها على
ة البلوط دائـم  لشجر من فصي: عربية :الٔعْفص      

مثر مستدير يف سطحه نتوءات، يـرادف   اخلضرة ذو
  .امسه املّلول

العفصاي : وهم قالوا أيضًا: العفصة: الواحدة
  .والعفصاية

  .العفصات والعفصايات: واجلمع
  
  
  
  
  
  

موّلد عنـد اجلـوهري،   : »شفاء الغليل«يف 
  .وليس ببعيد: عريب، قال ابن تيمية هو: وقيل

موّلد، وليس من كالم أهـل  : »التاج«ويف 
  .البادية

ولـيس مـن نبـات أرض    : وقال ابن َبرِّي
  .حنيفة وبقاله أ: كالم عريب العرب، أو

: عفصٓا وأفصٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .عفَصا وأفَصا
جود العفص األسود املسـمى بـالعفص   وأ

  .احلليب
وكانوا يسـتعملون العفـص يف الدباغـة    

  .والصباغة ويف تركيب احلرب للكتابة
ـ » وثائق تارخيية عن حلب«ويف   ٤٩ص ١جـ

حلب كانت تصدر العفص سنة  :٢٠٣صعن سوڤاجة 
١٧١٦.  

العرتة البتاكل عفـص بطلـع   ]: من أمثاهلم[
  .جبلدا

غّلة الَسـَلطاۤنة وشـال    عفق: يقولون :ٔعٔفق      
حرامي حرامـي وكمشـوه، مـن    : وصاحوا وراه

  .مجعه، ضّمه إليه: عفق الشيَء: العربية
احتضن، التّف عليـه،  : ٔعٔفق: ويف السريانية
  .ويف الكلدانية مثلها

الفيلسـوف  : حتريف أفالطـون  :ٔعفٔالُطون      
  .اليوناين، يوردون امسه يف معرض الذكاء

ابَنك صاۤير سرسري عم ! يابٓو: لونيقو :ٔعفٔلق      
يتجول فيها دون عمـل  : بعفۤلق بالسقاقات، يريدون

ويؤذي املاّرة، مل جند هلا أصًال، ولعلها حنـت مـن   
الذهاب وايء دون حاجة،  أكثر): العربية(» عفق«

  .ضرا بيده: عيَنه» َلّق«ومن 
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فسد مـن  : مصدر َعِفن الشيُء: عربية :الٔعَفن      
مـادة نباتيـة فطريـة    : ة أصابته، وبتعبري علميندّو

  .تنموعلى بعض ما استرطب
  .عّفن والعفونة: انظر

: ْعٓفا، ويف الكلدانيـة : والعفن يف السريانية
  .عَفا

فسد مـن نـدّوة   : عّفن الشيُء: عربية :ٔعّفن      
  .أصابته

  .ْتعّفن للمطاوعة: وبنوا منها
  .ماهوشايف مشس: عقلومعفّۤن: يقولون

االمتنـاع عمـا ال   : الِعّفة: من العربية :الٕعفّۤة      
  .حيُسن

عّفت ومست إناثها بـه،  : واستمدت التركية
عفتلو، وهم استمدوا تسمية إنـاثهم  : كما استمدت

  .منها
: حّدث رحالة قال]: ويأثرون احلكاية التالية[

زرت مصر، ودخلت مسجدًا ألصّلي اجلمعة، فرأيت 
شبة وسكينة وقفـة  كل املصلني استصحبوا معهم خ

وفأرًا، فتعجبت وسألت عن السبب، فأخذوين عند 
عـن  : عتيقًا وقرأ يل فيـه  شيخهم، فأخرج يل كتابًا

 بـن «): وهنا رّده شيخ أكـرب منـه  (خبيت  حتيت بن
ال جتوز : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم» خبشي

  .صالة اجلمعة إال خبشبة وسّكينة وقّفة وفار
 نه الكتاب فإذا هـو قال الرحالة فأخذت م

عن حيىي بن حيىي عن رسول اهللا : حيّرف عبارته التالية
ال جتوز صالة اجلمعة إال خبشية : صلى اهللا عليه وسلم
  .وَسكينة وعّفة ووقار

صفح : ذنبه مصدر عفا عنه وله: عربية :الَعْفو      
  .عنه وترك عقوبته

  .عفا: انظر

  
  

العفـو، أي  : يقولون إذا بدرت منهم هفوة
  .أطلب العفو

: ويقولـون . اْملدعَبل العفو]: املتندرويقول [
  .مالسلطان أجا عفو
من  عند املقدرة، العفو العفو]: من حكمهم[

  .شَيم الكرام
 –ما شا اهللا وبركة اهللا  –فالن : يقولون :الَعْفو      
كثـر  : عفا الشيُء عفوًا: اْمرة، عربيةع وزنودو عفو

  .كثر: وطال، وحلُمه
صار ضعفي ما كـان  : ٓعف: انيةويف السري

  .عليه
مصـدر عِفـن   : الُعفونة: من العربية :الْعفوۤنة      
  .فسد من ندّوة أصابته: الشيُء

  .ُعفونت وعفونتلي: واستمدت التركية
مصدر صـناعي  : العفوّية: من العربية :الَعْفويّۤة      

ما فضل عن الشاربة وأخذ بال مزامحة وال : من العفو
  .مسألة بال كلفة أو

عمل الشيء مـن غـري   : وهم أطلقوها ملعىن
  .إجهاد فكر تصنع أو

حتريـف   :عبارة دعائية ملن عمل :ٔعِفي علۤيك      
  .العافية عليك

بنوها على َفعيلة مبعىن املفعولة مـن   :الٔعفيۤسة      
وأطلقوها على اخلبز الساخن يعفس  -انظرها  –عفس 

العسل، مث يكتل  الدبس أو بالسمن العريب والسّكر أو
وهذه احللوى احللبية كانت تتخـذ  . قبصات ويؤكل

  .١٩٠٠قبل سنة 
  .كّبس عّصر: ويسمون العفيسة أيضًا

أي : الصفة املشبهة من عـفّ : عربية :الَعفيف      
  .من امتنع عما ال حيسن

   



٤١٦ 
 

وبه مسوا ذكورهم، كما مسوا إناثهم عفيفـة  
  ).كالمها دون أداة التعريف(

عصـاه،  : عّق الولُد أباه أوأمـه : بيةعر :ٔعّق      
  .خالف أمره، ضّد بّره
العّق، وهـم رّدوا ومل يشـّددوا،   : واملصدر

  .انعّق للمطاوعة: وبنوا منه. والُعقوق، وهم سّكنوا
: الِعقـاب : من العربيـة : الْعقاب أو :الِعقاب      

  .اجلزاء بالشّر
  .ِعقاب: واستمدت التركية

طـري مـن   : الُعقـاب  :من العربية :الْعقاب      
  .اجلوارح

  .١٨١ص ١٠جـ: انظر اية األرب للنويري
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه      

  .انظرها  .لغة هلم يف العقبّية :الَعّقابيّۤة      

أطلقوها على من يربم اخليطان ويعقدها  :العّقاد      
  .ويبيعها

  .الْعۤقاۤدة: واسم الصنعة عندهم
نبول ومنفـذه  وق إستوسوق العّقادين بني س

  .ط سوق العّطارينمن وس
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

  .وبيت العّقاد يف حلب إسالم ونصارى
  .وضعوها على الكراڤات :العّقاۤدة      

  .العّقادات: واجلمع
األرض، الـدار،  : الَعقار: من العربية: الْعقار      
  .الضيعة

ويف . الَعقارات، وهـم يسـّكنون  : واجلمع
األصـل،  : َعَقـَرا : ۤعٓقرٓا، ويف الكلدانيـة : سريانيةال

  .َعقار: واستمدت التركية من العربية. اَجلذر
واستمدت الرومانية مـن التركيـة َعقـار،    

  .ACARET: وقالت
  

  
  

أصـول  : العقـاقري : قال اجلوهري :الٔعٔقاقري      
  .األدوية اليت ُيسَتمَشى ا: »املنت«األدوية، ويف 

  .العكال: انظر :الْعقال      

كل ما جيـيء بعـد   : عربية: والعۤقب :الٔعْقب      
  .أواخرها: آخر، وأعقاب األمور

: األعقاب والُعقوب، وهـم قـالوا  : واجلمع
  .الْعقوبة: األعقاب والْعقوب وزادوا

عقب القادوس وعقب العلبة وعقب : يقولون
اإلبريق، وعقب اجلۤيب وعقب اجلب وعقب النـهر،  

قب الفنجان وعقـب األنَكـري   وعقب البحر، وع
  .وعقب سيكارة

  .ْعَقب: ْعۤقب، ويف الكلدانية: ويف السريانية
إذا دفع أحدهم مبلغًا تافهـًا  ]: من كمام[

قال القـادوس  . حّطوبعقب جيَبك: قال له من يبيع
  .كتري متلك بعقيب: جيَتك، قال لو: للجب

: العب الطاولة فريدف قول خصمه] ويتندر[
  .يف عقيب تندك: هپ يك بقوله
سي ويك، وجهار ويـك، وبـنج   : ومثلها

  .ويك، وشيش ويك
  .عقب: واستمدت الفارسية

نـت  گتزن ما نـاس عۤقب احلرب يا: يقولون
. فوقن مع حتـنت  اعلى ْحساب اللي قتلوا واللي باعو

  .قلب األمور رأسًا على عقب
  .اللَذة يف العقوب]: من أمثاهلم[

ى بشـيء  بعقبه، أت ءجا: عّقبه: عربية :ٔعقّٔب      
ترّدد يف : نّدد عليه وبّين أغالطه، وعّقب: عليه بعده،

استعملوها أيضًا يف مالحقـة   طلب أمر ُمجّدًا، وهم
معامالت احلكومة، ومنها صـنعة معّقـب األوراق،   

  .ومنها شعبة التعقيب يف الشرطة
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  .تعّقب للمطاوعة: وبنوا منه
  .التحّري عم بتعّقب ارم: يقولون
تعقيب، وهم استمدوها : تمدت التركيةواس

  .منهم
يكون انعدى  عّقب فالن، بّدو: يقولون :ٔعقّٔب      

مرض  أصابه مرض الَسَيالن، وهو: من حدا، يريدون
ُزهري معٍد، ومسوه بالتعقيبة ألنـه حيـدث عقـب    

التهاب : االتصال اجلنسي مبن أصيب به، ومسوه أيضًا
  .جمرى البول، وحرقة البول

  .لتعقيبةا: انظر

: يقول العـب الطاولـة  ]: من استعارام[
  .زهرك اليوم معّقب

: متل شخاخة املعقبني رزقو]: من تشبيهام[
  .ةطنقطة نق
 الشغل حىت مساءٓلو عقبق معو: يقولون :ٔعْقٔبق      

 –هللا ال جييبا على إنسانأ–عقبۤقت  -العلمك مّنا  –
 ٔقـة  وصار لوزمان شغلومعقبق، ومساءلومعقبقة ْتعقب

مل جند هلا أصًال، ولعلهم بنوا الفعل على ! يا لطيف –
: املرقى الصـعب مبعـىن  ): العربية(فعلع من الَعَقبة 
  .صُعب األمر

العقابيـل  : واجلمع» الُعقبول«: ويف العربية
مبعىن الشدائد والدواهي، ظين أا أيضًا من العقبـة  

  .املتقدمة والالم زائدة
  .ْتعبقق للمطاوعة: وبنوا منها

  .العقبة والعقبيقة: انظر

 أمـورو  –اللهم عافينـا   -: يقولون :الٔعٔقۤبة      
! خّيو ٕغر،ْمَعّسرة ناجي أفندي، هاملرا ما أجت عليه ٕأ

: العقبة: من العربية: خبلص من عقبة بطلع لوعقبات
بـال،  املرقى الصعب من اجلبال، الطريق الوعر يف اجل

  .ألمور من اريسوهم أطلقوها جمازًا على الع
  

تقع بني باب انطاكية ]: من حارام[ :ةالعقۤب      
: العقَبـة : حارة، من العربية أعلى وباب اجلنۤان، وهو

  .املرقى الصعب من اجلبال
ـ : »النـهر «: قال الغّزي يف  :٩٠و ٨٧ص ٢جـ

عقبة بين املنذر، ومسيت عقبة لنشـوزها  : يقال هلا«
  .عن بقية أرض حلب

 املنذر، ولعلـها  وال أدري وجه إضافتها لبين
  .أول من نزهلا بعد الفتح

قال بعض مؤرخي ): ويواصل الغّزي كالمه(
إن الفضل بن صاحل بن علي بن عبداهللا بـن  : حلب

العّباس سكن حلب واختار هذه احمللـة فـبىن دوره   
  ...وهي من أشرف نواحي حلب وأفضلها. فيها

: مث يذكر الغّزي بعض مايف العقبـة قـال  (
كنوز «يقان،وهوقدمي ذكره صاحب جامع الق) وفيها
إن هذا املسجد كان مرقبًا يقيم فيـه  : ، قيل»الذهب

  .»مث جعل مسجدًا... »أقاق«
يف » طـالع مراصـد اال «وقال صـاحب  

  .تل القيقان بظاهر حلب معروف: »قيقان«
  .داخل السور، والسور عنده بل هو: نقول

الذي إذا  وهو –تندر ومسعت متندرًا آية يف ال
 – وعليكم السالم ورمحة اهللا وبـا  : م قالرّد السال

فالن سـاكن  : نعم مسعته نفسه يقول يف قهوة البليط
  .يف العقب، أما اهلاء فأرسلها َهّهات الضحك

 -انظرها  –ة من العقبة لنوها على فعليب :الٕعْقبۤئقة      
على  يريدون ا األمر املعّسر، وأطلقوا العقبيقة أيضًا

لرتلة الصـدرية، واختصـروا ومل   دواء يتخذ لشفاء ا
  .يقولوا دواء العقبيقة على ااز املرسل
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  .ودواء العقبيقة عندهم احلريرة بدبس
  . احلريرة: انظر

وإذا طبخوها بالكسۤابية مسوها الٕبْعبۤيقة متييزًا 
  .انظرها  .هلا عن العقبيقة

  .العقبيقات: ومجعوا العقبيقة على
  .عقبق والعقبة: انظر

 حممد جّوز إبنو أبو: يقولون: عقبۤال أو :قبۤيلٔع      
ومرت ) الذي عندك: ما عندك أي أو(عقبيل َعنَدك 

): عقبـيلكن  أو(قّدور جابت صيب عقبيل عنـدكن  
كلمة يقولوا مبناسبة فرح تقليدي كالزواج واحلـج  

  :والوالدة واخلتم والطهور، وفيها املذاهب التالية
ال نشّك : لقائلمذهب الدكتور إبراهيم أنيس ا -١

 .»عقىب لكم«: يف أا من االستعمال
مذهب األستاذ أمحد أمني والدكتور أمحد عيسى  -٢

 .العقىب العاقبة لكم أو: واألب رفائيل خنله القائلني
على إقبال  على إقبالكم أو: أصله: مذهبنا القائل -٣

 . على إقبال سعد ما عندكم سعدكم أو
جنازة لغـري  ويزعمون أن اليهود إذا شهدوا 

عْقبال : ليجيبه» ّمساقي«: يهودي قال أحدهم لآلَخر
 .الباِقي
أطلقوهـا علـى اللـوز    : الٔعّقابيّۤة أو :الٔعٔقبيّۤة      

  .األخضر يتحمضون به مع امللح
ـ » النهر«: والغّزي يف مساهـا   :١٢٥ص ١جـ

العّقابية، ومل يذكر سبب تسميتها كما سكت عنها 
  .كل الباحثني

ًا مـع  ماشي -وأنا غالم  – وأذكر أن كنت
يل منها، وسألته عـن   أيب ورأيناها يف فرش واشترى

أنت بتكّتر السـؤال عـن   : سبب تسميتها وأجابين
  .السبب يف كل ِشي، األمساء ال تعّلل

  
  
  

كـل  : أقول اآلن بعد توفري على موسوعيت
ُيعّلل، الَعَقبّية مسيت باعتبارها أول مثار تستقبل  ثحد

تاء، وكان حقها أن تسمى الَعقِبّية، الناس َعِقب الش
  .لكنهم حّرفوا

وكما تبشر العقبّية وعّجور اجلبـل بقـدوم   
  .الربيع ينذر الزعرور بقدوم الشتاء

أول فواكي الصيف يالوز ]: وينادي بّياعها[
  !أخضر

يا لوزّية فستق، يا لوزّيـة  : كما ينادي أيضًا
  !خيار

يـا  : وقد نسمع البهيم من بّياعيها ينـادي 
  .خيار! تقيةفس

وترد العقبّية الشـامّية بكثـرة إىل حلـب،    
  .يامال الشام عوجا: وينادون عليها

من يومك : فيقولون: وقد يستعملون التورية
ظاهره أنه خياطب العقبّية، وباطنـه  ( عوجا يا عوجا 

  ).لدأنه خياطب الدنيا اليت ليست مستقيمة وال تع
ربطه، : ريهمصدر عقد احلبَل وغ: عربية :الٔعْقد      

  .نقيض حّله
َعْقد البيع والشـراء، عقـد   ]: ومن جمازهم[

  .الشركة، عقد النكاح
عقـد لعقـد   : واستمدت الفارسية والتركية

  .الزواج
  .َعْقد البناء]: ومن جمازهم أيضًا[
َعْقد الزهر النضـمام  ]: ومن جمازهم أيضًا[

كله مـن انضـمام   : أجزائه، وَعْقد العسل والطبيخ
  .هاجأجزائه واندما
  .الُعقود، وهم سّكنوا: واجلمع

وال يزال البدووبعض أهل الريف لدى إجراء 
  .اتفاقية يعقدون طرف ثويب املتعاقدين رمز االرتباط
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يف  ١٩٦٠عدد عقود الزواج سـنة : إحصاء
يف مركـز   ٣٩٠٨، منـه  ١١٨٦٩حمافظة حلـب  

  . احملافظة
  .مرض يف األمعاء: ٔعْقد املصران

حلية تنظم يف سلك : الِعقد: ربيةمن الع :الٕعْقد      
  .وحتيط بالعنق
  .الُعقود، وهم سّكنوا: واجلمع

ويف متحف حلب طائفة من هـذه العقـود   
  .األثرية
شّده، ربطـه،  : عقد احلبَل وغريه: عربية :ٔعٔقد      

  .نقيض حّله
 عقـد الـس النيـايب أو   ]: ومن جمازام[
  .احملكمة جلستها أو... البلدي أو

  .انعقد مطاوعًا له: نتالعربية ب
  .ربط: ٔعٔقد: ويف العربية

  .َبَرم، لّف، لَوى: ٔعٔقد: ويف السريانية
عقد التوبة وما بَقـى يسـَكر وال   : يقولون

  .يلعب
أنا بستّنا أيام التفـاح القۤصـريي   : ويقولون

بغلي املي بالسّكر حىت يعقد، : وبطبخ ٕتفّۤاحية حلوة
مـدقوق   وبطب فوقا مفروم التفاح، وبرش عليهـا 

  .القرفة، وتعا معي ودوق
  .بالغ يف عقده: عّقد احلبَل: عربية :ٔعقّٔد      

  .عّماه: عّقد الكالَم: ومن ااز
  .تعقيد وتعقيدات: ركيةتواستمدت ال

  .العّقاد: انظر

  .عّقد املسألة، ومسائل معّقدة: يقولون
  .الدبس معّقد والطبخة معّقدة: ويقولون

  
  
  
  

عّقدتا حـّال ويـاللي    ياللي]: من دعائهم[
  .نّشفتا ٕبّال

موضع الَعقد، وهم : الُعقدة: من العربية :الٕعقۤدة      
خشب ْنضيف ما فيـه وال   اشترى لعمارتو: يقولون

رع الغصن يف ساق شجرة ملتقى تف: عقدة، يريدون
  .هذا اخلشب

وا لواسـتعم . الُعقد، وهـم رّدوا وواجلمع الُعقدات 
  :ه كمايليالعقدة يف كل ما ارتبط بغري

 .عقدة احلبل واخليط -١
 .عقدة األصابع والضلوع -٢
ربطـه ملكـًا   : الَعقار الذي اعتقده صاحبه أي -٣

يعيش مّنا،  عندوكم عقدة ملك بّدو: يقولون: واقتناه
ـ ضيعة وحوشني وأربع دكاكني وخان و ودعن زن خم

 .وبستان وكرم
رمى  أو رمى عقدتو: العبَسة والتقطيبة، يقولون -٤
 .ة ووقعت اهليبةقدعال

حتريـف األنشـوطة   : عقدة شوطا: يقولون
  .وهي عقدة ونصف يسهل فّكها) العربية(

عقدة صـليب، وهـي الشـوطا    : ويقولون
  .نفسها

َفـّك  . عقدة وإال حّالل كل]: من أمثاهلم[
  .أوقات العقد إال
: هدول متل سرٕسْبة الكلب]: من كمهم[

  .كل عقدة أجنس من أختا
ليزية گصطالح حديث معربة عن اإلنا :الٕعقۤدة      
واحدة سرعة السفن من املقاييس تعدل امليـل  : مبعىن
  .الواحد
: عقر الشاَة: من مفردات الثاقفني، عربية :ٔعٔقر      

  .حنرها، ذحبها
 هادا مالسبعة اللـي عقـروا  ]: من كنايام[

من األقويـاء، الـدهاقني، قصـتها يف    : أي(الناقة 
  ).»القرآن«
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مسـكني معّقـر،    –هاجلحش : يقولون :رٔعقّٔ      
وعقـر   ،جرحـه : عقره: وهالدبّۤة ْمعقّٔٔرة، من العربية

حّزه وأدبره، وهم يسـتعملوا ملعـىن   : ظهر الدابة
  .تعّقر: ومطاوعه. التهاب اجللد لكثرة الركوب

  .عّقرين هاجلحش معّقر وركْبتو: يقولون
  ]:من شعرهم[

  وإذا اَملحسَّة بني خيٍل قرقعت
  ثبت السليُم وعنفص املعقوُر                         

  )وعنطز املعقوُر:.... ويروى(
دويّبة تلسع، مؤنث غالبًا، وقد : عربية :الٔعٔقرب      

  .العقربة ملؤنثه: يقال قليًال
  .العقاِرب، وهم أمالوا: واجلمع

ويتراوح طول العقـرب بـني السـنتمترين    
  .واخلمسة عشر سنتيمترًا
ش يف املناطق احلارة واملعتدلـة  والعقرب تعي
  .ويف اخلرابات غالبًا
  .وتسعى ليًال

وال أنسى وأنا ابن مخسة عشر أن صـليت  
: حسب اعتقادي آنئذ –العشاء يف جامع الفردوس 

أطوف كل جوامع حلب ليًال وارًا مصـليًا فيهـا   
وال أنسى أن : قولأ –ليشهد اجلامع يل يوم القيامة 
سـت مـّرات لظهـور     صليت فيه وقطعنا الصالة

  .هللا يا شيخي لّطوا عقرب، ويا
ولسعة العقرب من محة هلا يف ذنبها املعقوف 
إىل فوق، وهذه احلمة جوفاء تتصل ا غّدتان تفرزان 

  .مادة ساّمة غري مبيدة
  .١٤٧ص ١٠جـانظر اية األرب للنويري 

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه      

ــريانية ــٓا : ويف الس ــٓا، ويفۤعئقو ٔعقٔرب  رب
  .َعْقرَبا وَعاَقْرَبا: الكلدانية

  
  
  

  .ٔعقٔرب: ويف العربية
  .عقرُبو: ويف األشورية

: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 
  .عقرب

واستمدت اإلسبانية العقرب مـن العربيـة   
  .ALACRAN: فقالت

ومن أمثال األوردية املستمدة مـن العربيـة   
  .األقرب كالعقرب: بلفظها

  .عقرب: لتركيةواستمدت ا
: واستمدا القرواطية من التركيـة فقالـت  

JAKREP.  
  .HAGREP: ومثلها األلبانية فقالت

متـل   أو(عقـريب   فالن جنسـو : يقولون
  ).إال بالصرماي أو(ما جبي إال باللط ): العقرب

وساد هـذا  (قارب عقارب األ]: من أمثاهلم[
يف سـورية ولبنـان    –على لفـظ يدانيـه    –املثل 

  ).والعراق ومصر والسودان وتونسوفلسطني 
أهلك ال  أو( بلّطك عقربو القريب ال تقربو

جنب العقرب ال تقرب جنب ). تقربن بلّطك عقربن
علـى لفـظ   –وساد هذا املثـل  (احلّية افروش ونام 

يف سـورية ولبنـان وفلسـطني وتـونس      –يدانيه
  .دوا العقرب الصرماي). واملغرب

  ]:من شعرهم[
  النمل َدّبابات ماتوا العقارب وصاروا

  ٕسْرج ورّكابات صارلوبرۤيص  أبو: وهادا            
مولَّد أطلقوه علـى اخلـط    :ٔعقٔرب السأعة

املعدين يدور حول حمور وبدورانه يف الساعة يـدل  
على عدد الساعات، وجيري معه آخر أسرع يـدل  
على الدقائق، وقد يدور ثالث على دائرة أخرى يدل 

  .*على الدقائق
   

                                                
 .على الثواني: يريد -  *
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اك عقارب يف غري الساعة تـدل علـى   وهن 
  .كضغط البخار وضغط اهلواء: أغراض أخرى

وال أعلم السبب يف تسميته بالعقرب، أألنـه  
ُصّور أول أمره بالعقرب أم أن امسه يف لغات الغرب 

  .مبعىن العقرب وعّرب
املشـري،  : ووضع لعقرب الساعة رشيد عطية

  .ومل يعمل به
وأشـغالو،   فالن منّظم وقتو]: من كنايام[

ما بتغدَّى إال ملا بركبوا العقربني فوق بعضـن  : مثًال
  ).١٢الساعة : يريدون(

يف إدلـب، مـن   ]: من قرى حلب[ :ٔعْقٔرَبا      
: العقرب، كما يرى األب أرملة يف: عقرٓبا: األرامية

  .١٩٠ص ٣٨س: املشرق

يف حارم، مـن  ]: من قرى حلب[ :ٔعْقٔربات      
كما يرى األب أرملـة  : عقاربال: عقربتٓا: األرامية

  .١٩٠ص ٣٨املشرق س: يف

عقربٓتـا،  : وقرية يف جبل مسعان، من األرامية
  .٦٢ص: حلب  .كما يرى األب شلحت

يف جبل مسعان، من ]: من قرى حلب[ :ٔعْقٔرَبة      
: كما يرى األب أرملة يف: العقربة: عقربتٓا: األرامية

  .١٩٠ص ٣٨س: املشرق

من : يف جبل مسعان]: ى حلبمن قر[ :عقربني      
العقـارب، كمـا يـرى األب    : عقربني: األرامية
  .٧٣حلب ص  .شلحت

ٔميّْة ضۤيعتكن معقرقـة مـا   : يقولون :ٔعْقٔرق      
بتنشرب، مل تستعمل إال يف وصف املاء، مل جند هلـا  

): العربيـة (أصًال، ولعلهم بنوا فعلع من ُعقر البئـر  
مـؤخر  : والُعقرحيث تقع أيدي الواردة إذا شربت، 

  .احلوض
  
  
  

تكرم عقصـۤتك، يريـدون   : يقولون :الٔعقٔصة      
الَشعر املعقـوص  : الِعقصة: ُتكرمني أنت، من العربية

أي املضفور، أطلقوا هـذا الشـعر وأرادوا جمـازًا    
صاحبه، كقوهلم تكرم عيَنك، واستعملوه للمؤنـث  

  .واملذكر
شّد البنت من ٕكّمـا بتطلـع   ]: من أمثاهلم[
  .ة أّمالعقص
القوة اليت يدرك ـا اإلنسـان   : عربية :الٔعْقل      

حقائق األشياء، فهوذا جوهر المادة، مركز هـذا  
  .اجلوهر الدماغ

 ربـط ومنـع،   ىنوالقدامى بنوه عن َعقَل مبع
  .وظنوا أن مركزه القلب

  .الُعقول، وهم سّكنوا: ومجعه
  .١٣٣ص ١١٧س: انظر املقتطف

عقل وُعقول : يةواستمدت الفارسية واألورد
  .وعقلي وعقًال

: عقل وعقول وعقللـي : واستمدت التركية
  .وعقلي وعقًال) دون عقل(: وعقلسز ) العقل ذو(

  .عقًال: وهلجة حلب استمدت من التركية
  .عقًال دقنًا: يقول] واملتندر[
  .عقل: نان تسمي ذكورهابول

  :ومن شعر لبنان
  طِّي إفالسوعقل             حّتى ْيغ ْتعّنى وّمسى إبنو

كّني مـا  . الشغلة بّدا عقل]: من كالمهم[
ليش أنته مضّيع . كّني عقلك ماهومعك. عقل عنَدك
. فوق طبقات العقل. باهلوبرة شي بالعقل مو. عقلك

أنا . لّب عقلو. شي بلبۤلب العقل. شي بياخد العقل
عٕمْلـت عـني   . ال يا قليل العقل. دفتر عقلي ماهو

 أش صار لك؟ هادا عقلـو هّلق كنت بعقَلك . العقل
َحط عقل الرمحن ). يرى الظواهر فقط :أي( يف عينو
. الشيطان لعب بعقلو. هللا عطاهاهللا وأ يا: وقال براسو

. اصَح يقول لك عقلك تسـاوّيا . يساوّيا قطع بعقلو
  .من كل عقلك عم بتحكى؟
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على قد عقلـي، عقليـايت   : ويقول املتواضع
  .على قّدي
وحدة عجوز قال  إذا شافو]: من كمام[

. حط عقلك براسك لنجوَزك ياهـا : املتندر لصاحبه
محاَتك بتحّبك : قالوا جلحۤا. طويل الدقن قليل العقل

ما شا ! ما شا اهللا إبَنك .ت عقالكّني عدۤم: قال لن
ال !. ما شـا اهللا تقـل  ! ما شا اهللا عقل. اهللا عقَلك
 ِلي وال مقۤاليۤتك بتقلي وأنا عّديت عليكـي ٕقْدۤرك بغ

عقَلك على عقل غريك وعقل غـريك  . من قلة عقِلي
. الشيطان ال مال ياخدوالرمحان وال عقل ياخدو. أل

  .ال ختاِفي عقل ما يف
 عقلـو . ضايع العقل يف الراس لكن صاحبو

  .ٕجِدي بّدٓو يلعب بعقل تۤيس. القّطة نقطة وحلستو
. الطول طول النخۤلة والعقل عقل السـخۤلة 

متل  عقلو. مبّط: ل اللستيكمت -ما شا اهللا  – عقلو
 متل باب اخلارج الداخل بدفشو عقلو. كبّۤايات الشتۤا
كلما كرب : متل القرع الشتوي عقلو. والطالع بدفشو

  .خبّف
يلـة بسـمار   گَنَفس األر]: من استعارام[
  .العقل

  .خبّض عقلو. طاقي عقلو]: من كنايام[
دكر  عقلو. شغل إيدو عقلو .جحرجني عقلو

: وبني املي دّفة خّفة جبعل بينو اللي يف عقلو ).اليلد(
  ... ).يركب زورقًا أو(

العقـل   .العقل زينة لبين آدم]: من حكمهم[
وسـاد  (عْرفوه  اهللا ما شافوه بالعقل. جوهرة بالراس

يف سـورية ولبنـان    –على لفظ يدانيه  –هذا املثل 
وقت الشدايد ). وفلسطني ومصر والسودان والعراق

إن جّنت . قنطار عقل درهم مال بّدو .بتظهر العقول
  .الناس عقَلك ما بنفعك

  
  

اهللا بغّيـر الْعقـول تتـرزق    ]: من أمثاهلم[
وملـا   عقلو ملا تفّرقت الْعقول كل من عجبو. الْفعول

طاملا عقلـي  . حّظو تفّرقت اْحلظوظ ما حدا عجبو
اإلنسان إذا انقلـب  . سأْل عَلّيعَلّي َبسأْل عاللي ب

ما ختتلف الْعقول ما نفۤقـت   لو .بنقلب عقلو حّظو
مـن   بتعرف ْجنونـو  أهلو انون ٕسّب للو. الٕسَلع
  .عقلو

إثر البلوغ،  آخر ضرس يبدو هو :الٔعقل ٕضرس      
  .ضرس احللم، أي ضرس العقل: ه العربيةوتسمي
أدرَك، فـالن  : َعَقل الُغالُم: من العربية :ٕعۤقل      

ـ عرف اخلطأ الذي كـان ع : بعد الِصبا ه، وهـم  لي
  .صف بتحكيم العْقلات: استعملوها أيضًا مبعىن

  .ٕبعٔقل: يعِقل، وهم قالوا: ومضارعه العريب
  .العاِقل، وهم أمالوا: هواسم فاعل
  .الُعقالء، وهم رّدوا وقصروا: واجلمع

  .ومؤنثه العاِقَلة، وهم سّكنوا وأمالوا
  .واجلمع العاِقالت، وهم سّكنوا
لى فعالن ومؤنثـه  وبنوا منه الصفة املشبهة ع

  .فعالنة
  .معقول، ومثلها األوردية: واستمدت التركية

  .معقول ونامعقول، وعاقالَنه: ويف الفارسية
  .شي معقول، وشي باملعقول: يقولون
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. عسَمجمنون حيكي وعاقل ٕي: ]من كمام[
  .رجعوانون إذاشلف حجر عشرين عاقل ما ْب

اعقلـوا وإذا   إذا فرحتـو : ]من حكمهـم [
  .مۤدل وٕنۤقما حدا ٕع. زنتوا اعقلوح

  .جعله عاقًال: لهعّق: عربية :لقّٔٔع      
 متل شغلة أبـو  معلم األوالد شغلتو: يقولون

  .ننيجۤال اْملبعقّۤ: حيدر
  . أبوحيدر :انظر

  .لۤقٕع: انظر :العقالن      
ـ : م، يريدونعّقحليب ْم: يقولون :مقّٔٔع       ر مطّه

ة من اجلـراثيم، اصـطالح   باألساليب احلديثة الفني
 :وضــعه األتــراك إزاء التعــبري الفرنســي   

STERILISATIONأسـكته،  : مه يف العربية، ومعىن عّق
  .وهي الصلة هلا باملعىن اجلديد

حيدثين الصديق صفا الكاتب املوظف بتعقيم 
من أحسـن   مياه الفرات يف حلب أن ماء حلب يعّد

  . وتعقيمًا ونقاًء مياه األرض طعمًا
االقتصاص مـن  : قوبةالُع: من العربية :ةقوۤبالْع      

  . أخذه به: ارم، االسم من عاقبه بذنبه املخالف أو
  .واالعقوبات، وهم سكّن: واجلمع

  . عقوبت: واستمدت التركية والفارسية
  .٢٠٠ص: انظر كتاب األجانب يف حلب

قـوقني  قوق، والَعهالولد َع: يقولون :قوقالٔع      
          بنوا الصـفة مـن عـقّ   : ينجحوا ي عليهن مادِعٕم

  .العاّق: عول، وعربيهاعلى َف – انظرها –
على  كل ما يطفو: من مفردات محاة :ةقۤوالٔع      

وجه املاء حني غليانه كالرغوة حني طـبخ اللحـم   
  .......والفواكه لعمل املربيات والقهوة و

  
  
  
  
  

  .العقوات: ومجعوها على
أصلها رغوة العقوة، ، ولعل ومل جند هلا أصًال

أي رغوة أصل الفخذ حني يطبخ، وقـيس عليهـا   
  .غريها
اصطالح عسكري جديد ملن رتبتـه   :قيدالٔع      

  . م ودون الزعيمفوق املقدَّ
  .١٨٤ص ٦٤انظر القتطف س

ـ ما ُع: ةالعقيَد: من العربية :ةالعقيۤد       د عليـه  ِق
  .ن به اإلنسان واعتقدهالقلب والضمري، ماتدّي

  .العقايد: العقائد، وهم قالوا: معواجل
الدبس يعقدان  ر أوأطلقوها على السّك :ةالعقيۤد      
  . على النار، ينتفون ا ناعم الشعر كثريًا

ضرب من األحجار الكرميـة  : عربية :قيقالٔع      
  .AKHATIS :عن اليونانية... أصفر أو يكون أمحر أو

يكون العقيق يف الـيمن وسـواحل البحـر    
  .يض املتوسطاألب

وتصنع منه األطـواق وفصـوص اخلـوامت     
  .واخلوامت

 أو وأطواق القرويات تكون من العقيق غالبًا
  .من تقليده

ويف مشال املغرب األقصـى يسـمون كـل    
  .ضروب اخلرز بالعقيق

العقيقـة والعقيقـاي   : والواحدة عنـدهم 
  . والعقيقاية

  .العقيقات والعقيقايات: واجلمع عندهم
  .اج من العقيقّجومعظم هدايا احل

يعتقدون أن طوق العقيـق  : ]من اعتقادهم[
مينع خفقان القلب، والعقيق جيلب الـرزق واخلـري   

  .والصديق
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ولبين عقيـل عـدد   : قال أبوسعد :بين عقيل      
وكثرة غلب منهم على املوصل وحلب يف أوسـاط  

  .املائة اخلامسة
  . من أمساء ذكورهم :عقيل      

  .عقيلية يف حلبوبيت عقيل وعقيلي و
ممن قاوم الفرنسيني صـحبة   :عقيل االسقاطي      

دلب إدخل ثكنة : براهيم هنانو، كان غاية يف اجلرأةإ
له من الثـوار، ويف مـدخل    لينقذ رفيقًا وحده ليًال

الثكنة ذكر امسه للجندي السنغايل فأغمي عليه مـن  
ي فأيقظـه  ساهللع، مث مضى إىل غرفة الضابط الفرن

  .ح باب سجن زميله، فامتثل وخرج بهوأمره بفت
املـرأة  : من مفردات الثاقفني، عربية :ةالعقيَل      

الكرمية املخدرة، ووضعها الشيخ عبد اهللا البسـتاين  
  . املتزوجة: دة، يريدونمبعىن السّي DAMEمقابل كلمة 
  . العقيالت: واجلمع

فقيه حلـيب، مـات   : أمحد بن حيىي :العقيلي      
  .ه٤٢٤س

مل : مت املرأةَقصفة مشبهة من َع: عربية: العقم      
  .تلد فهي عقيم وعقيمة

ومسوا بالعقيم من الولد له من الرجال  أومن 
  .ال يصلح أن يكون له ولد

 أو عقلـو  أو(فكروعقيم : ]من استعارام[
  ...).إنتاجو أو أدبو

  . ام نسل من عقيمص األّئرٕف: ]من حكمهم[
ـ خۤي العۤم: يقولون :ّكٔع       ل هـالفقري  ر ووصّۤ
: ك، عربيةَبغّلك بشي وال ْبما بعّك: ك لضيعتوبدرَب
  . صرفه عنها: ه عن حاجتهعّك

  .للمطاوعة انعّك: وبنوا منها
  
  
  
  

: ي وبقولي وببِكشِكٕب: ]من كمام[ :اكَّٔع      
  . مدينة يف ساحل فلسطني الغريب: ةۤما وْخعّك

  .وُكٔع: وامسها يف السريانية
ل َمَح: ، يريدونكارٓوحط بْع: يقولون :كارْع      

: تابع أذيته، مل يستعملوها إال يف هذا التعـبري وعليه 
 كـرَّ : مصدر عكر عليه): العربية (» رْكالَع«حتريف 
  .ومحل
حلقوه اوالد عكـارة  : يقولون :ةكأراوالد ْع      

ـ الَع((حتريف : وأخدوا اللي معو ) العربيـة )) (ر ْك
ومحل، صدروها باوالد كأن  ّرك: مصدر عكر عليه
  .هلا أوالد وأرباب

عصا يف : ازةّكاز والُعّكالُع: من العربية :ازّكالٕع      
ا ف، وهم أطلقويتوكأ عليها، عصا األسُق ّجأسفلها ُز

  .ازةالعّك: الزج، وغلب أن يقولوا
  . العكاكيز والعكازات: واجلمع

  .وزّكالَع: ويف جند يسموا
ـ من ُي: بيةعر :امّكالٔع       م األعـدال علـى   عّك

  . احلمولة
ال وحرفـت  والتركية استعملتها مبعىن احلّم

  .املفظها إىل هّك
: عكر عليه: عربية تٓو،ببي عكرٓو: يقولون :رٔكٔع      
غلبه، وهم يسـتعملوا مبعـىن   : ومحل، وعكره كّر

  . وجده بعد عناء
، منع، حجز، ويف صّد: رٔكْع: نيةاويف السري

  .مثلهاالكلدانية 
  .ةة أعمى بقرۤنعكۤر عكرٓو: ]من تشبيهام[
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 عكـرو وحياة أبوك اللـي  ]: من كنايام[
  ).جعله جرذًا (وزقزق  اهلارون
: هالزيت طلع فيه عكر كتري: يقولون :الٔعٔكر      
  . خاثره: العكر من كل شيء: عربية

نيـل وعكـر   ! ْويل عليه]: من استعارام[
  . القناديل
ياعيين على هـالقوام  ]: من كمام[ :الٕعْكر      

: من العربيـة  )متل عْكر التني أو(متل عكر الزيتون 
  ). وهم استعملوها مبعىن اجلذر(األصل : الِعْكر

  .الٕعَكر: وهم مجعوها على
ة، من زيتون عكر ومّية ٕعْكٔر: يقولون :ۤكرالٕع      
: هالصفة املشبهة من عِكر املاُء وغـري : الَعِكر: العربية

  . ضّد َصفا
  . عكر: انظر

  .املاء الَعِكر: َعكور: ويف العربية
يصطاد يف املاء : واستمدوا من الغرب قوهلم

  .بصطاد باملّية العْكرة: الَعِكر، وهم يقولون
  .عكر زيتو ماحدا بقول عن]: من أمثاهلم[
  .مي عكرة ونفس جقرة]: من كمام[
فالن بنشـرب مـع املـّي    ]: من كنايام[
  .  رةالعك

  .صّيره عِكرًا: عّكر املاَء: عربية :ٔعكّٔر      
  .ْتعّكر للمطاوعة: وبنوا منه

ال تعّكريل . عيشتو لو عّكر]: من استعارام[
  .معّكرة كانت حياتو. هّوه بعّكر هناه بإيدو. صفوي
: اليونانية أكروت عن: من التركية :الٔعْكروت      

KERATOS :وقـد  . راغبةلصلة بني راغب والقّواد، ا
: وا جمازًا يف من يرون أنه يستحق لقبًا ذميمًايستعمل

  .ابين الزغري ما عم بسمع يل كلمة هالعكروت
  
  
  
  

  .العكاريت: ومجعوها على
  .العكروتة: وجعلوا مؤنثه
  .العكروتات: ومجعوه على
فيبنـون  : فالن ما يف أعكرت منو: ويقولون
  .منه اسم التفضيل
  .وا منه الفعلبن: عم بعكۤرت: ويقولون

  .العكرتة: ويقولون يف مصدره
  .ةاْملٔعكۤرت، واملعٕكْرۤت: واسم فاعله

  .ْتعكرت للمطاوعة: وبنوا من عكرت
  .الْتٕعكٓرت: ومصدر ْتعْكٔرت

عّكزوه حىت وصـل لبيتـو،   : يقولون :ٔعّكز      
وأخوه، ولوال التعكيز مامشي األمر،  زين أموواملعْك
اعتمَد : ملعىن) العربية(عّكاز الفعل على فّعل من الا بنو

  .على العكاز
  . األعّكز اسم تفضيل: وبنوا منه
  ).العربية(ْتعّكز للمطاوعة من تعّكز : وبنوا

  .التعّكز: وجعلوا مصدره
رّد : مصدر َعَكـس الشـيءَ  : عربية :الٔعْكس      

  .قبله: آخره على أوله، الكالَم
  .َعَكس: انظر

ألمر عكس ا: يقولون: ]من عثرات أقالمهم[
علـى  : خطأ، صـوابه : بعكس ما قلت ما قلت أو

  .عكس ما قلت
عكس  عكس وأحوالو فالن: يقولون :الَعْكس      
استمدوه مـن العكـس   : استعمال تركي: بعكس
التوفيـق،  دمة واستعملوه مبعىن الـنحس وقلـة   املتق

  .ال يساۤير: ٔدم أيعكسي ٔآ: يقولون
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ختالل ا: العْكس: »الزاهر«على أنه جاء يف 
  . األحوال وانقالا
من عكسٓو اشترى واتعّبى ونـزل  : يقولون
  .جاييه من غضب أبوه عليه السعر، وعكسو

قلبه، رّد : عكس الشيَء عْكسًا: عربية :ٔعَكس      
  .عطفه، جذبه: آخره على أوله، رأسه

  .عّكاس: والفارسية احلديثة مست املصّور
  .معكوسة –يالطيف  – أمورو: يقولون

  .عاكس وخشب معاكس: انظر

قحط عكسٓو هالطـاۤيش،  : يقولون :إلعْكس      
أرادوا مرفقه، مل جند هلا أصًال، ظين أم مسـوا ـا   

  .املتقدمة» عكس«املرفق ألنه يعطف مفصله كما يف 
  .الْعكاس والْعكوس والْعكوسة: ومجعوه على

: جتـاهني املخـتلفني  ومسوا األنبـوب ذا اال 
وري الصـوبا وعكوسـة   عكس ب: العكس، وقالوا

مَوِصل الذراع : بواري املي، مسوها بالعكس املتقدمة
  . يف العضد، والزاوية
بصري  اللي بقدر يبوس ْعكاسو: يقول األوالد

  .محامة
أزغر زغارنا بـدّق التـوم   ]: من كنايام[
  . باعكاسو

 عّكس عليـه، عّكـس لـو   : يقولون :ٔعّكس      
  .عكس بنوا على فّعل للمبالغة يف: أمورو

  .املعكّۤس: واسم فاعله
  .املعكسني: ومجعوه على

  . سةاملعْك: ومؤنثه
  .املعكسات: ومجعوه على

  
  
  
  
  
  

  .اسم تفضيل: وبنوا منه األعّكس
  .ْتعّكس للمطاوعة: منها وبنو

ال يغّرك أهل السوق وحتّسب ]: من لوحام[
على األقل ما يف كره ال يغّرك  بيناتن يف وداد أو أّنو

كل واحد صـايل  : فالن الاليغّرك يا أبويا جاري و
الفخ تيتصّيد، الزبون إذا وصل لواحد غـري أهللا مـا   

هي ما حـدا   -وبشدا– هالبضاعة شوف: منو بفلتو
حواها، فتح عينك شوف نوع قماشـتا، شـوف   
خيطا، شوف حبكتا، شوف التشكيلة عنا، وهـي  
دفترنا ملن بعنا وملن بعنا، شوف اشترى من عنا أهل 

وهي أسعارنا بتتحدى كل من قال أنا ببيع املوصل، 
اهر، اهللا رضي عليك وجابك هالبضاعة، ال يغرك املظ

والكالم على زر الصـرماي، وتعـا   ..... (و حمللنا
  ).فّيا شوف اخلوازيق اللي خوزقو

ْعٔجش مبعىن نطح، وهم : من السريانية :الٔعْكش      
  . أطلقوها على عجل البقرة

  . والْعكوشةالْعكوش : ومجعوها على
  .انظرها  .ّكوشالع: ولّطفوها فقالوا

وبيت َعْكش يف حلب يزاولون صنع احلالوة 
  .الطحينية وما إليها

 –ماشـا اهللا   –زنـودو : يقولـون  :ٔعكٔعك      
مسينة كعّكة السمن، : معكَوكة، يريدون ْمَعكَعكة أو

  .ِمسن، غلظ) عكا العربية(بنوها على فعفع من 
  .عكوك: انظر

  .الْتعكٓعك: عندهم ومصدره
  .األعكعك: وبنوا منه اسم التفضيل فقالوا

  .ْتعكعك للمطاوعة: وبنوا منه
وهالبسطون  .عكف العصاي: يقولون :ٔعَكف      
): العربيـة  (وغـريه  عكۤفة، حتريف عقف العوَد إلو

  .عطفه من طرفه، عّوجه
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  .انعطف للمطاوعة: وبنوا منه
اد بوزا كرمعكوف، صرماية اال أنفو: يقولون

  .معكوف
مجعه وشّده : عكم املتاَع عكمًا: عربية :ٔعَكم      
  .بثوب

  .انعكم: وبنوا منها للمطاوعة
  .العّكام: انظر

  .مجعه: وكمه: ويداين عكم يف العربية
ة عكۤمت ابنا وبقجتا وهّيـه مۤاشـيۤ  : يقولون
  .عكما جوزا

اشتريت من خانـات برّيـة   : يقولون :الٕعكّۤة      
زقّيق للسـمن  : العّكة: ة مسنة، من العربيةاملسلخ عّك

  .أصغر من القربة
الُعكك والِعكاك والُعّكات، وهـم  : واجلمع

  .قالوا الٕعكك والْعكاك والٕعّكات
مسـن،  : والعربية بنت العّكة من عكا اجلمُل

  .غلظ
والعّكة يف حضرموت مثـل حلـب لفظـًا    

  .ومعىن
متل  –ماشا اهللا  –هالولد ]: من تشبيهام[

  ).مسني(ّكة الع
اللحية اليت شـعرها يف   يسمي البدو :عّكوۤزة      

عّكـوزة،  : الذقن فقط وما سواها حيلق، يسـموا 
  . ولعلها من أن املتكلم ميسك ا كأنه يتعكز عليها

  .نوا على فّعول للتلطيف من العكشب :ّكوشالٔع      
  .انظرها

  .الْعكاكيش والعّكوشات: عوها علىومج
فالن متل العّكوش القۤليطي : ]من كمام[

  ).ألنه يرضع ويشبع وأمه توفر له األكل(
  
  
  

بنـوا علـى   : ْمعكٔوك زندو: يقولون :ٔعْكٔوك      
  .غلظ ومسن): العربية(فعول من عكا 

  .عك وعكعك والعكة: انظر

  .العكوكة: ومصدره عندهم
  .األعكوك اسم تفضيل: وبنوا منه
  .تعكوك للمطاوعة: وبنوا منه
  .كالتعكٓو:ه عندهمومصدر

حبل ُيشّد بـه،  ): العربية(من الِعقال  :َالگالْع      
وأطلقـوه   افًا على هلجة البدوگوهم جعلوا القاف 

على الربمي وحنوه يثّبت احلطاطة على الرأس، كمـا  
احلبل يربط به ساق اجلمل بفخذه كي : الگمسوا بالع
  .ال يتجول

  .االتگالْع: ومجعوه على
  .٥٣٥و ٢٣٧ص ٩٨س:انظر املقتطف

  .قبيلة من أرباض حلب :ۤالگالْع      
أطلقوها على القهوة املـّرة   :ۤاليّۤةگالقهوة الع      

ۤال املتقدمـة  گاحملكمة الصنع اشتهر بطبخها قبيلة ع
  .وإليهم نسبت

  .القهوة: انظر

  .العكيد: انظر :دگع      
 يلحق غزاة البـدو : من مفردات البدو :ٔلةگٕع      

ٕعرٔضـة،   لة أوگانطوين ع: ذا غنموا قال هلمفقري، وإ
مما عـرض   مما اعتقلتموه يف غزوتكم، أو يريد شيئًا

  .لكم من الغنيمة
  .التگالع: واجلمع

والريف والبلـد،   من مفردات البدو :ّيدگالع      
أطلقوه على البطل والشجاع واجلريء واجلسور، من 

  .ذه املعاين: ت التركيةيگيي
  .-كما يتبادر  -: العربية وليست من العقيد

  .يدةگالع: يد علىگومجعوا الع
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ـ ال: وقالوا ـ واهللا ع -وجليگ د يف لعبـو،  گ
يـد  گالفعل مـن الع ا بنو: د يف دفاعوگواحملامي ع
  .أبَدى بطولة: يريدون

: دبگدوا عالگلكن هدوليۤكة بتمع: وقالوا
  .يدگتظاهر بأنه ع: يد، يريدونگبنوا ْتمفعل من الع
  .دگاالسم من ع: دةگاَملْع: يدگوبنوا من ع

  .دّيةگاملع: كما بنوا املصدر الصناعي
عشـرة أضـعاف    يد عند البدوگوحّصة الع

  .غريه
  .تقّديدّية بگنّص هاملع]: من كمام[
يد گقحبة بني القحبات وال ع]: من أمثاهلم[

  .بني الشبكات
قبيلة أجاها غزو، ساقوا ٕبْلها : من أخبار البدو

اللي ساقوه تلت مجـال لبـدوي   وخيال، ومن مجلة 
  . يدگأريد الع: فقري، را للي غزوا، وصاح

  .ولگيد، گأنا الع -  
وم گمـال  –يا طويل العمـر   -جيَتك  -  

اجلوعانني وال يفهمون، أريد ياجلون من خريكـن  
  ).أطفاله: يريد(

  أش تريد ؟  -  
  .مجايل التالتة -  

  .فرّدها إليه
د موت إبنا ّمتت تعّل أم صاحل بع: يقولون :عّل      

  .أصابته العّلة: علَّ: تعّل وماتت طقيق عليه، عربية
  .انعّل للمطاوعة: وبنوا منها
  .شغلتك بتعّل القلب: يقولون

البنـات  : عني على تدخل احملّلـى بـأل   :َعْل      
  .ع: انظر  .عالعني

  
  
  
  
  

  ]:من أغانيهم[ 
  العبيسية  عالياۤدي الياۤدي الياۤدي        يابو

  .اليادي واليود: انظر

  !من غرامويانا! عاليانا يانا: هغري
نشرنا السـليقة  : حرف استعالء: عربية :ٔعَلى      

 إلـو : على سطوح بيتنا، وقد يكون االستعالء جمازيًا
  .علّي حق

: وهم قد خيتصروا فتبقى العـني وحـدها  
  .عبيت أهَلك واۤصل، عالعصفورّية

  .ع: انظر

االستعالء احلقيقـي   وتستعمل جمازًا يف غري
  :واازى فتكون

 أو(اهللا يرضى عليك : »عن«ملعىن ااوزة كـ  -١
  ).يرضى يل عليك

  .على إمهاَلك الزم جيازوك: ملعىن التعليل -٢
  .زلغطوالو على طولو]: من كمام[
على سواد عينيـه،   ما حّبو]: من كالمهم[ 

  ! يا مجاعة! على إيش كل هالقتال. عالفايدة حّبو
 –على فقرو –فالن : »مع«ملعىن املصاحبة مبعىن  -٣

  . ْتربَّع
  .على شراميطا غّناجة]: من كمام[ 

  .على إياَمك انعّزينا: »يف«ملعىن الظرفية مبعىن  -٤
  . مرقت على دكانك وما شفتك: ملعىن التعدية -٥
  .عفيت عنك على أن التعيدا: ملعىن االستدراك -٦

  :، وذلك إذا»قفو«وقد تكون امسا مبعىن 
اشتريت خيار من على ضهر : »من« بـسبقت  -١

 .اجلحش
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 .ووشوشٓو أجا لعلى أدنو: سبقت بالالم -٢
عليك » الَزم«وقد تكون اسم فعل أمر مبعىن 

  .باللحم الضاين
 إذا شخ الولـد كـو  : وقد حيذفون متعلقها

  ).أي املسؤولية عليكي(عليكي 
] انيهممن أغ[ ا كثريًا وعلى هذا استفتحوا

علـى  . دلعونـا على دلعونـا وعلـى   : على تقدير
على عمّيم على . ة البّني أخدوا حبييب مّنيگدگياْمد

عالرٓوزانا عالرٓوزانا كـل  . ْعمام بيضا ومحرا يا سالم
  .عاملاين املاين املاين، عاليادي اليادي اليادي. اهلنا فّيا

ٔعَلْي، ٔعلۤينا، : مع الضمري» على«ويصرفون 
 أو(ن ليكي، عليكن، عليه، عليهـا، ٔعۤلـيهٓ  ٔعلۤيْك، ع

  ).ٓينٔعۤل
يف السـريانية َعـْل، ومثلـها يف    » على«و
  .الكلدانية

  .َعْل: ويف العربية
  .يلۤإ: ويف اآلشورية البابلية

: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 
  .عال

  .َعْل: اريتگويف ملحمة أو
على اإلطالق، على التحقيق، على : ويقولون

ل، على اخلصوص، على الدوام، على راسـي  التفصي
وعيين، على الرغم، على السـوية، علـى عـادتو،    
عالعميا، على غفلة، عالفٓور، على قّدو، على ماتقدم، 

  ......على هادا، علّي أنا، على خبتك
فالن مٓعن مٓعن عۤلـيٓهن عۤلـيهن   : ويقولون

. مّني وعلـيّ : ينعل الزعالن). ال مبدأ له: يريدون(
ياسالم . عفرم عليك. عليك براو. عليك مّنو أنته ما
اإللـك  . وعليه مّنو .بتروعلى كيس حالك. عليك

  .بصلك والعليك بّدك تدفعو
  
  

َعلـي   »َعَلى وَشـك «يف ] واملتنّدر يقول[
  .عفرم على دَنَبك الكّموين: ، ويقولوشك
مصدر : -ويقصر  –الَعالء : من العربية :الٕعال      
  .ارتفع): العربية(عال 

من عزمان : ُمّدع قولهويتندرون فينسبون إىل 
يف اجلـب،   وقت اللي زّتوه أخوتو: دهارون الرشا

يانار كوين بردًا وسـالمًا علـى   : وأجاه الندا مالعال
  .عيسى بن أيب طالب

  .رفعه: َعّلى الشيَء: عربية :ٔعّلى      
  .َتعّلى، وهم سكّنوا: ومطاوعه العريب

  .املْتعلِّني: ي، ومجعهاملْتعلِّ: واسم فاعله عندهم
  . املْتعْلية، ومجعه املتعْليات:ومؤنثه

  .َتعلِّي وَتْعلَية: واستمدت التركية
من عّالكي ؟ !: قال ال يا مرا]: من أمثاهلم[

  .حّسٓو بعلّيه البعجبو. وبيت امحاكي ؟ جوزك مو
  . عصفوري عّلى وطار]: من أغانيهم[
ـ  -يا مرا  –اطلقي ]: من كمام[  ي وعلِّ

يإمن بـىن  . صوتك ال فرشة حتتك وال حلاف فوقك
  .وعّلى

 وّصلنا بالسالمة على راسو]: من أهازجيهم[ 
  .عالمة

حتت القلعـة   يعّلي درجاتو]: من توريام[ 
  ).يشنق فيهما: باب الفرج، يريدون أو(

  .من أمساء ذكورهم :عالء الدين      
  .دواءال: من مفردات الثاقفني، عربية :الِعالج      

  .واستمدا الفارسية والتركية
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ومجعـوه علـى   . بائع العلف: عربية :ّالفالٔع      
  . العالفني والعالفة

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

  .االرتباط: عربية :الٔعالقة      
  .عالقت: واستمدت التركية

 :واستمدا األلبانية مـن التركيـة فقالـت   
ILAKA.  

تـوّترت  : مواستمدوا مـن الغـرب قـوهل   
  .العالقات

  ؟أّشي عالقتك فيين. صاحب العالقة :يقولون
بنوا على َفّعالة من عّلق وأطلقوها على  :العّالقة      

  .املشجب تعّلق عليه الثياب، منها الثابتة ومنها املتنقلة
  .العّالقات: واجلمع

  .انظرها  .التعلوقة: وقد يسموا

ـ گهادا : يقولون :العّالك       ّالك بقـّص  ّرار وع
مـن  ): العربيـة (وبشٓبر عالفاضي، جماز من العّالك 

ميضغ العلك، كأن الكالم اخلايل من معىن وفائـدة  
  .يشبه مضغ العلك ال طائل عنده

  .الٕعالّۤكني والعّالكة:واجلمع
  .العّالكات: العّالكة، ومجعها: واملؤنث

جيلب العلك اخلـام مـن بلـدة سـاقز يف     
  .منه من أمريكا كما جيلب املصّنع.األناضول

اشـترى جبۤسـة عـالعالم،    : يقولون :المالٔع      
على أن يشرطها ليعلم أداخلها أمحر وجيد : يريدون

  .السمة واألمارة: أم ال، عربية
: ينادي بيـاع اجلـبس  ]: من نداء باعتهم[

  .*عالعالم يا َجَبس
  
  
  
  

                                                
 .م وعالسكين ياجبسعالعال: وقد ينادي -  *

السمة واألمارة، : الَعالمة: من العربية :العالۤمة      
  .ما ينصب يف الطريق لُيهتدى به: ومنها

  .العالمات: واجلمع
  .عالمة، ومثلها الفارسية: واستمدت التركية

ومسوا ا الورقة توضـع مكـان وصـول    
  .القارىء يف الكتاب

كما مسوا ا ورق الذهب الرقيق يلصق على 
جبني الولد الذي ختم القرآن، كما يلصق على بعض 

  .املأكوالت إعالن أا ممتازة
 وّصلنا بالسالمة على راسو]: أهازجيهم من[
  .عالمة

. وجوه الكرامات إال عالمات]: من أمثاهلم[
  .وقعة السالمة إال عالمة

فالنـة وعالّنـة، ال   : واملؤنث :ْفالن وٕعّالن      
الظاهر :تستعمل إال يف هذا التركيب، حتريف الَعالين

  .أمره
: بيـة من مفردات الثاقفني، من العر :العالنيّۤة      
خـالف  : مصدر َعَلن األمُر): دون تشديد: (الَعالنية
  . خفي

  .عالنيت: واستمدت التركية
ما : الِعالوة من كل شيء: من العربية :الْعالۤوة      
  .زاد عليه

  .واجلمع الِعالوات، وهم سّكنوا
ِعـالوت، ومثلـها   : واستمدت التركيـة 

  .الفارسية
  .ِعالوة غالء املعيشة :يقولون

ضرب احلجر ضرب عّالوي : يقولون :الّۤويالٕع      
فعـل عـال،    ضربة عّالوّية، بنوا على ٕفّعۤايل من أو

  .رتفاعإىل العالء وااليريدون النسبة 
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فالن ضاربا ضربة عّالوية، ]: من استعارام[
  .يظهر مبظهر أعلى من حقيقته: يريدون

وأنـا بعـرف    –بعرفوبعرفو]: من لوحام[
يون الشب اللي عاقد البـاپ ه بعرفو –مشس بالدي 

 وبإيـدو  واملطوّۤل زوۤالفٓو واملعّرض اكمام بنطلونـو 
املعّلقة بـني   زردة من دهب، وبلفت النظر سيكارتو

 قلـت للـك، بعرفـو    ونوعا نوع غايل، مو شفافو
هالنوع مالسيكارة بشربوملا بكون مع ناس وۤجبيـب  

الوّراين باكيت ماجلنس الـواطي، وكـل    بنطلونو
متثيل بتمثيل، حـىت إذا شـرب    ناتووسك حركاتو

ل بشربا نّص ساعة وهّوة بّرات الدكان، كازوزة بطّو
 –! يا صاحيب -عم بقول للناس شوفوين، هادا  كأنو
بنعرف وبنقرف  ضاربة ضربة عّالوّية، وهادا مو مو

  . ن إنسان طبيعي وحمترمكا مّنو، وأش عليه لو
بـاملالن   وبـو يسـتر عي  بلكن الفاضي حب

  .دبگال
املعّلبات، : بنوها حديثًا من العلبة وقالوا :ٔعّلب      

أطلقوها على املواد اليت حتفظ يف العلب املفّرغة مـن  
  .اهلواء كي ال يفسد ما فيها
  .ْتعّلب للمطاوعة: وبنوا من عّلب

  .٣٧٥و ٢٥٩ص  ٥١س: انظر املقتطف

إناء ضخم من جلد : الُعلبة: من العربية :ۤلبةٕعال      
  .م أطلقواخشب، وه أو

: الُعَلب، وهم رّدوا، وقالوا أيضـاً : واجلمع
  .العلبات

  .الٕعَليب، وهم رّدوا: وصانعها وبائعها
  . وبيت العليب يف حلب

  .العلبّية، وهم رّدوا: واجلمع
 وخان العلبّية وسوق العلبّية تدخلـهما مـن  

  .منفذ سوق العّطارين اجلنويب
  
  

: دانيـة عولبٓا، ويف الكل: يانيةروالعلبة يف الس
  .عولۤبا

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

علبة مي، علبة عّطـار،  : ومن أنواع العَلب
علبة لنب، علبة دبس، علبة السكر، علبة الشاي، علبة 

  .... الكّمون، علبة الربنوطي
علبة سـيكارة، علبـة   : ومن أنواعها احلديثة

  ....سردين، علبة طون، علبة جامبون
  . بالعَلبالدهب ]: من نداء باعتهم[
العّطار ما ببيع إال من علبتـو،  ]: من أمثاهلم[

  .لوال علبة السنامّكي كانت األحوال بتبّكي
قامـت املنّيلـة تتحـوس    ]: من كمام[

  .كسرت العلبة وخرقت القادوس
  .العلك يف هلجة البدو :الٕعْلچ      

  .العلك وعلك: انظر

 َعَلس: وبعض الريف يقول بعض البدو :ٔعَلس      
دون إدام، ويف : أكلـها وحـدها  : اخلبزة، يريدون

  .يشربه أصاب ما يأكله أو: علس: العربية
  .انظرها  .َعّس اخلبزة: وهلجة حلب

: َعَلث الـربَّ بالشـعري  : وقد يدانيها بالعربية
  .انظرها  .خلطه، والغني لغة

  .أطعمها: علف الداّبة: عربية :ٔعَلف      
  .اَملعَلف: واسم املكان

  .اَملعاِلف، وهم أمالوا :ومجعه
  .انعلف للمطاوعة: وبنوا منها

  .ماتطعمه الدواب: عربية :الٔعَلف      
  .األعالف: ومجعه 

  .انظرها  .وبائعه العّالف
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  .وبيت العّالف يف حلب
  .َعَلف: واستمدت الفارسية

  .٤٦ص ١٠عدد ١٨س: انظر جملة األديب

شـطن  اهللا ينعل كل مْب]: من دعائهم[ :الٕعْلق      
النفيس من كل شيء، : الِعْلق: وكل عْلق، من العربية

وهم أطلقوها جمازًا على من َحُسن وجُهـه وغـدا   
  .يرغب فيه

: وهم سـكّنوا وزادوا ... الُعلوق و: واجلمع
  .العلوقة

  .انظرمها  .علقن وتعلقن: ومن العلق بنوا

بتعرف العلق منني : قال لو]: من كمام[
  .لقّدام شّرابة طربْوشوبتكون : ببان ؟ قال لو

دويبة سوداء تعـيش يف ميـاه   : عربية :الٔعٔلق      
وكان بعض احلّالقني يعرضها يف زجاجة ماء . األار

ليداوي ا من ينصحه الطبيب، فتعّلـق يف موضـع   
  .املرض وتكّلب يف اجلسد ومتتص الدم بفمها

  .الَعَلقة والعَلقاي والعَلقاية: الواحدة
  .والعلقايات العلقات: واجلمع

وكان بعض األوروبيني يريب العلق ويبيعـه،  
ويغذيه بأن يطرحه يف حوض ويشتري هلا ما شـاخ  

  .ياهلا قساوة. من الدواب يلقيه يف احلوض
ألف  ٣٠وبعض بائعيه يف باريس يبيع شهريًا 

  .علقة
: علقٓا وعۤلقتٓا، ويف الكلدانيـة : ويف السريانية

  .علقا وَعَلْقتا
  .لوقهْع: ويف العربية

تعّلـق،  : َعِلق الصيُد باحلبالة: من العربية :ٕعۤلق      
  .َنِشب فيه: الشوك بالثوب
وهـم سـكّنوا   ، ......العلوق و: واملصدر

  .الَعَلقان: وزادوا
  
  
  

  .انظرها  .العْلقة: وقالوا من اسم املرة

العلقانـة صـفة   : الٔعْلقان ومؤنثه: وبنوا منه
  . مشبهة

، علـق علقـة   ٕعۤلق بذهين]: من كالمهم[
، علقت الْقتۤاۤلة يف احلارة، اللي )مسّخۤمة أو(حمشٔورة 

  علق باحلبوس علق، أّشي هالعلقة ؟ 
كل مـن   أو(ٕمن خۤلق عۤلق ]: من حكمهم[
  ).خلق علق

جعله : بالشيء  وعليه عّلق الشيَء: عربية :ٔعّلق      
  . معّلقًا به

عّلق النار، وعّلق على َنصبة الـرز،  : وقالوا
  .ق عاحملشيوعّل

  .خط تعلبق: وقالوا
  .التعلبق: انظر

  .خط نستعليق: وقالوا
  .نستعليق: انظر

عّلق على األمر : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .أمهية كبرية، وعّلق عليه األمل الكبري

قبول معّلـق علـى   : ومن تعبريات احلقوق
شرط، القضايا اجلزائية احلكم فيها معّلق علـى إرادة  

  .احلاكم
عّلق فانوس علـى بـاب   ]: مهمومن كال[
عّلـق صـورة أبـوه    . عّلق آرمه على دكانو. دارو

آية الكرسي  أو» يس«عّلق سورة . املرحوم بدكانو
عّلـق  . عّلق املناشف يف الشمس.القطعة عاحليط أو

عّلـق  . عّلق عالطبخة .الّشمسّية والربدسويف التعلوقة
عّلقـوا  . إۤي عّلق الرهن إذا كنـت بتـراهن  . النار
فالن ما عّلـق وال يـوم مـن    . حش وما أكلللج

وعلى مسانا وعلى ديننا (عّلق علينا هالثقيل . رمضان
  ).وعلى خلقتنا

: ن يستحم يف احلّمام حني يقولويسخرون مم
ألن عّلق حتتمل معىن عّلق العليق ) املناشف: أي(علّۤق 
  .أيضًا
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ليش قۤالۤبة خلقۤتك من عبكرا ]: من كنايام[
: أي(حلمة منشحة على أنفك؟ ومعلقة نص اوقيت 

  .فالن ما بيعرف بعّلق امسو). مشمئزة
أجا حللب وايل ما بيعرف بعّلق  أّنو وحبكو 

 ٨املكتوجبي يكتب  َحَسن، بقولوا عّلمو مسو، وامسوا
  . مث يصل بينهما خبط أفقي ٧مث بعد مسافة يكتب 

حسـن   خمتار القصيلة وامسو]: من لوحام[
 متلو، على أّنـو  م يعّلق امسومسع حبكاية الوايل وتعّل

أجا حّفار ختومة هندي وفتح دكان زغـرية قـدام   
 وكان خّطو) هّلق اخنرب(الشيخ بقالوة يف السويقة 

كوّيس وبياخد يف حفر اخلتم عن كل حرف قـرش  
: واحد داك الزمان، ومسع فيه صاحبنا هادا وقـال 

يل ختم من شان إذا أجتين معاملة وأنـا   واهللا ألحفر
يف البيت ختتما مريت عّني، وأجا لعند اهلنـدي   ماين

  .مسوا  لورحيف وطلب مّنو
 امسك ؟ أشو -
 امسي َخس -
 خس  جامن يف حدا امسو -
احفـور خـس   ! بتسـأل  ليشجامن أنته  -
 .والسالم

وأجا بّدوحيط النقطة فـوق  » حس«وحفر 
  .بس هالنقطة حط اللي ياها يف الَدَنب: اخلاء قال لو

: هزج األوالد يف رمضـان ي]: من أهازجيهم[
دّمك دّم اخلرتير، بعلقوك ! يا دّالق الدم! مفطر ياَسم
  . بألف جرتير

  .مفطر ففيها صيغة أطول من هذه: انظر

عباب  تعليق نضوة احلصان]: قادهمتمن اع[
  ).وهي اعتقاد اورويب(الدار جبيب اخلري 

  
  
  
  
  

  ]: من مناغاة أمهام[
  ب السّقاطة وادٓخل بايدي علقت املنٓخل        ْقۤلي

تقوهلا وهي تؤشر بيدها إشارة التعليـق والقلـب   (
  ).لتشغل عينه مبنظر فال يبكي

احلنظل، املر عمومًا محًال على : عربية :ْلٔقمالٔع      
  .احلنظل

  .هالعّجورة علقم: يقولون
، بعـدها  -انظرها  -» العْلق«نسبة إىل  :الٔعْلقۤنة      
  .انظرها  .»ۤنه«

علقنات، يالحظ الفتح يف املفـرد  واجلمع ال
  .أنه بالّردة» نه«واجلمع، وأصله دون 

  .اسم الواحدة من َعِلق: عربية :الٔعْلٔقة      
ق: انظر   .ٕعۤل

علقة أعمى بقرنة، علقـة بـدوي   : يقولون
  .بصالة التراويح

الشيخ علقـة وأبـوه    رفعو: يقولون :الٔعْلٔقة      
وا العلقة على أن السرسري رفعوه علقة بالقلّٓق، أطلق
 :-انظرها  –بالفلق تضرب رجال املذنب بعد حصرمها

من العلقة املتقدمة، على أن الدكتور أمحـد عيسـى   
السـيف   بالسـوط أو » َحأله«يرى أن العلقة من 

  .مبعىن ضربه به) العربية(
كل صمغ ميضـغ  : الِعْلك: من العربية :الٕعلك      

 ستق والسروكصمغ الصنوبر واألرز والف: فال ينماع
  .والبطم

: الُعلوك واألعالك، وهم يقولـون : واجلمع
  . الْعلوك والْعالك

الٕعلۤكـة  : الِعلَكة، وهم قـالوا : والقطعة منه
  .والٕعلكاي والٕعلكاۤية

   



٤٣٤ 
 

  .ومجعوها على العلكات والعلكايات
  .العلكة: انظر

  .الْعلوچ: الٕعلچ، ومجعه: يقولون والبدو
جزيرة يف حبر : وجيلب الطبيعي منه من ساقز

  .إجية
  .كما جيلب املصّنع منه من أمريكا

  .املستكۤا: انظر

مـن نـوع    الذي هـو (العلك ن ويستعملو
يدخلونه يف طبخ : يف مايلي -املستكا عدا عن املضغ 

الراحة والكرامّال، ومتييع اجلبنة اْملسّيخة، ويف جبـل  
عجني بعض الكعك، ويف تقطري بعض أنواع العرق، 

  .بعض أنواع العطوركما يستعمل يف 
  .ويف اليونان يعملون مرّبى املستكة

ويف بريوت يدخلونه يف عجـني الصـفحة   
  .بدبس الرمان

ويف سوق العطارين يباع علك بلدي يتخـذ  
والقرباط،  رخيص يعلكه البدو من صمغ البطم وهو

  .جيمنه، أما املر فيستعمله البصمه هذا احللو
لغايل، مث ًا مييعه باملاء اقدمي جيوكان البصمه

األبـيض، مث  يف مائعه قالبًا يرقمه على النسيج  يغمس
حمل الرقمة هذه بياضـًا ألن   يصبغ هذا النسيج فيبقي

  . العلك مجد وحال دون االصطباغ العام
وعلكـة،  : وحيقرون من يكثر الكالم بقوهلم

  .وعلكة متعطك
علكة الـّدب قنطـار، ال   ]: من كمام[ 

  .قمانتاخد العلكة إال من مت اجل
بالصرامي يـا  : ينادي بياع العلك ويف محاة

شراء الصـرامي العتيقـة مقايضـة    : يريد! (علك
، وكثر استعماهلا حىت غدت رمـزًا علـى   )بالعلك

انزلوا عليـه بالصـرامي   : التهجم على شخص مبعىن
  .ضربًا

مضغه والكه : َعَلك الِعلك وحنوه: عربية :َعَلك      
حّركـه  : لفرُس اللجاَمعلك ا: دون أن يبلعه، وجمازًا

  .يف فيه
فالن : ويقولون: »القول املقتضب«جاء يف 
  .رّدده: َعَلك يف كالمه
  .انعلك للمطاوعة: وبنوا منه
  .األعلك اسم تفضيل: وبنوا منه

العـّالك،  : ويقولون ملن يكثر الكالم الفارغ
  .العولكة للجلجة اللسان: والعربية تقوله وتقول

  .العّالك: انظر

  .لعّالكةا: ومؤنثه
يعِلـك ويعُلـك، وهـم    : ومضارعه العريب

  .بعۤلك وبعٓلك: يقولون
  .اعۤليك واعٓلوك: وأمره عندهم

  . َأَلك مبعناها: ويداين َعَلك يف العربية
علك كتري وماحـدا رّد،  ]: من استعارام[

بعلك : صعبة علك مصدِّي، خشب املطرۤاف جنارتو
  .فيه املنشار وبعلك

اليهـود متـل علـك    بۤيع ]: من تشبيهام[
  .اجللود

أقرع ُبو، نـادبو، دّقـاق   ]: من كمام[
أقرع هـذا،  : أي(الطبلة، عّالك اجللدة، شّراق خمطتو

التركية مبعىن من هـذا  ، »دربو نه«حتريف » نادبو«
  ).نكرة أي هو
بنوا من علك على فّعل ملعـىن علـك    :ٔعّلك      

  . تكلم مبا ال طائل حتته: العلك اازي أي
  .ْتعّلك للمطاوعة: نوا منهوب

  ...ال تعّلك كتري كٓو: يقولون
أطلقوها اسم الواحدة مـن املصـدر    :الٕعلۤكة      

  .العلك وأرادوا ذا املصدر اسم مفعول
  .العلك: انظر

   



٤٣٥ 
 

علكـة ْتۤشـْكۤلس   : ومن ضروب العلكـة 
  .األمريكية احملّالة واملنّكهة

واجلّديون يف حلب ال ميضـغون العلكـة،   
البعلك علكة ماالوالد بتطلـع دقنـومن   : ونويعتقد
  .ورا

  .شغله، ّهلاه به: عّلله بكذا: عربية :ٔعّلل      
  .تعليل أمزجة العباد صعبة: يقولون

 –انظرها  –اْملعّلل : ومسوا بعض حلوى األوالد
  .اُملعّلل به: على تقدير

عم بعّلل : من مفردات الثاقفني، يقولون :ٔعّلل      
بـّين  : عّلل الشيَء: فع بالعسر، عربيةعن الد تنّكٓلو

  .علته وسببه
  .تعليل: واستمدت التركية

  .املعرفة: الِعْلم: من العربية :الٕعْلم      
  .الُعلوم، وهم سّكنوا: واجلمع

  .ِعلم وُعلوم: واستمدت التركية
  .ومثلها الفارسية واألوردية

: طان عبد احلميد حتـت القلعـة  وبىن السل
أدب،  -علم : ونقش يف واجهتهاة العسكرية يدالرش

  .عمل الدّب: وقرأها بعضهم
  .علمي وعلَمك بالسوا: يقولون

العلم يف الِصـَغر كـالنقش   ]: من حكمهم[
ياقاري العلم بني . الذوق فّضلوه على العلم. باحلجر

  .العلم حبر. اجلاهلني خطا
وضـعوه علـى   : اصطالح تركي :عْلم وخرب      

  .وثيقة التسلم
علـم   مصاري وأخدت مّنو توعطي: يقولون

  .وخرب
الرايـة،  : من مفردات الثاقفني، عربية :الٔعَلم      

  .شعار الدولة
  
  
  

  .األعالم: واجلمع
  .األعالم عند اإلسالم: ٢٥٩ص: انظر التذكرة التيمورية

اجلبل الطويل، مل يستعملوها إال :عربية :الٔعَلم      
مّد مـن  املست(أشهر من نار على َعَلم ]: مثلهم[يف 

  ).العربية
يقع بني قرلـق  ]: من أحيائهم[ :َعَلم الشرق      
  .يف احلي معتقد فيه ر، مسي بلقب دفنيكعسوقاضي
مـن  : اصطالح تركي حلامل الَعَلم :الَعَلمٔدار      
مالك : الفارسية »دار«الراية، ومن ): العربية ( الَعَلم 
  .وصاحبه ومتوليه الشيء

  .سنجقدار: ومثله
عرفه، تيقنه، : َعِلم الشيَء وبه: من العربية :ۤلمٕع      

  .شعر به، أدركه
  .الِعلم، وهم ردوا: ومصدره

  .العاِلم، وهم أمالوا: واسم فاعله
العاملني، والُعلماء، وهم قالومها مـع  : ومجعه

  .تسكني األول ورد الثاين وقصره
  .العاْلۤمة: العاِلَمة، وهم قالوا: ومؤنثه
  .العاْلمات: ومجعه
  .لعليم مبالغة يف العاِلموا

  .املعلوم: واسم مفعوله
  .األعلم: واسم تفضيله
  .انعلم للمطاوعة: وبنوا منه

ِعْلم : واستمدت التركية والفارسية واألوردية
) الالئق بالعـاِلم (: وُعَلما وعاِلمني وعليم وعاِلماَنه 

  ).غري معلوم( :ومعلوم ونامعلوم
لكلدانيـة  ْعَلـم، ويف ا : وَعِلَم يف السريانية

  .مثلها
  .معلوم معلوم: يقولون لإلقرار بصحة ُمدََّعى

   



٤٣٦ 
 

من . معلومكن ومعلوم حضرتكن: ويقولون
يظنون أم (مابعلم حبالك غري اهللا وجارك : توسالم
  . خبز وماء أكل العلماء). يسجعون
عيواظ يسّلم يف اخليمة علـى  ]: من شعرهم[
  :كراكوز

  لوتعلِم األرُض يف من زاَرها فرحت
  واستبشرت مث باَست موضَع الَقَدِم                    
  :ًةـاِل قائلـوأنشدت بلساِن احل

  أهًال وسهًال بأهِل اجلوِد والَكرِم                      
جعلـه  : عّلمه الصنعَة وغريهـا : عربية :ٔعّلم      

جعل له أمارة يعـرف ـا،   : يعلمها، عّلم له عالمًة
ّلم عليه أهل السقاق يسـّبوه،  َع: وهم يقولون أيضًا

شوف السـّياف  : سّلط عليه، كما يقولون: يريدون
وعّلم ! الطربوش التومي عّلم على اللي بلعب معو أبو

علّّـم  : أصابه بضربة، كما يقولـون : فيه، يريدون
شرطها ليتبني حال داخلها، كمـا  : اجلبسة، يريدون

ال تعّلم حدا يتطاول عليك كوبركبـوك،  : يقولون
التطعـيم عّلـم يف   : د، كما يقولونال تعّو: ونيريد

  .السجر، يريدون أّثر فيه
  .اْملعلِّم: اُملعلِّم، وهم قالوا: واسم فاعله

  .اْملعلمني: اُملعلِّمني، وهم قالوا: ومجعه
  .اْملعلمة: اُملعلِّمة، وهم قالوا: ومؤنثه
  .اْملعْلمات: ومجعه

  .تعليم وتعليمات: واستمّدت التركية
  .فارسية واألورديةومثلها ال

: واستمّدت األلبانية تعليم من التركية فقالت
TALIM:مبعىن تدريب اجلند.  

  
  
  
  

وضعهما » دار املعلمات«و» دار املعلمني«و
األتراك للمعهد يدرس فيه أصول التـدريس عـالوة   

  .على الربنامج الثانوي
  .التعليم يف العامل العريب: ٧٧ص ١٠الد: انظر جملة الكتاب

  .َتعّلم، وهم سّكنوا: العريب» َعلَّم«وع ومطا
: »شفاء الغليـل «يف ]: من عثرات أقالمهم[

  .عّلمت على الكتاب، خطأ، صوابه، أعلمت
  .»تذكرته«قاله ابن هشام يف 

علّۤم على كالمي، راحـوا  ]: من كالمهم[
  .العسكر عالتعليم، أجانا تعليمات جديدة مالوزارة

: مسألة قالوا إذا عّلموا أحدًا]: من متجكام[
  .َبال تعليم ساِوي هۤيك

: أي(َبعلمك وبآكل من بيتنا ]: من كنايام[
أمي ما علمتين أنام بّرا، راسي مْعّلم عاللطم، ). جمانًا

  .راسي ْمٔقرٔقع
 ال جتور عالَنـْدل بتعّلمـو  ]: من حكمهم[
نة بـتعلم اللباقـة   گالزن. القرش بعّلم اللقش. املرجلة

املال الداشـر بعّلـم النـاس    . والفْقر بعلم العجاقة
النقطـة  . من عّلمين حرفًا كنُت له عبـداً . عاحلرام

 ما حدا خلق من بطن أّمـو . الدامية بتعّلم يف احلجر
  .ْمعّلم

ما علمتين : َتنِّي قال لو: قال لو]: من أمثاهلم[
اْملعلَّم . القّط اْملعّلم عليك وين ما شافك ْبنوِّي. أمي

 جوزك متـل  . ّز زّناروعلى أكالتك كل ما شافك
اضروب . وابنك متل ما ربيتيه) عودتيه أو(ما عّلمتيه 

  .هالطينة باحليط إذا ما لزقت بتعّلم فيه
عّلمناه عالشـحادة سـبقنا   ]: من كمام[
  .عاالبواب

   



٤٣٧ 
 

أطلقوه على الذي : اصطالح حديث :الٕعلَماين      
، وليس يف العربية »الرائد«كما يف  –ليس رجل دين 

مان فينسب إليه، وظـين أـم أجروهـا علـى     عل
ٓعلٓمٓيٓنا مبعىن الَعـاَلمّي، الـدنيوي، غـري    : السريانية
  .الكنسي
يف اجلرايد، وعم بعۤلن  إمسو علنو: يقولون :ٔعَلن      

حتريـف  : افطارٓو، والبعۤلن عن بضاعتٓو بتعرفا الناس
  .أظهره): العربية(أعلن األمَر وباألمر 

َلن، ومنه املزاد العلـين  الَع: ومصدره عندهم
  .واحملاكمة العلنّية

املرض الشاغل، اَحلَدث :الِعّلة: من العربية :الٕعلّۤة      
  .يشغل صاحَبه

عّلت واستعملتها مبعـىن  : واستمدت التركية
  .العيب والنقص

  ILÈT:واستمدا األلبانية من التركية فقالت
  .مبعىن العيب والنقص

  .، وهم رّدوا فيهماالِعَلل والِعّالت: واجلمع
  .على عّالتو قبلو]: من كالمهم[
وأصـله  (الربد سبب كل عّلة ]: من أمثاهلم[

عّلة املوت ماال دوا، املا ). الربد والٕقلّۤة سبب كل علة
  .بياخد من ملتٓو مبوت بعلتٓو

أمحد مـا   ٔهلّٔق فهمت ليش أبو: يقولون :الٕعّلة      
الن من طاهـا  زع أّنو عم جبي عالسهرة، تۤاري علتو

: الِعّلـة : اللي متسخر عليه هديك الليلة، من العربية
  . الَسَبب

  .الِعَلل، وهم رّدوا: واجلمع
: السبب، ويف الكلدانية: ۤعلتٓا: ريانيةلسويف ا

  .َعْلَتا
  
  
  
  
  

  .ٕعلّۤة الٕعَلل: ويقول الثاقفون
حتريف َعِلـي  : من أمساء ذكور األكراد :ٔعلٓو      

  ).العربية(
  ]:انيهممن أغ[

  !حولك رجاجيل يابا!         ال تفتكر ياعلو
بّدك تساوّيا غصب العّنـك  ]: من كنايام[

 وعليك دوسة دبكة علو: يريدون( وعليك دبكة علو
  ).ور بقوة وطئهاهاملش

  .االرتفاع: الُعُلّو: من العربية :الٕعُلّو      
 علّوا تزورنا نكسب: يقولون: ٔعَلؤّاه أو :ٔعَلّوا      

ما طلقت مريت، يستعملوا ! وجوَدك، علّواه يازمان
  :، ويف أصلها املذاهب التالية»ليتک «أداة التمين 

ومـن   » َعَلـى «حنت من عني : أا من العربية -١
  .حرف التمين: »لو«
٢- حرف : »لعّل«لغة يف : من َعّل: من العربية اأ

الـيت   اختصرت إىل الواو» وليت«الترجي، بعدها 
  .فتحتهاأطلقت 

: ألَوى فالن: »املنت«جاء يف : »َوىَأل«أا من  -٣
  .أكثر التمين، جعلت مهزا عينًا

أصلها : قال األستاذ مصطفى عبد اجلواد العراقي -٤
مبعىن أتوّجع، وكـل  » واه«التنبيهية، ومن » أال«من 

  .ما تقدم عن العربية ال صحة له
  .ليتعسى و: مبعىن» َهْلَوى«: أا من العربية -٥
ليت ومثلـها  : مبعىن» ْلَوْي«: أا من السريانية -٦
  .»َعَلى«مبعىن ليت كالمها سبق بعني  » ۤإُلو«

ن علـو  :»املنت«جاء يف : من العربية :الٕعْلٔوان      
زنـة  : كـالُعنوان : عنونه، واالسم الُعلوان: الكتاَب
  .ومعىن

   



٤٣٨ 
 

معـرٔوج،   خط ْمعلـوج أو : يقولون :ٔعْلٔوج      
عـدم  : معروۤجـة، يريـدون   معلوۤجـة أو وسطور 
  : مل جند هلا أصًال، ويف أصلها مذهبان، االستقامة

أم بنوها على فعـٔول مـن َعَلجـت الناقـُة      -١
  .انظرها  .من عرج يف سريه اضطربت، أو): العربية(

مال عن : فرعل من عِوج أم بنوها من فلعل أو -٢
  . استقامته

  .تعلوج للمطاوعة: وبنوا منها
مـن أمسـاء ذكـورهم، وذكـر يف             :ٔعّلوش      
السريانية  »َعلي«أن من األمساء َعّلوش من » التاج«

أداة التصغري : »سو«والسريان يسمون بعلي، وبعدها 
  .يف السريانية جعلت يف العربية شينًا

علۤوة وصاح بأعلى  طلع على: يقولون :الٔعْلۤوة      
: الُعلـوّ : العربية من: والسلطانهللا العرض أل: صوتو

رتفاع أصل البناء، وهم أطلقوا البنـاء وزادوتـاء   ا
  .واحدة

  .العْلوات: واجلمع
احلليب امللقـب  : بن عبد اهللا بن عبيد :ٔعَلوي      

  .ه ٥٩٦مات س . بالباز األشهب، معتقد فيه
الفرقـة  : العلويون: ويف لغة الكتابة :العلويني      

إىل علي بن أيب طالـب،  الباطنية املنتسبة يف مبدأها 
  .تسكن جبال العلويني

  .حملمد أمني الطويل» تاريخ العلويني«انظر كتاب 

  .من أمساء اهللا اُحلسَنى :الٔعِلّي      
  
  
  
  
  
  
  
  

مـن أمسـاء   : من أمساء ذكورهم، وعليّۤة :ٔعِلّي      
  .»أل« بـإناثهم، ال يتصدران 

  .»علي« بـوالسريان مسوا 
  .عليكو: انظر

 خلسيقون سرياين ألفه أبو ةكتبة املارونيويف امل
  ).خمطوط(علي 

  .أم علي: انظر

َعلي «إىل  »َعَلى َوَشك«): للتندر(وحيرفون 
  .»وَشك

  ]: من أغانيهم[
  .يا بّياع الزيت! عّمي يا علي

  .اعزازي الشيخ علي: انظر :الشيخ علي اعزۤازي

نشتري كبري حيمل بسطة ويبيع يف  :عِلي ٔبٔصل      
  .نان ويترّصد من متكن نشترتهباب اجل

اهللا حيميك من ضربات علي ]: من كالمهم[
  .بصل

شـاعر ديوانـه    :عِلي بن اَجلهم بن البـدر       
  ه  ٢٤٩انتقل إىل حلب، مات س ،مطبوع
احلليب، موسيقار، لـه   :الشۤيخ علي الدرويش      

ه فضل كبري يف نقل املوشحات األندلسـية، ولـوال  
ها بالنوتـة، مـات  س   دت، وأوالده سـجلو قلف

١٩٥٣.  
وكان صديقنا، ويف سياحايت يف مشال إفريقية 

  .سألوين كثريًا عنه السيما يف تونس
ظين أن  –انظرها  -لقب الربغل بسبانخ :عِلي َدلِّي      
َدلِّ الربغـل  ! الطعـام  ياعلِّي يامن تنشد رهو: أصله

  .بسبانخ وكله فإنه سهل املضغ
  .انظرها  .البهبهانية: ومن ألقابه

من جماذيب حلـب مـن    :ٓوگالشۤيخ علي دن      
كوكو، وحيمل سـطًال   كوكو: اجلّلوم، ميشي مرددًا

ادرة مـع   :فيصب فيه حسنات الناس فوق بعضها
هذا حّصـة امرأتـه   ... الرشتاية مع العدس حبامض

بتـاكلي َشـندي َبنـِدي     يامو: احملسودة من أتراا
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سى أن ختيط لـه يف  وهي ال تن! هنياۤلك على هاجلٓوز
جبته الشّبة واخلرزا الزرقا ؛ أما حصـته هـوفيملىء   
بطنه متالفيًا ثالثة أيام مضت قضـاها يف اجلـوع،   
وثالثة أيام تلي بعد يوم السـلته، فطعامـه طعـام    

  .أسبوع
    قوها لقبًا على الرشتاية بعـدس  أطل :عِلي َلّلٓو      

حلـب   مسيت باسم رجل امسه علي َلّلويف –انظرها  –
  .كان يؤثرها

  .نعرف أخاه مؤذنًا يف جامع البهرمّية
  أطلقها األتراك على طعام اْملتّبل  :عِلي نازيك      

  .وهم نقلوها مع امسها –انظرها  –
: ارتفع، املكاَن: َعِلي الشيُء: من العربية :ٕعِلي      

تكّبر : ركبها، وجمازًا عِلي يف األرض: صعده، الدابَة
  .قوي عليه :وجترب، عليه

بعال، وقـد يقولـون   : ويقولون يف مضارعه
  .من عال يعلو: يعلو: كالعربية

  .انعلى عليه للمطاوعة: وبنوا منه
  .العليان والعليانة للصفة املشبهة: وبنوا

علي عليـه،  : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  ).يف غري املعىن اازي(عاله : خطأ، صوابه

عَلـى عليـه   وال ُي احلق يعلو]: من حكمهم[
  .ال ٕتعَلى أهللا أعَلى). تعبري عريب(

  .َعِلي ٕعِلي على سطوحنا]: من جناسهم[
  :ثالثة أفخاذ بدوية :الٕعِلي      

  .فخذ من قبيلة التركي من أرباض حلب -١
فخذ من قبيلة البوشيخ يقيم يف تل العِلي جنويب  -٢

  .حلب
  
  
  
  
  
  

  .فخذ يعرف بٕوْلد علي يقيم يف أرباض منبج -٣
  .مؤنث األعلى: عربية :الٔعلَيا      

الدوائر العليـا،  : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .املراجع العليا، املصادر العليا

  .احملكمة العليا: وقالوا
  .العليا: ومسوا خيلهم
  .فالن راعي العليا: ويقولون

: يف إدلب، من اآلرامية) من قرى حلب( :ٔعليا      
 ٣٨س: املشـرق ب أرملة يف العايل، كما يرى األ: ٔعْليٓا

  .١٩٠ص

بنوا الصفة املشبهة من عِلـي علـى    :الٔعليان      
  .العليانة: عليان، واملؤنث

احلمد  – جّبنا ميتو: يقولون: أوالعليّۤبيّۤة :الْعۤليبيّۤة      
عليبّية، وكنت ساكن يف دحديلة اجلّلوم جنب  –هللا 

 يبية أو، يريدون بالعلصرب االبلغة يالطيف يالطيف ميت
العلّيبّية أا حلوة فيها بعض املالحة، مل جند هلا أصًال، 

علبة املاء اليت تنقـل  : ولعلها نسبة مصغرة إىل العلبة
ا، صغرت الستحسان شرا، والدار اليت ماء بئرها 

  .من نوع العليبّية أغلى من مثيلتها
وكان دّالل األحـواش ميشـي يف السـوق    

لقّهار، حوش يف اجلّلـوم  امللك هللا الواحد ا: ويصيح
بتلّت بيـوت ومرّبـع وقاعـة     محدو جنب تّلة أبو

عليبّية وإال ليوان  ومطبخ، أرض مبّلطة، فّيا جب ميتو
اين يف عزوإال بادنج، راجعوا دّالال احلج ياسني الـدر 

  .احلارة نفسا
ماعليه : عۤليه شي، من العربية ما أو :ماعۤليش      

ـ  : مبعـىن  تعملوهاشيء يعيبه، وهم اختصروا، واس
  .»ما« بـإال مسبوقة » عليش«البأس، وال تستعمل 
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  .ماعليِشي النوبة ما عليِشي]: من أغانيهم[
  .ما تعلفه الدابة: عربية :الٔعليق      

محايت أم كرش عند العليـق  ]: من كمام[
  .ياعيين على حكَيك بلهي اجلحش عن عليقو. بتفيق

  .فع العليقعند الغارة ما بن]: من أمثاهلم[
منقّدم : متل بغل الْشموس]: من تشبيهام[

  .العليق بقّدم لنا الرفس لو
  ]:من أغانيهم التهكمية[

  سّلوا يل محاري    سّلوا يل محاري         
  غايل حشيش ما بياكل          عليقو

: الُعّليق والُعّالق والُعّليَقـى : من العربية :لّۤيقالٔع      
  .شوك يتعّلق بالشجر ت وذونبت ومثر كثمر التو

  .كرمال الورد بشرب العّليق]: من أمثاهلم[
عليك بـالتوم جبّلـس لـك    : يقولون :ٔعۤليك      

  .الزمه: اسم فعل أمر مبعىن: معدَتك، من العربية
عليك بـالطرق ولـودارت   ]: من أمثاهلم[

إن كنت قرفان عليـك  . جارت وعليك باملدن ولو
ن عليك بالكيس باحلمض والليمون وإن كنت زعال

  .والغليون
من أمساء ذكور القرباط من اسم َعِلي  :ٔعِليكٓو      

» سـو «ملحق قرباطي مبعىن » كو«العربية، بعدها 
محسـٓوكٓو،  : أداة تصغري للتلطيف، ومثلها: السريانية

  .انظرها  .وحوكو، ومحدوكو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .املريض: عربية :الٔعليل      
  .دوا وومالعليل ]: من أغانيهم[
راح املهتِري لعند املبتلـي  ]: من كمام[

  .يطلب دوا للعليل
مـن  : من مفردات اليهود خاصـة  :الٔعليٓوت      

  .يتعلل بعلل واهية: العربية مبعىن التعلل أي
 الصفة املشبهة مـن علـم، أو  : العربية :الٔعليم      

  . صيغة املبالغة
  .وهم يقصرون –ويقصر  –العلماء : واجلمع

علـيم اهللا وشـهيد    علـيم اهللا، أو : ولونيق
  ).وشهيد بصحة ما أقول: يريدون(

  .من أمساء اهللا احلسىن: والعليم
نسـبة إىل  : فستق عليمـي : يقولون :الْعۤليمي      

  .مالك كرمه املنسوب إىل قبيلة ْعليم
مؤنث العلّي، ومـن  : العلّية: من العريبة :ٔعِليّۤة      

  .»أل« بـأعالم نسائهم غري حملى 
بيت منفصل : الُعّلّية والِعّلّية: من العربية :ٕعّليّۤة      

  .عن األرض بطبقة بناء، وهم أطلقوا
  .العاليل والعّلّيات، وهم ردوا الثاين: واجلمع

  .١٠ص» هّز القحوف«يف » العاليل«ووردت 

  .ية احلديثة عّلّية للشرفةبووضعت العر
: َعليتـا : ۤعليتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .الغرفة العالية
. علّيةال تساوي ال قصر و]: استعارام من[

  .عم ببين قصور وعاليل
  ]: من هنهونام[
  قومي نسري فيكي ! يا عروس! يا سّتنا

  من بيت أبوكي وأّمك لَعالليكي                       
  ونصّب كاس اَهلنا، والسعد يسقيكي 

  د ماضاع املهر فيكي بنت األجاوي                    
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أطلت برأسها املادية وحب املال، ال غروفحلـب  (
  ).مدينة جتارية
  :غريها
  أنا ما بعرف أساميكن ! يااهل اجلمع

  أفضاِلكن فوق راسي وبايش أكافيكن؟               
  أجيب َبّنا السراي وابين عالليكن 

  اهللا ْيهّنيكن! يا عاشقني الكرم                        
: عّم الشيُء: السرور عّم، عربية: يقولون :ٔعّم      

  .مشلها: مشل اجلماعة، املطُر األرَض
  .َيُعّم، وهم رّدوا: ومضارعه
  .انعّم للمطاوعة: وبنوا منه

  .عّمم: انظر

بل مسعـان، مـن   يف ج] من قرى حلب[ :ٔعْم      
  .الشعب، كما يرى األب شلحت: عمٓا: اآلرامية

  .٦٧ص: حلب

  . األب أخو: عربية :ٔعّمال      
  .االعمام: األعمام، وهم قالوا: واجلمع

وهم يطلقون العم أيضًا على أيب الزوج وأيب 
  .الزوجة

  .ويطلقونه أيضًا على زوج األم
عّمي، وعّمو، : ويطلقونه على كل كبري تأدبًا

  .العّم
: عُمَجه وعموجه مبعـىن : واستمدت التركية

  .ه مبعىن ابن العمالعّم اللطيف، كما استمدت عمزاد
  ]:من أغانيهم[

  ! بيضة ومحرا ياسالم!    عل ْعمّيم على اعمام
  خدلك بوسة من متِّي !        على عمّيم ياعّمي
  .يا بّياع الزيت! عمِّي ياعِلي: غريها

  
  
  
  

إذا كان لك حاجـة َعنـد   ]: من حكمهم[
  .ياعمِّي حّج كلب: الكلب قول لو

كل : قال أجا كتاب من عّمو]: من أمثاهلم[
 أو(كل من أخد أمي بسـّميه عمِّـي   . من هوّمو

  ).البتجّوز أّمي بسّميه عمِّي
خـدين  ! يا عمِّـي : قال لو]: من كمام[

 يـا  قال لو. الدرب بسعين  وبسَعك: معك قال لو
قـال  . من حنس عّمك: دبَسك طّيب قال لو! عمِّي
كل بكويت : ليش عم تبكي وأنا عّمك ؟ قال لو: لو

  . عّميألّنك 
السالُم عليكن ! متل عمِّي]: من تشبيهام[

هذا العمل ال يكلف إال الكـالم فإتيانـه   : يريدون(
  ).يشبه أداء السالم

لقب حديث أطلق علـى أمريكـا    :الٔعّم سام      
  .U S: وختتصر إىل  UNCLE SAMتعريب

وأصل هذه التسمية أن رجًال امسه صـموئيل  
حم للجـيش أثنـاء   ويلسون كان متعهدًا بتقدمي الل

يف أمريكا وكانوا ينادونه العم سـام   ١٨١٢حرب 
وملا طغت هذه املناداة وعمَّـت   ،SAMUÈLاختصار 

  .مسوا امريكا كلها ذا النداء
عّمال بـرتل   عْم برتل مطر، أو: يقولون :عْم      
أداة يف هلجتـهم تصـرف   : »عّمال«اختصار : مطر

  .املضارع لزمن احلال
  .عّمال: انظر

لۤيش عم : قال احليط للخازوق]: أمثاهلم من[
  .اسآل اللي عم بدقين: بتشقين؟ قال لو

  .مصدر َعِمي العربية: عربية :الٔعَمى      
  .عمي: انظر

على عماتـا   اشتراها على عماها أو: يقولون
  .على عْمينتا أو

  .العماة والعمينة: انظر
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 –!ْويل على حّظك يا سلفيت]: من كمام[
  .كّحال والعمى على اهللا. سقم وعَمى

العَمـى، العَمـى   ]: من دعائهم على فالن[
جـوز   أو(عليه، العمى ضربو، العمى ضرب عيونو، 

، العمى يف دّياتو، العمى يف  دينـو، العمـى   )عيونو
، )يكّحل جوز عيونـو  أو يكّحل عيونو أو( يَكحلو

  .العمى يف حوافرو
قـالوا  . الرَمد أحسن مالعَمى]: من أمثاهلم[

قـالوا  . العمى صعب قالن عندي نّص اخلرب: عورلأل
  ؟ليش ضاربين العمى: عرقّية قال لن ابَنك بدو: جلحۤا

يف قنديل بالسـما بـدِعي   ]: من اعتقادهم[
فال  يـرون معايـب   : يريدون(عاخلّطابني بالعمى 

  ).الزوجني
الفقر عماه، حتريـف أعمـاه   : يقولون :ٔعَمى      

  .صّيره أعمى): العربية(
  .ٕبعِمي: عهومضار
  ! ٔعمۤيت قليب ْويل عليك: يقولون

دّخاَنك . أجا ليكّحال عماها]: من كمام[
ال . بعمي خري دّخانو ما مّنو. عمانا وأكَلك ما أجانا

تقعد شرقي املزبلة بعميك ما فّيا وال تاخـد النـدل   
  .بيعطيك ما فّيا

الٔطٔفر . ضربتني عالراس ْبتعِمي]: من أمثاهلم[
  .ربعِمي الٔبٔص

: عّماه، صّيره أعمـى، الكـالمَ  : عربية :ٔعمَّى      
  . أخفى معناه ولّبسه

  .ْتعّمى للمطاوعة: وبنوا
  . تعميت: واستمدت التركية

  .شي بعِمي]: من كمام[
  
  
  
  
  

  .العماة: انظر :الٔعمات      
  .عّمد: انظر: الْعماد      
من أمساء ذكورهم، وقد خيتصرون  :عماد الدين      

  .عماد: يقولونف
به  أمري املوصل، استنجد :يگعماد الدين َزن      

حكمه يف حلـب   أهل حلب لصّد الصليبيني، وبدأ
  .يگم، وتبعه خلفه وابنه نور الدين زن ١١٢٨سنة 

العمار بّرات السور بّلش تقريبًا : يقولون :ٔعٔمار      
مصدر ): العربية(بعد اختراع الطوب، حتريف الَعْمر 

بناها، ضّده اخلراب، وبنوها على َفعـال  : لداَرعَمَر ا
  .»اخلراب«لتوازن 
  .من أمساء ذكورهم :ٔعمّٔار      
مـا  : الِعمارة: الٔعٔمأرة، من العربية أو :الْعمأرة      

ُيعَمر به املكان، وهم أطلقوا العمارة علـى الـدار   
  .البناء املستقل يشمل عدة دور املستقلة أو

الَعمـارات   مـارات أو الْع: وجيمعوا على
  .والعماير

  .َعمارت: واستمدت الفارسية
  .العمارة لألمارة ]:من أمثاهلم[
 البعّمر عمارة وما بـدبح ال ]: من اعتقادهم[

  .دبيحة بتخرب قوام
عْمشوا هالبنت : العَماش، يقولون أو :الْعمۤاش      

وشّدوا عماشا مليح ألّنا شيطانة بتّرتل عماشا ومـا  
  .ر َعَمشمصد: بتحسسكن

  .انظرها وأم عماش

  .مبالغة العامل: عربية :الٔعّمال      
.                                                                                                                            العّماۤلة والٕعّمۤالني: واجلمع عندهم
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الفالح بّقـدم احلـب للطـاحون    : يقولون
بقدم الطحني للفران والفران خببز هيـك  والطاحون 
  .والعمل عّمال

عّمـال علـى    ياخد أجرتو بّدو: ويقولون
  . بّطال

أرض بيت النار : من اصطالح الفّرانة :الٔعّمال      
  .البعيد عنها: البّطال: القريبة من النار، يقابله

عـم   وأعّمال بياكل مزرّبات : يقولون :ٔعّمال      
على فّعال من العمل وأدخلوهـا   أداة بنوها: بياكل

: على املضارع لتصرفه إىل زمـن احلـال، يقابلـها   
  .للمستقبل» بّدو«

  .بد: انظر

  .انظرها  .خمتصرها» عّم«و

أّدن العصـر؟ وجييبونـه   : ويسأل أحـدهم 
  . ، وحيذفون فعله»عّمال«

                                                                                                                             .                                  املطر عّمال والتلج عّمال: ويقولون أيضًا
 ٣٠٣ص ١٨سويرى جرب ضومط يف املقتطـف  

مث (أي علـى زمـان   » على آن» «عّمال«أن أصل 
وهذا التركيب معلوم داللة مثله على احلـال  ): قال

على ما يقاربه، كزيـد   املستمّر يف اللغة الفصحى أو
  .يغشى منازل القوم على حني يأكلون

  .٣٦٦ص ١١س:وانظر املقتطف

التم، عسكَرك ! عبد احلميد]: من شّديام[
  .عمال تلتّم

ولـدة يف جبـل   فخذ من عشرية ال :ةالٔعماۤجل      
  .مسعان، ويف إدلب

ما يلف علـى  : الِعمامة: من العربية :ةالٔعماۤم      
  .الرأس، ويغلب أن يقولوا الّلفة

 الِعمامات والعماِئم، وهـم فتحـوا  : واجلمع
  .العمامي: األول وقالوا يف الثاين

  
  
  

: عممتٓا، ويف الكلدانية: والعمامة يف السريانية
  .عممَتا
 خليه على عماتو: الَعمات، يقولون أو :الَعماة      
ـ علغة هلـم يف ال : على عماة قلبو أو  –انظرهـا   –ى م

على حّد قـوهلم يف  : أحلقوها التاء لدى اإلضافة فقط
  .ومعناتا لدى اإلضافة معناتو: »اَملعىن«كلمة 

  . أيضًا عْمَينتو: »عماتو«ويقولون يف 
  .العمينة: انظر

مـن  » عمـاير  أبو« ـفخذ يعرف ب :الٔعماۤير      
  .احلديديني يقيم جنوب حلب

بالَعْمد، : بأذوا لألذى يف ناس: يقولون :الٔعْمد      
وبشق وبوّسخ  طول مـا هوماشـي،    بكسر وبقلع

هدول أميت البالد بّدا ختلص مّنن ؟ أنا بشوف الشّدة 
مصدر َعَمد الشيء وله : الَعْمد: وحدا دواهن، عربية

  .قصده: وإليه
قصـدًا  : عمدًا وعن عمد فعل الشيَء: ويقال

  .ال خطًأ وال عن طريق املصادفة
  . عمال عمدًا ومتعمدًا: يقولون

عمد علـى  : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  .عمد احليلة أوللحيلة أوإليها: احليلة، خطأ، صوابه

  .انظرها  .فعل املصدر املتقدم :ٔعَمد     

مصطلح نصراين مبعـىن غسـله مبـاء     :ٔعّمد      
  .غسل، غطس: ْعَمد: ودية، من السريانيةاملعم

  .الِعماد، وهم سكّنوا: واالسم من َعّمد
  .ْتعّمد للمطاوعة: وبنوا منها

: العمدة يكون زملة مظبـوط : يقولون :الٕعْمۤدة      
ما يعتمـد عليـه   : الُعمدة: من العربية: زّراب ماهو

  .وكل ما يتكأ عليه وُيّتكل
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  .ُعمَدة: واستمدت التركية
العمدة على أهللا وعليـك، هـدٓويل   : لونيقو

إنسانية ووطنية ومبادىء سامية اللي بوزعوا فضيلة و
ناس وبقّصوا وبشّبروا من عاملنابر ويف اتمعـات  عال

للي بطلع مـن ّمتـن   على ا ويف النشرات العمدة مو
  .من إيدن من عمل بطلع مالكالم، العمدة عاللي

أربـاض   فخذ من قبيلة التركـي يف  :العمدو      
  .حلب
يد إذا انتهى األمر مالَز]: جاء يف مثلهم[ :ٔعْمرو      

تلفـظ،   من األعالم العربية واوه زائدة ال: إال َعْمرو
و    » ُعَمـر «جروا قدميًا على رمسهـا متييـزًا بـني    

  .»َعْمر«
احلياة، املدة الـيت  : الُعْمر: من العربية :ْمرالٕع      

  .ضّد اخلراب: مارةيعمر فيها البدن فأصله من الع
  .األعمار: واجلمع

  .ُعْمر، ومثلها الفارسية: واستمدت التركية
ٕعْمۤرم مبعىن : وتقول التركية السيما يف غنائها

  .تنادي احلبيب: يا حيايت
  .انظرها  .وهي من ألفاظ الَترل

: ُعْمر فقالت: واستمدت األلبانية من التركية
YMER.  

:  الكلدانيةعومرٓا، ويف: والعمر يف السريانية
  .عومَرا

  .ضيع نّص عمرو قتل أو ضّيع عمرو:يقولون
  .ليلة العمر ليلة يف العمر أو: ويقولون
  .عطيين عمر لوقت ما تصري: ويقولون
: فالن عطاك عمـرو، يريـدون  : ويقولون

  .مات
  
  
  
  

إي : يقولون ملن يهدي الزهر]: ومن آدام[
  .واهللا خضرة بعمرك

ملعىن انسـحاب  يف مجلة منفية » عْمر« وترد
  .دبگما  عمرو: هذا النفي على احلياة

ن يف ويزعم اإلسـالم أن اليهـود يقولـو   
ما قتل مرتو،  ؟ عمرويا موت ليش أخدتو: جنازم
  .ما نصح مسلم ما اشتغل سبتو، عمرو عمرو

 أدعو: أي(عمرٓو ]: من دعائهم على فالن[
 ، وعمرو)عليه أّال حيصل على مبتغاه هذا مدة حياته

وأَبـدوا،   وحياتو، وعمرو و، وعمرٕينٓو، وعمرووزمان
  .ويقطع عمرو، ويقرف عمرو

تعيش عمر النسر، وإذا ]: من دعائهم لفالن[
مل يتذكر أحدهم حادثًا وتذكره جليسه قـال لـه   

  .عمرك أطول من عمري: األول
وساد هذا املثل (العمر بيد اهللا ]: من أمثاهلم[

 عمـرو ) يف سورية ولبنان وفلسطني والعراق ومصر
. عمر عطيين ويف البحر ارمـيين . قّسام ما دخل اجلّنة

العمر . مكتوب عباب اجلّنة عمرا محاية ما حّبت كّنة
الـدار  : تالتة بطْولوا العمر. خبلص والشغل ما خبلص

  . الْوسيعة واَملرا املطيعة والفَرس السريعة
. شـّدة  عْمر ما بتقتلو اإللو]: من أحكامهم[
عمرا . دامتعمرا شّدة ما. المال حدا يكّبر ك عمرو

ـ : وقد يزيـدون ( َسَجرا ما وصلت لرّبا ت إال وقع
  .ما حدا يورت عمرو). وانقرفت
. جحا َبال لّفـة  طول عمرو]: من كمام[

ۤسـهر لۤيلـة    بعمرك شفت ْقطاط حبشوا قبيوات ؟
أش ٕبِقي مالعمر تتحرز . باخللۤوة قضى عمرٓو بالكبۤوة

 ٕعمْر. خمالي أبو حبب كشكول ما أبو عمرو. التوبة
عمَرك شفت الدب بـرقص مسـاح ؟   . الشقي بقي

مـن قلـيلني    حىت خيلصـو  عمر البستطعمو يقرف
  .الطعمة

   



٤٤٥ 
 

مـا ْتقـاتلوا    فالن عمـرو : ]من كنايام[
واحـد   عمرو. وال معلقتني بسفرتو صرمايتني بعتبتو

ماشار على محل  فالن عمرو. ما يكّشف بني العزبان
قّنينة  جيعل عمرو. سامل بوحطب ووصل لبيت أصحا

  .بإيد السكران
ويسود االعتقاد عندهم أن األقدمني كـانوا  

  .وهم ، وهوأبسط جسما مّنا وأطول عمرًا
الولد اللي أدنيـه كبـار   : ]ومن اعتقادهم[

بعيش عمر كبري، ويعتقدون أن أكل العسل والسمن 
  .بطّول العمر

  !قّدك املّياس ياعمري: ]من أغانيهم[ 
  .من أعالم ذكورهم :رٕعٔم      

  .     انظرها  .يوِرعّم: وقد يلطفونه فيقولون

عامر  أقام به فهو: َعَمر املرتَل: من العربية :ٕعۤمر      
  .مبعىن معمور

ـ ر وَيعُمَي: ومضارعه يف العربية ر، وهـم  عِم
ـ ٕي ون بّدكٓو: يقولون. رَمبْع ر أويعَمْب: يقولون ر، عَم

  .ةٔرسهرة عاْم
  .رعاۤم: صاحوا شيئًا وإذا كسر أحدهم

ـ يعَم: ]من دعائهم لفالن[ ـ ر بيَت ر ك، يعَم
  .كديَن

  . ابة البيوت العامرةياخّر: ]من مسبام[
لوال الكاسورة مـا عمـرت   : ]من أمثاهلم[
مـا بتعمـر    أو(تعمر وإذا ما خربت ما ْب. الفاخورة

  ).الدنيا تتخرب
بـوري  ! بوري يـا بـنيت  : ]من كمام[

دون  ابقي: يقول أبوالبنت(ي ليخرب البيت املعمور
زواج لسوء حظك ورمبا كان حظك يف املستقبل أن 

  ).من ماتت زوجُته خيطبك من طلق زوجَته أو
  
  
  

فخذ من قبيلة البّنا يقيم يف البـاب ويف   :الٔعْمر      
  .منبج

عاش طويًال، عّمـره  : عّمر فالن: عربية :ٔعمّٔر      
  .أبقاه: اهللا

: والعامة تقـول : يخ أمحد رضاقال الش :ٔعمّٔر      
عّمر مبعىن بىن، والعّمار الباين، ومل يسـمع هـذا يف   

أجازه على سبيل » الشفاء«الفصيح، ولكن صاحب 
  .ما ُيعَمر به املكان: من العِمارة: ااز أي

سكن، ويف الكلدانيـة  : ْعٔمر: ويف السريانية
  .مثلها

  .تعمري، وكذا األوردية: واستمدت التركية
أمألهـا  : عّمر اللمبة، يريـدون : نويقولو

سـّغم السـراج   : وعربيهـا (بالقاظ وقّص فتيلتها  
  ).ومّده

نفـس،   عّمر لو يلة أوگعّمر األر: ويقولون
  .غّير ماءها وفرك تنباكها وستر الرأس بالنار: يريدون

  .التعمرية: انظر

حنييـا،   الليلة مّنا نعّمرا للصبح أو: ويقولون
  .ب وطربنسهر فيها بني شر: يريدون

زور وزوّۤر واخروب وعمّۤر ]: من كمام[
 لـو . عّمر بلد الولد ولد ولو. بإذن اهللا بتفّلس قوام

  .كان ابن الناس ْيعّمر كان عمر بيت أهلو
  .عمّۤر يا معمّۤر العمار]: من أغانيهم[
عمـرا مـا   » يا ريت«كلمة ]: من أمثاهلم[

  .ماحلّبة بعّمر قّبة. كانت ْتعّمر بيت
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شيخ ٔعٔمص إحـدى   فخذ من البو :العمرات      
  .عشائر حلب

بنوا الصفة املشبه على َفعالن ومؤنثه  :ْمرانالٔع      
  .َبَلد عمران وضيعة عمرانة: فعالنة
مصدر َعَمـر  : الُعمران: من العربية :الٕعْمران      

  .لزمه: فالن بيته
: والثاقفون استعملوها مبعىن احلضارة وقـالوا 

  .علم العمران
اصطالح فقهـي  : من الُعمرة العربية :ةالٕعْمٔر      

مبعىن زيارة أماكن خمصوصة يف مكة لـدى احلـج   
والقيام فيها بأعمال خمصوصـة، وتسـمى بـاحلج    

  .األصغر
ضعف بصرها مع : َعِمشت عينه: عربية :ٔعَمش      

  .سيالن دمعها
  .الَعَمش: ومصدره
  .األعمش: والصفة منه
  .وهم قصروا –ر ويقص –العمشاء : ومؤنثه
  .الُعمش، وهم رّدوا: واجلمع
  .انعمش للمطاوعة: وبنوا منه

أظلم : بالغني املعجمة: َغِمش: ويداين عمش
  .غمص: بصره، كما يدانيها

  .نوعمصت عي: انظر

 العمش يف عيونـو ]: من دعائهم على فالن[
  ).فجنحوا إىل الَعَمش الَعَمى يف عيونو: أصلها(

  .العموشة: انظر

بنوا على فّعل من َعِمشت عينه للتعدية  :ّمشٔع      
  .واستعملوها مبعىن وضع العماش على عينيه

  .العماش: انظر

بالغني : (حتريف َغِمصت عينه :نوٕعْمۤصت عي      
  .سال إفرازها األبيض): املنقوطة

  
  
  
  

  .الٔعٔمص: ومصدره عندهم
  .عمش وغمش: ويداين غمص يف العريبة

مرض تتقـرح منـه    :ْعٓمٓصا: ويف السريانية
  .ْعَمَصا: محاليق العيون، ويف الكلدانية

: األعمص للصفة املشبهة، ومؤنثه: وبنوا منه
  .العمصا

  .العمص: واجلمع
الَعَمـص يف  ]: دعائهم علـى فـالن  من [
فجنحوا إىل العمـص،   نوالعمى يف عي: أصلها(عينو

  .انظرها  ).العمش يف عينو: كما قالوا

 بعّمص لك عيونو دشرٓو أنا: يقولون :ٔعمّٔص
  .بنوا على فّعل من عمص املتقدمة للتعدية: التنتني

  .عيونٓو ْمعمّٔٔصة: يقولون
  .مؤنث األعمص :العمصا      

  .عمص: انظر

تۤيس ْمعمعم، حتريف اُملعّمـم  : يقولون :ٔعْمٔعم      
  .من لبس الِعمامة) العربية(

سهل خصيب مشايل حلب فيه حبرية من  :الٔعْمق      
ه عفرين وقره صو، تنسب إليه احلنطـة العمقيـة   ميا

السمراء الصلبة الصاحلة ألن يتخذ منها الربغل اجليد 
  :وورد يف شعر املتنيب. الدبق

  دماًء ومثل العمق مملوٌّ
  مشت بك يف جماريه اخليوُل                    

  .مصدر َعِمل: عربية :الٔعَمل      
  .ٕعۤمل: انظر

 :مجعوها أيضًا علـى  األعمال، وهم: واجلمع
  ).بالغ يف أذاه: َعِمل به الِعملني: ويف العربية(عمايل 

: الَعْمۤلة، ومجعـوه علـى  :  واحدهوقالوا يف
  .بعمالتوبعترف ما : العْمالت، يقولون
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  .ال شغلة وال عملة: يقولون
بيعۤمـل العمۤلـة وبغطّيـا    ]: من كمام[
  .اعتمل: انظر  .بالشملة

  . تعب، َكَدح: َعَمل: ويف العربية
  .َعِمل: ْعَمل: ويف السريانية

واصطلح علم الرياضيات على تسمية اجلمع 
باألعمال األربعة، وظين  والضرب والطرح والتقسيم

  .أنه من وضع االتراك
عمل وعملي وأعمـال،  : واستمدت التركية

  .ومثله األوردية
خـود  «يف لعبـة  : يقولون]: من كالمهم[

يد بتعطي إيـد والَعَمـل   اإليدين املتماسكة إ» هات
  .عّمال

يعـزون  (األعمال بالنيـات  ]: من أمثاهلم[ 
  ).»إمنا األعماُل بالنّيات«: أصله للحديث

عّز الدنيا يف املـال وعـّز   ]: من حكمهم[
ْتـراب الَعَمـل وال زعفـران    . اآلْخرة يف األعمال

  .لوال األمل بطل الَعَمل. الكسل
  ]:من أغانيهم[

  ياكي  وان كان أبوكي ما عطاين
  العمال عمايل ما عملها عنتر                        

  :غريها
  وّلف ۤغريي  –! يا حبۤايب –ۤكيف الَعَمل 

  .صنع: َعِمل: ٔعَمل، من العريبة أو :ٕعۤمل      
 عَمـل أو ْبٕي: يعَمل، وهم قـالوا : ومضارعه

  .لْبَيعۤم
  .العمل املتقدمة: انظر

  .اليد العاْمۤلة: واستمدوا من الغرب
  
  
  
  

ٕعۤمل حالٓو أطـرش، عمـل   ]: من كالمهم[
مرضان، بيعمل عنتريـات،   غشيم، عمل حالو حالو

قيمة وهّوه ما بيسوى محـرة، مت يعمـل    عمل حلالو
حىت طّفشو، الشريف ما بيعمل الناقصة، ْعمْلت عني 

، ه حيلة، أنا ما بعمال والسمة زرقـا العقل، عمل علي
لـك   عّمال يعمل على هالكو، اعميـل أش جبـي  

  ).اعميل اعميل أش جاَلك: واليهود يقولون(
بيعمل . عمل لْنا بالرز بصل]: من كنايام[

  ).» سبعة«انظر شرحها يف ( السبعة وذّمتا 

يَتك ما انتهيت اعمال بقى ]: من كمام[
أش بتعۤمـل  . أهللا يزيـدو  الْبيعمل بإيدو. ما اشتهيت
  الٕكۤشح؟چ املاْشطة بالو

 أو( من بيعمـل بأصـلو  كل ]: من أمثاهلم[
يعزون أصله (تعلموا السحر وال تعملوا به ). ْبحليبو
  ).للحديث
. خري ال َتعمل شّر ما ْبتلقى]: من حكمهم[ 

البيعمل كـتري بـيغلط   . اعمال مليح وزّتويف البحر
  .كتري

  عّمل أنفي، واجلرح ما بقـى  : يقولون :ٔعّمل      
منـه   جرى: يعّمل، يريدون بعّمل –على هالدوا  –

القيح، مل جند هلا أصًال، لعلهم استعملوا َملَع : اِملدَّة أي
استعملوها جمـازًا ملعـىن   : مبعىن داَم): العربية(الربُق 

َجَرى األمل وجرت معه املدَّة، أال ترى أم قـالوا يف  
ملع علّي جرحي، وصار يلمع علّي ضرسـي  : حنوهذا

  دو؟إي برق لو: ال ترى أم قالواأطول الليل ؟ مث 
عّملت عينو، عّملت أدنو، عّملـت  : يقولون

  .....و وجرحو وإيدو أجرو
البنضّۤف أنفٓو باخلاۤرج خبلّيه : ]من اعتقادهم[
خاصـة،   وهلم عزمية يتلوا إذا عّمل األنـف . يعّمل
ـ ! يا شيخ منلة: وهي ـ طّقت قملة، أّش ل وذنيب ؟ عّم
  .أنفي
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  .الشيخ منلة: انظر

  .لۤمٕع: انظر :ةۤلْمالٔع      
أجـر  : ملـة ملة والُعالِع: من العربية :ةۤلْمالٕع      

  .العمل، وهم أطلقوها على النقود اليت يتعاملوا
تبديل العملة، حتويل : ]من تعبريهم احلديث[

  .العملة، عملة أجنبية، عملة البالد
ي علـى  العملة العاطلة بتمِش: ]من أمثاهلم[
  . افأكرب صّر
: كنار العملة مكتوب على: ]من استعارام[

  .»قاضي احلاجات«
  .املنسوب إىل العمل، الواقعي: عربية :ليَمالٔع      

عملي، وقالوا : واستمدت التركية والفارسية
  ...ًاعملّي: أيضا

 اصطالح تركي أطلقوه علـى شـقّ   :ةليَّۤمالٔع      
 اح اجلسم ومداواة القسم املؤوف منه أوالطبيب اجلّر

  .اإلشراف على ما يف داخله
اجلسـم مل   اسم ألن شّق ومل يكن هلا قدميًا

  .يكن معهودًا
  .العمليات: واجلمع

ـ عّم: يقولون :مّمٔع       ت احلكومـة الـبالغ   ۤم
كـل   جعلت خربه يعّم: ونشرتويف اجلرايد، يريدون

: وغـريه الـبالد   املطُر ل من عّمالناس، بنوا على فّع
  .بنوه للتعدية: مشلها

  .تعميم: ووضعت التركية
  .له م مطاوعًاعّمْت: اوبنو

  : ]من تعبريهم احلديث[
  .ي على تعميم الرئيسعمموا أمر احملافظ، روأمِض

  
  
  
  
  

ل كان موسم الزيتون عمنّو: يقولون :لؤَّنْمٔع      
  ).العربية(ل أحسن من هالسنة، حتريف العام األّو

ـ ّمَع: وبدومريوط يف مصـر يقولـون   ل، وََّن
  .فيشددون امليم والواو

ـ  : يقولون :يّنٕمٔع       ي مـا  عم بتعاكسـين عمّن
   حتريـف  : بسب أين ما أعطيتك: ششتك، يريدونَك
  ).العربية(» على من أين«

حتريـف   التعليلية، أو» من«وامليم عندنا ميم 
  .كما يرى األب خنلة اليسوعي» على ما أين«

ـ ي، عمّنعمّن: فويصّر ـ ا، عمّن ك، ك، عمنّۤ
  .نا، عمّنو، عمّنن، عمّنٓكعمّن

كلها » يعمّن« جاء دور وساد استعمال مث 
علـى املـتكلم    مبعىن بسبب، وغدت الياء ال تـدلّ 

  .دعگي أنته أنا حببك عمّن: فقالوا
  .ي كالزائدة يف األمعاءوغدت ياء عمّن
يـك،  ينـا، عمنّ يين، عمّنعمّن: وهنا صرفت

  .نّيا، عمّنّييه، عمّنيكن، عمّنيكي، عمّنعمّن
ما بتسـمعي   يمستاهلة مترضي عمّن: يقولون
وأنته مستاهل تقع هالوقعـة األليمـة   ، كلمة احلكيم

  .سابويك ما بتحسب للزمن ْحعمّن
  .أخت األب: ةالعّم: من العربية :ةمّۤالٔع      

  .اتالعّم: واجلمع
  !ةۤممۤييا ْع: وغالبًا! يا عميت: ةوينادون العّم

ـ   ]:من أمثاهلم[  دور خدوا البنات مـن ْص
  .اتالعّم

هيئة االعتمام، وهم : ةّمالِع: من العربية :ةمّۤالٕع      
  .مامةها مبعىن الِعواستعمل

  .العمامي: ومجعوها على
  .فةالّل: ويغلب أن يقولوا
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ـ فالن كّب: ]من كمام[ ـ ر العّم ع ة ووّس
  .ةالذّم

  .العامود: انظر :العمود      
اخلـط  : من مفردات الثاقفني :يموِدالٔع اخلّط      

القيه بـاخلط األفقـي زاويتـان    القائم حيدث من ت
  .قائمتان
لكلمـة   وضعوها تعريبـاً  :الطائرة العمودية      

  .انظرها  .هليكوبتر

قد جيعل سكان األحيـاء املتطرفـة    :وريّمٔع      
ـ  » رٔمٕع«كلمة  ول من أعالم الذكور علـى وزن فّع

  .ياء املتكلم للتلطيف، بعدها ياء النسبة أو
  : ]من أغانيهم[

   وري يا عمري اخلّيوري ياعّمعّم
  ك ورد اجلوري رايب عاملييا خدوَد                

  .....وري طلق مرتولقندرتوعّم
ولة من عمش للتلطيـف  بنوا على فّع :ةوۤشّمٔع      

  .التهكمي، والتاء للمبالغة يف هذا التهكم
      ب يف حلـب  علم على أوقح كـالّ  :ةوۤشعّم      

يلحق اجلنازات، مث قبيل  مشارقجي :-ب الكّال: انظر –
وصول اجلنازة إىل القرب يرتل إليه وينتصب وال يدع 

رب، إال أن يعطوه جر ومهما ُضللدفن مهما ُز جماًال
  .ى ويرفع صوته بتالوة الفاحتةايدي وحينئذ يتخّل

مل اأجرة الع): العربية(الة َمحتريف الِع :ةموۤلالْع      
ح الفرنسـي  ورزقه، وهم وضعوها مقابل االصطال

  .COMMISSIONالتجاري 
  .موالتعلى الْع: ومجعوها

 املطُر مصدر عّم: مومالُع: من العربية :مومالْع      
  .مشلها: البالد وغريُه

  .موميُعال: وقالوا يف النسبة إليه
  
  
  
  

بـراهيم  إقال الشيخ : ]من عثرات أقالمهم[
: عموم السـكان أي  هذا أمر يهّم: يقولون: اليازجي
 أويهمهم بالعموم، ورمبا استغنوا سكان عامة،ال يهّم
أمجع العموم علـى  : يقولون: وحده» العموم« بلفظ

، كل ذلك من ة الناس مثًالعاّم اجلمهور أو: كذا أي
  .ةاستعمال العاّم

: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
عموم مبعىن كل ومبعىن نقيض اخلصوص، مث استمدت 

وعلـى العمـوم    ومـاًَ وعم ًاعمومي وقالت عمومّي
  .اتوعمومّي
  .غاءأطلقوه على حمل الُب :احملل العمومي      

  .ةاحملالت العمومّي: ومجعوه على
اسم «: املرتول: ويف حلب يغلب أن يسموه

  .عموميًا قبل أن يكون حمًال» حمل يف حبسيتا
  .املرتول: انظر

ذهب بصره كلـه،  : يِمَع: من العربية :يِمٕع      
التبس، : إليه، عليه األمر مل يهتِد: ندهعن الشيء وع

  .خفي: عنه األمُر
  .ىالعمى وعّم: انظر

  .انظرها  .ىاألعَم: والصفة منه

  .العمياء وتقصر، وهم قصروا: ؤنثهوم
  .انظرها

: العميان ومؤنثـه : وبنوا منها الصفة املشبهة
  .العميانة

  .ى للمطاوعةانعَم: وبنوا منه
عميـت،   مينا،يت، ْعِمْع: يلييصرف كماو
  .يوات، عْمۤيْمي، ٕعِمميتوا، ٕععمييت، ْع

: عمي، ويف الكلدانيـة : مٓاْع: ويف السريانية
  .اَمْع

 يت عينوى، عْميعَم: ]من دعائهم على فالن[
  .وطارت الرخر
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تعمـى عيـوين إذا كنـت    : ]ومن أميام[
  .دبگب

ي البصـر  إذا وقع القدر عِم: ]من حكمهم[
يف   –يـدانيها  على لفظ  –وسادت هذه احلكمة (

  ).سوريا ولبنان والعراق ومصر والسودان وجند
ـ يا ْم: ا اعتدالما عّن: ]من جناسهم[ ي نبِك

  .ىْمغى يا منضحك لٕنعَملٕن
  :]من أغانيهم[

  مرمر ! مرمر زماين يازماين
  األمسر  املا حبّب يت عيونوعْم                      

ـ  –وتقصـر   –العمياء : عربية :مياالٔع       م وه
  .مؤنث األعمى: اقصرو

  .سوسة عميا تاكلو: ]من دعائهم على فالن[
احلجرة عميا، جوزة عميا : ]من استعارام[

نضجها فهي ال تتفـتح   اجلوزة اليت مل يتّم: يريدون(
: فالن متل اجلوزة العميا: يقولون) عن لباا بسهولة
  .ةسّلما جبي إال باْمل

ـ من ٕعبنوا الصفة املشبهة  :ميانالَع       ي علـى  ِم
  .عميان وعميانة: فعالن واملؤنث فعالنة

  .عمي: انظر

د القوم وسندهم، ووضعوها سّي: عربية :العميد      
كليات اجلامعة، كما وضعوها يف ملدير إحدى  حديثًا

صطالح العسكري للضابط الذي رتبته دون اللواء اال
  .وفوق العقيد

  .وهم قصروا –وتقصر  –داء َمالُع: واجلمع
يقيم يف  »شيخ أبو«فخذ من قبيلة  :راتمۤيالْع      

  .تل العلي جنويب حلب
  .وفخذ من قبيلة السكن يقيم يف جبل مسعان

  
  
  
  

مـن   »عمـرية  أبو« بـفخذ يعرف  :العمرية      
  .عشرية السكن يقيم يف جبل مسعان

يف جبل مسعان، من  ]من قرى حلب[ :ةريّۤمۤيالْع      
ضيوف، كما يرى األب أرملـة  ال: رييۤاِمْع: األرامية

  .١٩٠ص ٣٨س : املشرق: يف

  .العماش: انظر :يشالعۤم      

  .أم عميش: انظر :شمۤيأم ْع      

ميق، ق وْععم حبكي من عاۤم: يقولون :ميقْع      
إال يف مجلتهم هـذه فقـط،    »عميق«ال يستعملون 

  .العامق: انظر  .مما فيه عمق قليل، وآخر كثري: يريدون

: »الغميـق «: هذه اجلملة يقولـون  ويف غري
  .بفتح الغني املعجمة

اصطالح جتاري أطلقوه علـى مـن    :ميلالٔع      
لك يف بلده،  ويعاملك، ويكون وكيًال تعامله جتاريًا

  .ويبيع لك ويشتري لك
أطلقوا العميل على : ويف املصطلح احلكومي

  .اجلاسوس لدولة أجنبية
  .واوهم قصر –ويقصر  –مالء الُع: واجلمع

 وهلجة حضرموت كلهجـة حلـب لفظـاً   
  .باملعنيني: ومعىن

  .الوكيل: عميل: ويف العربية
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

 الفاعل من عـمّ : بنوا على فعيل مبعىن :ميمٔع      
  .مشلها: املطر وغريه البالد

  .ومشل والثاقفون يستعملوا يف ما عّم
  .انظرها  .أخي األب: تصغري العم :مميّۤالْع      

ـ ْعبنوا املصدر من عمي علـى فَ  :ةينَْۤمالٔع       : ةلۤن
  .انظرها  .السريانية »نه« بـأحلقوه 
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ه على عمينتوأوعلى عماه أوعلى خلّي: يقولون
  .العمى والعماة: انظر  .عماتو

نـزل  : اوزةحرف أصل معناه ا: عربية :نٔع      
ـ : صانو، وقد تستعمل للتعليلعن ْح ن عم بشحد ع
  .ةعاۤز

 ك عن ميني الباشا، فتكون امسـاً بَر: ويقولون
  .»من« بـإذا سبقت  »جانب«  عىنمب

ك، ك، عنّۤا، عّني، عّنّنٔع: ف كما يليوتصّر
      ن، ويالحظ تشديد نوا إال يف ا، عّنو، عّنكن، عّنعْن
  .»كنْنع«

  .انظرها  .»من«ومثلها يف تصرفها 

تعريـب  الزملـة، وهو  ا خسرا مّنعّن: يقولون
نتج عـن  : يريدون »أوندن بوندن« :اجلملة التركية

  .األمر وحصل منه أنه خسر
يتجوز بعـد طـول    ن ببالوَع: يقولون :ّنٔع      

: الشـيءُ  عـنّ : ز ندم، من العربيةالعزوبية، وملا جتّو
  .اعترض ظهر أمامك أو
على بـايل أسـكر يل    ببايل أو عْن: يقولون

  .سكرة، فال يظهر التشديد
وا ة، وعّنبالدي يف الغرۤب ْيَلت َععنّۤ: ونيقولو

رى الوطن تۤي! يا خيو –علي أهلي وبكيت وبكيت 
بتاء التأنيث  »ّنَع« ال، فيظهر التشديد لدى اتصالقّت

  .اجلماعة فقط وبواو
ـ   ّنٕععم ْب مسعتٓو: يقولون :ّنٔع        ووعرفـت أّن

  .ت ألمله وصّوتأّو: العربية »أّن«مرضان، حتريف 
  .ننيالْع: عندهمومصدره 

ينـا،  عّن هيت، حنۤنأنا عنّۤ: ويصرفوا كما يلي
ـ هوّۤ يتو،عّن ييت، أنتويت، أنيت عّنأنته عّن ـ ْنة ٔع ه ، هّي
  .واه عّنت، هّنعّن

  
  
  

ملا صار زلزال حلب صوت : ]من كالمهم[
  .عنني العشرات األلوف اللي حتت الردم وصل للسما

  .فالن عن وبعدا طن: ]من كمام[
  : عر البدومن ش 
  ونعاملتلنا يعّن     ر الفجر  هّي! ياليل

وهـم   –ويقصـر   –نـاء  الَع: عربيـة  :اَنالٔع      
  .التعب: يقصرون
أنا إال بقـع يف  : قولبما حدا : ]من أمثاهلم[

  .العنا
عنـاك اخلطيـب يف   امبارحة : يقولون :ىَنٔع      

ح، بعين وما بصّر كالمو، لكن ما ذكر امسك وطبعو
  . أراده وقصده: ىن مبا قاله كذاع: عربية

جلميـع صـيغ    »يعين«: واستعملت التركية
ه هّي: التصرف كأداة تفسري، وهم تأثروا ا فيقولون

  .رةقريشة خمّم: ليش يعينگدعبولة شن
شفتك زمخت فيين، : وتأثروا بالكالم التركي

  أن أعلم ماتريد ؟ يعين أش بتريد ؟ أي أوّد
: ، فيجابأش رأيك بفالن: ويسأل أحدهم

تأثر  يريد أن ال جواب عندي، وهو) ويسكت(يعين 
  .بالكالم التركي

ع عنيه بسَمالبدخل يف ماال َي: ]من حكمهم[
  .ماال يرضيه

: يناك، يريدونيا عيب الشوم عّن: يقولون :ىّنٔع      
: اه، إمنا ذكـر أعنـاه  عّن »املنت« أتعبناك، مل يذكر

: ىّنَعَت: ه قالحتريفها، على أن نمه املشقة فهي إذجّش
  .ىكلفه على مشقة وعناء فتعّن: اهتعب، وتعّن
  .له ى مطاوعًاعّنْت: وبنوا
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: ا، حتريف لعندنا مبعـىن ّنٔعتعا لََ: يقولون :اّنٔع      
  .عندنا تعاَل

وجهنـا  : أي. اّنلَع: وقد تشتبه بقول القائل
  .اللعني

ا بضاعة طيبة ورخيصـة،  عّن: ]من كالمهم[
  .ياأ خليك عّن
ا ليلة سـاوى  أجا ونام عّن: ]من كمام[
  .مالعيلة حالو

حبه كحب  شجر: ابّنالُع: من العربية :ابّنالٕع      
  .الزيتون أمحر حلو
اباي ابة والعّنّنالٕع: ة، وهم قالوااَبالعّن: واحدته

  .ابايةوالعّن
  .اباياتابات والعّنالعّن: واجلمع عندهم

ـ   ـ يؤتى به من مصر ويبيعـه العّط  ًاار جمفف
مـع جمفـف الـتني     ليستعمل دواء للسعال مغليـاً 

  .والشمرا
ـ ضرب من محام الكّش :يبۤاّنالٕع       ايب ة، منه العّن

  .ايب األصفراألمحر، ومنه العّن
  .مصدر عانده: نادالِع: من العربية :العناد      

  .انظرها والعند

 :األورديـة وواستمدت التركية والفارسـية  
نـادجي  نادلق وِعِع: أيضًاناد، واستمدت التركية ِع
  .نادجيلقوِع

واستمدت القرواطية عنـاد مـن التركيـة    
  .INAD: فقالت

  .أيضًا  INAD: ومثلها األلبانية فقالت
  .INAT: ومثلها اليونانية احلديثة فقالت

أدىن : مصدر عانقه: ناقالِع: من العربية :ناقالْع      
ه إىل ه من عنقه، جعل يده علـى عنقـه وضـمّ   عنَق
  .هصدر

تعـانق  : عانقا، وهم قالواَت: ومطاوعه العريب
  .وتعانقوا

  

  . ايتنِع: جاروا األتراك بتسمية إناثهم :عنايت      
  .ومثلهم الفرس

عناية ربانية : يقول الثاقفون: نايةأوالِع :ةناۤيالْع      
ى األمـر  مصدر عَن: العناية: مشلتوبلطفا، من العربية

  .هشغله وأّمه: فالنًا
  .مثر شجرة الكرمة: بَنالِع: من العربية :بۤنٕعال      

العنب هـي حتريـف   : وهناك نظرية تقول
  .الثمار عامة: األّب

ة والعنباي العنۤب: ة، وهم قالواَبَنالِع: واحلبة منه
  .والعنباية

  .العنبات والعنبايات: واجلمع
  .١٤٦ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري

  .وموطن العنب األصلي آسيا الصغرى
وأدخل الكنعانيون زراعته إىل جزر األرخبيل 

  .وإىل اليونان وإىل صقلية وإيطالية ومرسيلية
  .بَنۤع: وامسه يف العربية
  .اَبْنَع: ، ويف الكلدانيةبٓاْنۤع: ويف السريانية

  .وُبْنۤإ: ويف األشورية البابلية
: ويف هلجات جنويب اجلزيرة العربية واحلبشة

  .عنب
  .اآلثار الفرعونية وقد ورد ذكر العنب يف

  .١٤ص ٦٢١عدد ١٢س: انظر جملة الثقافة
  .١٩٦ص ١٣س: وجملة الضاد      

وقـد  « :١٢٢ص ١جـ: »النهر«: قال الغزي يف
يتها شيء من هذا الشجر، أدركنا حلب وليس يف بّر

التفت الناس لغرسه فنجح وكثـر   ١٢٧٦مث يف سنة 
   .»حىت عم برية حلب

  :والعنب يف حلب أنواع أشهرها
: نوعان وهو،-القيسي : انظر  –العنب القيسي  -١

، ويكون رقيق القشر صغري احلجـم شـفافاً  : بلدي
ويكون أكرب من البلدي ومييـل لونـه إىل   : ورومي
  .الزرقة
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ويتخذون الزبيب من القيسي بنوعيه، كمـا  
  .يتخذون من البلدي العرق

 –انظرهـا   –العنب الفوعي نسـبة إىل الفوعـة    -٢

، ويكون شـديد احلـالوة،   دي أيضًاويسمونه البل
  .ويتخذ منه الدبس والعرق والنبيذ

، ويكون أسـود  -الشحري : انظر –ري حّۤالعنب الٕش -٣
وحيدث لدى أكله غصـة، وطعـم   ، وغليظ القشر

عجمه كالعفص، ويتخذ منه أجود النبيـذ األمحـر   
  .للباه والزبيب، ويستعملون زبيبه مقويًا

، ويكـون  - لبكـاري ا: انظـر  –ري ّاگالعنب الب -٤
، ولـيس  وأقل عجمًا ر إال أنه أكرب حجمًاكالشحّي
  .يصبغّص
نوعـان   العنب الشامي، وأصله من الشام، وهو -٥

  .أبيض وأسود، ويتخذ منه الزبيب
منه  كبريًا وبائع العنب يف الشام يعلق عنقودًا

ا ترّي قنديل يشتري لو ا املا عندويا مال دارّي: وينادي
  .ايامن بتشفع فّي: شنقتو، بقولأنا ! وسيدي حيىي

: فۤدنسبة إىل تۤا: العنب األبلق، ويسمى التاديف -٦
قرب الباب، لونه بني األمحر واألبـيض، وينضـج   

  .أواخر الصيف، ويستعمل لألكل فقط
ـ  َمعنب عني اَجل -٧ ر ّوَدل، لونه أزرق، وشـكله ُم

وكبري كالقيسي لكنه أكرب، ينضج آخر الصـيف،  
  .ة، ولطعمه مّزويستعمل لألكل فقط

  .وزيَك َهَوَد: وقد يسمونه بامسه التركي
  .ديالعنب احملّم: وهناك أعناب قليلة منها

. عنب اصبور عاحلصرم بتاكلو: ]من أمثاهلم[
بتشرين خبلـص  . ةال تقول عنب حىت يصري يف القّف

  ). مثل لبناين أيضًا وهو(العنب والتني 
  
  
  
  

ك ك عنـب إال بـدّ  أنته بّد: ]من كمام[
  تقاتل الناطور؟

هجم عليه متل ما جـم  : ]من تشبيهام[
  .عالعنباي طالظنبو

 إينا شي حامض بوقت وحلو: ]من ألغازهم[
). العنـب : (بوقت وحالل بوقت وحرام بوقـت ؟ 

ن بنت أربع سنني جابت أربع اوالد، تنني مـنّ : غريه
: وللنـار . الدبس واخلـلّ : للجنة(للجنة وتنني للنار 

  ).العنب): (العرق والنبيت
  : ]من أغانيهم[

  حيب معكم راح! يا راحيني حللب
  لني العنب فوق العنب تفاح يا حمّم                    

رمحكـم   –بادروا : ومن خطبة مجعة للزيين
ـ بأكل التفاح املخّض –اهللا  ب ب والسفرجل املكّع

  .بب والعنب املطّيوالتني املكّت
  :ومن معارضاته

  األبيض  ها العنب الشهّيوأجلُّ
  الزيين فهوجدير باإلحتاف                           

  .ي  ذومثر يؤكلنبات بّر :ب الدبٕنٕع      
ب، وهم َنصار ذا ِع: ب الكرمعّن: عربية :بّنٔع      

: أطعمه العنـب فقـالوا  : مبعىن أيضًا بواستعملوا عّن
  .*للك بٕتمتشمشين عّن للك لوٕت للي زعتر نٕتكّم

وضعها : عنرب البضاعة، يريدون: يقولون :رٔبْنٔع      
  .  بنوا الفعل من العنرب التالية: يف العنرب

   

                                                
ظهر في باطنها : عنّبت إيدو، بمعنى: ويقولون -  *

 .انتفاخات حمر كحبات العنب الصغيرة
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  .عنربنا البضاعة: ويقولون
  .تعنرب للمطاوعة: وبنوا منه

: أنبار ومهبار عن الفارسية: من التركية :رنٔبالٔع      
وأصل معـىن  . ياملستودع، خمزن الغالل، اهلر: ارأنب

  .متلىءامل: أنبار الفارسية
والبيوت الكبرية تتخذ العنرب من اخلشب شبه 
صندوق كبري ومرتفع له يف أسفله ثغرتـان يؤخـذ   
 منهما احلبوب املخزونة فيه، ويتخذون منـه زوجـاً  

  .للقحط ملونة سنتية حسبانًا
ظهر فيه السوس فيزحف وميلىء أرض يوقد 

  .الدار
  .EMPORION: العنرب من اليونانية: وقيل

٣٢٧ص ١٧س: مع العريبانظر جملة ا.  

  .انظرها  .العنربجي: ويسمون حارس العنرب

  .ةالعنربجّي: وجيمعونه على
  .اَرَبأْم: ، ويف الكلدانيةرٓآبْمَأ: ويف السريانية
  .ارأنٔب: ويف الكردية

متـل  ! اهللا أكـرب : قال العنرب: ]من أمثاهلم[
  .وفيين املونةهالسنة امللعونة ما حّط

مطيب : شراب معنرب، يريدون: يقولون :رنٔبٔع      
  .بالعنرب، فبنوا من العنرب التالية الفعل

  .تعنرب للمطاوعة: وبنوا منها
، قدمًا ٦٠حوت قد يبلغ طوله : عربية :رٔبْنالٔع      

ضخم الرأس وله أسنان، يتخذ من جلـده التـرس،   
 وحيصل من رجيعه على طيب العنرب التـايل، ويعـدّ  

لبون، يعيش قطعانا يف املياه العنرب من أكرب احليتان ال
  .الدافئة

  .ر، وهم أمالواالعناِب: واجلمع
  .٢٢٥ص ١٠٨س: انظر املقتطف

مـن   مسـك وعنـرب،   رحيتو: يقولون :رنٔبالٔع      
مادة عطرة راتينجية مشعية الشـكل  : رٔبْنَع: الفارسية

حتدث يف القناة اهلضمية من حوت العنرب، فيفرزهـا  

 صـفراء أو  سوداء أو على سطح البحر كتلة وتطفو
  .رمادية

  .واستمدا التركية من الفارسية
، )املمزوج بالعنرب: (لودآعنرب : ويف الفارسية

، )ماله عنرب: (، وعنرب بو)املطيب بالعنرب: (وعنرب بار
  ).أي أسود: بلون العنرب: (وعنرب فام

واستمدا اليونانية احلديثـة مـن التركيـة    
  .AMVARON: فقالت

، رٓآبْمَع أو رٓآبْنَع: ة عن الفارسيةويف السرياني
  .اَرَبْمَع ا أوَرَبْنَع: ويف الكلدانية

  .AMBRA : ويف األرمنية عن الفارسية
: واستمدا الفرنسية من العربيـة فقالـت  

AMBRE.  
: واستمدا اإلنكليزية من العربيـة فقالـت  

AMBER.  
: واستمدا الروسية مـن العربيـة فقالـت   

AMBRA.  
  .١٦ص  ١٢جـ: األرب للنويريانظر اية 

  .٥٩٩ص  ٣س: وجملة العصبة      

ـ  :عنرب بوظ: من التركية :ر بوظٔبْنٔع       ب املرطِّ
  .ب بالعنرب، مث أطلقوا املطيبد املطّياّم

  .البوظة: واليوم يسمونه
 حارس العنـرب مبعـىن  : من التركية :نربجيالٔع      

  .املستودع، وهي من الوظائف
  .ةنربجّيالع: واجلمع

  .وبيت العنربجي يف حلب
  .أطلقته الالذقية على نسيج اخلاصة :يسر ِكٔبْنٔع      
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طيـب  : العنربينا، من الفارسـية  أو :ةنربيَنالٔع      
  .مركب من العود والعنرب واملسك

  .عنربين وعنربجه: ويف التركية
  .أطلقوه على الشراب املطيب بالعنرب :ةنربيّۤالٔع      
مدينة يف كيليكية كانت  : عينتاب أو :تابْنٕع      

  .متصرفية تتبع حللب
عني املـاء  : بعني طٓو: وامسها سامي آرامي

  .الطيبة
  .دبس عنتايب، حلم بعجني عنتايب: يقولون

إذا : متل ميخاجنية عنتـاب : ]من تشبيهام[
متل أهـل  . حدا طلب مخسينية بربكوا بشربوا معو

مـىت شـبعوا يف   : يريدون(مالسفرة للباب : عنتاب
  ).الدعوة ينصرفون فورًا

   ]ياممن شّد[
  لة عاجلبلة َبَس    !ةـلَبا َسـلة يَبَس
  جنا قرب النيب بتحّج    جناّجـلة بتحَبَس

  ...من حلب لعنتاب    باوالنيب شايل كت
أسـود   بن شداد، أمه حبشـية، وهـو   :رٔتْنٔع      

فارس : البشرة، وأحب ابنة عمه عبلة، حتريف عنترة
لي وشاعر من جند وإليه تنسب إحدى املعلقات جاه

  :اليت مطلعها
  م هل غادر الشعراء من مترّد

  ِمبعد توّه الداَر أم هل عرفَت                       
مـن أروع القصـص    وله سرية كبرية تعّد

ة يف الفروسية تتلى يف قهاوي حلب، وعشاقها يبالعر
  .كثريون

  .وتنسب سريته هذه إىل األصمعي
وضعها يوسف بن إمساعيل يف زمـن  : وقيل

ـا وال   النـاس  العزيز باهللا الفاطمي، وضعها ليلهو
  .يلغطون يف ريبة حدثت يف القصر امللكي

  
  
  
  

  .٤٠٥ص ٥١س: انظر املقتطف

 ١٧٧٧وعرفت أوروبا هذه السـرية سـنة   
  .١٨١٩ودخلت يف نطاق حبوث العلماء سنة 

  .ويف الة األسيوية دراسات يف صددها ممتعة
يالحظ فيه أن لغته غري  وله ديوان طبع مرارًا

  .لغة املعلقة
عنتر : ولشهرة عنترة عند العامة بنوا منه فعل

  .رعنۤترة والعنترة واْملة والعناْتوتعنتر والعنتري والعنترّي
ع يف مبعىن شـجُ  عنتَر: وقبلهم العربية قالت

  .طعنه بالرمح: احلرب، وعنتره
 ل ألف قـالو قٓتعنتر ب: قال لو: ]من أمثاهلم[

  .إذا كان وراه ألف
. عنتر الزمان ساوي حالوْم: ]من كمام[

  .ى عن عنتربالصحابة بترضَّ فالن من معرفتو
  .إصطبل عنتر: انظر

  .ريقع قرب أغٓي: ]من أحيائهم[: رٔتْنٔع      
ر عنتر عبس، رۤير ْبِب: يتندر بعضهم فيعّد :رٔتْنٔع      

واحد تنني تالتة : ا ترمجتهعلى لغة ما مب يوهم أنه يعّد
  .أربعة

  .اسم هضبة تقع قرب قرية املسلمية :ل عنترَبَج      
ك عنجكة موشي فالن معنَج: يقولون :نجكٔع      

عنجكات حننـا منعـرف ماضـيه،     بالبال، حاجتو
، مل جند هلا أصًال –انظرها  –يريدون ا معىن العنجهية 

  .ربولعلها حنت من العنجهية والِك
  .عنجك للمطاوعةْت: وا منهاوبن

  .رباجلفاء والِك: ةالعنجهّي: من العربية :ةالعنجهيّۤ      
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  .اتالعنجهّي: واجلمع
  .انظرها  .دَنند مصدر َعالِع: من العربية :ندالٕع      

ظرف مبـهم  : ِعنَد: من العربية: َعند أو :ٕعند      
يف الزمان واملكان حسب ما تضاف إليه، وأدخلـت  

من عنـدٓو  : وحدها، وهم قالوا» من«العربية عليه 
  .ولعَََندو

  .لغة» عند«فتح عني : »حبر العّوام«ويف 
إىل عنده، : يقولون: »القول املقتضب«ويف 
  .ذهبت إىل مكانه: املراد املكان أي: قال ادي

َعندي أنا هالشغلة كـّال عبعضـا   : ويقولون
  .حكمي: ماال لزوم، فيستعملوا كالعربية مبعىن

َعنَدك، فيستعملوا اسـم  : ويقولون للسائق
  .فعل أمر مبعىن قف

عندي، عندك، : وال يتغري لفظها مع الضماير
عّنا بضاعة لّسا مـا  : فيقولون» عندنا«إال مع  عندو

  .عّنا: انظر  .أجا مّنا حللب

  ]: من أغانيهم[
  َعْنٕد احلۤلئوة راحت األرواحِ 

  .ّنكأنا عند حسن ظ]: من كالم أهل اليول[
  .َبْنعل أبوه من هون لعندو]: من سبام[

عتا وطغا وجتاوز قدره، خـالف  : عربية :ٔعَند      
  .احلق ورّده عارفًا به

  .العنيد والعنود: وصفته العربية
  .انظرمها والعند والعناد وعند

ۤيابس إذا عّند ما حدا  فالن عقلو: يقولون :ٔعّند      
  .انظرها  .ملتقدمةقّدو، بنوا على فّعل من َعَند ا

  .َعّند مبعىن َعَند: ويف هلجة حضرموت
  .ّمت معنّۤد: يقولون

  
  
  
  

يف جبل مسعان، من ] من قرى حلب[ :ٔعَندان      
  .ارحتل، اغترب، مات: ْعَند: األرامية

والقرى اليت حول عندان تلقـب العنـداين   
نّفاخ املعالق، يريدون أنه يشتري املعالق من : بقوهلا

صوله عندان ينفخه ليكرب وليتحـدث  حلب وقبل و
  .مقامه الناس بنعمته فيعلو

أّكـالني  «: وتلقب العندانيني أيضًا بقولـه 
مـن  : ولة أيگكمًا، ألم يشترون من ال» اليخِني

  .حبرية العمق رؤوس السمك ويسلقوا ويأكلوا
حبٓكم من عندّياتٓو، وما : يقولون :من ٕعندّياتٓو      

  .من نفسه: يريدونبستند عالقانون، 
من عنديايت، من عندياتنا، مـن  : ويصرفوا

  ...عندياتك
وامع العلمي يرى أن التصـريف خطـأ،   

  .من عنده: صوابه
وحنن نرى أن التعبري عريب سليم، أال تـرى  

: والعندّية مثـل املعّيـة  » املعية واو«: النحاة يقولون
مصدر صناعي ال ريب يف صحة مشول اسـتعماله،  

اإلنسـانّيات  : هذا صّح أيضًا مجعه فتقول وإذا صّح
ال ريب أيضًا يف صحة هذا، : والكلسّيات واجلبلّيات

وإذا صّح األمران املتقدمان فال نكران إضافة اجلمـع  
إىل الضمائر ككتيب أنا وأفراَسك ورؤوسهم، وعلى 

: عم بتقّولوا شي ما حدا قـالو : ما تقدم جنيز قوهلم
  .هالكالم من عندّياتكن

  .أنثى اَملعز: عربية :الٔعْنز      
الَعۤرتة والَعرتاي : العَرتة، وهم قالوا: والواحدة

  .والعرتاية
  .العرتات والعرتايات: ومجعوها على
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ز وعَنـزٓا، ويف  َنۤعزٓا وْع: والعرت يف السريانية
  .َعَزا وْعَرت وَعَرتا: الكلدانية

  .ويف العربية ۤعۤنز وۤعز
  .ENZU: ويف البابلية

بيس املـال النحـل والعـرت    ]: اهلممن أمث[
إذا مات أبوك وأنته زغري رّبي لك عـرتة  . واْجلمال

إذا حاۤلـت  . إذا درّۤت عرتتك احلبـا . وابدور شعري
إذا مضى عليها حول ومل : يريدون(عرتَتك ال تدحبا 

تلد فال تذحبها ألا ستلد يف عامها املقبـل جـديًا   
من  وهو(ي بتجيب جد املا حبضر والدة عرتتو). قويًا

  ).-على لفظ يدانيه  –أمثال جند أيضًا 
العرتة اجلربانة ما بتشرب إال ]: من كمام[

  .من راس النبع
العرتة البتاكل عفص بطلع ]: من اعتقادهم[
  .جبلدا

يتعاىل : يعّنز علينا، يريدون بّدو: يقولون: ٔعّنز      
بنوا الفعل من العرت يتناطح وحياول أن يرتفع : ويترفع

  .ليسطوعلى خصمه بضربة من قرنيه
: أْنـَزروت : عربية عن الفارسـية  :العرتروت      

  .ضرب من الصمغ كان يستعمل يف طبابة العيون
  .ويباع يف سوق العّطارين

عـرتروت، ويف الكلدانيـة   : ويف السريانية
   .مثلها

آخر موجة بدوية هاجرت مـن جنـد    :ْعٕنۤزة      
م، ويف  ١٨القـرن  وأمهها ودخلت سورية يف أوائل 

  .كانت سيدة البادية ١٩القرن 
  .١٨٥٥كما حاصرت بغداد سنة 

  
  
  
  
  

وأغارت على حلب وبت أحياءها الشرقية، 
  .١٨٦٨إىل أن صدها وايل حلب سنة 

  .١٥٠ص» حمافظة حلب«انظر كتاب 

  . ومعجم قبائل العرب
: عنصـرنا، يريـدون  : يقول النصارى :ٔعْنٔصر      

بنـوا الفعـل مـن     -انظرها –رة دخلنا يف عيد العنص
  .انظرها  .العنصرة

ـ ]: من أمثاهلم[ ر واطـالع وصـلّۤب   عنۤص
د العنصرة يدفأ اجلوفـاطلع إىل  أي يف عي(وادخول 

صحن احلوش ومن فيه، ويف عيـد الصـليب يـربد    
  ).اجلوفادخل إىل البيت ومن داخله

األصل، املـاّدة،  : الُعنُصر: من العربية :الٕعنٓصر      
  .لبسيطاجلسم ا

  .العناِصر، وهم أمالوا: واجلمع
النار واهلـواء  : أربعةى ماصر عند القداوالعن
  .واملاء والتراب

  . عنصر وعناِصر: واستمدت التركية
  .ومثلها األوردية والفارسية

خبيـث،   فالن عنصرٓو طّيـب أو : يقولون
  ....مسوح يابس أو عنصرو
ناء عند عيد نزول الشريعة يف طور سي :الٔعْنٔصٔرة      

اليهود، وعيد تذكار حلول الروح القـدس علـى   
تالميذ املسيح عند النصارى، ويقع عيد العنصرة بعد 

  .عيد الفصح خبمسني يومًا
، العيـد،  »العربية«والعنصرة حتريف عصره 

  .االحتفال
عنطز اجلحش، يريدون أنـه  : يقولون :ٔعْنٔطز      

 ركض دون أن يدفع، مث رفع قدميه ورفس مـا، مل 
لغة يف ): العربية(جند هلا أصالً ، ولعلها حتريف عرطز 

  .  تنّحى عن القوم: عرطس
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َعَلز، ضِجر وقِلق وهلـع  : ويدانيها يف العربية
  .ومل يستقّر يف مكان

أمـال  : عنطز طربوشو، يريـدون : ومثلها
شأن عنطـزة  : مقدمته إىل األمام وذا يرتفع مؤخره

  . اجلحش
  .عنطزْتعنطز مطاوعًا ل: وبنوا

وحياة من مششـم  ]: من أقسامهم التندرّية[
  ).وحّق احلمار: يريدون(األرض وعنطز 

هالْبدوي : يتندرون فيقولون] من كمام[
  ).اسم قبيلة» عنطز«يومهون أن (من عرب عنطز 

  ]: من أغانيهم التهكمية[
  سّلوا يل محاري      سّلوا يل محاري

  غايل حشيش ما بياكل      عليقو
  ْمسّلة          عنطز رماين  نكشتو
مسكني طول الليل عم بعنۤعن، : يقولون :ٔعْنٔعن      

  .انظرها  .بنوا على فعفع من عّن

استمدوها من التركية عـن العربيـة    :الٔعْنعۤنة      
أثر احلديث ونقله، وأصلها حّدث فالن عـن  : مبعىن

  .فالن عن فالن
ة، املشـقة،  الشد: الُعنف: من العربية :الٕعْنف      

  .الصالبة، الِغَلظ، ضّد الرفق
  .عّنف والعنيف: انظر

  .عامله بشّدة، المه بشدة: عّنفه: عربية :ٔعّنف      
  .تعّنف للمطاوعة: بنوا

  .تعنيف: واستمدت التركية
هادا  شوف هاملعنۤفص حالو: يقولون :ٔعنفص      

مـا   –! واهللا ياخّيو –من أغنياء احلرب، والعنفصة 
تعنفص : مطاوعه من العربية اليت استعملت نطاق،تب

كان ذا َصَلف وخفة وُخـَيالء وزهـو،   : فقط مبعىن
وهم بنوا جمرده، واستعملوا منه املاضـي واملصـدر   

  .واسم الفاعل واسم املفعول ومطاوعه هذا
  
  

  ]:من شعرهم[
  وإذا احملّسة بني خيل قرقعت 

  قور َثَبت السليُم وعنفص املع                        
اعر املتندر استعمل عنفص مبعىن أن الش يبدو

  .خطأ طز، وهوعن
ما بني الرأس : الُعْنق والُعُنق: من العربية :الٕعْنق      

  .والبدن، مذكر وقد يؤنث
وسهلوا مهزتـه   األعناق، وهم قالوه: واجلمع

  .أيضًا
  .١١٣و ٩٢ص ٢جـ: انظر اية األرب للنويري

: ، ويف الكلدانيـة ۤعقـآ : والُعُنق يف السريانية
  .َعَقا

قطـع األعنـاق وال قطـع    ]: من أمثاهلم[
  .األرزاق
: وعاؤه: عّنقت كوافري النخل أي: عربية :ٔعنّٔق      

: طالت، وهم استعملوها الستطالة ما يشبه العنـق 
  .عنق اخلّزاف الَشربة
مرا معّنقة، وهومن مسات اجلمـال  : يقولون

  .أة سيف الدولةعندهم، يرادفها اجليداء، وهواسم امر
فخذ من قبيلـة  : فرع من القراشيم :الٔعنقوبة      

  .التركي، يقيمون يف أرباض حلب
: الُعنقود من العنب وحنوه: من العربية :الٔعنقود      

  .العالقة الواحدة من الثمر تتراكم فيها حباته
ــريانية ــود يف الس ــودٓا، ويف : والعنق عنق

  .عنقودا: الكلدانية
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فالن خصـلة وعنقـود   : املدحويقولون يف 
والباقي فراطة، يريدون أنه الكامل وحده وزيادة وما 

  .سواه ال
بشهر آب اقطاع العنقود وال ]: من أمثاهلم[
 –على لفظ يدانيه  –وساد هذا املثل أيضًا (تستهاب 

  ).يف سورية ولبنان وفلسطني والعراق 
دويّبة ذات أرجل طويلـة  : عربية :العنكبوت      
  .ن لباسها خيوطًا تصيد ا طعامهاتنسج م

: العناِكب، وهم أمالوا وقالوا أيضًا: واجلمع
  .العنكبوتات

العنكبوۤتـة  : العنكبوَتة، وهم قالوا: والواحدة
  .والعنكبوتاي والعنكبوتاية

  .َعكَبوش: ويف العربية
  .٢٩٠ص ١٠جـانظر اية األرب للنويري 

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه      
  .١٠ص ٩جـ ٥س: لة السمريوجم      
  .٩٥٨ص ٣٥س: واملقتطف      

وأطلقوا العنكبوت على خيوط هذه الدويّبة 
  .جمازًا

بيت من عنكبـوت كـتري   ]: من حكمهم[
علـى لفـظ    –وسادت هذه احلكمة (عاللي مبوت 

يف سورية ولبنـان وفلسـطني والعـراق     –يدانيها 
  ).واجلزائر 
. ّكانود متل العنكبوت بيتو]: من تشبيهام[

  .من قلبو متل العنكبوت ببين بيتو
العنكبوت يف البيت دليـل  ]: من اعتقادهم[
  .الفقر

 عنكف شواربٓو، وبزمـانو : يقولون :ٔعْنَكف      
ا ا صـورة عنتـر يرمسـوّ   كانوا يعنكفّوا، وملا يرمسو
عنكفـة   –على حسـآبن   – بشوارب معنكفة ألّنو

أصًال، الشوارب من مستلزمات الرجولة، مل جند هلا 
): العربيـة (الشيء  ولعلهم بنوا على فنعل من عقف

األعوج املنحين، وجعلوا القـاف  : عطفه، واألعقف
  .كافاً 

إال  حليب من فسط حلـب ولفتـو  : يقولون
علـى   دنب ۤالۤبس صرماية محرا ومعنكف شـواربو 

  .جنب
الُعنـوان والِعنـوان   : مـن العربيـة   :الٕعنوان      
: من الكتاب وغريه –لعلوان ا: انظر –وكذا بالالم ...و

كّل ما استدل به على سائره، وهم أطلقوه أيضًا على 
اسم املرسل إليه يف ما يرسل يف الربيد واسم جهـة  

  .اإلرسال
 ذو: (عنوان وعْنـوانلي : واستمدت التركية

  ).العنوان
  .وب ببيّۤن من عنوانٓواملكت]: من أمثاهلم[

  .عنوانهكتب : عنون الكتاب: عربية :ٔعنٔون      
  .ْتعنون للمطاوعة: وبنوا منه

  .انظرها  .الصفة املشبهة من عند: عربية :الٔعنيد      

  .العنيد: وحضرموت تقول
  .كچ العنيد بقع عراسو]: من أمثاهلم[

  . الصفة املشبهة من عنف: عربية :الٔعنيف      
  .العنف: انظر

  .واستمدا التركية
ّمة، الوصية، امليثاق، الضمان، الذ: عربية :الَعْهد      

  .اليمني، الزمان
  .الُعهود، وهم رّدوا: واجلمع

عهد وعهود، وعهدنامة، : واستمدت التركية
  .ومثلها الفارسية
عهدي فيه أمني، وبعد التجربة طۤلع : يقولون
  . كلب ابن كلب
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يف عهد اإلنكشـارية ويف عهـد   : ويقولون
  ...العثمانيني ويف عهد الشباب
:        »العهـد «ألمية يقولون يف والعريقون يف ا

  .»األهد«
: عرفه، الشيَء: َعِهد األمَر َعْهدًا: عربية :َعَهد      

: عاه وتفقده حاًال بعد حال، إليه يف كـذا احفظه ور
  .أوصاه وأوعز إليه به

ن عّنـا  احترام الكبري كـا ]: من كالمهم[
أباتنا وأجدادنا، وكـان   معهود، وعهدنا فيه من أيام

  .      اللحم إلك والعضم إيل: هد للشيخاألب يع
أطلقت على األسـفار الـيت    :العهد اجلديد      

يقدسها النصارى كتبت بعد املسيح، وهي األناجيل 
األربعة وأعمال الرسل ورسائلهم إىل خمتلف الكنائس 
ورؤيا يوحنا، ومسي العهد اجلديد والعهـد القـدمي   

  .بالكتاب املقدس
طلقت على ما ألف قبل املسيح أ :العهد القدمي      

  .من كتب التوراة اخلمسة وما تالها
أطلقها األتراك على مـن خيلـف    :ويل العهد      
  .امللك

  .أولياء العهد: ومجعوها على
عّهدت البلدية تزفيت الشارع : يقولون :ٔعّهد      

كلما خرب، وبّلش  لشركة إفرنسية على أن تصلحو
على فّعل من َعِهد إليه بنوا : خيرب وهيه عم بتساويه

ألزمه : تقدم إليه فيه، وهم استعملوها مبعىن: يف كذا
  .بعمل حسب اتفاقية

أخد املشروع على عهـدتو،  : يقولون :الٕعْهۤدة      
كتاب اِحللف والشراء، وهـم  : الُعْهدة: من العربية

  .استعملوها مبعىن اإللزام بعمل حسب اتفاقية
  .ُعْهَدة: واستمدت الفارسية

أخد املسألة على عهدتو، حّطوحتت : قولوني
  .عهدة فالن

الَعْهر : من مفردات الثاقفني، من العربية :الٕعْهر      
أتاهـا لـيًال   : مصدرا َعَهر املرأَة وا وإليها: والِعهر

  .للفجور، مث أطلقت
حكاية صوت الكالب عنـدهم، وقـد    :ٔعْو      
  .تكرر

  .هاوهاْو: ويدانيها يف التركية
  .نبح: َعَوى الكلب: عربية :ٔعٔوى      

  .انعوى للمطاوعة: وبنوا منها
  .ْعَوا: ْعوٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

الكلب عم بعِوي باملقلوب، وهـادا  : يقولون
  .ميكن عزراهني معدِّي باحلارة: فال كويّۤس ماهو

اهللا بتخِوي  إن شا]: من دعائهم على فالن[
  .وبتعِوي
وا على فّعل مـن عـوى املتقدمـة    بن :ٔعؤّى      
  .للمبالغة

  .واستعملوها أكثر من عوى
  .التعواي: وجعلوا مصدرها

  .عوِّي، إۤي ُروعّوي]: من كنايام[
البدويطعمي الكلب عضمة ]: من كمام[

. اللي هّوه من جنس الكالب بعوِّي. يعّوي معو بّدو
  .الكلب اللي بعّوي كتري ما بعض

والكويت ( اصحابوالكلب بعّوي عند بيت 
  ).الكلب ما بنبح إال عند بيت أهلو: تقول

دوا وعّووا، گار: بقالوا للكۤال]: هلممن أمثا[
: قالوا للكـالب : ويروى(عالشغلتني مامنقۤدر : قالوا

  ).ألن الكالب تركض وتعوِّي... كلوا وعّووا
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  ]:من شعرهم التندري[ 
  *قد كنت يف مضى أرعى جحاشهم

  صرت أمِشي وراء الكلب إن عّوى ف                 
من مصطلحات الفلك القدمي يـذكره   :العّوا      

الثاقفون، وهوجنم من منازل القمر، ومن أنواء الربد، 
  .من أيلول ٢٢يكون طلوعه يف 

مسيت بالعّوا ألن صوت الريـاح العاصـفة   
  .يكون كصوت العواء

أطلقوها على العازف على العود، كما : العّواد      
  .لقوها على صانعه وبائعهأط

  .العّوادة: واجلمع عندهم
  .العود: انظر

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

  .ويف فاس سوق العّوادين
فخذ من بين خالد يلتحقون بـاملوايل  : العّواد      
  .بليني، يقيمون يف أرباض حلبالِق

ض افخذ من عشرية الكيار يقيم يف أرب: العّواد      
  .الباب
: من اصطالح البدووالريف، يقولـون  :لٔعٔوارا      

متـرددة بـني   : شاة عائرة: غنمة عوار، من العربية
  .قطيعني ال تدري أيهما تتبع

يقولون إذا استولوا على شيء جمانـًا ودون  
  .أخدتا عوار: تعب

اخلشبة اليت  –انظرها  –مجع العارضة  :الٔعواۤرض      
  .تكون يف السقف وعليها يستند

من : لغة هلم يف عايشة وعيشة وعّيوش :ؤّاۤشةٔع      
  .أمساء إناثهم

على  اسم مغنية حلبية تغين يف األعراس :ٔعؤّاۤشة      
ختت أختها َأّسامة، وملا ماتت َأّسامة ترأسـت هـي   

  .التخت

                                                
  :فيه نظر إلى قول عنترة -  *

  قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم
 واليوم أحمي حماهم كلما نكبوا    

اَخلَلف : الِعَوض: من العربية: ٔعٔوض أو :ٔعواض      
  .والَبَدل

  .األعواض: واجلمع
: عـواض مـا تقـول ال    ]:من كمام[

) عـوض  أو(عواض . اضربا اكسور إجرا! »كش«
  .ماتاكل باجنان رورّقع جراَبك الْيبان

  .مقابل اخلواص من الناس: عربية :الٔعٔوام      
  .العاّمي: والواحد

  .عواّم: واستمدت التركية
على فّعالـة   –انظرها  –بنوها من عام  :العّوامة      

لوسطح املـاء وحنـوه،   ويع وأطلقوها على ما يطفو
  :ومنها

علـى سـطح    حنوه تطفو القطعة من الفّلني أو -١
الزيت وفيها تدخل دائرة صـغرية وسـطها فتيلـة    

  .القنديل
 اخلشب تطفـو  القصب أو القطعة من الفّلني أو -٢

البحر وفيها ينـتظم خـيط    على سطح ماء النهر أو
  .البالوع لصيد السمك

املسماة يف  م على احللوىأطلقتها الشا :الٔعؤّاۤمة      
امة ألا تطفولدى مستها بالعّو -انظرها –حلب باللقم 

  .قليها على سطح الزيت
أۤجت القوجليـة عواۤنـة   : العوانية أو :الٔعواۤنة      
) »َرسـل «كما مساها  –العوانية  أو( الٕتٓتن  وكمشو

لفظة « :١٦٦ص» األجانب يف حلب«قال يف كتاب 
د ا إيـذاء مـن ال يسـتحق    يرا   AVANIA:إيطالية

األذية، وهي تطلق على كل مال يغتصـب ظلمـًا   
  .وعدوانًا عن طريق الوشايات والتهم الباطلة

 ويتابع االستاذ قسطون كالمـه يف هـذا  ( 
والعامة يف حلب ال يزالون يسـتعملون  ): الكتاب 

  ...هذه اللفظة للوشاية مبهريب الدخان أو
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: فقالوا يف الفعلوقد اشتقوا منها فعًال ونعتًا 
  .انتهى... تعاون فالن على فالن
  .فسادة: ويسموا

بعرف واحد صحفي مـات  ]: من لوحام[
يف العهد الفرنسـي مـن كعـب     وكانت مقاالتو
قطب من أقطاب الوطنية، ويـوم   الدست، بتحّسبو

ماأليام صارت ثورة يف العراق وقائد الثورة ما بعرف 
وال بسمع جرايد وال أنا ما بقرا جرايد  ألنو – امسو

نعم وقائد الثورة العراقـي انغلـب    –بّتّبع احلوادث 
، حللب وختّبا عند هالصحايف القطـب  وهرب وأجا

واإلنكليز حكموا على قائد الثورة هـادا باإلعـدام   
مثـل  مراح لل وخصصوا مبلغ ملن يدل عليه، منـو 

اإلنكليزي يف حلب وتعـاون عليـه ؟ هالصـحايف    
صاحيب ال تلومين إذا ْقٕرفـت  الوطين القطب، بقى يا
  .مالصحافة وما يلوذ ا

ـ  ]: من أمثـاهلم [ ب واّتۤكـل  خـود املنۤص
  .عالعوانّية

  .العوانة املتقدمة: انظر :العوانيّۤة      

أطلقوه على رسن مـن  : العبيان أو :العٓوبلي      
  .أرسان اخليل األصيلة

  .العبيان: انظر

دا جّلسـوا،  عوج البسمار وبع: يقولون :ٔعٔوج      
حناه وعطفه، ضّد : حتريف عّوج الشيء: من العربية

  .قّومه
  ]:من أغانيهم[
  ال يل        غّني يل ْغنّۤئوه گّية وگعوج الطا

حناه، عطفه، ضّد : عّوج الشيَء: عربية :ٔعؤّج      
  .قّومه

  
  
  
  
  

  .تعّوج، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب
  .عوج وعلوج: انظر

وهـم   -ويقصر–العربية العوجاء  من :العٓوجا      
  .انظرها  .مؤنث األعوج: قصروا

: عرف بـرقص بقـول  ياملا ب]: من أمثاهلم[
ـ . األرض عٓوجا  أو(ف ۤرالّقّتاية عٓوجا إذا جّلستا بتنٕق

مـن  : لفَتك عوجا، قال لـن : قالوا جلحا). بتنكسر
  .كلمة احلق
ينادي بيـاع العّقابّيـة   ]: من نداء باعتهم[
تورية ظاهرها (: صۤلك عوجا يا عوجا من أ: الشامّية

أنه يتكلم عن العقابية الشـامية املعقـوف ذيلـها،    
  ).وباطنها أنه يعين الدنيا

يف العوجة، أطلقوها  َخلت لو: يقولون :العٓوۤجة      
  .على اللفتة يف الطريق
  .العوجات: ومجعوها على

زقاق يف السليمانية كان قبل أن  :عٓوجة إجلّب      
يه طريقان للقوافل يتقاطعان، ويف نقطة التقاطع يبىن ف

  .كان جب تستقي منه القوافل
زقاق ميتد اآلن من وسط حي  :السبع عٓوجات      

البنوك إىل وسط جب األسدي، كـان فيـه سـبع    
  .لفتات
الغصن بعد أن يقطـع، وهـم   : عربية: الُعود      

  .يستعملون العود للغصن الدقيق بعد أن يقطع
وهـم  ... عيـدان واألعـواد و  ال: واجلمع

  .يقولوما وجبعل مهزة الثاين مهزة وصل
: العوَدة، وهـم قـالوا  : والواحدة من العود
  .العوۤدة والعوداي والعوداية

  .العودات والعودايات: واجلمع
بعودة  حكش اسنانو. عودة كربيت: يقولون

  . مكنسة وعّيطنا عليه
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: ينادي بياع العرمـوط ]: من نداء باعتهم[
  ! لعودة سّكر ياعرموطا

تسَلم يل هالقامة متل عـود  ]: من كمام[
  .البامة

وَحـّك هـالعود والـرب    : من أميان البدو
  .املعبود

الغّزالة . فيه كل عود ودّخانو]: من أمثاهلم[
سعد الْسعود َدّب املـاء يف العـود   . عودبتغزل على 

ألن ( ما حبّن عـالعود إال قشـرو  . وديف كل مربود
 خود من هاحلزمة عود والباقي تاخدو). هقشره يصون

  .القرود
ختيل أن (بأنفا عودة  حّط للو]: من كنايام[
إنسان له أنف وأدخل  املسألة كحيوان أو القضية أو

  ).له يف أنف القضية عودة يزعجها ا
ضرب من الطيب اهلندي يتبخر : عربية :الُعود      
  .إيد: يبخر به، عن اهلندية أو

تركية عود من العربية، ومثلـها  واستمدت ال
  .الفارسية

  .٢٣ص ١٢جـ: انظر اية األرب للنويري

  .عوَدا: عودٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
واجلمع . آلة من املعازف الوترية: عربية :الُعود      

  .الْعواد: العيدان واألعواد، وهم يقولون
  .العّواد: ازف فيه وصانعه وبائعهومسوا الع

  .اانظره

واستمدت العربية العود مـن الفارسـية يف   
  .القرن األول اهلجري، استمدته بغداد

  .ُعوَدَدا: ُعوٓددٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
وكان سـائب  «: لألصبهاين» األغاين«ويف 

فاصـطنع  صناعة الغناء والضرب على العود،  يعرف
عودًا يف املدينة وغّنى به يف الفارسية، مث غىن عليـه  

         *»لغناء العريبا

                                                
 –الجزء الثامن  –انظر أخبار سائب خاثر في األغاني  -  *

  .طبعة دار الكتب

ابن سريج أول مـن  «: وقال يف موضع آخر
  .**»ضرب به على الغناء العريب يف مكة

قال  ١٨٠ص ٢س: جملة امع العلمي العريبويف 
العود عندي : األب أنستاس ماري الكرملي ما مؤداه

اليونانية مبعىن الغناء، وأصله أداة     ODÉو  ÉS معرب
  .الغناء فحذفوا املضاف

:  مث عاد املغرب فأخذه من العـرب وقـال  
LUTH،    يف  ، مث أمهلـوه ١٦وكان هـذا يف القـرن
  .١٨القرن

وكل األمم اليت استمدت العود من العـرب  
  .مسته بامسه

 LUTH: ففي الفرنسية
   LUTE :ويف اإلنكليزية
  LIOUTNIYA  :ويف الروسية

ويف اآلثار املصرية القدمية صور آللة موسيقية 
ود، منها أثر خزيف يرجع عهـده إىل  لعوترية تشبه ا
وجد يف سيناء ميثل رجًال حيمل آلـة  .م. ألف سنة ق
  .الغناء هذه

والعرب يفضلون العود علـى كـل آالت   
  .الغناء

  .وشكل العود كشكل نصف الكمثرى
  .وكان سطحه من اجللد

للشاعر الفارسـي  » سكندرنامه«ويف كتاب 
  .يدانيرسل العراق أحسن الع: ١٧نظامي يف القرن 

أسوة يف  وجيعلون له كيسًا يتفننون يف صنعه
  .كل آالت الغناء

  .٣٠ص ٨عدد ٨س: انظر جملة األديب

   

                                                
  .الجزء األول  –انظر أخبار ابن سريج في األغاني  -  **
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قحبة ودّقاقة عود وال شّب ]: من كمام[
حنن يف زمان ضاعت فيـه قيمـة   : يريدون(نبود  إلو

  ).معامل الرجولة
 :١١٥ص» حكاية أيب القاسم البغـدادي «يف 

  .»تطّيرت أوجه الطنابري إذا أتتك العيدان مقبلة«
  .صريه يعتاده: عّود فالنًا كذا: عربية :ٔعؤّد      

قال الشيخ إبـراهيم  ]: من عثرات أقالمهم[
عودته على األمر وتعود عليـه  : ويقولون: اليازجي

  .واعتاد عليه، والصواب حذف اجلار
  .تعّود: واستمدت التركية

 :يريدون! (يا ْمعوَّد]: ومن كالم أهل اليول[
  ).يامعّود عمل املروءة والشهامة

ابۤنك متل ما رّبيتيه وجـوۤزك  ]: من أمثاهلم[
على أكالَتـك كلمـا    اللي عّودتو. متل ما عّودتيه
على  –وساد هذا املثل ) (جبوع أو( شاَفك ّز زّنارو

يف سورية ولبنان وفلسـطني ومصـر    –لفظ يدانيه 
  ).»املستطرف«والعراق، كما ذكره األبشيهي يف 

 أو(معـّود عـاللطم    خّدو]: ن كنايامم[
  ).ْمعّلم

  ]:من أغانيهم[
  كيف عّني أبعدوك ؟! يا غزايل

  شّتتوا مشلي وهجري عّودوك                       
  .انظرها  .مصدر عاد: الَعْودة: من العربية :الٓعۤودة      

العودة إن شـاء  : وعند وداع املسافر يقولون
  .اهللا

: دعا له باحلفظ، وقال له: عّوذه :عربية :عؤّذ      
  .أعيذك باهللا

  .وَتعّوذ مطاوعه العريب، وهم سّكنوا
  .استعاذ: انظر

  
  
  

: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
  .َتعوُّذ

عۤينٓو، مـن   ضربٓو كف عورلو: يقولون :ٔعٔور      
صـريه  : أعـوره  عّوره أو حتريف عاره أو: العربية
  .أعور

  .عورااألعور وال: انظر

  .انعور للمطاوعة: منها وبنو
  .املعوور: واسم املفعول عندهم

عزراهني معوورة عينو، َلْه، ]: من اعتقادهم[
يقـبض   ياها موسى الكليم ملا أجا بّدو ليش؟ عورلو

  .روحو لو
  .صريه أعور: عّوره: عربية :ٔعّور      
وهم  –وتقصر  –العوراء : من العربية :العٓورا      
  .انظرها  .ث األعورمؤن: قصروا

األقرع مبشـطني والعـورا   ]: من كمام[
  .عورا وقرعا وما بتنام إال بالنص. مبكحلتني

اصطالح فقهي من مفردات الثاقفني،  :الٓعؤرة      
كل ما يسـتره اإلنسـان مـن    : الَعْورة: من العربية

  .جسده حياء
  .العٓورات: الَعْورات، وهم قالوا: واجلمع

  . عورت: اإلسالمية كلهاواستمدت األمم 
ـ : ومست الفارسية السروال : وش أيعورة پ

  .ثوا لبس العورة أو
  . عورت: ومست التركية املرأة والزوجة

 عـورة وكّلـو   فالن صوتو]: من تندرهم[
  .عورة

: من اصـطالح التجـار، يقولـون    :الٔعٔوريّۤة      
  .هالبضاعة فّيا عورّية، مليح سوكرناها
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فيـه  هالنسـيج  : النسيجومن اصطالح جتار 
عورّية، يريدون العيب يطرأ على البضاعة وهـي يف  

الضـرر   :AVARIA: بلدها قبل شحنها، من اإليطالية
  .على حمموهلا يف السفر يطرأ على السفينة أو

» العـوار «: ويلفت النظر أن العربية تقـول 
ذكرها (مبعىن العيب واَخلرق والَشّق يف الثوب ) مثلثة(

  ).»املنت«يف 
  .افتقر: مصدر َعِوز الرجُل: عربية :الٔعٔوز      

  .وهلجة حضرموت تستعملها باملعىن املتقدم
  .انظرها  .الٔعٔرقة: من اصطالح البّنائني :الٓعوۤزة      

  .العواض: انظر  .العواض أو :الٔعٔوض      

  .الٔعٔوض ْبسالمتٓكن: ]ويقولون يف التعزية[
: هللاعـۤويض ا : وإذا خسروا شـيئًا قـالوا  

  .بالتصغري
  .عوض: مسوا ذكورهم :ٔعٔوض      

: مسوا به الولد الذي مات أخوه قبله، ومثلها
  .َخلف
أعطاه عَوضـًا  : عّوضه من كذا: عربية :ٔعؤّض      

  .خلفًا وَبَدًال
  .تعويض: واستمدت التركية

عّوض : ويقول البائع لدى قبضه مثن بضاعته
   .اهللا عليك

 ة بـالتعويض أو احملكم حكمت لو: ويقولون
  .بالتعويضات مع مصروف الدعوى

اسم الكلب يف مفردات األطفال، مسي  :ٔعْؤعْو      
  .حبكاية صوته

  .انظرها  .لغة هلم يف عّيف :ٔعؤّف      

عنـه،  أّخـره  : عّوقه عن كذا: عربية :ٔعؤّق      
  ).»عن«دون (: عّوقه األمر : ومثلها

  
  
  

أعاقـه،  : يقولـون ]: ومن عثرات أقالمهم[
  .عّوقه: خطأ، صوابه

  . َتَعّوق، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب
  .تعويق: واستمدت التركية

يف البـاب، مـن   ] من قرى حلب[ :عٓوالن
: الراعي، كما يرى األب أرملـة يف : علليٓا: األرامية

  .١٣٠ص ٣٨س: املشرق

بنوا الفعل على فوعل من العـامود يف   :عٓوَمد      
انتصب الشـيء وغـدا   : ريدوني –انظرها  –هلجتهم 
  .كالعمود

  .ْتعٓوَمد: وبنوا مطاوعه
املساعدة، واملساِعد : الَعْون: من العربية :العٓون      

  ).على إطالق املصدر وإرادة اسم الفاعل(
  .األعوان: واجلمع

بعونـه تعـاىل، وهـم    : واستمدت التركية
  .استمدوها منهم
  .أجاك العٓون: يقولون

  .اهللا يكون بعونك]: من دعائهم لفالن[
  .منصورين بعون اهللا]: ومن شديام[
 ولو: د يزيدونوق(عون ن اللو]: من أمثاهلم[

  ).على جردون
جيتك : أهللا، قال لو: قال لو]: من كمام[
  .بعون اهللا

عوَنـك  : من مفردات البدو، يقولـون  :عٓون      
وعوۤنك وعونٓكن، يريدون ا التصديق علـى مـا   

  .يقال
عـون، وعـون اهللا،   : ومسوا ذكورهم :نعٓو      
  . وَعْوين
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عشائر تنتسب إىل بين سعيد تقـيم يف   :العٓون      
  .منبج

 :AVANTE: من التركية عن اإليطالية :الٔعٔوْنٔطة      
قبض املبلغ مقـدمًا دون موجـب، مث   : أصل معناها

  .استعملت مبعىن احليلة
  .جيهالعونط: ويسمون من حيتال

  .جّيةهنطالعو: واجلمع
يف البـاب، مـن   ] من قرى حلب[ :عونيات      
األغاين كما يرى األب أرملـة يف  : عونيۤتا: األرامية

  .١٩٠ص ٣٨س: املشرق

يف حـارم، مـن   ] من قرى حلـب [ :عۤوئرة      
املعابر، كما يـرى األب أرملـة يف   : عبريۤا: األرامية

  .١٩٠ص ٣٨س: املشرق

اب يقـيم يف  فخذ من عشرية الوّه :اتسيالعو      
  .أرباض حلب

الغويص بـالغني  : ويكثر أن يقولوا :الٔعويص      
، مـن مفـردات   »غاص«املعجمة يظنوا فعيل من 

بـالعني  (العويص من األمـور  : الثاقفني، من العربية
  .الصعب منها): املهملة

هادي أمور عويصة مـا خرجـك   : يقولون
  .تفهما، أوتفهم شي مّنا

عويضة اهللا : ولون لدى القطيعةيق :ْعويٕضة اهللا      
مّنك، بنوها من العَوض مصـغرة وملحقـة بتـاء    

  .الواحدة، ال يستعملوا إال هكذا
عويطـة اهللا  «: والعريق يف العامية حيرفها إىل

  .»مّنك
  .رفع الصوت بالبكاء والصياح: عربية :الٔعويل      
الفرفوطة بتقلـع  : هادا عويل: يقولون :الٔعويل      
  .احلريص: عويلة متلو، عربية وأختوعينو، 

  
  
  

العويـل كلهجـة   : وهلجة حضرموت تقول
  .حلب لفظًا ومعىن

  .عويل ووقع بقّفة تني]: من كمام[
يف أعـزاز، مـن   ] من قرى حلب[ :ْعويلني      
املداخل  كما يرى األب أرملة يف : عليلني: األرامية

  .١٩٠ص ٣٨س: املشرق

على النظارات الزجاجية أطلقوها  :الْعۤوينات       
توضع على العني، مفردها العويۤنة، وقلما اسـتعملوا  

  .مفردها
  .انظرمها  .وها أيضا الكزٓلك والنّضاراتمسو

ساوينا عّجة يف العوينات، : يقولون :العۤوينات      
  .أطلقوها على مقالة العّجة ذات احلفر السبع

  . عني املاءتصغري: العويَنة: من العربية :الْعۤويۤنة      
  .عني الشمس: انظر :عۤويۤنة الشمس      
  .أطلقوها على من يعيب الناس كثريًا :العئّاب      

  .وگَعْيب وعۤيب: واستمدت التركية والفارسية
من مفردات الثاقفني، وضعوها حديثًا  :الْعياۤدة      

  .على حمل الطبيب يستقبل فيه مرضاه
  .الْعيادات: واجلمع

شي صعب، وإذا كان : الفقر: يقولون :ياذالْع      
: موت أمحر، من العربية –والعياذ باهللا  –معومرض 

  .امللجأ: العياذ
ما جعـل واحـدة   : العيار: من العربية :الْعيار      

  ...النظام من قياس ووزن و
  .عيار الدهب وعيار الفضة: يقولون
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عيار ملح اجلبنة أن تضع يف مائـه  : ويقولون
س حىت ال يبقى على سطح املاء إال قـد  بيضة فتغط

  .األبطنعش منها
أنا عيار أكلي صـحنني وعيـار   : ويقولون
  .شريب بطة عرق
فالن عيارٓو تقيل، وأتقل من كـل  : ويقولون

  .العيارات
  .الضرس والنار ماإٓلن عيار]: من أمثاهلم[

أطلقوه على الطلـق النـاري،    :العيار الناري      
مقـداره يف اجلفـت   : أيوأصله من عيار البـارود  

  .حنوها أوالبندقية أو
أطلقوها على من يعّير النـاس، فهـي    :العّيار      

  .عّير: انظر  .كالعّياب لفظًا ومعىن

قصة علـي  «ترد كلمة العّيار كثريا يف  :العّيار      
  .مبعىن الشاب النشيط» الۤزيبق

والعّيار بطل، وبطولته ليست يف خوض غمار 
ينال ا  دبري املآزق يوقع ا اخلصم أواحلرب إمنا يف ت

  .منه غنمًا
  .واشتهرت مصر اليوم بعّياريها

  .العّيارين: واجلمع عندهم
إلـٓو، هـادا    هالقمباز ماهو: يقولون :الْعۤياۤرة      

بـاألجرة ملناسـبات    ْعيارة من سوق بالستان بعريو
العـارة والعاريـة   : األعياد واألعراس، من العربيـة 

  .ما تعطيه غريك شرط أن يرّده: اإلعارة :والعارّية
. الْعيۤارة موّكل عليها الشۤيطان]: من أمثاهلم[

وان دّفـا مـا   ): وقد يزيدون(توب العيۤاۤرة مابدّفي 
  .بدوم

  
  
  
  
  

إال  أو(ك إال عيارة هادا وّچ]: من كمام[
  ).استعرتو

مرت فالن انعزمت علـى عـرس    أنو حبكو
! ك يامرايغة الغالية، وۤلودنقت إال بّدا تتغاوى الص

  .حننه مجاعة مستورين
ٕهْأ، رويا رّجال واستعري يل صيغة مـرت   -

 .صديقك فالن اللي صرعت راسي وأنته متدحو
 .را وجاب وكان صديقوكرمي

بطلعـوا   وشوفا يف العرس كل النسوان عم
علّيا وأّما جنبا عم تقرا آية الكرسي وبتنفخا لقـدام  

 .ولورا هلون وهلون
اخلرب الوالد عكـاره وكمنـوا ال يف   وطار 

 .الدرب وقت الرجعة وشّلحّوا
 أخد مرتـو  يقابل صديقو جوزا من خجلتو

  .وهّج مالبلد
واشتغل واتوّفق وصار كل شهر يرفع مبلـغ  

  .ويوّفي حق الصيغة تريجع لبلدو
عـم   قّدام صديقو وأجا يوم ورجع،  وشوفو
تفضل : وقال قصتو بعتذر عن رّد الصيغة، وحكى لو

  .اقباض حّقا
ماكان الزم تتعدب كل هالعـداب يـا    -

صاحيب، الصيغة اليت عرتك ياها ماهي مـن فضـة   
والمن دهب وال من لولو، وال من أملاس، احلقيقـة  

  .شي كال كانت تقليد ورخيصة، وما أخد مّنو
  .الصياح: الِعياط: من العربية :الْعياط      

  .بآخر الليل بتسمع الْعياط]: من كمام[
هالعسكري بضـٓرب عيـاق   : يقولون :عٔٔٔياق      

ميشي مشية اجلنود خبطـى قويـة   : كوّيس، يريدون
سري : القدم، واصطالحًا: آياق: ومتزنة، من التركية

  .اجلنود
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: مجع عيل الرجل: الِعيال: من العربية :الْعيال      
  .أهل بيته الذين جتب نفقتهم عليه

  .الفارسية ِعيال، ومثلها: واستمدت التركية
املشاهدة ال شـك  : الِعيان: من العربية :يانالٔع      

يف حدوثها كأا حدثت عن طريق املشاهدة بالعني، 
  .ال عن تصورها بوصف شخص إياها

  .شفتوعيانًا، أوعيانًا بيانًا: ويقولون
: عربيـة : استمدوها من هلجة مصـر  :ّيانالٔع      

  .املريضالكاّل، العاجز، ومصر تستعملها مبعىن 
إحـدى عشـائر   : مجيل فخذ من أبو :ّيانالٔع      
  .الباب
النقيصـة تلحـق   : الَعيب: من العربية :الۤعيب      

  .بصاحبها الوصمة
: الُعيوب، وهم سّكنوا، ويزيـدون : واجلمع

  .العيوبات
مبعىن العيب  واحدة العيب عندهم أو: والۤعيبة

  .نفسه
  .ALEVE :سبانية العيب فقالتواستمدت اإل

هالشغل عيـب، هالشـغلة   ]: من كالمهم[
عيبة، عيب عالبساوّيا، هالولد ابن عيب، عم بلعب 

  .على عيبو معو
ينط  يقول وهو -انظرها  –حشيش  وكان أبو

ويضرب بدفه ويهّز قاووقه املثقل باخلشاخيش ومـا  
  :إليها

  ال هي خساسة وال هي عيبهمّد اللي إيَدك عاجليبه   
 الراس وال عيب ألف عيب يف]: من أمثاهلم[

اْملحبة سّتارة الْعيوب، الكـَرم سـّتار   . يف األساس
وساد (يا بييت ويا ْبيوتايت ويا مستر ْعيوبايت . الْعيوب

بنـان  على لفظ يدانيـه يف سـورية ول   –هذا املثل 
). األقصى واجلزائروالعراق ومصر وتونس واملغرب 
  .األكاۤبر حيٓطن سور وعيٓبن مستور

  

: الشيَء، نسبه إىل العيب: عّيبه: بيةعر :ٔعيَّب      
  .صريه ذا عيب

  .تعييب: واستمدت التركية
  .عّيب عليه: وهم يقولون أيضا

  .ْتعّيب وْتعّيب عليه للمطاوعة: وبنوا منه
منعّيب . ما ْبعّيب إال املعيوب]: من أمثاهلم[

  .والعيب فينا ومّنازع والروح فينا
  .العيب: انظر :العيۤبة      
استمدوا من محاة وصف اجلّرة  :رّٔة العيتاوّيةاجل      

  .اخلزفية املطلية باجلرة العيتاوية نسبة إىل قرية عيتا
كل يوم فيه َجْمـع،  : يف املعاجم العربية :الِعيد      

احلزن، مث غدا مدلوله  اليوم الذي يعود فيه الفرح أو
  .زيادة على ما تقدم، وكل يوم حيتفل فيه بذكرى

  .اداألعي: واجلمع
  .عيَدا: عيدٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .بعيدين:انظر

عيد الزغري ومدته ثالثـة  : ولإلسالم عيدان
  .أيام، وعيد الكبري ومدته أربعة أيام

ـ » النهر«وعن الغّزي يف  مـا   ٢٧٢ص ١جـ
إذا أطلقت مدافع العيد ابتدر الناس يئـة  : خمتصره

صباح يلبسون طعام العيد فتفتح األسواق ليًال، ويف ال
أفخر الثياب ويصلون يف اجلامع صالة الصبح وصالة 
العيد، مث ميضون إىل املقابر يزورون موتاهم ويقرأون 
ما تيسر على أرواحهـم، مث يعـودون إىل بيـوم    

س احلارة فيفطرون ويسكبون الطعام للمسّحر وحار
احلارة ويضـعون يف أيـديهم   وقّيمة احلّمام وقنوايت 

ورون أرحامهم وأصحام، ومتد هلـم  العيدّية، مث يز
فبعضهم يأكـل وبعضـهم   ). بيت( السفرة يف كل

يكتفي بكاسة الشراب وفنجان القهوة وضيافة العيد 
  .فرمة مرّبى الكّباد امللّبس أو من الراحة أو
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 اءهم هلذه الزيـارات أو واألوالد يصحبون آب
  . غريمها الل أوگلعب ال يذهبون إىل اجلوجحانة أو

  .يد الرجال يأيت عيد النسوانوبعد ع
  .٣٠ص ٢جـ: للجندي» تاريخ املعرة«: انظر

تنبيه : ويزعمون أن املنادي ينادي قبيل العيد
من أمر أفندينا الوايل، بكرا عيد، جعاصات ! يا ناس

 جحانات كٓو مـا بـّدو   معاصات جوجحانات مو
جيـرى   ثقل ما بـّدو يساويا ياما أ يصري، واللي بّدو

وبياكل قتل اجلحۤاش ) عقبو(على  ببطحو كو! عليه
بعشطنعش قرش ما بتشيلو، يكون عندكن معلـوم،  

  .للسلطان بالنصر ادعو
» اجلحاش بعشـطنعش اخل «: وقول املنادي(
أن الضرب ثقيل جدا يستدل عليه من أجرة : يريدون

  ).محله الباهظة يف زمام املشهور بالرخص
  ]:ويهزج األوالد قبيل العيد[

  مندَبح بقرة السّيد  د         بكرا عيد منعّي
  هالشقرا مندبح مرتو بقرة        والسّيد مالو

  ]:ويهزجون أيضًا[
  جديد محرا وطربوشو بكرا عيد أبونا ْسعيد لفتو

  ]:ويهزجون أيضًا لدى انتهاء العيد[
 أو( وأجـا الشـيخ وقتالتـو    خلص العيد وفرحاتو

  ).فلقاتو
شتري يل أجا العيد ا! يابو: ويقول الولد ألبيه

  .صاييت وصرماييت
  
  
  
  
  
  
  
  

ياريت كل يـوم عيـد   ]: من نداء باعتهم[
  .ومكَسب ما منريد

على هاحلّمص ما يف عيـد     ]:من كمام[
  أش بّدك تلبس عالعيد؟ -شرحه يف ّمحص : انظر -

البتحّنا بعيد الضحايا بالقي ]: من اعتقادهم[
 يوم باجلامع الكبري اوبعض النسوان حبّنو. لقايا بسنتو

  .الوقفة وبالليل من هاليوم
عيد التجّلي بقـول  ]: ومن أمثال النصارى[

. يف عيد الرببارة النهار طول نطة الفارة. للصيف ولِّي
اشـالح   أو(جّبة يسـتعري   يف عيد الْفطري املا عندو

  ).وطري، أي الشتداد هبوب الرياح
  .بعد العيد مايف كعك: ومن أمثال دارة عّزة
بعد العيد مـايف كعـك   : انومن أمثال َعَند

  .أصفر
عّيدين : شِهد العيد، وهم يقولون: عربية :ٔعيَّد      

أبوي مخس لريات، فيستعملوا أيضا مبعىن أعطـى  
  .العيدّية

مطران حلب : »منشور جرمانوس حّوا«يف 
ال رجال وال : النساء ال يعيدن أحدًا«: ١٨٠٧سنة 
وكـذلك   ال يف عيد الكبري وال بقية األعياد،: نساء

  .»الرجال ال تعّيد النسا يف أي عيد كان بالكلّية
  .املعايدة: وانظر» غّرة«انظر املنشور كامّال يف 

أطلقوها نسبة مؤنثة إىل العيد علـى   :العيديّۤة      
  .املنحة املنسوبة إىل العيد تقدير اهلبة أو

  .العيدّيات: ومجعوها على
ۤلت لوال الزيارات العيدية لبط]: من أمثاهلم[
  .األهلّية
النفري، يف  فالن ال يف العري وال: يقولون :الِعري      

  .القافلة: عربية: مل يستعملوها إال يف هذه اجلملة
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  .١٧٧الفاخر : انظر

نسبه إىل العار، قّبح عليـه  : عّيره: عربية :ٔعئّر     
  .فعله

  .واستمدت التركية تعيري
  .تعّير مطاوعًا له: وبنوا

عّيره باألمر، : يقولون]: مهممن عثرات أقال[
  .عّيره األمَر، على أنه جيوز بقلة: خطأ، صوابه

مالك صديق نصحك مالـك  ]: من أمثاهلم[
  .عّيرك عدو

خبۤزك شعري وخبزي شـعري  ]: من كمام[
  .وليش َبَقى هالتعيري

عّيـر  : عّير امليزان، من العربيـة : يقولون :رئّٔع      
تعّيـر  : وهم يقولـون . ينارًاوازا دينارًا د: الدنانري

وازن بني كفتيه، وتعّيرت الطبخة، : امليزان، يريدون
روعيـت النسـبة   : وعم بعّير جبلة الطني، يريدون
  .املقتضية من عناصر كل أمر

  .ْتعّير للمطاوعة: وبنوا منها
اللنب اخلاثر ميزج : آيران: من التركية :الٔعْيران      

  .باملاء ليكون شرابًا
  .عرياجني: ئعه كاألتراكومسوا با

  .العرياجنّية: ومجعوه على
ودخل العريان حلب من تركية وحنن أطفال 

  .وكان حديث الناس
يعتقدون أنه اسم أحد ملوك اجلان،  :عۤيروض      

  .ويرد امسه يف املنَدل
من أمساء ذكور املسلمني، ومل يسم به  :عيَسى      

  .النصارى ألنه إله عندهم
  
  
  
  
  

عيسوي، وهم : قالوا يف النسبة إليهواألتراك 
  .استمدوها منهم
: قال بعض النحويني« :٣٣٤ص ١س: املشرق :ويف

واحد قلـب األول عـن   » يسوع«و» عيسى«اسم 
إىل أول ) أي عني فعل وهي الياء(بنقل العني : الثاين
وعندنا أن اسم عيسـى  ): مث تابع املشرق. (الكلمة

حـوا باسـم   أرادوا أن يلم: حتريف أصله من اليهود
مـن  » عيسى«يدلنا على أن أصل ... عيسٓو كمًا

اسم يسـوع  ا أن النصارى مل يستعملو هو» عيسو«
إىل  على هذه الصورة، أما انتقال العرب من عيسـو 

  .»موسى«عيسى فذلك على طريقة التشبه باسم 
  .٢٤٨ص  ٥س: انظر جملة املشرق أيضًا

أمـا لفـظ    :٢١١ص  ٤س» الضياء«وجاء يف 
كمـا   –اليونانية » أيسوس«ه حمرف عن عيسى فإن

ذكرنا حتقيقه يف جملد السنة الثانية من هـذه الـة   
  ...٢٢٤فحة ص

ّمث يرّد على دعوى املشرق املتقدمة دون أّي (
ودعوى من زعم أنـه مقلـوب   ): تصريح، فيقول

من أدلة اجلهل بأحكام اللغة، ألن القلـب  » يسوع«
مية، وأقرب منه ال يقع يف األلفاظ املنقولة عن األعج

سـم  ألن هـذا اال » عيسو«القول بأنه حمرف عن 
مثل اسم يشوع بن نون بال فرق، : »يشوع«بالعربية 

، ومل نسمع أن أحدًا »َيهوسوَّع«وكالمها خمّفف من 
  .عيسو مساه

  .٢١٣ص ١٤جـ: انظر اية األرب للنويري

  .وحياة عيسى اَحلّي]: من أميام[
ـ   ضـربو ]: من كنايام[ يف، عيسـى س
ضربه عيسى اململق : لعل أصله(فقر وأفلس : يريدون
  ).بسيفه
» عيسى أبو« ـعشرية صغرية تعرف ب :عيَسى      

  .رباض منبجتقيم يف أ
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م، وأصـل  االطع: العيش: من العربية :الۤعيش      
مدلول العيش احلياة، ومسوا الطعام باحلياة ألنه مـن  

لى الطعام وإطالق العيش ع. أسباا فهي جماز مرسل
  .واللغة املضرية تطلقه على اخلبز. لغة ميانية

وهلجة مصر الراهنة تطلق العيش على اخلبـز  
  .أيضًا كاللغة املضرية

يف » عيش«ومن غريب املصادفات أن كلمة 
تكتب ويرسـم بعـدها   ، املصرية مدلوهلا اخلبز أيضًا

صورة رجل يده يف فمه يتلـوه رغيـف مسـتطيل    
  .كالصمنة

لعيش على الطعام كاللغـة  وحلب أطلقت ا
  .اليمانية

  .كل ۤعيش إلٓو كرۤيش]: من أمثاهلم[
جعله يعيش، وهم يقولون : عّيشه: عربية :ٔعّيش      
: شنا اليوم البندورة بعشرين قرش، يريدونعّي: أيضًا

  .بعناها باجلملة ملن يبيعها باملفرق ويعيش برحبه منها
  .تعّيش للمطاوعة: وبنوا منها

هتفوا : عّيشوا هنآنو، يريدون: ًاويقولون أيض
  .عاش عاش عاش: له بقوهلم

لغة هلـم يف عاْيۤشـة   : من أمساء إناثهم :عۤيشة      
  .انظرها  .وعّيوش وعّواشة

  .عۤيشة طۤيشة]: من كمام[
. من مصادر عاش: العيَشة: من العربية :الِعيۤشة      
  .انظرها

صراخ، وهم صاح، مّد صوته بال: عربية :ٔعئّط      
: زجره، وعّيط لو: عّيط عليه، يريدون: يقولون أيضًا

  .ناداه
  .الِعياط، وهم سّكنوا: واالسم

  
  
  
  
  

  .العۤيطة: واملرة عندهم
  .العيطات: ومجعها

  .العّياط: وقالوا ملن يكثر العياط
يعّلل سبب تسمية » األساس«والزخمشري يف 

كأنه مأخوذ مـن الَعـَيط حمركـة،    : العياط فيقول
وطول العنق، ألن الذي ميّد صوته بالصراخ ميـّد  وه

  .عنقه على الغالب
عّيط كلهجة حلـب  : ويف املغرب األقصى

  .مبعىن صاح وناَدى
  .»عّيط«العربية من » الغيظ«وكلمة 

: ٔعيطٓا،ويف الكلدانيـة : والغيظ يف السريانية
  .ٔعيَطا

. بآخر الليل بتسمع الْعيـاط ]: من كمام[
  .ياطدوس وأنا أخوك بالْع

أجا واحد جماكرجي لعنـد  ]: من نوادرهم[
عّيط يل على إبَنـك هـادا عـم    : رّجال وقال لو

أش لـك يف  : وقال لـو  بعجزين، التفت األب ألبنو
  .تعجزٓو ْوَلك) هاهلوا(

ومحص مبعـىن   استمدا حلب من محاة :ِعيع      
  .الطويل املتهكم عليه

  .انظرها  ).ةالعربي(بنوا على فّعل من عافه  :ٔعّيف      

  .»ٔعّيفو«وعّوفٓو لغة هلم يف 
 عقلـو  وعّيفتـو  أهلو عّيفتو مرتو: يقولون

  ...ودينو
اللي هادا عيفـان  : عۤيفان، يقولون أو :َعْيفان      

كمان عيفانة رّبا، بنوا الصفة املشبهة من  مساه، ومرتو
  .عاف على فعالن ومؤنثه فعالنة

أهـل  : لرجل وعائلتهَعْيلة ا: من العربية :العۤيۤلة      
  .البيت الذين يعوهلم
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  .العۤيالت والٕعَيل: ومجعوها على
صـاحب  : فالن ٕمْعَيل، يريدون: وبنوا منها

  .عيلة كبرية
  .عائله وعائلي: واستمدت التركية واألوردية

أطعمه، قام مبعاشه، ويف : ٓعل: ويف السريانية
  .َعْل: الكلدانية

ابن أسرة : فالن ابن عيلة، يريدون: ويقولون
  .جميدة

أجا ونام عّنا ليلة ساوى يل ]: من كمام[
  .حالومالعيلة

البعَلى مالعيلـة ؟   منو: قال لو]: من أمثاهلم[
  ....)اللي أغَلى منو أو(كل ليلة  البلّفو: قال لو
عني : بعينو، من العربية هادا هو: يقولون :الۤعني      
لتوكيـد  نفسه والباء زائدة، وهي من ألفاظ ا: الشيء
  .املعنوي

  .عملت عني العقل: يقولون
  .هادي هّيه بعني أّما وأبّوا: ويقولون

: بعَتك عني البضاعة أوروحـا : يقولون :الۤعني      
: خيـاره، وعـني البلـد   : عني الشيء: من العربية

: الشريف فيها، ومنها جملس األعيـان، ويقولـون  
مـن أطايـب   : السجرا حاملة من عيونا، يريـدون 

  .احلمل الكثري: وقد يريدون خطأ مثارها،
  .االستقامة عني الكرامة]: من حكمهم[
  ]: من أغانيهم[

  يا أمسر اللون يا أمسراين 
  بعطيك لترضى من عني رمسايل                     

 راحوا صبايا الضيعة وأخـدو : يقولون :الۤعني      
  .الينبوع: الَعْين: جرارن عالعني يعبوَّا، من العربية

  
  
  
  
  

  .الُعيون، وهم سّكنوا: واجلمع
  .انظرها  .العوينة: ويصغروا على

  .عيَنا: عينٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .عني: ويف العربية

  ]:من أغانيهم[
  !يا مٓولّيه! عالۤعني يااّم الزٓلف       عيين

  .٢٧٤و ٢٦١ص  ١جـ: انظر اية األرب للنويري

 –مالعني، يريدون    ميهاهللا حي: يقولون :الۤعني      
أن بعض الناس لعينـهم خاصـية    -كما يعتقدون 

احلسد وسلب النعمة من ذويها مبجرد إلقاء النظـرة  
  .إليهم

وسئلت املقتطف وغريها كثريًا جـدًا عـن   
  .اإلصابة بالعني فنفت

  .١٨٩ص  ٦٣س: املقتطف: انظر
  .١٨٩ص ٤١س: واهلالل       
  .٢٨٦و  ٢٨٥ص :وكتاب التذكرة التيمورية       
  .٤٢ص ٢جـ: واية األرب للنويري       

صابوه بالعني، العني تطرقو، ]: من كالمهم[
عافينا، ضاقت ! اللهم –بتحٓرق  صّيابة، وعينو عينو
  .مّني عينو

خيزي العـني، خيـزي   ]: من دعائهم لفالن[
  .العني عّنك، يرّد العيون عّنك

 يدرأ العني قرن احلّية وسّن]: من اعتقادهم[
الزرقا وصـورة األصـابيع    الديب والشّبة واخلرزة

تعليقها  أو(ماشا اهللا كان : والقول –انظرها  –اخلمسة 
  ).يف البيت واحملل

ويتلون عزمية على املصاب بالعني تتلى مـع  
اللي شافتك وما صـلّۤت   ٕحْنٓدق بنٓدق العني: البخور

لبخور تتلى ثالث مرات متتالية وا(ومتٓرق  عالنيب تطق
 –يشهق من يتلوهـا  سل دخانه، وآخر كل تالوة ير

  ).والشهقة جيب أن تطول -وغالبًا يكون امرأة 
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وإذا كنت عم بتاكل وحدا طلع عليك الزم 
  .تطعميه شقفة مالعني

وياما كنت أوّقف يف الدرب وأنـا جايـب   
: طبق اخلبز مالفرن، أوقف ألقول للمعّدي البعرفـو 

  .تفّضل كول مالرحية
عزمتا وما أكلت الزم تعـرف   والبتتوحم إذا

  .بيتا وتدهن حلقة الباب بشوية زيت
  ]:من هنهونام[

  اهللا واسم اهللا عليكي       والسعد قّبل وجا ليكي 
  وشّبه مع خرزة زرقا     يردوا العيون عن عينيكي 

  :غريها
  عيوَنك السود أشكيها لشرع اهللا 

  هللاوْخدوَدك احلمر خيزي العني وما شا ا             
  كل الزهور بتزدهر يف كل سنة مّره

  دوم حممّره! يا روحي –إال خدودك                 
الباصرة، والكلمـة  : الَعْين: من العربية :الۤعني      

  .العوينة: مؤنثة لذا قيل يف تصغريها
األٓعني : األعُين والُعيون، وهم قالوا: واجلمع

  . والْعيون
  .والعيننيالعينتني : ويقولون يف مثّناها

: ح يف العربية وعندهم قـول القائـل  وصحي
  .عيين رأتك وعيناي رأتك وعيوين رأتك

  .عيَنا: َعْينٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .َعْين: ويف العربية

  .ÉNU: ويف اآلشورية البابلية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 

  .ۤعني
  
  
  
  
  
  

  .عْن: اريتگويف ملحمات أو
ستاس الكرملي على مؤلـف  ألب أنواطلع ا

ول مؤلفه مقابلة اللغة الصـينية باللغـات   أورويب حا
األوروبية، وزاد األب عليه مقابلة عـدة كلمـات   

  .YEN: بالعربية منها العني يقابلها يف الصينية
واستمدت التركية والفارسية واألوردية مـن  

  .َعْين: العربية
  .الطريعيون : ٥١٥ص ١٠الد: انظر جملة الكتاب

  .العيون الزرق عند العرب: ١٠٣ص ٢٨س: وجملة الكلمة
  . العيون الزرق عند العرب: ٩ص ١٦س: وجملة الضاد

  .١١١ص ٢جـ: واية األرب للنويري

يـا  ! ياليلي! يا عني! ياليل: ومن ألفاظ الترل
  ! عيين

بالعني اـردة،  : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .أخذه بعني االعتبار: وقوهلم

عيون املنخـل وعيـون   : وا على التشبيهوقال
  .الغربال

يا بعد ! يا عني عيين! يا عيين]: من كالمهم[
، )جوعانـة  أو(شـبعانة   عيونو! يا بعد عيوين! عيين

يـا  ! هالشي أقرب ماحلاجب للعني، يا عني أخـوك 
يا نـور  ! يا عيون نانتك! يا عني خالتك! عني عمك

، على َمـّد  يتجّوزا مات وبعينو! يا عيين عليك! عيين
عينك والنظر، قلعنا عـني الـدمشان، قلعنـا عـني     
الشيطان، أمرك عراسي وعيين، تكرم عيونك، تسلم 

، أكلت لقمة ماهي طالعة من )هالعيون أو(يل عينك 
ومرضت، بعطيك من عيين هي قبل عيين هي،  عيونو

احلمد هللا ما ّمتت حسرة بعيين وشفت حباييب قبل ما 
عك، عيين ما تشوف أموت، عينك معك وقرشك م

 لّربا، عينـو  شاردة، عينو هيك، عّتمت العني، عينو
ْمدّبلة، شراب أصفى من عني الديك،  عسلّية، عيونو

بعيوين، عيَنـك عليـه، لعيونـك، لعيـون      داريتو
عيين عليه، وقعت عيين على عينو،  شوارَبك، وقعت

وهنـا يقـول   (شي  عني يشوفو، أبوك ما بعينو لوام
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عليك، فـالن   ، عينو)فاْضية عينو: إي نعم :املتندر
  .عامص نوأطالعا من عيطلع من عيين، بّدي 

]: دي من يبيع مأكوًال حسـن املنظـر  وينا[
  .العني بّدا تاكل، يعمي عني املا بفّرق

إذا عدوا ووصلوا يف عدهم ]: كاممن متچ[
يريدون أصـابع  (بعينني الشيطان : إىل اخلمسة قالوا

 ).يطان وتشـحرها الكف اخلمس تدخل عيون الش
  .بعيين هي اللي بّدا تاكال الدوۤدة شفتو .اخلمسة: انظر

: قال لـو  .مايل غۤيۤرك! يا عني]: من أمثاهلم[
مـايف  . عاملختسل ببان: قال لو! ا عيونوي يا حواجبو
. القلـب  العني شـافو  قبل ماتشوفو: أغلى مالولد

على  –وساد هذا املثل  (طعمي التّم بتستحي العني 
يف سورية ولبنان والكويت والعـراق   –نيه لفظ يدا

أش بريد : قال لو). جلزائروفلسطني ومصر وتونس وا
شـي يطـّس    بّدو أو(جوز عيون : ؟ قال لواألعمى
العني بتسـتحي  . العني ما بتحب األعلى مّنا .)دربو
وال قلب حيـزن  ) تشوف أو(ال عني تقَشع . مالعني

 ،١٣٣ص» مضحك العبوس«أورده ابن سودون يف (
ـ ). ١٢٣صوأورده يف سحر العيون  ع علـي  اللي بطّل
علـى   –وساد هذا املثـل   (ْبعني بّطلع عليه بعينتني 

يف سورية ولبنان والعراق والسـودان   –لفظ يدانيه 
الببعد عـن  . عيين فيه وتفوه عليه). ومصر وفلسطني

بساله القلب، وساد هـذا   أو(العني ببعد عن القلب 
يف سورية ولبنان والعراق  –على لفظ يدانيه  –املثل  

 :١٤٢صومصر، ويف كتاب اآلداب البن مشس اخلالفة 
العني مـا   ).من غاب عن العني فقد غاب عن القلب

العني بصرية . العني ما بتقاوم خمرز. بتعلى عاحلاجب
العـني  . كرمال عني تكرم مرجعيـون  .واليد قصرية
. العني إال حـق . العني البتحب بتبان. مغرفة الكالم

ألنه يكون يف آذار (بلنب آدار  ت النصراين وعينومبو
واليهود (ما بتشبع إال مالتراب  ابن آدم عينو). صائمًا

العـني  ). يفتحون عني امليت ويضعون فيها التـراب 
كل شي قرضة . بتشوف ألوف والقلب وى واحد

العني لوال اللمس طابت من . ودين حىت دموع العني
إذا دخلت بالد . فيهاللي عينك فيه إيد غريك . أمس

  .العوران غّمض العني الواحدة
قّد  فّتح عيَنك قّد القرش أو]: من كمام[
كٓو أنا حبۤلة،  طّقو: قالت الكّنة لبيت امحاها. ايدي
ال . إليـديكي ) النجس(السهر لعينيكي و: ال قالوا

ختاف إال من أزرق العيون وأفرق الْسنون وكوسـا  
. ول ألَعن مّنن ما بكـون هد): وقد يزيدون(الدقون 

اسم األعور عند العميان . العيون الزرق بتقطع الرزق
. نّشابة أعور وبعينو. على عينيك يا تاجر. العيون أبو

ضربوا األعـور علـى   . سّتي زين وأجاها رَمد العني
أصعب األمل أمل الضرس . تلفاۤنة وتلفانة: عينوقال لن

أجـا   .والفلس لكن أجا وجع العني غّطى عـالتنني 
العيون . عۤينۤيه للعميان ولد من كتر التلميس قلعوا لو

. السود يف املسلخ كترية والعيون الزرق يف البلد قليلة
النفوس نفوس كالب . ضيقة عينو. بعينو هادا عقلو

). من أمثال لبنان أيضـاً  وهو(والعيون عيون قحاب 
العروق : لعيونو؟ قال لو حدا بشّبه خصواتو: قال لو
ا حبسـدو . يف املزبلـة  وت الديك وعينـو مب. متصلة

. صعـامۤ  طالعا من ْعيونو. األعمى على كرب عيونو
 فالن عينو. بعد سنة وشهرين جابت صيب َبال عينني

علـى  . عني أبوك تشوفك احلالـة . بعص ودفش
األمثـال  «انظر كتـاب    .أورده كثريون(عينيك يا تاجر 

أحـّر   عني الصـديق  )٣٤٧تيمور باشـا ص ألمحد  »العامية
  .العيون املدعمسة هاألبو. ماحلريق
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ورد (ٓرق الكحل مالعني بس]: من كنايام[
، ومتثل به القاضي الفاضـل يف  »مثرات األوراق«يف 

: يريـدون (عينيه عليه عشـرة عشـرة   ). رسالة له
عشرة أذرع بعشـرة،  : كاحلوض الشرعي: واسعتان
قرأت هذا على صاحب فقال متندرًا إذن جيوز : أقول
هادا ما جبي بالعيين بالقليب ). عًا أن نبول يف عينيهشر

واملـرا   الرّجال بعشق من عينو. هادا جبي بالصرماي
الدوا أجا علـى عـني   . عني غدر فيك إلو. من أدنا
عند عازيت لۤيها ). كان الدواء شافيًا: يريدون(الدّملة 

فـّتح عـني   . على دادٓتـو  فتح عينو. دّبۤلت عينيها
ربيت ابين بـدموع  . انفرجت وغّمض عني بتشوفا

يـا  . حىت تبّلۤقت العيون! ما شفناك يا حمسون. عيين
وع اليت أخبأـا  هاِت الدم: يريدون(ما خّبييت ! عني

ين والتلج عليك بـاۤ ! يا عني عيين). فهذا وقت صبها
أنه أبيض، وقد تـرد  : يقولوا إذا مّر مجيل يريدون(

يف  ما أحلى الكحـل : ما حدا بقول لك). للتهكم
فعـني  : يريدون أنه أحول(عينيه شۤيش بۤيش  .عينك

). للرائي واألخـرى ال  ذات نقطة يف وسطها  تبدو
 افقي رصاصة بعينو). خبيل: أي( الفرفوطة بتقلع عينو

اجعال . َهْي عيين بعينو. محرا عليك عينو. ما بترّف
 -» تـراب «حه يف انظر شـر  –يف عينيه  ترابو. عيَنك عليه

 عينـو . ليك كول وحبلق عينيـك أكلة واْنسمت ع
  .يف املازوت بفتح عينو. مفتوحة

. تعمـى عيونـو  ]: من دعائهم على فالن[
. العَمى يكّحل عيونو. وطارت الرخر عميت عيونو

  . عني احلسود فيا خمرز
  
  
  
  
  
  
  

  .دبگتعمى عيوين إذا كنت ب]: من أميام[
. يرحم عيون الغـوايل ]: من دعائهم لفالن[

  .تسلم يل هالعني
. لعيـون شـواربك  ]: من كالم أهل اليول[
لعيون أهللا وماليكتو، وإذا دابت شـحمة  . لعيون أهللا

  .عيين َهْي بقّدم لك َهْي
 أو(متل عني القحبـة   عينو]: من تشبيهام[
متل الشوكة . عم بداريه متل العني الرمدانة). الشلكّۤة
زغـري   كبري بعني حـالو : متل شيخ القرباط. بالعني

. وبصّدق أدنو بكّدب عينو: متل الضبع .بعني الناس
  .صارت عينيه متل كاسات احلجامة

 عينـو . عينـو  كسر لـو ]: من استعارام[
ارتفـع يف  . سقط من عيين. نزل من عيين. مكسورة

 عيونـو . دخل بعيين. ما بعّبي العني. عّبا عيين. عيين
  .عليه لعبت عينو. عم تغزل عليه

عاشورة ما بال البكّحل عيونو]: من اعتقادهم[
إذا شرۤبت املرْضعة وهيه عم بترّضع بطلع . بعود برَمد
الببكي . الببكي وبنام بفيق جمنون. بتشرشر ابنا عيونو

رّفة العني اإلمني بكـا  . شعرة بعيونو وبنام بطلع لو
إذا مات حدا . وأنني ورّفة العني الشمال سعد وإقبال

  .معو مفتوحة بياخد حدا من أهلو وبقۤيت عيونو
  ]:أغانيهم من[

  لوال خويف من أمك ال تسَأل عليك 
  واغّمض عليك! الحّطك بعيوين يا عيين            
  :غريه
  يا مولّيا   ! الزٓلف             عيين زواۤلف يابو
  :غريه

  )  أوأنت(يا ظريف الطول ويا عيوين أنا 
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إينا أختني بيناتن جبل ومـا  ]: من ألغازهم[
بتلّف وبتدور يف بيت ). انالعين: (بعضن بعمٓرن شافو

  ).العني: (بلور، وشغال ما بصري إال بالنور
  ]:من مناغاة أمهام[

  أبوكي  منو قتلوكي      وما عرفو! قتلوكي عيوين
  كيـدوراتب صمملعرفوا ۤلك مقاۤمك       عا ولو

  ]:من هنهونام[
  عيوَنك السود خلوين أنا اغنِّي

  وعيونك السود نّسوين أيب وأمِّي     
  وكنت نامي بأحلى النوم متهّني 

  أجا خياَلك على عيين وجّنّني     
  ]:من شّديام[

  الزرع وردة جورّية       لعيون اجلّلومّية 
  ....).لعيون الكالسّية أو أو( 

  ]:من أهازجيهم[
  كعكة من سنتني  أعور عني دّك حسني      معو

  ان شاهللا تقّديين : طعميين           قال يل قلت للو
  ]:من شعرهم[

  ال تشكي يل ببكي لك    وعيوين مليانة ْدموع
  :]ومن شعرهم التندري[
  يف طنجرتا ادفنوين ـا عيوين       القّشة آه ي

  ننوينـواملرقات واخلّصايات      واملقدم ج
بسـتاين أعـور رۤاكـب    ]: من حكايام[
ومعّدي من جّبانة السنۤابۤلة، شاف شب عم  جحشو

نزل تيكّسر عليه، التفت الشاب  ببكي على قرب أمو،
بعـد  يطّلع َعَلّي من  بّدو منو: عم ببكي وقالوا وهو

يسقي تينة  بّدو ومنوأمي يا عمي احلج أعور أفندي، 
بيتنا من بعد أمي يا عمي احلج أعور أفنـدي، قـام   

عيف عيين واحلق :وقال لو البستاين وركب جحشو
  .  تينة أّمك، يلعن أبوك على أمك

  
  

أطلقوه يف غريب حلب على اخلوخ  : البقرةعني      
  .غري اخلوخ الكفراليت

   لقب أطلقوه على طعام الفّتـوش   :عني الٕبْلٓبل      

نقاط الزيت على سـطحه بعيـون    شبهو – انظرها –
  .البلبل
اسم عني ماء مشايل حلب كـان   :عني البۤيضا      

 ااملوظفون األتراك يشربون من مائها كي ال يصـابو 
  .ة حلبحبب

كانـت   :٤٤٤ص ٢جـ: »النهر« :قال الغزي يف
وجّف  ١٣٣٥احلرب العامة وحدثت قلة املياه سنة 

أكثر آبار البلدة، ولقي الناس من قلة املـاء شـدة،   
وأصبحت العسكرية يف حاجة إليه، اهتّم القائد العام 

  .مجال باشا جبّر مياه هذه العني إىل البلدة
: ٤٤٥ص ٢جـ: »النهر«: قال الغزي يف :عني التّل      

عني تسمى عـني  ) عني البيضا: أي(على مقربة منها 
عكس املتبادر إىل الذهن، فإن التل وراء العني : التل

  .األوىل، فهي أوىل أن تسمى عني التل
وتقع عني التل مشايل حلب، وكانت تباع إىل 
األعيان حتمل على الدواب يف تنكات، نعهد حنن هذا 

مجال باشا يف أنابيب حديديـة،  مث أجراها إىل حلب 
وحنن نعهد مّد هذه األنابيب أيضًا، كما نعهـد أن  
بَنى هلا يف التلل حوضًا وسجل فيه أن مجال باشا جّر 

  .مث ُهِدم هذا احلوض. املاء إىل هنا
  *.وورد ذكر عني التل يف أشعار الصنوبري

   

                                                
  :وذلك في قولھ - *

  ومقیلي بـركة التل وسیبات وحـاھا  
  بركة تربتھا الكافور والدر حصاھا  
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  : وقيل حديثًا للتندر
  حسن وصَفك  قلت من ُي         صفين : ومليحٍِ قال

  عُني التّل خلَفك: قلُت      عَني التل خدين  : قال
عني شرقي حلب تبعد عن حلب  :عني اجلحش      
  .كم٥٠ حنو

على ضرب من العنب  أطلقوه لقبًا :عني اَجلَمل      
  .األزرق الكبري احلبة، املّز الطعم يأيت آخر العنب

: معلى ضرب من عماما أطلقوه :َنشعني أحل      
كفّية من احلرير األسود أواخلمري املقصب خبيـوط  
الذهب تبدويف تقصيبه دوائر المعة صـغرية تشـبه   
  .عيون احلنش، وهي أغلى العمائم يعتّم ا القواسون

عني يف بساتني قريـة الشـيخ    :عني الراموسة      
  .ْسعيد
يف جسر الشغور، ] من قرى حلب[:عني ْشبني      

ن، كمـا يـرى   اعني اجلري: بنيعني ْشٓب: من األرامية
  .١٩٠ص ٣٨س: املشرق: األب أرملة يف

أطلقوها على قرص الشـمس   :عني الَشْمس      
  .نفسه الذي َيبهر العني أن تراه

شغلة مبينة واضـحة متـل عـني    : يقولون
  .الشمس
نبات زهـره  : عوينة الشمس أو :عني الشمس      

  .أقراص متيل مع الشمس يف اجتاهها
َعّبـاد  : »ملوسوعة يف علوم الطبيعةا«وتسميه 

  .الشمس ودّوار الشمس
مركز قضاء يف حمافظة حلـب،   :عني العرب      

  .عرب بونار: وكان امسها
اسم عني ماء مشال شرقي حلب،  :عني العروس      

  .على حدود تركية
  
  
  
  

اسم عني شحيحة يف بستان قريـة   :عني علي      
  .الوضيحي
كـل  : متل عني عليفالن ]: من تشبيهام[

  .سنة بتنّقط ال نقطة
  .عني قبلي الوضيحي :عني مباَرك      
خّصصه من اجلملة، : عّين الشيَء: عربية :ٔعّين      

  .ما أعطاين: ما عّين يل بشيء
ومنه ّمسى األتراك التعيني ألعطيـات اجلنـد            

، ومنه أيضًا قال األتراك التعيني للتوظيف، -انظرها  –
  .استمدت هلجة حلب ومنهم

  .ْتعّين للمطاوعة: وبنوا منه
احلاكم خـبري،   عّينو]: من تعبريهم احلديث[

  .معاش لو وعّينت املعارف أبوي مفتش وعّينو
عّين التّفاح قـوام مالشـوب،   : يقولون :ٔعّين      
دّب فيه الفساد، مل جند هلا أصًال، ولعلـهم  : يريدون

الـدوائر   ن الدائرة أوبنوا فعل عّين ذا املعىن أخذًا م
املؤوفة منه، هذه الدوائر اليت تشـبه دائـرة العـني    

  .استدارة
وهادا طّواف أسكي يف باب ]: من لوحام[

مـالفواكي،   عم بنقض كل بضـاعتو  اجلنان، شوفو
 ة معينة بزّتا عالقّفورة، هي أنكدنيايـة أو دوكل وح
بيعمل  مو.... أو قراصياية أو جانركاية أو عنباية أو

ك حىت ينّقي، أل، عم بيعمل هيك حىت ما تعدي هي
املعينة غريا، ومن هاموعة املعينة املغربة بساوي خل 

  .ضمريو وما بأنبو
: يف إدلب، من األرامية] من قرى حلب[:عۤيناۤتة      
 ٣٨س: املشرق: العيون، كما يرى األب أرملة يف: َعْيٓنتۤا

  . ١٩٠ص
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يف حـارم، مـن   ]: من قرى حلب[ :عۤينداَبا      
عني الذباب كمـا يـرى األب   : عۤين ْدٓبٓبا: األرامية
  .٦٨ص: حلب  .شلحت

مـن  ،  يف إدلـب ] من قرى حلب[ :عۤين فري      
نبع الثمـر، كمـا يـرى األب    : عني فريٓا: األرامية
  .٧٩ص: حلب  .شلحت

عايشـني  : يقول األوالد يف لعبة التوش :الۤعيۤنة      
ا أصًال، ولعلها من رمسهم دائرة وٕألنا عۤيۤنة، مل جند هل

  .إشارة أم رحبوا شوطًا: على األرض
  .العۤينات: ومجعوها على

عّبا عينة اخلرج فستق وركب : يقولون :العۤيۤنة      
البيضا ووين ؟ لبيت امحاه، مل جند هلا أصًال،  محارتو

... األون: »املـنت «قـال يف  . ولعلها حتريف األْون
ينطويـان  : أي(لعدالن يعكنان واحد األونيني ومها ا

): مث ذكر يف احلاشـية . (ومها جانبا اخلرج) ويتثنيان
  .َعينة اخلرج ألونه: مة تبدل وحترف فتقولاوالع

يا عينـة اهللا،  : عندما يقومون يقولون :الِعيۤنة      
  .انظرها  .بنوها اسم الواحدة من عان

أطلقوها لقبًا على حبات املسـبحة   :عني اهلّر      
  .لبيضية الشكل والصفراءا

يقع بـني القوانصـة   ]: من أحيائهم[ :الِعينني      
  .واملشارقة

يقال إن «: ٣٠٧ص ٢جـ: »النهر«قال الغزي يف 
عن َعْيَنني من املـاء  : وقيل، العينني حمرفة عن العّنني

  .»كانتا يف هذه احمللة
وضعها األتراك للنموذج من البضـاعة   :الۤعينيّۤة      
  .*نفس الشيء مبعىن) العربية(بنوها من العني  يعّرفها،

  
  
  
  

                                                
  .العينة: وقد يقولون -  *

  .العۤينّيات: ومجعوها على
وملا وصل العلم إىل الصعود علـى القمـر   
حتدثت الصحف أن اهلابطني إليه أخذوا منه عينيات 

  .عدة لتفحص يف األرض
 من شخصيات اخليااليت بل أمهها هو :ِعيواظ      

: ابـات أي وكراكوز صاحبه ال يفارقه يف مجيـع الب 
  .حاجيواد: الفصول، واألتراك يسمونه

  .حتريف ِعَوض: »تاريخ اجلربيت«ويف 
لغة هلـم  : من أمساء إناثهم: عّيوشة أو :ٔعّيوش      

  .انظرها  :يف عايشة وعيشة وعّواش وعّواشة

شاف واحد بنت كويسـة  ]: من لوحام[
ودَبك وراها لعۤرف بيتا، وبعت خطبا وطق البـازار  

عليها كتبوه، على أختـا   تاب، بس مووانكتب الك
  .الكبرية عّيوش، وهوه يا غافل إلك أهللا

ما  وصار العرس وقصروه على أهال، أما أهلو
  .غريب يف حدا ألّنو

وبعد كمشة زلغوطـات دخـل العـريس    
 ّتينية، مـو وس للخلوة وطّلع فّيا واال يشوف سوالعر

بس سّتينية، جملمطة وشوصا وقرعا، وزيادة عـراس  
  .تالولة قّد البندقاأنفا 

: يودعوا العريس والعـروس  أهل العرس أجو
خاطرك يا سيد حممود خاطرك يا ست عّيوش، وبعد 

أدب وبكل حشـمة و  ما انقلعوا وراحوا لف عبايتو
  !ك يا ست عيوشخاطۤر: قال ال
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  الغين
ۤغـني،  : ويسمون هذا احلرف ]:غ [       
ن أحرف حرف هجائي صحيح م: الَغْين: من العربية

  .احللق الستة، ومن الروادف الستة
احلرف الثامن والعشرون من األجبديـة   وهو

املشرقية، واحلرف السابع والعشرون مـن األجبديـة   
املغربية، لذا كان يف حساب اجلّمل عنـد املشـارقة   

  .يعدل األلف وعند املغاربة يعدل التسعمائة
احلرف التاسع عشر من ترتيب املشارقة  وهو
حلادي والعشرون من ترتيـب املغاربـة،   واحلرف ا

  .سببهما أن تلت شبيهتها العني
  .هلا يف الدرجة الثالثةاواستعم

والشوايا يلفظون القاف غينـًا فيقولـون يف   
غّرب، وقد جتاريهم حلب يف بعض الكلمات : قّرب
  .أنا بغۤدر عليه يف بقۤدر عليه: كقول

  Gبون احملدثون جيعلوا حمل حرف الـواملعّر
  .غراماطيق :GRAMMATIQUEقولون يف في

غني : يليوكانوا يف الكتاتيب يتهجوا كما
  .ِغ: غني غخض ُغ،: غني غرفع َغ،: غصب

  .٤٢٨ص ٥٧س: انظر املقتطف

 أبـو « بـفخذ من بين خالد يعرف  :بٔغاۤئ      
  .يقيم يف أرباض جنوب املعرة» غائب
: َبُعد عنه، الشـيءُ : غاب عنه: عربية :غاب      
  .سافر: تتر، ضد حضر، عن بالدهاس

الَغيب والغيَبة والِغياب والُغيـوب  : ومصدره
الۤغيب والِغيبة والْغياب والْغيوب : واَملغيب، وهم قالوا

  .واَملغيب
  
  
  
  

الغائب : الغاِئب، وهم يقولون: واسم فاعله
  .والغايب

غاِئب وغاِيب وغايـب  : واستمدت التركية
: وقالت) إلضاعةا: (وغايب إيتمك) الغياب(:أوملق 

  .غيابًا وغيايب وحكم غيايب
: ٓعب، ويف الكلدانيـة : وغاب يف السريانية

  .َعب
غاب وعيو، الغايب إلٓكـن  ]: من كالمهم[
  . واهلدّية إلنا

صبّية لبّيـة  : وتصف حكايام البنت اجلميلة
  .بتقول للقمر غيب ألبرك مطرحك رقيب

. الرّجال غايب والغدا رايب]: من كمام[
غاب القط َبٔقى اسـراح  . ل الغيبة ورجع باخليبةطّو
  !يافار

  ]:من أغانيهم[
  حبييب غاب وأنا قليب داب 

  وصار لوزمان ما بعت يل جواب                   
أنته متل الورد بتغيب سنة ]: من تشبيهام[

  .وبتحضر شهر
البشتغل بالغايـب بضـّيع   ]: من حكمهم[
ال جند ومصر من أمث وهو( معو الغايب حجتو. وقتو

بدّلك عليـه   من غاب عّنك أصلو). ولبنان وسورية
  .فعلو

إن . ْمعّلٔقـة  الغاۤيب معلقتو]: من كنايام[
  .حضر سيقان سيت أربعة غاب سيدي أو

  ]:من شعرهم[
  ّكيتوزرعت راس توم، ويف بستاين چ

  ومن مّيت الورد وعطر الفّل سقيتو                  
  تووغبت عّنوسنة ورجعت وّمشي

  التوم بقي توم وضاع كل اللي حّطيتو               
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غابة التاليـة، وهـي   يطلقوا على ال :الغاب      
اسم جنس مجعي مييز بينـه وبـني    فهي إذن: مجعها

  .مجعه بالتاء
األمجة من القصب، : الغابة: من العربية :ةالغاۤب      

  .وهم أطلقوها
  .الغاب والغابات: ومجعها

: ٓعبٓا وٓعبتـٓا، ويف الكلدانيـة  : ويف السريانية
كالمها بالعني املهملة، ومبعىن األشـجار  (َعَبا وَعْبَتا 

  ).حملها: الكثيفة، وجمازًا
: أعانه، غاث اُهللا الـبالدَ : غاثه: عربية :غاث      

  .أنزل ا الغيث
  .أغاث واالستسقا: انظر

  .اهللا يغيثنا]: من دعائهم[
 روح لغاد أو: ريفيونيقول ال: والغاِدي :الغاد      
اسم : الغادي: إىل هناك، من العربية: ، يريدونلغادي

من انطلـق  : انطلق، وأصل الغاِدي: الفاعل من غدا
  .غدوة، مث أطلقوا الزمن

وراء : يريـدون (غادي الضـهرة  : يقولون
  ).التلة

غـار  : ت املي، من العربيةغاۤر: يقولون :غار      
غارت عينو، مـن  : ذهب يف األرض، ويقولون: املاء

دخلت يف الرأس واخنسـفت،  : غارت عيُنه: العربية
غـار يف  : غارت األرض، مـن العربيـة  : ويقولون
  .دخل فيه: الشيء

  ]:من شعرهم[
  قبل على الطاحون ما دارت ا سعدي لو

  حيطاا دهدت وبيوا غارت                      
ٓغـؤرك،  : ومن دعائهم على فالن يف ماردين

  .جعل اهللا صرح بناء جسمك يغور :يريدون
  
  
  

غار : املا بغار بكون محار، عربية: يقولون :غار      
: الرجُل على امرأته من فالن، وهي عليه من فالنـة 

أنف من احلمّية وكره شركة غريه يف حقه ا، وهي 
  .كذلك

  .ةالغۤري: الِغَرية، وهم قالوا: ومصدره
  .ۤيرالغا: الغائر، وهم قالوا: واسم الفاعل

: الَغـريان، واملؤنـث  : والصفة املشبهة منها
  .الغريانة: الغريى، وهم قالوا

للمذكر واملؤنـث،  ر الغيو: واملبالغة يف الغاير
  .الغيورة: وهم قالوا يف املؤنث

  .غار عليه، وغار مّنو]: من كالمهم[
  .الغرية بتحٓرق]: من استعارام[

، غارت القبيلة علـى عـدۤاها  : يقولون :غار      
: هجمت وأوقعت، الفرُس): العربية(حتريف أغارت 
  .اشتّد عدوها

  .الغارة: اإلغارة، وهم قالوا: ومصدره
يف أّيار اسحاب منجلك وغار ]: من أمثاهلم[

  ).واهجم به على الزرع: شيل منجلك وغار أي أو(
  .فالن مع القوم الغاْيرة]: من كنايام[
أش بنفـع العليـق وقـت    ]: ممن كما[

  ؟رةالغا
  .الكهف: عربية :الغار      

يارغار، أي : ويسمي األتراك أبا بكر الصديق
  .وأويا إىل غار حراء. صاحب الغار، أي هاجر معه

بالغار وال تنفـع فيـه    كّبو]: من كمام[
  .جار

شجر يعّمر ألـف سـنة دائـم    : عربية :الغار      
   .اخلضرة، موطنه األصلي آسيا الصغرى
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كللون به جبني األبطال، ألنه وكان اليونان ي
  .رمز النصر واد

. وورد ذكر الغار يف اآلثار املصرية القدميـة 
  . ويستخرج من بذوره بالعصر زيت عطر غايل الثمن
  .واشتهرت حلب بصابوا ومنه صابون الغار

ويكثر شجر الغار يف لواء إسكندرون، ومنه 
  .يرد إىل حلب

 النـار وزيـت  ]: من دعائهم على فـالن [
  ).يف زيته خاصية االشتعال بقوة(الغار

هجم، : »أغار«اسم املصدر من : عربية :الغارة      
  .سلب

  .الغارات: واجلمع
  .غارة: واستمدت الفارسية

  .أجت عليهن غارة أجنت أو: يقولون
بنوها على فـاعول مـن غـرف            :الغاروف      

 وأطلقوها على الوعاء ذي اليد يغرفون به –انظرهـا   –
  .املاء

  .القرعوش والكرنيب: رادف الغاروفوي
  .انظرمها
جـوهر هـوائي    :GAZ: من الفرنسية :الغاز      

  .أنواع شفاف أخف من اهلواء، وهو
  .الغازات: واجلمع

غـازل  : ، عربية:من مفردات الثاقفني :غاَزل      
  .راودها، حادثها يف احلب: املرأَة

  .َغاَزۤلةاْمل: اُملغازَلة، وهم قالوا: واملصدر
  .انظرها  .اسم الفاعل من غزا: عربية :الغازي      

واستمدا التركية، وترى بعـض اللـريات   
الذهبية الرشادية يف طرا اسم السلطان وعن ميينـها         

ألن السلطان سكها بعد أن غزا، وقبلـها  » غازي«
  .»رشاد«كان يكتب 

  
  
  

غازي عنتـاب ألـا   : ومست تركية عنتاب
  .لفرنسينيحاربت ا

  .الفارسية» الغازي«واستمدت 
مبعـىن    GHAZI:واستمدا اإلنكليزية فقالت

  .ن الشرقئواحملارب واستعملتها لدى حتدثها عن ش
ومست حلب بالغـازي الـدوائر الصـفراء    
النحاسية تقلد النقد العثماين يتحّلـى ـا النسـاء    

الغوازي، : البدوواألكراد والتركمان، ومجعوها على
  .النقد الذي ضربه السلطان حممود الغازيوأصلها 

: »تكملة املعـاجم العربيـة  «قال دوزي يف 
  .يعدل عشرين قرشًا تقريبًا

مث أطلقوا الغـازي علـى احلليـة الذهبيـة     
املستديرة الرقيقة اليت هي أكرب من الغازي املتقـدم  

  .واألكراد والتركمان تتحلى ا ثريات نساء البدو
لكنـها مموهـة   وقد تكون هذه غري ذهبيـة  

  .بالذهب
  .من أمساء ذكورهم :الغازي      
فخذ من املواىل الشماليني يقـيم يف   :الغازي      

  .أرباض سورية الشمالية
  .غطس ونزل فيه: غاص يف املاء: عربية :غاص      

غـاۤيص يف خيـالٓو، يف   ]: من استعارام[
  ...تفكريو، يف نومو، يف تأمالتو

  .التالية» غاظ« لغة هلم يف :ٔغاض      
يظنون أم (لعب اإليد بغيض ]: من أمثاهلم[
  ).يسجعون

: أغاظـه  غاظه أو: من العربية: غاض أو :ٔغاظ      
  .أشد الغضب محله على الغضب أو

  . الغيظ: الَغيظ، وهم قالوا: ومصدره
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  .انظرها  .عّيط: ويدانيها يف العربية

 أو(غاظـك؟   منـو : قال لو]: من أمثاهلم[
  .اللي بّلغك: قال لو )غاضك
كمـا يف     –غافله، حتّين غفلته : عربية :ٔغاَفل      
  .»املنت«ومل يذكرها  -» الرائد«و» املنجد«

بعضهم من عثرات األقـالم،  » غافله«وعّد 
  .تغّفله: صوابه

  .تغافل واستغفل: انظر

إحدى قبائل حلب، : فخذ من بين زيد :الٔغال      
  .حلب وفخذ من املوايل يف أرباض

غـاَلى يف  : من مفردات الثاقفني، عربية :ٔغاَلى      
  .بالغ فيه: األمر

  .نازعه: غالبه: عربية :ٔغاَلب      
: وهـم قـالوا  .... الِغـالب و : ومصدره

  .الْغۤالب
يف غالـب االحتمـال، ويف   : يقولون :ٔغاۤلب      

اسـم  : الغاِلب: الغالب، وعلى الغالب، من العربية
  .انظرها  .الفاعل من غلب

  .غالب: واستمدت التركية والفارسية
  .الغالبّية، وغالبًا، وعلى األغلب: وقالوا

غالـب، وقبلـهم   : ومسوا ذكـورهم  :ٔغاۤلب      
  .األتراك
  .أوقعه يف الغلط: غالطه: عربية :ٔغألط      

  .الغلط: انظر

يف سوق الصابون مسعت الدكنجي عم بقول 
، جـامن أنتـه   تسعني وتسعني مّية وتسعني: لكردي
  .ميتني: قول

: اسم الفاعل من غـال السـعر  : عربية :الٔغايل      
  .غلي: انظر  .ارتفع

  
  
  
  

  .الغوايل: ومجعوه على
دفع مثن عنـاده  : استمدوا من الغرب قوهلم

  .غاليًا
 وهو( .غايل وطلب ْرخيص]: من كالمهم[

برمحـة  . حبياة عيون الغـوايل ). من كالم جند أيضًا
  .الغوايل

. عنـدي  أنته غايل علّي أو]: استعاراممن [
  .هالعقل بكلفك غايل

املشـٓمش  . الغايل هّوه ْرخيص]: من أمثاهلم[
كل شي أول ما جبي غـايل  . رخيص بس شۤيلٓو غايل

  .إال التوت
حتتمـل الغـنم   (اْملرّبى غايل ]: من توريام[

الذي ُرّبي والفاكهة اليت طبخت بالسـكر، كمـا   
  ).األخرية: ، وهم يريدونحتتمل من أحسنت تربيته

]عالق ما ينشـوى  شوينا امل]: ممن متجكا
  .ْلٓكن قلب على غايل

يا طالب املعايل مهر املعـايل  ]: من حكمهم[
  .غايل

  ]: من شّديام[
  َبمشي َهّز وباكل رّز      ودمعي ْبفّز عالغايل 

  .ألقى بنفسه يف املخاطر واألهوال: عربية :ٔغأمر      
  .غامرة، وهم سّكنوااُمل: ومصدره

: الغامض مـن الكـالم  : من العربية :الغاۤمض      
  .اخلفي، املبهم، اُملغَلق

: َعموطــٓا، ويف الكلدانيــة: ويف الســريانية
  .َعموَطا

  . غمض وغّمض: انظر
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مل يرد ذكره ، لون أسود غامق: يقولون :الٔغاۤمق      
بـذكره،  » التـاج «يف املعاجم، وانفرد الزبيدي يف 

  .سريه بأنه الثقيل من األلوانوتف
  .ألوان غاْمقة، فيسّكنون امليم: ويقولون

  .الغوامق والغاْمقات: ومجعوه على
  .الكاۤۤشف والۤفاۤتح: وضّد الغامق عندهم

واملغرب األقصى اسـتعمل الغـامق كمـا    
  .تستعمله حلب

  .اسم الفاعل عندهم من ٕغۤنم :غاۤنم      
سـامل  : عودةان شا اهللا ال: ويقولون ملن سافر

  .غامن
ان شـا  ): من عكاكيز الكالم(وقد جيعلوا 

  .كّچاهللا بطّلع بو! اهللا يا غامن
  .غامن: ومسوا ذكورهم

أجت املاشطة لتغاوي العروس  :يقولون :ٔغأوى      
ُتزّينها، مل جند هلا : ال أهل العريس، يريدون وزلغطوا

مبعىن ضـّل  ) العربية(أصًال، ولعلهم بنوها من غوى 
امك يف الباطل ذهابًا من بعض األتقياء الزاهدين و

أن هذا التجّمل باطل وحرام، مث انسلخ عنها هـذا  
  .املعىن األصلي وغدت ملعىن زّين

  .ْتغاوى للمطاوعة: وبنوا منها
فالن شب غاِوي، يريـدون  : يقولون :الغاِوي      

أنه يتزين ويتأنق يف ملبسه، بنوها اسم فاعـل مـن   
ضّل وامك يف الباطل متاشيًا مع : عىنغوى العربية مب

  .مبدأ الزاهدين أن هذا باطل وحرام
  .غاوى املتقدمة: انظر

  ]: من أغانيهم[
  نطرة بعّالِويگيا ْسروج اخليل يا غاِوي       يا ْم

  !يا غاِوي يا معّذبا!              العبا يا ْغزّيل يابو
  ]:من مناغاة أمهام[

  وعينك سودا ومكحولة !   تس تك تس تك يا فولة
  ولةولّسع أنيت چنچوأبوكي شّب وغاِوي       

  

  .بادله: كان غريه، وبسلعة: غايره: عربية :ٔغأير      
اختلفت، : َتغايرت األشياء: ومطاوعه العريب

  .وهم يسّكنون
مـن كـل   ، اَملَدى: الغاية: من العربية :الغاۤية      
  .منتهاه: شيء

  .الغايات: واجلمع
: القبح، أي شي غاية يف احلسن أوهال: وقالوا

  .بلغ احلّد األقصى
مطلبـك،  : أّشي غايَتك؟ يريـدون : وقالوا

  .غاية مطلبك: وأصلها
حىت عـم   غاية عندو بّدو يكون إلو: وقالوا
  .املطلب: بداريه، يريدون
  .استّنيناك لغاية الضهر: وقالوا
ميـص   صوتو بشع للغاية وقال بـّدو : وقالوا

  .ن، ْويل على قامتوسكر نبات تيتحّس
  .غايت: واستمدت التركية والفارسية

يف  ٕغّب من ميت الفرات مـا : يقولون :ٔغّب      
): بالعني املهملـة : (عّب املاء: أحلى مّنا، من العربية

  .شربه من غري مص وال تنّفس
شربت يومًا : غّبت املاشية: ويدانيه يف العربية

اعها عن ويومًا مل تشرب، وأصلها شربت غب انقط
  .الشرب يومًا

ٕغّب من هالفۤرط، غـّب  ]: من استعارام[
الضحكة، شوف احملششني بشحطوا الدخنة وكمان 
بشحطوا وكمان وبعدا بغّبوا، إذا حدا سّبك ماجلّهال 

  .غّبا
غّب مرور سنة من : يكتبون يف الكمبيالة :ٕغّب      

: الِغـبّ : مـن العربيـة  ... تارخيه أدناه ملزوم أدفع
  .بة، بعَدالعاق

  . وال يستعملوا إال يف صيغة الكمبيالة فقط
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  .ما دّق من التراب: الُغبار: من العربية :الْغبار      
  .ُغبار: واستمدت الفارسية

يريدون (بغبارٓو يا خٓوخ ]: من نداء باعتهم[
  ).من شجره إىل مكان بيعه مل ُيمّس

راح بالْغبار وأجا بالْبـدار  ]: من كمام[
  .تفشكلت بباب الدار :وقال

على عينيه غباۤشة، : يقولون: الغباشة أو :باشالٔغ      
عارض مينع الرؤية، بنوهـا مـن الَغـَبش    : يريدون

  .الظلمة): العربية(
ش: انظر   .غّب

  .انظرها  .لغة هلم يف األغباين :الْغباِني      

  .الغفلة وقلة الفطنة: الغباوة: من العربية: باۤوةالٔغ      
  .ْعَويَبا: ْعٓويبٓا، ويف الكلدانية: السريانيةويف 

  .لطخه بالغبار: أثار الُغبار، الشيء: عربية :ٔغبّٔر      
  .اغّرب: انظر

  .تغّبر: ومطاوعه يف العربية
كانوا يوازنون بني قوى أشهر جيوش العامل 

: أي(الـروس إذا غّبـر   : منذ نصف قرن، فيقولون
نكليز إذا ّحبـر  ، واإل)سارت جيوشه الكثرية يف الرب

: قال: أي(، والعثمانلي إذا كّبر )سار أسطوله: أي(
  ).اهللا أكرب، يريدون جرأته وإميانه

 ما فّيا غّبـريت كّلسـيت، أو  ]: من كنايام[
مايف هذه املسألة ما يـالم  : كّنسيت، يريدون: أصلها

إذا  عليه كما تالم املرأة إذا غّبرت حبضـور قـوم أو  
علـى   شاش مـاء الكلـس  كّلست البيت فيتطاير ُر
إذا كنست، وهذا مستمد مـن   احلضور فيؤذيهم، أو

  .املثل التايل
  
  
  
  

. الطّحان ما بغّبر على كّالس]: من أمثاهلم[
احلمطة اللي ماهي إلك ال حتضر كيال بتتغّبر دقنـك  

  .وبتتعب بشيال
تعبان  قلبو: متل بغل اَملدار]: من تشبيهام[
  .مغّبرة وبيضاتو

االغربار  أو(زالت التغبرية ]: من استعارام[
  ).بني فالن وفالن، يريدون الزعل

  .انظرها  .الُغبار: الغَربة: عربية :الغْٔٔبٔرة      

الغـرباي والغربايـة   : والواحدة منها عندهم
  .والغرباياية

  .*الغربات والغربايات والغربايايات: واجلمع
  .لّسعا غربة سفرجل دقنو]: من استعارام[
ال : أي( الغربة  ما بكّش عّنو]: ممن كنايا[

  ).ميّسه 
أطلقوها علـى  : من اصطالح البّنائني :الٔغْبٔرة      

النحاتة الناعمة جدًا متلط ا الشقوق بـني احلجـر   
واحلجر بعد أن متزج باإلمسنت وجتبل، كما ميزجوا 
باإلمسنت أيضًا واحلصى ويتخذون منـها أحجـار   

  .وصقلهااملوزاييك بعد جبلها وصبها 
: الَغَبش والغْبشة: من العربية: الَغْبۤشة أو :الٔغَبش      

ظلمة آخره، وهم يستعملوا أيضـًا   بقية الليل، أو
  .لظلمة أول الليل

  .الغّبيش: انظر

لـون مييـل إىل   : الُغبثة: ويدانيها يف العربية
  .الُغربة
): عربية(لى فّعل من َغِبش الليُل بنوا ع :ٔغّبش      
ياض النور ظلمة آخر الليل، وهـم أيضـًا   خالط ب

خالط بياض النور ظلمة الليل لدى : يستعملوا ملعىن
  .الغروب أيضًا

   

                                                
 .الغباير: وقد يجمعونها على -  *
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  .بّلور مغّبش، وكّنيك مغّبش: ويقولون
 صاير لـو  وما شا اهللا من مسن: يقولون :ْبٔغۤبةالٔغ      

اللحم املتـدّلي حتـت   : الغبغب: غبغبة، من العربية
  .لديك، وهم أطلقوااَحلَنك من البقر وا
الغباغـب  : الغباِغب، وهم قـالوا : واجلمع

  .والغبغبات
متـل   –اسم اهللا  –غبغبتو ]: من تشبيهام[

  .غبغبة الديك
ة مبنوا على فعفوعة من الغبغبة املتقد :الغبغوۤبة      
  .للتلطيف

  .الغبغوبات: واجلمع
مـن   أو من خجلو وغبق وچ: يقولون: ٔغٔبق      

امحرَّ بتـأثري هجـوم   : كرٓو، يريدونمن ٕس غضبٓو أو
الدم إىل الدماغ إثر تأثره، مل جند هلا ذكرًا، ولعلـهم  

شرب العشّي، : أي) العربية(بنوها من شرب الَغبوق 
امحرار األفق مث اسـتعملوها جمـازًا يف   : ويف العشي

  .امحرار الوجه مطلقًا وألّي عامل
فّعـل  ق، بنوا علـى  ْمغبّۤ ووچ: يقولون :ٔغبّٔق      

  .املتقدمة» َغَبق«للمبالغة من 
  .ْتغّبق للمطاوعة: وبنوا منها

كـّال   هالشب لون طقومتو]: من كالمهم[
ـ مغّبق وحبّط كراڤ وس ات كاشفة، أنا بشوف األك

  .اتيكون بالعكس بني الطقم والكراڤ
هـالبيع فيـه ٕغـْبن،    : يقول الثاقفون :الٕغْبن      

الَغنب يف : لعربيةوهاحلكم فيه غْبن، وأنا مغبون، من ا
يف الثمن وغريه،  نقصه: مصدر غبنه: الشراء البيع أو

  .وهم يستعملوا أيضًا مبعىن ظلمه
  
  
  
  
  
  

  .الَذْنب: ٔعٓبن: ويدانيها يف العربية
  .الفعل من املصدر املتقدم: غبنٓو: يقولون :ٔغَبن      
ألنّٓن ْطوال،  غنب كمۤام بنطلونو: يقولون :ٔغَبن      
ثنـاه مث   خاطه خياطة ثانية، أو: غنب الثوَب: عربية

  .يقصر خاطه ليضيق أو
عطفـه  : َحَبن الثـوبَ : ويدانيها يف العربية

  .وخاطه
كَبن ثوبه مبعىن  غبنه، وذكـر  : كما يدانيها

  .البن ِسيَده» املخصص» «كنب«
غّبة قّد ما  مرضان وصاۤير معو: يقولون :الٔغبّۤة      

مل جند هلـا أصـًال،    بدّخن، يريدون ضيق التنّفس،
بـالعني  ): العربيـة (املرة من العبّ : ولعلها من العّبة

املهملة مبعىن شـرب املـاء وكْرعـه دون تـنفس،     
  .استعملوها جمازًا مبعىن ضيق التنفس

 :-انظرهـا   -» إينا ينا«يقول األوالد يف لعبة 
  .غّبة صاحب البيت إلو...

 إينا إينا يامن دّك احلجر: ويف األرياف تقال
 من مسيتـو  يا حّطيتو ّمليتو  ببطن أّمو من ّمسيتو لۤينا يا

 وبطلع خبفّيـة  برتل خبفّية) يطلقون امسا ما مسوه به(
قبل ما جتيه الرزّية يدّك دّكة اهلينة ال حسحسـة وال  

عصاعيصكن يا اهل اخليل صـاحب   وسوسة ديرو
  .غّبة البيت إلو

: ناليوم ْغبوقات، يريـدو : يقولون :الْغبوقات      
اليـوم  : »اـّرد «اليوم غائم، مل يرد ذكرها إال يف 

  .الذي مل تطلع مشسه الَغبوق هو
أيـام  : ْغبوقات البنفسج، يريدون: ويقولون

  .الربيع
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  .القليل الفطنة، اجلاهل: الغّيب: عربية :الغِبي      
ويف . األغبياء ويقصر، وهم قصروه: واجلمع

  .بَياع: عبٓيا، ويف الكلدانية: السريانية
بنوا : بّكري كتري: أجا غّبيش: يقولون :الغّبيش      

  .انظرها  .على فّعيل من  الَغَبش

ال هبوب : اليوۤمة غت، يريدون: يقولون :ٔغّت      
  .خنقه: غّمه: غّته: هواء فيه، من العربية

 حكيـو : يقولون: من مفردات الثاقفني :ّثالٔغ      
رديء : غث، عربيـة  فكرو غث ألّنو غث وشعرو

  .الكالم
  .ما بفّرق الغث مالسمني: يقولون

: من مفردات الثاقفني، مـن التركيـة   :الٔغٔجر      
  .ال يستقرون مبكان: الُرّحل من الناس: رْوَجگ

مل جيـىء يف  «: »سر الليال«جاء يف كتاب 
، ولكن أهـل مصـر   »غجر«) العريب: يريد(الكالم 
ّر الشـام  للطائفة اليت يقال هلا يف ب» غجر«: يقولون

يف مـا   –، وأصـلهم  »َوقاَزه«: ، ويف تونس»َنَور«
  .»من اهلند –قيل

  .٥٧٢ص ٦٥س: انظر املقتطف

  .غجر عن التركية: ويف الفارسية
طائفـة ذات أصـل   : »املعجم الذهيب«ويف 

  .قدمي تتجول يف الصحارى واملدن وتقرأ الفال
  .القرباط واجلنكنة والنور: انظر

ام طع: -ويقصر  –اء الغد: من العربية :داالٔغ
بله طعام العشاء، وهم الُغدوة أي طعام الضحوة، ويقا
  .يستعملون الغداء لطعام الُظهر

إألغْدۤيـة  : ة، وهـم قـالوا  األغِدَي: واجلمع
  .والٔغَدٔوات
  
  
  

تناول الغذاء : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
: تناول الغداء: يف الساعة الثانية عشرة، خطأ، صوابه

  .هملةبالدال امل
البوفّۤر ْفطورٓو لغداه ما مشتت ]: من حكمهم[
  ).ال ميرض: يريدون(فيه أعداه 
: ٔقشّٔر، قال لو! معلمي: قالو]: من كمام[
نزل ضـيف عنـد سـلقيين،    : أصله(عالغدا  هاتو

والسلقيين أرسله إىل كرمه مع أجريه وتعّمد تـأخري  
غداه، وجاع الضيف وصار يقطف من تني الكـرم   

وجلوعه صار يأكله دون تقشري، حىت إذا دنا ويأكل، 
كما أوصاه  –من الشبع صار يقّشر، فأعلمه األجري 

  .عالغدا هاتو: ، فقال معلمه-معلمه 
 وغايته من هذا أن ميلىء بطن ضيفه مما هـو 

  .رخيص، يريدون أن أهل سلقني خبالء
اليوم الذي بعد يومك، : الَغُد: من العربية :ٔغۤدا      

  .املستقبلوتطلق على 
  .بعد غدا: ويقولون

هات اليومة صوف وخود غدا ]: من أمثاهلم[
  .خاروف، إذا القمر عليه طاره بكون ليلة غدا مّطاره

 غدا بتموتو: قالوا للجحش]: من كمام[
  .هللا خيّلي جلدنا عليناأ: وبكفنوكن، قالوا

  .انظرها  .أطعمه طعام الغداء: عربية :غدَّى      

  .غدَّى، وهم سّكنواَت: ومطاوعه العريب
  .بنوا على فّعال مبالغة يف الغاِدر :الٔغّدار      

  .غدر: انظر

  .    الغّدار: غدارلق: واستمدت التركية
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جبلنا الكّبة بالْغدارة، حتريف : يقولون :دأرةالْغ      
  .القصعة الكبرية): العربية(الَغضارة 

 قيل مسيت بالَغضارة ألا تتخذ من الُغضـرة 
الـيت   كة اخلضراء، أوتراب األرض الطيبة العِل: أي

  .طينها أمحر
  .الْغدارات: ومجعوها على

وت الغنية غـدارة لكبـب الطـبخ    ويف البي
  .للنية وأخرى

: وأحسن الغدارات غدارات الالذقية، يقولون
  .انقرا بترن متل النحاس

ـ أش ۤبـك راۤ : ت القاۤل]: من أمثاهلم[ دة گ
  .ا رقعت عالغدارةقد م: وحمتارة ؟ قالت ال

       قوها على القربينـة أول جميئهـا   أطل :الٔغّدأرة      

، ألن السالح الناري يغدرال كالسيف مثًال، -انظرها  –
  .فقد يقتل بالقربينة إنسان ضعيف

والغّدارة أصغر من البندقيـة وأكـرب مـن    
بواسـطة   ١٦املسدس، دخلت حلـب يف القـرن   

  .البنادقة
أعجـب العجـب يف    وتالها املسدس فكان

ل على سـالح نـاري   گاللي حب زمانه، وأخو أختو
فيه السيطرة والعّز واملناعة وبسط  داك الزمان، ألّنو

  .السلطان
  .الغّدارات: ومجعوها على

  .خانه، نقض عهده: غدره وبه: عربية: ٔغٔدر      
يغـِدر ويغـُدر، وهـم    : ومضارعه العريب

ك، عـم  عم ٕبغْدٔرٕبغٕدرين، عم بغدرنا،  عم: يصرفوا
ٕبغدۤرك، عم بغدْركن، عم بغْدرو، عم بغدرا، عـم  

  .بغْدرن
: الَغْدر والَغَدران، وهم يقولـون : ومصدره
  .الَغْدر والغْدران

  
  
  

  .الغاِدر، وهم أمالوا: واسم الفاعل
  .انظرها  .الغّدار: ومبالغته

  .انغدر للمطاوعة: وبنوا منه
  .غْدر: مدت الفارسية والتركيةتواس

ف فالن الللسيف وال للضي]: كنايام من[
  ).ّزات الزمانأو وال حل(وال َلغْدرات الزمان 

قـوي  : حتريف َقَدر على الشيء أوقِدر :ٕغۤدر      
  .انظرها  .قدر: عليه، أبدلوا قافها غينًا، وقد يقولون

ما َبغْۤدر، ما ْبٕنْغۤدر، ما ْبتغدر، ما : ويصرفوا
، مـا  )رأومابْغـد (ْبيغـدر  ْبتْغدِري، ما ْبتغدروا، ما 

  ).ما بغدروا أو(ْبتغدر، ما بيغدروا 
 غدير وسـاوّيا، وأنتـو  : يقولون يف التحّدي

  .كّلياتكن غدروا وخلصوا حالكن من هالْصواب
ـ ار: قالوا للكـالب ]: من كمام[ دوا گ

كلوا وعّووا،  أو(عالشغلتني ما منغدر : وعّووا، قالوا
  ).منقدر ما أو

: الُغّدة: ن مفردات الثاقفني، من العربيةم :الٕغدّۤة      
جهاز يف جسم اإلنسان واحليوان يفرز سائًال كالغّدة 
: اللعابية والغّدة العرقية والغّدة الدمعية والغّدة الدرقّية

تكون قرب اللوزتني تفرز مادة األنسولني لتسـاعد  
اجلسم، وإذا زاد إفرازها أدى مرض العملقة  على منو

  .GIGANTISM: لماملسمى بلغة الع
  .الُغَدد والغّدات، وهم رّدوا: واجلمع

  .١٢٠٠ص ٢الد: انظر جملة العصور
  .٢٤ص ٤س: وجملة العصبة      
  .١٠ص ٥٥٧عدد ١١س: وجملة الثقافة      

ۤزة، ال نعلم اسم البندورة عند قبيلة ْعٕن :دؤغةالٔغ      
  .سبب هذه التسمية
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ضة فيها ماء غادره أرض منخف: عربية: ديرالٔغ      
  .السيل

  .وهم رّدوا....الغدران و: واجلمع
  .٢٨٢ص ١جـ: انظر اية األرب للنويري

: البئر، ويف الكلدانيـة : ْجٓدٓرا: ويف السريانية
  ).افًا گوتلفظ اجليم فيها (ْجَدَرا 
  .أعطاه الغذاء: غّذاه: عربية :ٔغذَّى      

  .ْتغذَّى للمطاوعة: وبنوا منه
  .تغذية وتغذيت: ركيةواستمدت الت

وهـم   –وتقصر  –الِغذاء : من العربية :الٕغذۤا      
  .ما يغتذى به من الطعام والشراب: قصروا

  .األغْذية: األغِذَية، وهم قالوا: واجلمع
  .ِغذا: واستمدت التركية والفارسية

  .ه بالباطلعمخدعه، أط: غّره: عربية: ٔغّر      
  .، وهم رّدواَيُغّر: ومضارعه

الَغّر والُغرور، وهـم يقولومـا   : صدرهوم
  .بتسكني الثاين

  .الٔغرور: ة منهوالصفة املشبه
غّريت، غّرينـا، غّريـت،   : »غّر«وتصرف 

  .غّرييت، غّريتوا، غّر، غرّۤت، غّروا
  .انغّر للمطاوعة: وبنوا منها
  .اغتّر: العربية» غّر«ومطاوع 

بتكّب نّصو،  ال يغّرك رخصو]: من أمثاهلم[
ك صحوة كانون وال غيمة ْشباط، ال يغـّرك  ال يغّر

  .الباب بكرب احللقة ميكن فيه ناس بستحقوا الصدقة
غرّۤت الدمعـة يف عينـٓو، مـن    : يقولون :ٔغّر      
  .صّبه، وهم يستعملوا الزمة: غّر املاَء: العربية

  
  
  
  
  

هادا ولد : يقولون: من مفردات الثاقفني :الٕغّر      
  .الشاب الخربة له: ّرالِغ: غّر، من العربية
  .األغرار: واجلمع

مادة تذاب يف املـاء  : الِغراء: من العربية :الٕغرۤا      
  .الساخن ويلصق ا اخلشب واجللد وحنومها
يؤتى جبلود : ويعمل الغرۤا يف حلب كما يلي
أربعـة،مث   مدبوغة وتنقع مباء الكلس ثالثة أشهر أو

لـب  يغلى يف حلة حىت ينصـهر، مث تصـب يف قوا  
  .وتقطع

  .وغري حلب تتخذه غالبًا من عظام السمك
  .الْغرۤيوايت: ويسمون صانعه وبائعه

جـَريا  : جريٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).تلفظ اجليم فيهما كافًا(

: ومسوا الطواة اليت يذوبون ا الغرا على النار
  .انظرها  .املغراية

  .٨٤٦ص ١٧وس ٣٠ص ٦س: انظر املقتطف

لصـقه  : غّرى النجار اخلشـب : عربية :ىٔغّر      
  .بالغراء

  .ْتغّرى للمطاوعة: وبنوا منه
وال يستعملون الغراب  -انظرها  –القاق  :الُغراب      

  . إال يف املواقف الشعرية
  .الِغربان،وهم رّدوا: واجلمع

  .ُغراب: واستمدت الفارسية
  .ۤعٔرب وعوۤرب: ويف العربية

  .عوْرَبا:  الكلدانيةُعوْربٓا، ويف: ويف السريانية
  .CORVUS: ويف الالتينية
  .CORBEAU: ويف الفرنسية
  .CROW: ويف اإلنكليزية

  .CORBIE: ويف اإلسكوتالندية
   



٤٩١ 
 

  .عن الفارسي القدمي AKRAV: ويف األرمنية
  .ُغراب البني، فيتشاءمون به: ويقولون

نقل الثعاليب : وقدميًا كان العرب يتشاءمون به
: أي(م الغـراَب هـذا االسـم    إمنا لز: عن اجلاحظ

ألنه إذا بان أهل الدار وقع يف مواقع بيوم ) التشاؤم
  .يلتمس ما تركوا، فتشاءموا به وتطّيروا منه

  .٨٣ص ٩١س: انظر املقتطف

والغراب يعيش يف كل الدنيا عدا نيوزيلنـدا  
  .وأمريكا اجلنوبية

أطلقوها على احلنطة الصغرية اليت ترتل  :ْغراْبۤلة      
  .الغربال لدى الغربلة من

مصـدر َغـُرب   : الغرابة: من العربية :رٔاۤبةالٔغ      
  .كان غري مألوف: الشيء
الكيس الكبري متال : الِغرارة: من العربية :الْغرأرة      
  .احلبوب وغريها هفي

  .الشعر الصوف أو تتخذ من اخليش أو
: وهـم قـالوا  . الغراِئر والغرارات: واجلمع
  .راراتالْغراير والْغ

: ُجورجتـٓا، ويف الكلدانيـة  : ويف السريانية
  ).افًاگواجليم فيهما تلفظ (ُجورجَتا 

الكيس من الشعر على : ِغراره: ويف الفارسية
  .شكل مشبكة

مـن غـرَف املـاء     بنوا على فّعال :ّرافالٔغ      
بيده، وهـم أطلقـوا، واسـتعملوا    أخذه ): العربية(

ثر فيغترف املاء من أك الغّراف للدوالب تديره دابة أو
  .األرض املنخفضة ويرفعه إىل األرض العالية

وإذا كان الغّراف كبريًا ودار بقوة انصـباب  
  .الناعورة: املاء عليه مسي

الغـّراف صـفرن   ديش گ]: من كمام[
منرش  تيطالع مي: مي، قالوا ورّشوا على وچ: قالوا

  .مي وعلى وچ
  
  

: عن اليونانية GRAMME: من الفرنسية :الْغرام      
GHRAMMA :غرام اجلزء من ألف جزء من الكيلو.  

جرام ألـم يلفظـون   : واملصريون يكتبونه
  .افًاگاجليم 
احلـب املعـّذب القلـب،    : عربيـة  :رٔامالٔغ      

  .ويستعملوا غالبًا يف شعرهم وغنائهم
  .فالن ابن غرام: ويقولون

  .أصل الغرام نظرة]: ومن أغانيهم[
  .كراماطيق: انظر :يقالغراماط      

فخذ من قبيلة كيـار يف أربـاض    :الغرامطة      
  .حلب
ما يلـزم  : الغرامة والُغرم: من العربية :رۤامةالٔغ      

أداؤه من املال، ما يعطى من املال على كره جـزاء  
  .وبفرض عقوبة
  .انظرها  .انغرم للمطاوعة من غرم: وبنوا منه

تانّيـا  الكفالة أوال شهامة و]: من حكمهم[
  .غرامة وآخرتا ندامة

  .الكرانيت: انظر :الْغرانيت      

  .ضرب من طيور الكّشة :الغّراِوي      
  .عشرية صغرية تقيم يف منبج: الغراوين      
  .اجلهة اليت تغرب فيها الشمس: عربية :الغْرب      

دميًا أطلقوها على مشايل إفريقية ألا غريب وق
  .مصر، ومثلها املغرب

يثًا أطلقوها على أوروبا الا تقع غريب وحد
أوروبا وآسية وإفريقية املسماة بـالد  : الدنيا القدمية

  . الشرق
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  .     غرب وغربًا: واستمدت التركية والفارسية
  .غاب: غرب النجمُ  غروبًا: عربية :ٔغٔرب      

: غـرب، وْعٓربـآ  : ْعـٔرب : ويف السريانية
  .ْعٔرٔباْعٔرب و: الغروب، ويف الكلدانية
  .ۤعۤرب: ويف العربية

  .اجته إىل الغرب، نزح عن الوطن :ٔغرّٔب      
  .تغّرب، وهم سّكنوا: ومطاوعه يف العربية

إن ٔغرّٔۤبت شـيش ٔبـٔرك وان   ]: من أمثاهلم[
  ).حسن مهما حدث فهو: يريدون(شّرقت كّبة 

األداة اليت يغربل : الِغربال: من العريبة :الٕغْربۤال      
  .غراته أوسع من ثغرات املنخلا، وث

  .ويعمله القرباط من جلد الفطايس
  .الغرابيل: واجلمع

ٔعـرَبَال  : ٔعْرٓبٓال، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).كالمها بالعني املهملة(

الغربـال مـن العربيـة    : واستمدت التركية
  .قالبور، وتلفظ غالبور: وحرفتها إىل

  .غربال: واستمدته الفارسية فقالت
  . السّراد: جة حلب غربال النحاتةتسمي هلو

  .انظرها
أو (املا بشوف بالغربال أعمى ]: من أمثاهلم[

  ...). املا بطّس: بكون أعمى، ويروى
يااللي ْمَأملة بالرّجال متـل  : ]من تشبيهام[

جعلـوا اإلمالـة فتحـة لتـوازن     (املّية بالغرَبـال  
  ).»الرّجال«

  .الغربة: انظر :ٕغْرَبتِلي      
  .نّقاها بالغربال: غربل احلنطة: عربية :ٔغْرَبل      

  
  
  
  
  
  

  .الغربَلة، وهم أمالوا: واملصدر
  .اْملغرۤبل: اُملغرِبل، وهم قالوا: واسم الفاعل
  .ْتغربل للمطاوعة: وبنوا منها

: غرَبل، ويف الكلدانية: ٔعْرۤبل: ويف السريانية
  ).كالمها بالعني املهملة(َعْرَبل 

ـ   : ]من تشبيهام[ : لمتـل بۤيضـات اْملغرۤب
  .رورو، تعا تعا

غربل البلد، ومسعت من ]: ومن استعارام[
ما أجهل أكتر ممـا  : ْمغربل حلب، وأجبت: يسميين
  .أعرف

  .اجليج ما ٓدس إال بالغربۤلة]: من أمثاهلم[
نزح : مصد َغَرب: الُغربة: من العربية :الٕغْرۤبة      

  .عن الوطن
  .وغربتلي غربت: واستمدت التركية

: واستمدا البلغارية من التركيـة فقالـت  
GOURBET.  
من أمثـال   وهو(الٕغرۤبة كرۤبة ]: من أمثاهلم[

جند أيضًا، وأورده احلريري يف مقاماته والثعـاليب يف  
الطرائف واللطائف وابن مشس اخلالفـة يف اآلداب  

). والراغب يف حماضراته، والسجستاين يف املعمـرين 
غربة وكربـة مـا حبملـن    . ألصولالغربة ْمضّيعة ا

ويف أمثال الكويـت  (الفقر يف الوطن غربة . احلّمال
املركبجي ما مبوت إال بالبحر، والقاطرجي ما ). مثله

  .مبوت إال بالغربة
بنوه على فعلول للتلطيف من الغربال  :الٔغربول      

وأطلقوه على النسيج ذي الثقوب الدقيقـة  ) العربية(
م ليمنع لسعة البعوض وحنوه، كما يدّثر به سرير النو

والزعابيط، كما أن  يتخذون منه القمصان واجلرابات
نساء النصارى قد يغطني وجوههن بدثار منه، وكذا 

  .العرائس مطلقًا
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  .رفع صوته: غّرد الطائر: عربية :ٔغرّٔد      
  .١٠٠ص ٦س: انظر جملة امع العلمي العريب

ضه للـهالك، وهـم   عّر: غّرره: عربية :ٔغرّٔر      
  .استعملوها أيضًا ملعىن خدعه وغشه

  .ْتغّرر للمطاوعة: وبنوامنها
قل لبُنهـا، وهـم   : غرزت الناقُة: عربية:ٔغٔرز      
  .قل حليبها: الغنم غّرزت: يقولون

  .غّرز: انظر

املسلة  الدبوس أو غرز اإلبرة أو: يقولون: ٔغٔرز      
:  الثـوب غرز اإلبـرة يف : املوس يف شي، عربية أو

وّزت ذنبـها  : خنسه، اجلرادُة: أدخلها، غرزه باإلبرة
: أي(ركـزه  : ، العوَد يف األرض)لتبيض: أي(لتسرأ 

  ).دفنه، أثبته
  .انغرز للمطاوعة: وبنوا

  .انظرها  .غّز: ويداين غرز يف هلجتهم

  .يف الطني غرۤزت إجرو]: من كالمهم[
زمان ما عـم   فالن صارلو]: من استعارام[
  .بشي مطرح اهللا عليم غۤارز ببيت امحاه أو ببّين،

غّرز اإلبرة وحنوها مبعىن غرزها، : يقولون :ٔغرّٔز      
يف ) بيضه: أي(ألقى ُسَرَأه : والتضعيف مبالغة، اجلراُد

  .قّل لبُنها: األرض، والشاُة مبعىن
  .ويكون تغريز الغنم يف آخر آب

مـن  القطعة : يف اصطالح احلّشاشني :الٔغْرۤزة      
احلشيش، مسوها الغرزة ألا تغرز أي ُتدَخل يف التنت 

  .التنباك أو
  
  
  
  
  
  
  
  

  .أثبته يف األرض: غرس الشجَر: عربية :ٔغٔرس      
: الَغْرس والغراَسة، وهـم قـالوا  : ومصدره
  .الَغْرس والْغراۤسۤة

  .وقد يطلق املصدر ويراد اسم املفعول
 :وهم قالوا. الِغراس واألغراس: ومجع الغرس

  .الْغراس
كان فلكيـًا   :غرس الدين بن النقيب احلليب      

  .ه ٩٧١ومهندسًا وموسيقيًا، مات سنة 
. لغة هلم يف القْرش: الغروش: واجلمع :الٕغْرش      
  .انظرها

يلة عند البـدو، ال نعلـم   گاسم األر :الٔغْرۤشة      
  .سبب هذه التسمية
  .الغرشات: واجلمع

الُبغية والقصد : َدف، وجمازًااَهل: عربية :الٔغٔرض      
  .واحلاجة

  .األغراض: واجلمع
غـرض وغرضـلي   : واستمدت التركيـة 

  ).والضاد يلفظوا ظاء(املتغرض : وغرضكار
 حيط عاِلي، أبدًا مالو بىن قّدام بنايتو: يقولون

يقطـع   غرضٓو ؟ قـال غرضـو   لزوم، عجب أّشو
  .الكشف على حرميو

مرض إال ماقال . الغرض مرض]: من أمثاهلم[
  .الرجال عند أغراضها نسوان. تلتني الغرض إلو

حط للي هالغرض عنـدك  : يقولون :الٔغٔرض      
حتريف الَعـَرض  : مبجيدي أمانة، وهالغرض اشتريتو

املتاع، حطام الدنيا،والغرض عندهم مـن  ): العربية(
  .»شيء«ككلمة : أنكر النكرات
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  .األغراض: وجيمعوا على
غرضّية عليك، وقد  فالن إلو: قولوني :الغرضيّۤة      

نسبة : من تعبري األتراك -انظرها  –حيرفوا إىل قرصّية 
وهم اسـتمدوها   –انظرهـا  –إىل الغرض مبعىن اهلدف 

  .منهم، وقد يلفظون الضاد ظاء كاألترك
الدواء يف حلقـه   غرغر املاء أو: عربية :ٔغْرٔغْر      
  .رّدده: غرغرة

  ).تلفظ اجليم كافًاو(َجرۤجر : ويف العربية
  .GARGARISME: ويف الفرنسية

  .أخذه بيده، وهم أطلقوا: غرف املاء :ٔغٔرف      
  .انغرف للمطاوعة: وبنوا منها

  .الغّراف واملغرفة وانغرف: انظر

طّول يف احلّمام وغـرف  ]: من استعارام[
 صار يستنشق اهلواء متفرقًا كما لـو : يريدون(قلبو 

  ).غرف املاء
إذا صار لك َعَلَبن الضـرف  ]: هلممن أمثا[

 إذا حصلت على فائدة ولـو : يريدون(اغرفٓو غرف 
  ).تافهة فبادر

  .اُملخَدع، الِعلّية: الُغرفة: من العربية :الٕغرۤفة      
ومسيت بالغرفة ألا بارتفاعها تغرف اهلـواء  
غرفًا كما يتومهون، ألم وأجدادهم سلخوا دهـورًا  

  . مث سطحهاوهم يسكنون باطن األرض 
  .الُغَرف، وهم رّدوا: واجلمع

منظمة تشرف عليها احلكومـة   :غرفة التجارة      
مهمتها متثيل التجار وإمدادهم باملعلومات التجاريـة  

  . وعرض ما فيه صالح البالد من تعزيز التجارة
  
  
  
  
  
  

تتحت الغرفة التجارية يف حلـب سـنة   واف
  .ه١٣٠٣
عليها احلكومة منظمة تشرف   :غرفة الزراعة      

  .مهمتها متثيل الزراع وإمدادهم مبا يدعم الزراعة
غـار فيـه   : غرق يف املاء: من العربية :ٕغۤرق      

  .غطاها املاء: ورسب، وغرقت األرض
الغارق والغريق، وهم قالومهـا  : والصفة منه

  .بإمالة األول
قـان  ْرالغ: وا منه أيضًا للصـفة املشـبهة  وبن
  .والغرقانة

  .غرق: ارسيةواستمدت الف
غريق حبر عصـيامن  : ومن توسالت األتراك

جيعلون منها لوحة يزينون ا ! (دخيلك يا رسول اهللا
  ). البيوت والدكاكني

يف الصيف حريق ويف الشـتا  ]: من أمثاهلم[
من  وهو(إذا غرق مرَكبك عطيه بالزود رفسة . غريق

الغرقـان بـتكّمش حببـۤال    ). أمثال سورية ولبنان
  .ق وال بغرقرال اْملَزّكى ال حبامل. العرٓمط

غرقـان  . غرق يف اللعب]: من استعارام[
  .غرقان يف احلب. وختيالتو غرقان يف أوهامو .بالنوم

هللا املركب اللي مـا فيـه   ]: من حكمهم[
ال ْتمـّد إيـدك   . املركب بني رْيسني بغرق. بغرق

  .للغرَقان بغرقك معو
  .جعله يغرق: غّرقه: عربية :غّرق      

  .تغريق: تمدت التركيةواس
  .ْتغّرق للمطاوعة: وبنوا منه

املطر غّرق األراضي وغـّرق  ]: من كالمهم[
  .الناس، غّرق الرّز بالسمن، غّرق الشعيبية بالقطر

  .الشلّكات املغّرقة: انظر

چ الزحلفـة بزقـت يف و  ]: من كمـام [
  .كل ميت النهر ما غّرقتين: الْشقرقة قالت ال
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  .غرق: ظران :الغرقان      
: مصدر َغِرم الشيَء: الُغرم: من العربية :الٕغْرم      

  .لزمه أداؤه
  .ألزمه بأدائه: غّرمه الديَن: عربية :ٔغرّٔم      

  .تغرمي: واستمدت التركية
ٕغۤرم، واستعملوا مـن  : ومل يستعملوا جمرده

  .انظرها  .هذا اّرد انغرم والغرمي والغرامة والغرم

  :رمي التاليةكما استعملوا الٕغ
   نسبة إىل الُغـرم  : الُغرِمي: من العربية :الٕغْرِمي      

هذا املعىن : وهم يستعملوا مبعىن اإلجباري –انظرها  –
الذي يفسح اال للذهاب إىل أنه حمتمل أن يكـون  

  .حتريف الرغمي
بيـاض يف جبهـة   : الُغّرة: من العربية :الٕغرّٔة      

: لعته وأوله، غـّرة القـوم  ط: الَفَرس، من كل شيء
  .وجهه: شريفهم، غرة اإلنسان

  .الُغّرات والُغَرر، وهم رّدوا فيهما: واجلمع
 احلّالق وساوى لـو  حلق لو: يقولون :الٕغرّٔة      

طويلة من شان َهـْي   –شويف  –غّرة، وهاملرا غّرتا 
): العربية(حتريف الطّرة : أم غّرة: -! يامو –بسمّوا 

  .شعر مقّدم الرأس
  ]: من أغانيهم[

  !بالكحلة سوسحتيين، يا ْغصني البان
  بني اَملبَسم والغّرة باقة رحيان                       

مطران حلـب  : من منشور جرمانوس حّوا
ـ » وثائق تارخيية عن حلب«عن  ١٨٠٧سنة   ١جـ

إنه من حيث إن انتقامات اهللا الظـاهرة يف  « :١١٠ص
بأن غضبه متزايد من هذه األيام على هذه املدينة تدّل 

: لعلـه يريـد  (امسهـم   ِقَبل خطايا املسيحيني وكو
ِقَبل وظيفتنا الرعائيـة   ، فالتزمنا من)واتباعهم األزياء

أن نفرض هذه الوصايا على أبنـاء رعيتنـا ونـأمر    
  :حبفظها بكلمة اهللا العزيز سلطاا

) ال يقصصـن : يريد(البنات ال يقصن : أوًأل
لّية، حىت وال األطفـال  شعورهن غَرر وزوالف بالك

  .»......لكي بذلك تتميز االبنة من املتزوجة. منهن
  .من أزهار البيوت :غّرة اَملۤلك      
: مصـدر غـّره  : الُغرور: من العربية :الْغرور      

خدعه وأطعمه بالباطل، وهم استعملوها أيضًا مبعـىن  
  .رب واإلعجاب بالنفسالِك

  .ورديةواستمدا الفارسية والتركية واأل
  .الغرور ركبو من جهلو]: من استعارام[

البعيد عن وطنه، غري املألوف، : عربية :الٔغريب      
  .البعيد فهمه: من الكالم

وهـم رّدوا   –وُيقصـر   –الُغرباء : واجلمع
  .الغرايب: وقصروا، والغرائب، وهم قالوا

ومسعت فتاة من ضيعة مۤاۤير التابعة العـزاز  
  .غريباوّية ، واللي معوهداك غريباوي: تقول

جيمعون الغريب على ]: من عثرات أقالمهم[
  .خطأ: األغراب

  .غريبستان: ومست الفارسية املقربة
غريب وُغرَباء، وغريبلك : واستمدت التركية

  .مبعىن الغربة
غريب واستعملتها مبعىن : واستمدت األوردية

  .الفقري
اللي نقب هالدكان وسـرق  ]: من كالمهم[
ريبة، وحارتنا ما بدوسا يف الليل إجـر  إيد غ ما هو
  .غريبة

الغريب . الشام بتطّبق عالغريب]: من أمثاهلم[
. كون أديب إذا كنت غريب. كان بصري أعمى ولو

الغريـب  ). الـنيب (:من أكرم الغريب أكرم احلبيب 
أنا وأخـوي  . الغريب ديب. داريه وان مرض داويه

ذا وساد ه(على ابن عمي وأنا وابن عمي عالغريب 
يف سـورية ولبنـان    –على لفـظ يدانيـه    –املثل 

  ).وفلسطني والعراق والسودان والكويت
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ي حبكي وبدّمع مبـوت  لال]: من اعتقادهم[
  .غريب
مقال لنا حنتنا كلمتـه وقلنـا         :غريب الزمان      
كنا نشـرناه يف جملـة الضـاد بعنـوان           » غرزم«
ء ومل يفهمه أحد، وهـا حنـن أوال  » حديث غرزم«

  .*ننشره هنا
  ١حديث غرزم                    

  بقلم العالمة احملقق األستاذ خري الدين األسدي    
أدبـة كـان مـن    ُدعيت يف القَريوان إىل م

شيخ سنسكرييت أمسر من جزيرة يف احملـيط  مدعويها 
  .اهلندي امسها موريس

وحنـن يف   –وكانت درجة احلرارة عنـدنا  
وح بني التاسعة والرابعة تترا –منتصف كانون الثاين 

  .عشرة
لكن شيخنا السنسكرييت كان يرجتف بـردًا  

  .ويلعن الساعة اليت فكر فيها مبغادرة موريس
وكان يداول فرك اليد باليد كأمنـا تقـول   

أنا ألعـن  : فتجيبها األخرى! أدفئيين يا أخّية: االوىل
  .منك

خذي هذا الِرفد من الدفء : هف فف بف
  .يه دفعًة على احلسابخذ –قال الفم لليد  –

الساكن فيه وضع النظارة علـى   ٢ودوبيائّيه
 –يايُد  –إن حساب الصندوق هومنك : عينيه وقال

  .وإليك
  
  
  

                                                
سها المؤلف عن إثبات المقال في موسوعته فآثرنا  -  *

من  مجلة الضاد سنة  ٦و ٥اشيه نقالً عن العددين إثباته بحو
١٩٦١.  

  ).والكلمة من وضعنا(الغريب الزمان والمكان : الغرزم - ١
 .العالم بحساب الدوبياء: الدوبيائي ٢

مسِّي باهللا وُسّدي املنافذ ! وأنِت أيتها اليسرى
  .، فهواء كانون خّطاف احلرور٣على الكهكهات

وكان ال يترامى لألذن منه إأل َبّبـة رجـف   
  .ة طرق األسنانالشفاه وإال طّط

وهل ُيمتع سهَرتنا سائُحنا الكرمي بشيء من 
أخبار بالده ؟ وّجَه الكالَم إليـه صـاحب البيـت    

 .اللطيف
! منديلي، أين منديلي ؟ سخنت عُني منديلي

هكذا كانت أصابعه الواجلة اخلارجة الدائرة احلـائرة  
 .تقول

فهمنا أا تبحث : فهمنا نصف قول األصابع
هـي ذي يف  : ولولقلنـا . ؟ فلم أما عمَّ. عن شيء
  .يسراك

وجدها أخريًا، وبعـد أن   –يي  –على أنه 
رماها بنظرة مالم على مزحها الثقيل هذا، محلها إىل 

  : فمه وأنفه، مث مضى يقول
بالدي جنويبَّ خّط اإلستواء والفصل عنـدنا  
اآلن صيف، وإين هربت من حّر لذيـذ إىل بـرد ال   

  !يطاق، يا يل من جمنون عظيم
وعلمُت أخريًا من اخنفاض طبقة الصوت، أن 

، إذ بلغـت آخـر   ٤حافلة حديثه ألزمت اِملكـبح 
  .احملطات
وشعرت من قـرار دوكـاه ظـيم    : قل أو

أن حفلة الطرب انتـهت، وأن الـَدَرُبك   » عظيم«
  .أرسل آخر الُدّمات والّتكات

وكنُت قّدرت، إذ راح يبحث عن منديلـه  
السـمر وُمبمتـع   حبرارة، أين سأنَعُم لـيليت ـانئ   

  .احملاضرات
ورحت خبيايل إذ لوَّح اهلواء املنـديل إىل أن  

  . راية األفراح عقدت فوق رابية املنخرين
                                                

 .إذا تنفس في يده ليسخنها: كهكه المقرور ٣
أطبق على الدوالب الجهاز الذي يحد : ألزم المكبح ٤

  .سرعته
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وإذ نّظف جماري الكالم رجعُت القهقرى إىل 
إىل عهد أن كانت املدافُع تنظـف  : قبل نصف قرن
  .قبل إطالق النار

مث ملا تعاىل من ثنايا املنديل ُغّنُة طيط وطـيط  
ت أنين يف حضرة أنف ال جييد صـاحبُه علـم   عرف

  .التجويد
وإن بدا لك أن تسألين عـن لغتـه، فهـي    
الفرنسية املرقعة باإلنكليزية واهلندية وما فتح اهللا عليه 

  .من العربية
وال تنس أن بببب وطططط كانت تعربـد  

حروف لغـة  : وتزحم مبنكبيها رطانة مهج احلروف
  .١الفركلهعّية

دميًا ِخنرًا مطّعمـًا بعـرق   ق ٢أرأيَت سكردانًا
واألصداف ؟ هكذا كانت تطعم لغته تلكـم   اللولو

  .البّبات والططات
بل أرأيت دراويش الكّبة املقليـة مل حتـش   
باجلوز واللوز، إمنا حشيت تواضعًا بالقشور ؟ هكذا 

  .كانت تطرمخ فركلهعيته أولئكم الببططات
على أين شئُت أن أسجل منه شـيئًا يتصـل   

أتسـتعملون  : فدنوت منه وقلـت » ليليا«بضاليت 
  لّالت الغناء يف بالدكم ؟

- PARFAITEMENT )   وضغط علـى الفـاء
  ).تأكيدًا

 وهل هي أصيلة يف جزيرتكم ؟ -
-  NON ظين أنا أثرناها عن مستعمرينا. 

: قال هذا مث تـرّنح ومضـى يغـين عاليـاً    
  .آلالالالال أوللالْيل يل ْمل

 –! لغرابـة ياعشاق ا –ما؟ ما؟ ما ؟ تعالوا 
  .وامسعوا، حقًا إنَّ يف البشاعة املتناهية مجاًال أيَّ مجال

                                                
 .لفرنسية واإلنكليزية والهندية والعربيةأي المركبة من ا  ١
اإلخفاء التركية بمعنى » صاقال «من : السكردان ٢

 .أداة المكان: الفارسية » دان«والمحافظة ومن 

واختلفت زاوية ابتسام احلاضرين، أما أنـا  
  .فهاِت يا ضحك، وهات يا ضحك، وهات هات

وعبثًا حاول الرقيب الـوازع السـاكن يف   
  .نفسي أن يكبح ِجماح هذا الضحك املقهور القّهار

الضحك يف لعّل الالشعور دفع ِبرميل : قلت
حدور، فكانت رتالت الدحرجات على ُسّنة األثقال 

  .واجلاذبيات
لعلَّ قهقهات الضحك الالشـعوري   :وقلت

  .كالمها ال ميلك صاحبه له ردًا: ات النهيققهقهك
ــه    ــّعد ولّف ــعور تص ــل الش إذا تأّص

  .هكذا كانت تلقائّية قهقهايت:الالشعور
وملا جاء يودعين بعد أيام، سـألت معـدة   

: هل لِك يف وجبة أخرى ؟ قالـت : نديالضحك ع
  .شكرًا، ال، لقد تزودُت حىت بعد املمات

وتساءلُت بعدئٍذ عن العامل يف جتاوزي احلدَّ 
  :املفروض مع العم شيخ سنسكريت

أالنه حنيف شاحب ذابل الشفة مسكني العني 
، فهوإذن بالزهاد ألصق منه ٣متلفع باجلّد تلفعه باجلرد

  باملغنني ؟
على شيخوخته ثاقب النظرات،  أألين ألقيت

رجاء أن أكتشف ما جيهله العلم من صنوف ما أكل 
  الدهر عليه وشرب ؟

أين حبق عرافة : هيتأمهست يف أذين سنسكريت
بتقديسنا الـوهم  : أروميت أمثل مراحل سواد البشر

  والبقر ؟ 
أألين وجدتين حني تصايب زاهدنا أمام رهني 

وجيـري   ٤وفاحملبسني أيب العالء يرمـي باُخلـذر  
  ؟٥بالُزحلوف

                                                
  .ثوب يشتمل به أهل ليبيا ٣
  .مايسمى بالخرارة: الخذروف ٤
  ).والكلمة من وضعنا(آلة يتدحرج بها : الزحلوف ٥
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أألين إذ لولب الغناء الشريط انـزوت عـن   
ناظري لوحة اإلمام مالك جبّبته وعمته وتبدَّت ثانيـة  

  عة املولون؟بالرادنكوت وقّب
أالنه حني طرب ورم أنفه، فخلُتين أمام بصلة 

  ماء الطرب فاهتزَّت وربت ؟: سقاها املاء
ا فيها وم ١أألين تصورت أن فمه جرَّة تكيمى

تكيمى الكسكسومع احليطلية والشنكليش والفسيخ 
  واملّش القدمي ؟

؟ أمل يكن يف غنائه مترة الدلع: ينأالين إذ سألُت
: بلى، واستعرضت ذاكريت عشائي يف فـاس : أجبُتين

  متر طبخ بالبصل وحلم مقادم البقر ؟
أألين تراءت يل يف أشداقه مغارة يتردد فيهـا  

والكعـك تقرطـه   نقيق الضفادع ودعبلة القادوس 
  الفريان ؟
ن أسنانه االصطناعية جتـاوزت مقامهـا   أأل

كمـا وكـز   : ورقصت، فزجرا يد اجلد بعنـف 
  السامريَّ موسى؟

نه إذ أفرغ قارورة طربه عبـق اجلـوبكّي   أأل
الشعر وشّي البعر وقلي النمل وسلق القمـل وقـأ   

  جشآت البطني ؟
ذبذبات فركلهعيته كانت على شـجار   أألن
مى من جتاوا طّس الصفع وبّع الوقـع  وخصام، فترا

  وطّخ رَقعات الِنعال ؟
أألن دبيب صوته الـداهم املغـرب كـان    
كدبيب صرصور على عنق ما أن حذفته يد الـدرء  

  والقرف حىت ارتطم يف فم صاحبه املتثائب ؟
 NONصلة اللغـة بـني   : أألين عقدُت الصلة

  ؟ اهلرية جبامع وحديت اللفظ واملعىن ماو أو وبني ناو
: وأيهما املصدر املمّد ؟ أجبتين: أألين سألتين

ال  NON أصحهما عنـدي أن املـواء مـن   : قوالن

                                                
 ).والكلمة من وضعنا(يائياً تفاعل تفاعالً كيم: تكيمى  ١

العكس، ألن خصائص السلب والنفـي والـنقض   
  والرفض واجلحود والنكران أكثر توفرًا يف اإلنسان ؟

أالين رمست أن ليس يف لغات العـامل كلـه   
كلمة ينعكس معناها يف ظرف معـني إال كلمتنـا    

  ذلك أا تعين صارخ اإلجياب يف شهر معلوم ؟ :هذه
»   ال«أما البشر       فطغـى الشـهر        إذ ربَّ   

  هيا معًا            نقضي الوطر»         نعم«تعين 
اهلـزل،   ٢أألنه خرق جاللة السكوت بطرب

  جنكيزخان ؟ ٣عبس فصبعف فكان كما لو
ـ : اقة فّنه اليت قدمها لنا هـي أألن ب ة مكنس

  س وذنب َجَمل وحلية حاخام وحنك متساح ؟رّوا
أألنه تقّعر يف لفظ الفاء فامتدت ذقنه لتطـلَّ  

  عناق الشفة باألسنان ؟ : عينها على مشهد العناق
أالن العثنون شهد حبكم اجلـوار بشـرف   
العناق هذا وشهد بعده األدوار والطقاطيق، فـانربى  

  والبنني ؟ -! جرياين –بالرفاء : يقول
 -!يا غرَزم–أن قّدر : رته الكمراءأنادتين ُسم

كم من األجياِل تقلبت ِبشريت على مشواة الشـمس  
  ؟٤حىت نفحمتها

أألنه مبداولة فرك اليدين أثبت نظرية داروين 
أثبتها إذ استيقظت فيه مداولـة الـذباب   . ونقضها

يديه، ونقضها أنه مل يرفع رجليه إىل اخللف مـداوًال  
  كذلك ؟

: مبا هوأبرد فقلـت أألين تفلسفت عن الربد 
عهد العلم أن احلرارة طاقة، لكنَّ انعدامها كان هنـا  
الطاقة، أما ترى الربد يرعِّد صاحبنا ؟ أمن الصـواب  

كال بل الربد  إن قطيب احلرارة طاقة ؟: إذن أن نقول
  طاقة تفريغ الطاقة 

                                                
  .الفأس من السالح: الطبر ٢
وضع أنملة اإلبهام على أنف، ثم تحريك سائر األصابع  ٣

  ).والكلمة من وضعنا(استهزاء 
، يراد بها اللون »فحم «و »نصف «نحت من : النفحمة ٤

  ).والكلمة من وضعنا(الذاهب إلى السواد 
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  ....أألن ؟ أألن ؟
أنا الأدري، فقد وقد، بل قد يكون العامـل  

املرسـل،   القط، ال من جهازه هومن جهازي أنا ال
طبيعـي،   وإال فالرجل مل يصدر عنه إال كل مـاهو 

أمحـل جهـاز    –وأنا ابن الستني  –وعهدي يب أين 
  .                                                          األطفال

  خري الدين. األسدي م                           
 ُغراْبَيـه أو : من التركيـة : بْيةالْغرْي أو :الْغٔرۤيبة      
الكعك األبيض املبسوس ): كَُراْبَيه: ويلفظوا(ُقراْبَيه 

  .بالسمن والسّكر
وكانت هي .. يبيعه احللواين اآلن مع البقالوة

واملعمول يعملهما ويبيعهمـا الشـرابايت يف سـوق    
بيت الصـّباغ وبيـت   : العّطارين، ونعهد الشراباتّية

  .النّعال وبيت عريوض
: والْغريبة تسمى يف مشال املغـرب األقصـى  

  .الْغَرْيّيب
أا هـي   ١٩٠٠وحدثنا من أكلها قبل سنة 

  .واملعمول كانا يعمالن مبناسبة العيدين فقط
  .واشتهرت صيدا بصنع الغريبة

والغريبة االستنبولية تتخذ من معجون اللـوز  
  .والسكر
حيوان من فصيلة ابن عرس يغتـذي   :الْغۤرير      
شرات والبيض والفئران وصغار األرانب وجذور باحل

الَبغر : حلمي نبايت، وتسميه العربية أيضًا النبات، فهو
  .والُغرغور والَزبَزب

  .»املنت«ومل يذكره يف 
: قال» املوسوعة يف علوم الطبيعة«وذكره يف 

أنواعها سـتة،  ... حيوانات لبونة المحة..: ُغَرير أو
قهـا بـني الـدب    قدرها بني الكلب والسّنور، َخل

موطنـها،  : يريـد (والسّمور، أعطاا العامل القدمي 
، )ومـربض الغـنم   مربك اإلبل: أخذها من العطن

مجيعها قصرية القوائم السود، كانزة اللحم، غـرباء  
حتمل على كل ) الوجوه: يريد(الثوب، بيض احملاِسر 

على كـل خاصـرة مـن    : يريد(أيطل من أيطليها 
سـوداء، رؤوسـها   ) قالدة: يريد(ِجدَّة ) خاصرتيها

  .»خمروطية الشكل، أخطامها مستطيلة، أذناا قصرية
  .٨٢ص ٩١س: انظر املقتطف

كلمـا  : فالن متل الْغريـر ]: من تشبيهام[
  .أكل قتل بسَمن

  .الطبيعة: الغريَزة: من العربية :الٔغريۤزة      
الغرايـز  : الغراِئـز، وهـم قـالوا   : واجلمع

  .والغريزات
  .١٣ص ١١٧س: انظر املقتطف

غريَزة : من االصطالح احلديث :ة اجلنسغريۤز      
أطلقوها على امليل الطبيعي املتبـادل بـني   : اجلنس

  .الذكر واألنثى
  .١٣٢٠ص ٢الد: انظر جملة العصور

  .غرق: انظر :الغريق      
  .الدائن، املدين، اخلصم: عربية :الٔغرمي      

  .واوهم قصر –وتقصر  –الغرماء : واجلمع
  .ل وضاع غرميٓوالشيخ فراقيع قۤت: يقولون

قتـل ومـا    يـرو ]: من دعائهم على فالن[
  .ينعرف غرميو

  .انظرها  .أطلقوها على صانع الٕغرۤا :الغرۤيوايت      

  . وبيت الغريوايت يف حلب
  .الغريواتّية: ومجعوا الغريوايت على

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

لدّبوس من قنداق الزغري يف غّز ا: يقولون: ٔغّز      
جسمو، ومسكني عم ببعق وما حدا عـم بيعـرف   

نغّزويف عني  بتشوف معي الزم هالدّبوس السبب، مو
طعنه به، ): العربية(حتريف خّزه بالرمح : اجلاهلة أّمو

  .انتظمه: وبالسهم
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: ، كمـا يـدانيها  -انظرها  –غرز : ويدانيها
  .وخزه

  .انغّز للمطاوعة: وبنوا منها
ملا بتقاتل بغـّز  : هادا متل الوحش: ولونيق
  .خصموچ يف و أضافريو
  .سار إىل القتال: غزا: عربية :غزا      

بغـِزي،  : يغزو، وهم قالوا: ومضارعه العريب
  .الغزو: مع أم قالوا يف مصدره

  .انغَزى للمطاوعة: وبنوا منها
من ، قرنني حيوان بّري لبون ذو: عربية :الغزال      
  .بات، سريع اجلري جدًاأَكلة الن

  .الِغزالن، وهم رّدوا: واجلمع
  .٨٠١ص ٣٨س:انظر اهلالل

  .٣٣٨ص ٩جـ: وكتاب اية األرب للنويري      
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه      

  .الغزاَلة، وهم أمالوا: واملؤنث
  .الغزاالت: واجلمع

  .وبيت غزال إسالم يف حلب
  .وبيت غزالة نصارى يف حلب

ون إىل البادية لصيده وصـيد  ويذهب كثري
  .األرانب

  .انظرها  .ويصغرون الغزال على الْغَزّيل

ُعـوَزْيٓال، ويف  : واسم الغزال يف السـريانية 
  ).كالمها بالعني املهملة(ُعوزْيَال : الكلدانية

الَظْبي يف الغزال تقـول  : وكما تقول العربية
  .طْبَيا: طْبٓيا، وتقول الكلدانية: السريانية

  .AZLUو  UZALU:األثورية وامسه يف
  .GAZELLE: كما أن امسه يف الفرنسية

  .GAZELLE: ويف اإلنكليزية
  .GAZIELY: ويف الروسية
  .GASELLI: ويف الفنلندية

  
  
  

وقدميًا يشبهون اجلميل بالغزال، وشعرهم يف 
  .هذا كثري
  ]:ومن شعرهم[

  غزالن ما يف ببلدنا          وهالغزالة منني ؟
أجـا  . بّدلنا غزالننا بقرود]: من كمام[

يف املغـارة غزالـة   . الكلب: غزال الدّباغة، يريدون
  .بتطحن ْمسسم

قـالوا  . غزال القرد بعني أّمو]: من أمثاهلم[
. بقلبين غـزال :مبسخك رب العاملني قال لن: للقرد

  .دّرج غزالك عالندى
  .راس الغزال مبنع القرينة]: من اعتقادهم[
 لعبـة سـّكة   ويهزجون يف]: من أهازجيهم[
  .الديب دبَدب وجاين والديب راعي الغزالين: القرد

  ]:من أغانيهم[
  كيف عّني أبعدوك؟  ! ياغزايل

  شّتتوا مشلي وهجري عّودوك                        
املوسوعة يف علـوم  «جاء قي  :غزال املسك      
حيوان بّري لبـون  : أّيل املسك كسّنوره: »الطبيعة

إال أنه ربـع اجلثـة، يبلـغ علـوه     جمتّر يشبه الظيب 
 سـم، وهـو  ٥ غاربه بنحو سم، وَكَفله يعلو٥٠حنو

أجّم الرأس، كبري األذن، قصري الصـوف والـذيل،   
للذكر منه جراب بقدر احلفنة الصغرية يقع يف أسفل 

  ..بطنه بالقرب من دبره ميتلىء مسكًا
موطنه شاسع األطراف ميتّد مـن اهلنـد إىل   

  . الصني، يكثر يف التيبتسيبريية ومن األفغان إىل
  .٣٣٣ص ٩جـ: انظر اية األرب للنويري

  .آَهِوي ِمْشك: وامسه يف الفارسية
فخذ من احلديديني الغناطسة، يعـرف   :غزال      
  .، ويقيم يف الباب»غزال أبو« بـ

  .الذي يغزل اخليطان: عربية :الٔغّزال      
  .انظر قاموس الصناعات الشامية
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  .لة ومجعا التصحيحالغّزا: واجلمع
الغّزالة بتغزل على عود، واملـا  ]: من أمثاهلم[

  ).معووج: يريدون(هي غّزالة بتقول َمْرَدين مردود 
يوسف إغوسطني شاهني احلليب الراهب  :غزاۤلة      

  .١٧٣٥املاروين، ألف معاجم، مات سنة 
من مفردات احلّمام، أطلقـوه علـى   :الغزاۤلة      

به القصرمل مـن موقـد    اجلاروف الذي خيرجون
  .احلّمام
  .انظرها  .لغة هلم يف اْخلزانة :الْغۤزانة      

  .الْغزۤانات والٕغْزن: ومجعوها على
أّول «]: تهمكم[عملوها إال يف مل يست :ٔغزاة      
، )العربيـة (حرفوا ا الغـزوة  » كسر عصاتو غزاتو

  .»عصاتو«وكان هذا التحريف لتتوازن مع 
  .انظرها  .مصدر َغَزل: عربية :الٔغْزل      

اشترى ربطة غزل، أطلقوا املصدر : ويقولون
العقـل أن  : قـوهلم  وأرادوا اسم املفعول، على حنو

  .حتسب حساب العواقب
  .وأطلقوا الغزل على اخليط القطين دون غريه

ويف حلب معامل عّدة للغزل والنسيج أممتها 
  : الدولة، أمهها

  .١٩٣٦ت سنة شركة الغزل والنسيج، تأسس -١
ويف احلرب العاملية الثانية لعبت دورًا هامـًا  
وأثرت وأثرى معها محلـة أسـهمها واملتـاجرون    

  .مبنتوجها الذي ال يقل عن املنتوج األورويب
  .ج وهيب احلريريامعمل احل -٢
  .ج سامي صامي الدهرامعمل احل -٣
  .معمل الططري -٤

  
  
  
  

 وصناعة الغزل قدمية يف حلب، ومثلها صناعة
النسيج، يتعاطاها الرجال والنساء بنسبة من السكان 

  .كبرية ال تعدهلا نسبة أخرى
وكانت كلها قبل الشركات اليت تقدم ذكر 
أمهها يدوية، ويقوم ا صاحب املعمل يف البيـوت  

  .ويف القيصرّيات كقيصرّية امللقي يف باب النصر
: واألحياء اليت تزاول الغزل والنسـيج هـي  

سطل املشط واملاوردي واحملتسب قسطل احلرامي وق
وسوق الزغري وقرلق وجب األمحدي وقاضي عسكر 

  .وباب النريب وجب القّبة
اآللـة والتصـنيع   «ونقل صاحب كتـاب  

عـام   »اآلثار اللبنانيـة «من جملة  ١٧٧ص» وتطوراا
يت وسـبعني  قبل هذا التاريخ مبـائ : ما مؤداه ١٩٠٤

لغزل صنعة ا«: يكي، كتبعامًا زار حلب سائح بلج
والنسيج يف حلب هي من أهـم صـنائع الشـرق    
األوسط، تصدرها إىل العراق والعجم واألفغان واهلند 

وخانات حلب الكبرية تتكّدس بالبضائع . واألناضول
واملنسوجات املختلفة، ودكاكينها يف سوق الطويـل  

  .»مزدمحة باملشترين) سوق املدينة: املسمى(
  .غزل: نسيج، وانظر: انظر

منني  فالن مابتعرف غزلتو]: راممن استعا[
  ).أصله: يريدون(

أطلقوه على ضرب من حلواهم  :ٔغْزل البنات      
اليت تعمل يف رمضان خاصة، يعمل بشكل خيـوط  

اجلـوز   سكرية ميازجها الطحني، وحتشى بالفستق أو
  .القشطة اللوز أو أو

ويتندرون فيزعمون أن بائعًا كان حشـاها  
! مااكَتر خلقـك ! ياريب: عليهبادرة، وكان ينادي 

  .ألن من اشترى منه كان ال يعود
اسم شـعري   ومسوه غزل البنات حتبيبًا، وهو

  .حقًا
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  .شعر البنات: والعراق تسميه
وعمل غزل البنات جمهد متعب ألنه يتطلب 
السّكر مّطه ليكون منه اخليوط ال تقـدر عضـالت   

  .البنات على مّطها
ذكر غـزل  ويف قاموس الصناعات الشامية 

  .سّكري: البنات بلفظ
يـا  ! ياما غزلوك يف الليايل]: وينادي بياعه[

  . حرير الليلة حرير: غزل البنات، كما يناِدي
غـزل  : وهناك حلوى أخرى يسموا أيضًا

البنات يعملها جهاز فيه قرص يدور فيسخن السّكر 
املصبوغ ويطلق على القرص فينثره خيوطًا تشـكل  

  .دائرة
: غزل الصوف والقطن وغريمهـا : عربية :ٔغَزل      

  .مّده وفتله خيوطًا
  .انغزل للمطاوعة: وبنوا منه

ْعَزل، ويف الكلدانيـة مثلـها   : ويف السريانية
  ).كالمها بالعني املهملة(

القّنب، واستمدا من : AZALLU: ويف البابلية
  .القّنب: A-ZAL-LA: السومرية

غزل، مـن  عم تغزل عليه  عينو: يقولون :ٔغَزل      
أفـاض   ،حـادثهن : غِزل َغـَزًال بالنسـاء  : العربية
  .بذكرهن

مضّيع الغزلة، : فالن]: من استعارام[ :الٔغزۤلة      
  .يريدون عقله، فهي كناية بعد االستعارة

 تكون من غـزل القطـن أو   :الصاۤية الغزلۤية      
  .الساتني، نقشتها درب ترايب ودرب أبيض

  .الصاية: انظر

عايل بن إبـراهيم امللقـب بتـاج     :زنويالٔغ      
قيه ومفّسر أقام يف حلب، مـات سـنة   ف: الشريعة
  .ه٥٨٢

  
  

سـار  : مصدر غزا القوَم: الغزو: عربية :الٔغزو      
  .إىل قتاهلم وانتهام يف ديارهم

اسـتاذنا يف املدرسـة    :الشيخ بشري الغـزِّي       
العثمانية، توىل قضاء حلب، وانتخـب عضـوًا يف   

س النواب يف إستنبول، كان حسـن الصـوت،   جمل
أمايل «: حفظ كتبًا كثرية منها: وكان آية يف احلفظ

  .ه١٣٣٩مات سنة... للمربد و »الكامل«، و»القايل
  .٣٧٥ص ٢س: انظر جملة الشعلة

ر الـذهب يف  «مؤلف  :الشيخ كامل الغزِّي      
  .وله ذيل ّملا يطبعه ١٣٥١، مات س »تاريخ حلب

    ٧٩٠ص ٣١س: وجملة املشرق ١٥١ص ٧س: ديثانظر جملة احل
   ١٥٣و ١٠١و ٥ص ٣س: وجملة الضاد      
  .٣٥٢ص: »حمافظة حلب«وكتاب       

  .الُغَزّيل: تصغري الغزال العربية :الْغزيّۤل      
  ]:من أغانيهم[

  !يا غزّيل يابوالعبا          يا غاوي يا معّذبا
ي گرصين يا شويگال ت: حلب من شعر بدو

  يِض گالنحل بال رصگ
  ).أي يف القيظ(

  شر البيِضگاخلصر خصر غزّيل     والنهود 
  ).ال يشعرون بقبح اخليال هنا(

  .وضعوها للجهاز الذي يغسل الثياب :الغّسۤالة      
إذا لزمك ّمحام وما َسـٔقطت  : يقولون :الٕغْسل      

ُتسقط إمث اجلنابة اليت : ٕغْسل بتتعّسر أموَرك، يريدون
  .-حسب احلكم الشرعي  –لغسل تفرض ا

اي بتسـقط  شرب كاسة چ]: من كنايام[
كبرية تستوعب الكثري مـن مغلـي    :غسل، يريدون

  ).مغاالة مضحكة(اي الچ
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  .»غسل«: واستمدت األمم اإلسالمية كلها
: الغسـيل ]: من عثرات أقالمهـم [ :سيلالٔغ      
فعيل مبعىن املفعول، وهم يستعملون الغسـيل  : عربية
  .الَغْسل: ىن املصدر من َغَسل، واملصدرمبع

قال يف . مل ميحضه النصيحة: غّشه: عربية :ٔغّش      
املاء  الغش مأخوذ من الَغَشش وهو :٢٠٩ص »الفاخر«

  .القليل الكدر
  .الغّش: ومصدره عندهم
  .الغّشاش: وصفته عندهم
الغّشاشـة وعلـى مجعـي    : ومجعوه علـى 

  .التصحيح
  .بغّش: ومضارعه عندهم

اليت ليست مـن  : عملة املغشوشة عندهموال
  .ضرب السلطان

تتفقـد  : وللبلدية مصلحة مكافحة الغـش 
املوازين وحنوها وتضبط وتفرض العقوبات على املواد 
املغشوشة من حلم وطبيخ ولنب ودبس رمان وعصري 

  ....بندورة و
َعّش، ويف الكلدانيـة مثلـها   : ويف السريانية

  ).كالمها بالعني املهملة(
  .غش املتقدمة: انظر :ّشاشالٔغ      

دراع شاش ودقن بـبالش  ]: من كمام[
  .بتصري أكرب غّشاش

تظـاهر  : غّشم حالو، يريدون: يقولون :ٔغّشم      
  .غشيم: انظر  .أنه غشيم

  .وها على فعلعل تندرًا من الغشيمبن :َشمَشمالٔغ      
  .انظرها
، انظرها  .بنوها على َفْعل من الغشيم :ْشمۤنةالٔغ      

  .انظرها  .نسبة السريانيةلأداة ا: »ۤنه«وأحلقوها 

  
  
  
  

  .أغمي عليه: َغِشي عليه: من العربية :ٕغِشي      
  .الغشيانة: الٔغشيان للصفة ومؤنثه: وبنوا منه
الولد ! ولك فّطوم. مالضحك غشي: يقولون

  .البكۤا، سكتيهٕغشي م
ة، غشيم رّجال غشيم ومرتو: يقولون :الٔغشيم      
: من لغات العامة: »التاج«ال دربة له، ويف : يريدون
ال يـدري  : غشـيم  اجلهل باألمور، وهو: الغشومية
  .شيئًا

  :ويف أصلة املذاهب التالية
احلاطب ليًال، فيقطع كل ): العربية(من الغشيم  -١

  .فكر ما قدر عليه بال نظر أو
الغشـيم  : »املنت«قال الشيخ أمحد رضا يف 

يف مـا   – وهـو ... ي ال يدرك شيئًاالذ: عند العامة
من حيث إنه كحاطب الليل يعمل بال روية  –أرى 

  .وال نظر، فهوجماز
): العربيـة (الرجل » َعشم«بنوا على فعيل من  -٢

يبس واستعملوه جمازًا يف ما : يبس من اهلزال، واخلبز
  .تقدم
 »َكشـيمآ «لعلها من : ليبقال الدكتور داود چ -٣

، هيـوّيل، فكـأم   جّسم، جسمّيُم: السريانية مبعىن
ويف . أرادوا أن يقولوا عن الغمر إنه جسم بال لـب 

  .الساذج، غري ارب: الغشيم: املغرب األقصى
  .غّشم والغشمنة والغشمشم: انظر

  .الٕغَشما: ومجعوها على
  .فالن غشيم شيطان: ويقولون
  .إذا كنت غشيم عطي نص التمن: ويقولون

غشيم : احلاخاممتل جحش ]: من تشبيهام[
  .شيطان
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اعترض يف : غّص بالطعام وباملاء: عربية :ٔغّص      
  .حلقه شيء منه، فمنعه التنّفس

  .انغص للمطاوعة: وبنوا منها
السـفرجل  : الغّصيص فقـالوا : وبنوا منها

غّصيص والعنب الشّحري غّصيص، بنوها ملا يسـبب  
  .الغص

  .الغّصيصة: ومجعوا الغّصيص على
من  وهو(بغّص  لبكّبر لقمتوا]: من حكمهم[

  ).حكم جند أيضًا على لفظ يدانيه
النهر : يريدون(شرب البحر ]: من كمام[
  .وعند الساقية غّص) الكبري
أخـذه  : غصبه ماَله ومنه ماَله: عربية :ٔغٔصب      

  .قهرًا وقسرًا
غاِصب وغصب وغصبًا : واستمدت الفارسية

  .وغصيب
  .انغصب للمطاوعة: وبنوا منها

  .اغتصب مبعىن غصب: وبنت العربية
غصبًا  فحتري: غصب العّنك]: من كالمهم[

  .عنك، اجعال غاصبة مغصوبة
: والزيدية يقولون يف طوافهم حول الكعبـة 

  .بدَّك ترحم، غصبًا ترحم
ما تفـرع مـن   : الُغصن: من العربية :الٕغْصن      

  .جذع الشجرة
: ، وهم قالوا...الُغصون واألغصان: واجلمع

  .غصون واألغصان، وزادوا الْغصوۤنةإل
وحنن نرى أن الغصن من العصـا، وغينـها   
أصلها العني بدليل أا العني يف اللغات السامية كلها، 

  .اريت مبعىن األغصانگۤعِصم يف ملحمات أو: منها
الْغۤصـني، ومنـه   : ومصغر الغصن عنـدهم 

  :أغنيتهم
  
  
  

  ! بالكحلة سوسحتيين يا غصني البان
  بني املبسم والغّرة باقة رحيان                       

 –اسـتجرت بـاهللا    –ووّچ: يقولون :ٔغٔضب      
عم بنقط غضب، وملا بلعب جبيـه ورق   غضب، أو
مصدر َغِضب وأرادوا جمازًا : أطلقوا الغضب: غضب

  .اسم املفعول اسم الفاعل أو
ثارت يف نفسـه  : َغِضب: من العربية :ٕغۤضب      

  .ى عمل يكره وقوعهعاطفة النقمة عل
  .الَغَضب: واملصدر
  .الَغْضَبة، وهم أمالوا: واسم املرة

  .الغاِضب، وهم أمالوا: واسم الفاعل
  .الغاْضۤبة: الغاِضَبة، وهم قالوا: ومؤنثه

الغضـبان، والنصـارى   : والصفة املشـبهة 
  .يفخمون األلف

: الغضَبى، وهـم قـالوا  : ومؤنث الغضبان
  .الغضبانة

  .عليه للمطاوعةانغضب : وبنوا منه
 غضـب، وَغَضـبه أو  : واستمدت التركية

: الوقوع يف الغضب، وغضبان يرمـق : غرامق مبعىن
: الغضب، وغضبلي مبعـىن : األغضاب، وغضبلتمق

  .الغضبان أيضًا: الغضبان، وغضبناك مبعىن
  .َغَضب وغضبناك: واستمدت الفارسية

.  املغضوب ما بشوف خۤير]: من اعتقادهم[
  ).عليه أبواه من غضب: يريدون(

اهللا يغضب عليـه،  ]: من دعائهم على فالن[
  .غضب أهللا عليه، األرض والسما تغضب عليه

  .الدۤين غضب الواْلدۤين]: من أمثاهلم[
 الغضب أّولٓو ْجنون وآخرو]: من حكمهم[
 أمتـع : وهنا تعجبين احلكمة اليابانية القائلـة . ندامة

  .يسري الغضب الضحكات ال تعدل أبدًا
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إذا أجـا واحـد يـربك    ]: عتقادهممن ا[
عالكرسي والكرسي انقلب بكون هالزملـة آكـل   

  .وأبوه غضب أّمو
  ]: من أغانيهم[

  كن حّظي اْملعّتر       خّالك تغضب علّيا ل
غّضبو، بنوا على فّعل للتعدية : يقولون :ٔغضّٔب      

  .جعله يغضب: أغضبه: من غضب املتقدمة، وعربيها
  .غضب: انظر :الغضبان      
  .عربية مبالغة الغاضب :الغضوب      
غمسـه  : غّط الشـيَء يف املـاء  : عربّية :ٔغّط      

غـّط يف  : وغّوصه فيه، وهم يستعملوا أيضًا الزمة
الربكة من هالقرنة طلع من هـديك، يعـين جابـا    
سنبوسكة، كما يستعملوا جمازًا مبعىن غاب واختفى 

 وأجـا،  غّط سـاعتني : أخذًا من معىن غمس الشيء
غاطط مجعـتني   احلج ياسني صارلو! ولك يا مجاعة

  .ماعم نشوفو، الزم نسأل عنو
  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم[

  كرٓدوكرٓدويف اجلبل      غط راسويف اللنب 
  فيٓنو؟          ضربة تقلع عينو: قالت أّمٓو

حجة اإلسالم الغّزايل غط قلمـويف  : يقولون
وّقفـت عـراس القلـم،    الدواي تيكتب واّال دّبانة 

. حىت شربت وطارت –قّدس اهللا سّرو   –استّناها 
  .مّده: وعرّيب غّط القلم
  .غّطات فالن إلو: ويقولون
: يف احلّمـام، يريـدون   غّط قلبو: ويقولون

  .حدث فيه ضيق النفس كمن غطس يف املاء
جائزة  عيلة حلبية ربح أحد أفرادا حبكوا أّنو

صيب خافوا يفـاجئوه  اليانصيب الكربى، وملا كان ع
باخلرب، أش بّدن يساووا، أش بّدن يعملـوا، قـالن   

  .إيل أنا طبيب العيلة، واهللا حق، اتركو
  
  

إذا رحبـت ورقـة    خّيو: وقال لو را لعندو
إلك مّنا مّيه، : يانصيب ألف لرية أش بتعمل ؟ قال لو

وإذا عشرة أالف ؟ قال لوإلك ألـف، وإذا  : قال لو
ك مّنا عشرتاالف، الطبيب إل: كان ميت ألف ؟ قال

  .هّوه مسع بالعشرتاالف غّط قلبو وصفرن
تلـت   العب بوكر ضرب ومعـو : وحكوا

اللّعيبة التالتة، وبـدل ورقـتني    آسات وأجوا معو
ومزمز وأجاه رابع آس، مسكني من هاملفاجأة غـط  

ومات فورًا، واحلادثة صارت يف أوتيل بـارون   قلبو
  .حبلب

ت احلبلة من فوق إذا عّد]: من كتاب اللّباد[
  .غطة قلب املي اللي خّسلوا فّيا مّيت جبّيا ولد إلو

العقرب اللي عشاطي : قالوا]: من حكايام[
يا أهل اخلري يا صحاب املرّوة إيل قرايبني : النهر صاح

 يوصلين لعندن بدعي لـو  بّدو عالشاطي التاين، منو
  .على اهللا وأجرو

 تفضـل : الشقرقة وقّدمت وقالت لو مسعتو
  .اركاب

 ركب ووصل وهّوه نـازل طـالع زّنـافتو   
  .وقرصا

 ولك ليش هيك ؟ -
 .ال تواخذيين، أنا عقرب طبعي اللط -

يـوم يـومني تالتـة    : الشقرقة قالت حلاال
الزم أسـتناه   يرجع لعند مرتو بتخلص زيارتو، وبّدو

عم بصيح متـل   واّال بعد مّدة مسعتو هون، واستّنتو
تفضل اركـاب،  : تأول مرة، وتقدمت لعندو، وقال

  ما يصل للشاطي التاين غّطت يف املي  وركب، وقبل
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 ولك ليش هيك ؟ -
  .ال تواخذين وأنا الشقرقة طبعي الغط

وهـم   –ويقصر  –الغطاء : من العربية :الٔغٔطا      
  .ما يغّطى به: قصروا وفتحوا أوله
  .إألْغْطية: األغطَية، وهم قالوا: واجلمع

ٕشفّۤة غطا : صف الغولي» ألف ليلة وليلة«يف 
  .وشّفة وطا

  .كلمة وغطاها: يقولون
غطاء املكتب على الستر : ووضع جممع مصر

  .COUVERTURE:  الذي يغطى به
صار للزالحـف مالحـف   ]: من كمام[

طقطق . طنجرة وحّوشت غطاها. والسّتات َبال غطا
  !إيه يا نبينا املصطفى: الدست وطار الغطا وصاح

رأس العروس طلقوه على غطاء أ :غطا وردي      
  ..األبيض، وقبله كان أمحر

سـتره وأخفـاه   : غّطى الشيء: عربية :ٔغطّٔى      
  .وواراه

  .تغطية: واستمدت التركية
  .َتغّطى، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب

تغطية الـدين،  : واستمدوا من الغرب قوهلم
غّطى املبلغ : احلساب، ويف القمار وغّطى النفقات أو

طبعت احلكومة عملة ورقية : مر عليه، ويف البنكاملقا
وغطتا بعملة ذهبية ليكون هلـذه العملـة الورقيـة    

  .اعتبارها الدويل احلقيقي
متحجبة وغري : مرا ْمغّطاية، يريدون: يقولون

  .سافرة
غّطى احلجرة، : ومن اصطالح لعب الطاولة

أكثر لكي ال  وضع فوقها حجرة أخرى أو: يريدون
  .عرض للضربتبقى وحدها فتت

  
  
  

إذا . أجا الطبل غّطى عالنايات]: من أمثاهلم[
صارت ورقة التني قد إجر البطة نـام وال تتغطـى   

: أو(القرش بغطي الشـرش  ). يظنون أم يسجعون(
وجع الضرس والفلـس صـعب   ). ما بغطي الشرش

: قـالوا للمشـنوق  . لكن وجع العينني غّطى عالتنني
طنجرة . تبوينإذا رجعت عا: غطي سيقاَنك قال لن

  .والنامي بغطوا وّچ. ا بيعرف أش فّياما حد: ومغّطاية
بيعمـل العملـة وبغطّيـا    ]: من كمام[
: متل املغّطاية بالعرس وقت دخلة العـريس . بالَشملة

  .بتغّطي راسا وبتكشف ساقا
  .ما خّلى عليه ستر ْمغّطى]: من استعارام[

ميـد  الِغطاس عيـد تع : من العربية :الْغطاس      
  .املسيح عند النصارى

  .٢٦ص ٢٤س: انظر جملة الكلمة

من يغطس يف املاء، وأطلقوه : عربية :الٔغّطاس      
  .على من يغطس يف البحار ليخرج اإلسفنج واللؤلؤ

غّطاس السخن مـا بطـالع   ]: من كنايام[
  .شقفة حلمة من طبختو

أطلقوها على الّصباغ ألنه يغمـس   :الٔغّطاس      
  .نسيج يف جرن الصباغالغزل وال

  .الغّطاسة والغّطاسني: ومجعوه على
قرب اهلّزازة، ومعظم ] من أحيائهم[ :الٔغّطاس      

احلّي الذي فيه كثري من : سّكاا صّباغون، فمدلوهلا
  .الصباغني

يقولون فالن ْمغطَرس غطرسة موشي  :ٔغطرس      
  .تكّبر، أعجب بنفسه: غطرس: بالبال، من العربية

  .  تغطرس مطاوعًا له: العربيةوبنت 
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واستعملوا منه اسـم املفعـول واملصـدر    
  .األغطرس: واملطاوع واسم التفضيل

قامت : أسود غْطس، يريدون: يقولون :سْطالٔغ      
وحالك، مل جند هلا أصًال، ولعلـها مـن الَغْطـش    

): العربيـة (مصدر غطش الليـل  ): بالشني املعجمة(
  .أظلم

  .انغمس فيه: غطس يف املاء :عربية :ٔغٔطس      
  .ٕبغٓطس: َيغطس، وهم قالوا: ومضارعه
  .الغْطس: ومصدره

  .الغطَسة، وهم أمالوا: واسم املرة منه
  .الغاِطس، وهم أمالوا: واسم الفاعل

  .الغّطاس: ومجعه
  .انظرها  .الَغّطاس: ومبالغته

  .الٕغّطاسة: ومجعه
  .انغطس للمطاوعة: وبنوا منه

ا واحد يف الشتا عـم  شافو]: من نوادرهم[
  :خبوض النهر وغاطس لفوق رَكبو

 .علي، الدنيا برد بتمرض َلْه يا أبو -
أنا ما بقدر أبقى جنـب، حبـس   ! ياخّيو -

حايل جمرتر، بّدي أصل للشاطي التاين وفيـه تنكـة   
 .فاضية بّدي أسّخن فّيا شوية مي وأسقط غسلي

عـم بقـول للغـاطس يف    ]: من كمام[
  .هالوردة خود شّم: اجلورة

هالرّواس غاطس يف الدهن ]: من استعارام[
  .لقراقيط أَدنيه

اللي بّدا تاخد الفحـل بـّدا   ]: من أمثاهلم[
  .تغطس يف الوحل

  .غّمسه فيه: غّطسه يف املاء: عربية :ٔغطّٔس      
  
  
  
  

الست املا بتجبـل البيلـون   ]: من أمثاهلم[
  .نگبتغّطس إيدا يف الل

: الن بيعرف عالغطو، عربيةف: يقولون :الٔغطو      
  .ستره وواراه: مصدر غطا الشيَء: الغطو
اخـتالط  ): العربية(حتريف الُغطاط  :الْغطۤئطة      

ظالم آخر الليل بنور أول النهار، وهم أطلقوها على 
  .الضباب

  .الْغطيطات: ومجعوها على
غّف للوغّفة مصاري من دكان : يقولون :ٔغّف      

تناول : غّف البعري: د، من العربيةأبوه ووينك يا بغدا
  .لقمته على عجلة، وهم استعملوها مبعىن خطف

  .انغّف للمطاوعة: وبنوا منها
  .هجم: غفق: ويدانيها يف العربية
َجـف  : ٓجف، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .افًاگمبعىن هجم، وجيمهما تلفظ 
  .مبالغة الغافر: عربية :الٔغّفار      

  .غفر: انظر

  .عبد الغّفار وعبد الغفور: ا ذكورهمومسو
عفـا  : غفر له الذنَب وغفر ذنبه: عربية :ٔغٔفر      

سـتر اهللا  : غفر اهللا ذنوبه معناها: عنه، قال األصمعي
  .عليه ذنوبه وحماها
  .انغفر للمطاوعة: وبنوا منه

قال ! ياما ظلمنا: قالوا: من مواعظ الكنائس
: قـال لـن   !ياما كفرنا: وسكّت ْلٓكن، قالوا: لن

غفرت : ارمحنا، قال لن! يارب: وطّنشت ْلكن، قالوا
  .لكن

  .العفو: الُغفران: من العربية :الٕغفران      
الفرق  :»الثمرات«ويقول احلسيين يف كتابه 

يكون بعـد العقوبـة    والغفران أن العفو بني العفو
  .وقبلها، والغفران ال يكون معه عقوبة
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 لكلـي أو ا العفـو : ويف اصطالح النصارى
ذاب املؤّقت يف املطهر بعد االعتـراف  اجلزئي من الع

  .والتوبة
: وكانت الكنائس تبيع هذا الغفران مببـالغ 

  .زعيم الربوتستانت: األمر الذي أثار لوثر
سها عنه، تركه، : َغَفل عنه: من العربية :ٕغۤفل      

  .وهم يستعملوا أيضًا مبعىن نام نومًا خفيفًا
: يغُفل، وهـم قـالوا  : يةومضارعه يف العرب

  .بغفل
  .الغافل، وهم أمالوا: واسم الفاعل
  .ّفلالغاْفلني والٕغ: ومجعه عندهم

  .الغاْفلة: الغاِفَلة، وهم قالوا: ومؤنثه
  .الغاْفالت: ومجعه

  .الغفالن: والصفة املشبهة العربية
  .الغفالنة: الغفَلى، وهم قالوا: ومؤنثها
  .انغفل وانغفل عّنوللمطاوعة: وبنوا

  .َغْفلت: واستمدت التركية
  .غافل: واستمدت الفارسية

ش إذا غفلت عن ذكر ريب شوي ٓب: قولوني
  . لوشي مالدّكان
  .يا غافل إَلك أهللا: ويقولون

صلِّ على سيدنا حممد ! اللهم: ومن أورادهم
وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكـره  

  .الغافلون
ْملغّفـل،  ا بغّفل الناس وهـو : يقولون :ٔغّفل

  .عّده غافًال أوغري ذي نباهة وفطنة: عربية
  .الصفة املشبهة العربية من غفل :الٔغفالن

  .الغفالنة: ومؤنثها عندهم
  
  
  
  

مـن   :غفۤلة ٕغۤفل لو: يقولون :الٔغْفۤلة      
  .انظرها  .مصدر غفل: الَغَفلة: العربية

» شـوي «ْشوي كانت  غفل لو: وإذا قلت
كانت مفعوًال مطلقـًا مبينـًا    :مبعىن َغَفلة يسرية أي

  .للنوع
  .َغْفلت: واستمدت التركية والفارسية

مات على غْفلة وأجـا  : الغفلة: واالسم منها
  .ثروة على غْفلة على غْفلة، وأجتو

مبالغة الغافر، ومـن األمسـاء   : عربية :الغفور      
  .احلسىن

  .عبد الغفور وعبد الغّفار: ومسوا ذكورهم
: الِغّل: من العربية: فردات الثاقفنيمن م :الٕغّل      
  .احلقد
ماعـدا جتـارتو    –أمالكـو  : يقولون :ٔغّل      
بتغّل ْللوكل طالع صبح قريب امليت لرية،  -وزراعتو

 –انظرهـا   –وداميًا بشكي وببكي، بنوا غّل من الَغّلة 
  .جعله يربح غلة: ملعىن

جـاش بقـوة   : غلى املاء يغلي: عربية :ٔغَلى      
عم بغلي لنا : رة، وهم يستعملوا متعدية أيضًااحلرا

  .أغَلى: فنجانني قهوة، وعربيها
  .الغلي والغَليان :ومصدره

  .الغايل، وهم أمالوا: واسم فاعله
  .الغۤاْلۤية: الغالَية، وهم قالوا: ومؤنثه

  .املغلي: اَملغلّي، وهم قالوا: واسم مفعوله
  .املغلّية: اَملغلّية، وهم قالوا: ومؤنثه

ايدان وغلى األبريق وغلت غَلى الچ: قولوني
 أو(القهوة والطنجرة عم تغلي والدست عم بغلـي  

  .ومْيت القاظان غاْلية) بيغلي
مقاليتك ْدۤرك بغلي وال الٕق]: ن كمامم[

َشندغلي عم . بتقلي وأنا عّديت عليكي من قلة عقلي
  .ْبجّك وبغلي

  .شند غلي: انظر
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. نيت تتغلي ْقدۤيريتما بتشبع ْبطۤي]: من أمثاهلم[
  .بتّموز بتغلي املي يف الكوز

ما بتتأمن عامليت  فالن إيدو]: من كنايام[
  ).عالزيت الغايل أو(الغاْلية 
ارتفـاع   –ويقصـر   –الغالء : عربية :الٔغَال      
  .السْعر

عن  ٧٠ص ١جـ» وثائق تارخيية عن حلب«يف 
ـ » النهر«الغّزي يف  اجه وعن تاريخ سوڤ ٣٠٠ص ٣جـ

اشتعلت نار الفتنة يف البلد،  ١٧٥٠ويف سنة« :١٩٤ص
ضـراُب  ء املعيشة ورداءة اخلبز، وعّم اإلوسببها غال
 أو ٣٠: وتواصل هذه الوثائق حـديثها . عن العمل

امرأة صعدن على مأذنة اجلامع الكبري وأخـذن   ٤٠
صباحًا إىل الظهر  ١٠بالصياح والوالويل من الساعة 
الشتائم، فأنزهلن الباشا يطلنب الطعام ويقذفن الباشا ب

بالقوة من املأذنة وشنق ثالث منهن، وضرب غريهن 
  .»بالكرباج

: يريـدون (صاير عّنا غال الصّديق : يقولون
  ).سنني أيام يوسف الصّديق ٧كالغالء الذي حدث 

وحنن من جوعنا يف احلربني املاضيني أكلنـا  
  .خبز من بزر املكنس، هادا اللي صارلو

  .متل لقمة الغال فتوش]: من تشبيهام[
ــادهم[ ــن اعتق ــة ]: م إذا دارت الطاحون

  .عالفاضي بصري يف البلد غال
جعلـه  : حتريف أغلى السعَر: من العربية :ٔغّلى      
  .غاليًا

  .ْتغّلى للمطاوعة: وبنوا منه
  
  
  
  
  
  

: الٕتغالي، والواحدة: عندهم» غّلى«ومصدر 
  .التغالية

تنّطـوا  بوا وال تلع! يا اوالد] من اعتقادهم[
  .ى احلمطة ٔهاعلى فرد إجر، كوبتغَل

  .مبالغة يف الغالب: صاغوا على َفّعال :الٔغّالب      
  .الكثري الَغَلَبة: الغّالب: »الرائد«ويف 

  .اّتحدنا ما بغلبنا غّالب لو] من حكمهم[
مصدر َغَلـظ  : الِغالظة: من العربية :الٔغٔالظة      
كان فّظـًا  : ًاخالف دّق ورّق والن، وجماز: وَغُلظ
  .قاسيًا

َبال َغالظة، عّدي : يقولون ملن ميزح خبشونة
  .! عن غالظاتك يا غليظ

وأكثر من ميزح يف حلب يـرى أن مـدلول   
املزح سب الصاحب وإيذاؤه وحتقريه، وما أبعد هذا 
عن املزح احلقيقي املبين على النكتة اللطيفة وخلـق  

  .السرور الربيء جو
  .الغشاء، الِغطاء: الِغالف: ةمن العربي :الْغالف      

  .القلفة: ويدانيها يف العربية
  .ْقَلَفا: يفٓا، ويف الكلدانيةقۤل: ويف السريانية

بـالعني  : (َعَلـف : اريتگويف ملحمات أو
  .الِغالف): املهملة

ومجيل جعل البضاعة يف غالف مجيل وفيـه  
  .دعاوة تعّرف املشتري ببضاعة احملل

  .ف القلبغالف الكتاب، وغال: ويقولون
اقطاع حق البضاعة وعطيين : يقولون :الٔغالٔقة      

التكملة املتبقاة، بنوها من الَغَلـق  : الغالقة، يريدون
جمازًا يف ما ُيسـّد بـه    الباب واستعملوها): العربية(

  .نقص احلساب، وما ُيسّد به باب املطالبة
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  .الغالقات: واجلمع
  .ملراهقةمن كان يف دور ا: عربية :الُغالم      

ويف عهد الرقيق أطلقوا الُغالم علـى العبـد   
  .الصغري

  .وهم رّدوا.. الِغلمان و: واجلمع
تسميته آتيـة مـن    –يف احلقيقة  –والُغالم 

  .الشهوة، ومنه الغيلم لذكر السلحفاة: الغلمة
ْعلَيَمـا  : ةْعَلْيمٓا، ويف الكلداني: ويف السريانية

  ).بالعني املهملة(
: َعَلـم، واملؤنـث  : تاريگويف ملحمات أو

  .علمت
  .ۤعۤلم: ويف العربية

  .غالم: واستمدت الفارسية والتركية
  .»غالم« بـومست األوردية ذكورها 

  .غالخمانه: ومست الفارسية دار بيع الرقيق
من يهوى : غالمباره مبعىن: وقالت الفارسية

  .الغلمان
  .شاعر الغلمان: ٢٢ص ٦١٩عدد ١٢س: انظر جملة الثقافة

  .الْغلّيم: الغالم علىوصّغروا 
  ]: من شّديام[
  يا خدوك الترك مّني !         يا ْغالم! يا ْغلّيم

  يعملوا لك أش ما كان    يعملوا جلَدك ربابة 
قاضي الُقضـاة يف  : مد بن موسىحم :غالَمك      
  .ه ١٠٤٥مات س حلب
  .أطلقوها على صانع الغاليني وبائعها :الغالييين      

  .الغاليينية: ها علىومجعو
  .وبيت الغالييين يف حلب وغريها 

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

قهره، وغلب على فـالن  : بهغل: عربية :ٔغَلب      
  .صارت أكرب خصاله: األنانية

  
  
  

 -انظرهـا   –انغلـب للمطاوعـة   : وبنوا منها
  .وغّلب والغّالب

ْعَلب، ويف الكلدانية مثلـها  : ويف السريانية 
  ).عني املهملةكالمها بال(

  .وهم رّدوا.. الَغْلب و: ومصدره
بغۤلب على ظين، بغلب على ]: من كالمهم[

هالعيلة الَسمار مع طيب القلب، فـالن مغلـوب،   
  .ومغلوب على أمرو، الٕبَهما غالبًا حمظوظني

  ]:من أغانيهم التهكمية[
  ال      الديك احملشي بغلب ال گالسي هند گهند 

 وهو(تغلب السجاعة الكترة ب]: من أمثاهلم[
نصحَتك مـا  ).من أمثال جند أيضًا على لفظ يدانيه

اللي انكتـب غلـب   . انتصحت طبعك رِدي غالب
. كيد الرهبان غلب كيد النسوان. واللي ابتلى يصرب

لسـان  . الطبع غلب التطّبـع . القالب هّوه الغالب
ألـف  . اإلبرة غلبت احلايك. الكّرارة غلب السّحارة

 –على لفظ يدانيه  –اد هذا املثل وس(قلبة وال غلبة 
مـن  ). يف سورية ولبنان وفلسطني ومصر والعـراق 

  .جاوب غلب
ُأ ِخـذ  : ُغِلب على الشيء: من العربية :ٕغۤلب      

  .منه بالَغَلَبة
  .الغلبان: انظر

  .عۤجز ٕغۤلب: يقولون
: يقولون. جعله يغلبه: غّلبه عليه: عربية :ٔغّلب      

 سب أنت، املي غّلبتو، غّلبـو بتريد أغّلب حايل تتك
  .بشغلو
فالن طلع ماملعركـة غلبـان،   : قالوا :لبانالٔغ      
  .املغلوب: يريدون

الغلبان بياكل مـع صـاحب   ]: من أمثاهلم[
  .مرتو
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إذا  .كل معتـدي غلبـان  ]: من حكمهم[
  .غلبان  بّد واحد مّنناتفقوا تنني ال

َغلَبـة،   ال تواخذنا ساوينا لك: يقولون :الٔغَلۤبة      
الزمحـة واملشـّقة   : استمدوها من التركيـة مبعـىن  

، -غلب: انظر–واإلزعاج، والتركية استمدا من العربية 
احلديقـة  : استمدا من الغلباء العربية مبعـىن : وقيل

  .املتكاثفة الشجر
أنه : فالن بكّتر غلبة، يريدون]: من كالمهم[

  .كتري غلبة: فضويل، ومثله
ري غلبة را عجهّنم  قال الكت]: من كمام[

  .العادة احلطب نديان: لن
من الغلَبة : الغَلبه لق، من التركية أو: لكه َبألغَل      

  .ملحقان للمصادر» لق« أو» لك«املتقدمة، بعدها 
قلبـه لـق،    قلبه لك أو: وقد يقول األتراك
  . وإستنبول تلفظ قافها َكافًا

  .انظرها  .لغة هلم يف غلظ :ٕغۤلض      

  .مصدر غلط التالية: الَغَلط: من العربية :ٔلطالٔغ      
: الَغَلطة، وهم قـالوا : واسم املرة يف العربية

  .إلغْلطة
: األغالط والَغلَطات، وهـم قـالوا  : واجلمع

  .األغالط والٕغلطات
غلط وكـل   ٕغٔلط وحسابو تفكريو: يقولون

أطلقوا املصـدر وأرادوا اسـم   : غلط بغلط أعمالو
  . املفعول

َجلَطـا  : َجلٓطا، ويف الكلدانية:  السريانيةويف
  ).افًاگكالمها تلفظ جيمهما (

  .َغَلط: واستمدت الفارسية والتركية 
أمثـال   وهومن(الغلط مردود ]: من أمثاهلم[

وأورده  –على لفظ يدانيـه   –جند ومصر والسودان 
  ).امليداين والثعاليب يف خاص اخلاص

  
  

حـاد عـن   :  األمرغِلط يف: من العربية :ٕغۤلط      
  .وجه الصواب فيه

: والصفة منه الغلطـان، ومؤنثهـا عنـدهم   
  .الغلطانة

  .البيعرف كتري بيغلط كتري]: من أمثاهلم[
نسبه إىل الَغَلـط، وهـم   : غّلطه: عربية :ٔغلّٔط      
  .جعلين أغلط: قد ما ٔقْرٔوش غّلطين، مبعىن: يقولون

  .ْتغّلط مطاوعًا له: وبنوا
  .تغليط: واستمدت التركية

احلمد هللا مـا يف بيناتنـا ْمغّلـط،    : يقولون
  .املزعج: يريدون

ْبٔغلطوا : متل ميخاجنية محاة]: من تشبيهام[
  .يف احلساب والبفضل هنّۤن بشربوه

  .غلط: انظر :الغلطان      
مـن  : على إبدال الظاء ضادًا: وٕغۤلض :ٕغۤلظ      
ّق ورّق د: خالف: ظغُلظ يغُلوَغَلَظ يغِلظ : العربية
  .والن

  .ٕبغَلظ أوٕبْغَلض: ومضارعه عندهم
الِغْلَظة والغالظة، وهـم قالومهـا   : ومصدره

  .وعلى إبدال الظاء ضادًا مع رّد األول
  .الغليظ أوالغليض: والصفة

ومصلحة الدخان يف سورية مسـت بعـض   
الغليظة، وكان امسه طاتلي سـرت  : أنواع اللفافات

وه َبـَرَدى أول  غليظة وطاتلي سرت رفيعة، واآلن مس
  .وَبَرَدى ثاين

  .غالظت: واستمدت التركية
غالظت، واسـتعملتها  : واستمدت األوردية

  . مبعىن الوساخة
   



٥١٢ 
 

: جعله غليظًا، غّلظ اليمَني: غّلظه: عربية :ٔغلّٔظ      
  .أّكد وشّدد: أّكدها، غّلظ عليه يف اليمني

ْسمعنا غلغلـة يف البسـتان،   : يقولون :ٔغلٔغل      
تطام بفروع األشجار، بنوا على رصوت اال: ونيريد

  .دخل فيه): العربية(فعفع من َغّل يف الشيء 
  .تغلغل للمطاوعة: وبنوا

  .الْتٕغلٓغل: ومصدره
أدخلـه  : غلف الشيَء: الشيء، عربية :ٔغَلف      
  .الغالف

  .انغلف مطاوعًا له: وبنوا منها
  .فجعله يف الغال: غّلف الشيَء: عربية :ٔغلَّف      

 غّلف على الوعاء الورقي تكون فيهوأطلقوا اُمل
  .انظرها  .الرسائل وغريها

 إذا كان ماَلك من فّضة غلٓفو]: من أمثاهلم[
  .بالدهب
: غلق الباب، حتريـف أغلقـه  : يقولون :ٔغٔلق      

  .سّكره، ضّد فتحه، على أن غلق لغة رديئة
  .بغٓلق: ومضارعه عندهم

  .انغلق للمطاوعة: وبنوا منه
بتتذكر شلون كان الباص مـن  : ال صاحيبق
كلما طلع راكب أيام الشتا كنـا نلفـت   : كم سنة
صـار   اغلوق الباب، هّلق العلـم وحـدو  : نظرو
  .يسكرو

صحيح، والعلم غمر البشرية باخلري، بس ما 
ممكن  بتشوف معي هالزمحات والتعفيس؟ هادا ماهو

بزيـادة   -١: بشيئني دماغ بسيط ينظمو؟ وتنظيمو
العقوبة على من خيل بنظام  بفرض -٢اصات عدد الب

الركوب، أعتقد أن شهرًا واحدًا كفيل بتحقيق هذا 
  .العمل

  
  

عـالغلق، وجابـا    عطاه حقو: يقولون :الٔغٔلق      
على مـا  : جماز من املصطلح التايل، يريدون: عالغلق

  .يعمله غلق العقد من سد الثغرة وإجناز الَعقد
لبّنائني، أطلقوه على احلجر يف اصطالح ا :الٔغٔلق      

  .ُيجعل يف وسط الَعقد
  .مسوه بالغلق ألنه يسّد الثغرة ويغلقها

  .األغالق: واجلمع
: حسـابو، يريـدون   غّلق لو: يقولون :ٔغلّٔق      

ضـّد  ): العربيـة (سدده، جماز من غّلق الباب وحنوه 
  .فتحه

واستعملت مبعىن تسديد احلساب يف العهـد  
  .األيويب

  .غلّۤق شغلك وبعدا انصرف]: من كالمهم[
اعجون ومّرق، قال : قال لو]: من كمام[

  .الدورة عاللي ْيغّلق: لو
الدخل من كراء دار : الَغّلة: من العربية :الٔغلّۤة      
فائدة أرض وحنومها، وهم أطلقوها علـى كـل    أو

  .ربح
َعَلْلَتـا  : ۤعَلْلتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).ني املهملةكالمها بالع(
وللمزاح يدور بني أهل الولد والولد احلديث 

  :التايل
 !أّمون أبو! وين مسافر! أّمون أبو -
 ) من قرى الشام ( عالقاقون  -
 أّشي محالك ؟ -
 حطب وصابون -
 وين الغّلة ؟ -
 عالتّلة  -
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 ال تضّيعا  -
 ليش أنا جمنون ؟ -
 !آخ يا راس القّدوم -
التلم چّ الو. غّلة مالواملديون ]: من أمثاهلم[

  ).ألنه ال يطمع الناس فيه(أحسن من غّلة بستان 
مـن  ) غليلو أو( مّنو شفا غلتو: يقولون :لّۤةالٕغ      
  .العطش الشديد: الًغّلة: العربية
: الُغُلّو: من مفردات الثاقفني، من العربية :الٕغٕلّو      
  .املبالغة
ـ  هالبّياع : يقولون :الٔغَلٔوايت       ف ما َبحـب أوقّۤ
): العربيـة (ٕحمّۤة وغلوايت، بنوها من الغـالء  : عليه

  .ارتفاع السعر
  .الَغَلواتّية: واجلمع

: املعورشح يسـاِوي غلـوة  : يقولون :الٔغلۤوة      
بابونج وزهر ختمية وقش ورد : أطلقوها على ما يلي

... وزيزفون وأخالمور وبنفسج ويـامسني بلـدي و  
  .كر وتشربتغلى باملاء وحتلى بالس

: املسألة ما محلت غلوة، يريـدون : يقولون
ما استغرق عملها من الزمان قدر أن : حدثت بسرعة

يغلي املاء الطبيعي بتعريضه على احلرارة، فالغلوة هنا 
  .ظرف زمان

غـال  : غِلي السعر، من العربية: يقولون :ٕغِلي      
  .زاد وارتفع: السعر

  .واوهم قصر –ويقصر  –الغالء : واملصدر
  .الغاْلية: الغايل، ومؤنثه: واسم الفاعل

  .الغوايل: واجلمع
يان واملؤنث الغليانة للصـفة  الغْل: وبنوا منه

  .املشبهة
  .غالء املعيشة]: من كالمهم[
  
  
  
  

  .غايل والطلب ْرخيص]: من جمامالم[
االوالد عـالفركح  ا إذا لعبو]: من اعتقادهم[

  .كح ونّطوا على إجر وحدة بغال الطحني
  .املشبهة من َغَلظ وَغُلظالصفة : عربية: الٔغليظ      

  .غلظ: انظر

إنسان غليظ وحكي غليظ وْلسـان  : يقولون
  .غليظ ومزح غليظ وطعام غليظ ومعاملة غليظة

  .بالطاء املهملة: الغليط: ويف هلجة تطوان
 –غـل  : انظـر  –العطش الشديد : عربية :ليلالغّٔ      

  .احلقد :وجمازًا
  .مّنو ي الغليل، شفا غليلوبشف: يقولون

غليـون،  : من التركيـة والفارسـية   :الٔغليون      
أنبوب من : GHALION: ليون، عن اليونانيةگ: وتلفظ

اليامسني، يف أحـد   من خشب الورد أو القصب أو
  .طرفيه بودقة ترص بالتبغ لكي يدخن

الْسبيل، من : ويسمون ذا األنبوب القصري منه
  .التدخني سبيل الدخان أو: أي) العربية(الَسبيل 

  .السبيل: انظر

  .انظرها  .الغالييين: ويسمون صانعه وبائعه

  .الغاليينية: واجلمع
  .وبيت الغالييين يف حلب وغريها

  .يلةگواليوم يطلق الفرس الغليون على النر
 ١٨٥٣يف السـنة  :٨٣٣ص ٣جـ: »النهر«يف 

أخذ الناس بشرب السـكاير وتركـوا اسـتعمال    
  .الغليون

ـ : »إعالم النـبالء «: يف ومثله  ٣٤٤ص ٣جـ
  .١٨٥٥وادث سنةح

ـ » وثائق تارخيية عن حلب«ويف   :٩٩ص ١جـ
قنصل الربيطاين يف قربص وحلب سنة ال: يزينقال ديڤ
وكان التدخني قد دخل منذ عهد قريـب  : ١٧٩١

فتـراهّن  : بني الناس وصار على املودة بني السيدات
مـن  عود  وطوله أذرع، وهو وبني أيديهن الغليون،

  .الورد املرّصع بالفضة واألحجار الكرمية اليامسني أو
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ويذكر الرحالة فولين أن عبدي باشا الـذي  
كان حيكم حلب يف النصف الثاين من القرن الثـامن  
عشر متكن من مجع أكثر من أربعـة ماليـني لـرية    
عثمانية يف مدة مخسة عشر شهرًا من الغرامات الـيت  

  .ينيكان يفرضها حىت على منظفي الغال
إن كنـت قرفـان عليـك    ]: من أمثاهلم[

باحلمض والليمون وان كنت زعالن عليك بالكيس 
  ).كيس التنت: أي(والغليون 
ألـف   غليون البّجاقة بـّدو ]: من كمام[
  .ٕحّراقة

  .الفرافرة، وفيه وصف شاربيه: انظر

  : ويأثر ثاقفهم قول الشيخ عبد الغين النابلسي
  غاليني الدخان زهت وطارت 

  هلا القصبات واعتدل الزماُن                          
  ٍل ـأن حمّرميه ُكراُت جهـك

  جاُن ـويف يد شاربيه الصول                         
  :وقال الشاعر احلليب

  بنار الصّد واهلجران لبوگمن داب 
  خبمد النريان  دواه غليون نورو                       

  بالرمحان غّب للك شحطة ومسي دوم
  واكتب على لوح قلبك سورة الدّخان               
قلبه، ويستملحون أحيانـًا  : أي لبوگ: قوله

  .كثرية يف شعرهم النطق على هلجة البدو
ْويل  –صـّحي   هالبيت مـاهو : يقولون :ٔغّم      
أحزنـه، وهـم   : غّمـه : بغّم القلب، عربية –عليه

أغيـب  ضاق نفسي وكدت : غم قليب مبعىن: يقولون
  .فيستعملوا الزمة أيضًا: عن الوجود

! يـابنيت  القاظ غايل، ٕغّمي الضّو: يقولون :ٔغّم      
): العربيـة (حتريف وتعدية وجماز من أغّمت السماءُ  

  .صارت ذات غمام
  
  
  
  
  

  .غمة القلب: انظر

  .احلزن، الكْرب: عربية :الٔغّم      
  .الُغموم، وهم سّكنوا: واجلمع

غمناك مبعـىن  : سية والتركيةواستمدت الفار
  .املغموم
يف آدار ياما ّملينا التلج من ]: من أمثاهلم[ الْغمار      

األخضـر مـن   ): العربية(عالْغمار، حتريف الَغمري 
  .النبات يغمره اليبيس

شويف يا سـت  : الٕغّمۤاۤزة، يقولون أو :ّماۤزةالٔغ      
ا غّمازات هالصيب، يف أحلى من طعجٓتن، صاغو! ُمىن

كبسه بيـده، ختـيًال   ): العربية(على فّعالة من غمزه 
ذقنه  منهم أن يد احلسن ضغطت على وسط خده أو

  .فأحدثت هذا التقعري اجلميل
األدب العريب من وصف  ونستغرب حنن خلو
  .بشع الغّمازة، ووصفوا اخلال وهو

  :وللغّمازة يف العربية األمساء التالية
  .الغالم املليح دارة تكون وسط خّد: الُغْنَبة -١

  .الُغَنب: واجلمع
علـى  : النقرة يف ذقن الصـيب الصـغري  : النونة -٢

  .تشبيهها حبرف النون
  .النونات: واجلمع

  .النقرة يف الذقن واخلدين يف الصيب: الَفحصة -٣
  .الَفَحصات: واجلمع

وتّفاحة ذقِنك      : »أغاين القّبة«وجاء يف كتابنا 
  . يابتهاألقوا يف َغ آالف من الصّديقني –! ياهللا –
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  ]:من أغانيهم[
  غّمازاَتك سلبوين !       ويا ْعيوين! يا حبييب

  :ومن أغانيهم يف الدبكة
  يا بوعيون لّويزة         جترح حبّد ْقزازة
  بالصدر ناصب َبْسَتنه    واخلدِّ لوغّمازة

هاللون كاشـف وهـداك   : يقولون :الٔغَماقيّۤة      
: لغمقية صايرة مْشـيْنة أكتـر  ا غامق، وهالغماقية أو

  .نسبة مؤنثة إىل الغماق يف هلجتهم
  .غامق: انظر

: السحاب املطبق، وقول بعضهم: عربية: الٔغمام      
السحاب خطأ، ألن السحاب قطع متفرقـة  : الغمام

  .تسحبها الرياح، والغيم يشغل من السماء حّيزًا أكرب
  .الغماَمة، وهم أمالوا: والقطعة منه
  .الغمامات: واجلمع

  ]:من شّديام[
  يا َسالم اكتب سالم         عاملظلل بالغمام 

: حباجبـه  جبفنه أو غمزه بعينه أو: عربية :ٔغَمز      
  .أشار ا

  .انغمز وانغمز عليه للمطاوعة: وبنوا منها
هدب العـني،  : َغْمَزه: واستمدت الفارسية

: حركات املتعاشقني بالعيون واحلواجـب، وغمـَزه  
  .النّمام: الغّماز: ز بعينه، وغْمز كارهالغام

أطلقوها على اآللة املعدنية ذات الرأس  :ةٔغمٓزوۤي      
احملّدد يغذه احلمـالون يف األكيـاس لتمسـكها، مث    
حيركها وينقلها من مقبض هلا، بنوها مـن الغمـز   

» يـه «مبعىن الكبس والعض، بعدها ملحق ) العربية(
  .دةوفيه ياء النسب بعدها تاء الواح

  .الغمزويات: ومجعوها على
  
  
  
  

 :هاألوضة سـقفا َغْمـس  : يقولون :الٔغْمس      
قنـاطر   أن يكون السقف قبوًا أو: مصطلح للبّنائني

: مصـدر َغمـس  : الغْمس: تبىن عليها القبة، عربية
  .أدخل
عم بغمس املسّقعة بـاخلبزة  : يقولون :ٔغَمَس      

غمـس  : عربيـة : وبياكل وما ْبحب ياكل بامللعقة
  .غّطه: الشيء يف املاء
  .عشانا حمشي وغْمس: يقولون

يقولون ملن يتصور أوهامـًا  ]: من كنايام[
  .عم بغمس من دبس كّلز: حلوة

عم : ويقولون ملن خيرج عن موضوع البحث
  .بْغمس بّرات الصحن

جعله يغمس، ومبالغـة  : غّمسه: عربية :ٔغّمس      
  .يف َغَمس املتقدمة

  .قمة مغّمسة بالّدمالل]: من أمثاهلم[
أنته ال بتفت وال بـتغمس  ]: من كمام[

  ).ال تأيت بعمل أوال حتسن عمًال: يريدون(
ما غمضـت  ! يا خّيو –واهللا : يقولون :ٔغٔمض      
أطبـق جفنـه،   : َغَمضت عيُنه: من العربية: يل عني
  .مبهم: كالم غامض: وجمازًا

ْجَمص، ويف الكلدانية مثلـها  : ويف السريانية
  ).اف، والصاد مهملةگواجليم فيهما (

وعد غامض وشرط غامض وحبـث  : يقولون
  .غامض وأبيات غاْمضة ومسائل غاْمضة

  .انظرها  .مبالغة يف غمض: عربية :ٔغمّٔض      

غّمض، ويف الكلدانية : ْعمْص: ويف السريانية
  ).كالمها بالعني والصاد املهملتني(مثلها 

ح عۤين بكون غمّۤض عۤين وفتّۤ]: من كنايام[
  .الشي صار
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  .َزّتا ْمغّمضة طلعت ْمَفّتحة]: من استعارام[
  ]: من أغانيهم[

  لوال خويف من أمك ال تسأل عليكي 
  واغّمض عليكي  –يا عيين  –الحّطك بعيوين        
غمـط  : حقو، عربية غمط لو: يقولون :ٔغٔمط      
  .جحده: مل يشكرها، احلقَّ: النعَمة

ظلم، ويف الكلدانيـة  : ْعمط: ةويف السرياني
  ).كالمها بالعني املهملة(مثلها 
  .مل يبينه: غمغم الكالَم: عربية :ٔغْمٔغم      

  .تغمغم للمطاوعة: وبنوا منه
  .َغمَغم :GUEMGUEMAL: رمنيةويف األ

  .البعد): العربية(حتريف الُعْمق  :الٕغْمق      
  .غّمق وتغّمق والغميق والغمقان: انظر

عوْمَقا : عوْمقٓا، ويف الكلدانية: ريانيةويف الس
  ).بالعني املهملة يف كلتيهما(

بعُد قعُرهـا،  : َعُمقت البئر: من العربية :ٕغۤمق      
  .صار قامتًا: غمق اللون، يريدون: وهم قالوا أيضًا
  .بٕتٔمق: تغمق، وهم قالوا: ومضارعه

ــدهم ــان : ومصــدره عن ــق والغمَق الَغْم
  .والغمقانّية

: الغـامق، واملؤنـث  : اعل عندهمواسم الف
  .انظرها  .الغاْمقة

  .الغوامق، وهم أمالوا: واجلمع
  .وبنوا الغْمقان والغمقانة للصفة املشبهة منه

جعلها عميقـة،  ): العربية(حتريف عّمق  :ٔغمّٔق      
  .جعله قامتًا: غّمق اللون أيضًا، يريدون: وهم قالوا
  
  
  
  
  
  
  

  .ْتغّمق للمطاوعة: وبنوا منه
َعَمـق  : َعۤمق، ويف الكلدانية:  السريانيةويف

  ).كالمها بالعني املهملة(
 –اللهم عافينا  –صاير معو: يقولون :ٔغمّۤة قلب      

  .أطلقوها على ضيق التنّفس: غّمة قلب
  .غّم: انظر

حلف الـيمني الغمـوس،   : يقولون :الغموس      
الكاذبة اليت يتعمدها صاحبها عاملًا : الغموس: عربية
األمر خبالفه، ومسيت بـالغموس ألـا تغمـس     أن

  .صاحبها يف اإلمث
  .انظرها  .مصدر غمض :الٕغموض      

من هٓول الصدمة غمي عليـه،  : يقولون :ٕغِمي      
أفقـده   مـا  عرض لـه : حتريف ُغِمي وأغمي عليه

  .شعوره، ُغِشي عليه
غِمـي عاألكلـة وعالشـرية    : وهم قـالوا 

رغبًا عظيمًا أثر فيـه   رغب: وعالبنت، يريدون جمازًا
  .فأفقده الشعور

الغميـان،  : وبنوا منه الصفة املشبهة فقـالوا 
  .الغميانة: واملؤنث

  .هّوه غمي عليها  وهّيه غميت عليه: يقولون
يا ْمنبكـي لنْعَمـى ويـا    ]: من كمام[

  .ْمنضحك لنْغَمى
فالن عالغّميضة بيعـرف،  : يقولون :الغمّۤيضة      

  .غّمض مبعىن مصدرها بنوا على فّعيلة من
  .غّمض: انظر

لعبة الغّميضة وهـي لعبـة   ]: ومن ألعام[
  .الغّمامة
  ).العربية(حتريف العميق  :الٔغميق      

  .غمق: انظر

  ).  بالعني املهملة(َعمق : ويف العربية
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عميَقا : عميقٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).كالمها بالعني املهملة(

وقـرئ يف  : »اللسـان تثقيف «ويف كتاب 
  .﴿ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َغميق﴾: الشاذ

  . الغميق: ويف هلجة املغرب األقصى
  .غميق فالن سّرو]: من استعارام[
حبل  اهللا يبعت لو]: من دعائهم على فالن[

  .ديقوال ْز عتيق وجب منلة غميق وألف عدو
، خـود : وقـال لـو   غناه رّبو: يقولون :ٔغَنى      

  .جعله غنيًا): بيةالعر(حتريف أغناه 
  . الصنعة إذا ما غنت بتستر]: من أمثاهلم[

: أرباب، من العربيـة  الغنا إلو: يقولون :ۤناالٕغ      
  .ما ُيطّرب به: -وتقصر  -الِغناء

  .٥٥٢و ٤٢٨و ٤٤ص ٧٤س: انظر املقتطف
  .اخللفاء والغناء: ٧٠٢ص ٢الد: وجملة الكتاب      
الغناء الديين عند عرب : ٢٤ص ٤عدد  ١١س: وجملة األديب      

  .األغاين الشعبية: ٤١ص ٨عدد ١اجلاهلية، وس
  .الشعر الغنائي: وانظر      

بعجنا الدّف وعـّدينا عـن   ]: من كنايام[
  .الغنا

مالنـا   مالنا ٕغَنـى أو : والٕغۤنى، يقولون :الٕغَنى      
: -ويقصـر   –الِغَنـى والِغَنـاء   : غۤنى، من العربية
  .غتىن بهاالكتفاء، ما ي

إذا ظّن أحدهم أن الكـالم  ]: ومن آدام[
وال غَنـى  : موّجه إليه واستوضح عما سألوه قالوا له

  .عّنك
ماشا اهللا غـين غـىن   : والغَنا، يقولون :الٕغۤنى      

اليسـار،  : الِغَنى: غَنا فاحش، من العربية فاحش أو
  .االكتفاء، ضّد الفقر
  .١٣٢ص  ٤جـ: انظر اية األرب للنويري

  
  
  
  

 .صيت غىن وال صيت فْقـر ]: من امثاهلم[
  .ياالبس األبيض بالشتا يامن غىن يامن فقر

  .طّرب: تَرّنم بالغناء: عربية :ٔغّنى      
مثلـها  : َعِني، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).كالمها بالعني املهملة(
  .عشت وغّنيت: يقولون

إذا كان الطحني والربغـل يف  ]: من أمثاهلم[
كانت مؤونة الفقرا معظمهم (عشت وغّنيت  البيت

كل من بغنِّـي   ).احلنطة والربغل الطحني والربغل أو
 سمن جالس املغّنني غّنـى ومـن جـال   . على لياله

ال ). من أمثال الكويت أيضـاً  وهو(املصّلني صّلى 
ْشباط بقول . ارقوص: غنِّي وال للرقَّاص: ْملغنِّي تقول
بتخّلي فّص العجـوز   تالتة مّنك وأربعة مّني: آلدار
لسـبّت  . يف أّيار بتغّني البالبل عاألسـجار . يغّني

  .احلزينة ما تغّني بعْرس جارتا
متل . متل البغّني بالطاحون]: من تشبيهام[

  .حبيب بدّق ما بغنِّي أبو
  .حبيب أبو: انظر

  .ابعيد عن الشّر وغّني لو]: من حكمهم[
ال غّني  أو(طرشا ومنغّني ال ]: من كمام[

أّيـام  . بريص بغّني والفارة بتدّق أبو). وهّيه طرشا
  .احلصايد كان يغّني قصايد

  .ْيغّنيه مّوال بّدو براسو]: من استعارام[
 البغّني باخلارج بضّيع قدرو]: من اعتقادهم[

  ).هيبتو أو(
  .غنج: انظر :الْغناج      
عشرية من احلديديني  حتل صيفًا يف  :الٔغناْطۤسة      
  . بالبا
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راعي الغنم، صاحبها، من يتاجر : عربية :الٔغّنام      
  .فيها

  .الغّنامة: ومجعوها على
  .وبيت الغّنام يف حلب

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

  ]: من أغانيهم[
  حّول        بات الليلة هني ! حّول يا غّنام

عشرية من بين سعيد تقيم يف أربـاض   :الغناۤيم      
  .الباب
  .القنباز: انظر :الغنباز      
دّل، وهم استعملوها : َغِنج: من العربية :ٔغَنج      

مبعىن حترك حركة عصبية مدلوهلا الرفض واالمتنـاع  
  .فيه الدالل

نـاج، وهـم قالومهـا    الَغنج والُغ: ومصدره
  .بتسكني الُغناج
  .الٕغۤنج: الَغِنج، وهم قالوا: وصفته

  .الغْنجات: ومجعوه على
الغّنـاج  : الغـة اسـم الفاعـل   وقالوا يف مب

  .والغّناجة
  .غْنَوج مبعىن َغَنج: وبنوا منه
  .تغّنج وتغنوج للمطاوعة: وبنوا منه

  .غنوج أبو: انظر

. باخلرج وحبب الغنج نّصو]: من كمام[
أش ساويتين حمرمة ْغناَجـك  . على شراطيطا غّناجة

 يريد منديل رقصك تعبث ا وأنـت تـرقص أو  (
  ).تدبك
 مبشي غندرة، وهاْملغنَدر ومرتو: يقولون :ٔدرٔغْن      
الغندورة بلبق لن يكونـوا أغنـدر    املغندرة أو معو

كويسة وال هـّم وال   مال كتري وصّحة الناس، ألّنو
ومثلها الُغْنُدر والُغندور ) العربية(درد، بنوا من الُغنَدر 

: املصـدر : يليالغالم السمني الغليظ، بنوا ما: مبعىن
اْملغنـَدر، وصـيغة فعلـول    : م املفعولالغندرة، واس

: الغندور والغنـدورة، واسـم التفضـيل   : للمبالغة

من :  السمني الغليظ بل مبعىن الداّلاألغندر، ال مبعىن
الداللة والتيه، ألن الغالظة والسمن مل تعـد طابعـًا   

  .مجاليًا كما كانت من قبل
  .ْتغندر: وبنوا منها للمطاوعة

يقولون هذا حتبيبًا (َدَرة اْملَجدَّرة مغْن: ويقولون
هلا وإال فهم ال حيبوا ألا من الطبخات اليت تكثـر  

  ).لرخصها
: متل جحـش السـوادي  ]: من تشبيهام[

  .حبمل زبل ومبشي غندرة
وسادت (أول الرقص غندرة ]: من كمام[

يف سورية ولبنان   –على لفظ يدانيه  –هذه التهكمة 
  ).وفلسطني ومصر

  .غندر: انظر :ورالٔغْند      
الورد مـا بصـري منتـور    ]: من كمام[

  .واجلحش ما بصري غندور
  ]:من مناغاة أمهام[
  يا َبْرِدي       قّشة حطب ما عندي  حوحو ُحوحو
  بتضرْب يل بالطنبورهوره      دـة غنـعندي بنّي

  يـي       أمحد باشا ناطركـرب طنرب طنربكـطن
ها شـلحت  ذكر]: من أحيائهم[ :الٔغندورة

مـن فعـل اجتنـدر     :٥٧ص »حلب«قال يف كتابه 
رة، املتمايلـة يف  تاملتبخ): افًاگالسرياين تلفظ جيمه (

مشيتها، وال شك أن احمللة كانت تسـكنها امـرأة   
  .رها يف مشيتها، فسميت اتعرفت بتبخ
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، وال واحد هلا من لفظها، الشاء: عربية :الغنم      
، الَغَنمـة : للواحـدة : وهم يقولون، الشاة: واحدها
  .األغنام والغنمات: واجلمع

الثروة احليوانية عند قـدماء  «جاء يف كتاب 
له يرجح أن الغنم حمرفة عن اسم اإل :٦٥ص» املصريني
  .َخَنم

  .١٢٥ص ١٠جـ: للنويري األربانظر اية 
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه      

  .٢٠٤ص ١٩وس ٤٩١ص ٢٤وس ٧٧٤ص ٢٣س: وانظر املقتطف

. كان لك غنم كان لك بقر]: ن كمامم[
  .كل الغنمة ما بتنساق بفرد عصاي

ِشي الميوت الديب وال تفَنى ]: من أمثاهلم[
ملا بتقع الغنمـة  . علقة من كرعوباكل غنمة ْم. الغنم

  .بتكتر سكاكينا
حننا حننا ولوتنحنحنا ]: من كالم أهل اليول[

  .كل الربايا غنم ودياا حننا
ـ » خيية عن حلبوثائق تار«يف   :٦٦ص ١جـ

والغنم متّر قطعاـا   :٢٠٢ عن سوفاجة ١٧٤٢سنة 
  .متواصلة يف حلب حتت رعاية األكراد

: ت الغّنامة عن هذا فأجـابوا وسأل: أقول أنا
  .قد يكون غريهمو. كرادلبها ويرافقها األقد جي

عدد ذبيحات الغنم دون غريها سنة : إحصاء
  .٢٤٩١٥٧هو ١٩٦٠
بال  هنال، فاز به: غِنم الشيء: عربيةمن ال :ٕغۤنم      
  .بدل

: من العربية، آناصطالح يف جتويد القر :الٕغنّۤة      
: يقولـون ، صوت خيرج من اللهاة واخليشوم: الُغّنة

  .إدغام بغّنة، وإدغام بال غّنة
  .خن: انظر  .اخلّنة: ويدانيها

كم  وهو(فالن جمنون بغّنة ]: من كمام[
  ).فّني طريف
  
  
  

  شلون جمنون بغّنة؟: سألت راونديًاو
  .جمنون يهبش -

وهم ال يشـددون اليـاء   (الغّين : عربية :الٔغِني      
  .املثري، املكتفي، وقد تقال لذي املال الوافر): أخريًا

  .هم قصرواو، األغنياء ويقصر: واجلمع
  .والغين من األمساء احلسىن

  .عبد الغين: ومسوا ذكورهم
 وان نام ّزوا لو بغّنوا لو الغِني]: من أمثاهلم[

الغِنـي  . وان مات ببكوالو وأش ما قال بصدقوا لو
أنا غنّية وَبحّب . ل مّنووبتشع بتاكل مّنو: زيت حلو
  .اهلدّية
  .كثر ماله: َغنِِى فالن: من العربية :ٕغِني      
، كل ما ُظفر به: الغنيمة: من العربية :الٔغنيۤمة      
  .ارب عنوةما يؤخذ من احمل، املكسب

اليت مل ُيتعب يف احلصـول  : والغنيمة الباردة
  .*عليها

  .الغنامي: وهم قالوا: الغنائم: واجلمع
غنيَمـة  : واستمدت التركيـة والفارسـية  

  .وغنيمت
وقـد  (الطّيب غنيمة ]: وينادي بّياع اخلّس[
  ).»طّيب غنيمة«ه إىل حيرفها جلهل

يـب  ل جبالبطّو. اهلزمية غنيمة]: من أمثاهلم[
  .اميغن

ـ و) العربيـة (حتريف األغنيـة   :ةالٕغّنيّۤ       ة اإلغنّي
  .ما ُيتغّنى به: واألغنية واإلغنّية

  .غّنى والغىن: انظر

: ا أيضًا علـى هاألغاين، وهم مجعو: واجلمع
  .الغّنّيات والْغناين

   

                                                
الشتاء الغنيمة الصوم في «: من ذلك الحديث الشريف -  *

  .» الباردة
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: عونيتٓا، ويف الكلدانية: واألغنية يف السريانية
  .عونيَتا

أصلها (الشيطان متل غّنّية ]: من تشبيهام[
سافر من استنبول إىل بغداد واحد : -كما زعموا  –

  . عريب وسافر معويف قافلة واحدة الشيطان
نسّلي بعضنا، تعا ! تعا يا خاي: قال الشيطان

أنا بركب على ضهرك وبغّني لك، ومىت خلصـت  
غنييت برتل أنا وبتركب أنت علي وبتغّني، وهيـك  

  حلو؟حىت نصل لبغداد، مواقتراح عظيم و
  .وركب الشيطان وغّنى وخلص ونزل

يـاليلي يـا   : البغدادي وصاح وركب بعدو
ومت يعيـدا  ! يا عـني ! يا ليل يا ليل! يا عيين! ليلي

ومن يوما مشي املثـل  . ويصقال حىت وصلوا لبغداد
متـل  : مثل غّنية الشيطان، يريدون: لكل شي بتكرر

  .)غنية العريب للشيطان ما بتخلص
تراك كمًا واسـتمدوه  ووضع هذا املثل األ

  .منهم
مريت ما بتشبع غوى، وهـادا  : يقولون :الٔغٔوى      

التـزّين  : ْبكّلف وقت وبكّلـف مـال، يريـدون   
): العربية(والتجّمل، استعملها زّهاد العرب من غوى 

ضّل أي أضاع طريق اهلدى، فهي جماز من الضـالل  
  .إىل التجمُّل

  .غاوى وتغاوى: انظر

  .بنفع ال للدوا وال للغوىهالشي ما : يقولون
من صنعته الغوص الستخراج : عربية :الٔغّواص      

  .ما يف قعر البحر
وضعها يعقوب صـروف للسـفينة    :الٔغّواصة      

 -وهي حتت املـاء  –احلربية الصغرية تغوص وترى 
توجه  وخترب غريها على سطح البحر، أو سفن العدو

بقذا ئفهـا،  وتفاجئه  مث تطفو مرماها إىل سفن العدو
  .مث تغوص
  
  

  .الغّواصات: واجلمع
، مث أعـدت  ١٦اخترعت الغّواصة يف القرن 

 ١٨٨٨، وأنزلت إىل البحر سنة ١٧٧٨للحرب سنة 
  .وهي غّواصة فرنسية

يتنفس من يف الغّواصة خبرطوم يرتفـع عـن   
  .سطح البحر

املعونة، ما أغثَت : الَغْوث: من العربية :الغٓوث      
  .ب النجداتبه املضطر من ضرو

الكـبري   وأطلقها مشايخ الطرق على الـويلّ 
  .إطالق املصدر مبعىن اسم الفاعل

قرب حارة األكراد، ]: من أحيائهم[ :الُغوِري      
ولـه فيهـا    -انظرها  –مسيت باسم قاْنْصٔوه الغوري 

  .قسطل الغوري: قسطل يسمى
  .وبيت الغوري يف حلب

خطأ أن امسه الغوزي ال  حيث يزعم ١١٩١ص ١٧س: انظر جملة الرسالة
  .١١٥٩و ٥٦٩و ٥١٣و ٦٤٠ص ١٩وس. الغوري

  .قانصوه الغوري والغورية: وانظر

من مفردات الثاقفني، من اللغـات   :الغوريال      
قرد كبري يشبه اإلنسان، طوله مخس أقدام : األوروپية

وكسور، أسود اجللد، يقتات بالفواكه غالبًا، موطنه 
  .ه اجلبلي يعيش يف الكونغواألصلي غريب إفريقية، ومن

نقد يعدل املصرية يف اخنفاض قيمته،  :الغوريّٕة      
  .ضربه قانصوه الغوري

االوالد عم بغْوشوا، صـرعوا  : يقولون :ٔغؤّش      
: الدنۤا، بنوا الفعل من قار غوَشـه التركيـة مبعـىن   

  .الضوضاء بعد أن بنوا الغوۤشة
  .انظرها  .ٔقْرٔوش: دانيهاوي

: عم بسأل موّجه املدرسـة : يقولون :لٓغوغاا      
الضـّجة،   :منني هالغوغا؟ من التركية عن الفارسية

  .الضوضاء، الصياح، اجللبة
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ــريانية ــدانيها يف الس ــٓا، ويف : وي ْمٔجوج
  ).افًاگكالمها تلفظ جيمه (ْمُجوَجا : الكلدانية

  .الكحول: انظر :الَغْول      
 »غـول «د التركي مسيت الرقة يف العه: الُغول      

  .انظرها . قره قول: املخفر، ومنها: التركية» قول«من 

حيوان ومهي يغتـال  : بيةوالغولة، عر :الُغول      
ه العرب بسواد اللون مع عينني زرقاوين الناس، وصف

، )الحظ أن اإلنسان األسود ال يكون أزرق العينني(
وجعلوا هكذا عينيه ألن أعداءهم القـدامى أعـين   

 زرق العيون، وعليه جعلوا اخلـرزة الزرقـا   اآلريني
  .املثقوبة تدرأ العني

  .اخلرزة الزرقا: انظر

ال بضربة واحدة ويزعمون أن الغول ال ُيقَتل إ
كضربة من اإلمام علي، فإن كررت الضربة كانـت  

  .الثانية حياة للغول
املرأة : ومدلول الغولة يف هلجة سيوه املصرية

شؤم، ويزول شؤمها اليت مات زوجها، وهي عندهم 
  .الناس أن تتم عدا وتغتسل أمام مجع من بعد

  .ومن قصصهم قصة راس الغول
  .اجلّن: غول: ويف الفارسية

واستمدت اإلنكليزية الغول مـن العربيـة   
  .GHOUL: فقالت

. متل الغـول  نافش شعرو]: من تشبيهام[
  .متل الغول -يالطيف  –بياكل 

ية صـار  واحد ماشي يف الرب]: من ألغازهم[
وادي غميق وعن  حريق ووراه سيل وعن ميينو قدامو
يتوجه (يتوّجه؟  غولة ميتة ماجلوع شلون بدو يسارو
  ).الغولة ألا ميتة من اجلوع حنو

  
  
  
  
  
  
  

  .٢٩١انظر التذكرة التيمورية ص 
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه      

جنـي   غرق املركب ووحـدو : يقولون :ٔغؤّل      
طـال وطولـوا    وشـعرو  رة وحدووعاش يف جزي

صار كالغول، بنوا الفعـل  : وغّول، يريدون أضافريو
  .من االسم

: أطلقوها على احللوى التاليـة  :حالۤوة الغولة      
  ).دون أن يطبخ(طحني الربغل حيّلى بالدبس 

  .الصعب): العربية(حتريف العويص  :الٔغويص      
  .بالعني املهملة: والثاقفون يقولوا أيضًا

ويشـمون فيهـا   (مسائل غويصة : ويقولون
  ).رائحة الغوص يف املاء

. مصدر غـاب : الِغياب: من العربية :الْغياب      
  .انظرها

صدر حكم غيـايب،  ]: من تعبريام احلديثة[
  .الوجاهي: وضده

احلكي يف غيـاب اإلنسـان   : من مروءم
  .ضعف ونذالة

  .ِغياث: مسوا ذكورهم :ِغياث      
  .غاث: انظر

احلكيم ساوى غيار للمجروح، : يقولون: الْغيار      
  .فالن ببيع قطع غيار للسيارات: ويقولون

: مصدر غـاير بالسـلعة  : الِغيار: من العربية
  .بادله، وهم استعملوها مبعىن غّير شيئًا بشيء

  .من قبائل أرباض حلب :ٔغئّار      
  .١٥٣ص: انظر كتاب حمافظة حلب

عنـك،   ما غاب: الَغْيب: بيةمن العر :الۤغيب      
  .مصدر غاب

  .الغيبة: واسم املرة عندهم
  .الغيبات: واجلمع
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غْيـب،  : واستمدت التركيـة والفارسـية  
  .وُغيوب

اصرف مايف اجليب يأيت مايف ]: من أمثاهلم[
  .الغيب

  .طوَّل الغيبة وأجا باخليبة]: من كمام[
  .دهأخفاه، بّع: غّيبه: عربية: ٔغّيب      

يغّيـب   هاملوظف شـغلتو ]: كماممن [
  ).ويسوكر أو(ْشموس ويقبض ْفلوس 

حفظ القصيدة غيبًا، تعبري تركي : يقولون :ٔغْيبًا      
مصـدر  ): العربيـة (من الغيب : مستمد من العربية

اختفى واستتر، يريـدون اسـتتار لفظـه يف    : غاب
  .احلافظة
على  »غاب«بنوا الصفة املشبهة من  :الَغيبان      

: الغيبانة، كما قـالوا : الغيبان، ومؤنثه: فعالن فقالوا
  .الغايب والغاْيبة

  .ذكر الغائب بسوء: الغِيبة: من العربية :الغِيۤبة      
  .الغيبة ضعف ونذالة: يقولون

املطر يهطل بعـد  : الَغْيث: من العربية :الۤغيث      
  .انقطاع

! هللايـا  :-انظرها  –ويصيحون يف االستسقاء 
  اهللا الغيث، حننه زغار مّنا خبيزياالغيث 
غري الدهر : َوىمبعىن ِس: ْيرَغ: من العربية :غۤير      

  .هادا غري مقبول »ال«ومبعىن  ما برّبي اإلنسان
:  مجعهـا غري وقالوا يف: واستمدت التركية

، وبنوا منـها املصـدر   )يةبرومل تسمع يف الع(أغيار 
  .غرييت: الصناعي

 الغري، وهو: ولونعليها فيق »أل«ويدخلون 
  .ممتنع يف العربية، على أن ابن احلنبلي أجازه على قلة

  
  
  
  

ويرى املعاصرون أن احلاجة متس إىل إدخال 
  .عاملين أحسن ما تعامل الغري: عليها، فيقال »أل«

  ).عليها» أل«دخول : (٦٦١ص: انظر جملة البيان لليازجي

نشـرنا  «: يقولون]: ومن عثرات أقالمهم[
  .يف مكان آخر: خطأ، صوابه: »غري مكاناملقال يف 

: ويقولـون : وقال الشيخ إبراهيم اليـازجي 
مرة غري هذه،  غري هذه املرة أو: سآتيك غري مرة أي

إذا أضيفت إىل نكرة أفادت النفـي،  » غري«ولكن 
ليس حبسـن، وهـم إذا   : هذا غري َحَسن أي: تقول
نفي الوحدة، : يعنون نفي املرة أي» غري مرة«: قالوا
  .سآتيك مرتني أوثالثًا مثًال: يكون املعىنف

لرية فقط  ٥٠«: مطلع الكمبيالةويكتبون يف 
والعربيـة  » التفقيطـة «وتسمى هذه العبارة » غريال

  .»الغري«ليس غري غالبًا ومسع : تقول
تتجـّرب   ما بتعرف خـريو ]: من أمثاهلم[
  .خريا بغريا. غريو

كنت مـريض مـن غـري    ]: من متچكام[
  .هاليوم

  .نارك وال جنة غريك]: تواّدهم من[
بّدله بغـريه،   حّوله،: غّير الشيَء: عربية :ٔغئّر      

 .جعله غري ماكان عليه
  .تغيري وتغيريات: واستمدت التركية
ـ : ومطاوعه العريب . ر، وهـم سـّكنوا  َتغّي

  .سبحان البغّير وما بتغّير: يقولون
  .قطع تغيري: ويقولون

بدلتو، غّيـر   غّير صوتو، غّير]: من كالمهم[
  ...حّالسو، غّير دارو، غّير أجريو

. الفعولاهللا بغّير الْعقول تريزق ]: اهلممن أمث[
  .جوزك غّيرتيه، سعدك غّيرتيه؟

من أمثـال   وهو(بتقل سعادتو  ر عادتوالبغّي
العادة يف البدن ما بغّيرا ). جند أيضًا على لفظ يدانيه

  .من عند جارك غّير ْبدارك ولو. الَكَفن
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ش جحشنا أما اجلالل حاجل]: كمام من[
  .متغّير

 غْيـرو : يهـزج األوالد ]: من أهـازجيهم [
  .للشوباصي وَسلمو وواقليب امس

بنوا الصفة املشبهة من غـار علـى    :الٔغْيران      
  .فعالنة: فعالن، واملؤنث

 أبـو بــ  فخذ من احلديديني يعرف  :ٔغْيران      
  .يمةخ ٩٠غريان، يقيم يف أرباض حلب، يعد 

االسم من غار على : الَغْيرة: من العربية :ةالِغۤري      
  .ثارت خنوته عليه: عرضه

: مـك نَغْيرت وَغْيـر تل : واستمدت التركية
الغرية وغريتسز وغريتسزلك وغيوراَنـه وَغْيَرمتنـد   

  .الغيور: وَغْيَرتَكش
واستمدت األلبانية َغْيـرت مـن التركيـة    

  .GAJRET: فقالت
  .ة هلم يف الغيظ التاليةلغ :الغۤيض      
مصـدر  : الَغْيظ: والغيض، من العربية :الۤغيظ      
  .غاظ: انظر  .غاظه

عيطـا  : َعْيطٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).كالمها بالعني املهملة والطاء املهملة(

  .غاظه: غّيظه وأغاظه: عربية :ٔغئّظ      
  .ظ مطاوعه، وهم سّكنواَتغّي: ويف العربية

السحاب يعّم قسمًا : الَغْيم: من العربية :الۤغيم      
  .كبريًا من رقعة السماء

  .الُغيوم، وهم سّكنوا: واجلمع
  
  
  
  

  .الَغيَمة، وهم أمالوا: والقطعة منه
  .الَغيمات، وهم أمالوا: ومجعها

َعْيَمـا  : َعيمٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).كالمها بالعني املهملة(

الغيم جـاب هـاملطر،    هداك: ]ثاهلممن أم[
  .اليغّرك صحوة كانون وال غيمة ْشباط

يريـدون  (غيم  على مشسو]: من استعارام[
أشبك يا بّياع شارد كّنيتك ). أنه حمتجب عن الناس

يريـدون أنـه   (عم بتتلقى الغيم من سقاقات العرش 
ذاهـل مسترسـل يف    ليس لديه بيع وال شراء فهو

  ).خياله
د فوق لّبـاد مـن هـون    لّبا]: من ألغازهم[
مبشـي   طري بالسما وجناح مـالو ). الغيم: (لبغداد

: وعيـون مـالو   بترتل دموعو بالعجل وإجرين مالو
  ).الغيم(

  .كانت ذات غيم: غّيمت السماء: عربية :ٔغّيم      
  .غّيمت وضبضبت]: من كالمهم[
بّدا متطر ْزالبية كانـت   لو]: من كمام[

  ).فيه ابتكار(غّيمت عجني 
الصفة ) العربية(من غامت السماء  بنو :الٔغْيماۤنة      

  .فعالنة: املشبهة على فعالن ومؤنثه
بيـوم الغيمانـة بتفـرح    ]: من كمام[

الدنيا ْبكِيرانة، بتاكل : الكسالنة، بتنام بتنام وبتقول
  .جوعانة: قّفورة خبز وبتقول

  .انظرها  .الصفة املشبهة من غار: عربية :الٔغيور      

: الغيور أيضًا، وهم قـالوا : ومؤنثه يف العربية
  .الغيورة

الغيـورين والغيـورات   : وهم جيمعونه على
  .وقد يشددون الياء. فقط
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  الفاء  
حـرف  :  فـاۤ : وهم يقولون ،الفاء: ]ف[

وهو مع  ،هجائي صحيح مهموس من أحرف الشفة
  .الباء من حيز واحد

: قالوا ،والفاء من الدرجة األوىل استعماالًًً
  .اليكاد خيلو منها كالم عريب

والفاء احلرف السابع عشر يف األجبـديتني  
  .املشرقية واملغربية

  .ل عندمها الثماننيوتعدل يف حساب اجلّم
والفاء احلـرف العشـرون مـن هجـاء     

  .املشرقيني
والعشرون من هجـاء   وهي احلرف الثاين

  .املغربيني
وهي احلرف الثالث والعشرون من ترتيب 

  .اخلليل واحملكم
وهي احلرف الرابع والعشرون من ترتيـب  

  .سيبويه
  .فۤا: والفاء تسمى يف السريانية

  .ةالرمز الكيماوي للفض: والفاء
وينـوب   ،وقلما يستعملوا حرف عطف

  .عنها الواو
ذهابًا مـن  (العقل ،القلب: عربية: الفؤاد

  ).القدامى أن القلب مركز العقل
  .وهم أمالوا ،األفئَدة: واجلمع 

لكـن   ،وقلما يستعملون الفؤاد يف الكالم
  .الغناء حافل بذكره

  .فؤاد: ومسوا ذكورهم
َرُغ ِمـْن  أْف .اد إلٓو فؤادكل ز: ]من أمثاهلم[

مبعـىن   ،مستمد من سورة القصـص (ُفَؤاِد ُأمِّ ُموَسى
  ).أفرغ من فؤادها ّمهًا
  .فايدة: نظرا.أو الفاْيدة: الفائَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِدة

اسم الفاعل من فـاق  : أو الفايق: قالفاۤئ
ومسـوا   ،ومسى به األتراك ذكورهم ،-انظرها-العربية
وهـم اسـتمدوا هـاتني     ،اْيقـة فائقة أو ف: إناثهم

  .التسميتني منهم
أو الفربيكـة أو الفربيكـا أو   : الفاْبريكة

: من التركية عن اإليطاليـة -الفربيكة: انظر-: الفربيقة
FABBRICA :املعَمل.  

  .الفربيكات: ومجعوها على
 ،فربيكه جي: ومسوا من يشتغل يف الفربيكة

  .الفربيكه جّية أخذًا عن التركية: واجلمع
مضـى وقـت   : فات األمُر: عربية: فات

 ،سبقه فيـه : فالنًا يف عمل ،نّد عنه أن يعمله،عمله
  .دخل: وهم يستعملوا أيضًا مبعىن ،جاوزه: الشيَء

ـ  ،الَفْوت والَفوات: ومصدره ا وهم قالومه
  .الفٓوت وزادوا الَفٔوتان: ولفظوا األول

  .انفات للمطاوعة: وبنوا منه
وهم قـالوا   ،َتةالَفْو: واسم املرة والواحدة

  .ةۤتالفٓو
  .وفّوت وتفّوت ،الفوات: انظر

فاتو ْقطـوع الزم   ،ٕفّتك باحلكي: يقولون
  .فات الفوت ،-القطوع: انظر-يدبح لو دبيحة

إذا فات الفوت مـا  : ومن أمثال الكويت
  .بينفع الصوت

تفوت َدّك وتطلع : ]من دعائهم على فالن[
  ).يفرم يف ماكينة الكبة: يريدون(برم

  
كالمو فات من هـاألدن  : ]كنايام من[

  .طلع من هاألدن
كلة ة وال األمابتفوتٓو الفاْيۤت: ]من كمام[

ميـت  .لو كان يف البوم خري ما فاتو الصـّياد .الباْيتة
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الفاتتو شـرية  .السالمة يف اللي فاتوا فوتات فوتات
  .فاتتو بلوة

للحـم عليـه   من فـاتو ا : ]من أمثاهلم[
: تفوت باحليط؟قال لـن ليش ب: قالوا للبسمار.باملرق

  .مالرّص الوراي
 ،يقولون هالغرص فئتـو برغـودين  : ِفَئت

فئت أو فيآت عن : من التركية ،سعره ومثنه: يريدون
واسـتعملوها   ،اجلماعة أو الطائفـة : الفئة: العربية

  .وقّل اليوم استعماهلا ،اعتباطًا مبعىن الطائفة من النقود
  .الفئة: انظر

  .بادأه به: ه باألمرفاحت: عربية: فاَتح
اسم الفاعل من : الفاتح: من العربية: تحالفۤا

  .انظرها .فتح
  .واستمدا التركية والفارسية

  .كما مسوا بفتحي ،ومسوا به ذكورهم
  .فاتٓو: واألكراد حّرفوه إىل

  .ضّد الغامق: لون فاتح أو كاشف: وقالوا
اصـطالح  : )العربية(من الفاحتة: الفاْتٔحة

  .لفاحتة ألا فاحتة املصحفلسورة ا قرآين
  .الفاحتات والفواتح: ومجعوها على

  .ويكثر أن يتلوها يف املناسبات الدينية
ليتلوها  ،الفاْتحة: ويصيح من يقود اجلنازة

  .السامعون على روح املّيت
  : يقول بعض سكان أطراف البلد: فاَتش

  
  
  

بنوا  ،أنته ساِوي البتريدو ،منو عم ْبفاْتَشك
كمـا  -طلب يف حبث: )العربية(من َفَتشاسم الفاعل 

  .-»املنت«يف
  
حتريـف   ،من أمساء نساء األكـراد : هفاۤت

  ).الَعَلم العريب(فاطمة

من أمساء ذكور األكـراد حتريـف   : فاتٓو
  .فاتح

  .فاتو بفت وقاسم بلت: ]من كمام[
اصطالح جتاري للصحيفة يكتب : الفاتؤرة

: يطاليـة من اإل ،فيها اسم البضاعة وسعرها وعددها
FATTURA.  

  .الفواتري والفاتورات: ومجعوها على
ــريب  ــع العلمــي الع ــا ام وضــع هل

ومل يسـتعملها   ،أو صحيفة احلساب»القنداق«كلمة
  .أحد
  .القنداق: انظر

  .انظرها.أو الڤاتيكان: الفاتيكان
: -وتسهل مهزا-فاجأه: من العربية: فاجا

  .رًاأحدث معه ما ليس منتظ ،أتاه بغتة ،هجم عليه
املنقـاد  : الفـاِجر : من العربيـة : رالفاۤج

وهم يستعملوا لبذيء اللسـان   ،الزاين ،للمعاصي
  .أيضًا

  .وهم رّدوا ،الُفّجار :واجلمع
  .وهم سّكنوا ،الفاِجَرة: ومؤنثه
  .وهم سّكنوا ،الفاِجرات: ومجعه

  .الفاجر هجرو وال َفجرو: ]من أمثاهلم[
نـث  مؤ: الفاِجعـة : من العربية: الفاْجعة

  .احلادث الذي يوقع البالء: الفاجع
: وهم قالوا ،الفاِجعات والفواِجع: واجلمع
  .عالفاْجعات والفواۤج

  .فاِجعه وفاِجعه يل: واستمدت التركية
  
انتشرت : فاح الزهُر واملسُك: عربية: فاح

  .وهم أطلقوا ،وخصه األكثرون بالريح الطّيبة.رائحته
 :ويف السـريانية .يفوح ويفيح: ومضارعه

  .َفح: ويف الكلدانية ،ٓفح
أي (طعميتو فاح ،أكلتو راح: ]من أمثاهلم[

  ).انتشر ذكرك بالكرم
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مـن   ،غـال فـاحش  : يقولون: شالفاۤح
  .الشيء الكثري ااوز القْدر: الفاِحش: العربية

عـدد   ،ظلم فاحش ،ِغَنى فاحش: يقولون
  .فاحش

أطلقوها على الطبيخ املركب من : الفاْختّية
  .صل والبندورة مع اللحمالباجنان والب

الكّبـة  : وقد يضاف إليها الكّبة فتسـمى 
  .بفاختّية

وحمتمل يف تسميتها بالفاختّية املعاين العربية 
  : التالية

: )أو السـاطور (أا من فخته بالسيف-١
  .يريدون هنا قطع حلمها ،ضربه وقطعه
: يريدون ،كشفه: أا من َفَخت اإلناء-٢

  .ملعرفة النضوج من عدمه
قطعة : أي(أا من َفّخت الطّباخ الِفدرة-٣

  .َنَشلها: من القدر)اللحم
ضرب مـن احلمـام   (أا من الفاختة-٤

سـت  : ياكرمي ويف حلـب : يسمى بالشام )املطوق
أصـل حلمهـا   : يريدون ،الُفختّية: الروم ويف العراق

  .مث أطلقت ،حلم هذا الطريكان من 
ــاخر ــة: ف ــاخره: عربي ــه يف : ف غالب

  .وهم سّكنوا ،َتفاخر: هومضارع.الفخر
  اسم الفاعل : الفاِخر: من العربية: رالفاۤخ

  
  
  
  

  ....متّدح وَتباَهى مبال أو جباه أو: من فخر
فاخر وفخـري وفخـر   : ومسوا ذكورهم

  .الدين
وبيتو ممدود مّد فاخر  ،ويقولون طعام فاخر

  .فيستعملوا على أنه إنسان يفخر ويعتز مبرتلته... و
  .الن شي فاِخريف: ]من توريام[

الطني املشوي : بنوا من الَفّخار: الفاخورة
  .على فاعولة للداللة على معمله

: ونسبوا إليها فسموا من يشـتغل فيهـا  
  .الفاخوري

ويف  ،الفـاخوري : َفْحـرآ : ويف السريانية
  ).كالمها باحلاء املهملة( َفْحَرا: الكلدانية

لوال الكاسورة ما عمـرت  : ]من أمثاهلم[
  .الفاخورة

: فالن متل الفـاخوري : ]من تشبيهام[
يريدون أنه يتصرف (كيف مابريد برّكب أدن اجلّرة

يسمع ما يهمه مساعه ويتصامم : وقيل ،حسب ذوقه
  ).عن غريه

أنـا  -!يـاخيو -هالدوا بفيد: يقولون: فاد
فاد املاُل : عربية ،ومريت جربتو وفادا ،جربتو وفادين

: علون معناهوهم يعدونه بنفسه وجي ،ثبت له: لفالن
  .نفعه

فائدة وإفـادة وإفـاد   : واستمدت التركية
  .َمرام

احلاج فاتح املرعشلي فاَدى : يقولون: فاَدى
 ،استنقذه: فاداه: عربية ،كلنا منعرفا ،بروحو وْبمالو

  .انظرها.وهم يستعملوا مبعىن فداه
ومصيبتو  ،مصروفو فادح: يقولون: الفادح

  : الفاِدح: من العربية ،فاْدحة
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اسم الفاعل من فدحه اِحلمل واألمر والدَّين 
فـار   ،غلت: فارت الِقدر: عربية: فار .أثقله: واهلّم
  .نبع من األرض وجرى: املاء

وهـم   ،... الَفْور والَفـَوران و : ومصدره
  .»الفٓور«قالومها بلفظ األول
  .الٓفورة: الَفْورة وهم قالوا: واسم املرة

  .ثار: ويدانيها يف العربية
  .َفر: ويف الكلدانية ،ٓفر:  السريانيةويف

  .فار دّمو من قهرر: يقولون
وفـوْرة الشـباب    ،شّب وفاير: ويقولون

  .واقطاع خرب
  .عم بفور وبغلي: ويقولون

  .فورتو متل فورة الشخاخ: ]من كمام[
 إذا فارت القهوة وانكّب: ]من اعتقادهم[

  .مّنا بكون بّدو جييك رزقة
  .ه فايرة ابعيد عّناۤيرۤيإذا ك: ]من كمام[

: -وتسـهل مهزتـه  -الفأر: عربية: الفار
 وتسهل مهزتـه -الفئران: واجلمع.القواضممن  دويّبة

  .وهم سهلوها
  .سهلواوهم  ،الفأرة: والواحدة

  .وهم سهلوا ،واجلمع الفأرات
  .والفار منتشر يف مجيع األرض

منها أنـواع عديـدة يف    ،وأنواعه كثرية
  .الصني

ون الفأر فقط يف الصـني  ويتخذون من عي
  .شوربة عيون الفار

ويلعب األوالد باحلصى فيلقوا ويتلقفوا 
   ،جيم حّطْه: بني باطن الكّف وظاهره قائلني

  
  
  
  

عزمنـا شـيخ    ،دحبنا الفـاره  ،حلم القّطْه
  !نّطي اقمزي يافاره ،احلاره

  .٤٧٧ص ٩٠س: انظراملقتطف
  .٦٦٦ص ١٠ج: وانظراية األرب للنويري

  .ان للجاحظ يف فهرسهواحليو

مرّضـع  : ويسمون من يأكل باكرًا جـداً 
  .الفار

الفـار  : أربعة خلقوا للفساد: ]من أمثاهلم[
ويف (أجنس من فار احلبس.واجلراد والعرب واالكراد

يا أنذل من «:  ١٢٢ »أيب القاسم البغدادي« حكاية
ت الفارة ما وسعا درخوشـا سـحبۤ  ).»!فأر السجن

املثل على لفظ يدانيـه يف   وورد هذا(ة وراهإمكنۤس
جٓور القط وال .١٤ص»حكاية أيب القاسم البغدادي«

رّبي قط بياكل فارك رّبي كلب حبـرس  .عدل الفار
دارك رّبــي ابــن آدم خبــرب ديــارك وبفضــح 

البخاف من أكل القط الفار بتاكـل لـو   .أسرارك
اهللا قالت : الفارة وقعت مالسقف قالت ال القطة.أدنو
منـام القطـاط   .ألف خري من أهللاأنيت افرقيين و: ال

السبع إذا كـرب بتلعـب   .اللذيذ مسا عم بتمطر فار
إذاتصاحلوا القطاط والفريان ياتعس .بشواربو الفريان

فارتني ما بسـعوا  ).ألنه كان يبيع دواء إبادا(العطار
خدي لرية وبوسي إيد القط : قالوا للفارة.بدرخوش

يف عيد .قالت لن األجرة مليحة بس الدورة عالبسلم
  .الرببارة النهار طولو بطول الفارة

فارتني بزقزقوا وأبو بريص : ]من كمام[
البلد ماهي  ذا أبو احلصني بربط والفارة بتفكإ.بغّني
الفارة شـافت  .قّدا قّد الفارة وحّسا مّال احلارة.بلدي

  .سعيدة وبردون: جردون قالت لو
شو بدا تاكل الفـارة  : من كمات لبنان

  .حلّدادمن دكان ا
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فار احلبس مابشوف خبز : ]من كنايام[
  .لعب الفار بعّبو.عشر نسوان ماخبنقوا فار.بيتو

فار بري طويل الذنب يتلـف  : فار احلقل
  .احلقل ويكافح
  .الفار: انظر: الفأرة
أطلقت على الرندج الصغري ألنـه  : الفأرة
  .يشبهها شكًال

أطلقوها على شيئني يشـبهان  : َدَنب فأرة
  : غالظة مث دقة ذنبها

  .أطلقوها على املربد املخروطي الشكل-ً ١
: يريـدون  ،حيط دنب فارة: يقولون-ً ٢

أحد طرفيه عريض الكّلني وطرفه األخر دقيق حسب 
  .ماساعدت األرض
راكـب  : الفـاِرس : من العربية :سالفاۤر

  .ومل يسمع فارسة ،شجاع: رجل فارس ،الفَرس
فـالن فـارس ميـدان    : ]من استعارام[

  ...النحو
  .َفٔرش: ويف العربية

: واستمدا الربتغالية من العربيـة فقالـت  
ALFERES.  

اإلبرة بإيد البنت متـل  : ]من تشبيهام[
  .الرمح بإيد الفارس
  .الشيخ فارس: انظر: سالشيخ فاۤر
مـن  : الفاِرسـي : من العربية: الفاْرسي

  .ينتسب إىل أمة الفرس
  .سّيةالفاْر: وهم قالوا ،الفاِرسّية: مؤنثه

لغة بالد : الفاِرسّية: من العربية: الفاْرسّية
  .فارس

  
  
  
  

يريدون قـتًال  ،قتلو فارط: يقولون: طفاۤر
اسم الفاعل من َفـَرط  : من العربية،حقيقيًا ال جمازيًا

  .عجل مبكروه: عليه
  .الفاروطي: انظر

وقعـت  : يريـدون  ،َفرط الفارط: يقولون
  .الفاجعة

ومطاوعه .عنهانفصل : فارقه: عربية: َفأرق
  .وهم سّكنوا ،َتفارق: العريب

ال .الدقن البّدك ْتفارقا شـّقا : ]من أمثاهلم[
  .َبحّبك وال َبفارقك ابروك قدامي ألخانَقك

اسم الفاعل : الفاِرق: من العربية: قالفاۤر
  .انظرها .من فرق

بني هالبضاعتني يف فارق ماألرض : يقولون
  .للسما

اري املقيم واهللا العظيم الب: ]من أقسامهم[
  .الَنَوى من اللي عالعرش استوى فارق احلب

العالمة «: يكتبون يف اُهلّوية: العالمة الفاْرقة
العالمة اجلسـمية اَخللقيـة متيـز    : يريدون »الفارقة

  .صاحبها عن غريه من الناس
وذكاه  ،إيدو فاروطّية: يقولون: الفاروطي

  .انظرها.بنوا على فاعول من الفارط ،فاروطي
  .مفرطاين مبعناها: ولونوقد يق
لقبت العرب بالفاروق ملن يفرق : فاروق
: واستمدوا منها تسمية ذكورهم ،بني احلق والباطل

  .فاروق
  .جنا ،ظفر: عربية: فاز

  .الفٓوز: وهم قالوا ،الَفْوز: واملصدر
  .انفاز للمطاوعة: وبنوا منها

  .*فاز باللذة اجلسور: ]من أمثاهلم[
 

                                                
  : قال سلم اخلاسر - *

  من راقب الناس مات مهًا
  وفاز باللذة اجلسور         
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َمـَزمن  «فوـا إىل وقد حير: فاَزٕمن ٔصّلى
أطلقوها علـى ضـرب مـن املسـتعطني     : »صّلى

فـاز  «: يستعطون يف العاشورا وينشدون أمام الدور
من صّلى على تاج الُعال طاها النيب يااملصطفى جـدَّ  

وا هؤالء املستعطني مبطلع أنشـودم  ومس ،»اُحلسني
  .الكلب»َعْوَعْو«هذه كما يسمي الطفل

يقـودهم  عميـان   ةوكان عدد هؤالء ثالث
  :لذا جاء فيهم اللغز التايل ،أعور

مجاعة بتمّن إجرين بـأربع  : ]من ألغازهم[
  !روس بفرد عني ٕمٕنن هدٓول؟يانور العني

 ،ويزعمون أم يكونون لصوصـًا غالبـاً  
  :يقولون يف إنشادهم

  -!ياعباس-ما قلت للك
  انشول الفاس من ورا الباب      

  :ويرّد على قائدهم األعور البقية
  ....فاز من صّلى على ،نشلناه ولك

  :وآخر نشيدهم
  ومن مّية زمزم يسقيك  عطينـا اهللا يعـطيك

  )الزنيايه(يابن)توب(يا   )حريك(أبوك اللي)ينال(
  :ويلفظون البيت التايل

  .ياكلب يابن الصرمايه(    )  ينعل أبوك اللي 
آلة : -وتسهل مهزته-الفأس: عربية: الفاس
  .لكسر اخلشب

: وهـم يقولـون   ،... و الفؤوس: واجلمع
  .الفوس

  .ويف الكلدانية مثلها ،فوستٓا: ويف السريانية
احلوق بالفاس وال تعتـاز  : ]من حكمهم[

  .للناس
ضـرّيبة  : وقرية املغاولة يسميهم جرياـم 

يؤذون غريهم : يريدون ،والواحد ضرّيب فاس ،فاس
  .فيقطعون أشجار كرومهم ليبيعوها حطبًا

  
  

  :]من شعرهم[
ـّبهتو ْببنيان     يف مرصوص ويف فلتـان                                                                                    العاَلم شـ

  بصري أكون أنا غلطان     احليط العاطل بدو فـاس
  .»القازمة«استعمل الفاس مبعىن 

اسم الفاعل : الفاِسد: من العربية: دالفاۤس
  .انظرها .من َفَسد

  .فاِسد: استمدت التركية والفارسيةو
اسم الفاعل : الفاِسق: من العربية: قالفاۤس

  .انظرها .من َفَسق
ا األمم اإلسـالمية كاصـطالح   واستمد

  .ديين
  .وهم رّدوا ،الُفّساق: واجلمع

بنوا من الفاسـد علـى وزن   : الفاسودي
  .واطلقوها على من ينّم ويوصل األخبار ،فاعويل

  .دّيةالفاسو: ومجعوه على
مـن   ،ممن قرى حلب يف حـارۤ : فاسوق

: كما يرى األب أرملة يف ،القّطاع: ٓفسوقٓا: األرامية
  .١٩٠ص٣٨س: املشرق

ويرى األب شلحت أا مبعـىن القـاطع   
  .٦٨ص: حلب .وقد تأيت على معاين كثرية ،والنّحات

أقام  ،حممد بن احلسن أبو عبد اهللا: الفاِسي
  .ريهج ٦٥٧مات س ،يف حلب وله مؤلفات

عجني لوا ،ت الكازوزةفاۤش: يقولون: فاش
  .ٕفّش: جرفحكاية صوت املن ،اختمر وفاش
فاش عوّچ  ،ما غرق االبريق: يقولون: فاش

  .انظرها.حتريف شاف ،املي
  .استمّر ،مكث ،بقي: ٓفش: ويف السريانية

 ،الفاشسـتية : والنسبة إليهـا  :تسالفإش
  :ويف الفرنسية يلفظون ،FACISET: إيطالية
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نظام قام يف إيطالية بني سـنة  : شيستفا
  .مبدؤه أن حيكم البالد حزب واحد ١٩٤٥و١٩٢٢

على فاعول -انظرها-بنوا من فّش: الفاشوش
  .للواهي الذي فرغت منه ريح القوة

الضعيف الـرأي  : الفاشوش: »الرائد« ويف
  .والعزم

طّلعنا عـاملنقوش طلـع   : ]من كمام[
  .فاشوش

ادل املشتري أطلقوها على معىن ج: لفأص
البياع يف سعر البضاعة إىل أن يتفقا على مبلغ يكون 

  .احلد الفاصل
وضعها احملـدثون علـى هـذه    : ةالفاْصۤل

من عالمات الترقيم للداللة على الوقفة »،«: العالمة
ومسوها الفاصلة ألا تفصل بني األجـزاء   ،القصرية

  .املتعددة للجمل
 ،َفٓصــٓال: فقـالوا  ،وجـاراهم السـريان  

  .َفَصَال: فقالوا ،لكلدانوا
: أو الفاصـلة املنقوطـة  : ة بنقطةالفاْصۤل

من عالمات »؛«: وضعها احملدثون على هذه العالمة
طول من وقفـة  قيم للداللة على الوقفة اليت هي أالتر

  .الفاصلة
وضعها احملـدثون علـى فتـرة    : ةالفاْصۤل

االستراحة يف السينما ودور الغناء وحنوها تفصل بني 
  .و منظرين أو غناءيندورين أ

فاصـله  : واستمدت التركية والفارسـية 
: ذي الفاصلة وفاصله سـز مبعـىن  : وفاصله يل مبعىن

  .دون فاصلة
  .فاصله: كما استمدت الفارسية

ــوليّۤ ــوْلية: ةالفاص ــا  ،أو الفاص ورمسه
بقلة من فصيلة اللوبيـا تؤكـل   : فاصوْليا»الرائد«يف

  .مطبوخة باللحم كثريًا وبالزيت قليًال
  
  

  .اللوبيا: واللبنانيون يسموا
  .وتبلغ أنواعها حنو اخلمسمائة نوع

وانظـر   انظرها.الفاولة: وحلب تسميها أيضًا
  .٢٠١ص ١٦س: جملد الضاد

: نواعها الفاصولية الطويلة يسـموا ومن أ
  .»عاْيشة خامن«

 ،وال ذكر للفاصولية يف كتب املفـردات 
  .ويرجح أن أصلها من أمريكا
فاصوليه أو : ا من التركيةواستمدينا لفظه
  .FASOULIA: فصوليه عن اليونانية احلديثة

إن العرب عرفوها وزرعوها ومسوها : وقيل
  .اللوبياء

  .وقال إا إفرجنية ،فاها: واإلدريسي مساها
  .FAGIUOLO: ويف اإليطالية عن اليونانية

  .FASÉOLE: ويف الفرنسية
  .٨١ص٤٧و س ٦٠١ص ٤٥س: انظر املقتطف

  .حرير يافاولة: ]ياعهاوينادي ب[
  :]ومن معارضات الزيين[

  وفول الغّض يف حلم طريٍّ
  ويربُقنا كذاك الفاصلّيا

من  ،نسيج صويف خمطط غليظ: الفاصٓون
  .FACONNE: نسيةعن الفر ،فاصونه: التركية

كُثـر  : فاض املاء والسـيل : عربية: ٔفاض
 ،شاع: فاض اخلُرب: وجمازًا ،وكذ كل سائل ،وسال

  .ثر وزادك: وكل شيء
وهـم   ،... الَفْيض والَفَيضان و: ومصدره
  .قالومها بإمالة األول

الُفيـوض  : ومجعوا هذين املصدرين فقالوا
  .وهم قالومها مع إسكان األول ،والَفَيضانات

  .الُفيوضات: ومجعوا اجلمع فقالوا
بفيض  ،فايض عن احلاجة: ]من كالمهم[
  .عن اللزوم
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 ،الفضـل فاخره يف : فاضله: عربية: فأضل
  .حكم بفضل أحدمها: بني الشيئني

 ،ٔضل بني طبخ مريت ومرتٓوفٓو: وقد يقولون
  .يريدون فاضل

اسم الفاعل : الفاِضل: من العربية: لالفاۤض
  .زاد يف الفضل: من َفَضل يفُضل وفِضل يفَضل
  .الٕبفَضل: ومضارعه عندهم
  .لفاۤض :ومسوا ذكورهم

ياحضرة الزميل «فيقولون يف: ]ويتندرون[
  .ياحضرة الزمبيل الفاضي: »الفاضل

أطلقوها على  ،من مفردات البدو: رالفاۤط
اجلمـل الـذي   : من الفاطر العربية ،الناقة اليت التلد

  .طلعت نابه
ج كني حجۤيت يف دكۤااندۤحب ةاليوم :يقولون

  .واهللا ْبتْتنّوف عالغنم ،ياسالم عليها ،فاطر
اسم الفاعل مـن فضـا   : عربية: الفاضي

  .خال: املكان 
حكـم   ،كـالم فاضـي  : ]من كالمهم[

عـم يشـتغل    ،شغلة فاضـية  ،وعد فاضي ،فاضي
  .بشتغل عالفاضي وعاملالن ،عالفاضي

عم بلعـب   ،أنا مشغول رو لعند الفاضي
يّدعي ويتمدح كـذبًا كـاملقص   : يريدون(عالفاضي

  ).الذي حيركه احلّالق دون قص
العندو جّرة فاضية : ]وينادي بياع اللفت[

  !يالفت
  .ة ٕمْنْشحةاإليد الفاضۤي: ]أمثاهلم من[
متل أم العروس فاْضـية  : ]من تشبيهام[

 ،)أو البنـدق (كالمو متل الفستق الفاضي ،مشغولة
  .احلب بال أمل متل البدق الفاضي

زوجة علي ومنـها  : ة بنت الرسولفاْطۤم
مبعـىن  : فاِطَمـة : عربيـة  ،كل من ينتسب إىل النيب

  .املفطومة عن الرضاع
  

  :]زجيهممن أها[
  فاطمة بنت الرسول    صفوردور دور يا َع

  مكتوب عباب اجلّنة  حّنا شـــايلة متر
  اياهـعمنا ـاهللا يط    واجلنة ما أحالهـا

  ـاب اجلنة لإلسالمب  ــاركفباب النار لل
استمدوها من اسم بنـت الـنيب   : ةفاطۤم

  .املتقدم ومسوا ا إناثهم
  .انظرها.فّطوم للتلطيف: وبنوها على فّعول
  .انظرها.مةوفطۤي ،مفطۤي: وصغروها فقالوا

يريـدون أن   ،فاطمة بنت فّطوم: ويقولون
  .األمر معروف لدى العموم

اسم الفاعل : الفاِعل: من العربية: لۤعالفۤا
وهم أطلقوها على من يعمـل يف   ،-انظرها-من فعل

  .احلجارة والبناء
  .الْفعول والْفعولة: ومجعوه على

  .الفعول: انظر

قال بعض أئمـة  : »املقتضب القول«ويف 
الطـني   ةلصفة غالبة على عم: -حمركة-الَفَعلة: اللغة

  .واحلفر وحنوه
ــريانية ــٓال: ويف الس ــل: ٓفْع ويف  ،العام

  .َفْعَال: الكلدانية
اهللا بغّير الْعقـول تٕتـرَزق   : ]من أمثاهلم[

  .الْفعول
داللة على من لاسم مصوغ ل: اسم الفاعل

  : قواعده.نامي: فعلأو قام به  ،لۤكۤآ: قام بفعل
من كل : بۤكبس ورۤاك وعۤاۤربۤا: حنو-ً ١

  .اسم للفعل الثالثي يكون وزنه فاعل
كـل   من: م وطالب وواقفٔقاۤي: حنو-ً ٢

-اسم فاعل للفعل الثالثي فاؤه من أحرف التفخـيم 
شـذ  .ليكون وزنه ٔفاۤع-تفخيمها: يف األليف انظرها
  .كبب ورۤاۤطخۤا
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مـن  : وغايب ورايحم وَهامي َناۤي: حنو-ً ٣ 
كل اسم فاعل للفعل الثالثي األجوف تقلب عينـه  

  .ياء
من كل اسـم  : جج وشاببحۤا: حنو-ً ٤

  .فاعل للفعل الثالثي املضاعف بفك إدغام عينه بالمه
  .وشذ احلاّج والشاّب فإما جيوزان

من كـل اسـم   : ب ْمقاتلْمَجرّۤ: حنو-ً ٥
على  فاعل للفعل الذي جتاوزت أحرفه الثالثة يكون
  .وزن مضارعه بإبدال حرف مضارعته ميمًا ساكنة

رم مْندفع ْحمترف مْتحـارب  ٕمۤك: حنو-ً ٦
من كل اسم فاعـل للفعـل الـذي    : ْحممّر مْستخرب

جتاوزت أحرفه الثالثة وتال ميمه السـاكنة سـكون   
  .يبدل سكون ميمه رّدة

: مالحظة عن القاعدة اخلامسة والسادسـة 
وتكون امليم  ،ل وفاعلتكون امليم ساكنة يف وزن فّع

يف وزن : أي ،مردودة يف ما سوى هـذين الـوزنني  
  .أفعَل وانفعل وافتعل وتفاعل وافعّل واستفعل

 ،عـاله : فاق الشيُء الشيَء: عربية: ٔفاق
رجـح  : فالنًا بالفضل والعلـم واألدب  ،كان فوقه

  .عليه
هّيه سـّنة  : االقَوى بفوق عغريو: يقولون

  .أهللا
صـيغة مبالغـة مـن     الفّويق: وبنوا منها

  .انظرها.فايق
إي احلمد هللا  ،يقولون فاق من نومو: ٔفاق

استيقظ السكراُن : حتريف أفاق: !على قيامك سيدٓو
   ،عاد إليه وعيه: املغمى عليه ،صحا: من سكره

  
  
  
  
  
  

  .ثاب إليه عقله: انوُن من جنونه
  .قانئقة والَفَيالۤف: ومصدره عنهم
  .انظرها.الفايق: واسم فاعله

إميت فاق على حالو؟ملـا  : ]من كالمهم[
  .فرط الفارط
  .نة عند الَعليق بتفيقفال: ]من كمام[
الكويسة كويسة من فيقـة  : ]من أمثاهلم[

األبيض أبيض لو .مناما والبشعة بشعا من طلعة ّمحاما
  .ل كل يوممسر أمسر لو ختّسفاق من النوم واأل

وحق الناموا ومـا فـاقوا   : ]من أقسامهم[
  ).األموات أي(

ن أترغب أ: س؟يسألهبتفاۤق: يقولون: ٔفأقس
األخـرى   رنلعب يف لطم بيضيت ببيضتك واليت تكس

  ترحبها؟
 ،أبـو البيضـة التفاْقسـوا   : ]من أمثاهلم[

  .يريدون الختّسر الفقري
أطلقوهـا علـى    ،ةأو الفّقوۤس: ةالفاقوۤس

األنبوبة اخلشبية خيرطها اخلّراط وهلا مـَدك يـدخل   
يف طّيها -الالقومة: ويسّمى-ب املعلوكالقّن األوالد به

ك بعنف فتخرج من الطـرف  دمث يسوقها امل ،بعنف
  .الثاين بفرقعة يتسّلى ا األوالد

  .الفاقوسات :معجلوا
  .ةاْملٔطْقٔطقاۤن: ويسموا أيضًا

  .املرا فاقوسة ابليس: ]من استعارام[
: الفاِكَهة: من العربية ،ةۤيأو الفاْك: الفاْكهة

كان أو يابسًا كـالتني  ماُيتنّعم بأكله رطبًا  ،ثمركلهال
  .عنب والرطب والرمان وحنوهاوالزبيب وال
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  .هۤكالفوۤا: وهم يقولون ،الَفواِكه: ومجعها
  .الفاكية التالية: انظر

  .ٕكهة بستاينٕكهتنا وفۤاولدى اإلضافة يقولون فۤا
واجلمـع   ،الفاْكهـاين : ويسمون بـائع الفواكـه  

ألنه كان ال  ،الطّواف: ايغلب أن يقولوو ،الفاكهانّية
لبيع الفاكهة بل ُيطاف ا على ظهور  ةان خاصدك

  .احلمري والبغال
  .٣٦٢و٢٢٨ص١١٧س: انظر املقتطف

  .١٥٥ص٢ج ٧الد: وجملة اللسان العريب 

النار فاكْهة الشتا واملا : ]أمثال الباديةمن [
ك واجلوخ ملبوس األمارة واملا ْيصّد ،ْيصّدك يصطِلي

  ).يظنون أم يسجعون(يشتِري
  !رك ياجنينتناْمَعاهللا ْي: ]من كمام[

 يوردونـه للتـهكم بكلمـة   (كل الفواكه فيكـي 
  .)»فيكي«

  .لغة هلم يف الفاكهة املتقدمة: هالفاْكۤي
كيتنا وفاكيـت  فۤا: ولدى اإلضافة يقولون

  .بستاين
  .ِكيالْفوۤا: ومجعوها على

وتطوان يف املغـرب األقصـى تسـمي    
  .الفاْكَي: فاكهةال

ضّد : -وتسهل مهزا-الفأل: عربية: الفال
وهـم   ،فاالت: وهم جيمعونه على.الشؤم أو الِطَيرة

أطلقوا الفال على كشف ماحدث وحيدث اآلن ويف 
  .فهو كالتنجيم واملندل وضرب الرمل ،املستقبل

ماهرون جـدًا يف   والقرباط نساء ورجاًال
ح الفال يف النواحي يؤثرون لدى القيام بفت ،فتح الفال

اليت يتقنون التصرف ا مبا خييل إليـك أنـه نـيب    
  واَمسك؟والفال ناويه  ،وكاشف الغيب وأمني السر

  
  
  
  

وإذا .إال منشان غريك؟وبّيض الفال بربغـود  منشاَنك
علموا أن قاصدهم غين وهو بسيط أوقعوه يف خسائر 

يف املوضع الفالين كرت : كأن يقولوا له: مالية فادحة
وما  ،وهات املبالغ للبخور ،يطلع إال على وجهكال

بـات  وبّدا حجۤا ،قطع هالبخور بّدو فالن خبور غايل
وهّلق فهمت ليش ما عم بتصـري   ،وتالوات وعزامي

  ...إي هاد بّدو ،الزم نعزم كبري اجلن
والبشر عمومًا اليـزال يعتقـد بالسـحر    

ولعل املغرب األقصـى أكثـر   ... والعزائم والفال و
علـى أين رأيـت    ،ًا كما ملست يف سياحايتاعتقاد

  .ن يف ما تقدمباريسيات يعتقد
  .فّتاح الفال: ويسمون من يقوم بفتح الفال

فال وفاجلي وفـاجليق  : واستمدت التركية
  .مبعىن حرفة فتح الفال

  .فال: واستمدت الفارسية
البدشروه احلرامّية بياخدوه : ]من أمثاهلم[
وساد هذا ( األطفالخدوا الفال من مت.فّتاحني الفال

يف سورية ولبنـان والعـراق   -على لفظ يدانيه-املثل
  ).ومصر

 ،أطلقوها على لعبة ورق الشـّدة : الفال
  .يقوم ا العب وحده يف أربع شّدات قصد التسلي

  .وأنواع الفاالت كثرية
: الفـاِلج : من العربية عن اليونانية: جالَفاۤل

  .هداء يبطل معه إحساس أحد شقي البدن وحركت
: واستمدت الفارسية والتركية من العربيـة 

  .فاِلج
  :ويف الكلدانية ،ٓفْلجٓا: ويف السريانية
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  .)واجليم فيهما تلفظ كافًا(َفْلَجا
يريدون األمـر  (فاجل ال ْتعاجل: ]من أمثاهلم[

  ).الذي ال جتدي فيه الوسائل
مرتل كبسـولة  : فاْلَيه: من التركية: ةالفاۤل

  .دفعاألسلحة النارية حىت امل
  .الفاالت: ومجعوها على

 ،طلعـت عليـه الفالـة   : ]من كنايام[
انفجرت الكبسولة مـن خلفهـا وذّرت   : يريدون

يقولوا يف مـن عـاد    ،بارودها املشتعل على وجهه
  .عليه عمله بالسوء
أطلقوها على اجلزء األعلى من : ة البّبٓورفاۤل

طّباخ القاظ الذي فيه ثقب ينبعث منه البترول خيطًا 
  .اندفاع بتأثري اهلواء احملقون فيهب

: مــن اإليطاليــة ،أو فاميليــا: فاميلَيــْه
FAMIGLIA:األسرة.  

، وفاميلـت صـاحبو   ،فاميلتو :ويقولون
فيحذفون الياء األخرية وجيعلون اهلـاء تـاء لـدى    

  .إضافتها
  .الفاميليات: علىوجيمعوا 

: واستمدا العربية من اإليطاليـة فقالـت  
  .ْلَيةَفۤم

  .الفاين: انظر :الفان
من : شغلك كّلو فانصو: يقولون: الفاْنصٓو

  .غري حقيقي.FALSO: فاْلصو عن اإليطالية: التركية
 ،التمويه ،املزّيف: FALSE: ويف اإلنكليزية

  .التقليد ،التضليل
: مولدة عباسية مـن اليونانيـة  : الفانوس

FANOS :يه املصباحوعاء زجاجي يكون ف.  
  .الفوانيس: واجلمع

ــاجم «ن دوزي يفوأظــن أ ــة املع تكلم
  .الفواِنس: أخطأ إذ زعم أن مجعه»العربية

  
  

  .اِملنيار أو اُملنوار: فصيحه: »منت اللغة«ويف
ومثلها  ،فانوس: ويف الفارسية عن اليونانية

  .يف التركية
ويف  ،ٓفنسـآ : ويف السريانية عن اليونانيـة 

  .َفنَسا: الكلدانية
  .َفَنس: ويف العربية

أنـا  : قويل »أغاين القّبة«وجاء يف كتايب 
 ،أهيم بتسابيحي من مرفه إىل مرفـه  ،ُقمري الفجر

  .أشغل فوانيس املرح يف ضفاف احلياة
: وضعت حديثًا لكلمة: الفانوس الٕسحِري

LANTERNE MAGIQUE جهاز فيـه نـور   : نسيةالفر
كهربائي قوّي خيترق شريط السينما ويعكس صوره 

  .على الشاشة البيضاء
 ،اسم الفاعل مـن فِنـي  : يةعرب: الفاِني

  .الشيخ اهلرم: وجمازًا
مرتبة عليا يفـىن  : صطالح الصويفويف اال

  .باهللا فيها الصويف
واستمدت األمم السـامية كلـها هـذا    

  .اإلصطالح الصويف
  .ويف محاة بيت الفاِني

: فانَله عن اإليطاليـة : من التركية: يَلهالفاۤن
FANELLA : مـا  نبات متسلق يغزل وينسج من مثره

كـا  ريأصـله مـن أم   ،يلبس على اجلسد مباشـراً 
  .االستوائية

: ويف اإلنكليزيـة .الفانيالت: ومجعوه على
VANILLA :٩٤٢ص ١٩س: انظر املقتطف.  

: عربيـة : من مفـردات الثـاقفني  : الِفَئة
  .الطائفة ،اجلماعة

  .الفئات :واجلمع
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فئت وجعلتـها  : واستمدا التركية وقالت
وال نرى ( ،الطائفة من النقد: مبعىن الثمن والسعر أي

وقل اآلن استعماهلا يف  ،-فئـت : انظر-هذا ااز حسنًا
  .حلب

حادثـه  : فاوضه يف األمر: عربية: فأوض
  .وذاكره فيه

وهــم  ،َتفاوضــوا: ومضــارعه العــريب
أو  ،شان الصلحةن عم بتفاوضوا م: يقولون.سّكنوا

  .شان يساوواال تسويةن عم بساوو مفاوضة م
  .انظرها.لغة هلم يف الفاصولّية: ةالفاْوۤل
وتسـّهل  -الفاِئـَدة : من العربية: ةالفاْيۤد

مااستفاده اإلنسان وغريه ممـا يعـود عليـه    : مهزا
  .بالنفع

 ،ومنه استعملوها للربـا  ،الزيادة: والفائدة
  .انظرها.الفايظ: كما قالوا

  .الفوايد: وهم قالوا ،واجلمع الفواِئد
ذو : ده مندفائدة وفائ: واستمدت الفارسية

  .الفائدة
دون : فائدة وفائده سز: تمدت التركيةسوا

: وفائـده لنمـك   ،ذو الفائـدة : وفائده يل ،فائدة
  .االستفادة

واستمدت القرواطية من التركيـة فائـدة   
  .VAJDA: فقالت

  : والفائدة مبعىن الربا نوعان
وهي املبلـغ الـذي   : الفائدة البسيطة-ً ١

  .يعطى على رأس املال
وهي املبلـغ الـذي   : دة املركبةالفائ-ً ٢

  .يعطى على رأس املال وفائدته
  .مراحبه جي: ومست التركية املرايب

پايـدٓوس عـن   : من التركية: الفاْيدٓوس
ترك العمل لالسـتراحة   ،العطلة: FIDHOUS: اليونانية
  .أو ملناسبة

  

  .فودسنا: وبنوا منها الفعل
اسـم  : -وتسهل مهزته-من العربية: زالفاۤي

  .انظرها.من فازالفاعل 
ومسـوا   ،ز وفـوزي فـايۤ : ومسو ذكورهم

  .فايزة وفوزّية: إناثهم
-اصطالح تركي مبعىن الفائـدة : ظالفاۤي

اسم الفاعـل  : )العربية(استمدوها من الفاِيض-انظرها
وهلجة حلـب   ،طلقوها على الرباكثر وأ: من فاض

استمدا منهم بلفظها التركي الذي يلفـظ الضـاد   
  .ظاء

  .الفوايظ :ومجعوها على
وهـم   ،فـايظجي : ومسى األتراك املرايب

  .استمدوها منهم
  .الفايظجّية: ومجعوها على

اللي بيتجّوز بالدين ببيـع  : ]من كمام[
  .ظاوالٓدو بالفاۤي
-وتسّهل مهزته-الفاِئق: من العربية: قالفاۤي

  .انظرها.اسم الفاعل من فاق: 
: ومسـوا إنـاثهم   ،فايق: ومسوا ذكورهم

  .فاْيقة
 ،زملة فاين وشغلتو فاينـة : يقولون: نفاۤيال

بأن جعلوها على وزن ) العربية(حتريف الفاين والفاِنَية
 ،فاعل على املعىن اازي من معىن هلـك ومل يـدُُم  

 ،فنا مبعـىن السـّيىء  : تراكدعاهم إىل هذا قول األ
  .ويستعملها الريفيون

ن بطلـع لـٓو   السعدٓو فـايۤ : ]مثاهلممن أ[
لي سعدو فاين بعّضو الكلب وهّوه ال.بالكرشة عضمة

  .عاجلمل
اسم شهر : FÉVRIER: من الفرنسية: رَفْبراۤي

  .شباط
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  .FEBRUARY: ويف اإلنكليزية
  .FEBRUARIUS: ويف الالتينية

ــة  ــن الروماني ــدم ع ــا تق ــل م : وك
FEBRUARIUS. الكّفـارة  : عن اللغة السابينية مبعـىن

  .والغفران
  .َيْبراير: ويف هلجة تطوان

  .الفابريكة: انظر.أو فربيكا: الفربيكه
كسره باألصابع ِكَسـرًا  : فّت اخلبز: َفّت

  .صغرية
: وهـم يقولـون   ،يفّت: ومضارعه العريب

  .ٕبفّت
  .الَفّت: ومصدره
  .الفّتات والفّتيت: وصفته

  .يتةالفّتاتة والفّت: ومجعهما
  .انفّت: ومطاوعها العريب
  .فتفت: وبنوا على فعفع

  .ة يف فّتمبالغ: فّتت: ويف العربية
  .ويف الكلدانية مثلها ،َفت: ويف السريانية

استعملوها جمازًا  ،فّت الورق أو فط: وقالوا
كأن الورق كلـه رغيـف    ،يف توزيع ورق الشدة

  .والالعب جيزئه
أبوه فّت عليه مصاري كترية ومـا  : وقالوا

  .جماز أيضًا مبعىن دفع ،صار زملة
لّسع بـّدو فـّت خبـز    : ]ومن كنايام[

  .الفتفوتة :انظر).هو طفل: يريدون(كتري
 ،ْفالن ال بفّت وال ْبغّمس: ]من كمام[

فـاتو بفـّت   .الحيسن عمًال وال ينفع شيئًا: يريدون
  .وقاسم بلّت
مـن   ،سأل املفِتي وفىت لو: يقولون: َفَتى

  .أبان له حكم الشرع: أفىت له: العربية
  
  

: »فـىت «والعريقون يف العامية يقولـون يف 
  .لو الشيخ يفطرَفدى : فدى

  .املفيت: انظر

 بفِتي عاإلبرة وببلع املادنة: ]من كمام[
  ...).أو بفِدي(

  .مبالغة يف الفاتح: عربية: الفّتاح
  .وهو من األمساء احلسىن

ويالحظ أن من آهلة مصر القدميـة اإللـه   
  .ْپتاح

  .عبد الفتاح: ومسوا ذكورهم
يا فّتاح يا رّزاق يـا  : ومطلع جزو أليف بۤا

يلقنها الشيخ أو اخلوجة !يم يا كرمي يا رحيم يا أهللاعل
  .للولد تلقينًا

يافتـاح  : ويقولون يف مطلع كـل شـيء  
  .يارزاق

  .فّتاح الفال: ومسوا من يزاول عمل الفال
  : يطلقوا على ثالثة أشياء: الفّتأحة

-غالبـاً -املرأة القرباطية: فّتاحة الفال-١
  .تنظر يف الطالع
رأة تفتح املاء من حنّكة امل: فّتاحة احلمام-٢

تراهـا يف   ،احلّمام للنساء وتسّدها بالقومة من اخلرق
قة أحـدمها ذو  د إزارها سيخان تصل بينهما حلقعم

ن ينشب يف الالقومة وجيرهـا  عطفة وكّالب مهمته أ
والثاين مرسل مهمته دفع الالقومة وسـّد   ،ليدفق املاء

املاء كما أا تشرف على عملية مزج  ،جمرى احلنّكة
  .البارد يف الساخن يف خزانة احلّمام

جهاز يقـص تنكهـا   : فّتاحة املعلبات-٣
  .ويفتحها

الفّتاشـة  : »منت اللغـة «قال يف: الَفّتاش
  .اسم للمفرقعة: موّلدة
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يريد باملفرقعة املتفجرات الصـغرية  : نقول
وهناك ضرب من  ،نفجارهات لدى اطي لفافة تصّو

ـ  ها للفضـاء ذرات  الفّتاش تشعل فتيلته فيترامى من
جنومًا أو حنوها بشكل يج وملـون  تتناثر مث  ،نارية

  .تطلق مبناسبات أعياد وطنية وحنوها
  .الفّتاشة: والواحدة
  .الفّتاشات: واجلمع

ولعلـها حتريـف    ،ومل جند للفّتاش أصًال
  .هاأخرج هواء: الَفّشاش من فش القربة

ــبيهام [ ــن تش ــب: ]م ــل  ش مت
  ).يقولوا للتهكم(الفّتاشة

ـ  »وثائق تارخيية عن حلب«ويف  ٩ص ٢ـج

  .رق البارود والفّتاش يف األعراسُأمر مبنع ح: ١٨٣١سنة
  .العرس: انظر

علـة يف  : )العربية( حتريف الَفْتق: الْفتاق
اجللد األسفل الـذي حتـت اجللـد    : أي( الصفاق

ينشق ذه العلة الصفاق الـذي  )اخلارجي ذي الشعر
منـه مـا كـان    بني اخلصية وأسفل البطن فيخرج 

 ،حمصورًا فيه من األمعاء وسواها ويقـع يف اخلصـية  
حزام الفتـاق أو ربـاط   : فيتداركونه حبزام يسمونه

  .الفتاق
عم مبشي متل اللي معـو  : ]من تشبيهام[

  ).أو متل املفتوق(فتاق
اسـم  : مبالغة يف الفاتـك : عربية: الَفّتاك
  .انظرها.الفاعل من فتك
اسـم  : الفاتـل  مبالغة يف: عربية: الَفّتال

وأطلقوها اصـطالحًا   ،الفاعل من فتل اخليط وغريه
احلريري بآخر حريـر أو   على من صنعته فتل اخليط

  .و قصبغري حرير أ
ذو  ،ولفتل احلرير هذا جهاز دقيق الصـنع 

كـان يف   ،دواليب حمكمة منها السريع ومنها البطيء
 ،هذه الدواليب أربعمائة منذ نصف قـرن  من حلب

  .أو أربعة ٣منها  واليوم يشتغل

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

اسـم  : مبالغة يف الفـاتن : عربية: الَفّتان
  .انظرها.الفاعل من فنت
مبالغـة يف  : فّتت الشـيء : عربية: َفّتت

  .فّت: انظر.فّته
ت دريكيش ميّۤ ،ي بفّتت الكبدش: يقولون
  .بتفتت احلصى
 ،خالف أغلقـه : فتح الباب: عربية: َفَتح

: جماز مبعىن فتح له باب اخلري: اُهللا عليه ،لكهامت: البلَد
  .باح له به: سّره على فالن ،...نصره ،رزقه ،عّلمه

  ).وتركخ فتلفظ َپَتح(َفَتح: ويف العربية
  .ويف الكلدانية مثلها ،ْفَتح: ويف السريانية

  .فتح: اريتگويف ملحمات أو
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة

  .َفَتح
فـتح لـو    ،فتح تلفـون : ]ممن كالمه[

فتحت  ،فتح احلنفية ،)عتمادأو ْحساب أو ا(ديكرۤي
فـتح   ،فتح املعّلبـة  ،فتح القطرميز ،الفتاحة احلنّكة

 يـا : ختم الكار وفتح لو شقفة دكان وقال ،الكالم
فتحـوا   ،فتح النار عالعـدو  ،فتح مقص الترين ،هللا

فتحـو   ،فتحوا احلفلة بتالوة عشر مـالقرآن  ،املزاد
فـتح   ،فتح احملافظ اجللسـة  ،فتحوا باسطو ،تٓوسري
فتحـوا اكتتـاب    ،فتحوا قلوع الشـختورة  ،الفال

  .فتحوا طريق لقلعة مسعان ،للمتطوعني
  .عندو مال باليفتح أهللا: ويقولون

  .يفتحوا قربو: قالوا ،فتح: وإذا قال بغيض
  .افتح ّمتك على اخلري: ويقولون
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ينـو  ع ،فالن إيدو مفتوحة: ]من كنايام[
  .بفتح ّمتو وبسّكر عيونو ،مفتوحة

  .ّمحامي فتح وأقرع عرب: ]من كمام[
ني وحـّط  ْفتاح باب الزنّگ: ]من أمثاهلم[

يـا  .فّتاحني الفال هالبدشروه احلرامية بياخدو. بنَتك
  .تاح بابك واشهرو يا سكرو واسترواف

ــاد [ ــن ع ــرأون : ]مام ــورة يق س
  .عندما يفتحون عمًال»الفتح«

اهللا يفتح عليك فتوح : ]هم لفالنمن دعائ[
  .العارفني

وهم   ،مبالغة يف َفَتح املتقدمة: عربية: َفتَّح
  .فيستعملوا مبعىن تفتح ،فّتح الزهر: يقولون

فتّح عيَنك  ،اليتنات ۤدفّتۤح: ]من كالمهم[
  .الشوربة بتفّتح الشاهّية ،قد ايدي

: ينادي بّياع الزعتـر : ]ومن نداء باعتهم[
  !نواضر يا زعترمفّتح ال

 ،ّتحة أو مفتوحـة َفعينو ْم: ]من كنايام[
غّمض فّتح بكـون    ،در شوي ليفّتح إجريهعم بگز

  .بفّتح باملازوت ،الشي صار
. أعمى عم بقود ْمفـّتح : ]من كمام[

  .متل اْملفّتح بني العميان: ]من تشبيهام[
  .ت ْمفّتحةَزّتا ْمغّمٔضة طلۤع :]من أمثاهلم[

  .من أمساء ذكور النصارى: َفْتح اهللا
: وانظر ،أحكام تفخيمها وترقيقها: األلف: انظر: الَفْتحة

  .تشكيلها: األليف با
مـن  : وفتحّية ،من امساء ذكورهم: َفْتِحى

  .أمساء إناثهم
  
  
  
  
  

ما بـني طـرف   : الِفتر: من العربية: الٕفْتر
 ،األفتار: واجلمع. وطرف السبابة إذا فتحتهما *األام

  .الْفتورة: ه أيضًا علىوهم مجعو
  .طولٓو ٕفْتر وقّبيعتو فترين: ]من كمام[
: عربيـة  ،َفَتر الريبانة بإيدو: يقولون: َفَتر

  .قاسه بفتره: فتره
  . انفتر للمطاوعة: وبنوا منه

: من العربية ،فتر وفْترت مهتو: يقولون :رٕفۤت
: عـن العمـل   ،الن بعد شدة ،سكن بعد حّدة: َفَتر

: احلـرُّ : وجمازًا ،ضعفت مفاصله: ُمهجس ،قّصر فيه
  .انكسر

ا وهم سّكنوا أو جـارو  ،الُفتور: ومصدره
  .العربية

  .املاء الدافئ: فاتور: ويف الفارسية
سّلم  ،فترلو بكلمة قام عّيط عليه: يقولون

  .عليه بفتور
وسـطًا  : صريه فاترًا: فّتر املاَء: عربية :َفّتر
  .بني حاّر وبارد

  .مّي مفّترة: يقولون
استعملوها مبعىن  وهم،اِهلدنة: عربية :الَفْتٔرة
  .املدة الوجيزة

: ويقولون. وهم سّكنوا ،الفَترات: واجلمع
  .فيميلون لدى اإلضافة: ة النومفتۤر

فتـرة   ،فترة االسـتراحة : ]من تعبريام[
  .فترة قصرية ،االمتحانات

                                                
 .هكذا ضبطها املؤلف بفتح اهلمزة والذي يف املعاجم أا بالكسر- *
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هاملّرة فتشت معـو ومـا   : يقولون: شٕفۤت
: لعلها حتريف فّش القربـة و ،مل جند هلا أصًال،صاب

  .حكاية صوت خروج اهلواء منه
  .انفتش للمطاوعة :وبنوا منها

  .الفّتاش: انظر
: عنه ،تصفحه: ش الشيءفّت: عربية: َفّتش
وهم يستعملوا أيضًا مبعـىن حـاول    ،سأل وحبث

  .معرفة سري العمل حسب القانون
  .وبنوا منها ْتفّتش للمطاوعة

  .واُملفتِّشالتفتيش : واستمدت التركية
قال الشيخ إبراهيم : ]ومن عثرات أقالمهم[
فيعدونـه   ،ن فّتش علـى الشـيء  ويقولو :اليازجي

ل وأجيب ب. »عن«والصواب تعديته بـ  »على«ـب
  .جيوز على تضمينه معىن حبث عنه

  .٣٩٩ص  ١٨س: انظر جملة امع العلمي العريب
. َفَتش: ويف الكلدانية ،َتشۤف: ويف السريانية

  .واآلن رئيس املفتشني ،يقولون مفتش باشي وكانوا
  .قام بدورة تفتيشية: ويقولون

اهللا إذا أعطى أدهـش وإذا  : ]من أمثاهلم[
  .أخد فّتش

. انظرهـا . بنوا على فعفع من فـتّ : َفْتَفت
  .وقالوا يف مصدره الْتٕفتٓفت
ـ : ويف السريانية : ويف الكلدانيـة  ،تَفْتۤف

  .َفْتَفت
ة مـن فتفـت   بنوا على فعفوع: ةالفتفوۤت

  .للتصغرياملتقدمة 
  .ومجعوها على الَفتافيت

ــٓا: ويف الســريانية ــات: َفْرتوت ويف  ،الُفت
  .َفْرتوَتا: الكلدانية

  
  
  
  

  .حكيو متل َفتافيت الزبل: ]من تشبيهام[
: الثـوبَ  ،شّقه: َفتق الشيء: عربية: قَفٔت

  .نقض خياطته حىت فصل بعضه عن بعض
  .انظر الفتاق

: ب بـالفتق أي مصـا : ورجل مفتـوق 
  .-كما يقولون-بالفتاق

  .انكشف: انفتق عن الشمس: ويف العربية
  .ويف الكلدانية مثلها ،ْفَتق: ويف السريانية

آه : ذا غنوا مقدمة القصيدة الغنائية وقالواوإ
ين قم َمْضيع العذال وواصل ،ياأنا واش للعواذل عْنَدنا

جيسـدونه يف قـوهلم    مث يعزف الوتر للقرار مبا ،أنا
  .تنفتق تنشّق: متندرين

  .خّياط وكّمو مفتوق :]من كمام[
  .ةة ْبٕتفٓتق احليۤلاحلاۤج: ]من أمثاهلم[
 ،أجا شيخ مالشام حللب :]من حكايام[

وكان شيخنا  ،لو كم ذكر يف بعض البيوت وساوى
وكان كل شوي وشوي يشـّد فتـاقو    ،هاد مفتوق

الـذكر  والذّكرية حّسبوا أنو من متام  ،وهّوه بالذكر
أّنو واحد الزم حيط إيدو كل شوي وشـوي علـى   

  .وتعا معي وشوف ،حتت صّرتو
  .مبالغة يف فتق السابقة: عربية: َفتّٔق

الم أو تفّتقـت املـرأُة بـالك   : ويف العربية
  .جاءت به ُمَنّقى مقّومًا: باألمر

حاجة بقا يامحايت تتفّتقـي  : ]من كالمهم[
  .وحتكي

  .بطش به: بفالن: عربية: َفَتك
: وهم يقولـون  ،َيفُتك ويفِتك: ومضارعه

  .كك و بفۤتٕبفٓت
  .انفتك للمطاوعة: وبنوا منه
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  .مبالغة يف الفاِتك: الفّتاك: والعربية قالت
وجهـه   ،لواه ،لّفه: فتل احلبَل: عربية: َفَتل

  .صرفه: عنه
  .انفتل: ومطاوعه العريب

  .الفّتال: انظر

  .هاويف الكلدانية مثل ،ْفَتل: ويف السريانية
. الزم نتفرج على فتلة الدراويش: يقولون

  .انظرها
وكمـان   ،عميت بتفتل كسكسون كوّيس

  .شاطرة يف دراويش الكّبة الطويلة
د گأجت الدورية ر: مسع: ]من كنايام[

ومـن   ،فالن مالشرب فتلت معو. وإيدو باهلوا تفتل
  .زمان فاْتلة معو
  .مبالغة يف َفَتل: عربية: َفّتل

الن مابفّتل خيطان قّدام ف: ]من كنايام[
أصـله   ،عنده ًايريدون ال يصلح أن يكون أجري(فالن

  ).أن أجري الصرمايايت يفّتل اخليطان حني تشميعها
يقيم املولويون حفلة هلم يف : ة الدراويشفتۤل

ا بعد وقدميًا كانوا يقيمو ،ليايل معينة ذات شأن ديين
  .صالة اجلمعة من كل أسبوع

أن أبا بكر فتل طربًا  يفتلون إعادة لذكرى
. *»وصـاحبه يف الغـار  «: ألن القرآن ّملع بـذكره 

 ويفتلون بكالههم وثوم ذي الثنايا فترى هذه الثنايا
وهم مغمضون منتشون ذه الذكرى  ،تنتشر كمظلة

احلزن : وبرائحة البخور ونغمة الناي والطنبور املثرية
فهو إذن رقـص توّجـدي    ،والنشوة من مقام الَصبا

  .رد املولوية بهتنف
  
  
  

                                                
ذ مها ذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إإ(: والصواب. هكذا يف األصل- *

  .\٤٠\التوبة ). يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا
  

  
  . وّلهه ،أوقعه يف الفتنة: فتنه: عربية: َفَتن

ن بفـتٓ : وهم يقولـون  ،يفُتن: ومضارعه
  . نوبفۤت

: وهـم يقولـون   ،...الِفتَنة و: ومصدره
  .انظرها. ةالٕفتۤن

  .وهم ردوا ،...الِفَتن و: ومجعها
  .انفنت للمطاوعة: وبنوا منها

  .مالووهم أ،ِتناواسم فاعله الف
  .وهم سّكنوا ،الفاِتنة: هومؤنث

  .الفّتان: ومبالغته
يومهون : وگيقولون عشانا رز وفتن: وَفَتنگ

هم بسيط واحلقيقة أن عشاء ،و أا أكلة إيطاليةگبفتن
  .شاتخرفۤا ،جدًا

اختالف الناس : الِفتنة: من العربية: ةالٕفتۤن
  .االضطراب يف اتمع ،يف اآلراء

  .وهم رّدوا ،الِفَتن: واجلمع
  .ِفتنة وِفتنت: ستمدت الفارسية والتركيةوا

  .َفتَنا: ويف الكلدانية ،َفتنٓا: ويف السريانية
خيلـق  : يريـدون  ،فالن فَتنجي: ويقولون

  .الفَتن
  .أمخد اجليش الفتنة: ]ومن تعابريهم[
كل طويل هبيل وكـل  : ]ومن كمام[
  .قصري فتنة

 –صاغوها اسم الواحدة من الفّت : ةالَفتّۤ
ذي يفت فيه اخلبز لوأطلقوها على الطعام ا -فّت: انظر

 ،وقد حيمض بـالليمون  ،ويغمر باملرق ومعه اللحم
ن السمن مع الصـنوبر  ووقد يكو ،وقد يصبون اللنب

  .ويصبونه فوقه
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  .ومن الفّتات فتة املقادم
  .وفتة احلّمص
اخلبـز  : الَفتيـت والفتـوت  : ويف العربية

  .املفتوت كالسويق
أخذًا من فتيت اخلبز  ،الفّتة: ومسوا املكيدة

  .ه ليصادسمك وغرييطرح لل
أوقـع  : يريدون ،راح فّتة نيمسك: يقولون

عمل لـو فّتـة   : ومثلها ،به فغدا جمازًا كفتيت اخلبز
  .وفّتاي وفّتاية

  .الفّتات والَفّتايات: ومجعها
  .انظرها: التريت: ويرادف الفّتة

  :ومن معارضات الزيين
  )الرز واللحممثل :( ال شيء مثلهما يلذ آلكل

  ت والترداُتلك الفتاوكذ
  :ومنها

إىل الفّتات كي تسـتجري  ) األيدي(: فراحت
  ..... من خواشيق

  فجاءت لنا الفّتات تبِغي ِنزالنا: ومنها
  )مع الكنافة(هللا منسف فّتة معها أتى : ومنها
  سجقات الَغَنم باللحم طابت:ومنها

  وبالفّتات أكلهما صناعه                   
  من غري فّتات الثرد: هاومن

  ال يشبع البطن مين                        
بـّين  : اسم من أفىت العـاِلمُ : عربية: الَفْتٔوى

  .احلكم
  .الفتاِوي والَفتاَوى :واجلمع

: واستمدت الفارسية والتركيـة واألورديـة  
  .فتوى

  .دار الفتوى: فتواخانه: وقالت التركية
: ركية فقالتواستمدت البلغارية فتوى من الت 

FETVA.  
الفتوى : واستمدوا من العربية قول الفقهاء

  .على قدرها: على قّد النص أي
  

  .َفّتوح: مسوا ذكورهم: َفّتوح
يقصدون  ،زملة فتوحي: يقولون: ّتوحيالْف

أول : الَفتوح: جماز من العربية ،ول عمله حديثًاأنه زا
  ).وهذا ااز فّني ،مطر الربيع: أي( ر املومسياملط

  .انظرها. مصدر َفَتر: عربية: الُفتور
مـاء  : أطلقوه على طعام هلم فقري :الَفّتوش

وإذا تيّسر هلـم محـض    ،زيتوملح وثوم مدقوق و
  .أضافوه

  .بۤالفّتوش الك: وينعتونه ذمًا
 وذكـره . فّتوش األنبيـا : وينعتونه مدحًا

  .»الرائد«
وقد يتفننون فيه فيفرمون فيـه اخلـس أو   

  ...ن أو اخليار أو الباجنا
فّتوش : وإذا أضافوا إليه هذه اخلضار مسوه

  .وإال مسوه فتوش األرامل ،الصبايا
  : ويف تسميته بالفّتوش املذاهب التالية

بنوا على َفّعول للتلطيف مـن َفـّتش   -ً ١
على ختيل أن آكله يفّتش يف املرق على مادة ) العربية(

  .مغذية فال جيد
 دون: العربيـة (تـوت أنه حمـرف الفَ -ً ٢

وهو : »الفتوت«قال الشيخ أمحد رضا يف  ،)تشديد
خبز : وهو ،»الفّتوش«أو قريب منه ما تسميه العامة

  .ُيفت ويعاجل بالتوابل والزيت
ّت والشرق أو الشرب أنه حنت من الف-ً ٣

  ).العربيتني(
ـ «حنت من : أنه من السريانية-ً ٤  »تَفْتۤف

  .أداة التصغري: »سو«ومن ،فّت وسرد: مبعىن
. النجومّية وعني البلبل: قبوا الفّتوشهذا ول

  .انظرمها
  .أبو ْمليح: ولبنان تسمي الفّتوش
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بعد أن وصـلت  : ]من أغانيهم التهكمية[
قراص الفونوغراف مبدة وجيزة كنا نسمع أي منـذ  أ

التهكمية التالية على قبع  أكثر من مخسني سنة األغنية
  : عاألقر

                ب القاعة    ـة          وعكرتين بباقّبيعـيت قّبيعـ
  صارت ساعة ّمسـاعةمـون       وملا جابت اللي

  شبه لصحن الفّتـوشبتقّبيعيت ملا بتـهـوش       
  ةْبَعتوا يل أخيت عّيوش        تفركها يل بصناعـ

. الَشـباب : الُفُتـّوة : من العربية: ةالْفتوّۤ
جديدًا على مسلك ينمـي   اصطالحًاوأطلقوا الفتّوة 

  . الشجاعة والنجدة يف الفىتخلق 
بنوا من فّت اخلبز أو فت الورق : الَفّتيت

  .على فّعيل مبالغة يف فاعل
َفعيـل مبعـىن   : الَفتيل: من العربية: الْفتيل

  .احلبل املفتول: املفعول أي
  .الْفتيلة: وهم قالوا ،الَفتيَلة: والواحدة

  .الْفتيالت: ومجعوها على
  : علىوأطلقوا الْفتيل او الْفتيلة 

  .وتكون من القطن ،ْفتيلة السراج -ً ١
وملا اخترعت اللمبة بقي امسها الْفتيلة ولـو  

 .مل تكن مفتولة
يصال النار إىل البارود إمهمتها : فتيلة اللغم -ً ٢

 .يف الصخر لينفجر
يـدخلوا يف   ،فتيلة املقعد أو التحميلـة  -ً ٣

 .املقعد لتسهيل الربوز
قبـل القداحـة    كان ،فتيل حجر القّداح -ً ٤

تشعل طرفه حجـرة القداحـة فيشـتعل ليشـعل     
  .السيكارة

يلفظون الفاء  ،تيل وَفتيَلةَف: واستمدت الفارسية
  .پاء

  .َفتيل: واستمدت التركية
  
  

  .FITIL: واستمدا الرومانية من التركية فقالت
  .أيضًا  FITIL: ومثلها البلغارية فقالت 

ضـالت  زيل الفوال تنس أن الكيس يف احلمام ي
  .اجللدية بشكل فتائل
ْفتيَال : ويف الكلدانية ،وفتيلتٓا ْفتيٓال: ويف السريانية

  .وفتيلتا
  .َفتيل: ويف العربية
فتيلـة   ،فتيلة اللمبـة  ،ْفتيلة السراج: ويقولون

  .وفتيلة القّداحة ،فتيلة القنديل ،فتيلة الشمعة ،الضّوية
  .تيلةَهّية احليلة والْف: ]من أمثاهلم[
وقـد  (ر عليك بفتيلـة  عم بدّو: ]مامن كناي[
 )نار: يزيدون

حتريف : ضربو حجرة فّجو: يقولون: فّج
رض أو هي مـن فـّج األ   ،جرحه: )العربية(شّجه 

  .شّقها شّقًا منكرًا: باحملراث
جة ال تكون إال يف الرأس الش: ويف العربية

  .والوجه
  .الْفجوج: ومجع الَفّجة عندهم

 ،قرنالوما كان أكثر الفجوج منذ نصف 
  : سببه

العداء بني احلارتني ال سـيما احلـارات    -ً ١
 .املتطرفة حيث تشتغل املقاليع بينهما

 .توّفر احلجارة يف اجلادة -ً ٢
 .سوء األخالق -ً ٣

 .انفج للمطاوعة: وبنوا
  .سحق: َفك: ويف السريانية

ر ۤيأهل الكّالسة مع أهـل اْملغـاۤ  : يقولون
واملكسورة إيـدو   ،ة واروح جمروحۤبطلعوا مالضرۤا

جـوج  فوامل ،واملقلوعة عينـو مقلوعـة   ،مكسورا
ولوال جيي الضابطي كـان   ،وحالنت حالة ،مفجوج
  !يالطيف
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  .احلجرة املا بتعجب بتفّج: ]من أمثاهلم[
  .فّجيتين بأحجار لطَفك: ]من كمام[

 ،ك لّسـاتو َفـجّ  هاجلانوۤر: يقولون: الَفّج
ـ  ،بأِذي أْكلو : مـن العربيـة   ،هواالوالد بدنقوا علي

  .مامل ينضج: من الفواكه وغريها) بكسر الفاء(الفّج
  .الَفّجة: وهم قالوا ،الِفّجة: واملؤنث

ــريانية ــج: ويف الس ــة ،َف : ويف الكلداني
  ).افًاواجليم فيهما تلفظ گ(مثلها

: يريدون(هادا كالمو فّج: ]مامن استعار[
  ). فهو قاس وغري لذيذ ،مل ينضج

مـن   ،ات موت فجـا م: يقولون: االٕفۤج
  . بغتة طرقه ،هجم عليه: مصدر فجأه: الَفجء: العربية

  . انظرها. ر عندهممصدر ٕفۤج :الَفجأرة
يف جبـل  : ]من قـرى حلـب  [ :َفجدان

البـاب  : أي(الَغَلـق  : َفْجدٓانٓا: من األرامية ،مسعان
   .١٩٠ص ٣٨س: املشرق: كما يرى األب أرملة يف) العظيم

: يقولـون . باحضوء الص: عربية: الَفْجر
من وقت ما شـق الفجـر   : أي(َشّق الفجرجيتك 
  ). الظلمَة

 ،ركب املعاصـي : َفَجر: من العربية: رٕفۤج
ديبًا ومل حيتـرم  وهم يستعملوا أيضًا مبعىن مل يكن أ

  .من جيب احترامه
 ،وهـم سـّكنوا  .. .الفجور و : ومصدره

  .وزادوا الَفجارة
. وهـم أمـالوا   ،الفـاِجر : واسم الفاعل

  .وهم سّكنوا ،الفاِجرة: نثهومؤ
  
  
  
  
  
  

: الفجران ومؤنثه: وبنوا منه الصفة املشبهة
  .الفجرانة

ْدموع الفاْجرات عاخلدود : ]من كمام[
  . حاْضرات

فتح لـه منفـذًا   : فّجر املاء: عربية: َفجّٔر
وهـم   ،نسبه إىل الُفجـور : فّجره ،فجرى باندفاع

 ،ولي فّجـرو صـاحب  لهالولد كان أديب ا: يقولون
ّجـر  ف: ويقولـون  ،جعله فاجرًا: مبعىن افاستعملو
  .أثاره: فيستعملوا مبعىن ،الديناميت

  .تفجري: واستمدت التركية
  .وهم سّكنوا ،َتفّجر: ومطاوعه العرّيب

: قـاتلتو  ،قـّدرتو : عاتبتو: ]من أمثاهلم[
  . فّجرتو

 -انظرها-الصفة املشبهة من فجر: الَفْجران
  . الفجرانة :ومؤنثه

أوجعه بشيء َيكـُرم  : فجعه: عربية: عَفَج
أنـزل بـه   : وهم يستعملوا مبعـىن  ،فُيعدونه ،عليه
  .صابامل

  .الَفجعة: والواحدة ،الَفجع: ومصدره
  .انفجع: بنوا منه للمطاوعة

  .الٔرْجٔعة َفْجٔعة: ]من أمثاهلم[
  . مبالغة يف فجعه: فّجعه: عربية: فّجع
: نيريـدو  ،كالمو َفْجْق: يقولون: الَفْجق

ولعلها حنت من  ،مل جند هلا أصًال ،غري مهذب وحقري
  .انظرها. »قبيح«ومن ) -انظرها-الذي مل ينضج(الفّج

أرومة تؤكل : الُفجل: من العربية: ْجلالٕف
  .كمقّبل حلرافتها
  .اقه أكثر قيمة غذائية من أرومتهوأور
  .ه قدامى املصريني وقدامى اليونانفعر
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  .موطنه األصلي غالبًا الصني
 ،لـيس بعـريب صـحيح   : قال ابن دريد

  .إذا استرخى: وأحسب اشتقاقه من َفَجل
  .٥٢ص ١١ج: انظر اية األرب للنويري
  .٣٣٥ص ١٤س: وجملة الضاد

الفجلـة والفجـالي   : والواحدة عندهم
  .والفجالية

  .الفجالت والفجاليات: واجلمع
: أو ،!شهوة يـافجالت : ]وينادي بياعه[

  .يافجالت شهوة
منها نـوع صـغري    ،كثرية وأنواع الفجل
 ،نه الفجل الفرجنـي يسمو ،ومستدير وال حرافة فيه

ينـادون يف   ،محر وفيه اسـتطالة ومنها فجل محاه األ
  .أمحر وموّتر: محاة عليه

ويتخذون منه بعد بشـره السـلطة مـع    
  .الليمون والثوم والبصل والزيت

: ويف الكلدانيـة  ،فـوجالٓ : ويف السريانية
  ).افًاتلفظ گ واجليم فيهما(ْجَالفو

  .PUGLU: كاديةويف األ
ويزعم بعضهم أنه مسي بالفجل أخذًا مـن  

  .»املنافع ّلفيه ج«
أن العرب نعتوه باألرومـة اخلبيثـة   على 

  .    اجلشاء
  .أرخص مالفجل: ]من كالمهم[
. ةة وال هاخلجۤلشقفة فجۤل: ]من كمام[

تلوحل يف مشيتو متـل  عم ب. أّولو منافع وآخرو مدافع
  .ن الفجلميزا

ياللي مالفّضة سـكبوكي  : ]من ألغازهم[
محر لّبسوكي وْبشراشيب الزمرد قّبعوكي واجلوخ األ

  ).الفجلة(: عتيب على أهلك بأرخص السعر باعوكي
  ى يل من كان يتردد على قناق أمحدرو
  

وهو من علمـاء  -َبريبك العديل أنه قال للشيخ الٕز
  : حلب آنئذ

دنبـا  و ،شفت مبنامي فرس محرا! شيخي-
  أبيض وراسا أخضر أّشو تفسريا؟

  هّيه فجلة! فيكي-
  .فجلة بدقَنك-

  : ومن معارضات الزيين
  واللفت ربِّي ال جيمع  وبالشوندر والفجِل    

هـّوه  : يقولون هالولد طالع ألمو: َفْجٔلق
وأنـا   ،بسـٓتن وهالفجلقة ۤال: فجلقةق وهّيه ْمْمَفجَل

: ريـدون ي ،ن شبيهلل مسعت ْتٕفجلٓقن كتري وما شفت
: )العربيـة (حتريف اجلفلقة ،حتشام مع الثرثرةترك اال
ولـوال أين   ،يف ما ذكرنـا  وهم استعملوها ،املراءاة

الكالم : أي( »الفّج«لقة لقلنا حنت من فذكرت اجل
  ).انظرمها. ومن اللقش ،الفج

  .تفجلق للمطاوعة: وبنوا منها
  .الْتفجٓلق: ومصدره
من  ،هالبساط من فجتني: يقولون: ةالَفجّۤ

ا هوهم اسـتعملو  ،الُفرجة بني جبلني: الُفّجة: العربية
  .القطعة من النسيج تتصل بأخرى: مبعىن

من فجتني  ،هاحليط ماهو مسّفط: ويقولون
  .عملوها مبعىن القطعة تتصل بأخرىواست ،عراض

  .الَفّجات وإلفجج: ومجعوها على
اسم املرة من : الَفجَوة: من العربية: هالَفجۤو

الفتحـة  : والفجـوة  ،فتحه: و فجوًا الباَبَفجا يفج
  .والثغرة

  .وهم سّكنوا ،الَفَجوات: واجلمع
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  .الرزيئة: عربية: الَفجيعة
وهـم   -وتسّهل مهزا–الفجائع : واجلمع

  .سّهلوها
  .انظرها. مصدر الفحيح: الَفحاحة
من حيرق احلطب وجيعلـه  : عربية: الَفّحام

  .بائع الفحم ،فحمًا
  .الفحم: انظر

  .الفّحامة: عواجلم
   .انظر قاموس الصناعات الشامية

َفحـت األرض أو يف  : يقولـون : َفٔحت
  .حفر: ْفَحت: من السريانية ،األرض

  . حبث وفحص: ويدانيها يف العربية
القبيح من : الُفحش: من العربية: حشالٕف
  .أسعارو فاحشة: يقولون. الزيادة ،القول أوالعمل
  .َشّنع: فّحش به: عربية: َفحّٔش

  .ْتفّحش: بنوا للمطاوعةو
  .مصدر فحص التالية: الَفْحص
: التراَب ،حبث: فحص عنه: عربية: َفٔحص

وهم استعملوها جمازًا الختبار أحد ومعرفـة   ،حفره
  .قدراته

  . ومجعوها على الْفحوص والفحوصة
. الَذكر من كل حيـوان : عربية: الَفْحل

  .الُفحول: واجلمع
: دانيـة ويف الكل ،َفحـالٓ : ويف السريانية

  .َفحال
وملا كانت الفحول أقوى مـن اإلنـاث   

شاعر فحل أو : فقالوا ،أطلقوا الفحل على كل قوّي
  .وفحلة العيلة ،وفالن فحلة سوقنا ،من الفحول
  
  
  
  
  

  .ويقولون أكل جنب الفول فحل بصل
ذات : يريـدون  ،قضامة فحلـة : ويقولون

  .احلبات الكبرية تبقى يف الغربال
ة ْيۤزأكل اجلۤو: كنبيلويقولون يف لعبة اإلس

  .بالفحل
وقد حيرفون فحلة البلد وفحلـة السـوق   

  ....فلحة البلد و: إىل... وفحلة املصارعجّية و
أطلقوها على كل مدخنة متتد يف : الَفحل

  .كمدخنة احلّمام واملصبنة والفرناجلّو صعدًا 
  . الفحولة :ومجعوها على

ريه حيرق إحراقًا احلطب وغ: عربية: الَفحم
  .يًاجزئ

ـ : والواحدة عندهم ة والفحمـاي  الفحۤم
  .الفحمات والفحمايات: واجلمع ،والفحماية

واجلمع . الفّحام: والقائم على حرقه وبائعه
  .الفّحامني والفّحامة: عندهم

  .املفحمة أو املْشحرة: ومسوا حمرقته
ويراعى يف املفحمة أو املشحرة االنعـزال  

  .اجلزئي عن اهلواء
  .َحمۤف: ويف العربية

  : والفحم عندهم فحمان
 يتخذ من قضبان شـجر : فحم السنديان -ً ١

 .وفيه الدّق والعّراط ،السنديان
فحـم  «: ويسمون ما كان منها قضبانًا خالصة

  .»راس
لب دون كل الـبالد بـأن   يلة حگوامتازت أر

 .فحمها راس
 . ويستعمل فحم الراس أيضًا صاغتها

يتخذ من جذور شجر : فحم الكرع -ً ٢
  .وناره أحسن النريان له ،يستعمل للطبخو ،نالسنديا
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وزمتـو   ،ازار فحموب ،فالن فحم: يقولون
  .فحم

إذا ذكروا الفحم أردفـوا  : ]من متچكام[
أو يكتفون ـذه   »على وچ إبليس«: الفحم بقوهلم

  .اشترينا على وچ إبليس: اجلملة
بكـانون حّضـر الفحـم    : ]من أمثاهلم[
ال يف الرّج .آلدار خّبي الفحمات الكبار .والكانون

  .البيت رمحة ولو جاب فحمة
ـ الأكل إال أكل اللح ر إال نـار  ام وال ن

  .الفحم
  .متل احلّدادين بال فحم: ]من تشبيهام[

: والعربية تقـول (هالشي أسود متل الفحم
  ).أسود فاحم
ط من غضبو عـم بقـرٓ  : ]من استعارام[

  ).وهي استعارة تعجبين(وببّخ نار فحم 
ئتٓو مسخرة عبد أسود وهۤي: ]من ألغازهم[

  ).الفحم(: بصري أمحر حتت الطنجرة
أطلقوه حديثًا على الفحم : الفحم احلجري

وأصله غابات  ،الطبيعي املستخرج من جوف األرض
يد وحرارة خسفت ا األرض فتعرضت لضغط شد

  .زائدة على مّر العصور
: واجلمـع  ،اَملنَجم: ومسوا حمل استخراجه

  .املناِجم
أهل الصني يوقـدون   بطوطة أن وذكر ابن

  .حبجارة تشتعل
يستهلك البشر منه سنويًا : ويقول العلماء

ن ما علـى األرض منـه   على أ ،مليون طن ١٣٠٠
  .يكفي قرونًا

ف  بتسـعة آال ويقدرون احتياطّيه يف العامل
  .مليار من األطنان

الواليـات  : وأهم البالد اليت فيها منامجـه 
  .األطنان مليار من ٤٠٠٠وفيها  ،ةاملتحد

مليار من  ١٧٠٠ها وفي ،حتاد السوفيييتاال
  .األطنان

  .مليار من األطنان ١٢٥٠وفيها  ،اَكَنَد
  .مليار من األطنان ١٠٠٠وفيها  ،الصني
  .مليار من األطنان ٥٠٠وفيها ،أملانيا

  .٥٠٦ص ٥٩وس  ٢١٢ص ١٤س: انظر املقتطف
  .٤٩ص ١٢عدد ٢س: وجملة األديب

وهـم   ،سّوده: فّحم الشيَء: عربية: َفّحم
 ،صـار فحمـاً   :يريـدون  ،اخلبز فّحـم : يقولون

  .نه الزمًا أيضًافيستعملو
: يريـدون  ،يلة فّحمتگرة األرنا: يقولون

  .صارت فحمًا
حنتـًا مـن    »النفحمـة «واستعملت أنا 

أي صار لـون الشـيء    »الفحم«ومن  »الِنصف«
  .»غرزم«جاء هذا يف مقايل  ،نصف اللون األسود

  .»غريب«يف  انظرها
: عربيـة  ،من مفردات الثاقفني: ٔوىحالف
ماصيغ من : أي(معناه ومذهبه وحلنه : فحَوى القول

  ).صوته
ولد فحيح خيزي العني : يقولون: الَفحيح

وهـم   ،األرعـن  ،السـخيف : من السريانية: عّنو
يستعملوا مبعىن الشاطر والذكي علـى إرادة ضـّد   

أو  الصـابر كما لو مسينا الغّين بالفقري  ،معنامها كمًا
  .لو مسينا غبيًا بفهمي أفندي

  .حة مصدرًاالَفحا: وبنوا منها
  .الٕفٔحٔحا: ومجعوا الفحيح على

صار  -يابو–فّخت عضامو : يقولون: ٔفّخ
  بّدا ما تفّخ عضامو؟ ،يف التسعني

 ،مل جند هلا أصًال: جّفت ويبست: يريدون
  .لهم بنوها من الفّخار حبذف رائهولع

صـار فـخ    - يرمحوأهللا-فالن : ويقولون
  .عضام

: عن اليونانيـة  ،آلة يصاد ا: عربية: الَفّخ
PAYI.  
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  .وهم سّكنوا ،الِفخاخ: واجلمع
ـ : ويف الكلدانية ،ٓاَفّح: ويف السريانية ا َفّح

  ).كالمها باحلاء املهملة(
  .َفْق وفاق: ويف التركية

  .األخ فخ: ]من أمثاهلم[
  .اَخلَزف: الَفّخار: من العربية: الٕفّخار

فّخـارة وفّخـاراي   : والواحدة عنـدهم 
  .وفّخاراية

  .الفّخارات والفّخارايات: واجلمع
َحَرا ْف: ويف الكلدانية ،ْفٓحرٓا: ويف السريانية

  ).كالمها باحلاء املهملة(
  .والفخار من أقدم صناعات اإلنسان

ّخـار قبـل   واخترع املصريون دوالب الف
  .قرنًا ٤٥امليالد بنحو 
  .ن مث الروماناستمّد منهم اليوناو

 ،واستمدت اإلسبانية الفّخار من العربيـة 
  .ALFAKERO: فقالت

  .واشتهرت إدلب بفّخارها
أو (فّخار يكّسر بعضـو  : ]من كمام[

  ).بطيخ يكّسر بعضو
مصـدر  : الفخاَمـة : من العربية: ةالفٔخاۤم

  .َفُخم
ۤخ   .مانظر ٕف

. فخامت وفخـامتلو : واستمدت التركية
صـاحب  : يـة ويلقبون رئـيس اجلمهور 

  . الفخامة
رأس  ،ثقبه: فخت السقَف: عربية: َفٔخت

  .قطعه: الشيء ،ضربه: عدوه
وفـدخ   ،ضربه: خبته: ويدانيها يف العربية

  .شّقه: الرأَس
  
  
  

  .طاوعةوبنوا منها انفخت للم
  .وَفَخذ لغة هلم يف َفَخت

ويف  ،ثقب: َفحّت أو فكت: ويف السريانية
  ).املهملةكالمها باحلاء (الكلدانية مثلها 
: لغة هلم يف َفَخت املتقدمـة مبعـىن  : َفّخد

  .ثقب وضرب وقطع
: ....الَفْخذ والَفِخذ و: من العربية: الَفْخد

  .الركبة والوِركمابني 
  .وهم يذّكرون ،والكلمة مؤنثة

وهي ذا  ،القبيلةإحدى فصائل : والفخذ
  .املعىن مذكرة
وهم قـالوا األفخـاد    ،اذاألفخ: معواجل

  .واالفخاد
: ويف الكلدانيـة  ،فوْحـدآ : ويف السريانية

  ).كالمها باحلاء املهملة(وْحَدا ف
  .الفخط: ويف هلجة تطوان

  ولد قد فخَدك؟ عم تتقاوى على: يقولون
فخدو ماهو : متل اجلراد: ]من تشبيهام[

  .مّنو
كل جانـب  : يف اصطالح البّنائني: الفخد

من جانيب الباب روعي يف أحجاره أن تكون بعـد  
  .ليسهل استعمال الباب ،تها الداخلية زاويةحاف
  .البز والعرقة والعوزة: انظر

مـن   ،تفخيد األّمة تضعيفا: يقولون: َفخّٔد
  . فّرقهم: همفّخذ بين: العربية

أطلقوها على حلم الفخد يطبخ أو : ةالفخۤد
فخـدة   ،فخدة بروبة ،فخدة مشوّية: يشوى أو يقّدد

  . فخدة برّز ،ببطاطا
باَهى متـّدح  : مصدر َفَخر: عربية: الفْخر

  .باملناقب
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: واستمدت التركية والفارسية واألورديـة 
  .فخر وفخري
 ،وظيفـة فخريـة  : ]من تعبريام احلديثة[
  .عضو فخري ،رئيس فخري ،عمل فخري

فخري وفخـر وفخـر   : ومسوا ذكورهم
  .ومسوا إناثهم فخرّية. الدين

قاضـي  : عثمان كمال الدين: فخر الدين
  .هجري ٧٣٠ومات فيها سنة  ،بالقضاة يف حل
  .١٨٤ص" قالئد اجلمان"انظر ترمجته يف 
 ،كعك مفّخر أو مفـوخر : يقولون: فّخر

  .ُجفف بالنار: بنوها من الفّخار أي
وقـال يف   ،»فّخـر «مل يـذكر   »املنت«و

: إذا عمله فّخارًا: فّخر الطني: العامة تقول: احلاشية
  .خورياالف: وعامله ،الفاخورة: وحمل عمله) آجرة(

  .فوخر: انظر
شب مفْخفخ وحبـب الفخفخـة   : فخفخ

  .فاخر بالباطلفخفخ : عربية: لكن فاضي
  .تفخفخ: وبنوا للمطاوعة
اللي نفوسن طافحة باملـآثر  وين هدوليك 

وين هـدوليك مـن    ،ن ساكتني ومتواضعنيوبتشوف
  شباب زماننا وين؟ 
  .العظيم القدر: عربية: الٔفْخم
فّخـم   ،أَجّله ،عّظمه: فّخمه: عربية: فخّٔم

  .ضّد رققه: اللفظ
  . تفخيم: واستمدت التركية

 ،املتمـّدح  ،املتفـاخر : عربيـة : الَفخور
  .املتباهي

: بـل  ،الفخـورون : وال يقال يف مجعها
  .الفخورين: وهم يقولون ،الُفُخر

 ،فخـور وفخورانـه  : واستمدت التركية
  .ومثلها الفارسية

  

 ،]من عثـرات األقـالم  [وهي : الفخيم
  .انظرها. الفخم :صواا

  .٢٢٥ص ١٥س: انظر جملة الكلمة
جارنا من عبكرة بشيل قفتو : يقولون: َفّد

وبتشوف عم بفّد َفّد عإجريه من بانقوسـا وقرلـق   
 ،لباب اجلنان واملدينة من شان يوّجه طبخـة بيتـو  

وحمّسب حالو أٔٔٔضم وزملة وابـن  . وبلحق األرخص
  . كضعدى ور: فدَّ يِفّد فديدًا: عربية: الزمان

َفدى الرجَل مـن األسـر   : عربية: َفَدى
بـذل  : فداه بنفسـه  ،هااستنقذه مبال أو بسو: وحنوه

  .نفسه يف سبيله
: وهم قالوا –وتقصر  –الِفداء : واملصدر

  .والَفْدي والَفدو الٕفدۤا
 ،ى الـوطن ٕفـدۤ : ولدى اإلضافة يقولون
داه وْفداها ْفداكْن وفوْفداي وْفدانا وْفداك وْفداكي و

  .ٓهنوفدا
: ِفـداكار : واستمدت التركية والفارسية

  .الفاِدي
فسه أن هم من كتب على ندوي عنوالفدۤا

  .يفدي أرضه أو دينه بروحه
  .ةالفداوّي: مع عندهمواجل

  .الفدائي: انظر
وفداوية احلروب الصليبية ترى ذكرهم يف 

مجر وإبـراهيم  منهم معروف بن  ،قصة امللك الظاهر
مدفون يف حلب  الدهمعض أووبعضهم وب ،احلوراين

  .وأكثرهم إمساعيلي
بفديه بكل  ،روحي ْفداك: ]من كالمهم[

وكان اليهود يقولون لدى تعـذيب اجلهلـة    ،غايل
  .أموت ْفداك: إياهم

  .ى األبداناملال ٕفۤد: ]من أمثاهلم[
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: تصغري الَفـَدى : لغة هلم يف الْفَتْي: الْفَدي
  .لغة هلم يف الَفَتى
جعلت : قال له: بنفسهَفّداه : عربية: َفدَّى

هم اسـتعملوها للمبالغـة يف   و – فدى :انظر –فداك 
  .َفَدى

  . الَتْفْدية: وهم قالوا ،التفِدَية: ومصدره
كانت تطلق علـى   ،أو الْفداوي: الْفداِئي

قادة جيش امللك الظاهر بيربس يف احلروب الصليبية 
فون بعضهم وبعض أوالدهـم  دوم ،وجّلهم إمساعيلي

  .لبيف ح
  .ةويّۤالْفدۤا: ع عندهمواجلم

  .فهي من أمتع قصص الدنيا ،انظر قصة امللك الظاهر بيربس
علـى   »الفداويـة «وابن َخلِّكان أطلـق  

ن احلّشاشني من اإلمساعلّية الذين كانوا حيتلون احلصو
  .اجلبلية أيام احلروب الصليبية

واحللبيون حييطون الفداوية الة من املغاالة 
وأن كل بـاب مـن    ،داءأش ،فيزعمون أم طوال

 ،أبواب حلب حيرسه ألف جندي على رأسه فداوي
وأن معروف بن مجر مل يرض أن ميده امللك الظـاهر  

 ،نطاكيـة بل كان وحده حيرس بـاب أ  ،ال جبنديو
ـ  ليبيون إىل الـوراء  وعندما يفتح الباب يهرب الص

  .خشية من بأسه
وأن إبراهيم احلوراين تسع جزمته نصـف  

  .ل شنبل كاملب: شنبل حنطة وقيل
 -على سـبيل التـهكم  –ومسوا بالفدائي 

  . األكول ألنه يفدي بطنه حبياته اليت يعرضها للموت
: املغرب األقصـى يسـمي احلكـوايت   و
  .الْفداوي

يريدون أنـه  (فالن قطعتو ْفداوّية : يقولون
  ).طويل عريض

: يقولـون  ،من مفردات الثاقفني: الفدأحة
بنوا املصدر على  ،نشكو من فداحة الضرائب أوالدين

  .أثقله: َفعاَلة من فدحه األمُر فْدحًا

الثوران يقرن بينهما حلرث : عربية: الَفّدان
 ،يقـال : وقيـل  ،وال يقال للواحد الَفّدان ،األرض
  .مقياس أرضي خمتلف يف مقداره: والفّدان

  .دينالْفدۤا: وهم قالوا ،الَفداِدين: واجلمع
ريد ي. ي معّربهو نبط »شفاء الغليل«ويف 

  .هو سرياين معّرب
رة يف نيسـان بتسـَوى   املْط: ]هلمامن أمث[

  .على قّد ماَلك حبرت فّداَنك. السّكة والفّدان
  .الفدائي: انظر: ِويالْفدۤا
أمر : يقولون ،من مفرادات الثاقفني: َفَدح

فدحه األمـر أو  : من العربية ،وفداحتو ظاْهرة ،فادح
ا منـه اسـم   وهم استعملو ،أثقله: اِحلمل أو الَدْين
والعربية  ،ةوبنوا مصدره على َفعاَل ،الفاعل على َفاعل

  .ْدح فقطجتعل مصدره على الَف
  .الفداحة والفادح: انظر

 ،يفدح الشتو: ]يف سبام[يقولون : يفدح
 ،وهي حتريـف يفضـح   ،اليستعملوا إال مضارعة

يدعون عليه أن ميوت وال يكون هناك مـن يدفنـه   
  .فتتعفن جثته

  .ةالش: انظر
يفدح حرميو ويفدح : ومن السباب بيفدح

  .الشنني: انظر. ويفدح َشنينو -السنن: انظر–َسَننو 
: وبعضهم حيّرف يفـدح إىل دح فيقـول  

  ...دّحرميو ودح الشتو و
  .حلب فخذ من عرتة يف أرباض: َفْدعان
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بيت فالن دحبوا غنمة فدو : يقولون: الَفْدو
ـ  حتريـف  : اهعن ابنن اللي وقع عليه احليط وأهللا ّجن

  ).العربية( »الِفدى«
  .الفدا: نظرا

ويذحبون الفدو عنـد عـودة املسـافر أو    
شأن اإلنسـان قبـل أزمنـة     ،احلجِّي وعند النجاة

  .التاريخ
وأذكر أين زرت مدينة سـبأ يف الـيمن   
فدخلت باب املدينة اجلنويب وذحبوا يل ظبيًا فعـربت  

وتذكرت أن أماتوا حيًا ألجلي وختيلت نصب  ،فوقه
  . حبييب أبا العالء فكظمت دمعيتيينع

راح : ]من كالمهم ُيعّزون من خسر شيئًا[
  . فدو عّنك ال تزعل
ما يعطى عوض : الِفدَية: من العربية: ةالٕفدۤي

  .وهم رّدوا ،الِفديات: واجلمع. املفدّي
  .َيهفۤد: ويف العربية

: يقولون. شاّذة: وكلمٌة فاّذة ،الَفْرد: الَفّذ
  .ني فريقنافالن كان الفّذ ب
  .األفذاذ: واجلمع
 عربيـة  ،فذلكنا اْحلساب: يقولون: َفذلك

  .وفرغ منه هأا: مولدة
  .الفذلكة: انظر

: الَفذلكـة : من العربية املولـدة  :ةالَفْذَلۤك
نتيجة كـل   ،خالصة ما ُفّصل منه ،ُمجمل احلساب

جمازًا مبعـىن املؤاخـذة   وهم استعملوها أيضًا  ،شيء
  .الموامل

رعة من قول احلاسب إذا أمجل والكلمة خمت
  .اَفَذلك كذا وكذ: حسابه

  .واستمدا التركية
ش ط شـغلك ال جيـي اْملفـتّۤ   ظبّۤ: يقولون
  .ويعمل لك فذلكة

  
  

  
  .هرب: عربية: ٔفّر

  .ويف الكلدانية مثلها ،ٔفّر: ويف السريانية
را الصيب ْيٕفّرا وراحت : يقولون ،وفرفر: ٔفّر
فرفـر  : مـن العربيـة   ،ليتبّو: يريدون ،البنت ْتشّرا

  .نفضه وحّركه: الشيء
  .الفرفورة والفرورة وفرفر: انظر

مـن   ،موسٓو ٕبْفِري َفـري : يقولون: َفٔرى
  .القطع: وأصل معناها ،شّقه: فرى الشيَء: العربية

  .ْفَرا: ويف الكلدانية ،ْفرٓا: ريانيةسيف الو
لسانو بفِري يف التركـي  : ]من جمازام[

  . َفِري
صانع :  - ويقصر –الفّراء : بيةعر: الَفّرا
  .الفراء وبائعه

يني كان يف منعطـف  أو الفّرۤا وسوق الفرۤا
  .آخر سوق العّطارين األمين قبل سوق العيب

املـاء أو  : FRAPPÉE: من الفرنسية: هفراپّۤ
  .خارجيًا ًااملائعات املّربد تربيد
: مـن العربيـة   ،رات والَفراوالَف: الْفرات

ن أرمينيـة وجيـري يف جبـال    ر ينبع م: الُفرات
يتحد مع دجلـة  طوروس وجيتاز سورية والعراق مث 

  .ويصب يف شّط العرب
معقمة إىل  لبت مياهه مصّفاةويف عهدنا ج

  .حلب
ويعّد هذا املشروع أهم مشروع قـام يف  

  .حلب
  .١٤٥عدد حلب ص: انظر جملة العمران

  .٣٣٤ص ١٧س: وجملة الضاد
ظة دير على حمافأطلقوها : حمافظة الفرات

  .الزور وما إليها
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وها على اآللة اليت تفـّرخ  أطلق: الَفرّٔأخة
  .البيض

  .الفّراخات: واجلمع
نسـبة إىل  : الِفراري: من العربية: الْفٔراري

أطلقوها يف احلـرب العامليـة    »فّر«مصدر : الِفرار
  .األوىل على من يفّر من العسكرية

  .الْفرارّية: ومجعوه على
  .واستمدا التركية

حنن عهد أن متشي الدوريـة مـن    ونعهد
ويسأل القانون چاويش  ،جنود ةن چاويش وثالثقانو

ومن اليكن معه يربط  ،وثيقة: عن هّوية املارين قائًال
إال إذا أخذوه إىل طرف  ،يف حبل وبعدها يربط غريه
  .وحشوا يف إيدو مبلغ يرضيه

والفراش من  -انظرها–أو الفرشة : شالفرۤا
  .ما يفرش وينام عليه: شالِفرا: العربية

  .وهم رّدوا ،الُفْرش: واجلمع
أطلقوها على من حيمل على رأسه : الفّراش
  .فرش الطعام ويبيعه

  .الفرش: انظر
  .الفّراشة والفّراشني: ومجعوه على
وضعها امع العلمي العريب على : الفّراش

خادم : األوده جي: من كان يسّمى يف العهد التركي
  .املرتل

  .الفّراشة والفّراشني: لىومجعوه ع
  .الفّراش: ومصر تسميه

دون (الفراَشـة  : مـن العربيـة  : ةالفّراۤش
منها ما يتهافت  ،وهي أنواع ،حشرة طيارة: )تشديد

لزهر ومنـها الكـبري   على السراج ومنها ما ميتص ا
  .ومنها الصغري

  وشهدت يف املتاحف النباتية األلوف منها 
  
  

زاخر وهي عامل  ،تمرتبة يف جمموعات بعد أن حّنط
  .بفن التلوين وزخرف الطبيعة

  .الفّراشات: واجلمع
  .انظرها. الْبشاشرية: ويسموا أيضًا

أطلقوها على النقـد   ،أو الَفْرط: الْفرأطة
: كما أطلقوها على ما تناثر من كل شـيء  ،الصغري

 ،مل جند هلـا أصـالً  ... فراطة السفرة ،فراطة العنب
  .ْفرط: ولعلها من السريانية

  .فرط وفرفط: انظر
  .الَفّكة: ومصر تسمي النقد الصغري

  .النقد الصغري: روَطهۤف: ويف العربية
واهللا –أبـو كنجـو   : ]مامن اسـتعار [

والبقية اللي معو فراطـة   ،ة وعنقودخصۤل -عالراس
  ).وما سواه ال ،يريدون أنه زيادة عن الكمال(

بعد شهر مّنا : يقولون ،أو الفراغة: الَفراغ
 -اهللا ْمَيّسر–فراغ احلوش يف دائرة التمليك  نساوي

  .انظرها. مصدر فرغ: 
أمـي  : عادتنا منتساَكب: يقولون: الَفراغ

بتسكب من عشانا خلاليت وخاليت بتسكب ال مـن  
 ،اإلنـاء : الِفـراغ : من العربية ،عشاها بالفراغ ذاتو

  .الوعاء ،الِعدل
  .الفرايغ والفراغات: ومجعوه على

  .اخلالء: والفراغ
الفرايغ ٕزفرة،  -!يا بنات -اهللا يا: يقولون

  .يبو مّيت صفية ماحلاصل واجلوّٓنج
  .غ الكبري بَسع الزغرياالفر: ]من أمثاهلم[
]م ْببّيض فرايـغ  فالن ع: ]ممن استعارا

  .عحساب غريو
 ٨٥ص ١ـج:  »وثائق تارخيية عن حلب«يف 

  .فراغ حناس: ١٧٨٦س
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القلعة بني حتت : ]من أحيائهم[: الَفراْفٔرة
  .وباب النصر

: ١٣٧ص ٢ج:  »ر الذهب«: جاء يف 
وكانت تعرف قبـل   ،وتسميتها ذا االسم حادث

  .باملعقلّية) هجري(رن احلادي عشرالق
خطها مـن   يبتدئ: )مث ميضي يف حتديدها(

قـرب  : َشمايل القلعة: املدرسة اإلمساعيليةبجنوبيها 
وينعطف غربًا وميشي حـىت يصـري    ،تكية القرقالر

 ،املعروفة يف زماننا بشارع احلّيـات : نويب الناصريةج
فينعطف مشاًال وميشي يف هذه اجلادة حىت يصـل إىل  

املعروف بقسطل أيب شـّرابة  : شرقي قسطل السّياف
 ،يف حضرة احملكمة الشـرعية وجـامع املهمنـدار   

فينعطف شرقًا مث مشـاًال مث   ،املعروف جبامع القاضي
فيثـب   ،ْملَشـْنَطط شرقًا حىت يصل إىل آخر زقاق ا

جنوبًا إىل الشرق حىت خيرج مـن جتـاه املدرسـة    
ىت يصـل إىل املدرسـة   فيستقيم جنوبًا ح ،القرناصية
  .اإلمساعيلية

وحتديده هذا جار على املصـطلح  : نقول
أما قبل القرن احلادي عشر فكان حّي باب  ،الراهن

  :النصر داخًال يف حّي الفرافرة بدليل
 اليهـود  مسه بابأن باب النصركان ا -ً ١

كمـا تقـدم يف   –ألنه يفضي اىل حـّي اليهـود   
مث ملا هدمه امللك الظاهر وجّدد بنـاءه   ، -»حبسيتا«

فإحلاق حي بـاب النصـر حبـي     ،دعاه باب النصر
ألنـه مل   ،الفرافرة ومن قبله حبّي املعقلية أمر حمـتم 

  .يسكنه وال يسكنه اليهود
يشـعر   »املعقليـة «: أن امسه القدمي-ً ٢

: ذلك ألنه يتاخم املعقـل أعـين   ،ما نذهب بصحة
  .السور

ويف تسمية هذا احلي بـالفرافرة عقـدنا   
 ،١٣ص ٢٤مقاًالمسهبًا يف جملة الضـاد احللبيـة س  

  :وهاكم خالصة ما ورد
  

أن االسم مستعار من واحة : املذهب األول
سـكاا   ،الفرافرة من صحراء ليبية التابعة إىل مصر

فيها قبـور   ،ر الفرافرةقص: أكرب قراها  ،ألف نسمة
وليس فيها من اآلثـار إال رسـوم    ،من أيام الرومان

  .عض الصلوات بالقبطيةالصلبان وب
واحة الفرافرة باسم  ومست املصرية القدمية

  .أرض البقرة
واستعري حّي الفرافرة يف حلب من واحـة  

متوفر فيهما وحوهلما نضوب  الفرافرة هذه ألن املاء
  .جزئي

لقلعة منها مقسم القناية ويف حافة خندق ا
  .حلب كلها

أن الَفراْفرة حتريف الْفـرا  : املذهب الثاين
  .مسوه به لغزارة مياهه ،ر الُفرات مكررة: الْفرا أعين

  .الفرات: انظر
أن الفرافرة مجع الفرفـور  : املذهب الثالث

مسيت حبّي العصـافري ألن   ،العصفور يف هلجتهم: أي
ماين كانوا على نفـوذ  ثسكان هذا احلّي يف العهد الع

  .وثراء ورغد
وحدثين من حضر سهراا أم يتكلمـون  

وأن غرفة السهرة منجر فيها  ،التركية املرقعة بالعربية
وكانوا لـدى   ،مسند خشيب طويل لعدد من الغاليني

  . التدخني يطرقون غاليني بعضهم مازحني
ف پـارة  يأن الفرافرة حتر: املذهب الرابع

لك مسيـت بـذ   ،النقود النقود: عىنمب) التركية(پارة 
  .لثرائها

أـا حتريـف وار واره   : املذهب اخلامس
: تلفظ ڤار ڤاره مبعىن املوجـود للموجـود  ) التركية(

  .من له ُيعَطى وُيزاد: على حّد قول املسيح
 ،أا حتريف الْفرار الْفرار: املذهب السادس

إملاع إىل ِفرار اإلنكشارية وجلوئهم إىل هـذا احلـي   
  .ريب من السراياالق
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:  »فـريفريا «أا مـن  : املذهب السابع
لعل  ،كم مشايل حلب ١٥مزرعة تابعة لقرية حليصه 

  .صلتها املزعومة هلذه القرية جعلها أن مسيت ا
 »إعالم النـبالء «جاء يف : املذهب الثامن

 ،نسبة إىل بين فرفور: قال ابو ذر: ٢٥و ٢٤ص ٥ج
سـكن نقبـاء   وكان ذا الدرب م ،وكانوا رؤساء

إمساعيل بن إبراهيم احلليب املعروف ) منهم...(اجليش
  .٧٥٧ة املتوىف سن... ن فرفور عماد الدينباب

  .ونرى أن هذا املذهب صحيح
. مصدر فارقه: الِفراق: من العربية :راقالْف

  .فارق: انظر
  .٢٤٣ص ٢ج: انظر اية األرب للنويري

] ممنـ لوقت ما جيي الترياق من ا: ]كما راق لع
  .بكون حبيب اهلوى بالْفراق

  .ترش حدا باملي ألّنو املي ْفراقال : ]مامن اعتقاد[
  عاملاين املاين املاين: ]من أغنيام[

  ْفراك احلبيب بّچاين
متعمم ماجن عاش يف مطلع : الشيخ فراقيع

وكان  ،وكان بوابًا يف احملفل املاسوين ،القرن الراهن
احلرير معنا ومـع   يتغّدى يف مطعم أراراد قرب خان

حيانًا يبالغ فريدعه ن أوكا ،الدكتور رشيد الكواكيب
  .الدكتور

  مالك والرجل: قلت للدكتور
 . دب عليك بستجحشكگاللي ب -

  .وقتل يف بيته ومل يعرف غرميه
  .من يزاول الفرانة: عربية: الفّران

  .الفرن: انظر
  .الفّرانة :ومجعوه على

  .نأطلقوها على صنعة الفر: ةۤنالْفرۤا
  
  
  
  
  
  
  

  .مصطلحات الفرانة: ٣٢٣ص ٢ج  ٧الد : انظرجملة اللسان العريب
الفراِئض : من مصطلحات الفقه: ضالفراۤي

  أحكام توزيع املرياث:  -وتسهل مهزته–
قـرب قاضـي   : ]من أحيائهم[: ينيالفّرۤا

الفّرايني الفوقـايت والفـّرايني   : عسكر وهو قسمان
 اثري مـن سـكا  كالمسيت بالفرايني ألن  ،التحتاين

  . يشتغلون بعمل الفرو البلدي غالبًا من جلد الغنم
قطعه مثـل  : فرتك الشيء: عربية: َفْرَتك

  .الَذّر
  .تفرتك للمطاوعة: وبنوا منه

ـ : ويف السريانية : ويف الكلدانيـة  ،كَفْرۤت
  .َفْرَتك

  .فرَتك: ويف احلبشية
: وهي من مفردات املغرب األقصى مبعـىن 

  .يمالقطع والكسر والتحط
م فرتن البحر وصار تلت اّيۤا: يقولون: ٔفرَتن

بنوا الفعل مـن فورِطنـة    ،تة ما انشاۤفمفرتن فرتۤن
الرياح  ،الزوابع: اإليطالية  FORTUNA:عن) التركية(
  .شديدةال

حلج حممود مفرتن شفتو : ]من استعارام[
  .وكل مدة بتفرتن معو ،ةوعطيتو كسۤري

ال فرتوكة ما بعطيه و: يقولون: ةالٔفْرتوۤك
 -انظرهـا –فرتـك   نبنوا على فعلولة م: وال قّشاية
  .احلطامة اليسرية: يريدون

: ويف الكلدانيـة  ،ْرْتكـآ ۤف: ويف السريانية
  .ة من اخلبزرالكس: َفْرْتَكا

  .انظرها. ةيۤنلغة هلم يف الٕفرۤت: ةالٔفْرتوۤن
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: FORCHETTA: من اإليطاليـة : ةۤكالٕفْرتۤي
  .شوكة الطعام

  : إبراهيم اليازجي قال الشيخ
  والسيخ يزحم يف يدي فرتيكة

  قامت تدّب كأرجل الَسَرطاِن
فْورِطَنه : من التركية ،أو الَفرتونة: ةۤنالٕفْرتۤي

 ،الزوبعـة : FORTUNA: أو ِفرطوَنه عـن اإليطاليـة  
  .اإلعصار

  .انظرها. فرتن: وبنوا منها
  .انكشاف الغّم: عربية: الَفٔرج
  .فرج عليهو ،وفرج عنو ،فرجو: يقولون

زّت عصـاْيَتك لْوقوعـا   : ]من حكمهم[
ما بعد الضيق إال  .من هون لبكرة َفَرج ورمحة. َفرج

وهو من أمثال سـورية  (الصرب مفتاح الفرج  .الَفَرج
الفرج بطلع  ) .ان وفلسطني والعراق ومصر وجندولبن

  .َفَرج اهللا قريب .من قلب الضيق
لب الفرج مالعـايل  عم بط: ]من كنايام[

  .لي مالو درجال
  .من ترك الٕفٔرج نال الَفٔرج: ]من جناسهم[

  .َفَرج وفَرج اهللا: ومسى النصارى ذكورهم
  .باب الفرج: انظر: باب الَفٔرج
فخذ من قبيلة اهليب يف أربـاض  : الَفٔرج

  .حلب
م جنويب قضـاء  فخذ من قبيلة النعۤي: َفٔرج

  .مسعان
 ،فّرجو على أمالكو ملا كرب: يقولون: َفرّٔج

  : فّرج ّمهه وغّمه: »املنت«قال يف  ،أراه: دونيري
  
  
  
  

ومنه الكلمة املولدة املستعملة كثريًا عنـد  ... كشفه
: واالسم عندهم ،وتفّرج هو ،فّرجه على كذا: العاّمة
  .تفّرج: انظر. إذا أراه ما يسّره: الٕفرجة

  
ويف الكلدانية  ،أَهلى: َفْرِجي: ويف السريانية

  .مثلها
  . تفريج: واستمدت التركية

بنـوا علـى    ،أو ورَجى أو أرَجى: َفْرَجى
  .وورَجى وأرَجى لغات فيها ،تقدمةفعلل من فّرجٓو امل
  .لغة هلم يف أراه: وّراه: ويقولون

أو بورجيك  بفرجيك: بقوهلم] ويهددون[
  .يكأو بأرجيك أو بوّر

  .رجينا عرض اكتاَفكف: ]من كنايام[
جعل نـور  : يريدون(فرجاه جنوم الضهر 

ه من العربيةووهو تصور استمد ،اره ظالمًا(*.  
راية متل ما بتفرجّيـا  اْمل: ]من تشبيهام[

  .بتفرجيك
فرجي عذَرك وال تفرجـي  : ]من أمثاهلم[

  .خبَلك
وضعها  ،من مفرادات الثاقفني: الِفرجار 

  .انظرمها. جممع دار العلوم لكلمة ِبركار أو بيكار
  .ظرهاان. ا امسًا من فّرجهبنو: ةالٕفْرۤج
الـذهاب  : الُفرجـة : »شفاء الغليل«ويف 

  .للتّرته
ما يتفـّرج عليـه   : الُفرجة: »ئداالر«ويف 

  .للسلوى

                                                
قال الفرزدق المرأته النوار وقد تزوج  - *

  : عليها امرأة من ولد احلارث بن عباد
  أراها جنوم الليل والشمس حية

  زحام بنات احلارث بن عباد
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  .الفرجات والفرج: واجلمع عندهم
–يقولون اشتريت للك فليفلة محرا فرجة 

يريـدون  (يك عم بقول لك هيك ه ،فرجة!  -خّيو
  ).تلتذ العني مبنظرها
َشعرا  ،رقصا فرجة ،خّطو فرجة: ويقولون

  ...فرجة
بنوا الفعل من ِفْرَچه أو  ،أو َبْرچى: َفْرَچى

األداة اليت تنفض الغبار وحنوه من : )التركية(فورچه 
عـن   ،الثياب واألحذية أو حتـّس األرض وغريهـا  

  .احملّسة: فرجون: الفارسية
  .الَفْرچاي والفرچاية :هذه األداةوهم مسوا 
  .رَشى وبرَشىف: وقد يقولون

  .التفرچي: مومصدرها عنده
: ومصـدره  ،تفرچـى : وبنوا للمطاوعـة 

  .الْتفرچي
األداة : شني فيهمالوالفرچاية وبا: الَفرچاي

  .انظر ما تقدم. اليت تفرچي
  .الفرچايات والفراچي: ومجعوها على
  .تۤشِمْبۤر: ويف العربية

  .الُفرشة: ورسم الفرچاي يف الوسيط
 ،فرچايـة الصـايغ  : ومن أنواع الفراچي

 ،فرچاية األسـنان  ،فرچاية التياب ،ياجيفرچاية البو
  .فرچاية الدواب ،فرچاية األرض ،فرچاية احلالقة
  .ُسّر: فِرح َفَرَحا: من العربية: حٕفۤر

وهم اقتصـروا  ... الفرحان و: والصفة منه
  .الفرحانة: واملؤنث عندهم ،عليها

  .انظرها. الفْرحة: واسم املرة
  .َفَرح: واستمدت التركية والفارسية

إذا دعـي أحـدهم إىل   : ]كالمهـم  من[
  .-إن شا اهللا–باألفراح :املشاركة يف طعام البيت قال

  
  

امسع تفرح جّرب حتـَزن  : ]من كمام[
سـورية  لتهكمة على لفظ يدانيها يف وسادت هذه ا(

التفرحي بليلـة  ). ولبنان وفلسطني ومصر والعراق
جنجقى لقِّي مـن بيـت   !. عرسك ياما ْمَخّبا لك

يـوم  . ارقاع لبيت كّمل اهللا افراحكن اشقاع لبيت
لّسـا  : بتنام بتنام وبتقول: الغيمانة بتفرح الكسالنة

ال . جوعانـة : ْبكريانة وْبتاكل قّفورة خبز وبتقـول 
! فراح يا كرشـي ا. تفرح على رخصو بتكب نّصو

  .جارنا طابخ حمِشي
  .حوفالن قد حزنو وَفَر: ]من كنايام[
ان ما بّت ليلة مهِّي وهّم اجلري: ]من أمثاهلم[

 اإذا فرحتـو . الطواِشي بفرح باوالد غـريو . فرحان
الولد املا هو من ضهرك كل . جّنوا وإذا حزنتوا كّنوا

عيد وفرحاتو وأجا الشـيخ  خلص ال. ما جّن افرح لو
  .وقتالتو

. ا اشتدت افـرح ال كلم: ]من حكمهم[
  .لي بضحككك وال تفرح لافرح للي ببكّي

مرّحبـًا  يقـول عيـواظ   : ]من شعرهم[
  : بكراكوز

  )كذا(لو تعلِم األرُض من قد زارها ُفِرحت 
  الَقَدِمواستبشرت مث باست موِضع          

 :وأنشدت بلسان احلاِل قائلًة
  أهًال وسهًال بأهل اجلود والَكَرِم

  .سّره: فّرحه: عربية: ٔفرّٔح
حبابو اهللا ْيفّرح الربقص مع ا: ]من أمثاهلم[

  .َشبابو
مطـران املوارنـة يف   : جرمانوس فرحات

  .١٧٣٢مات سنة  ،حلب
  .٥٤ص ٢س: انظر جملة الشعلة
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  .فرح: انظر: الفرحان
مـن   ،من املقامات املوسـيقية : َفٔرْحِفزا

مبعـىن   »ِفـزا «من الَفَرح العربية بعـدها  : الفارسية
   .الزائد ،الكثري

  .املسّرة: الَفرحة والُفرحة: عربية: الَفْرٔحة
  .حّكي يل قرعيت! يافْرحيت: ]من تنّدرام[

: يريـدون  ،بيت محندٓوش فرحةب: يقولون
أو ختم القـرآن أو   ،حفلة سارة من عرس أو طهور

  .جّية حّجي أو جّية غايب
أطلقها األتراك علـى القطعـة   : الَفٔرحّية

بنوها من  ،النحاسية يتقلدها يف عنقه القانون چاويش
ألن مهمة القانون چـاويش أنـه    ،)العربية(الَفَرح 
اجليش وحبكم وظيفته يدرأ عـن األهلـني    شرطي
  .تعديام

كل صغري من  ،ولد الطائر: عربية: الَفْرخ
  .وهم استعملوها أيضًا يف القليل ،احليوان والنبات
وهـم   ،... الِفراخ والُفروخ  و: واجلمع
  .ْفروخة: سّكنوا وزادوا

  .الفْرخة: واملؤنث
  .الفرخات: واجلمع

  ).املهملةباحلاء (فروح ۤأ: ويف العربية
اشترينا  ،عطيين فرخ ورق: ]من كالمهم[

  .تلت فروخة مسك سّلورة
  .خيدقن فرۤي! شيخي: ]من كمام[
وساد هذا (فرخ البط سّبيح : ]من أمثاهلم[

ولبنان والعـراق   يف سورية -على لفظ يدانيه–املثل 
  ليش راسك كبري؟ : قالوا للبومة). ومصر والسودان

  
  
  
  

وليش  دنبـك قصـري؟   : ا القالو ،شيخة: قالت لن
البومة دارت دارت ما شافت أحسـن  . ْفرخية: قالت

  . من ْفراخا
انفلقت عن : فّرخت البيضة: عربية: َفّرخ

  .صارت ذات ِفراخ: واحلمامة وحنوها ،الفرخ
  .ْتفّرخ للمطاوعة: وبنوا

  ٥٨١ص ٥٤س: انظر املقتطف
أطلقوها  ،من اصطالح املداراتّية: الفرٔخة
  .لذي بني السميذ والفقش نعومةعلى الطحني ا

أطلقوها  ،من اصطالح املوسيقني: الفرٔخة
ية والنابية تعـدل جـواب   لعلى طبقة الصوت العا

  .اجلواب
  .ماال مثيل له ،الَوتر ،الواحد: عربية: الَفْرد

. الْفـرودة : وهـم زادوا  ،واجلمع األفراد
  .الفردات: واجلمع ،الفردة: واملؤنث

  .فرَدا: ويف الكلدانية ،فردٓا: ويف السريانية
  .فرد وأفراد: واستمدت التركية

ا ما حيمل وأرادو... فردة طحني و: وقالوا
  .على أحد جانيب الدابة

  .فردة صرماي أو فردة قندرة: وقالوا
  .كل لك فردة: ]من ألفاظ الزجر عندهم[

  .الفرداوي: وقالوا يف النسبة إىل الفردة
  .ورقة فرداوّية: ويقولون يف لعب الورق

. ال تشكل زوجًا مع ورقة أخرى: يريدون
بأن خيبئ الولد يف : ويلعب األوالد بلعبة جوز إال فرد

الل وميد يده گكفه كمية من عجو املشمش أو من ال
زوك إال فردوك؟ أو جو ،جوز إال فرد: قائًال ملالعبه

ويطويها سائًال عـن  بيده لرية وبعض الكبار ميسك 
  .رقمها األخري
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ـ  ع العبـه يف مقهـى   وبعضهم جيلس م
  .كل سيارة متر من أمامهمويتراهنان على آخر رقم 

كـو   ،شرب التقلي فرد شـربة : يقولون
فالن بفـرد   ،ألرضبضربك فرد صواب بزّتك يف ا

  .فرد ِشي ،كرمية
  .رجب الفرد: واستمدوا من العربية قوهلا

  .رجب: انظر
: قال إبراهيم عبد القادر املازين يف اهلـالل 

 »فرد«وكلمة : عن عامية العراقيتحدث  ٢٢ص ٥٣س
وهـي عربيـة    ،مما تسمعه مائة مرة كل مخس دقائق

  .ن كان الظن الشائع أا غري ذلكوإ –صحيحة 
وأذكر أن ابن األثري استعملها يف كتابـه  

فـرد رأي وفـرد   : فتسمعهم يقولون »املثل السائر«
  ...ة وفرد اقتراح وفرد خطبة وفردكتاب وفرد حفل

ل الغنم ما بتنساق بفـرد  ك: ]من أمثاهلم[
  .عصاي

مـا  : فالن متل املسـلة : ]من تشبيهام[
  .بشتغل غري فرد شغلة

      : ]من أغانيهم[
  ِنَشة ياْبتاعة اللوز أنا بدِّيياْمنع

  بدِّي ألعبك فرد وجوز     
أطلقوها على السالح النـاري ذي  : الٔفرد
ذي : الچفت: ويقابله ،الَتّك: يرادفه ،الطلقة الواحدة

  .لقتنيالط
البمد إيـدو الزم  : ]من كالم أهل اليٓول[

  .يضرب
املاكن وحـد  : َفَرد الفرجني: يقولون: َفٔرد
  .عزله: يستعملوا مبعىن ،واملهموس وحد

  
  
  
  

ـ : يريدون ،فردٓو لدمشانٓو: ويقولون ه ادع
  .به انفرد: هفردحتريف أ: من العربية ،للرباز

أبقـى  : يريدون ،فّرد الشتل: يقولون: فرّٔد
وعملية التفريد هـذه   ،لقوية وقلع ما حوهلا لتقوىا

خود أخيت عين وخـود  : ]مثلهم[وعليه جاء  ،راحبة
  .َحمال مّني

  .فّرط: ويدانيه يف العربية
  .ويف الكلدانية مثلها ،ْفرد: ويف السريانية

أطلقوها على البـارودة ذات  : وّيةالٕفردۤا
مـن اخلـردق    النصل الطويل ترسل طلقًا واحـداً 

  .به العصافري يصيدون
  .الفرداوّيات: ومجعوها على

أطلقوها على الواحدة من اثنـتني  : ةالَفرۤد
و بابوجـة أو  فردة صرماية أ -ً ١: وقالوا ،متالزمتني

الچـوال   -ً ٢ .قندرة وسائر النعال حىت القبقـاب 
 .الواحد ألنه يتالزم مع ثان يتعادالن على ظهر الدابة

زين ما املرأة مهبط اَحلَلق الواحد من َحَلقني ت -ً ٣
   .السوارة الواحدة من سـوارين  -ً ٤ .أذا أو أذا

رمى مخس فـردات  : فردة احلمل ذي الفردتني -ً ٥
  .فحم

  .ومجعوها على الفردات
: ويف الكلدانية ،فردتٓا: والفردة يف السريانية

  .فردتا
: انظر –حقو فردة صرماي : ]من مسبام[

  ).فردة صرماي: يأ(عض على فردة  . -تيمورلنك 
هاألرطة متـل قباقيـب   : ]من كمام[

ة مـاال أخـت   فالن فرد. كل فردة شكل: احلّمام
بدال مـا متشـي وـّزي    ). يريدون فردة صرماي(

  .كتفك روحي رقعي فردة خّفك
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 شّم الوردة واتِكي الفـردة : ]من كنايتهم[
  ).أي فردة الفحم اشترها ربيعًا(

ماي ة صرإذا ركبت فرد: ]من اعتقادهم[
  .على سفر قريب فوق فردة بدّل

أخت ما بتمشي بال أختـا  : ]من ألغازهم[
  ...).فردة نعل: (

الِفـرَدوس عـن   : من العربية: الٔفْرٓدوس
  .لبستانا: PARADEISOS: اليونانية

  .الفراديس: واجلمع
: ويف الكلدانيـة  ،َفْرَدْيٓسـا : ويف السريانية

  .َفرَدْيَسا
  .Sتلفظ  وال PARADIS: ويف الفرنسية
ـ  »النهر«جاء يف : الٔفْرٓدوس  ٢٨٩ص ٢ـج

وكانت بعد  ،حملها خارج باب املقام« :٢٩٣و ٢٩٠و
القرن السادس عشر من أعمر حمالت حلب وأعظمها 
آثارًا دينية كاملساجد واملدارس والـربط والزوايـا   

عمارة ضيفة ) و... (آثارها تربة بين الشحنة. والُتَرب
هر غازي بن صـالح  زوجة امللك ظا: .... خاتون

الدين يوسف بن أيوب والدة امللك عبد العزيز بـن  
بنتها جامعًا ومدرسة وتربة ورباطـًا   ،امللك الظاهر

وجامعها ... ووقفت عليها أوقافًا عظيمة ٦٣٣سنة 
حافل متقن البناء واسع األرجاء معدود يف حلب من 

فيه حوض ... اآلثار القدمية العظيمة يقصده السّواح
 ،ل الصنعة على شاكلة حوض السـلطانية واسع مجي

وعلى جانبيـه املدرسـة    ،ويف مشالّيه إيوان كسروي
ويف شرقي الصحن وغربّيه الرباط والتربـة   ،واملطبخ

كالمها اآلن مملوءان من قبـور مجاعـة ال تعـرف    
ومنـرب هـذا   ... ويف جنويب الصحن قبلّية ،ترامجهم

  .اقفتهاجلامع حادث ُجّدد بعد و
فإنه عدمي النظري  ،يه احملرابومن أمجل ما ف

ملا اشتمل عليه من حسن الصنعة والنقوش واإلتقـان  
لـواح مـن اليَشـم النـادر     فيه عدة أ ،واإلحكام
  ...الوجود

 ،عاجيب الـدنيا وهو من أ: قال ابن العدمي
ويف  ،يرى الناظر إليه وجهه فيه من صـفاء معدنـه  

 ،قـربان  هـا شرقي القبلية ُحجرة مقتطعة منـها في 
ن أن الشمايل منها مدفون فيه سيدنا علي بن يزعمو
حىت إنه مكتوب على رقعة  ،لب كّرم اهللا وجهاأيب ط

هذا قرب أمري املؤمنني علي بـن أيب  : يف ثوب الضريح
أيام دولتـه مـن    نقل صندوقه سيف الدولة ،طالب

  .٣١٧النجف سنة 
فقد نّص  ،وهذا كذب ظاهر: )قال الغّزي(

ضي اهللا عنه خفـي ال  املؤرخون على أن قرب علّي ر
جمـيء سـيف   : ... ومنهم من قال ،يعرف موضعه

  ..٣٣٣الدولة إىل حلب كان سنة 
ومما يلحق ـذه  : )ويتابع الغّزي كالمه(

مث يف فتنة التتر خرب  ،السائح... احمللة عمارة اهلروي
مل يبق فيها سوى حجرة الضريح اليت على ... بعضها

ِحَكمـًا   حجارـا مكتوبـة   ومجيع ،مثال الكعبة
  .ومواعظ

وذكر الفردوس الشيخ وفـا يف منظومتـه   
  : فقال ٦٥ص

  ومن هنا فخذ إىل الفردوس 
  فيه الَفراِديسي َعِلي ذو الَكْيِس          

  .٨٤ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لطلس

أو لعبة جـوز إال  : جٓوزوك إال فردوك؟
  .الفرد: انظر. فرد

طيني زادوا الواو والكاف امللحقني القربـا 
  .»محدوك«و  »ّحموك«كما زادوها يف 
عشرية متحضرة تنتمي إىل البو : الفردٓون

  .تقيم يف دير حافر ،٤٠٠عدد بيوا  ،شعبان
من  ،من أمساء ذكور النصارى: فردينٔاْند 

  .اجلرمانية مبعىن الِسْلم الصايف
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: رزًا من غـريه فرز الشيَء ف: عربية: َفٔرز
  .عزله وّحناه

  .ةرز للمطاوعانف :بنوا منها
عـم   ،جسمٓو بفٓرز عرق كـتري : يقولون

عملّية فـرز أصـوات املرشـحني     ،بفرزوا احلوش
  .هللق لّسا ما فرزوا الربيد ،للمجلس النيايب ّمتت
: من العربية ،من مصطلح الشطرنج: الٕفْرز

من َفْرزين الفارسية مبعىن : الفرازين: واجلمع ،الِفرزان
  .الوزير: وهم يسموا ،امللكة

حيوان أهلي أكثر استعماله : عربية: الَفَرس
نثى وعلى املذكر املسـمى  يطلق على األ ،للركوب
  .باحلصان

  .االفراس: وهم قالوا ،األفراس: واجلمع
  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

  .والفرس من قطع الشطرنج
  ).بالشني املعجمة(ٔرش ۤف: ويف العربية

رنسية الَفَرس مـن العربيـة   فواستمدت ال
  .HARAS: فقالت

الفرس األصيلة مـا بعيبـا   : ]من أمثاهلم[
  .يالْجۤل

تالتـة   ،ا من رّجاالرالَفرس من خّياال وامل
املرا اْملطيعة والَفـرس  الدار الْوسيعة و: ْبطْولوا العمر

  .السريعة
ٔحضّٔر اجلرن قبل ما جتـي  : ]من كمام[

  . الفرس
شـعب آري  . الُفْرس: من العربية: الٕفْرس

مسي باسـم مقاطعـة    ،لغته الفارسية ،العراقيتاخم 
  .پارس يف إيران
  .انظرها. مصدر َفَرش: عربية: الٔفْرش
  أخذوها من مصدر َفَرش وأطلقوها: الٔفْرش

  
  

على سطح مستدير أو مستطيل خشيب حيمله علـى  
  .أكوالت وحنوها ويرتله إىل سيبارأسه بّياع امل

  .الفّراش: ومسوا من يبيع على الفْرش
 ،السّكر عنرب: ا يعرض يف هذا الفْرشأهم م

  ..اخلبز والبيض والظوظ واللسان ،بيةۤالالز ،ةبۤيالكسۤا
 ،بسـطه : َفَرش الشيَء فرشًا: عربية: َفٔرش

  .انبسط على وجه األرض: فرش النباُت
  .انفرش للمطاوعة: وبنوا

فرش  ،فرش بيتو بالسّجاد العجمي: يقولون
 ،الفرشـة فـرش   ،أرض احلوش بالبالط املوزاييـك 

  .اشترى مفروشات لبيتو
رض القرب باحلّنـا  يفرشون أ: ]من عادام[

  .قبل دفن امليت
جنب العقـَرب ال تقـَرب   : ]من أمثاهلم[

  .جنب احلّية افروش ونام
 ،باحلاء املهمة(: فرشخ: من العربية: ٔفْرٔشخ

فتح مـا بـني   : )وباحلاء املعجمة لغة قليلة أو منكرة
 ،شخةعم مبشي فر: ونوهم يقول ،رجليه يف جلوسه

  .فاستعملوها أيضًا يف املشي
ويف الكلدانية مثلها  ،َفْرَشك: ويف السريانية

  ).وتركخ الكاف فيهما فتلفظ خاء(
  .فّشخ: انظر

: »الدراري الالمعات«جاء يف : ةالَفْرْشخاۤن
فهـي   ،مثلها »َفراش «و ،لّقاطة الكناسة: »شافار«

: لفارسـية التركية عـن ا  »خانة«إذن تركية بعدها 
  .وعاء الكناسة: الوعاء أي: يريدون ا ،البيت

  .الفرشخانات: ومجعوها على
: والشام تسـميها  ،السّفاية: ومحاة تسميها

  .الكريك
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 ،عليه دقن متل الفرشخانة: ]من كمام[
  .أو بتنهدى أو فالن بنهدى لفرشخانة

املـرة مـن   : الَفْرشة: من العربية: ةالَفْرۤش
  .على الفراش ينام عليهأطلقوها  ،الفرش

  .الفرشات :ومجعها
مطران حلب  »منشور جرمانوس حوا«يف 

والعروس ال تطالع يف جهازها مـرآة  «: ١٨٠٧سنة 
  .»ةغّر«انظر املنشور يف . »صمد وال فرشة

  .ةفالن ٔخْرج فرۤش: ]من كنايام[
القملة العرجا بتمشي سبع : ]من أمثاهلم[ 

  .ٕفْرش
ـ  اْطَلِقي: ]من كمام[ وتك ال وعلِّي ص

  .فرشة حتتك وال حلاف فوقك
القهوة َبال دّخان متـل  : ]من تشبيهام[

  ).دون حلاف: أي(الفرشة َبال يورغان 
  .دهليز احلكاية: انظر: ة اْحلكايةَفْرۤش
لسطح احلجري أطلقوها على ا: ة القربفرۤش

  .يفرش على سطح القرب
  .وقد يعلو الفرشة فرشة أخرى أو أكثر

قـت  الو: الُفرصـة : من العربية :الٕفْرٔصة
يضًا على املدة بـني  وهم يطلقوا أ ،الُنهزة ،اسباملن

  .كما يطلقوا على العطلة ،دارس الدرسني يف امل
  .وهم رّدوا ،الُفَرص: واجلمع

  .فرصت: واستمدت التركية
: ويف الكلدانيـة  ،فورٓسـا : ويف السريانية

  .فورسا
فَرص  :واستمدوا من العربية احلكمة التالية

  .األيام نسل من عقيم
ما فرضه اهللا على : اصطالح فقهي: الٔفْرض

  .جبه وسّنهعباده وأو
  
  
  

  .وهم سّكنوا ،الُفروض: واجلمع
ماهو وصالن هلـاألرض إال  : ]من أمثاهلم[

  .بعد ما قضى السّنة والفْرض
مـا يفرضـه   : اصطالح مدرسي: الٔفْرض

من نسخ دروس ومعاجلة مـواد  األستاذ على طالبه 
  .علمية

واإلسـالم   ،الفرض: والنصارى يسموا
  .الوظيفة جماراة لألتراك: يقولون

  .وهم سّكنوا ،الُفروض :ومجع الفرض
قّدره وتصّوره : فرض األمَر: عربية: ٔفٔرض
رسم لـه  : فرض له كذا يف الديوان ،والحظه بعقله

 ،جعله له فريضة: لفالن كذا ،معلومًا يرتزق به شيئًا
قـدرها  : القاضي النفقـةَ  ،وأوجبهاسّنها : األحكاَم
  .وحكم ا

 ،َفَرضـاً : وهم قـالوا  ،الَفْرض: ومصدره
  .ضياتالَفَر: وقالوا

 ،فالن فرض حالو أديب عاتمع: يقولون
 لو فرضنا أنـا  ،تدرس القضية كوّيس املفروض أنك

رضيت أبوي برضى؟ افروض نفسك أنت مطرحي 
  .أش بتساوي

: و املعـدنَ فّرض اخلشبَة أ: عربية: ٔفرّٔض
  .هاحّزز

  .اْملفّرض: واسم املفعول عندهم
  .ْتفرض للمطاوعة: وبنوا
حمّط السفن : الُفرضة: من العربية: ْرٔضةالٕف

  .ومرفأها
  .الفْرضات: واجلمع
حيىي بن تقي الدين احلليب العامل : الَفٔرِضي

ولد  ،باحلساب والفرائض واهلندسة وله مؤلفات فيها
 ١٠٢٦ حلب سـنة  وتعلم ومات يف بسرمني ونشأ

  .هـ
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  .انظرها. طةاالْفر: الٔفْرط
 ،قطـع  ،فصل: ْفرط: من السريانية: َفٔرط

يستعملوا الزمـة  : فرط العنقود: يقولون ،انتثر ،نثر
  .ومتعدية

  .انفرط للمطاوعة: وبنوا منها
  ...فرط الرمان والدرة والعنقود و: يقولون
فرط  ،فرط احلليب ،فرط الفارط: ويقولون

فـرط حبـات    ،فرط معالقـو  ،ط البازارفر ،ريقو
  .املسبحة

  .فرطت اجلمعّية: ]من جمازام[
مـن   ،من اصطالح القندرجيـة : الٕفْرط

أطلقت على اجللد  ،املتينة ،القوية: FORTE: الفرنسية
احلّذاء بني وجه حافة احلذاء وبطانتـه فـوق   جيعله 

  .الكعب ليكون قاسيًا
ط وأسـعارو  سعرٓو فـرۤ : يقولون: طالٕفۤر

بنـوا الصـفة    ،رخيصة ،منخفضة: يريدون ،فْرطة
  .انظرها. ل من الفراطةاملشبهة على وزن ٕفۤع
ريط فوـالت  ،أنته فّرطت: يقولون: َفرّٔط

ضّيعه : فّرط يف األمر: من العربية ،ضّيعت لنا الفايدة
  .وقّصر فيه

  .ْتفرَّط: وبنوا للمطاوعة
  .تفريط: واستمدت التركية

َفـرِّط أوىل  اُمل: دون حكـم الـة  ويرد
  .باَخلسارة

األنف املفرطح بدّل على : يقولون: ٔفْرٔطح
  .صّيره عريضًا: فرطح الشيَء: عربية ،العبودية

بسـطه  : فلطح القرص: ويدانيها يف العربية
  .ضهوعّر

  
  
  
  
  

  . تفرْطح: وبنوا للمطاوعة
  .انظرها. لغة هلم يف فرعط: ٔفرطع
: )العربيـة (تعبري تركي من الفْرض : َفٔرظًا

أصل الفْرض قطـع  : ويقال :»املنت«قال يف . التقدير
ألن  ،مث اسـتعمل يف التقـدير   الصـلب، : الشيء

  .مقتطع من الشيء الذي يقّدر منه املفروض
ويالحظ أن األتراك فتحوا عينـه وهـي   

. مث نصبوه على غرار مئات من الكلمـات  ،ساكنة
  .فرض: انظر

  .الغصن ،ما تفّرع من أصل: عربية: الَفْرع
  .وهم سّكنوا ،الُفروع: جلمعوا

  .انفرع للمطاوعة: وبنوا منه
  .فّرع: انظر

  .فْرع وُفروع: واستمدت التركية
: ويف الكلدانية ،رعٓاۤف: والفرع يف السريانية

  .َفرَعا
: فّرع املسائل مـن األصـل  : عربية: َفرّٔع

  .استخرج الفروع من األصل ،فروعه جعلها
  .تفريع: واستمدت التركية

د إميت ما شـفتو  أبو ْحمۤي: قولوني: ٔفرّٔع
من  ،زدر باحلارةگبتشوفو بإجرو شّحاطة ومفّرع وب

وهـم   ،عـّراه  ،كشـف رأسـه  : ْفَرع: السريانية
اب اخلارجية وبقـي  نضا عنه الثي: يستعملوا مبعىن

  .بالداخلية فقط
  .ْتفّرع للمطاوعة: وبنوا منه

  .التفريعة: انظر
عط الديب فـر : يقولون: طعأو فر: ٔفْرٔعط

مل جنـد هلـا    ،بّدد وشّتت: يريدون ،اطعالغنم أو فر
  : ولعلها مما يلي ،أصًال

  حتريف »فرعط«أن أصلها  -١
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وهـم اسـتعملوها    ،أسرع: مبعىن) العربية( »فلقط«
  .جعل غريه يسرع: مبعىن
السريانية  »طبرۤع«حتريف : »فرعط«أن أصلها  -٢

جعـل  : وهم استعملوها مبعـىن  ،أكثر احلركة: مبعىن
 .يكثر احلركة ويسرع غريه
 »فلـط «حنت حمرف من : : »فرطع«أن أصلها  -٣

وهم اسـتعملوها   ،فّر وجنا: السريانية والعربانية مبعىن
 »الرعـب «ومـن   ،جعل غريه يفر وينجـو : مبعىن
 .العربية

مبعىن نثر  »فرط«حنت من : »فرطع«أن أصلها  -٤
 .العربية »الرعب«ومن  -انظرها–وبدد 

  .للمطاوعةتفرطع : وبنوا منها
أو  ،البوليس فـرعط املظـاهرة  : ويقولون
 .فرطع
فالن فرعن فرعنـة مـا   : يقولون: فرعن

: وعيلتو مفرعنـة  ،نوأبوه قبلو كان ْمفرۤع ،تانشاۤف
  .التكّبر والتجرب: الفرعنة: من العربية

  .بنوا الفعل من فرعون
وهـم   ،تفرعن للمطاوعـة : وبنت العربية

  .سّكنوا
لقب كـل  : َعْونِفر: من العربية: فرٓعون

مث اسـتعملت جمـازًا    ،ملك من ملوك مصر القداَمى
 ،والعربية استمدته مـن العربيـة   ،لكل عات متمرّد

 ،مبعىن القصر الكبري: پريٓعو: وهذه من املصرية القدمية
  .رّبه وصاحبه جيلس فيه للحكم مث أطلقت جمازًا على
  .وهم سّكنوا ،الفراِعنة: واجلمع

ومجعه  »ال«خله ويالحظ أن مفرده ال يد
  .»ال«يدخله 

  .رعونۤف: ويف السريانية
  
  
  
  
  
  

  .فرعن املتقدمة: انظر
  .هريٓودوتس املؤرخ »فرعون«وذكر كلمة 

  .يقولون عم حبكم فينا حكم َفرعونو
فـالوا  !. على هاماَنـك يـافرعون  : ]من كمام[

  .ما شفت حدا ردين: مني فرعنك؟ قال لن: َلفرعون
ن احلنطة تباع يف ضرب م: ةحنطة فرعٓونيّۤ

نسبت إىل  ،منها البيضا ومنها احلمرا ،خانات حلب
فرعون ألن مقابر الفراعنة وجد فيها مـن نوعهـا   

  . حمنطة
خـال  : َفِرغ من العمل: من العربية: غٕفۤر

. هخال ممـا يشـغل  : الظرُف ،أّمته: من الشيء ،منه
وهـم قالوهـا    ،الُفروغ والَفراغ والفراغة: ومصدره

  .الُفروغكلها بتسكني 
  .انفرغ للمطاوعة: وبنوا منها
  .غ الٕدعإفۤر: آمني: يقولون

ويف الكلدانيـة   ،فَرع: وفرغ يف السريانية
  .مثلها

 فرغ عن مغزنو وأخـد : ]ومن كالمهم[
هالشغلة مفـروغ  . كالم فارغ. فروغو أو فروغيتو

  .مّنا
اإلنـاَء أو   ،صّبه: فّرغ املاَء: عربية: َفرّٔغ
  .أخاله: و الدكانالوعاَء أو الداَر أ

  .وهم سّكنوا ،تفّرغ: ومطاوعه العريب
ـ فّرغنا البضاعة من الفر: يقولون –ون گ

البّبور عـم بفـّرغ    ،وحّطيناها يف العنرب -مالسيارة
إميت ما خلصت شغلي بّدي أتفّرغ  ،وبعدا بّدو يعّبي

  .لك
بنوا على فعفل  ،فرفح الطري: يقولون: ٔفرَفح

  .جناحيه وطار ّرك الطائُرح: من ْفَرح السريانية مبعىن
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  .تفرفح للمطاوعة: وبنوا منها
والغنمة ملا دحبوَّا  ،الولد عم بفرفح: يقولون

  .قليب فرفح ملا مسعت بنجاحك ،تفرفۤح
جعل : يريدون ،فرفد الزرع: يقولون: ٔفْرَفد

بنوا علـى   ،كل شتلة قوية مكاا وأبعد عنها غريها
  .عزله: فعفل من أفرد الشيَء
  .الفرفدة: عندهمواملصدر 
ر والبنت عم الصيب عم بفرۤف: يقولون: ٔفْرٔفر

بنوا على فعفع من فّر يف . التبّول: يريدون ،بتشرشر
  .هلجتهم
  .فّر: انظر

عّمـك بكـري اليـوم    : يقولون: ٔفْرَفش
يريـدون أنـه    ،ْمفرفش فرفشة ما عم بقدر خيبّيـا 

  : ولعلها مما يلي ،مل جند هلا أصًال ،مسرور
: )العربيـة ( »َرَفش«على عفعل من بنوها  -ً ١

وهم أطلقـوا   ،اتسع: ويف األمر ،متتع يف أكله وشربه
 .التمتع
 ،رّفه ،لّذذ: السريانية »َفْرَفع«حّرفوها من  -ً ٢

 .وهم استعملوها الزمة
مـن   ،حـرام  ،طال تفرۤف: يقولون: ٔفْرٔفط

  .فّتت: َفْرَفط أو َبرَبط: السريانية
  .الفرفوطة: انظر

الُعصـفور  : ورالُفرف: من العربية :الَفْرفور
  .الشاب: وجمازًا ،الصغري

 ،يزعمون ان اسم العصفور أصله فرفـور 
مث  ،عصى فرفـور : وملا عصى مرة على سليمان قالوا

  .صارت عصفور
  .الفرافري: وجيمعون الفرفور على

  .الفرفور ذنبو مغفور: ]من أمثاهلم[
  بنوا الفرفورة على : أو الفّرورة: الفرفورة

  
  

  

  .والفّرورة على فّعولة من فّر مبعىن تبول ،فعفولة
  .فّر وفرفر والفّرورة: انظر

  .الفرورات: واجلمع
  .فرفورة الصيب أو فّرورة: يقولون
  .شرشورة البنت أو الشّرورة: ويقولون
 ،الفتات: فرفوطٓا: من السريانية: الفرفوطة

  .فرفوطا: ويف الكلدانية ،النثارة
  .فرفط: انظر

  .الفرفوطات والفرافيط :همعها عندومج
  .اجلزء ،القطعة: روطةۤف: ويف العربية
أو وال  ،مالك عندي وال فرفوطة: يقولون

  .انظرها. فرتوكة
  .الفرفوطة بتقلع عينو: ]من كنايام[
بعد األكل بكّبوا الفرافيط : ]من عادام[

  .عة متا حدا يدوس عليها ويعمل حرامبالزرۤا
مـن   ،يناتنا كتريالفْرق ب: يقولون: الٔفْرق

وهم يستعملون  ،فصل: مصدر فرَق: الفْرق: العربية
رق خبصائصها عن غريها حسب تالفرق يف األشياء تف
  . استعمال األتراك هلا

 ،عطـيين فـرق احلسـبة   : كما يقولون
وبّدي مّنك فـرق   ،احلساب فيستعملوا يف تكملة

  .الوزنة
ــى ــا عل ــ: ومجعوه ــروق والْفروق  ةالْف

  .والفروقات
فــرق وفرقســز : تمدت التركيــةواســ

  .وفرقسزلق وفرقلي وفرقليجه
  .مايف بينآتن فرق ماألرض للس: يقولون

  . هادا فرق النحو: ]من كمام[
  متردغ بالطني من فرقو: يقولون: الٔفْرق
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  .الطريق يف شعر الرأس: الَفْرق: عربية: لقدمو
  .فصل: َفَرق: عربية: َفٔرق

بفٓرق : قالواوهم  ،يفُرق ويفِرق: ومضارعه
  .قوبفۤر

  .انفرق للمطاوعة: وبنوا
  .الفرق: انظر

ويف الكلدانية  ،َفَرق: ْفٔرش: ويف السريانية
  .مثلها

يريـدون   ،لۤبفرقت معنـا ْشـناۤ  : يقولون
  .الكثري

 ،وّزعـه  ،بّدده: ق الشيَءفّر: عربية: َفرّٔق
  .مييز: يريدون ،ت عني املابفّرقٕعْمۤي: وهم يقولون

وهـم   ،فّرق للمطاوعـة َت: وبنت العربية
  .سّكنوا

كـانوا بفرقـوا عـروح    : ]من عادام[
رغيف  ،سنبوسك ،عك معروكك ،سوس: األموات
  .تنييوحمش

تفرقـة  : واستمدت التركية من العربيـة 
  .وتفريق

ـ فالن ما بفرّۤ: ]من كنايام[ ف ق بني االۤل
  .واملادنة

زّمارة : متل اوالد احلارة: ]من تشبيهام[
  .تفرقنبتجمعن وعصاي ب

القرش بفـّرق بـني األخ   : ]من أمثاهلم[
  .ع ما بتالقيق البحر سواقي بتطلّۤفرّۤ. وأخوه

اسـتمدوا مـن أمثـال    : ]من حكمهم[
  .فّرق َتُسد: املوّلدين

  ،هاملخلل حامض فرقاع: يقولون: الٕفْرقاع
  
  
  
  

مصدر فرقع؛ عـدا وصـّوت   : )العربية(فرقاع من ال
 ،ركض وصاحمن ذاقه تأثر من شدة محوضته ف: أي

 ،ألصقه بسقف حلقه مث اقتلعـه : أو من فرقع لسانه
  .وهذا املعىن جماز التفجري

  .فرقع: انظر
: أصـابعه  ،عدا عدوًا شديدًا: عربية: فرٔقع

وهـم   ،تغمز مفاصلها حىت يسـمع هلـا صـو   
استعملوها جمازًا يف انفجـار املـواد املتفجـرة ويف    

  .سانهفرقع بل: ومنها ،فهي الزمة ومتعدية: تفجريها
  .الفرقعة والفرقاع :ومصدرها
  .انفجر: فرقع: ويف احلبشية

 ،صـوت شـديداً  : فرقع: ويف السريانية
  .انفجر

انفجـر  : واستعملها املغرب األقصى مبعىن
  .شديدًا
  .الفرقوعة: انظر

اصطالح نصراين : أو البارقليط: الَفْرقليط
: من السريانية عن اليونانية ،أطلقوه على روح القدس

  .ياُملعزِّ
. االفتـراق : الُفرقـة : من العربية: الٕفْرٔقة

  .الفرقة َحْرقة ،الفرقة مّرة: يقولون
الطائفة مـن  : الِفرقة: من العربية: الٕفرقة

  .الناس اجلماعة املنفردة مبهمة من ،الناس
  .وهم رّدوا ،الِفَرق: واجلمع

  .فرقت: واستمدت التركية
 ،الفرقة العسكرية: ]ومن تعبريام احلديثة[

فرقـة األلعـاب    ،الفرقة الغنائيـة  ،الفرقة التمثيلية
  ...فرقة الكرة ،اجلمبازية

انفجر : بنوا على فعلولة من فرقع: الَفرقوعة
ما يتفجر أو يفجره وأطلقوها على لطيف  -انظرهـا –

  .اإلنسان
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  .الفراقيع: ومجعوها على
أطلقوها على اللوز افف بغشائه : الٕفْرك
مصدر : ْركالف: من العربية والكلمة ،جيلب من تركية

  .ألنه يفرك لينقلع قشره ،فرك التالية
الشـيَء   دلكه،: فرك الثوَب: عربية: َفٔرك

 ،قلع قشـره  :اللوَز وحنوه ،حّكه: عن الثوب وغريه
  .تركه: وفرك الشيَء

  .انفرك للمطاوعة: وبنت العربية
: يريـدون  ،أو عطّيا فركة ،افركا: يقولون

  .اتركها
مل عمًال ع: يريدون ،لٓومۤافرك د: ويقولون

  .أصبح عادة له ،طبيعيًا
فالن صار متل القملـة  : ]من تشبيهام[

  .وكة بعد هديك التخسيلة مالبهدلةاملفر
مابني : يريدون! يا َمْفَركي: ]ومن مسام[

  . خصيتيه حيث يكثر احلك
  .بالغ يف فركه: فّركه: عربية: َفرّٔك
بعد أن ك عندهم من يفّرك املستحم واْملفرّۤ

  .بكيس من الشعر يسمى كيس التفريكيعرق 
 -انظرهـا –وكان الشيخ علي االعـزازي  

  .مث إياكم ختّلوا املفّرك يفرككنإياكم : ينصح طالبه
هّلق عم ْبفـّرك   ،مسكني: ]من كنايام[

  .يريدون أنه متحّير ،أو عم بفّرك إيديه ،إيد بإيد
زملة ْمفرَكح وفركحتـو  : يقولون: فركح

مشى مشية مـن  : فركح وفكح: احلبشية من ،غريبة
  .يف رجليه عاهة

  .فكح: انظر
  
  
  
  
  

  

  .تفركح للمطاوعة: وبنوا منها
  .األفركح اسم تفضيل: وبنوا منها

وثـب وثبـًا   : َفْرَسح: ويدانيها يف العربية
  .متقاربًا

  .عرج قليًال: فركح: ويف املغرب االقصى
: ]مـن ألعـاب األوالد  [: عالَفْركح كح

  .على رجل واحدةالركض وثبًا
  .فركح املتقدمة وفكح: انظر

إذا مشينا عالفركح كح : ]من اعتقادام[
  .بغلى الطحني

 ،فـركس لـو شـغلو   : يقولون: فرَكس
 ،شبك: سَفْرۤك: من السريانية: نزعه ونقضه: يريدون
  .وضع أمام خطاه ما يعثر به ،أزلق ،عّقد

 ،قّيـد  ،كّبل ،َفْركل: ويدانيها يف السريانية
  .ّدص ،عاق

بالشني (فركش : ويف هلجة املغرب االقصى
  ).املعجمة

  .َفْرَكس: ويف احلبشية
ن اسم املرة م: الفرَكة: من العربية: ةالفرۤك

  .الَفْرك مبعىن الَتْرك املوقت
  .عطّيا فركة: يقولون

  .فرك: انظر
–بنوا على فعلول من فـركح  : الفركوح

 وتستعمل غالبـاً  ،ل طبيعيملن ال ميشي بشك -انظرها
  .للتهكم

  .الفراكيح: واجلمع
  .الفركوحة: واملؤنث
  . الفركوحات: واجلمع
  من ،من قرى حلب يف املعرة: ياَفْرۤك
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: )واجليم تلفـظ كافـاً  (فرجيا : األرامية

 ٣٨املشـرق س : كما يرى األب أرملـة يف : املترتِّه
  .١٩٠ص

بنوا الفعل  ،نۤگفالن مفر: يقولون: نگَفْر
  .الزهري: من مرض الفرجني

وتلفـظ  –واغون : من التركية: ونگلفرا
  .WAGGON: عن اإلنكليزية -فاكون

عربـة الركـاب أو   : الشاحنة: وضعوا هلا
  .عربة الشحن
للتهكم على أحـدهم يف  : ]من تندرام[

: يغنون -وكان وجيهًا وخبيًال وواسع الذمة–حلب 
ون ْقـراد يف دقـن عمـك    گچوالني طّبوع وفر«

  »...احلاج
فْرقته : من التركية: يطةگرأو الف: يطاگالٕفْر

: عـن اإليطاليـة  :  -كما رمستها املعاجم التركية–
FREGATA، ويف الفرنسية :FRÈGATE.  

. البارجة احلربيـة أو املدّرعـة  : وضعوا هلا
  .انظرمها

  .يطاتگالفر: ومجعوها على
فرم اللحمة بالسيخ طـالع  : يقولون: ٔفٔرم

قّصـاب  ليش يف بالدنيا كّال فّرام حلم متل ال ،نازل
مـن   ،احلليب؟ إن كنت عملت سياحات بتعـرف 

  .َهَبر اللحم وقطعه: ْفٔرم: السريانية
  .انظرها. فرى: ويدانيها يف العربية

: ٤٧٤ص ٢ـج »البيان«عن  »املنت«جاء يف 
  .قطعه: وأفرى الشيء وفّراه. وأصل الباب القطع

قطعه : َهَرم اللحَم وهّرمه: كما يدانيها فيها
  .قطعًا صغارًا
  .انفرم للمطاوعة: وا من فرموبن
  .يرو فرم: ]من دعائهم على فالن[
  

: وينادي بياع البندورة: ]من نداء باعتهم[
  !تروحي فرم ياَبَندورة
  .من صنعته فرم اللحم: والفّرام

   .الفرمة: انظر
  .مبالغة هلم يف َفَرم: َفرّٔم

البيك ال ْتخـالفو كـو   : ]من ديدهم[
  .ْبَفرَمك تفرمي

  .الفرمصون: انظر :الفرمآسون
دة اإلرا: من التركية عن الفارسية: الٔفْرمٔان

  .املرسوم السلطاين ،السلطانية
  .واستعملت يف العهد األيويب

  .دميةووردت يف كثري من الوثائق الق
: وذكرها الشيخ وفا الرفاعي يف منظومتـه 

  .١٨ص
  .الفرمانات: ومجعوها على

: واستمدا السريانية من التركية فقالـت 
  .وكذا الكلدانية ،رمانف

ويف احلكم العثماين كنا خنتم العرضـحال  
أو حالده أمر وفرمان حضرة من لـه  «: ذه اجلملة
حالة إلقاء نظركم (: ويف تلك احلالة: أي »األمر ندر

مـر  يكـون األ ) على ما ذكرته يف عرضحايل هـذا 
  .واإلرادة حلضرة من له األمر
تنشـر   »جراب الكردي«وكانت جريدة 

ل عدد شكوى إىل مؤسسة حكومية تصيغها يف يف ك
أو : هيها بقوهلـا نلغة مشّكلة من التركية والعربية وت

دبس رمان حضرة من لـه   لبابده أمر وفرمان طرمان
  .األمر ندر

من  فرمان كالب من بقرا: ]من كمام[
  بسَمع؟

واحد قام دعـوى علـى   : ]من نوادرهم[
القاضـي   سأل ،واحد واّدعى أّنو سّبو وعندو شهود

  صعي سّبيتو؟: املدعى عليه
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 !نعم سيدي 
 ليش سّبيتو؟ -
ياسيدي معي فرمان مالسلطان أسب اللي  -

 َبريدو
 وين هالفرمان؟ -

مّد إيدو وطالع من عّبـو ورقـة كـبرية    
 ،مدروجة ويف نّصا من بّرا ريبانة محرا وريبانة بيضـا 

 ،نجمة والقمرلمرسوم عالريبانتني الطّرة السلطانية وا
  .ا عراسو وقّدما للقاضيباسا وحّط

والقاضي فتحا وحط نّضارتو وقرا بعينيـه  
صار يف بيَتك عّكة مسنة حديدية من ِقَبلنا ومعا «فيا 

علبة دبس عنتايب ومعا چوال زبيب مرعشلي بتحكم 
  ».يل إال أروح واسترّدن اآلن اآلن

بعد ما قراها السلطان عالسـّكاته باسـا   
احلقيقـة معـو    :عراسو واندار للمدعي وقال اوحّط

) حبيـك (عليه و  ىفرمان شاهاين بشق مت اللي بتعدَّ
  .أمي وأمك

أطلقوهـا علـى   : أو الفرَملّية: ةالٔفرماْنليّۤ
فرمانلي : من التركية ،الطويلة: الفروة القصرية وقيل

الكّبود الذي كان خيلعه السلطان على مـن  : كّپود
  .مقصبًا أو مزينًا باخلرج والچربيريد إكرامه يكون 
  .الفرمانلّيات: واجلمع
 ،يستعملها نصارى العزيزية فقط: ةالَفْرَمشيّۤ

: لية عن اليونـاين الصيد: FARMACIA: من اإليطالية
FARMAKON :الدواء.  

  .الفْرمشاين: ويسمون الصيديل
أو الفرماسون أو الْفرامناسون : الٔفرَمصٓون

مجعيـة عامليـة سـّرية    : »ماسون«وخيتصروا إىل 
  .رها الزاوية والبيكارشعا ،اونيةتع

  ...ليها الفرمصوين والفرماسوين ووالنسبة إ
  
  

ــناعي  ــدر الص ــوّنية : واملص الفرمص
  ...والفرماسونّية و

ــة   ــن اإليطالي ــا م ــل لفظه : وأص
FRAMMASSONE :مبعىن البّنائني األحرار.  

  .لعلماين والعلمانيني والعلمانيةا :وُوضع هلا
  .ل أسسها اليهود يف القرن الثامنقي
  .جددت بأمساء جديدة مث

جهـاز  : FREIN: من الفرنسـية : ةالفرَمۤل
  .رييوقف أدوات الس

  .ذكرها يف املعجم الوسيط
  .الفرين: انظر

واِملكبحـة   الكاحبـة واِملكـَبح   :ُوضع هلا
  .واملعوِّقة والشكيمة

  .الكّماحة: ووضع هلا جممع مصر
  .ن سائدةوظلت كلمة الفرۤي

  .الفرمالت: ومجع الفرملة عندهم
  . انظرها. لغة يف الفرمانلية: ةلَفْرَمِليّۤا

ويعرف أيضـًا  : ]من أحيائهم[: كٕفْرميۤل
  .انظرها. بشاكر آغا

مسيـت  (: ٣٣٠ص ٢ج:  »النهر«قال يف 
  .فرن يعرف بفرن مرييك) باسم

 ،املخبز: الُفْرن«:  »املنت«قال يف : الٕفْرن
  .»شامي ،وهو غري التّنور

  .فراناال: وهم قالوا ،األفران: واجلمع
  .الفّرانني والفّرانة: ومجعه. الفّران: وصاحبه

أمـا   ،الفّران: ويف تطوان يسمون الفرن 
  .معّلم ٕد الفّران: الفّران فيسمونه

  .الفْرين: والنسبة إليه
  .فران متنقلةوهناك أ
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  .ةۤنالفرۤا: واسم الصنعة عندهم
ٓويِدي أن الفرن دخل العربية مـن  گويرى 

  .FURNUSأو  FORNAX: ةاليونانية عن الالتيني
: ب رفائيل خنلة أا من اإليطاليةويرى األ

FORNO.  
: ال صحة لقول بعض املعاصـرين : وعليه
  .إذ كالمها أعجمي ،لتّنور أعجميةالفرن عربية وا

. ُفروجنـي : وصاحبه ،ُفرون: ويف التركية
انـة حلـب   ويف مطلع هذا القرن كان معظـم فرّ 

  .ةصواصن
 ،س مع احلطبوكان يوقد من أعواد السو

  .مث بدل باملازوت مث بالكهرباء
  .جزيرة مالطة يسمى الفْرن أيضًا ويف

ويف  ،فورٓنا: وامسه يف السريانية عن اليونانية
  .فورَنا: الكلدانية

والفرن يقوم بشّي اخلبز والكعك السّخانة 
والكعك املبسوس بالسمن وبالزيت ومبـرق اجلـنب   

  ...يد واملعروك والكعك بسمسم ووكعك الع
كما خيبز اللحم بالعجني بنوعيـه احللـيب   

  .وتشوى فيه اللحمة املفرومة ،ايبوالعنت
: واشتهر فرن العقبة برقة اللحم بـالعجني 

  .برّق ورقة السيكارة أو برّقيتا: يقولون
ـ  الفرن والكّبـة  كما يطبخ فيه اللحمة ب

  .بالصينية وحنومها
أما ما يسمونه بالبّيوت فهو أطيـب مـا   

وبعض األسرات تعمل قدر البّيوت ذا  .يقدمه الفرن
يأخذونـه  قفل يقفلونه ويودعونه الطعام أول الليل و

  .صباحًا وقد نضج على مهل
هو  ١٩٦٠فران حلب سنة عدد أ: إحصاء

  .فرنًا ٤٧٠
انة نقابة جتتمع لدى االقتضا يف قهوة وللفّر

  .معت كثريًا ا وجبميع النقاباتواجت ،البليط

بّدن جـرن وفـرن    االوالد: ]من أمثاهلم[
  .دون حباجة إىل مسقى ومطعم وكنيفيري ،وخرابية

راح وبـرك   ،اقصٓود باب اهللا: قالوا جلحا
  . عباب الفرن

من الغربة تسمية ما يلي  اواستمدو: الٕفْرن
  : بالفرن

 .موقد الفاخورة
 .موقد معمل البّلور

 .موقد معمل اإلمسنت
 .موقد معمل إذابة املعادن

اإلْفَرنج : يقولون أيضًا والثاقفون: الْفرنج
–سكان أورپا : والَفَرنج والِفرنج واإلفرجنة والِفَرجنة

  .ماعدا األروام واألتراك
 ،مبعىن اُحلـرّ   FRANK:والكلمة من األملانية

مسوا به أحد شعوب اجلرمان الذي استوىل على غاليه 
  .به م مث مسيت فرنسا٤٨٦سنة

مسوا  ،ب فرنكرمع:  »شفاء الغليل«ويف 
  .ومعرا فرانسه ،دة ملكهم فرجنةك ألن قاعبذل

ـ  ،الفرنسيس: وملكها يقال له  وهوقد عّرب
  ).»تاريخ ابن أيب حجلة«كذا يف (أيضًا 

وعنـد   ،الْفَرْنِجـي : والنسبة إليه عندهم
  ...ثاقفيهم اإلفرجني و

  .٤٥التذكرة التيمورية ص انظر
 ١٧وس ٢٨٩و ٢٤٩و ١٧٦و ٨٦و ٤٨ص ١٦س: وانظر جملة الضاد

 ٣٢٥و ٢٣٣و ١٥٩و ٢٥ص ١٨وس ٤٤٥و ٢٤٩و ٨٨و ١٧ص
 ٢٠وس ٥٠٩و ٤٢٥و ٣٦٣و ٢٧٢وس ص ٥٠٥و ٤٣٠و ٣٦٦و
 ٤٢١و ٣٥٥و ٢٦٩و ٣٣ص ٢١وس ٣٧٦و ٢٠٧و ١١٩و ٤٠ص
  .٢٠٥ص ٢٣وس ٤٥١و ٣٥٦و ١٩١و ٢١ص ٢٢وس

اإلفـرنج يف حلـب يف   "وجاء يف كتاب 
  يف حلب اإلفرنج املقيمون: ٢٧ص" القرن الثامن عشر
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 نيز وفرنساويني وبنادقة وهولنديهم خليط من إنكلي
الشائعة بينـهم مجيعـًا هـي     ةواللغ ،وتوسكانيني

  .اإليطالية
سـكان  : أي ٢٧ص..." االفـرنج يف حلـب  "انظر كتـاب  

TOSCANY يف إيطالية.  
مو كل من لبس قمـيص  : ]من كمام[

  .فرجني قال أنا أفندي
سياحة واحدة ٕعْمال جارنا : يقولون: َفْرَنج

 ،الفعل من الفـرنج املتقدمـة  بنوا  ،جتٓوألوربا َفْرَن
اْملَفـرَنج والفرجنـة    ومنـه  ،جعلته فرجنيًا: يدونير

  .واألفرَنج
  .ْتفرنج للمطاوعة: وبنوا منها
:  -اإلفرنج املتقدمة: انظر–واإلفرجني : الفرجني

   :منها ،سب إىل الغربأطلقوها على كل ما ين
 .انظرها. البندورة -ً ١
 .وهو األسود منه ،يالباجنان الفرجن -ً ٢
 .الزهري والسيفليس والفرنكي: انظر. مرض الزهري -ً ٣
 . لعبة الفرجنّية يف الطاولة -ً ٤

  :]من أغانيهم[
  وقالت تعا تفّرج ،كشفت عن صدرها
  خمزن جديد انفتح وبضاعة فرجنّية          
والثاقفون يقولون أيضـًا ْفَرْنسـا   : ْفراْنسا

 ،ما تقدم عوضًا عن األلـف وَفَرْنسا وباهلاء يف مجيع 
دولة مجهورية اآلن تقـع يف غـريب   : FRANCEمن 

أورپا انتدبت على سورية ولبنان يف أواخر احلـرب  
يف أواخـر احلـرب   العاملية األوىل وانسحبت منها 

  .ة الثانيةيالعامل
باسـم   FRANKEN-RIC: وكانت تسـمى 

وطنها يف القـرن  شعب الفرنك اجلرماين الذي اسـت 
  .دياخلامس امليال

ــون يف النســبة إليهــا ْفرنســي : ويقول
  .وفرنساوي وَفَرنسي وَفَرنساوي

  

٥٤٥ص ١٦س: مع العلمي العريبانظر جملة ا.  
واحلنطة الفرنسـاوية تبـاع يف خانـات    

  .ستدارةوحبتها قريبة إىل اال ،لباحلبوب يف ح
ـ   نولريا الذهبية أصغر من اإلنكليزية وم

  .العثمانية
 ،و الفرنساوّية فرنستومرت: يقولون: َفْرَنس

بنوا الفعل من فرنسا علـى   ،ًاينسجعلته فر: يريدون
  .فرنس

  .اْملفرَنس والفرنسة واألَفْرنس: وقالوا
  .تفرنس للمطاوعة: وبنوا منها
أطلقوها على ضرب من طيور : الْفرْنساِوي

  .الكّشة
مسوا  ،من أمساء ذكور النصارى: ْفَرْنسيس

 مؤسـس : ١٢٢٦-١١٨٢باسم ْفَرنسيس األسِّيِزي 
  .الفرنسيسكان: الرهبانية اليت مسيت بامسه

  .ْفَرنسيس: وامسه يف السريانية
  .FRANCOIS: ويف الفرنسية
  .FRANCIS: ويف اإلنكليزية

وحـدة  : FRANCO: من اإليطالية: الْفٔرَنك
  .وكذا السويسري والبلجيكي ،نسيرالنقد الف

  .وعهده عهد الثورة الفرنسية
من لفظـة ملـك   وتسميته بالفرنك جاء 

 اليت كانت تطبع على العملة الذهبيـة يف  »الفرنك«
  .م ١٤منتصف القرن 

ونقدنا ال يزال حيمل اسم الفرنك الـذي  
  .يعادل اخلمسة قروش
شويف شويف هالصبّية : يقولون: اگَعَلى ْفٔرْن

ـ ا والْبسة على فرنگّصا شعرا على ْفرنقۤا مـن   ،اگ
  . إلفرجنيمبعىن الزّي ا: ALLA FRANCA: اإليطالية

  داء: ْفرنكي: من التركية: يِگالْفٔرن
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وإن –ي ألنـه  گمسوه بالفرن ،سيري أو السيفيلالُزْه
لكن اإلصابات  -فًا عندهم قدميًاوكان هذا الداء معر

  . احلديثة به جاءت من أورپا عن طريق العدوى
اجلبـة  : َپْرٔوه: عربية عن الفارسية: الَفْرو

روف واألرنـب  وانات كـاخل تبطن جبلد بعض احلي
  .والسّمور

  .وهم أمالو ،الفرَوة: حدةاوالو
: وهـم قـالوا أيضـاً    ،الفروات: واجلمع
  .االفراوي والفۤر

وهـم   ،الفروايت والفّراء: وصانعها وبائعها
  .ا بقصر اجلمع الثاينقالومه

ــريانية ــروة يف الس ــٓا: والف ويف  ،فروت
  .فروتا: الكلدانية

  .انظر قاموس الصناعات الشامية
 ،ثر من لبس الفرو شتاءحلب تك وكانت

  .واآلن ال
  .وسوق الفرا يقع قبل سوق القطن

  .سوق الفرواتية: انظر
  .انظرها. والفّرايني حارة يف حلب

. والفرواتية يف حلب حيسنون لغة القجـم 
  .انظرها

وهي  ،الفروة احلورانية: ومن فروات حلب
ة وهـي القصـري   ،والفروة القبطية ،الكبرية الطويلة

  .ن وأكمامها فوق املرفقكامللتا
: ويف الكلدانيـة  ،ْفروتـآ : ويف السريانية

  .ْفروَتا
 MODERN TRAVELLERجـاء يف كتـاب   

–كان للحلبـيني  «: م ١٧املطبوع يف أواخر القرن 
حدهم ثالث قد يلبس أ ،ولع بالفرو -ما النساءالسي
  .»فراء

يخ حممد الزرقا يلبس وأعهد أنا الش: أقول
  .ثالث فروات

مطـران  : »ور جرمانوس حـّوا منش«ويف 
وال يبينوا ذيال الفروات مـن  «: ١٨٠٧حلب سنة 
  .»غرة«انظر املنشور يف . »حتت الغطاء

إن : قيــل«:  ٧١٨ص ١٤س: ويف املقتطــف
يونـًا مـن   يقتل كل سنة سـبعني مل )... اإلنسان(

يصنعها مـن السـناجيب    ،ألجل الفراء احليوانات
ـ  ،وحنوها من احليوانات الصغرية ة عشـر  وحنو مخس

  .»مليونًا منها من األرانب
  .جتارة الفرو: ٢٤ص ٢٤ج ٣س: انظر جملة السمري اليليا أبو ماضي

الالفروة  بتدفّيا وال مرت : ]من كمام[
صـار  . َسّلم الكلب عاجلرو: قرقع الفرو ،األخ بتلفّيا

من حق فـرٓون   فينا متل قّصاصني الكالب املنكسبٓو
  .منحّطٓو حق أكٓلن

]فالن متل فروة أبو َنـّواس  : ]ممن كنايا
  ).يب ُنواسمعروف كفروة أ: يريدون(

اللي . الدروة أحسن مالفروة: ]من أمثاهلم[
  .ببيعٓو بسوق اجلوخ ببيعين بسوق الفرۤا

ت عضامٓو بـرتل  ت ٕبلۤيميّۤ: ]من ألغازهم[
  ).الفروة(: عالسوق وبلوحل باكمامو

 ،الفاكهة: FRUTTO: من اإليطالية: الْفرٓوّتٓو
فاكهة أو مثر وهم استعملوها يف ما يؤكل أخريًا من 

  .أو حلوى
 ،لذيذ أكله: يريدون ،فالن فروّتو: يقولون

  .سلبه: يريدون
  .فرخ الدجاجة خاصة: عربية: الَفّروج
  . اريجالْفۤر: وهم يقولون ،الَفراريج: واجلمع

  .وهم أمالوا ،الفّروَجة: والواحدة
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  .الفّروجات: واجلمع
: ويف الكلدانيـة  ،ٓفروجـآ : ةويف السرياني

  ).افًاگتلفظ اجليم فيهما (َفروَجا 
  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

  . انظرها. لغة هلم يف الفرفورة: الَفّرؤرة
: مصدر: الُفروسّية: من العربية: ةالْفروسيّۤ

وهم يستعملوا يف  ،كان حاذقًا يف أمور اخليل: َفُرس
  .والقتالمعىن البطل الذي ُيحِسن احلرب 

أطلقوها على املبلغ الذي يـدفع  : الْفروغ
خلو الِرجـل  : ومصر تسمي الْفروغ. لتخلية العقار

  ). أو اإلجر(
 »الْفروغ«املصدر الصناعي من : ةالْفروغيّۤ

  .الْفروغّيات: واجلمع. املتقدمة
البتاتـة  : FRITES: من الفرنسية: الْفريت

قل مـع  تقطع قطعًا رقيقة وتقلى بالزبدة وتؤكل كالن
  .البرية

الـذي ال   ،املنفرد ،واحدال: عربية: الَفريد
  .نظري له

  .الفريدة: واملؤنث
اجلوهرة النفيسة علـى تقـدير   : والفريدة

اجلوهرة اليت انفردت بنفاستها : حذف املوصوف أي
  .ال جياريها فيها شيء من اجلواهرف

. وهـم سـّهلوا   ،الفرائد وتسّهل: واجلمع
 ،فريـدة : مسوا إنـاثهم كما  ،فريد: ومسوا ذكورهم

  .ومثلهم األتراك والفرس
ومسوا  ،خاأل: FRÈRE: من الفرنسية: رالْفرۤي

  .ا طائفة من الرهبان
  .الفريرات: عوها علىومج
  
  
  
  
  

  .األخت: SOEYR: سور: ومسوا الراهبة
ضرب من : FRAISE: من الفرنسية: زالْفرۤي

يشبه التوت لكنه  ،التوت اإلفرجني: ويسمونه ،الثمار
. انظرهـا . كچيۤل: ويسمونه أيضًا ،ي ال شجريأرض

  .٣٢٧ص ٣٦س: انظر جملة الكلمة
أداة : FRAISOIR: من الفرنسـية : ةالْفِريۤز

  .يثقب ا اخلشب واملعدن
  .الفريزات: ومجعوها على

ما يفترسه : الَفريَسة: من العربية: ةالَفريۤس
  .املفترساحليوان 

  .الفريسات: واجلمع
أو  ،فالن فريسة جهلو راح: ]من جمازام[

  ...عنادو أو خبلو أو
  .اجلماعة ،الطائفة من الناس: عربية: الَفريق

  .والفريق أكثر من الفرقة
  .الٕفٔرق: وهم جيمعوا على

: الح عسكري عند العثمانينياصط: الَفريق
  .رتبة بدرجة قائد فوق رتبة اللواء ودون رتبة املشري

احلـّب  : الَفريـك : من العربية: ةالْفِريۤك
وهم يستعملوا يف حب احلنطة فقط حيصد  ،املفروك

مث  ،مث تعرض رزماته للنار فتلفحها ،وملا ينضج كامًال
مث تنّسف لـيطري   ،تفرك بالغربال لينفصل التنب عنها

سـمان ويبيعهـا   لمث جترش وجيرشها ا ،القش والتنب
وتطبخ كالربغل وهلا طعم خـاص   ،خضراء سوداء

ولدى طبخهـا مـع   . ريًالذيذ وإن كان هضمها عس
الربغل تطبخ هي أوًال مث يطّب الربغل فوقها ليطـبخ  

  .معها
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  .والفريكة غنية بالڤيتامني
ويعمل من الفريكة الناعمة الكّبة املشـوية  

  .وطيها الشحم
. أضعاف ةوالفريكة أغلى من الربغل بثالث

  .الفريك: ومصر تسميها
ــٓا: ويف الســريانية ــٓا وفريكت ويف  ،ْفريك

  .ا وفريكَتاَكْفري: نيةالكلدا
والبدو يصـبوا يف املنسـف سـاف رز    

برغل ورز وفريكة : أو ثالث سافات ،وساف فريكة
كلون مـن  ويـأ  ،فوقه اللحم بعظمه وحتته السمنو

ا بأيديهماموعة قبصات يكتلو.  
ويعزون اختراع أكلها إىل إبراهيم باشـا  

وموسم  ،إذ مّست احلاجة إىل إطعام جنده ،املصري
حراق السـنابل وفركهـا   ر بـإ فأم ،لقمح ملا ينتِها

  .وطبخها
  : ومن معارضات الزيين

  وإىل الفريكِة فّر قليب طائرًا
  ال سيما إن سامها اللِّياُت      

  : وملا مات الزيين رثاه الوفائي فقال
  وعلى األخّص إذا ابتلي بفريكٍة...

  اليستطيع بأن يقوم ويقعدا       
أو مـن   ،FREIN: من الفرنسـية : نالفرۤي

  .جهاز توقف به املراكب: FRENO: اإليطالية
  .الْفرينات :ومجعوها على

  .انظر الفرملة
  .الكّماحة: وضع هلا امع امللكي

  . اِملكَبح: ووضع هلا امع العلمي العريب
ملا أجا املأمور ضرب لو متين : يقولون: َفّز

 ،مل جند هلـا أصـالً   ،وفز على حيلو وزرزر چاكيتو
  : لها مما يليولع

أحسب أن أصـله  : قال الشيخ أمحد رضا -ً ١
  .ألنه إذا فزع قفز ،إذا فزع: من فّز الظُيب

: وقال الشيخ أمحد رضا يف مذهب ثان له -ً ٢
 .الوثبة بانزعاج: وهي ،أو من الَفّزة

 .جنا: من فاز: قال الدكتور أمحد العيسى -ً ٣
 .املقطع االخري من قفز: ومسعت من يقول -ً ٤

ومثلـها يف  . وثـب : فـز : ويف السريانية
  .الكلدانية

  .بٕفّز: ومضارعها
  .ّزةالفۤا: واملؤنث ،زۤزالفۤا: واسم فاعلها

  .الفاّزين والفاّزات: عواجلم
  .انفز للمطاوعة: وبنوا منها

فـّز مـن    ،فز على حيلو: ]من كالمهم[
  .كّني ما عجبو الس فّز وراح ،فرشتو

قيام للوفـود  واستمدوا من األتراك عادة ال
ة أكثر من حيافظ على هـذه  ولعل اجلراكس. احملترمة
  .العادة

َبمشي َهـّز وباكـل رّز   : ]شدياممن [
  .ودمعي بفّز عالغايل
 ،كسـره  ،فسخه ،شقه: فزره: عربية: َفٔزر

ضربه ا علـى  : بالعصا ،فصله: الشيَء من الشيء
  .ظهره

  .اوعةانفرز للمط: وبنوا منها
املفزور كسر  ،أجافزور امل: ]من زجرهم[

  ...الچنق
وفـزر   ،وفزرة: ]من دعائهم على فالن[

  .وفزر الوبا ،الدم
: مبالغة يف فـزره : فّزر الشيَء: عربية: َفزّٔر

  .فّتته
  .فّتت: فّزر مبعىن: ويف اليونانية
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 ،مابّدو يقوم فزَّزو بـالزور : يقولون: َفزَّز
  .بنوها من فّز على فّعل للتعدية

  .فز: انظر
: إليه ،خاف: فِزع فَزعًا: العربية من: عٕفۤز

وهـم   ،أغاثـه ونصـره  : الرجَل ،استغاثه وجلأ إليه
: مبعـىن  ،دكان وفزع لو عديلو مببلـغ فتح : يقولون
  .أسعفه
  .الفزعة: انظر

  .انفزع للمطاوعة: وبنوا منها
: الفزعان واملؤنـث : وبنوا الصفة منه على

  .انظرها. الفزعانة
 ،لى عرسافزع لبنت أخوه حبلق ع: يقولون

  .فزعو لو كل أهل حارتو
: وهم يريدون ،خّوفه: فّزعه: عربية: َفّزع
  .أثارهم لنصرته

  .تفّزع للمطاوعة: وبنوا منها
  .عٕفۤز: انظر: الفزعان
أطلقوها علـى معـىن النصـرة    : الَفزعة

  .طلع لو فزعة: واإلغاثة
  .املالو فزعة برو َدْعس: ]من حكمهم[

ـ أش عبـالو فز : يقولون: انگالَفز ان گ
  . بطران: يريدون ،ومالوهم

ولعلهم بنوها صفة مشبهة  ، جند هلا اصًالمل
را الفحـُل قبـل   ض: على فعالن من َفَسجت الناقة

  .وقت الضرب
  .انةگالفز: ؤنثوامل

  .مصدر َفَسد وَفُسد: عربية: الَفساد
  .فسد وانفسد والفاسودي: انظر

  .َفساد وَفسادجي: واستمدت التركية
  د وَكَم. امت على َفسادفالن ك: ويقولون

  

  .*واجلرح ختم على فساد ،على فساد
الفـار  : أربعة خلقوا للفساد: ]من أمثاهلم[

  .واالكراد) أي البدو(واجلراد والعرب 
  .الفسطان: انظر: الٕفستٔان
  .شجر ومثره من فصيلة البطمّيات: الفستق

  .٦امتار حىت  ٥وارتفاع شجرته من 
  .الثالثة معمرة تعيش القرنني أو وشجرته

  .وتبلغ شباا يف الثالثني
ألا  »الصيوان«ومسوا الشجرة الكبرية منه 

  .ن الصيوانتظل عددًا من الناس شأ
ألن  »اجلحـش «ومسوا الصـغرية منـها   

  .اإلنسان يركب ظلها القميء
وحيتوي الفستق على الفوسفور واحلديـد  

  Bنه غـين بالڤيتـامني   كما أ ،سيوم والنحاسوالكال
  .اثنان Bو  واحد

يومًا فآليت أن أفطـر قلـب    اوتفننت أن
فكـان يـومي    ،لـه جاف الفستق وحده الشريك 

  .عصيبًا على معديت
ـ    ،اذينوللفستق زيت يسـتعمل يف األقرب

  .وحلب تستعمله دواء للسعال
ويعد مسـتكاه   ،ويتخذ من صمغه املستكا

  . أطيب من العلك
  .إحياء التذكرة: انظر

وقـد   ،تقويتخذون من مدقوقه بوظة الفس
العبيد مصبوغًا بالصباغ  يغش املدقوق مبدقوق فستق

  .األخضر
كما يتخذون من مدقوقه تتوجية خضـراء  

عمامة خضراء علـى  : على بوظة احلليب والقشطة
  .وجه شاب أبيض

                                                
إذا  ،بريء جرحه على بغي): بغا: اللسان(ففي  ،يةهذا من العرب - *

هرًا يداوي جرحه أقام ش: ن نغل، ويف حديث أيب سلمةبريء وفيه شيء م
  .أي على فساد ،فدمل على بغي وال يدري به
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كما يتخذون من مدقوقه تتوجية خضـراء  
  .زمردة يف خامت: على وسط دائرةسوار الست

كاّصة  :كما حيشون مبدقوقه صرة املعمول
  .حجار الكرمية كلهاوأندر األغلى أ: ختزن الزمرد

ولكم مسعت أنا ما يدور بـني املعمـول   
األمسر والغريبة البيضاء ذات الفستقة الواحدة أو ذات 
نصف الفلقة يف ملتقى كعكتها املبسطة من نقـائض  

  .أشبه مادار بني السمرا والبيضا
  .يف البيضا انظرها

سليم اللب : مه أعينأما يف سلي ،هذا يف مدقوقه
  : منه فأهم استعماالته

حيشون به الكرابيج الفرين هذا االختـراع   -ً ١
كما يتوجون به املامونية هذه اليت مل تستطع  ،احلليب

 .مدينة مزامحة حلب فيها
يدخلونه زعيمًا بـني القلوبـات املقليـة     -ً ٢

بالسمن يف حمشي اخلروف والرز بلحمـة والكّبـة   
 .ة املفروكةبالصينية والكناف

أما الكنافة املفروكة فاحلشد من الفسـتق   -ً ٣
 .فيها رهيب

ولدمشق الفضل بأن جعلت حبل الكنافة 
  .مث قطعتها خبط مائل لتمثل ،غليظًا

 *ولـة كما هلا الفضل يف عمـل املزغ  -ً ٤
 .ومة حتشى بالقشدة ومقّشر الفستقالكنافة املرب: منه

ـ  وتسميتهم إياها باملزغ لوب ولة آية مـن األس
وبشِّـرهم بعـذاٍب   ﴿: فهي على حد قوله ،احلكيم
 .﴾أليم

  .ه جنوم مساء كشك الفقراومثله أن -ً ٥
والكشك للفقراء جّلت : ومن معارضات الزيين

 .هاتبمر
دائرة كـّوة  : يق املرتديالاميدخلونه يف دق -ً ٦

  .يطّل منها الرفاه

                                                
  .املغشوشة: كما يسموا - *

: مصطكاء الدالل: ومثلها الراحة بالفستق -ً ٧
 .دالل احللق

شاشية بيضاء : السّكر يف امللّبسيدثرونه ب -ً ٨
علـى أن   ،شعار بعض أرباب الطرق: حتتها خضراء

 .امللّبس يكون غالبًا باللوز
ن اجلـق  علـى أ  ،يدثرونه طي اجلق ملنب -ً ٩

  .ملنب غالبًا حيشى باجلوز
شكة دبوس ترسه من الزمرد : ومثله غزل البنات
  .وسط شعر أبيض حلو

أرمغـان  : عرموش الفستقمث هل ننسى  -ً ١٠
  .أرباب الذوق

حونه مث جيففونه على النار أو بعرضه ميّل -ً ١١
على الشمس قلّية هو سيد زمالئه السيما الشمسـي  

 .خيتار له أطيبه
كل طقة فستقة من : وال ننسى قول النسوة

  .ندم مالبنت اللي عينا يف العريسآلة اخلزانة طقة 
ـ  »جاء يف وثائق تارخيية عن حلب«  ٢ـج

قــدم إىل حلــب أوزيــب دي « :١٨٣٨سـنة   ٣٩ص
أستاذ اللغات الشرقية احليـة  : اإلفرنسي.... السال

واخترب جـة بسـاتني   ... وعضو اجلمعية األسيوية
إذ قضى فيها يومًا مع خنبـة مـن األعيـان    : حلب

يفصفصون البزر ويلتقطـون القضـامة ويفقشـون    
  .»الفستق

 هذا ماذكرنا بعضه عن الفستق املدقوق مث
أما الفستق السليم بقشرته الصـلدة   ،الفستق السليم

وأمـا   ،لنظري أم يتخذون منه متثال اجلمفيلفت 
السليم األخضر املدثر بغالفه األبيض األمحر فيبـاع  

وأيام جنيه متر بكرومه ليًال فتسمع  ،أيام جين الفستق
  .حقًا هي السحر ،جات غالفه الصلدطقطقات انبال

العتقاد أن نور القمر ويسود عند احللبيني ا
  :وأم يقولون لبياع الفستق ،له يد يف انبالجاته
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ضـحكو   ،ماهو ضـاحك العادة فستقك 
  .بينباع بالغايل
: فهو بسـيط  ]نداء باعة هذا األخضر[أما 
العجـوة شـاّقة   ! ي يافستقعاشور! حليب يافستق

  !.يافستق
لو كنت أن بياع فستق ملا ارتضيت هـذا  

أستوحي من اعتقاد احللبـيني  ولكنت  ،النداء اجلاف
 ،يف قهقهاته: أن نور القمر له يد يف انبالجاته أو قل

ْسـمعتو بعـيين   ! القمر ضّحكك يا فستق: وأنادي
ولكنت أستوحي من أنه ال يثمر إال وهـو   ،كركرك

: أو أنـادي  ،هادا اللي فقرو سّر غناه: عذي وأنادي
  !.لوب احلرمان ياما أودعك الزمانيالب

ا صوت غنائي لكنت ألـّت  مث لو كنت ذ
لكين لست مما  ،كربوجة ندائي هذا يف ناطف الغناء

رت يومًا يف جبل األكراد على كردية ، إمنا مرذكرت
تقلي بالصاج فستقها وعيوا شـاردة فـأوحى إّيل   
شرودها أا تنتظر الليل لـتطقمش فسـتقها مـع    

  .حبيبها: زوجها
والفّن حيتم علي أن أنظمها بالعامية لتكون 

مث ذيلت صدر أبياـا بكلمـة    ،على أمم من لغتها
BAVO مث ذيلت الـدوبيت   »يا بابا«: الكردية تعين

كـم  : اسم فعل يف هلجة حلب مبعىن: بامليم الساكنة
  : فقلت! لذيذ أو ما أطيبه

  !افو، ببناري كويتو    !وـباف ،نقلي قليتو
  قليتو قليتو قليتم  !بافو ،من شان مسرنا

  وفستق الكرِم طّقش    البدر مع حّبي نّقش
  قليتو قليتو قليتم  !بافو ،لعيون وصالك

  وبسمة يف بسمة يرسم    بسمـا بعّضو بيـمل
  قليتو قليتو قليتم  !بافو،ولك كرمال شفايَفك

وراعى احللبيون القدامى احلكمة يف جعل 
كما راعوا أن  ،كرومه وسائر الكروم يف شرق املدينة

 البساتني حباجةك أن ذل: تكون البساتني غريب املدينة
  .أما الكروم فال ،إىل مياه قويق

على أن خمطط حلب الراهن منع حتويل هـذه  
لكن هذا املنع كان حربًا  ،الكروم إىل أحياء للسكىن

  .ق وطغت على كثري منها يد البناءعلى ور
  : أما أنواع فستق حلب فهو كما يلي

رمه مسي باسم وظيفة مالك ك: العاشوري -ً ١
  .يل عشر الدولةاليت كانت حتص

  .وري يف حلبوبيت العاش
 ،والفستق العاشوري هذا أشهر ضروب الفستق

 .ولشهرته يسمى كل ضروب الفستق به
مسي باسم صنعة مالك كرمـه  : املراوحي -ً ٢

 .اليت كانت صنع املراوح من القش أو بيعها
مسي بصفته أعين البتر واجلـين  : الباتوري -ً ٣
  .هقبل غري
 .اءة للقثصف: البترا: نظرا

مسي باسم مالك كرمـه الـذي   : ميالْعلۤي -ً ٤
 .كان من قبيلة الْعليم

 .مسي بلون قشرته اخلارجية: الالزوردي -ً ٥
: قالوا، ومنه أما طيها فالنواة فيها صفراء خضراء

  .اللون الفستقي
: نسية تسمي اللون الفسـتقي هـذا  والفر

COULEUR DE PIS TACHE. 
رأيـت   ،د فـارس نسبة إىل بال ،العجمي -ً ٦

واالجتـار   ،صبب احلنطـة ناا صببًا كالفستق يف خا
 .بتصديره عظيم

تشبيه احلبة : مسي على التشبيه: ناب اجلمل -ً ٧
 .منه باستطالتها بناب اجلمل

نـواة  : مسي على التشبيه: لسان العصفور -ً ٨
غرية احلجم طـي شـق الغـالف    محراء القشرة ص

 .القاسي
  .هذه أشهر أمساء أنواعه

  يةبني آس: ما موطنه األصلي فمختلف فيهأ
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وال يعَنى بسورية  ،الوسطى وآسيا الصغرى وسورية
  .حلب وحدها وتوابعها يف كيليكية إال

 ،زراعتهكما ال يعرف العامل أول من زاول 
  .بيد أن اآلشوريني عرفوه

حلب وتوابعهـا   يف واليوم سادت زراعته
جلزائر ويف كيليكية وإيران وصقلية وقربص وتونس وا

إىل  ونقـل  ،ونقل إىل إسـبانية واليونـان   ،واملغرب
  .١٨٥٣الواليات املتحدة سنة 

حلليب يفوقها طرًا بطعمـه  على أن الفستق ا
  .اللذيذ

حـب  « ـوعرف احللبيون هذا ومسوه ب
  .»الفهم

:  »املوسوعة يف علوم الطبيعـة  «جاء يف 
  .وأشهرها الفستق احلليب

ش ووجربت زراعته على العاصي يف درك
  .فكانت حباته خالية من اللباب

: MODERN TRAVELLERوجاء يف كتـاب  
يف حكم األمرباطـور  «: PINEيقول املؤرخ الروماين 

TIBERIUS ُصدِّر الفستق احلليب اللذيذ إىل إيطالية«.  
وأذكر أنين قرأت يف الصحف منذ أربعني 
سنة أن حكومة الشاه أرسلت بعثة تدرس السـر يف  

وعلمـت أن مـرده الوسـط     ،طعم الفستق احلليب
  .الطبيعي

واختلف العلماء يف أصل الكلمـة علـى   
  : مذهبني

ــذهب األول ــة: امل ــلها يوناني : أن أص
PISTAKION،  ويف اليونانية احلديثةPISTIKI.  

اسـتمدت اللغـات    ةومن اليونانية القدمي
  : التالية
 PISITACIAاللغة العلمية يف الغرب، فسمته  -١ً

VERA. 
 .PISTACCHIO: فقالت ،اإليطالية -٢ً
 .PISTACHE: فقالت ،الفرنسية -٣ً

 .PISTACHIO: فقالت ،اإلنكليزية -٤ً
 .PISTZIE: فقالت ،األملانية -٥ً
 .PISTACIA: فقالت ،ارية -٦ً
 .FISTACHKA: فقالت ،الروسية -٧ً

ضاي من ملناسبة سألت عنها يف لسان القَربوبا
وما سواه من  »َده«يسمون اجلوز : اجلراكسة فأجابوين
 »َده سك«دق واللوز والصنوبر يسمونه حنو الفستق والبن

  . أي اجلوز الصغري ،ة تصغرياأد »سك«و
ولفظهـا    ،أن أصلها فارسـي : املذهب الثاين

ويف الفارسـية   PISTA: ويف اإليرانية ،PISTAKبالفارسي 
  .مبعىن فم املعشوق

الفـم  : تريد ،ِبسته َخندان: وتقول الفارسية
  .حاملفتو

ففـارس   ،يفوال تظن أن املذهب الثاين ضع
موطن الفستق وتشبيههم فم احلبيبة بالفستقة انتقـل إىل  

ا اليونانية اسـتمد : وإين ألكاد أن أقول ،األدب العريب
  .من الفارسية وأمدت غريها ا

: ولفظ الفستق لدى اليونانية ولدى الفارسـية 
  .تك أو ته أو تق+فس أوپس

تـق  : َمل مل يقولوا: وهنا ساورين أن ساءلتين
حكاية صوت طرقه مث حكاية صوت انشقاقه؟ : فس أعين

: أليس كان من الفن أن يقولوا ،وطرقه أسبق من انشقاقه
  تق فس؟

مسألة تشبه ما دار بني النحاة مـن  : وأجبتين
أو  ،تقدمي الفاعل على الفعل أو تقدمي الفعل على الفاعل

  .أو بالعكستقدمي احملِدث على احلدث : قل
ـ  اء يف أصـل  وعلى هذا خيتلف مذهب العلم

  : أهي يونانية أم فارسية يف اللغات التالية: كلمة الفستق
 .ٕفسٕتق: امسه فيها ،التركية -١ً
 .BISDAG: امسه فيها ،األرمنية -٢ً
: ويف الكلدانية ،ستقٓاۤف: امسه فيها ،السريانية -٣ً

 .ٕفستَقا
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وّمست السريانية جوز الطيب فستقادشيول 
يف مسوه هكذا ملذاقه احلّر ،فستق اجلحيم: مبعىن

فهو يف عامل التوابل لذيذ لذة الفستق يف  ،الالذع
  .إال أنه يلذع اللسان شأن نار جهنم ،عامل النقل

وسها عنها  ،اوردا كل معامجها: العربية -ً ٤
 .احهاجلوهري يف صح

 : ووردت يف شعر أيب خنيلة
  جارية مل تأكل املرّقفا

  ومل تُذق من البقول الفستقا     
  .ووهو من شواهد النح

صـوابه  : وقالوا ،ونقدوا زاعمه أنه من البقول
مايتنّقل به على الشراب من حنو : مجع الَنقل: من النقول

  .الفستق والتفاح
اليقـال إال بفـتح   :  »منت اللغة«وجاء يف 

وفتح ابـن   ،مةأو هو للعا ،وروى اجلوهري الضم ،النون
  .دريد النون والقاف
 ،نـون والعامة عندنا تكسر ال: أقول: مث تابع

ج  ،ملاظه خمة الزاي حمرفمف: وهو املعروف باسم املازه
  .أنقال

إمنـا   ،تكسـر النـون   بل العامة ال :أقول انا
  .تستعمل الردة

ن املـازه مـن املاظـة    ليس زعمه أ :مث أقول
  .بصحيح

  .املازة يف موسوعتنا هذه: انظر
  .لكن الرواية بالباء: وأجاب الصاغاين
ينبـت بـأرض    مل يبلغين أنه: قال أبو حنيفة

  .العرب
الفسـتقة  : وهلجة حلب تقول يف مفرد مثرته

  .والفستقاي والفستقاية
  .الفساتق: وجتمع الفستق على
  .الفستقات: وجتمع الفستقة على

ــى  ــتقاية عل ــتقاي والفس ــع الفس : وجتم
  .الفستقايات

لب والبالد العربيـة أمسـت فصـيلته    وح
  .جبمع اجلمع: باملكسرات والقلوبات

  :لزيينومن معارضات ا
  واحشي به املغّرقا    باهللا كّسر فستقا  

الن أو فالنة متل كالم ف: ]من تشبيهام[
  .الفستق الفاضي

 بفستقه كـان  اللي ذكرين: ]من أمثاهلم[
  .عندي أعّز األزدقا

أحسن ما تشتري فسـتق  : ]من كمام[
اس وستري وتطقطقي جريانك روحي اشتري لك لب

  .سيقانك
  .م الطبيعةانظر املوسوعة يف علو

  ).فهارسه(: واية األرب للنويري
  .١٩٤ص ٢٢سنة: وجملة الكلمة
  ٣٣٤و ٣٠٨ص  ٢٤سنة: وجملة الضاد

سم على أطلقوا هذا اال: شيالفستق اجلّحۤا
قاسي القشر كان جيلب من كيليكية الالفستق الصغري 

  .مايت ويبيعهه وميلحه القضيوحيمص
خاصة لـه نسـميها    وكنا نكّسره بكالبة

  .شة الفستقبطّقا
اجلّحاشي نسـبة غـري قياسـية    : وقوهلم

  .للجحش
والعربية ختـص   ،ارويريدون باجلحش احلم

  .به ولد احلمار
واألتراك مصدرو هذا الفسـتق يسـمونه   

ونظن أم يعنـون  . مبعىن فستق األرض »يَيرفستق«
و مـن األرض  يف هذه التسمية الشجر الـذي يـدن  

  .خبالف الفستق العايل
: »عة يف علوم الطبيعـة املوسو«وجاء يف 

: ُبطم شرقي أو ُبطم مستكي أو ِضرو أو مصطكاء«
مثارها ... نوع من الفستقيات وفصيلة من الُبطميات

ة لوـا إىل اُجلـؤو   ،حبجم وشكل احلّمص الصغري
 ،)إىل احلمرة الضـاربة إىل السـواد  : أي( السمراء

تنجـي مشـهور يـدعى    ايستخرج منها صـمغ ر 
  .»املصطكاء والكمكام
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الِضرو هو احمللب «: »منت اللغة«اء يف وج
هو شجر مـن اجلبـال   : وقال أبو حنيفة. أو البطم

له عناقيد كعناقيد البطم غري أنـه   ،كالبلوط العظيم
  .»أكثر حّبًا

ويف تسميتهم إياه باجلّحاشـي املـذاهب   
  : التالية
وقدميًا لقبوا  ،أن احلمار جلد على الضرب -ً ١

ألنـه حتمـل كـثريًا     آخر خلفاء بين أمية باحلمار
ففستقنا الصغري . صدمات عهد ضعف الدولة ووهنها

 .هذا صلد كاحلمار
أن اجلحش ذو أسنان قوية جدًا يقضم ا  -ً ٢
  .الصلب من تنب وشعري يابسعليقه 

ففستقنا الصغري هذا يليق بأسـنان احلمـار ال   
اإلنسان ملا تقدم وألنه تقـذف بـه األسـنان إىل    

ه إىل جحش احلنك لعلـها  وهذه تقذف ب ،األضراس
 .كن هيهات فاخترع الطّقاشةلو ،تستطيع كسره

 ،أن شجرته صغرية واإلنسان يركب ظلها -ً ٣
 .ر الصغري باجلحشوالكّرامة والبساتنة يسمون الشج

 .وهذا هو املذهب الصحيح
وعرفتـه   ،مل تعرفه العربيـة : فستق العبيد

 به إذ كانت القوافل تأيت ،سورية منذ العهد العثماين
وال نظن بأنه مسي  ،بالد العبيد: من احلبشة والسودان

دخل أمريكا الشمالية يف القـرن   هبفستق العبيد ألن
  .الثامن عشر بسفن كانت تقل العبيد

وهو مثر شجرية مـن فصـيلة القرنيـات    
 ،كالفول يضم القرن الواحد أكثر من حبة واحـدة 

  .فهو على هذا بقلة وبقلة حولية
وز األرض لقربـه مـن   ومساه اإلنكليز ج

َبـْر  : األرض على حنو ما مسي به الفستق اجلّحاشي
  . كما تقدم–فستقي 

  . ACACHIS HYPOGACA: وامسه العلمي
  

ونقله البحارة  ،وأصله من أمريكا اجلنوبية
  .ون إىل املناطق احلارة يف الشرقالربتغالي

وتزاول زراعتـه الربازيـل واملكسـيك    
  .واهلند واملغرب األقصى نغال وأثيوبية والسودانسوال

وجربت زراعته بـني عّكـار والالذقيـة    
ل منه وميّلحه القضـيمايت  نأك وحنن اليوم ،وجنحت
  .وحيمصه

  .وهو مغّذ جدًا
مى فيه على وقد الميّلح بل يعقد السّكر وير

  .تقليد لعرموش الفستق
خرج من مثاره زيت نبـايت يصـلح   تويس

نـه  علـى أ  ،عطورلألكل ولعمل الصابون وبعض ال
  .يسرع إليه الفساد

  .وكسبه بعد استخراج زيته علف جيد
  .انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة
  .واملوسوعة امليسرة

  .٣٢ص ٢ج: "الغذاء ال الدواء"وكتاب 
  .٢٥٠ص ٢٥س: وجملة الضاد

  .أطلقوها على لون لباب الفستق: ستقيالٕف
  .الفستق: انظر

: )العربيـة (حتريف الَفسـقّية  : ةستقيّۤالٕف
  ).مولدة(وهي احلوض  ،توّضأامل

 ،الالتينيـة  PISCINAنـه معـرب   إ: وقيل
: ويف املعجـم الوسـيط  . ومعناها حوض السـمك 

حوض من الرخام وحنوه مستدير غالبًا متج : الَفسقّية
ويكـون يف القصـور واحلـدائق     ،املاء فيه نافورة

  .الفساقي: واجلمع ،وامليادين
وهـو   ،بكسر الفـاء  »املنجد«ورمسها يف 

  .خطأ
وهم يطلقون الفستقية على احلوض الصغري 

وعلى ما تقدم  ،وسط احلوض الكبري حيث ينبع املاء
مسيت فستقية لكوـا  : ال صحة لقول رشيد عطية

  .كل الفستقعلى ش
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مسيـت  : كما ال صحة لقـول القـدامى  
ألن األصـل   ،الفوارة: من العني الفاسقة أي الفسقّية
  .خرج: »فسق«يف معىن 

  .»الذخائر والتحف«يف  ووردت الفسقية
  .كما وردت يف عبارات الفقهاء

ويف  ،فسـقني : ويف السريانية عن الالتينية
  .الكلدانية مثلها

أطلقوها على قضيب صغري من : ةالَفستوۤك
أغصان الشجر ذي فرعني ُيربط بينهما شرحية مـن  
اللستيك وسطها جلدة مقعرة يضعون فيها حصـوة  

علـى عصـفور    احلصـوة  يشدوا فيطلقوا لتقع
  .يصطادونه ا

ظين أم بنوها على فعفوعة للتلطيف مـن  
حكايـة  :  »َتك«و  ،حكاية صوت الرمي:  »فس«

  .ها فّعولةحنتوا من ،صوت طرق اإلصابة
  .الفستوكات: ومجعوها على

 »ِفسـكهْ «وحمتمل ان تكون فّعولة مـن  
  .بعالضرب بطَرف األص: التركية مبعىن

  .ز السفروضعت حديثًا جلوا: الَفْسح
  .وّسع له: َفَسح له يف الس: عربية: َفَسح
لـه يف   ،وّسعه: فّسح املكان: عربية: َفّسح

  .مبالغة يف َفَسح: الس
اسـتعملوها   ،را يتفسح: ]ومن جمازام[

  .مبعىن يتّرته
 ،الَسـعة : الُفسحة: من العربية: الٕفْسٔحة

  .الُفرجة بني الدور وغريها
  .لفَسحالفسحات وا: ومجعوها على

 ،نقضـه : َفْسخًا العقَد َفَسخ: عربية: َفَسخ
  .أزاله عن موضعه: الشيَء ،شطره: والشيَء

  
  
  

ويف  ،مـّزق : ْفَشح وفَسك: ويف السريانية
جمـة  عوكالمها بالشني يف األول امل(الكلدانية مثلها 
وها مبعىن قّطع الشـيء  وهم استعمل). واحلاء املهملة

  .إىل أجزاء
 ،قاولة واالتفاقيـة فسخ امل: ]من كالمهم[

 ،وبّلغت احلكومة فسخ املعاهدة بيننا وبـني فرنسـا  
  .احملكمة فسخت احلكم

من  ،قشر الربتقانة وفّسخا: يقولون: َفّسخ
  .فَسخ املتقدمة: انظر: السريانية

  .خويف حلب بيت فشّۤ
  .انظرها. اسم الواحدة من َفَسخ: الَفْسخة

  .الَفْسخات: ومجعوها على
  .سخةطعماين ف: يقولون

ة فسـخة مـن   كّني راۤي: ]من كمام[
  عقلك؟

ضـد  : َفَسد َيفِسد ويفُسـد : عربية: َفَسد
  .َصُلح

: وهم زادوا عليـه ... الفساد و: ومصدره
  .الَفَسدان

  .وهم أمالوا ،الفاِسد: واسم الفاعل
  .الفاْسدين :ومجعوه على

  .الفاِسَدة، وهم سكنوا وأمالوا: ومؤنثه
  .الفاْسدات: ومجعوه على

: الَفْسدان ومؤنثه: بنوا منه الصفة املشبهةو
  .الفْسدانة

  .الفسادة: انظر
معو َفَسدان يف معـدتو وعّجـز   : يقولون

  .هالولد مفسود فسدوه اللي عم مبشوا معو ،احلكما
  .أفسده: فّسده: عربية: َفّسد

  .ْتفّسد للمطاوعة: وبنوا منه
  .فسد: انظر: الَفَسدان
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إن شااهللا  :]من دعائهم على فالن[: َفَسر
: جماز من َفَسر عـن املغّطـى   ،ةر عّنو الدعۤوما تفۤس

ن املصاب مغّشى باملصـيبة وهـم   كأ ،كشف عنه
  .تنكشف عنهيريدون أّال 

  .سفر: ويدانيها يف العربية
  .بّينه ،أوضحه: فّسر الكالَم: عربية: َفسّٔر

التفسـري  وإذا ُأطلـق   ،التفسري: ومصدره
  .انصرف إىل تفسري القرآن

  .التَفاسري: ا التفسري علىومجعو
تفسـري  : واستمدت األمم اإلسالمية كلها

  .وتفاسري
 »يف وسط«حنت حللب وحدها من : ٔفْسط

هالكّبـة فسـطا   : يريدون بقوهلم ،فصط: يلفظوا
  .داخلها وطيها: شحمة

أش : ويعّير الشاميون قول احللبيني بقـوهلم 
  لك فسطو؟

. َلباتة مالٔقهالِبضاعة ما فسطا ٔقَلۤب: يقولون
. هالغرض معوور كوه ما فسطو شـي : شلون بتقول

واهللا حضر السهرة ومـا   ،متل ما قلت فالن متووك
ك الفسط عقلو نقـص  أهللا يصلح. طلع فسطو شي
  .بظّنو يف غريو
حليب من فسط حلب ولفتو : ]من أمثاهلم[
ف شوارْبو على ة محرا ومعنۤكس صرماۤيۤبۤالإال َدَنب 

  .جَنب
وذكره  ،»الفصطان«: اويلفظو: الٕفسطٔان

: واجلمـع  ،املرأة ثوب: الُفستان: بالتاء »الرائد«يف 
ثوب : الُفستان: »املعجم الوسيط«وذكره . الفساتني

وكـان   ،نساءذو طّيات من خصره إىل ذيله يلبسه ال
  .خاصًا بنساء النصارى

  
  

والكلمة استمدا العربيـة احلديثـة مـن    
. مبعىن التّنورة FUSTAN: ِفستان عن األلبانية: التركية
  .انظرها

  .ِفستان: ويف الفارسية
  .اُملَخصَّر: وضع للفسطان حممد دياب

والبيـت   ،َفْسَفس البيت: يقولون: َفْسَفس
. فقس فيه الٕفْسـٕفس : يريدون ،نس ما بنسۤكاْملفسۤف
  .وسرى انظرها

هالفّوال فولو مـاهو مفسـفس   : ويقولون
 ،بعدا بسـلقو ألنو بطالع الدودة باملسّلة فولة فولة و

حشرة غري حشـرة   يريدون بالفسفسة هنا أنه حلقه
  .الفسفس املتقدمة

  .وبفضل العلم قلما ترى بيتًا ُمفسفسًا
ابين مرتـٓو  : يامٓو: تقول احلماية: َفْسَفس

بنوه مـن  : ه أهللا جيازّياإۤ ،بتفسفس لو وبتبغضٓو فيين
  .حكاية الكالم اخلفي على فعفع

  .فسفسة املخدة: انظر
أطلقوه علـى حشـرة تلسـع    : ٓفسالٕفْس

اإلنسان محراء مبسطة خبيثة الرائحة طغى عليها العلم 
وليس بالعربية ذكر هلـا إال أن   ،فأحدث هلا املبيدات

نبت : ) العربية(نبت الَفسَفس باسم نزعم أا مسيت 
  مث ليس يف السـريانية ذكـر هلـا    . خبيث الرائحة

قمل  ،البّق: شٓاإال أن نزعم أا من َفْشْفشٓا أو َفْشفو
  .الطري

ــدة ــاي : والواح ــة والفسفس الفسفس
  .والفسفساية

  .الفسفسات والفسفسايات: واجلمع
  .حبر الروم وموطن الفسفس سواحل

ويروى أن محلة إبراهيم باشا املصري أتت 
  .وقبله مل يكن الفسفس فيها ،بالفسفس إىل حلب

  .الفسفوسة: انظر
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 الفسفسة بـتفقِّس مّيـة  : ]من كمام[
  !ياقلة الذرّية: بتقول

: احلماية تسمي امراة ابنها: ةٕفْسٕفْسة املخدّۤ
  .تريد أا تفسفس له لدى النوم ،فسفسة املخّدة
  .فسفس: انظر

بنوا على فعلولة للتصغري مـن  : ةالَفسفوۤس
  .الفسٓفس: انظر. الفسفسة

  .الفسفوفسات: واجلمع
 ،ةزملة ْمَفسَكج فسـكجۤ : يقولون: َفْسَكج

 ،مل جند هلـا أصـالً   ،مشلول الطاقة واهلمة: يريدون
  .انظرمها. ولعلها حنت من فلت وسّكج

  .تفسكج للمطاوعة: وبنوا منها
: من َعَبث األوالد: َكٕنستكموهاْستنَبكَتَفَسٕن

مجعوا أكثر ما قدروا عليه من احلروف ورددوها مع 
  .كلمٌة صعبٌة ال يفهموها: قوهلم

مـن   ،من مفردات الثـاقفني : الُفَسْيِفساء
أطلقتها على الصور املتنوعـة مـن   : العربية املولدة

تتكون هذه الصور مـن   ،رومانية وبيزنطية مث الغربية
لونة رخاميـة يؤلـف بعضـها إىل    حجارة صغرية م

  .بعض
  .ًا اعتىن اإليطاليون بالفسيفساءوحديث

واستمدت امسه العربية احلديثة من العربيـة  
  .ِسيَفسۤف: فقالت

وضعها دعاة اإلنكليز  كلمة: جنس َفّسيك
التركيـة   »َفْس«ضّمنوها  ،ليطعن ا العرب األتراك

 ،سـه شعار السلطان يلبسـه يف رأ : الطربوش: مبعىن
الطربـوش  : كما ضّمنوها أن تلفظ فس سـيك أي 

بقرب لفظهـا   -إثارة للدين–كما ضّمنوها  ،جاِمع
من الفاسق مث زادوا الياء والكاف للتضـليل ومهـا   

  .ملحقان أرمنيان
  
  

: فش ما بقى عنـدو شـي  : يقولون: ٕفّش
  .حكاية صوت تسّرب الريح

أخرج مـا  : َفّش الوطَب فّشًا: عربية: َفّش
  .فيه من الريح

  .فّش الورم: يقولون
الزم واحـد ٕيفـش صـدرٓو    : ويقولون

  .لصديقو
  .يسلم متك فّشيت للي قليب: ويقولون

فش وداب متل رغـوة  : ]من تشبيهام[
  .الصابون

: من العربية ،َفش ٕخلٓقو: ]اممن استعار[
  .أخرج غضبه: فّش خلقه

وأمحد أمني أخطأ إذ شرح فّش قهرو بقوله 
  .شفا غليله: يف أصلها

احلرمية فّشوا القفل ودخلوا : يقولون: َفّش
  .فتحه بغري مفتاحه: عربية ،عالدكان

  .انفّش للمطاوعة: وبنوا منها
  .ويف الكلدانية مثلها ،َفش: ويف السريانية

 ،وفشا اخلـرب  ،فشا ذكرو: يقولون: َشىَف
  .انتشر وذاع: فشا خُربه أو سّره أو فضله: عربية

  .انفشى للمطاوعة: وبنوا منها
أطلقوهـا   ،مجع الفشـفوش : الَفشافيش

رئة الذبائح تباع رخيصـة  بشكل اجلمع على شواء 
  .للفقراء

يتكلم عن  »املنت«قال الشيخ أمحد رضا يف 
 ،اسم للرئـة : ة عند العامةّشِفال: جبل عامل: بالده

  .ألا يفّش منها الريح
مصدر فشخه : الَفْشخ: من العربية: الَفَشح

: انظر. كذب فيه: يف اللعب ،ظلمه: )باخلاء املعجمة(
  .تفاشج

: يقولون للولد الذي خيالف احلق يف اللعب
  .الفشحجّية :ومجعوه على ،الفشحجي
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كان الولد هٓون مسع جبيتك  :يقولون: َفَشح
مل جند هلـا   ،هرب وترك ماهو عليه: يريدون ،فشح
مضـى إىل   ،زال: ْفَشح: ولعلها من السريانية ،أصًال

  .هنا وإىل هناك
ويف  ،مَشـى : ويدانيها يف السريانية ْفَسـع 

  ). مها بالسني املهملةكال(الكلدانية مثلها 
فـّرج بـني   : َفَشح: من السريانية: َفَشخ
ويف الكلدانية  ،باعد خطوه ،خطا ،رجليه عند مشيه

  ).وكالمها باحلاء املهملة(مثلها 
  .انفشخ للمطاوعة: وبنوا منها

  .ارتعب: ْفَشع: ويدانيها يف السريانية
: )باحلاء املهملة(: فشح: ويدانيها يف العربية

  .باعد خطوه
تني ومـا  فشـخ بني بيتو واجلامع : يقولون

  .بصلِّي
الولد الزغري إذا حـدا  : ]من كتاب اللباد[
ومتا يقصر الزم يرّجع  ،فوق سريرو بقصر فشخ من
أمو مبوت إذا حدا فشخ فوق  يف بطن الولد. فشختو

ماشي بدو يـوم القيامـة    هالبشّخ وهو. أمو احلبلى
  .يفشخ فوقا

: ضربو حجـرة فشـخو  : يقولون: َفَشخ
وهـم   ،صـفعه  ،لطمه ،ضرب رأسه: فشخه: عربية
 لوا أيضًا مبعـىن أزال فيستعم ،فشخ البنت: يقولون
  .بكارا

  .انفشخ للمطاوعة: وبنوا منها
  .شدخه: فثغ رأَسه: ويدانيها يف العربية

. بنوها من َفَشخ للمبالغة وللتعديـة : َفشّٔخ
  .بإبدال أول احلرفني املشددين راء: وبنوا منها فرشخ

  .فرعل: انظر
  .برك وفّشخ أو وفرشخ: يقولون
  ،البّدو حيكي عليك َفشر: يقولون: َفٔشر

  

ويف الكلدانيـة   ،َذبگ ،َهَذى: ْفَشر: نيةمن السريا
  .مثلها

ليس  ،للهذيان: ُفشار: »شفاء الغليل«ويف 
 »التاج«ويف  »القاموس«كما يف  ،من كالم العرب

 ،الُفشار كُغراب الذي تستعمله العاّمة مبعىن اَهلَذيان: 
هو مـن  وإمنا . وكذا التفشري ليس من كالم العرب

  .استعمال العامة
  .كذب: غرب األقصى مبعىنويستعملها امل

التاجر أبو جتـرة  : ]من أمثاهلم[: الَفْشرة
حدة من فشـر  ابنوا من اسم الو ،والصانع أبو فشرة

  .يكذب يف ادعائه الِربح: يريدون ،املتقدمة
 ،صّفو كالمو فشروي: يقولون: الَفْشٔروي

بنوها نسبة إىل  ،فيه ألفاظ نابية عن األدب: يريدون
بنوهـا علـى    ،ن الفشرة َهَذيانكأ ،الفشرة املتقدمة
قبل الياء على تصور تائهـا  بالواو : غرار املتالتاوي

  .ألفًا
والزمان والدراسة كفيالن بتهذيب هلجـة  

  .حلب وقلع الكالم الفشروي منها
اخلبز فشفش ألّنو طّول : يقولون: َفشَفش

  .هضعف رأي: فشفش: من العربية ،باملي
ـ  : ةوهذه يف وضعها األصلي من فّش القرب

  .نفوخ فيها فغدت بعد الفش واهيةها املأزال هواء
وأختـو   ،زملة ْمفشفش: ]ومن استعارام[

  .والفشفشة آخدينا من خالن ،فشفشةْم
: فقـالوا  ،تفشفش: وبنوا منها للمطاوعة

أخرج : يريدون ،تفشفش يف مرتوماقدر على محاتو 
  .ريح احلقد والبغضاء
بنوا على فعفـوع للتلطيـف   : الَفْشفوش

  .الواهي املتداعي: يريدون ،تهكمي من فّش القربةال
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  .الفشافيش: ومجعوه على
  .الفشافيش: انظر

  .الفشافيش: ومسوا الرئة
ل يل حـالٓو  هادا العاۤم: يقولون: الٕفْشك

حتريـف   ،الفقري الصابر عندو لريات متل الفشـك 
فالن : والكردية تقول ،الكردية مبعىن البعر »ٕفشٕكل«

وتستعملها األحياء املتطرفة  ،فشكعندو لريات متل ال
  .يف محاة ومحص أيضًا مبعىن الكثرة كحلب

هّوه ماشي ما دّش ملـيح  : يقولون: َفَشك
ولعلـها حتريـف    ،مل جند هلا أصًال ،ت إجرٓوفشۤك

  ).بالسني املهملة(اعوّجت : )العربية(َكِفست رجله 
  .انفشك للمطاوعة: وبنوا منها
شـك يف  عّبا مشط الف: يقولون: الَفَشك

يف هاجلبال يف هالليل ومن  ،النك يابۤيينتٓو وويۤنتمار
أنبوب حناسي : ِفَشنك: من التركية ،اسكندرون ليها

قه الرصاصـة  أو من املقوَّى ُيمأل بارودًا ليدفع باحترا
  .اليت يف فوهته

الَفَشـكة والَفَشـكاي   : والواحدة عندهم
  .والفشكاية

  .الفشكات والفشكايات: واجلمع
أو  ،فشـكة  -هم عافيناالل–جتو أ: يقولون

  .فشكة طايشة
بربك عالدَشك : يقولون: ]من استعارام[

يالزم البيت وفيه يفّلت  يريدون أنه ،وبضرب فشك
  .كثريًا

  .جتيه فشكة: ]من دعائهم على فالن[
قـال يف  : فشكلو ووقع: يقولون: َفشَكل

والعامة : )مث قال يف احلاشية(عامية : فشكل: »املنت«
  وهي  ،إذا شّوشه: شكله فتفشكل وفلكشهف: تقول

  
  
  

لغـة  «التوى وتعّوج : مبعىن) ب ش كل(من األرامية 

  .أو هي من الفسكل »٤٠٧:  ٤: العرب
... أّخـره : فسـكله : »َفسكل«وذكر يف 

جييء آخـر اخليـل يف حلبـة     الفرس: والُفسكول
  .السباق

 »بشـكل «على أننا راجعنـا يف صـدد   
ـ   »LOUIS COSTAZقـاموس  « كمـا   ،دهافلـم جن

 جندها أيضًا وال للقرداحي ومل »اللباب«راجعناها يف 
  .يف مادة فشكل

ذكـر   »الرباهني احلسية«على أن صاحب 
  .فشكل مبعىن عّوج

  .ولعلها إذًا حنت من فشك ومن الرجل
  .فشك: انظر

يلّفون يف السوق مقدارًا : ة املصاريَفَشۤك
كـاللريات الذهبيـة   : معلومًا من النقود املتماثلـة 

وايديات وأنصاف ايدياب وأرباعها والرباغيـد  
واآلن اللـرية   ،الكبار والصغار واملتليكني واملتليـك 

ني گالسورية املعدنية وأنصـافها وأرباعهـا والفـرن   
يلّفون مقدارًا معلومًا منها يف ورقة وتدفع  ،نكوالفَر

َفشكة : ومسوها ،املبلغ هذا بكل أمانة على أا ذات
  .لفشكة ذات الطلق الناريتشبيه باعلى ال

: إذا دعا أحد على شخص: ]من تندرام[
  .اجعال فشكة مصاري: جتيه فشكة أجابه
وهـدوِلي   ،َفَشل لو إيدو: يقولون: َفَشل

 ،البهامي كل لعنب وكل مزحن خشونة يف خشـونة 
ولعلـها   ،مل جند هلا أصًال ،تكّبر عليهن وال ختالطن
  .انظرمها. حنت من حّرف وشّل

  .انفشل للمطاوعة: منهوبنوا 
إذا حكيت زايد ناقص : ]يقولون مهددين[

  .كو َبفشل لك ّمتك
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فشل يف مشروعو الزراعي : يقولون: لٕفۤش
ضعف : َفِشل: من العربية ،ألنو قام فيه بدون دراسة

وهم اسـتعملوها   ،يف حرب أو شّدة جنبوتراخى و
أطلقـوا  على ااز املرسل بأن –مبعىن خاب وخسر 

  .رادوا اُملسبَّبالسبب وأ
  .وهم أمالوا ،الفاِشل: واسم الفاعل

  .الفاْشلني: على: ومجعوه
  .ةالفاْشۤل: وهم قالوا ،الفاِشلة: ومؤنثه
  .الفاْشالت: ومجعه

الفشـالن  : وبنوا الصفة املشبهة العربية منه
  .الفشالنة: ومؤنثه عندهم
أطلقوها على السمني البغيض أخذًا : ةالٕفشّۤ
اليت يـزول هواؤهـا املوقـت    خة من القربة املنفو

  .وتتهدل
  .الفّشات: ومجعوه على

كان لقب جمنون يف أوائل العصـر  : ةشّۤالٕف
إمنـا   ،فتسميته جاءت غري فنية ،الراهن مل يكن مسينًا

كـان األوالد  و ،كان طويًال وطويل الرقبة كـثرياً 
  .مولعني بصفعها قافزين إليها فتراها دائمًا محراء

: يريدون ،ةة ْمَفشوۤلجۤلٕف: يقولون: َفْشٔول
بنوا على فعـول   ،طيها فراغ وخالء وهو نقص فيها

  .انظرها. لمن ٕفۤش
غلة بتطلـع مـن   إشَبك؟ مايف ش: يقولون
  .إيَدك اْملَفْشولة

  .التفشٓول: ومصدره
  .ْتَفشٔول للمطاوعة: وبنوا منه
ويغلـب يف   ،السّر فِشـي : يقولون: فِشي

  .انفَشى: لاملبين للمجهول أن يقولوا فيه انفَع
  
  
  
  

: )مثلثـة (الفص : من العربية: مٕفّص اخلاۤت
  .مايرّكب يف اخلامت من احلجارة الكرمية

ـ أطلقوها على اخلـام الب : ٕفّص الَعرت دي ل
مسوه على التشبيه باست  ،يصبغ ويترك فيه نقط بيض

  .العرت
ا القطعة الصغرية مـن   اأرادو: ٕفّص ملح

أو هو مـن   ،هر الكرميامللح إملاعًا إىل أن امللح كاجلو
  .سن من أسنانه: فص الثوم

طلبـوه مـا   : يقولـون : ]من تشبيهام[
  .وجدوه كانو فّص ملح وداب

  .حسن أداء اللفظ: عربية: الَفٔصأحة
  .الفصاحات: واجلمع

ومثلـها   ،فصـاحت : واستمدت التركية
  .الفارسية

اسم أكـرب أعيـاد النصـارى    : ْصحالٕف
م املسـيح مـن   وهو عيد قيـا : ونوروزهم وفطرهم

  .َعَبر ومّر وجنا: َسح مبعىنۤپ: من العربية ،املوت
للبطريرك مارأغناطيوس " األلفاظ السريانية يف املعاجم العربية"انظر كتاب 

  .١٣٣أفرام األول برصوم ص
: ويف الكلدانية ،صحٓاۤف: وامسه يف السريانية

  .َفصَحا
  .PASCHA: ويف الالتينية عن العربية

  .PAQUES: الالتينيةويف الفرنسية عن 
  .PASQUE: ومثلها اإليطالية
  .PASCUA: ومثلها اإلسبانية

كـرب أعيـادهم   أأما فصح اليهود فهو من 
يقع  ،أيضًا حيتفلون به يف ذكرى خروجهم من مصر

واليهود يؤرخون بالشـهور   ،نيسان القمري ١٤يف 
وإن تكن أمساؤها عندهم أمسـاء الشـهور    ،القمرية
  .ةيالشمس
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اعتاد النصارى يف العامل أن : ْصحض الٕفبۤي
يكون على مائدم يف عيد الفصح بـيض مسـلوق   

: ويكتبون على البيض ،رمز دم املسيح: ملون باألمحر
  .»قام املسيح«

وعادة أكل البيض امللون كانـت جاريـة   
ومنـها اسـتمدت    ،عيد هلـم لدى الرومان مبناسبة 

  .املسيحية
يأكلون مع البيض هذا اخلـس   ويف حلب

  .بلنب
قيـِزل  : والتركية تسمي بـيض الفصـح  

  .البيض األمحر: أي ،يورطه
  .البيض: انظر

  .٤٩٣ص ٢١س: وانظر اهلالل
و ١٣ص ٢٨وس ٣٤٤و ٣٢٦ص ٥س: وجملة املشـرق 

١٠٤ .  
  .١٥٢ص ٢٩س: وجملة الكلمة
  .٣٠٦ص ٢١س: وجملة الضاد
حتريـف  : ح كالمكفصّۤ: يقولون: ٔفصّٔح
: عـن الشـيء  أبان القول : )العربية(أفصح الكالَم 
  .كشفه وبّينه

تشبه  ،تكلف الفصاحة: وَتَفّصح وتفاصح
  .وهم يسّكنون التاء ،بالفصحاء

  .شّق الِعرق: عربية: ٔفٔصد
  .مطاوع عريب: وانفصد
شفتو مفصـوع ببيـت   : يقولون: َفٔصع

 ،أخرجه: فصع الشيَء من الشيء: من العربية ،األمري
 ،جنبهقعد ومّد رجليه وأسند : وهم يستعملوا مبعىن

  .وهذه اجللسة أمام الناس فيها سوء أدب عندهم
  .الفّصوع: انظر

  .مطاوع عريب: وانفصع
مسوا من ينفصـع الفصـعون   : الفصعون

  .*كمًا

                                                
  . قوا على الصغري الذي يتطاولوكثريًا ما يطل - *

فصفص بـزر يف  عم ب: يقولون: ٔفْصٔفص
 ،البلكون وأش على بالو إذا وّسخ البلكون اللي حتتو

 يضع البزرة: يريدون: وال خبطر عبالو أّنو عم بتعدَّى
ا بأسنانه لتنفلق ويأكل هويضغط علي اململحة يف فمه

  .وا الفعل من حكاية صوت انفالقهابن ،لباا
َفـس  : ويف الكلدانية ،ٓفس: ويف السريانية

  .للحمجّرد العظم من ا: مبعىن
  .قزقز البزر: ويف مصر يقولون

  .وفصفصة البزر مستمدة من الصني
ص اللحـَم والعظـم علـى    ومحلوا فصف

  .فصفص البزر
  .ْتفصفص للمطاوعة: وبنوا من فصفص

ويف  ،نثـر : سَفسۤف: ويدانيها يف السريانية
  .َفْسَفس: الكلدانية

 :٣٩ص ٢ـج »وثائق تارخيية عن حلب«يف 
... قدم إىل حلب أوزيب دي السـال « ١٨٣٨سنة 

أستاذ اللغات الشرقية احلية وعضو اجلمعية : اإلفرنسي
ذ قضـى  إ ،واخترب جة بساتني حلب... األسيوية

فيها يومًا مع خنبة من األعيـان يفصفصـون البـزر    
  .»قطون القضامة ويفقشون الفستقتويل

قسيس شاف واحد عـم  : ]وادرهمنمن [
مـا بتسـتحي   : فصفص بزر يف الكنيسة قال لـو ب

بتفصفص بزر ببيت أهللا؟ وطّلع فيه وزخـم وطـّول   
ى هات ْشـٔوي هـات   ۤد: وبعدا مّد إيدو وقال لو

  . ْشوي
أحد  ،احلاجز بني الشيئني: ربيةع: الٔفْصل

 ،القطعـة منـه  : من الكتـاب  ،أجزاء السنة األربعة
  .خالف األصل

  .وهم سّكنوا ،الُفصول: واجلمع
فصـل  : واستمدت التركيـة والفارسـية  

  .وفصول
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أو فاصـل  ْسمعنا فصل غنـائي  : يقولون
  .وشاهدنا فصلني مالرواية

تسـألو  ال ،مالو أصل وال فصل: ويقولون
  .صلو فعلو بنيبعن أصلو وف

 ،عمل فينا فصل ما حدا سـاواه : ويقولون
  . بّدي أساِوي لو فصل عطولو وعرضو

 ،قطعه: فصل الشيء فصًال: عربية: لٔصٔف
: وهم يقولون ،بّت حكمه فيها: واحلاكُم يف الدعوى

يسـاومه  : يريدون ،عم بفصل مع البّياع أو بفاصل
  .للبّت يف السعر

يف الكلدانية و ،قطع: لْفٔص: ويف السريانية
  .مثلها

  .الزم نفصل تتعرق اجلبهتني: يقولون
  . كعكة خبمسة: مفصولة: ويقولون

 ،ضد أمجلـه : فّصل الكالَم: عربية: لصّٔٔف
 ،قّطعـه ليخيطـه  : الثـوبَ  ،جعله ُفصوًال: الشيء

  .جّزأها: القصاُب الذبيحَة
  .َفَصل: ويف الكلدانية ،لَفۤص: ويف السريانية

  .يل وتفصيالتتفص: واستمدت التركية
  .ل قيسقبل ما تفصّۤ: ]من أمثاهلم[
متل ما بتفّصل أنته ! خّيو: ]من استعارام[

فـالن  . حمبة الشفاتري ال قطع وال تفصيل. أنا بلبس
  . بفّصل ألف من فالن

صـة عـن   الِفصِف: من العربيـة : ةصّٔالٕف
نبات تعلفه الدواب غضًا وهـو  : ستۤپَأس: الفارسية

  .الِبرسيم والَرطبة: بيهعر ،من أحسن ما ترعاه
  .وكلما قطفت منه نبتت

  يف : »الغذاء الالدواء«قال يف كتاب 
  
  
  

اإلمكان طبخ الفصة شريطة أن تكون غضة مثلمـا  
ن أن تـدخل السـلطات   كما ميك ،نطبخ السبانخ
  .كمشهٍّ ومقّو
  

: وتسمى الفصة يف هلجة مشـال املغـرب  
  .الُفّص والِفصِفص
لتلطيـف  بنوا علـى فّعـول ل  : ّصوعالٔف

  . انظرها. التهكمي من فصع
 -انظرهـا –ذو الفصاحة : عربية: صيحالٔف

  .صف ا املتكلم والكلمة والكالميو
وهـم   ،الُفصـحاء : ومجع املتكلم الفصيح

  .صحاالٕف: يقولون
  .عم حبكي معك بالعريب الفصيح: يقولون

الديك الفصـيح مالبيضـة   : ]من أمثاهلم[
  .ْبصيح

فعيل : عربية ،فنيمن مفردات الثاق: صيلالٔف
  .معىن مفعول

  .الفصيلة: ومؤنثه عندهم
  .وهم سّهلوا وأمالوا ،الَفصاِئل: ومجعها

 ،فـّرقهم : فـّض اجلماعـة  : عربية: ّضٔف
  .قطعه: مابني الشيئني ،صّبه: واملاء ،أزاهلا: والبكارة

: يريـدون  ،فّض للو حـاجتو : ويقولون
  .قضاها له

ملرا عم بتفض خـرق إبنـا يف   ا: ويقولون
  .لنهرا

  .ةت اجللۤسفضّۤ: ويقولون
  .انفّض: ومطاوعها العريب

مااتسع :  -ويقصر–الفضاء : عربية: أضالٔف
وهم يطلقوا على اخلالء فوق سـطح   ،من األرض

  .األرض أيضًا وغالبًا
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اصطالح حديث أطلقوها : سفينة الفضاء
على الغرفة اهزة مبا يواجه الطوارئ اجلوية يـدفعها  

 ،إنسان الفضـاء : مسوا من يركبهاو ،صاروخ قاذف
  .ت واألمريكيونيوتقدم يف مضمارها السوڤي

  .٥٨ص ٥وعدد ٧٣ص ١عدد ١٧س: انظر جملة األديب
فّضـى البيـت وفّضـى    : يقولون: ٔفضّٔى

ارة وفّضى القادوس وفّضى السـّفاية وفّضـى   السّح
بنوا على فّعل مـن   ،أفرغ ما فيها: يريدون... جيبو
مبعـىن  : هم استعملوها متعديةو ،خال: )العربية(فضا 
  .أخَلى

واسـم   ،التفضـاي : ومصدره عنـدهم 
  .التفضاي والتفضاية: الواحدة

 ،فّضى حالو ليشتغل لك شغلتك: ويقولون
  .وأنته إميت بتفّضي يل حالك

  .فضي: انظر
  .ةْتفضَّى للمطاوع: وبنوا منه

 ،أي وعاءه(فّضى جرابو : ]من استعارام[
  ).تمه يف نفسهأفرغ كل ماكان يك: يريدون

: أطلقوها على الوسيلة التاليـة : ضأضةالٔف
–يصرفون ويدرءون ا عني احلاسـد  : يفضون أي

  :-كما يعتقدون
 ،يذيبون الرصاص بالنار: وسيلة الفضاضة
على أن يكون هذا اإلناء  ،مث يصّبونه يف إناء فيه ماء

وهذا املنخل جيعلونه وقت الصـّب   ،فوق قفا املنخل
فإذا نزل الرصاص متكتًال  ،ب بالعنيفوق رأس املصا

يف املاء دّل على أن العني ال تزال تصيبه فلزم أن تعاد 
وحينئذ  ،العملية إىل أن يرتل الرصاص قرصًا مسطحًا

  .تكون العني قد بطل عملها
  الصّب تزمزق العجوز بشهقة طويلة ولدى

  
  

حنٓدق بنٓدق العني الشافَتك ومـا صـّلت   : وتقول
زقة والشهقة إىل مث تعيدها مع الزم ،قعالنيب تطق ومتر

  .ح القرصأن يتسط
ُقـْل   ﴿: وحينئذ يقرأ اجلميع بصوت عال

وقد تزغرد  ،ويهنئون املصاب ﴾...أعوُذ ِبَربِّ الَفَلق
  .النساء

أطلقوها بصيغة اجلمع علـى  : الٔفضاِضي
اآلنية الفضية وما يلوذ ا من شـوكات ومالعـق   

كما أطلقوها  ،نوسكاكني تكون على مائدة املوسري
على القطعة الفضية تصب يف قالب حيّلى ا قـيس  

وهو طقم خممل مؤلف مـن صـدر    ،رسعجهاز ال
وله ثالث خمدات للزوايـا   ،١٢وجنب عدد خمداته 
اوح وخمداته تزاويق من الفضة تتر ،ترقم على القياس

  .نتها بني الرطلني والعشرة أرطالز
  .انظر الفضة

ساوي  ،ضاوَتكعلى ف: يقولون: ةالٔفضاۤو
مصـدر فضـا   : )العربية(حتريف الفضّو : يل شِغلي

  .خال: مبعىن
  .الفضوة انظر

على فضاوتك لكـي ال يطمـع   : يقولون
  .وإال فهم ملحاحون ،فيطلب مبلغًا كبريًا
يطلقوا على القطعة الواحدة من : الٕفّضاية

وعند النصارى تسكب رقيقة وفيها رسم ما  ،الفضة
يسـة نـذرًا إىل أحـد    موضـوع الكن  حول يدور

يف جامة زمنًا  اوالكنيسة تعرضها مع أمثاهل ،القديسني
ويف كل مرور زمن طويل ميوت من أهـداها   ،طويًال

  .فيبيعوا ويدخل مبلغها يف صندوقها
  .كشف مساويه: فضحه: عربية: ٔفٔضح

  .وهم أمالوا ،الفاِضح: واسم الفاعل
  .وهم سّكنوا ،الفاِضحة: ومؤنثه
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  .لَفّضاحا: ومبالغته
: فضح القمُر النجـوم : من جمازات العربية

  .ه ضوَءهاغلب ضوء
َيشَهر صـاحَبه   أمر سّيئ كل: والفضيحة

  .بالسوء
  .انفضح للمطاوعة: وبنوا منه
 ،ين ملن يفضح بكثـرة املٕفضحۤا: وبنوا منه

  .املفضحانّية وكذا مؤنثه: واجلمع
التفضـح  اسـكوت  : يقول العب الشدة

  .لعبأو ال تفضح ال ،الورق
ريب قط بياكل فـارك ريب  : ]من أمثاهلم[

كلب حبرس دارك ريب ابن آدم خبرب ديارك وبفضح 
. بيين وبيَنك ادحبين وبني الناس ال تفضحين. أسرارك

خلـي  . ما بفضح البيت الكبري غري الكنة واألجـري 
  .لقلب جترح وال تطلع لّربا وتفضحالكلمة يف ا
خـود قـرش   : قال لـو : ]من كمام[

  .مفضحاين ببالشخود : ين قال لووافضح
إذا ردت تفضـح سـرَّك   : ]من حكمهم[
  .البيت املستور حاشا اهللا يفضحو .سلمو ملرا

  .يفضح كربتو: ]من دعائهم على فالن[
 ،يفدح الشـتو : وقد يلفظون الضاد داًال

  .فدح: انظر. يفدح حرميو
 ،حرام تتّم اخلزانة مفتوحة: ]ممن اعتقاد[

 ،اللي فضحين أهللا يفضـحو : تقولنة املفتوحة بااخلز
  ).و يستر عليهأ(واللي سترين أهللا يسْترو 

طـاله  : فّضض املعـدن : عربية: ٔفضّٔض
  .رّصعه بالفضة: الشيء ،بذائب الفضة
  
  
  
  
  
  

  .التفضيض: واستمدت التركية مصدره
  .التفضيض: ٣٨ص ٤س: انظر املقتطف

فضفض أشغالو وما بّدو : يقولون: ٔفْضٔفض
. »فّض«بنوا على فعفع من  ،لضيعتو إال حدا يشيلو

  .انظرها
  .تفضفض للمطاوعة: وبنوا منها
خود هالقرشني تفضـفض فـّين   : يقولون

  . عالعيد
 ،الفضـيلة  ،اإلحسـان : عربيـة : الٔفْضل

  .وأصلها إتيان مايزيد عن الواجب
  .وهم سّكنوا ،الُفضول: واجلمع

  .الفضل: ومسوا ذكورهم
وفِضـل   َفَضل َيفُضل: من العربية: لٕفۤض

  .غلبه يف الفضل: وَفَضله ،زاد ،بقي: يفَضل
  .وهم أمالوا ،الفاِضل: واسم الفاعل

  .ةالفاْضۤل: وهم قالوا ،الفاِضلة: ومؤنثه
وبنوا منه الصفة املشـبهة علـى فعـالن    

  .فضالن وفضالنة: واملؤنث  فعالنة
هدول متـل ميخاجنيـة   : ]من تشبيهام[

ب والبفضـل  بزينو ناقص وبغلطوا يف اْحلسـا : محاة
  .هبشربو

  .فضل عندي شوية مصاري: يقولون
لـه   حكم: فّضله على غريه: عربية: فضّٔل
  .صريه أفضل منه ،بالفضل عليه

  .تفضيل: واستمدت التركية
  .الذوق فّضلوه  عالعلم: ]من حكمهم[

إلو راتب موظف وعندو : يقولون: ٔفْضًال
  أي ،بالفايدة مشاريع زراعية وفضًال عن هادا بدّين
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  .ومسع يف العربية فضًالعن ذلك ،زيادة عنه
و ٢٨٠و ٢٧٥ص ١٥س: انظر جملة امع العلمي العريب

٢٨١.  
 ،الفضالنة: واملؤنث منه عندهم: الٔفْضالن

  .بنوا الصفة املشبهة من َفِضل على فعالن
   .لٕفۤض: انظر

البقية مـن  : الفضلة: من العربية: ةالٔفْضۤل
حـه اجلسـم   يطروأطلقوها حديثًا على ما  ،الشيء

  .كالبول والعرق واملخاط
  .أرض فضلة: ويقولون
  .عندو مصاري فضلة: ويقولون
ومجعوها  ،وهم سّكنوا ،الفَضالت: واجلمع

  .الٕفَضل: أيضًا على
فضالت الطعام تطرح يف تنكـة  : ويقولون

  .قمشةهالرّجال ببيع فضالت أ. الزبالة
  .الفضلة للفضيل: ]من نداء باعتهم[

معدن أبـيض  : الِفضَّة: لعربيةمن ا: الٕفضّٔة
  .مثني لّين وخيلط بالنحاس ليصلب ّملاع

  .ف اإلنسان الفضة من أقدم العصورعر
الفّضي الكاشف والفضِّـي  : ومن األلوان

  .الغامق
  : منها ،ويستعمل يف كثري من االمور

 .تضرب منها النقود -١ً
 .تصاغ منها احللي -٢ً
جتعل منه أدوات املائدة املعدنيـة ألـا ال    -٣ً

 .أتصد
 : حيلى ا قيس اجلهاز -٤ً
  .الفضاضي والفضيات: انظر

القرصة بغضة ولو كانت من : ]من أمثاهلم[
ضة حمبة ولو كانت مـن اسـنان   والع ،أصابيع فّضة

  .كلبة
  
  
  

  
إذا كان الكالم من فّضـة  : ]من حكمهم[

علـى  –وسادت هذه احلكمة (فالْسكوت من دهب 
اق يف سورية ولبنان وفلسطني والعـر  -لفظ يدانيها

إذا كان ماَلـك  ). ومصر والسودان والكويت وجند
  .فّضة غلفو بالدهب

بدوي وحليب من بـاب  : *]من سوالفهم[
 ،النريب سافروا يف احلماد ودخلوا بيت شعر تيشربوا

  ك؟أنيت ٕشْسۤم: سأال البدوي ،سقنت بنت بدوية
 ْبضة سيَفكگامسي ب -
 !مرحبًا يافّضة -
 وأنته شْسمك؟ -
 امسي بوجهك -
 َسن يا َح مرحبًا -

  : وبعدو التفتت للنرييب
  وأنته شْسمك؟  -
امسي حج  ،ما بفهم فيه) هوا(أنا هاألكل  -

 .حممد من باب النريب
الزائد عن : الُفضول: من العربية: الْفضول

  .احلاجة
ُفضـول واسـتعملتها   : واستمدت التركية

  .مبعىن املتكرب
إذا كان جوزي راضـي  : ]من كمام[

  .أّشو فضول القاضي
 ٧٠نصراين حليب خدم الكنيسـة   :ٔفّضول

مث زنا فغدا مضرب املثـل يف   ،سنة ما ترك فيا صالة
  .صيةعمن كانت آخرته امل
مـن  : الُفضـويل : من العربية: الْفضوِلي
  .يتعّرض ملا ال َيعنيه

  .الْفضولّية: ومجعوه على

                                                
  .من حكاياهم: أي - *
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دخل فضويل النار قـال  : ]من كمام[
  .احلطب نديان

السّن الـيت  أطلقوها على : السّن الفضويل
  .اتنبت ال على نسق ما جبانبيه

  .الراِئل والراءول: عربيها
اشتغل يل هالشغلة على : يقولون: ةالٔفْضۤو

. لغة هلم يف الفضـاوة : أو على فضاوتك ،فضوتك
  .انظرها

 ،الدوالب فِضي مـاهلوا : يقولون: ٕفِضي
  .خال: فضا يفضو: من العربية ،والشربة فضيت ماملي

  . فَضىٕب: ومضارعه عندهم
  . الفضوة: ومصدره عندهم

  . الفاْضية: ؤنثوامل ،الفاِضي: واسم فاعله
وبنوا منه الصفة املشـبهة علـى فعـالن    

  .فضيان وفضيانة: ةوفعالۤن
شغلي كتري ما فضـيت أحـك   : يقولون

  . مسألتك بدا واحد فاضي االشغال .راسي
  . هادا حكي فاضي: ويقولون

ت ۤيهالنفسا مسكينة فض: ]من استعارام[
  .الفاضي: انظر. خزانة دّما

  .انظرها. أو الفضاضي: الٕفّضّيات
  .فضي: انظر: الفضيان
انكشاف : الفضيحة: من العربية: الْفضئحة

  .فضح: انظر. املساوىء
الَفضـايح  : وهم قالوا ،الفضائح: واجلمع

  .والْفضيحات
ميت بنت مليحة وال صـيب  : ]مثاهلممن أ[

ّلـق صـارت   كانت النصيحة بْدبيحـة ه . فضيحة
  .ْفضيحة

  
  
  

ذو  ،ذو الفضل: الفضيل: عربية: الَفضيل
  .الفضيلة

  .الٕفضال: وهم قالوا ،الُفضالء: واجلمع
  .الفضل: انظر

  .الفضلة للفضيل: ]من نداء الباعة[
وحـق  : يف األشهر الفضـيلة  ]مياممن أ[

  . هالشهر الفضيل
الدرجـة  : ةلالفضي: من العربية: ةالٔفضيۤل

  .خالف الرذيلة والنقيصة ،لالفضالرفيعة من 
  .الَفضايل: وهم يقولون ،الفضاِئل: واجلمع

صـاحب  : فضيلتو: ومن األلقاب العثمانية
  .الفضيلة للمشايخ الكبار

وها على طعام اإلفطار بعد أطلق: ةالْفطاريّۤ
  .*الصيام

مل جند  ،لعن أبو فطاسو: يقولون: الْفطاس
الكلمات  ولعل الْفطاس حتريف مما يلي من ،هلا أصًال
  : العربية
اخنفاض قصبة األنف وتطامنـها  : الَفَطس -١ً

وهذا يف عرف العرب دليـل   ،وانتشارها
: وعليه يكون املعـىن  ،على خّسة األصل

 .فلعن أباه أصله اخلسيس
شفة اإلنسان كاملشفر لـذوات  : الَفَطسة -٢ً

: وعليه يكون املعىن ،اخلف واخلطم للسباع
 . خلقته الزرّية فلعن أبا

: وعليه يكون املعىن ،أنف اخلرتير: الِفّطيسة -٣ً
  .فلعن أبا أنفه الكبري العريق يف األوساخ

                                                
ما تطلق على الطعام اخلاص املنوع مبا فيه احللويات يعد للطفل وكثريًا - *

  .  يف رمضان عند أول صيام له
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فصل الولد عـن  : الِفطام: من العربية: الْفطام
  .زمن الفطم ،ضاعرال

مصـدر  : الَفطانة والِفطانة: من العربية: ةالَفطاۤن
  .فهمه وحذق فيه ،أدركه: به وإليهَفِطن لألمر و

  .انتلوفطانت وفط: واستمدت التركية
  .الفطني وفطن: انظر

: مفردها الْفطـرية  ،أكلة شامية: رالَفطاۤي
صفيحة من العجني الفطـري معجـون بالسـمن أو    

مث حتشى  ،زيت أو مقلي به أو مدهون سطحها بهلبا
  : بأحد مايلي

 .الفطاير باجلنب: وتسمى ،باجلنب -١ً
الفطـاير  : وتسـمى  ،بالسبانخ املسـلوق  -٢ً

 .بالسبانخ
 .باللبة -٣ً
 .الفطاير بالقشطة: مىبالقشطة وتس -٤ً
 .الفطاير باجلوز: وتسمى ،باجلوز -٥ً
الفطاير بـاللحم  : وتسمى ،باللحم املفروم -ً ٦

فهـو   ،واللحم على سطحها وحيمض بدبس الرمان(
 ).حلم بعجني مسيك العجينة املبسوسة

ضـرب مـن   : الُفطر: من العربية: الٕفْطر
  .أبيض كبري: الكمء

ة والفطـراي  طـرۤ الٕف: واحدته عنـدهم 
  .والفطراية

  .الفطرات والفطرايات: واجلمع
  .١٣٥ص ١٧س: انظر جملة الضاد

أي عيد ترك الصـوم  : عربية: عيد الٕفْطر
وعدته ثالثـة   ،العيد الزغري: ويسمونه ،عند اإلسالم

  .أيام
: َفَطر الصائُم أو أفطـر : من العربية: رٕفۤط

  .ن بعد الصيامأكل أو شرب أو دّخ
  
  
  

  ).من أفطر(: ملفطرا: يف اسم الفاعل اوقالو
: الفطران ومؤنثه: وبنوا منه الصفة املشبهة

  .الفطرانة
  .انفطر للمطاوعة :وبنوا منه

  .الفطور: انظر
ْبصوم بصوم وبفطر عسّن : ]من كمام[

  .توم
  : ]من أهازجيهم[

  ا ْمخّباَلكـيام    اَلكـطر يا مـمف
  بلّفك بالبّلوعة  ْمخّباَلك أبو زعزوعة

  : غريها
  َدمـَدّالق ال يا    ّمـطر يا َسـمف

  ْيعلقوك باجلرتير    زيرـدّمك َدّم اخلن
  يعلقوك باملشنقة    واجلرتير مالو حلقة
  يعلقوك بسقف البيت    واملشنقة ماال خيط
أحسن فطـور يف حلـب   : يقولون: رٕفۤط

 ،صحن فول محضو رمان وجنبو فحل بصل مكسور
صباحًا من فطر الصـائم   مبعىن أكل »فطر«استعاروا 

  .مةاملتقد
  .انظرها. الْفطور: ومسوا االسم

افطار وابطار ولو ضحكتني : ]من أمثاهلم[
ولو دقيقتني وتعّشى ومتّشى  -انظرها–وتغدَّى ومتدَّى 
  .ولو خطوتني
 ،جعله يفطـر : فّطر الصائَم: عربية: ٔفطّٔر
  .أعطاه فطورًا
 ،فّطرو مامونّية وعليها قيمق: يقولون: ٔفطّٔر

  .باحقدم له طعام الص: يريدون
  فطرجت: العبو الشدة: يقول: ٔفْطٔرج
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أخذ ورقة التلزمه ليتغري دور : يريدون ،ر شنصيتأغّي
: الفرنسية مبعىن FAUT-TIRAGEبنوا الفعل من . سحبه

  .السحب اخلاطىء
  .الَفطرجة: وبنوا مصدره

  .جاملْفطۤر: وبنوا اسم الفاعل
 ،صدقة الِفطر: الِفطرة: من العربية: الٕفْطٔرة

  .ّلَدةمو
كـذا يف   ،وال مينعه القياس: قال اخلفاجي

  .»شف«: َشرح الفصيح
  .عطوا للبهيم فطرة را زانا: ]من كمام[

مـن   ،فالن على فطرتو: يقولون: الٕفطرة
الصفة اليت يتصف ا كل موجـود  : الِفطرة: العربية

وهم يستعملوا مبعـىن صـفة    ،يف أول زمان خلقته
  .اإلنسان الطبيعية
أنفو مفطـوس  : يقولون ،ٔطسأو َف: سٕفۤط

تطامنت قصـبة  : َفِطس: من العربية ،وفطستو كبرية
  .أنفه

  .األفطس: والصفة منه
  .الفطسا: ومؤنثه

ولـو مل   ،ضيللتفا مساألفطس ا: وبنوا منه
  .يصح هذا يف العربية
  .انفَطس للمطاوعة: وبنوا منه

وأكثر ما  ،مات: َفَطس: من العربية: سٕفۤط
  .اإلنسانيف غري  يستعملوا

  .مات: فطز: ويدانيها يف العربية
  .مات: َطَفس: ويدانيها أيضًا

وبنوا على فعالن للصفة املشبهة ومؤنثـه  
  .فطسان وفطسانة: فعالنة
  .الفطيسة وتفطس: انظر

  ڤدز جاش ڤللريمون رعنا : يقول القرباط
  

  
  

  .طس جحش يف بّلريمون رحنا نسَلخوأي ف: نزلغو
ـ (خ الشي: ]من كمام[ هلـق  ) سلط

  .َفَطس
مـن  . من ٔعٔطس مـأفٔطس : ]من أمثاهلم[

  .ن كلبٓوس تورٓو ٕسۤمٕفۤط
 ،الـربد فّطـس الغـنم   : يقولون: ٔفّطس

: يريـدون  ،الغنم فّطست: ويقولون ،أماا: يريدون
ة واستعملوها مبنوا على فّعل من فطس املتقد ،ماتت

  .متعدية والزمة
  .فطس أنفو: انظر: ةالٔفطۤس
فصـله عـن   : طم الصـيبَّ ف: عربية: ٔفٔطم

  .الرضاع
: وهـم قـالوا   ،يفِطـم : ومضارعه العريب

  .بفٓطم
  .الفْطم: ومصدره

وهم قالوا  ،َفطيماملفطوم وال: واسم مفعوله
  .بتسكني الثاين

  .املفطومة والْفطيمة: ومؤنثه عندهم
  .فاعلة مبعىن مفعولة: فاطمة: ومست العربية

  .فاتهفاطمة وفطوم وفطيم وفطيمة والفطام و: انظر
املفطوم إذا أكل عسـل  : ]قادهممن اعت[

  .خبرس
أش أنـت مفطـوم   : ]من اسـتعارام [

  .عاللحمة بكرز حىت بتحبا كل هاد
أطلقوا  ،فطم الصّباغ الغزل: يقولون: ٔفٔطم

 صبغه مث غسله باملاء مث نقـع : فطم الغزل على معىن
  .الغزل مبادة جتعل الصبغ ثابتًا

  ،لجي فطم النفسگاألر: ويقولون
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كه مرارًا ويف كل مـرة  غسل تنبا: يريدون
  .قطع غسيله

كال املعنيني من معىن فطم الدالـة علـى   
  .القطع

به وإليه ... َفِطن يفَطن و: من العربية: نٕفۤط
صارت الفطانة : وَفُطن ،أدركه وتنبه له بفطنته: وله

  .م يستعملوا أيضًا ملعىن تذّكروه ،سجية له
  .انفطن للمطاوعة: وبنوا منها

  .الفطانة والفطنة وفطن وتفطن والفطني: انظر
 ،جعله فطنـاً  ،فّهمه: فّطنه: عربية: ٔفطّٔن

وهم يستعملوا أيضًا  ،رّده فِطنًا بتثقيف: فّطنه املعلم
  .ذّكره: ملعىن

  .وهم سّكنوا ،َتفّطن: ومطاوعه العريب
  .تفطني: واستمدت التركية

  .احلذق والفهم: الِفطنة: من العربية: ةالٕفطۤن
  .وهم رّدوا ،الِفطنات والِفَطن: واجلمع

: ويف الكلدانيـة  ،ٓفطَنوٓتـا : ويف السريانية
  .َفطنوَتا

من  ،أطلقوها على طعام الصباح: الْفطور
  .ما يفطر عليه الصائم: الَفطور: العربية

  .الْفطورات: وهم مجعوه على
البوّفر ْفطورو لغداه ما مشتت : ]من أمثاهلم[

  .ور ما عندن ْفطورأهل الْطه. فيه أعداه
من أعالم ) العربية(بنوا من فاِطمة : َفّطوم

  .إلناث على فّعول للتلطيفا
فاعلة مبعىن مفعولة مثـل  : وفاطمة العربية

  .أي َمرضّية ﴾ِعيَشٍة َراِضَيٍة﴿
  .ةم وفطيۤمفطۤي: انظر

  
  
  
  
  

  .انظرها. فاته: ويف الكردية
: ويقولون يف األمر اجللي يعرفـه النـاس  

  . فّطوم فاْطمة بنت
  

هي مضرب املثل عندهم يف : فّطوم املغربية
ـ  ،احلسن واجلمال وت وصورها تزّين الكثري من البي

  .وهي جزائرية األصل ،واملقاهي
أخوي أجا  »ماشا اهللا«قويل ألف : يقولون

  .فّطوم املغربية: لو بنت قويل
العجـني مل  : الَفطـري : من العربية: الْفطري

كل ما ُأعجـل عـن   : ازًاوجم ،اخلبز مل خيتمر ،خيتمر
  .إدراكه
  .الشبطية والفطاير والفطرية: انظر

  .ْشميط: ويف الشام ومحص
  .َفطَرا: ويف الكلدانية ،طرۤاۤف: ويف السريانية

وجعلوا عجني اللحم بالعجني فطريًا ألنـه  
  .به بعد اخلبز ًا يبقى اللحم لصيقإن كان مخريًا ال

بـّدي أطـالع اخلمـري    : ]من استعارام[
  .هادا رأي ْفطري. فْطريوال

مدته مثانيـة   *من أعياد اليهود: عيد الْفطري
ذكـرى  : يأكلون فيه رقاقات مل خيتمر عجينها ،أيام

ويبالغون يف أّال تلحق  ،سرائيل من مصرإخروج بين 
  .مري فيمضون أيامًا يف قحط خمبزهعجينة ذرة من اخل

يف عيد الفطري املـا عنـدو   : ]من أمثاهلم[
ألنه يقـع يف   ،او املا عندو فروة يستعري(جّبة يستعري 
  ).وقد يكون فيه برد ،نيسان العربي

  .انظرها. مفرد الفطاير: ةالْفطۤري

                                                
وعيد الفطري عيد لليهود يكون يف ): فطر: املصباح املنري(جاء يف  - *

خامس عشر نيسان وليس املراد نيسان الرومي بل شهر من شهورهم يقع 
م مشسية والشهور وحسابه صعب فإن السنني عنده ،يف آذار الرومي

  .قمرية
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بنوا من فعيل  ،را فطيس: يقولون: الْفطيس
مات موت : يريدون -انظرهـا –مبعىن فاعل من فطس 

  .الدواب
  .مال اخلسيس برو فطيس: ]من أمثاهلم[

 ،امليتة: )العربية(حتريف الفاطسة : الْفطيسة
وجمـازًا يف اإلنسـان    ،وهم استعملوها يف الدواب

  .البغيض
  .فطس: انظر

  .الَفطايس والْفطيسات: ومجعوها على
ني هالَفطـايس  ال َبنام ب: ]من استعارام[

  .وال بشّم هالروايح
مـا  : فالن متل الشوحة: ]من تشبيهام[

  .ْبهدِّي إال عالَفطايس
الصيب املفطوم : َفطيمال: من العربية: الْفطيم

  .عن الرضاعة املقطوع: أي
  .الْفطيمة: واملؤنث عندهم

ة على ابن والبدو والريفيون يطلقون الْفطيۤم
  .الشاة الذي ُفِطم

  .الَفطامي والفطيمات: وجيمعونه على
حتريف فاطمة من أمساء اإلنـاث  : ةۤمْفطۤي

  .انظرمها. وقالوا فطيم وفّطوم ،)العربية(
  مين ْفطيمة بسوق الغزل؟ :]من كمام[

  .ذو الِفطنة: عربية :الَفطني
  .ومسوا به ذكورهم

  .ْفطيَنا: ويف الكلدانية ،ْفطينٓا: ويف السريانية
  .اخلِشن ،الغليظ: عربية: الٔفّظ

  .األفظاظ: واجلمع
  
  
  
  
  

كـان  : مصدر فّظ فالن: عربية: الٔفظاظة
  .الفظ: انظر. فّظًا

ـ : مصدر َفُظـع : عربية: الٔفظاعة تدت اش
وهم يستعملوا أيضًا  ،جتاوز احلّد يف السوء ،شناعته

  .يف جتاوز احلّد مطلقًا أو مبعىن األمر العجيب
بالغ  ،صّيره فظيعًا: فّظع األمَر: عربية: ٔفّظع

ـ  ،فّظع: وهم يقولون ،فيه اوز فيستعملونه يف معىن جت
  .وأتى باألمر العجيب ،احلّد

  .ْتفّظع فيه: وبنوا منه
. انظرها. الصفة من الفظاعة: ةعربي: الفظيع

ألعـاب لوانيـة    ،متثيل فظيع ،شيء فظيع: يقولون
  ...فظيعة

هالولد عم بفِعي يف احلوش : يقولون: َفٔعى
من  ،واملرض عم بفعي فّين ،مّية عم بفعوااواحلر ،َفْعي

وهم استعملوها  ،فّتته: فعا يفعو فعوًا الشيء: العربية
  .يف مطلق جتاوز احلّد
  .مبالغة الفاِعل: عربية :الفّعال

  .الفّعالة: ومؤنثه عندهم
  . والصرفيون يستعملوا لوزن الكلمات

هالدوا فّعـال   ،َدع وفّعالگشب : يقولون
  .وفّعاليتو ملموسة
حتريف  ،طربوشٓو مفعوص :يقولون: ٔفٔعص

وأصل  ،رمهاعص: من عفص أذنيه) العربية(معفوص 
  .املعىن الثين والعطف
ضغط عليه فأحدث وهدة مبعىن  يستعملوا

  .فيه
  .انفعص للمطاوعة: وبنوا منها

  :الحظتوا معي الحظتوا: يقولون: ٔفٔعص
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الضيْعجي مفعوص عاحلصرية يف بيتو ومرتـو بـّدا   
مل جند هلا أصًال ولعلـها حتريـف    ،تشتغل كل شي

  .انظرها. فصع
كل داخل ينفع ولو : ]من أمثاهلم[: َفعَفع

 هذا املثل تقوله حلب مل يستعمل يف غري( ،كان َفعَفع
معجم أمثال املوصل « يرد ذكره إال يف ومل ،واملوصل
: أي ،هو ِسقط اجليب »الَفعَفع«إن : يقال »العامية

  ).ما يسقط فيه من األوساخ والفضالت
مصـدر َفَعـل   : الِفعل: من العربية: الٕفعل

  .عمله: الشيَء
  .األفعال: واجلمع

  .ِفعل وأفعال: واستمدت التركية
  .ةالٕفعۤل: وهم يقولون ،الِفعَلة: ة منهروامل

  .الفعالت والَفعايل: ومجعه عندهم
قال الشيخ إبراهيم : ]من عثرات أقالمهم[
مجع : يريدون ،فالن قبيح الفعائل: ويقولون: اليازجي
  .وكالمها ال جيمع هذا اجلمع ،عالفعل أو َف

ومثلـه يف   ،اشـتغل : ْفَعل: ويف السريانية
  .الكلدانية

وترّكخ الفـاء فـتلفظ   (َعل ۤف: ربيةويف الع
  ).ياء

الكالم عـاللي   ،ل جييماكان يفع: يقولون
  .انتظر رّد فعلو ،قال وبالفعل ساَوى ،بقول وبفعل
. أصلك فعلك يا سـفرجل : ]من أمثاهلم[

  .غاب عّنك أصلو َدّلك عليه فعلو َمن
أنا َبريد وأنته بتريـد واهللا  : ]من حكمهم[

  احلكمة يف سورية ولبنانسادت هذه و(يفعل ما ُيريد 
  
  
  
  
  

  

  ).ونسبها الثعاليب إىل التوراة ،والعراق ومصر وجند
  
متل  اجلاهل بفعل بنفسه: ]من تشبيهام[

  .ما بفعل العدّو بعدّووا
الكلمة اليت تدل على : والفعل يف القواعد

  .حدث
  : وهو ثالثة أقسام

: وهو ما دل على حدث مضـى : املاضي -ً ١
 .بٕشۤر

إذا : ملستقبل بعد أداة شـرط ويدل على ا
 .لكنه ماض يف الصيغة فقط ،ضربت جبازوك

ما دل على حدث يف احلـال أو  : اُملضارع -ً ٢
. وبكـرا بـدو يسـافر    ،خٓطبعم بي: يف املستقبل

  .عم أو عّمال: وخيصصه للحال
  .بّدٓو: وخيصصه لالستقبال

  .انظر ياء املضارعة
: انظـر . واملاضي واملضارع فعالن إخباريان

  .ملاضي واملضارعا
  .امساع: وهو الفعل الطليب: األمر-ً ٣      
   .مراأل: انظر

  : قواعد الفعل يف هلجة حلب
  : أبواب الصرف يف الثالثي مخسة

 .نسف بنسف ،غمز بغمز: بفٓعل -َفَعل  -١ً
 .باع ببيع ،جلس جبلس: لبفۤع -َفَعل  -٢ً
 .َظَهر بظَهر ،َفَتح بفَتح: بفَعل –َفَعل  -٣ً
 .علم بْعَلم ،فظ حبفظح: فَعلٕب -ل ٕفۤع -٤ً
  .حسن حبسن ،لبس بلبس: لبفۤع -ل فۤع -٥ً
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حنو رّديت وعّدينا مـن  : حكم املضاعف
اء ممالة لدى إسناده كل مضاعف جيعلون المه ي

  .إىل الضمري
ت حّبۤي: تقول: وهلجة تطوان كلهجة حلب
  .ودّقيت ورّديت وشّديت وظّنيت

قّصـيت  : روى سـيبويه : والعربية جتيزه
  .أظافري

  . ٩٠ص ٢ج: واخلصائص البن جين ،٤٠١ص ٢ج: الكتابانظر 
  : *املزيد حبرف واحد له ثالثة أوزان

على أن هـذا  . أحسن إليه وأكرمو: أْفَعل -ً ١
بّركو على : الوزن يكثر فيه أن حيولوه إىل وزن َفّعل

  .وخّرسو ،مقعدو
  .غّيب ،عّمش: َفّعل -ً ٢
  .كگشا ،قاَتل: **لفاَع -ً ٣
  . ربشط ،طربق: فرعل -ً ٤

  : املزيد حبرفني له مخسة أوزان مشهورة
ووزن انفعـل  ( ،انكسـر  ،انطبش: ٕانفٔعل -١ً

يعربون فيه عن الفعل املـبين للمجهـول   
 ).غالبًا

 .استَحى ،اشتغل: افتعل -٢ً
 .ْتمّشط ،تلّبس: ْتفّعل -٣ً
 .تناوق ،تغاوى: ْتفاعل -٤ً
 .احَتّد ،اخضّر: ٕاْفَعّل -٥ً

  : ومن غري األوزان املشهورة
 .زورمت ،متسكن: متفعل -١ً
 .تعلقن ،ترخصن: تفعلن -٢ً
 .تنوَمس ،ْتجولق: ْتفٓوعل -٣ً
 .تبودر ،تلحوس: ْتَفعول -٤ً

: املزيد بثالثة أحرف له وزن واحد مشهور
  .استقمش ،استجحش: استفعل

  : قاعدة إعالل استفعل
                                                

  .سيأيت أا أربعة أوزان - *
  .سها املؤلف عن ذكر الوزن فأثبتناه - **
 

واسـتمات   ،استطاب واسـتطَيب : ُسمع -١ً
 .واستمَوت وحنومها باإلعالل وعدمه

الل استجاب واستعاد وحنومها باإلع: ُسمع -٢ً
 .فقط

استصوب واسـتيقن دون إعـالل   : ُسمع -٣ً
تـل أمـر   عملإعالل استفعل ا: إذن. فقط

 .مساعي فقط ال قاعدة له
ومن غري املشهور من الثالثي املزيد بثالثـة  

اّتاكل واّتاخد مما هو جمرد مهموس الفـاء  : حنو
 .حترف فيه افتاعل إىل اتفاعل
  : الرباعي ارد له وزنان

 .عشبق ،جرتر: فعَلل -١ً
 .كشكش ،مصمص: عفعف -٢ً

الرباعي املزيد فيه حبرف واحـد لـه وزن   
  : واحد
 .تطربش ،حتصرم: تفعلل -١ً

: يقولـون  ،من اصطالح العروضيني: فّعل
ووزا مبا يقابلها . قّطع أجزاءه: يريدون ،فّعل البيت

: ثـا وإن  –مستفعلن : ُكْل لْب نُأن: من مادة َفعل
  .ُلنَفِع: َمُتُهو –مستفعلن : طالت سال –فاعلن 

واللـي   ،فعًال محاتو بتحّبو: يقولون: ٕفْعًال
  .تعبري تركي استمدوه: رادو صار فعًال

جاب فعـول وخربـوا   : يقولون: الْفعول
. أطلقوا الْفعول مجعًا للفاعـل  ،هالقاعة وبنوها هيك

  .انظرها
شّقه :  -ويقصر  –فقأ الدّمل : عربية: ٔفٔقا

: وهم يقولون ،قلعها: العَني ،ليخرج ما فيه من اِملدَّة
فيستعملوا يف إخراج .... فقا احلّمص وفقا اإلبرة و

  .شيء من شيء مطلقًا



٨٠ 
 

: وهـم يقولـون   ،يفَقأ: ومضارعه العريب
  .الَفْقي: واملصدر ،بفِقي

فيبنون على انفعـل   ،يضوانفقا ب: ويقولون
  .للمطاوعة

 ،فقا رصاصـة  ،يضفقا الب: ]من كالمهم[
  .فقا بعينو حصرمة

لدى فقئهم البيض يطقشون  :]من عادام[
وأرى أّال  ،وأنـا أنتقـدها   ،بيضة ببيضة فوق املقالة

  .قالة لئال يتناثر من القشر وسخيكون هذا فوق امل
 ،يفقـي بيضـو  : ]من دعائهم على فالن[

  .ما يرو إال فقي ،يرو فقي ،شبابويفقي 
  !ترو فقي يا بيض: ]من نداء باعتهم[
مـا   افقي رصاصة يف عينو: ]من كنايام[

  .بترّف
افقـي ْلنـا هالدّملـة    : ]من استعارام[

  .فقاها بضحكة). أزل عنا هذه البلوى: يريدون(
الُنّفاخة تعلو : الُفّقاعة: من العربية: الفّقاعة

  .سطح املاء
ع الَفّقاعـات والَفقـاقي  : واجلمع عنـدهم 

  ). يفتحون الفاء فيهما(
  .ضاع منه ،عدمه: عربية؛ َفَقد الشيء: فقد

: وهـم يقولـون   ،يفقد: العريبومضارعه 
  .بفَقد

  .َفَقد: د بفَقد لغة يفوفۤق
وهـم   ،الفقد والِفقـدان : ومصدره العريب

  .ةقۤدالٕف: يرّدون وزادوا
  .وهم أمالوا ،الفاِقد: واسم الفاعل

: ومؤنثه ،الَفقدان للصفة املشبهة: وبنوا منه
  .الَفقدانة

  
  
  
  

  .انفقد للمطاوعة: وبنوا منه
: وسافر إىل مهلكة قالواوإذا خاطر أحدهم 

  .الراية مفقود واجلاية مولود
شـفنالك   ،وين هالغيبـة : ]من كالمهم[

  شقد ذكرناك؟: اسآل أم امحد ،فقدة
إذا أحتف أحدهم : ]من كالم أهل اليول[

كّفك : أي( ،َكّف الاليعَدم: آخر بشيء شكره بقوله
وجوابـه  ) هو الكف الذي أدعو لـه أن يبقيـه اهللا  

  ...).أي األخ الذي( يفَقد أّخ الال: عندهم
أن  ،ِغَنـى الَفْقر ضّد ال: من العربية: الٕفْقر

  .يكون اإلنسان حمتاجًا
نة بتعّلم اللباقة والفقر گالزن: ]من أمثاهلم[
الفْقر بعمي . صيت غىن وال صيت فْقر ،بعّلم العجاقة

وهـو مـن أمثـال    (الفقر يف الوطن غربة . القلب
يف الشتا يامن غـىن   بيضياالبس األ). الكويت أيضًا

  .يامن فقر
  .الفقر جرتير السباع: ]من استعارام[
الصنعة يف اليد أمان مـن  : ]من حكمهم[

  .الفقر
العنكبوت يف البيت دليل : ]من اعتقادهم[

  .البشعل ضّو قبل املغرب بتجيه جيجة الفقر. الفقر
نقص يف : اصطالح طيب حديث: ٔفْقر الَدم
  . عدد الكريات احلمر

  .احتاج ،قّل ماُله: َفِقر: من العربية :رٕفۤق
: وزادوا – انظرهـا  –الَفقـري  : والصفة منه

  .الفقرانة: الفقران ومؤنثه
  .انظرها. افتقر: ومطاوعه العريب
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البعّزل بيتو يوم اجلمعـة  : ]من اعتقادهم[
  .بفقر

ب بفقر البصٓرف وما حبۤس: ]من حكمهم[
  .وما بدَرى

ة جـابوا  امبارح يف السهر: يقولون: فقّٔر
وملـا مـات    ،ر وأخوه ٕغينسرية أبو ياسني وليش ٕفۤق

قال مالسـّهرية   ،أبّون خّلف هلاد متل ما خّلف هلاد
: شلون؟ قـال : سألوه ،كّلو مالتدبري مالتدبري: واحد

ولك مابّدك : ني عم ببهدل الفقريگشفت أخوه الزن
ر كـم  ي اصبۤيإۤ ،القرنبيط أول نزلتو غايل: تصري زملة

ا بنكسر باَزك إذا حّطيتو دوبع ،بتّدولقويٓوم برخص 
هيك عقلك مو يف َهـْي   ،وَبال عرب عرب ،بديالك

اد شي بفْقرك وبكشف ه ،يف تصرفاتك كّال ،وبس
  !.سترك ياخيو

قـره  فبنوا على فّعل من فّقر الالزمة ملعىن أ
  .املتعدية

: من العربية ،من مفردات الثاقفني: الٕفقٔرة
واحدة من فقرات الظهـر أو  ال: ...الَفقرة والِفقرة و

  .الرقبة
  .وهم سّكنوا ،الَفَقرات: واجلمع

ـ : ويسموا هر أو خـرزات  خرزات الض
  .الرقبة

: العمود الَفْقـري : ومن اصطالح التشريح
ويف كـل   ،عظمة ٢٦سلسلة عظام الظهر مؤلفة من 

  .ها حْلقة ميّر ا احلبل الشوكيمن
: نيةويف الكلدا ،َفٓقرٓا: والفقرة يف السريانية

  .فَقرا
: يقولـون  ،من مفردات الثاقفني: قرةالٕف

  يريدون ... أو مسروقة ،أو بديعة ،ة بليغةهالفقر
  
  
  

َحلي كانت تصـاغ  : الِفقرة: وأصلها العريب ،اجلملة
  .على شكل فقرات الظهر

  
أطلقوها على  ،مصدر َفَقس التالية: الَفْقس

كل صغري مل يتجاوز سن البداية كالصئبان وصـغار  
وكاجلبس الصغري ال يؤكل إمنا يتخذ منـه   ،اجالدج
وسبب داللة الفقس على بداية العمـر آت  . املخلل

فهو يف الصئبان  ،من َفْقس البيض واخلروج إىل اهلواء
وحنوه هكذا ويف عامل الطيور هكذا وهو يف كثري من 

. وهو يف عامل النبات محل له على احليـوان  ،الديدان
  .الفقوس والفقوسة: انظر

 ،هاكسر: فقس البيضة فقسًا: عربية: سَفٔق
  .فلقها

: كسر وفقـش : ويدانيها يف العربية فقص
  .فقش: انظر. كسر

ومن معىن فلق البيض وخروج ما فيـه إىل  
  : اهلواء توكدت املعاين التالية

فقـس   أصله ،فقس الزعتر دود: يقولون -ً ١
  .بيض دود الزعتر وخروج دوده

ة وبتقول الفسفسة بتفقس مّي: ]من أمثاهلم[
  .يا قلة الذّرية

 ،ت فقس واحلليـب فقـس  يالنب: يقولون -ً ٢
وأصله أن صارت فقس مبعىن تغري  ،يريدون صار خًال

وظهور  الق البيضة له على انفمحًال إىل شأن من شأن
  .ويف هذا تغّير ،شيء فيها
لـو كيفـو أو    وفقس ،فقسو بني اجلمع: ومثله

  . فقس كيفو عليه
ّية ملا حّسوا جبّية الدورّيـة  مااحلر: يقولون -ً ٣
ضـة  ين انفالق البوأصله م ،هربوا: يريدون ،فقسوا

  .وانفالت ما فيها
  .فقس مع وچو: ومثله
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وفيها  ،افقوس الفاقوسة يا حممد: يقولون -ً ٤
  .معىن خروج الالقومة من أنبوبتها

وفقس اللوكس  ،فقس البّبور تتقوى نارو: ومثله
 .تيقَوى ضّوو

 ،افقـوس اخلانـة  : و الطاولـة يقول العب -ً ٥
 .يريدون اخرا وبعثرها

وفّقـس   ،فّقست اجليجة: يقولون: فقّٔس
وكمـان فّقـس    ،وفّقس بّبور القاظ ،الولد فاقوستو

  .ن َفقس املتقدمة للمبالغةبنوها م: اللوكس
  تفقس للمطاوعة: وبنوا منها
الطحني الذي : اتيةرمن اصطال املد: الٔفقش

مث طحـن   ،ية فصار الفرخـة كان مسيذًا مث طحن ثان
  .الفقش من فقش التالية: ثالثة فصار امسه

وما سواها من . ومن الفقش تعمل البقالوة
  . احللوى تتخذ من الفرخة

 ،كسـرها : فقش البيضـة : عربية: ٔفٔقش
  : نكسار جاءت املعاين التاليةومن معىن اال ،فضخها
أخـرج  : يريدون ،فقش احلّمص: يقولون -ً ١

 .ه بعد نقعه يف املاءلبابه من غالف
أي  ،هاخلبز طحينو فقش بقالوة: يقولون -ً ٢

 .السميذ يطحن ثالثة لينعم كثريًا
الرّقاصة عم بتـرقص وبـتفقش   : يقولون -ً ٣
إلصاق السّبابة باإلـام مث  : يريدون بالفقش ،وبتغين
  .ها لتحدث فرقعة تعّد من اإليقاعإزاحت

  .انفقش للمطاوعة: وبنوا منها
املرضان شـفتو   ،افقشا بقٔى ئا: ]ممن كالمه[

  .واخلسران ببقى مفقوش ،مفقوش
  
  
  
  

  

ـ : ٔفقّٔش ش املتقدمـة  بنوا على فّعل من فَق
  .للمبالغة يف معانيها

  .ش للمطاوعةوا تفّقوبن
أطلقوها .... أو الساكوي: ة القمبازفقۤش

ومسيـت   ،سـر السـري  يعلى الشّق جيعل يف ذيله لي
  .الكسر قشة أخذًا من الفقش مبعىنبالف

  .الفْقشات: ومجعوها على
وقد يكون لذيل ما يلبس فقشة واحدة يف 

ذات الـيمن وذات اليسـار أو   : مؤخره أو فقشتان
  .أكثر

وفقشات  ،وفقشات القمباز احلليب قصرية
  .القمباز الشامي واحلمصي واحلموي طويلة

عربية مولـدة اسـتعملوها مبعـىن    : ٔفٔقط
مبعـىن   »قط«ا وهي من الفاء العاطفة بعده ،فحْسب

يبقي جمال  ملأي مبلغ كذا فاقطع كالمي ألنه  ،قطع
  .للزيادة وال النقصان

ويكتبون يف عنـوان الكمبيالـة مبلغهـا    
مث يكتبون الرقم بأحرفه اهلجائية  ٥٠٠فريمسون مثًال 
  .مخسمائة لرية سورية فقط ال غري: تأكيدًا له وتثبيتًا
عل املتقدمة ف »فقط«وبنوا من كتابة : ٔفقّٔط

كتبـها وكتـب   : فّقط املبلغ أو فّقط الكمبيالة مبعىن
  .املبلغ معها

  .وهذا من اصطالح التجار
  .التفقيط والتفقيطة أضمن: يقولون
أخوكي فقـع  ! ولك أّمون: يقولون: ٔفٔقع

 ،انشـق : فقع: من السريانية ،مالبكا روحي سكتيه
  .انفجر ،متزق

مات من شـدة  : َفَقع: ويدانيها يف العربية
  .احلر

  .ع للمطاوعةقانف: وبنوا منه
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  .فقع معالقو: يقولون
تكّبر : يريدون(هادا شب مفقوع : يقولون

ويرى الشيخ أمحد رضا أا  ،وتعظم حىت كاد ينشق
  ).انون: حتريف خمفوع

بالضحك مـن حـديث   فقعوا : ويقولون
  .الشيخ بدر الدين

  .لوال جاريت فقعت مراريت: ]من أمثاهلم[
: الوردَة ،فرقعها: ع أصابعهفّق: عربية: ٔفقّٔع

ضرب ورقة منها بكّفه على دائرة يـده األخـرى   
  .ع صوت ضغط اهلواء عليها وتفجرهامطبقة ليسم

ـ : يريـدون  ،شي بفّقع: يقولون  اليء ش
  .حيتمل وجيعل اإلنسان ينفجر

وهـو   ،شي بفّقع املصارين: كما يقولون
غري فّني إن كان القائل ال مييز بني وظائف أجهـزة  

وإال فما دخل املصارين يف عـدم احتمـال    ،سماجل
وهو فّني إن كان القائل مييزها وجيعل الضيم  ،الضيم

  .م معدتهامًا بااز وهلذا الطعاعط
  .وهم سّكنوا ،َتفّقع: ومطاوعه العريب

الشي املـا بلبـق بفّقـع    : ]من كمام[
  ).حيمل على بفّقع املصارين(اليق عامل

بنوا  ،يدو ماحلرْقفقفقت إ: يقولون: ٔفْقٔفق
 –فقـا  : انظـر  –) العربيـة (على فعفع من فقأ الدّملة 

عم بتفقفـق  : أخرج ما يف نفسه من الغضب: وجمازًا
  .يف أّمو

  .تفقفق مطاوعًا له: وبنوا
  .الفقفقة: ومصدره

أكثر الكـالم   ،ثرثر: قفقۤف: ويف السريانية
  .دون لزوم

 ،لصـغرية أطلقوها على الدّملة ا: الٔفْقفؤقة
  .وها من فقفق املتقدمةبن

  
  
  

  .الفقفوقات والفقافيق: ومجعوها على
العلم باألحكـام  : الِفقه: من العربية: الٕفْقه

  .الشرعية
العربية إىل فعل  »الِفقه«حاول بعضهم رّد 

  .عاين ونظر ودّقق وفحص: العربية مبعىن »َفَقح«
: الرومية مبعىن FICTIOوحاول آخر رّده إىل 

  .وتصويره وعمله وإنشاؤه ،صفة الشيء
  .٢٨٦ص ٦٣س: انظر املقتطف

  .فقه الشيعة: ٢٢ص ٤عدد ٥س: وجملة العلوم
: فّقهـه : عربية ،من مفردات الثاقفني: ٔفقّٔه

  .أفهمه ،عّلمه
  . وهم سّكنوا ،َتفّقه: ومطاوعه العريب

. البطيخ الشامي: الفّقوس: عربية: الفّقوس
  .الفقوسة: انظر

ــاقوس: ويف هلجــة مشــال املغــرب  الف
  .البطيخ: والفّقوسة

أمـا   ،القّثـاء : الفّقـوس : ويف هلجة مصر
  .الفّقوص: البطيخ فتسميه

البطيخـة  : الفّقوصة: من العربية: ةالفّقوۤس
  .الصغرية قبل أن تنضج

  .الفّقوس املتقدمة وفقس: انظر
  . الفّقوسات: وجيمعوا على

  .الفاقوسة: انظر: ةالفّقوۤس
  .لفعيل مبعىن مفعو: عربية: الَفقيد

  .دفٔقد وٕفۤق: انظر
مات فقيـد اإلسـالم   : ويقولون يف الرثاء

وفقيد الشرق وفقيد العرب وفقيد الواجب وفقيـد  
  ...البالد و

 .فقـر : انظـر . عربية؛ الصفة من َفِقر: الفقري
  .وهم رّدوا ،الُفقراء: ومجعها
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فقرا واستعملتها صفة : واستمدت التركية
: ُفقرالـق : تكما قال ،ومثلها زملة أصناف ،للمفرد
  .الَفقر

: واستمدا الربتغالية من العربيـة فقالـت  
ALFAQUI مبعىن املسلم الناسك.  

: واستمدا الفرنسية من العربية وقالـت 
FAKIR.  

: واستمدا األلبانية من التركيـة فقالـت  
FUKARA.  

ــت  ــة فقال ــة احلديث ــها اليوناني : ومثل
FOUKARAS.  

  .FAKIR: ومثلها االرمنية فقالت
  .FAKER: البولونية فقالت ومثلها

  .ْفقَريا: ويف الكلدانية ،ْفقريٓا: ويف السريانية
ال : فالن متل فقرا اليهود: ]من تشبيهام[
  .الَفقَرية متل اجلب املهجور ،يادين وال دن

  .ت الفقرية ابن متل القطة عالتنبجاب
ني بتّعب احنـاك  گمال الزنا: ]من أمثاهلم[

  .الفقرا
زوا الفقـري الفقـرية   جّو: ]من كمام[

. ني مْبـارك گالفقري ْمَن ْلَلك والزن. كّتروا الشّحادين
  .الفقري الصابر: ويسمون الغين كمًا

أطلق األورپيون كلمة فقري علـى  : الٔفقري
الناسك اهلندي املتقشف ميـارس أعمـاًال سـحرية    

  : ك لفظة امسه ببعض لغاموإلي ،غريبة
  . FAKIR: يف الفرنسية
   FAKIR.: زيةيف اإلنكلي
  .FAKIR: يف الروسية
 FAKIR.: ويف ارية
 .FAKIRIS: يف اليونانية
  .FUKARA: يف األلبانية
. انظرهـا . العامل بعلم الفقه: عربية: الَفقيه

  .وهم ردوا وقصروا ،الُفقهاء: واجلمع

  .فقاهتلو وفقيه: واستمدت التركية
يطلقون َفِقي علـى معلـم    ضولاويف األن

  .الصبيان
ليمن يسمون املتعمم والعـامل بفقـه   ويف ا

  .اِضيگال: يسمونه ،الزيدية
أبان بعَضه : فّك الشيَء: من العربية: َفّك

 ،أزاله عن مركـزه : العظَم ،حّلها: العقدَة ،عن بعض
 ،أعتقها: الرقبَة ،خّلصه وأطلقه: االسَري ،فّضه: اخلتَم

: إدغاَم احلرف ،خّلصه: الرهَن ،فتحها: يده عما فيها
 ،أزاله: احلصاَر عن البلد ،مل ميُدد:  مثل مل ميدَّقال يف
  .قرأها: الكتابَة

  .ْبٕفك: َيفّك وهم قالوا: ومضارعه
  .وهم أمالوا ،الفّكة: م املرةواس

  .انفّك: ومطاوعه العريب
 ،ال منـاص : يريدون ،ما يف فّكة: وقالوا

  .مامّنا فّكة وما إال فّكة: ومثلها
حلروف فّك  الشيخ اتعلم الولد يف: وقالوا
  .وتشكيل ودرج
  .فّك املاكينة واملوتور وبراغيه: وقالوا

  .املفك وفكفك: انظر
مبعىن  ،َفه إيتمكفك َش: واستمدت التركية

  .النطق والتكلم
 حـارة أو يف  كان يف كل: ]من كالمهم[

  .كل كم حارة واحد بفّك املكتوب
 ،فّك حالو مالغلب اللي كان عليه: يقولون

ت فّك ،فّك عّنو الدور ،حاال ورقة اليانصيب فّكت
  .*عنو احلّمى

                                                
  .فك حالو مالعسكرية: ويقولون - *
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  .أنته فّكا ،فّكا أهللا: ويقولون
ـ  فـّك  : ويقولـون  ،ةكان للشراويل ٕدكّۤ

  .الدّكة
  .فّك الٕعَقد إال أوقات: ]من أمثاهلم[
جعلـه  (يفّك حلـامو   وجع: ]من سبام[
  ).تنكة مثقوية
ـ واحد عندو ابن : ]من حكايام[ دع گ

 ، حفلة يف اجلّلوم الّرباينوكان األب وابنو يف ،ومرد
! يافريـد : وقال لو ،صاح البنو وحط ساعتو قّدامو

  .جتبلنا اخلاروف من بستان األسديبّدك ترو هّلق و
  .ورا! أمرك بابا: الولد قال لو 

طلـع  : األب صار يطّلع يف الساعة ويقول
وصـل  ... وصل لتلة أبو محدو... فريد من هاحلوش

َهـْي دّكـان   ... اجلّواينَعَوج عاجلّلوم ... للصليبة
... هي حوش أسـد ... هي حوش الشّماع... محامة

... كت مّنو عالكّالسـة ... هّلق وصل خلراق اجلّلوم
... دخـل البسـاتني  ... كت من بّريتا عجسر احلج

حطـو  ... فّك اخلاروف... وصل لبستان األسدي
وصل ... ووينك يا رجعتو من عندو لعّنا... عالبغل

دخل فريـد  .. .صار قّدام هاحلوش.. لتّلة أبو محدو
  .احلوش ومعو اخلاروف
ذكا األب واالبن ين من وجودوانبهروا امل

  .ملا شافوا فريد
 –حد عندو ابن اومضت األيام واأليام وو

جابو أبوه وحكـى لـو    –والقرد يف عني أمو غزال 
كـو  : ولومسو ونومسو وقال لـو  ،حكاية أبو فريد

يب لنا اخلـاروف  اليوم يف حفلة وبدي أنا أبعتك جت
فيك تتواىن؟ فيك ختّجـل أبـوك    ،اللي يف بستاننا

  وختّلي العامل حتكي علينا؟ ،لتناوعي
وشـوف   ،وصارت حفلة يف دار اجلّلـوم 

  بّرم شواربو وّمشر عن زنودو ونفخمعي أبو حممد 
  

  

  .وصيحوا يل ابين حممد ،الع ساعتوحالو وط
بّدك ترو لكرم البقعة جنب بستان ! ياحممد

وجتيب لنا يـاه هلـون هّلـق    تفّك اخلاروف أسد و
  .بالعجل

ومتل الصعي فتح  ،د الولدومتل الصعي رّگ
هّلق وصل لتلة أبو : أبوه ساعتو وصار يقّلد أبو فريد

وهّلق  ،وهّلق وصل لكرم البقعة ،محدو وهّلق وهّلق
ووصل هلالدار  ،فّك اخلاروف ورجع ووصل ووصل

خل ومـا  وشوّية بد ،لكن ٕفّش ماحدا دخل ،ودخل
واحلمد هللا علـى   –وبعد أربع ساعات أجا  ،دخل

  العادة ما معك اخلاروف؟  ،ولك –سالمتو 
حسب أمرك وصلت للكرم وجيت ! يابو -

 .وما حسنت أفّكو ،أفّك اخلاروف
عظم احلنك الـذي   ،ياللَّْح: عربية: الَفّك
  .عليه األسنان

  .العلوي والسفلي: والفك قسمان
إال  ،فقـط  حرَّك السـفلي ولدى األكل ُي

  .التمساح
وهـم سـّكنوا وزادوا    ،وكالُفك: واجلمع

  .الْفكوكة
  . َفّكا: ويف الكلدانية ،َفّكٓا: ويف السريانية

  .هاملرا فّكا رخو: قولوني
  .فّكو بارد: ]من استعارام[

احلمامـايت إذا دخـل   : يقولون: كالْفكۤا
والعادة صاحبو جبـي   ،كشتو طري غريب صار ملكو

من ! وياما قتاالت بتصري ،بياخدووبيعطي ْفكاكو و
  .مصدرا فّك: الِفكاك والَفكاك: العربية

  : ويستعملون الْفكاك يف ما يلي
  .فكاك الطري اللي خلط مع كّشة -١ً
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 .فكاك الرهن -ً ٢
فكاك استرجاع الرعبون اللي اندفع عـن   -ً ٣
 .شرية

 .فكاك اللي انزت للرّقاصة أو للخوجة -ً ٤
 .ال يف العرسفكاك اللي انزت للطّب -ً ٥
 .فكاك عرقّية الولد اللي ختم -ً ٦
 ).وتعّينه احلكومة(فكاك العسكرية  -ً ٧

: عربيـة  ،نيمن مفردات الثاقف: الُفكاَهة
  .احلديث املمتع ،املزاح

  .الُفكاهات: واجلمع
: ملا شافا الْيصة فَكح وراح: يقولون: َفَكح

  .غدا ،انطلق: )العربية(حتريف َفكَع 
  .َفَشح: ربيةويدانيه يف الع

مـن   ،وقع وفكحت إجرو: يقولون: َفَكح
تلفظ (مثلها : ويف الكلدانية ،عِرج: ْبَجح: سريانيةلا

  ).افًاگاجليم يف كليهما 
م مل يسـتق : فكح وفـركح : ويف احلبشية

  .سريه
  .انفكح للمطاوعة: وبنوا منها

لطفـوا  (أخو املفكوحـة  اي: ]من سبام[
   ).ولفظها األصلي يدانيها ،السبابة

ـ : من العربية: الٕفْكر مـا خيطـر    ،رالِفك
  .إعمال العقل ،بالذهن

  .األفكار: واجلمع
ِفكر وأفكـار وفكـر   : واستمدت التركية

: وفكـر سـزلك   ،الغيب: وفكرسز ،التفكري: إيتمك
  .الذكي: وفكريل ،الغباوة

  .فكر وأفكار: واستمدت األوردية
ـ  ،مالو فكر باجلازة: ]من كالمهم[ ك دعن
 ،فكرو ضـّيق  ،لة؟ ما يكون إلك فكرفْكر ا الشغ
  ...أفكارو تقدمّية ،فكارو رجعّيةأ ،فكرو واسع
  

: يريـدون (أفكارو ُمصيبة : ]من توريام[
  ).تصيب اإلنسان ال اليت على صوابالداهية اليت 
أفكـارو   ،فكرو مبـدّ : ]من استعارام[

معو حصـر   ،فكرو سختياين ،فكرو مسيك ،بتحّلق
  .بول يف أفكارو
واللي فكرٓو  ،هالولد مفكور: يقولون: ٔكرَف

وبزمانا طّلعت بابن سلفيت  –يهّدا  –الست خّدوج 
أصابه :  »َفكر« ـب: يريدون ،وأجتو فكرة وهلوجتو

  .بالعني واحلسد
   . انفكر للمطاوعة: وبنوا منها
أعمل اخلاطَر : فّكر يف األمر: عربية: َفكّٔر

  .تأمله بروّية ،فيه
  .افتكر فعاّميأما  ،تفّكر: ومطاوعه العريب

  .التفكري: ومصدره
  .تفكري: واستمدت التركية

  .حننه بالتفكري وأهللا بالتدبري: ]من حكمهم[
إعمال اخلاطر : الِفكرة: من العربية: الٕفكٔرة

  .يف أمر
وهم رّدومهـا   ،رالِفَكرات والِفَك: واجلمع
  .مع تسكني األول

ـ   »ِفكـرت « ـومسى األتراك ذكورهم ب
  .استمدومها منهم وهم ،»تباكري فكر« ـوب

وفكرتـو   ،ة عّنـو أخد فكـر : ويقولون
  .صحيحة أو مغلوطة

 ،بلـَور الفكـرة  : واستمدوا من الغـرب 
وهضـم هـالفكرة    ،نق فكرتوواعت ،احتضن الفكرة

  .اجلديدة
راحت الَسـكرة وأجـت   : ]من أمثاهلم[

  .الفْكره
  مل جند: ت إجرٓوفكۤس: يقولون: َفَكس
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: )العربيـة (ست رجله كِفولعلها حتريف  ،هلا أصًال
  .اعوّجت

  .انفكس للمطاوعة: وبنوا منها
حتريف َكَسـف القمـُر أو   : َفَكس القمر

حجـب  : وكسـفهما اهللاُ  ،ذهب ضوءمها: الشمس
  .نورمها

  .وهم سّكنوا ،الُكسوف: واملصدر
وأنكره  ،انكسف للمطاوعة: والعربية تقول

  .بعضهم
 ٣٦س: يف املشـرق  »يومية نعوم خباش«يف 

  .يوم السبت بدو يفكس القمر: قالوا: ٢٣٣ص
وفكست  ،فكس احلليب: يقولون: َفَكس
  .انظرها. حتريف فقس ،طبخة الصابون

  .فكس املخلل مبعىن محض: ويقولون
  .انفكس للمطاوعة: وبنوا منها

  .انظرها. »فقس«جماز من : َفَكس االجتماع
  .انفكس للمطاوعة: وبنوا منها
على  بنوا ،فكفك ازرارو: يقولون: فكفك

  .انظرها. فعفع من فك
: ومصـدره  ،تفكفك للمطاوعـة : وبنوا

  .الْتٕفكٓفك
  . الَفكفكة: ومصدر فكفك عندهم

 ،فصـله : فّكك الشـيءَ : عربية: َفّكك
  .فّرق أجزاءه ،خّلصه

  .تفّكك للمطاوعة: ويف العربية
  .الْتٕفكّٓك: ومصدر َتفّكك عندهم

  .انظرها. اسم املرة من فّك: ةالَفكّۤ
  . ما مّنا فّكة ،اال فّكةم: يقولون
مل  ،ضرب ضربتو وفّل وراح: يقولون: َفّل

  : جند هلا أصًال ولعلها مما يلي
 »رجل َفّل«: بنوا الفعل من الصفة العربية -ً ١

 .منهزم: أي

ـ  -ً ٢  ،»أفلـت «مـن   »فـل « ـاجتزءوا ب
 .ختلص منه َفجأة: )العربية(

وهـم  : هـزمهم : فّل القوَم: من العربية -ً ٣
 .ه الزمًاستعملوا

 ،ذهب مث عـاد : فّل عنه عقُله: من العربية -ً ٤
أفـّل  : ومثلـها  ،وهم أطلقوا العقل مث أطلقوا العودة

 .ذهب ماله: فالن
ما بفّل احلديـد  : ]أمثاهلم[يقولون يف : َفّل
  .هملث: َفّل السيف: من العربية ،إال احلديد

 ،مل جند هلا أصًال ،فّل البكرة: يقولون: َفّل
  : يلي ولعلها مما
ختلص منه : )العربية(الشيء  »أْفَلت«من  -ً ١
 .فجأة

  .»حّل«حتريف  -ً ٢
  .انفّل للمطاوعة: وبنوا منها

 .ويستعملون الفل مبعىن عكس اللّف
عـن   *.١٧٩انظر جريدة اجلماهري العـدد  : الٕفّل

اة إىل صديقي الطبيب طه مهد ،لنا »موسوعة حلب«
  .الكيايل

ضـرب مـن    :الفّل: »منت اللغة«قال يف 
  .هو اليامسني املضاعف نقي البياضو ،الرياحني

ف ترمجـة امسـه يف   وقوله اليامسني املضاع
  .الفرنسية نفسها

وهو شائع يف لغـة الـيمن   : قال اخلفاجي
ويتقارب لفظه يف السريانية مع العربية يف  ،واحلجاز
الفـّل  : وقولـه . الِفّل: فال بالفتح »اللباب«معجم 
 الفاء ولـو أن امسـه يف  صوابه ضم  ،خطأ ربالكس

  .السريانية بفتح الفاء كما قال
واحلقيقة أن العربية استمدت امسـه مـن   

إذ مل يرد له ذكر يف  ،الفارسية يف عهد متأخر »بلة«
  ،العهد اجلاهلي وال األموي وال صدر العباسيني

                                                
  .أثبتنا املادة نقًال عن العدد املذكور من جريدة اجلماهري - *
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بل مل يذكره النويري يف اية األرب وال الراغـب  
ـ  كري يف ديـوان  األصبهاين يف حماضراته وال العس

  . ومل ينظم فيه الصنوبري احلليباملعاين
الفـّل يف  : وعليه قال مصطفى الشـهايب 

املعجمات واملفردات نبات طيب ال صلة لـه باسـم   
ومل يذكره مبعىن هـذا الزهـر إال    ،اليامسني الزنبقي

  .»الشفا«و  »التاج«
أحد من أصحاب  مل يذكره »الشفا «ويف 

  .املعجمات
شهايب بتسمية جديدة له ونالحظ انفراد ال

: منها ،نقبلها منه على فوارق »اليامسني الزنبقي«هي 
وعلى فـارق أن  ،على أن اليامسني مما يعرَّش والفّل ال

 ،اليامسني حيتمل درجة احلرارة العاشرة حتت الصـفر 
 نه شتاءولذا حيفظ ،ه العاشرة فوق الصفراوالفّل قصار

  .يف البيوت
انفـرد   ،اجلديدة وكما انفرد الشهايب بتسميته

اسـتعارة   ،قبله ابن البيطار  بتسميته يف مفرداته النمارق
  .أي وسادته اللينة امللمس ،الرحلمن الطنفسة فوق منرق 

 –وقالوا يف واحده  ،»الفّل«نعود إىل ضالتنا 
حسب  –وقالت اللهجة احللبية  ،فّلة:  -حسب القاعدة 

  .فّلة وفّالي وفّالية:  -قاعدا أيضًا 
مجع املؤنـث   ،فّالت: ع الفّلة يف العربيةومج

على أن الفّل اسم جـنس   ،ردهالسامل ملكان التاء يف مف
  .مجعي

قاسوها  ،وفلل فّالت ،ومجعها يف هلجة حلب
  .على حنو دّر ودرر

املكّبس وهو : إىل قسمني لوقسم احللبيون الّف
 ،ورتبته عالية يف سلم مجال الزهر ،ما أشبه شعر الزنوج

ذو : والطاقي هذا نوعان ،وهو األلطف رائحة ،والطاقي
  .وذو الطبقتني ،واحدة من األوراقالطبقة ال

حيث  ،نويلفت النظر وفرة الفّل يف اليونا
  .يتخذون منه أقواس الزينة

  

من الفـّل زهـر    اعلى أن الغربيني وّلدو
  .األمجل منظرًا ورائحة من الفّل الكاردينيا

لذكر وهواة الفّل يف حلب كثريون خنص با
د عاكف إبراهيم باشا والسـيد جـورج   يسمنهم ال

 على أن املسيحيني يف حلب يؤثرون الفل ،بوليةناست
  .خالف اإلسالم ،على متر احلّناء

فيسردون  ،ويعىن احللبيون بزراعته أميا عناية
وميزجونه بالرمل لئال  ،االمحر له أحسن أنواع التراب

ه ويسـّمدون  ،يضغط التراب على جذوره الشـعرية 
أعين الشب اليماين  ،بزبل احلمام ويضيفون إليه الزاج

: ويتبعون يف زراعته إحدى الطريقتني ،يسمونه اجلاز
أو  ،جـذور متعـددة   طريقة فصل اجلذر الواحد إىل

  .طريقة الداروخ
ومنه  ،نواعهّدون الفّل القربصي أجود أعوي

  .يستخرجون عطر الفّل
 وجدير أن نشري إىل أم يدرءون عنه العني

احلّناء ال شيء من ومثله متر  ،بالشّبة واخلرزة الزرقاء
  .الزهر مثلهما
  .شب أو ولد متل الفّلة: ]ومن تشابيبهم[
ورد  ،التة من بسـتان ت: ]ومن جمامالم[
  .وفّل ورحيان
  .صباح الفّل: ]ومن حتاياهم[
  : ]ومن شعرهم[

  كّيتوزرعت راس توم ويف بستاين چ
  فّل سقيتومّيت الورد وعطر ال نوم     

  وغبت عّنو سنة ورجعــت ّمشيتو
  التوم بقي توم وضاع كل اللي حّطيتو    
: فّلى رأسه أو ثوبه من القمل: عربية: َفّلى

  .نّقامها منه
الـتفالي  : وهم يقولون ،التفِلَية: ومصدره

  .والتفالية
فيستعملوا يف غري  ،فّلى املسألة: ويقولون

  .القمل
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تفّلى والصّياد بالعصفور عم : ]من أمثاهلم[
  . عم بتقّلى

ن إلـيهم علـى   يأطلقها البدو و: الٕفّاليت
بنوها من الفلت مبعىن  ، -التايح : انظر –الدبس التايح 

  .أي الدبس الذي ال يعلم من صنعه ،اإلطالق
: عربيـة  ،من مفردات الثـاقفني : الَفالح

  .صالح احلال ،النجاح ،الفوز
أي  »حيَّ على الفالح«: ومنه يقول املؤذن

  .هلم إىل الفوز
  .احلّراث: عربية: الَفّالح

  .الٕفّالحي: والنسبة إليه عندهم
ق الفّالحي أرادوا الـزي  الذو: وإذا قالوا

  .املتأخر
  .َفَلح: ويف العربية

  .َفَلَحا: ويف الكلدانية ،ٓفٓلحٓا: ويف السريانية
ـ : »وثائق تارخيية عن حلـب «ويف   ١ـج

قنصل فرنسة : لويس اسكندر دي كورانسر« :١١٢ص
: قال عن الفّالحني ١٨٠٨ – ١٨٠٢يف حلب سنة 

ولكن يفلحوا مـرابعني   ،إم ال ميلكون األرض«
  .»ألصحاا املزارعني األغنياء

 ،من العربية »الفّالح«واستمدت الفرنسية 
  .FALLAH: فقالت

 FELLAH: واستمدا اإلنكليزيـة فقالـت  
  .أيضًا

ن متـل  ْتمدَّ الفّالح إذا: ]من تشبيهام[
  .التور إذا ْتكدَّن

ّالح ولو تعّشـى  الفًالح ف: ]من كمام[
ي فّالح على دارك جبيب لك بيضـة  ال ْتَلفِّ. مالعصر

  .خبرب لك ديارك
  
  
  
  

  .احلراثة: الِفالحة: من العربية: ٔحةالْفۤال
  .ْفالحة الوحل حمل: ]من أمثاهلم[
: أي. الفالحة ألف الحة: ]من جناسهم[

  العطش : أي كثري من اللوحة
أطلقوها بصيغة اجلمع فقط على : لالَفالۤف

مث  ،فول يابس ينقع يف املاء حىت يلـني : الطعام التايل
مث يضاف إليـه هريسـة البصـل     ،يسلق مث يهرس

مث ميـأل   ،والفالفلة احلمراء والُفلْفل والبهار والكّمون
  .قالب صغري ويصب يف الزيت الغايلمن هذا املزيج 

. الطعمّيـة : ترعته ومستهومصر هي اليت اخ
  .انظرها

وجلبه مهاجرو فلسطني مـن مصـر إىل   
 ،وغدا طعامًا سائدًا للفقـراء  ،ومنها إىل حلب ،لبنان

يشّقون الرغيف ويفتتون فيه قرصًا ويعززونه مبفـروم  
مث  ،والتوابـل  البقدونس والبصل وماء ملح الليمون

  .يأكلونه صندويشًا
خلبـز  وقد يغّشونه فيعملونه من كسارات ا

  .اليابس
لبًا مع ضرب من اخلضار تؤكل غا: ةفۤلۤالالف

  .الطعام مقبًال مع امللح
قـرن  : والثمرة الواحدة منـه يسـمونه  

  .الْفالفلة
فالفـالي أو  : ويسمون القـرن الواحـد  

  .فالفالية
  .الفالْفالت والْفالْفاليات: ومجعوه على

  .الُفليِفلة: وذكره معجم الوسيط باسم
القدمية وال املفـردات   ومل تذكرها املعاجم

  .د دخلت بالدنا من أمريكاألا حديثة العه
  .وموطنها األصلي الربازيل

  . الفلفولة: ويهود حلب يسموا
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: كمـا تسـميها   ،الْفلْفلة: ومصر تسميها
  .*الشّطة

ألن  ،ومسوها الفالْفلة أخذًا مـن الفلفـل  
  .انظرها. كثريًا من أنواعها حّريف كالفلفل

الفالفلـة  : وضدها ،لة حلوةفالف: ويقولون
  .احلّدة

  : وأنواع الفالفلة يف حلب
 –احلسـكورية  : انظر –الفالفلة احلسكورية  -ً ١

  .تؤكل مقبلة مع امللح وخمللة
وحدثين من عاد من أمريكا أن الدافع إىل 

 .عودته أنه تذكر حلب وفالفلتها احلسكورية
 ،وهي الكبرية املستديرة ،الفالفلة الفرجنية -ً ٢

ستنبول طبخ إواستمدوا من مطبخ  ،ؤكل مقبلة خمللةت
 .احملشي منها

 ،منها احللو ومنها احلـد  ،الفالفلة احلمرا -ً ٣
 ،واحلّد منها يتخذ منه احملشـي  ،كل مقبلة بنوعيهاؤت

وإىل السـلطات وإىل   ،ويضاف إىل مفردات احملّمرة
وقد يضاف إىل الكبـب لـدى جبلـها     ،لالتاملخ
  .واملتّبلة ،ةسيما الكّبة النّيال

 – انظرها – »أبو أّمون«كما تضاف بكثرة إىل 
  .انظرها **وإىل الزعتر – انظرها –وإىل اخلبز بفالفلة 

حن لتستعمل يف غري أوقات وتيّبس احلّدة مث تط
  .خضرا

ودركوش وحارم وسلقني وكفر ختارمي وأرمناز 
  .ن بأكلها أسوة جبريام األتراكوما إليها مولعو
 .جتفيفها يلعب اهلواء بكثري من قرواوترى أيام 

وهي الفالفلة احلدة جـدًا   ،زنبور الست -ً ٤
جتلب مـن لبنـان    ،يفة ذات الرءوس الدقيقةّرواحل
  .وال حيبها احللبيون ،غريهو

  

                                                
  .الشطة: والشام تسميها - *

  .كما تضاف إىل اللحم بالعجني العنتايب - **
  

  .فالفلة األرناؤوط: ويسموا أيضًا
 .٤٥٣ص ١٩س: انظر جملة الضاد

أطلقته وتفّننت يف صـنعه  : ةفۤلإخلبز ٕبْفۤال
. رم وسلقني وكفر ختارين وأرمنـاز ودركـوش  حا

ويتخذونه من الرغفان الساخنة يرشون عليها الزيت 
وامللح  ،ودبس الرمان وعصري البندورة ومفروم البصل

  .والكزبرة والكّمون
ُفـالن  : من العربية: ْفالنة: واملؤنث: ْفالن

ال  ،لفظان يكّنى ما عن العلم من النـاس : وُفالَنة
  .»أل«تدخله 

فالن وبيهمان : ستمدا الفارسية فقالتوا
  .املبَهم: أي

: واستمدا اإلسبانية من العربية فقالـت 
FULANO.  

  .الفاء غالبًاواستمدا التركية مفتوحة 
: واستمدا األلبانية من التركيـة فقالـت  

FILAN.  
  .ْفٓلوين: ويف العربية

ويف  ،ْفٓلنيتـآ : واملؤنث ،ْفٓلن: السريانيةويف 
  .ْفَلنيَتا: واملؤنث ،ْفَلن: ةالكلداني

 ،فالن الفليتاين أو فالن بن فليتان: ويقولون
  .يقولوا تندرًا ،لثانية من فلتبنوا الكلمة ا

ساويت العمل الُفالين والشـغلة  : ويقولون
  .فيضمون الفاء أوًال ،الُفالنية

  .ُفالن الُفالين فيضمون الفاء أوًال: ويقولون
  .العالن: انظر

ْفالن يـاْفالن  : يك ما مسعتكّن: ويقولون
  وْفالن ياْفالن واحد سافر عاهلند ،شيخ السوق
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ويسـّكنون   ،تركيب للتـهويل فيستعملون هذا ال(
  ).الفاء

قرعـا  من بعد ما كنِتـي  : ]من كمام[
الكّبـة  . الست ْفالنة: وحفيانة صاروا يصيحوا لك

  .لكن الصيت ألْم فالن ،ا اجلريانكبكب
: الَفـالة : من العربيـة : أو الفال: الَفالة

وإن  –الصحراء الواسعة ال ماء فيهـا وال إنسـان   
  .-كانت ذات كأل 
  .الَفَلوات: واجلمع
  .سار يف الَفال: يريدون ،استفَلى: ويقولون

ظيب الَفال ما حوى متـل  : ]من مواويلهم[
  .هالعيون عيون
. أطلقـه : َفَلـت الشـيءَ  : عربية: َفَلت
  .بفٓلت: ولونوهم يق ،يفِلت: ومضارعه العريب

  .الَفْلت: ومصدره
غري املنسوب : يريدون تٓتن َفْلت،: ويقولون

  .إىل معمل أو مؤسسة
  .لوااوهم أم ،الَفلَتة: واسم املرَّة
 ،فالن فلتة من فلتات الطبيعـة : ويقولون

  .فلت فلتة مبعىن هفا هفوة: ويقولون
: الفلتـان واملؤنـث  : والصفة العربية منه

  .املؤنثوهم أمالوا  ،الفلتاَنة
  .انفلت للمطاوعة: وبنوا منه

ت لالزم ٕفۤل: وبنوا من َفَلت املتقدمة املتعدية
  .أو للمبين للمجهول
  .بفَلت: ومضارعه
  .الَفْلت والَفَلتان: ومصدره

أفلـت مـن    ،هرب: ْفٔلط: ويف السريانية
  .ثلهاويف الكلدانية م ،الشيء

  
  
  

 ،شغلو فلتكالمو َفْلت و: ]من كالمهم[
  .و فلت بفلتوكل تصرفات

ت لو بكلمة شـالّوا بـاردة   ٕفۤل: ويقولون
فلت  ،لنت فلتانة وتعبانةحا ،سخنة ووصَّلوَّا الصحابا

  .بالضحك
افلـتين وال  : اجليجة بتقول: ]من أمثاهلم[

  .لب الفلتان أحسن مالسبع املربوطالك. تطعميين
فـالن  : يقول الريفيـون : ]من تشبيهام[

هو محار : يريدون ،رارةَكقاصص دنبو وفلتان بني ال
  .بري قص دنبو ليصغر يف أعني غريهك

  .فالن فلتانة معو الرباغي: ]من استعارام[
فالن إذا فلّتـو باخلـارج   : ]من كنايام[

  ).جعله جرذًا(ْبطالع معيشتو 
ارتفعت الطوابق وفلتـو  : ]من كمام[
  ).أصله دم النفسا(لت الدم ف. اجلرادين

: ق فلتانـة حالـة السـو  : ]من توريام[
  . القمصان بْطلوع والكالسني بْنزول

. مبالغة من َفَلـت لبنوا على َفعََّل ل: َفّلت
  . انظرها

  .فلت: انظر: الَفْلتان
  .فلت: انظر: ةالَفْلۤت
 ،صاح فيه صـوت فلجـو  : يقولون: فَلج

: َفِلـج : فيستعملوا متعدية والعربية تستعملها الزمة
  .أصيب بالفاجل

  .لمطاوعةانفلج ل: وبنوا منها
  .والفاجل انظرها
 ،شقها باحملراث: فلح األرض: عربية: َفَلح

  .الَفلح: واالسم ،حرثها
  .وهم سّكنوا ،الفالحة: واملصدر
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  .انفلح للمطاوعة: وبنوا منه
  .الفّالح: وقالت العربية يف صفته

لشق يف فلج وفلح وفلـذ  ويالحظ معىن ا
  .وفلع وفلق

  .ية مثلهاويف الكلدان ،ْفَلح: ويف السريانية
ما َفَلـح  ور املرا رّبت تو: ]من كمام[

  .ورّبت كلب وما َنَبح
افـالح  . رع وبفَلحاألبطنعش عند فالن بز

  . *يوم واسكار دوم
: يقولـون  ،من مفردات الثـاقفني : َفَلح

 ،ظفر ،فاز: )العربية(حتريف أفلح : املغضوب ما بفلح
  .أصاب ،جنح

ص ۤحما حبسن الولد ْيفل: يقولون: َفْلٔحص
مل جند هلـا   ،قّدام معلمٓو إذا كان معلمو صعي معّلم

 – انظرهـا  –ولعلها حنت من فّل مبعىن هرب  ،أصًال
  .حاد وعدل: مبعىن »حاص«ومن 
  .الفلحوس: انظر

ال تستعمل إال بعد  »فلحص«ونالحظ أن 
ليش قـدروا يفلحصـوا   : نفي أو استفهام إنكاري

  .قّدامو
  .ْتفلحص للمطاوعة: وبنوا منها

والعامـة عنـدنا   : ال الشيخ أمحد رضاوق
وأحسب أـا   ،إذا حترك من جملسه: ْتفلحص: تقول

تفحيص : قالوا فيها ،حترك على املضجع: من َتحيفس
  .تفلحص: مث قالوا

  .حتفلص: ويف لبنان يقولون
ويف  ،هالولـد َفْلحـة  : يقولـون : الفلٔحة

مل جند هلـا   ،خريهم: يريدون ،ة أخوتوفلۤح: اإلضافة
  يطلق على ) العربية(ولعلها حتريف الفحل  ،أصًال

  
  
  

                                                
  .من أمثاهلم: من الد الرابع ٣٦٦انظر ص - *

  .العظيم بني أقرانه
  .الفحل :انظر

  .الفلحات: وجيمعوا على
  .اشتريت فلحة الْبضاعة: يقولون
فالن فلحوس البلد أو : يقولون: الفلحوس

 ،احلـريص : الفلَحـس : من العربية ،فلحوص البلد
  ).ول للتلطيف التهكميلبنوه على فع(السائل اُملِلّح 

  .الفالحيس أو الفالحيص: ومجعوه على
  .الفلحوسة أو الفلحوصة: ومؤنثه

الفلحوســات أو : ومجعــوه علــى 
  .الفلحوصات

   .فلحص: انظر
قطعة حناسية : الَفلس: من العربية: الٕفْلس

  .يالنقد النحاس: FOLLIS: عن اليونانية ،مضروبة
ما استمدته العربية مـن اليونانيـة   : وقيل

وهاتان  ،األرامية من العربية أو منبل استمدته  ،رأسًا
  .من اليونانية

ملوا واستع ،وهم سّكنوا ،الُفلوس: واجلمع
  .الفلوس ملعىن النقد مطلقًا

العـراق ويف  وتستعمل لواحدة النقـد يف  
  .ردن وحضرموتشرقي األ

  .پٓوغ: ويف األرمنية من اليونانية
  .ُفولسٓا: ويف السريانية
  .OPELUS: ويف األثورية

ـ : للموظف ويقولون ض اغّيب مشوس واقب
  ).سوكر: أو(فلوس 

احلنطة سوسا وال ْفلوسـا  : ]من أمثاهلم[
إذا هبط سعرها فاخزا حىت يرتفع سعرها : يريدون(

الْفلـوس بتجيـب   ). وال تبعها حىت يدمهها السوس
  البدفع فلوسو بنت السلطان. العروس
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: َحَمد بياكل حـالوة قـال لـو   : قال لو. عروسو
يف  –على لفظ يدانيـه   –د هذا املثل وسا(بفلوسو 

بفلس َكَرْفس وال ). مصر والعراق واملغرب األقصى
 يبفلوَسك حلِّ. فلوس وناموس مابصري. ْتهني النفس
يف  –بلفـظ يدانيـه    –وساد هذا املثل (ضروَسك 

فلس فوق فلس ْبطـالعوا  ). دانالعراق ومصر والسو
  .حّس

بفلسني بقلب يف  عصفور: ]من توريام[
قلبة البـائع  : املعىن البعيد هو القلبة( نهار ألف قلبةال

  ).عن البيع
  .انظر فوات املوسوعة: الٕفلس

أطلقوها على فلوس معدنية : ٕفْلس أبو علي
صفراء يقّلد ا النقد احلكومي تتحلى به نساء البدو 

إشعار منهم أنـه   »أبو علي«وإضافته إىل  ،والريف
  .رب الشعبليس من ضرب احلكومة إمنا هو من ض

ألن  ،لقبوا أو نعتوا ا البخيل: ريويتٕفْلس ۤب
أمـا   ،البوارتة كانوا مضرب املثل يف البخل واحلرص

  .إم اليوم يرحبون كثريًا ويصرفون كثريًا ،اليوم فال
ى عليـه  ناَد: فّلسه القاضي: عربية: َفّلس
لـيس معـه   : حكم عليه بأنه يقال عنه: بإفالسه أي

 ،التـاجر َفّلـس  : لوها الزمةوزادوا فاستعم ،فلس
  .التفليس: ومصدره

  .وهم أمالوا ،التفليَسة: واسم املرة
ومنهم جـاء   ،التفليس: واستمدت التركية

  .والتفليس املصطنع ،التفليس: التعبري احلقوقي
ر واخـروب  زور وزوّۤ: ]من كمـام [

  .وعمّر بتفّلس بإذن اهللا
  طبخنا العدس وطلع : يقولون: َفّلس

  
  
  
  

ظل صحيحًا مستديرًا كالفلس ومل : يريدون ،سمفّل
: يريـدون  ،ماملرض فّلس جسدو: ويقولون ،يفقس

 ،صار على سطح جسده دوائر محراء تشبه الفلـس 
  .بنومها من الفلس جبامع االستدارة

: من العربية ،من مفردات الثاقفني: ةالَفلسۤف
مبعىن  sofiyaمبعىن احلب و FILO: الفلسفة عن اليونانية

  .ةاحلكم
وعزاهـا إىل   ،وأول من أطلقها أفالطـون 

  .معرفة الوجود: وغدا مدلوهلا ،سقراط
واستمدت كل أمم األرض امسهـا مـن   

  .وإن عرا العرب باحلكمة ،نانيةاليو
  .تستعملها العامة للمدح التهكمي وقد

مـع  درسه : فلسف األمر مبعىن: وبنوا منها
  .األسباب

َتفلسـف للمطاوعـة،   : وبنوا من تفلسف
  .م سّكنواوه

وهـم   ،الَفْيَلسوف: ومسوا العامل بالفلسفة
  .أمالوا

  .ةالَفالْسۤف: وهم قالوا ،الفالِسَفة: واجلمع
  .مصطلحات الفلسفة: ١٥٦ص ٢ج ٧الد: انظر جملة اللسان العريب

أي تنقـب   ،فلسفة ناْقبة: ]من كمام[
  .*ذهن املشتغل فيها

 ١٨٧و ٢٣ص  ٣١و س ٤٨٠ص ٢٨س: انظر جملة امع العلمي العريب
 ٤٠٦و ٢٠٣ص ٣٥وس ٦١٤و ٤٢٨وس ٧ص ٣٢وس ٥٤٤و ٣٩٧و
  .٥٥٤و ٣٧٣ص ٣٧وس

  .انظرها. لغة هلم يف فرطح: َفْلٔطح
  :عربية ،يقولون فلع الصخر: َفَلع

                                                
  .منقوبة: لعلهم يقصدون بناقبة- *
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وهم يستعملوا متعديـة كمـا تقـدم     ،شقه: فلعه
  .من عزم الضربة فلع خّدو: والزمة

: مـة بالغني املعج: ويدانيها يف العربية فلغ
  .شدخه: فلغ رأَسه

  .انفلع للمطاوعة: وبنوا منها
ويف الكلدانيـة   ،فلـع : وفلع يف السريانية

  .مثلها
وهم استعملوها  ،لعمبالغة يف َف: عربية: َفّلع
  .من عزم الضربة فّلع خّدو: متعدية والزمة

مفلفس هاد ومرتـو   دشق: يقولون: َفْلَفس
مـن  بنـوا فعفـل    ،يريدون أنه خبيل ،ْمفلفسة أكتر

  .انظرها.الفلس
  .تفلفس للمطاوعة: وبنوا

  . انظرها. الفلفوس: س عندهمومبالغة املفلۤف
جعل : عربية ،َفلَفل الطعام: يقولون: َفلَفل

  .فيه الُفلُفل
قرصو قرصة فلفـل لـو   : ]من جمازام[

: يريـدون  ،الزم هالزغري تفلفل لو أّمو ّمتـو  ،عقلو
  .ةفته بالفالفلة احلمراء احلّريفتدهن ش

  .تفلفل للمطاوعة: وبنوا
يطلب األوالد أن يقال بسـرعة ومـرات   

  .ٕفلٓفل فلَفل عقلي: عدة
أنا ما حبب يكـون الـرز   : يقولون: َفلَفل

حبـّبن يكونـوا    ،ومتلو الربغـل واـّدرة   ،مفلفل
علهم ول. ة الطراوةلمل جند هلا أصًال مبعىن ق ،خمبوصني

  .بنوها من حب الفلفل القاسي
  .طاوعةتفلفل للم: وبنوا
: يريـدون  ،شعرو ْمَفلَفل: يقولون: َفلفل

على فعفع الفعل ولعلهم بنوا  ،مل جند هلا أصًال ،جمّعد
  .من الفّل املكّبس

  

نبات : الُفلُفل والِفلِفل: من العربية: الٕفلٓفل
 ،عِطر ومنّبه ،هندي متسّلق مثره أسود شديد احلرافة

  .ينمو يف أندينوسية
ّيب بـه  بل يطوكعنصر كبري يف عامل التوا

  .الطعام وحده أو مع زمرته
وهـم   ،الُفلُفلة أو الِفلِفلة: احدةوواحلبة ال

  .ة وفلْفالي وفْلْفاليةٕفْلْفۤل: يقولون
  .الفْلْفالت والفلفاليات: واجلمع

ل ْيۤپۤپ: والعربية استمدت امسه من الفارسية
پيپاال أو فيفاال ومعـىن  : سنسكريتيةلأو پاباِري عن ا

  .التينة املقدسة: سكريتيةامسه يف السن
 »النباتات الطبية والعطرة«جاء يف كتاب 

عرف قدماء املصـرين  : ٢٤١ص ١ـجلعز الدين رشاد 
وكانوا يطلقـون عليـه اسـم     ،الفلفل واستعملوه

  .»بت«
ـ  ق وأثبتـوا  واستمده منهم قدماء اإلغري

  .فوائده يف خمطوطام
يف (فاسـتعملوا الفلفـل    وجاء العـرب 

  ).الطبابة
للدكتور مطـر   »حلن العامة«تاب ويف ك

بكسـر  : ِفلِفل: ابن مكي مع العامة يف قوهلم :١٤٥ص
من ) يف اجلمهرة(الفاء مستندًا إىل ما ذكره ابن دريد 

بن مكي يرى أن الضّم أعلى ولكن ا ،إجازة الكسر
  .وأفصح

إالريك األول طلـب أن يكـون   : ويقال
 ا سـنة الفلفل جزءًا من الفدية اليت فرضها على روم

  .لقاء فّك احلصار عنها ٤٠٨
والفالفلة بأنواعها استمدت امسهـا مـن   

ا ا جنسها ولو مل يكن الفلفل جبامع احلرافة وأحلقو
  .حّريفًا

وامسه يف كثري من اللغات قريب من امسـه  
  :السنسكرييت
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  .PIPER: يف الالتينية
  .PEPPER: ويف اإلنكليزية
  .PFEFFER: ويف اجلرمانية
  .PEPE: ويف اإليطالية
  .POIVRE: ويف الفرنسية
  .بَبر: ويف التركية
  .ِفلِفل: ويف الكردية
: ويف الكلدانية ،لَفلوۤف لْفٓالۤف: ويف السريانية

  .َفْلْفَال وَفْلَفل
وملا يكنس العّطار األصيل يف احللبية دّكانه 
ال يرمي الكناسة قبل أن خيرج منها حبات الفلفـل  

احلبـات إىل   ويعيد هذهوالبهار وحب النب وحنوها 
  .أكياسها

 ،اشتريت هالِشي بٕفلٓفل وْقرنفـل : يقولون
  .نقدت فيه غايل الثمن: يريدون

  .١٠٥٢ص ٣٣س: انظر املقتطف

 ،يافلفل الرّف: ]من سبام[: ٕفلٓفل الٔرّف
  .ياَسلح الفار: يريدون

إنه يبده مبـا   ،أرأيت غمزات الفن احلليب
بني ما ُيتوّقع  مث يريد الذّم لتبقى املسافة ،يشعر باملدح

  .وبني ما يراد كبرية
 ،هادا فلفـوس البلـد  : يقولون: الَفلفوس

: بنوا مـن الفلـس أي  : أنه حريص وخبيل: يريدون
  .النقد فعفول للتلطيف التهكمي

  .الفالفيس: ومجعوه على
  .الِشّق: الَفْلق والِفلق: من العربية: الٕفْلق
  .وهم سّكنوا ،الُفلوق: واجلمع
 ،لق العصـاي شـقفتني  ف: يقولون: َفٔلق

  .شّقه: فلق الشيَء: عربية
  
  
  
  

  .ويف الكلدانية مثلها ،فَلق: ويف السريانية
واهللا العظيم والباري : ]من أميام املغلطة[

ّب عـن النـوى   قيم اللي عالعرش استوى فالق اَحلامل
  ).فارق: والعريق يف العامية يقول(

فلقين وهّوه عم بش معلومـاتو  : يقولون
  .ية وبتفّصح وبزّتااخلنفشار

: FALANX: من العربية عن اليونانية: الَفٔلق
خشبة مثقوبة اجلانبني يدخل فيهما حبل يعقد طرفاه 

مث تـربم اخلشـبة    ،توضع فيه رجال من يراد تعذيبه
  .ضرب الرجالن بالعصا أو باملقرعةوت

كمـا  : الَفَلقة: »معجم الوسيط«ومساه يف 
  .تسميه مصر

  .PALANQUE: نانيةويف الفرنسية عن اليو
َفالقـه  وفاالقـه  : ويف التركية عن العربية

  .وَفَلقه
  .فاالقه: ويف الفارسية عن العربية
  .الْفالقا: ويف هلجة املغرب األقصى

ص العيد وقلقـو وأجـا   خل: ]من أمثاهلم[
  .الشيخ وفلقو
إجِري وإجَرك بـالفلق  : ]من استعارام[

ـ  : يريدون) أو إجَري وإجريك( يبة كالنـا يف املص
  .سواء

سورة من سـور القـرآن   : سورة الَفٔلق
 ﴾من شرِّ مـاَخلق  ،ُقْل أعوُذ بربِّ الَفلق﴿: مفتتحها

أن دون وهم يعتق ،برب الصبح أو برب الفجر: أي
ا تدرأ عني احلاسدتالو.  

قل أعوذ برب الفلق مـن  : ]من تنّدرام[
  .إذا اجنلق) فالن(أبو 

. مبالغـة يف فلقـه  : فّلقـه : عربية: ٔفّلق
  .وهم سّكنوا ،َتفّلق: واملصدر
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أمحر وشـّقو  : وينادي الشوام على الفستق
  .وردي يامن جيي يفّلقو

: اسم الواحدة من الفلـق : عربية: الَفْلقة
  .فلق: انظر. الشق

: وعلم الفلك ،مدار النجوم: عربية: الَفَلك
  .علم النجوم أو اهليئة
  .الفلكي: والنسبة إليه

ثدُي اجلاريـة   ولعّل تسميته آتية من فلك
  .أو بالعكس ،استدار: )العربية(

وقدميًا كانوا يعزون احلـوادث كلـها إىل   
 ،لكـي الف: الفلك لذا يسمون من يكشف املستقبل

  .وهذا استمدوه من السومريني
 ،به املقـدور  فلك عىن: وإذا قال التركي

  .قدور مسجل على اإلنسان يف الفلكألن هذا امل
ر فلكـون  نـه أولـو  : ومن الغناء التركي

  .بركيجه چالسه م
ري لو بت من الفلك ليلـة  ماذا يص: أي

  .واحدة
والفرس يطلقون الفلك واملفلـوك علـى   

الفالكـة  «وعليه مسـوا كتـاب    ،اُملصيبة واُملصاب
  .»واملفلوكون

وعرف الكلدانيون والبابليون واملصـريون  
وقبلهم السومريون علم الفلك قبل املسيح بـآالف  

  .م إليها اهلنود والصينيونا سبقهورمب ،سننيلا
  .رق انتقل علم الفلك إىل اإلغريقشلومن ا

علم اهليئة كمـا  ومسى العرب هذا العلم ب
  .مسوه بعلم الفلك

 »علم الفلك عند العـرب «ولعل كتاب 
  .ملوضوعر نللينو أمتع دراسة يف هذا اوللسني

  .ُوَلك: فال بقول للفلك: ]من كنايام[
  معي بدير  ا جوزيطول م: ]من أمثاهلم[
  

طول ماالفلك عـم بـدور الـدنيا    . الَفَلك بأصبعي
  .بطلوع ونزول
  .األرقام الفلكية: ٣٩٤ص ١٧س: انظر جملة الرسالة
االسـم  : بنوا على فّعل من الفلك: َفّلك

كمـا   –غّيب استعمل علم الفلك لكشف امل: ملعىن
  . -يزعمون 

ـ : ومسوا من يزاول هـذا  كمـا   ،كاْملَفلّۤ
  .الفلكي: يسمونه

وأكثر البالد عنايـة بالتفليـك املغـرب    
  .األقصى

عمال ويعتنون بالقصص اليت تتحدث عن أ
  .»سيف بن ذي َيَزن«سحرية خارقة كقصة 

: FILM: من اإلنكليزيـة : أو الفيلم: الٕفْلم
  .الشريط

 ،نلـم ْملـوّ  ف: ]ومن تعبريام احلديثـة [
  .ُمَجّسم ،ناطق ،صامت

  .األفالم: ومجعوه على
 –بصايتك : ]يقول أهل اليول[: الَفَلَمْنك

جباه انتمائنا : يريدون ،حننه منحّطم الفلمنك –واهللا 
ـ : يعنون ،إليك حنطم أقَسى مادة  تم األملاس الذي

  .باالشتغال فيه بالد الفلمنك
: أي ،فلمنك طاشي: ومسى األتراك األملاس

  .حجر الفلمنك
أطلقوه على الَسْرج من السجاد : الَفَلْنكش

يوضع  ،ته من خشب متقوس ذات مقبضغالبًا مقدم
على ظهر الرهـاوين أو احلمـري البـيض املسـماة     

وهو أطول من سرج احلصان وأقصر من  ،بالْصليبية
وجالل خيـل املغـرب األقصـى     ،ْجالل اجلحش
كما شـهدنا جنـودهم يف العهـد     ،واجلزائر منها

  .من الكردية الشمالية ،الفرنسي
حش واملهـر  اجل: الِفْلو: من العربية: الَفْلو

  .ُفِطما أو بلغا السنة الواحدة
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  .ةالَفلۤو: الِفلوة وهم قالوا: واملؤنث
ـ    غري والريفيون يطلقون الَفلـو علـى ص

  .اخلراف
الَغَنمة إذا تضايقت بتدوس : ]من أمثاهلم[
  .بقلب َفْلَوا

ُفلـوس  : مـن العربيـة  : فلوس السمك
خناريـب  : والصواب ،ما عليه من القشرة: مكسال

  .السمك قشر
مبعـىن   FLUSH: مـن اإلنكليزيـة  : فلٓوش

واصطلحوا يف لعبة الپوكر من ورق الشـدة   ،الكثرة
نوع معّين كالدينار على تسمية مجع مخس أوراق من 

  ...والكّبة و
  .الفلوشات: ومجعوها على
  .الفلكلور: انظر: الفلكلور
السـفينة  : الُفَلْيكـة : من العربية: الْفلوكة

  .الُفلك: كبريها ،الصغرية
  .الْفلوكات: ومجعوها على

  .FALUKA: واستمدا اإلسبانية فقالت
 ،الزورق: ُفلوقه وِفِلكه: واستمدا التركية

  .القارب
ْفالن وْفليتـان وْفالنـة   : يقولون: تانْفلۤي

ـ : وفليتانة وفالن الفليتاين وفالنة الفليتانية  ـتنويع ل
فالن بنوه أو أصلها كم على  ، - انظرها – »فالن«

  .ت عندهمْفعيالن من مادة فلعلى 
 ،وقع متـل الْفليجـة  : يقولون: جةالْفلۤي

مـن الَفليجـة    ،وقع كامليت ال حراك به: يريدون
  . ِشّقة من شقق اخلباء حيلوا لدى الرحيل: )العربية(

  .الْفليجات: ومجعوها على
  .الفالفلة: انظر: ةفۤلالْفلۤي

  
  
  
  

عـن   PHALLINE: من الفرنسـية : الٔفّلني
قشور خشب البلوط الفّلـيين  : FELLINOS: انيةاليون

أو حلاء جذوعه وكذا جذوره  ،ينبت يف مشال إفريقيا
تتخذ بعد معاجلتها على مقاييس  ،وكلها مّطاطة لينة

كما تتخذ ألرض  ،معينة لتسّد القارورات والقّنينات
  .املقاعد ومستندها ألا خنروبية

ومعاجلتها تكون بسحق هذه القشور جيدًا 
ها ومادة من الصمغ تصب بإضافة مادة املطاط عليمث 

  .يف قوالب
  .الفّلينات: ومجعها ،الفّلينة: والواحدة
ترد يف قصة امللك الظاهر بيربس : الَفْليون
وال تلفظ ( FIGLIO: من اإليطالية: مبعىن االبن والولد

G.(  
  .الفاليني: ومجعها
  .الفليونة: ومؤنثها
  .الفليونات: ومجعها

الولـد يقدمـه   : الَفليون: ىوعند النصار
  .عّرابه للمعمودّية
: استمدها األتراك من العربية مبعـىن : الَفّن

وأطلقوهـا   ،الضرب من الشيء والنوع واحلال منه
نحو لما عدا العلوم النقلية كـا  –على أنواع العلوم 
فقالوا فن الرياضـيات وفـن   :  -والتفسري والفقه 

: ومسـوا  ،لزراعةاهلندسة وفن البناء وفّن الطب وفّن ا
ميلة من رسم دار الفنون الكلية اليت تدرس الفنون اجل

  .وحنت وموسيقا ورقص
فـالن   ،أرباب الفّن ،أهل الفّن: ويقولون

  .ابن فّن
فالن خبش . اجلنون ْفنون: ]من كمام[

  .الَفّن
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وقوال فنون  –اإلبرة قالت : ]من شعرهم[
  ون؟ خرقك أنته اش كان بك! لوال خرقي يا جمنون –

خيـرب  ]: من دعائهم على فـالن [ :الَفنا
الساحة أمام البيت، وهـم  ): العربية(فناه، من الِفناء 
  .يريدون بيته جمازًا
مـن   ،َفنا وقريضـة : ]من سبام[: الَفنا

  .َعِدم: مصدر فين:  -وتقصر  –الَفناء : العربية
َفٔنا واستعملتها مبعـىن  : واستمدت التركية

  .السّيىء
توّسع فيهـا   :»منت اللغة«يف  قال: الَفّنان

  .فأطلقوها على كل ذي فنون كثرية املتأخرون
: الفّنـان : »جـم الوسـيط  عامل«وقال يف 

صاحب املوهبة الفنية كالشاعر واملوسيقي واملصـوِّر  
  .»فّن«وهو مبالغة من  ،واملمثِّل

  . ِمَفّن: ووضع للفّنان كلمة
وكم كنا نسمع من قسـطاكي محصـي   

ا صديقه الشـيخ  عملها جياري احلملة على من يست
  .إبراهيم اليازجي

  .الفّنني: وقد يقولون يف الفّنان
: نجانان أو ِفگِپن: من الفارسية: الٕفنجان

  .زف وغريهإناء أو طاس صغري من اخل
: واجلمـع  ،والِفنجانـة : قال اجلـواليقي 

  .وال تقل ُفنجان ،فارسي معرب: فناجني
جة ُسـُكرَّ : الفنجانة: »شفاء الغليل«ويف 

) الصحنة اليت يوضـع فيهـا األكـل   : أو ُسكرُّجة(
  .فناجني وفجاجني: مجعه ،وفنجان خطأ ،صغرية

فناجني  عمج: الفنجانة:  »منت اللغة«ويف 
  والفنجانة جاءت يف تضاعيف ،موّلدة أصلها فنجانة

  
  
  
  

ظرف معّد لشـرب قهـوة الـّنب    : »احملكم«كالم 
ألن الشراي  ،وهو الَقْسم ،وأصله من الَفْلج ،وحنوها

قـوُم املـاء يف   يقسم به على الشاربني كما يقتسم ال
  ...املفاوز باحلصص
يبدو أنه مل يطلع علـى أن اصـلها   : نقول

  .الَقْسم: فارسي لذا أعاد أصلها إىل الَفْلج
  .وهم استعملوها غالبًا للقهوة

  .فنجال: ويف جند يسمونه
  .فنجال: ومثلها يف حضرموت

ِفنجـان أو  : ويف التركية عـن الفارسـية  
  .فلجان

  .ِفلَزن: ويف الپولونية عن التركية
اعتادت معامل الفناجني أن تزّين جـدار  
الفنجان اخلارجي بصورة ما واحدة جعلتها تقابل َمن 

طبق هذا الفنجان بالصورة  كما زينت ،أمام الشارب
  .نفسها

وتكون صورة الفنجان أمام مقابل الشارب 
ـ إذا أمسك الشارب أذن الفنجان ب  –ى ريده اليس

أمـا الطبـق فتوجـه     –كما تفترض تقاليد الغرب 
  .صورته للشارب

ض الضيف شرب وعيب عند البدو أن يرف
  .فنجان القهوة املرة

يروى أن أضاف بدوي مدنيًا فنجان قهوة 
ما هـو   ،فنجان صيين: وأىب أن يشربه فقال البدوي

  .ْهگه نافنجان طيين؟ ٔتٓربك مباريك اَجلَمل وانۤت
] ممنمازاد عالشّحادين غـري  : ]كما

. عم بكيـل البحـر بالفنجـان   . القهوة والْفناجني
  .الفنجان ومالتو وكل واحد وصفاتو

إذا خسـلنا فنـاجني   : ]من كتاب اللباد[
القهوة واخلّطار يف البيت ما منعود منشوفن إال بعـد  

  .زمن طويل
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الشعر العريب الـذي   منو: ]من شعرهم[
  :يردده الثاقفون

من ملح صـاحبنا  : »شفاء الغليل« جاء يف
  : األصيلي

  قم هاا قهوة كاملسك صافــيًة
  ي النفوس وَشّنف يل الفناجيناُتحي        

  إىل حنو ما فيه الرشاُد ولو تدعو
  دعـت إىل حنو ما فيه الفنا جينا

  ن ألف سقــيم حنَو حانِتهاأ لو
  اأّمو لكنَت وجدَت األلَفا ناجين

على خّدو بّرت فنجان  انقرٓو: ]من كنايام[
  .دم

أطلقـوه   ،من اصطالح البّنائني: الفنجان
على النقرة اليت يدخل فيها شاخص البـاب يـدور   

  .وتعّزز باحلديد غالبًا ،عليها
فنجر عيونو وطّلع فـيين  : يقولون: رَفْنٔج

هيك عيون ْمفنَجرة فنجرة غريبـة  ! وياخّيو ،بينّعور
به فتحـة  فتحها فتحة ذهول يش: يريدون ،ما شفت

  : وفيها مذهبان ،مل جند هلا أصًال ،عيون األموات
إا مـن  : مذهب الشيخ أمحد رضا القائل -ً ١

 ،الفارسية مبعـىن النافـذة  ) يريد من َبنجره(البنجرة 
مث  ،بنجر عينيـه : فقالوا ،واشتقت العامة منها فعًال

 .إذا محلق ووسعهما: فنجر عينيه: قالوا
فنعـل مـن َفَجـر    بنوا على : مذهيب أنا -ً ٢

ستعملوها متعديـة  وهم ا ،كّل بصُره: مبعىن) العربية(
  .ومبعىن ما تقدم

   ،ت عيونو للمطاوعةتفنجۤر: وبنوا
 .الْتفنجر: ومصدره
  احملامي عم بفّند كالم: يقولون: َفّند
  
  
  

 ،عّجزه خّطـأ رأيـه   ،كّذبه: فّنده: عربية ،خصمو
  .ضّعفه

  .خّطأه: ويف هلجة حضرموت فّنده
: يريدون ،فّند املسألة تفنيد: يقولون :َفّند

رّتب أبواا ورّتب أحكام كل باب مع حكمة هذا 
ولعلـهم بنوهـا    ،ىنعمل جند هلا أصًال ذا امل ،التفنيد
  .فّعل من الَبند مبعىن الفصل والِفقرة: على
  .البند: انظر

 ،لخان السبي: الُفنُدق: من العربية: الٕفْنٓدق
  .وتيلواليوم يطلقوا على األ
  .الفنادق: ومجعوها على

  .ويرى دوزي أن أصلها إسپانيويل
  .ها فارسيويرى الشيخ أمحد رضا أن اصل

ــوال ــاينسـ ــلها يونـ : ائد أن أصـ
PANDHOKIYON أو :PANDOKHFION.  

  .ْنٔدقفونَدق أو ۤف: ويف العربية
  . فوْتَقا: ويف الكلدانية ،فوْتقٓا: ويف السريانية

ـ   : إحصاء نة عدد الفنـادق يف حلـب س
  .فندقًا ١٥٠هو  ١٩٦٠

ـ بنوها على فندعيل مـن الف : الَفْنَدقري ري ق
  .العربية للتنّدر

احلقيقة هـاملرا ْمفندلـة   : يقولون: َفْندل
ولعلها حتريف  ،مل جند هلا أصًال ،وفندال جوزا بتعتريو

  .انظرها. شندل
  .تفندل للمطاوعة: وبنوا
اوقاتات نشيل  كنا بالشتۤا: يقولون: الَفٔنر

س بالليل العتمة أو نشيل فنرات متا نطّمـس  ْفواني
  َفَنر أو: من التركية ،ناجريانونرو نسهر عند  ،بالطني
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وم والي ،املشعل ،القنديل: FAROS: َفنار عن اليونانية
  .تطلق على املصباح ذي الثنايا

واليونانية مستـه باسـم جزيـرة قـرب     
نارة اإلسكندرية امسها اليوم راس التني كان بين فيها م

ليت تعّد من عجائـب الـدنيا   وهي ا ،هلداية السفن
  .السبع

  .املنار واملنارة: والعرب مسوها
 ،اسـترخى : فّنش يف األمر: عربية: َفّنش

  ).نكص عنه وجُبن: (خام عن األمر  ،قعد
 نقعه يف املاء: يريدون ،فّنش اخلبز: يقولون

  .وشرب اخلبز منه كثريًا واسترخى
ـ لأجـا ما : جمازًا ويقولون فر هلكـان  س

  .ومفّنش
: FANTAISIEمـن الفرنسـية   : ةالفنطزيّۤ

عن  ،املباهاة ،املهرجان ،االحتفال ،السرور ،االبتهاج
  .FANTACIYA: اليونانية

  :واستمدا أيضًا من اليونانية
  .اإلنكليزية فقالت كالفرنسية

  .FANTAZIA: واإليطالية فقالت
  .ز اسم الفاعلاْملفنۤط: اوبنوا منه
  .اسم التفضيل :واألفنطز
  .الْتفنٓطز: ومصدره ،للمطاوعة: وْتفنٔطز
ْكٕسْبت فنطـي واحـد   : يقولون: الٔفنِطي

: يريـدون بـالفنطي   ،وأخوي كسب سبع فناطي
 ،الغـالم الواحـد  : FANTE: من اإليطاليـة  ،النقطة
  .اخلادم

  . الفناطي: ومجعوها على
 ،تعا بقا وفّنكا: ]يقولون يف التهكم[: فّنك

ولعلها  ،وعاجلها؛ مل جند هلا أصًال ،اوزاوهل: يريدون
  وهذا التحريف متعمد  – فّند: انظر –حتريف وفّندا 
  
  

ويكون تندُّر يشـغل بـاهلم    ،لتجتمع النون بالكاف
  .حلرمام

ـ ٕهنيآلو ٔحّق لٓلـو يفن : يقولون: رگفن  ،رگ
يـنعم  : يريـدون  ،أجتو ورتة ماهي عالبال واخلاطر

  : ها مما يليولعل ،مل جند هلا أصًال ،ويرتع
افـًا  گمن فونقٓا السريانية بإبدال قافهـا   -ً ١

 .اللّذة والترف: مبعىن
فـًا يف هلجـة   اگمن فنجر بإبدال جيمها  -ً ٢

  .حلب مبعىن نفخ ووّسع
  .فنجر: انظر

 .ر للمطاوعةگْتفن: وبنوا
هادا جماكرجي وكل يـوم  : يقولون: ةالَفنّۤ

اسـم  : ّنةالف: من العربية ،بطلع لنا بفّنات ماال أصل
  .عّناه: املرة من فّناه مبعىن

  : ]من أغاين دبكام[
  ياناس امسعوا الفّنة       عاحلماية والكّنة

 ،َعـِدم : َفِنـي وَفَنـى  : من العربية: ٕفين
  .اضمحّل

  .الفنا: انظر
  .انفَنى للمطاوعة: وبنوا منها

 ميوت الديب وال شي ال: ]من استعارام[
  .تفَنى الَغَنم

ما ريب جسد إال فِني جسد : ]من أمثاهلم[
  ).فين جسد يف تربيته: أي(

فخذ من املوايل الشماليني يقيم يف : الٕفّنري
  .أرباض حلب

  .انظرها. لغة هلم يف الفّنان: الَفّنني
: من العربية ،من مفردات الثاقفني: ةالَفّهاۤم

  .الكثري الفهم: الفّهامة
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نوع من السباع بني الكلب : عربية: الَفهد
قوائمه أطول من قوائم النمر وخمالبه ال  ،ر خلقةوالنم

مرقط  ،فهو ذا أقرب إىل الكلب ،تدخل يف أكمام
برقط سود لكن رقطه مفرقـة وليسـت حلقـات    

وثباته أشد مـن   ،ثري النومسريع الغضب ك ،كالنمر
  .النمر

: وزادوا ،وهم سـّكنوا  ،الُفهود: واجلمع
  .ةالْفهوۤد

  .٢٤٨ص ٩ج: انظر اية األرب للنويري
  .يوان للجاحظ يف فهرسهواحل
  .٩٢٨ص ٣٣س: قتطفملوا

  .فهَدا: ويف الكلدانية ،َفْهٓدا: ويف السريانية
: يقولـون  ،من مفردات الثاقفنب: َفهَرس
عمـل  : بنوا الفعل من الِفهِرس مبعىن ،فهَرس الكتاَب
  .للكتاب ِفهِرسًا
: َفهَرس َفهرسـة الكتـابَ  : »الرائد«ويف 
  .جعل له ِفهِرسًا
: من العربية ،من مفردات الثاقفني: سٕفهۤرال

صفحات تكون أول الكتاب : الِفهِرس أو الِفهِرست
: عن الفارسية ،أو آخره تتضمن ما فيه من املواضيع

  .ِفهرست
: تب ذات الشأن يعـتىن بفهارسـها  كوال

  ...لألعالم واجلغرافية واألبيات واملواضيع و
 خرجت الريح: )العربية(حتريف َفَأق : َفٔهق

: ومصدر فـأق العربيـة  . من معدته مث عادت شهقة
: ومصدر فهق يف هلجتـهم  ،وتسّهل مهزا ،الفؤاق

  .الفهيق والفهق
  .الفهقة: واملّرة من الفهق

  .الفْهقات: واجلمع
فَهـق مبعناهـا   : ويف حضرموت كحلب

  .املذكور
  
  

وحدث أن طالت فهقيت وأنا يف العثمانيـة  
قت له مين أين سرفانربى وا ،يف حلب وأيب يراقبين

لـو كنـت   : وبادرتـه  ،وما كان أشّد غضيب ،ماًال
حرامي سرقت لك دمهولة لريات الدهب اللي أنـت  

وكنت وأنا أنظف  –طامرا يف أرض مدخنة األوضة 
األوضة خطر يل أن أزيل تراب أرضها وأجعل هلـا  

ٕعد ٕعد  ،أرضية من املقوَّى وإذا يب أصل إىل الدمهولة
وهنا تبسـم أيب   –دهبة عثمانية عّديتا طلعت ميتني 

  .حصل املراد: وقال
 أي مراد؟ -
وصار  ،مرادي إثارة أعصابك لتهدأ الفهقة -

 .املطلوب
ه افناد ،وهنا مّر احلج فاتح املرعشي وسّلم

أيب وقّص عليه احلادث وسأله أما صـحيح إثـارة   
  .بلى صحيح: أعصاب من يفهق فأجاب

وال أعلم حىت اليوم أغاية أيب أن جيعلـين  
مطمئنًا إىل تربئيت أم أراد أن حيدث صديقه عن أمانة 

  .ابنه الصغري
 –ماشـا اهللا   –ابنك : يقولون: الفهَلوي

نسـبة إىل اللغـة   : َپهلـوي : من الفارسية ،فهلوي
كأن  ،الفهلوية اليت كانت سائدة يف عهد األشكانيني

  .من يعرفها يعّد عاملًا ذكيًا
: ِهـم مصدر َف: الَفْهم: من العربية: الٕفهم

  .وهم رّدوا ،همالَف
: وهـم قـالوا   ،ومصدر فِهَم أيضًا الَفهاَمة

  .مٕفۤه: انظر. ةالفهاۤم
  .ْهمَف: واستمدت التركية والفارسية

  .حب الفهم: انظر
. فهمو طايف على قلبـو : ]من كمام[
  .يفهمو ٔقٔمْطلِس
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 ،أدركـه : فِهم الشـيء : من العربية: مٕفۤه
  .تصوره

  .نظرهاا. الفهيم: والصفة منه
: وبنوا منه صفة مشـبهة علـى َفْعـالن   

  .الفهمانة: ومؤنثه ،الفهمان
ونصـت   ،اوعـة انفهـم للمط : وبنوا منه
  .املعاجم على أنه حلن

  .م اسم التفضيل يف العربية وفيهاواألفه
ويف الكلدانيـة   ،فحم: وفهم يف السريانية

  ).كالمها باحلاء املهملة(ثلها م
  .البفَهمقربان البّف و: ]من كمام[ 
اللبيب بفَهـم ماألشـارة   : ]من أمثاهلم[

  ).إن اللبيَب من اإلشارة يفهُم: مستمدة من العربية(
. جعله يفهـم : فّهمه وأفهمه: عربية: َفّهم

  .تفهيم: واستمدت التركية
ـ  : الَفهمان  ،مبنوها صفة مشبهة مـن ٕفۤه

  .الفهمانة: ومؤنثه
  .انظر فهم

ف أبو صطي: متهكمني يقولون: الَفهمندا
حتريف فهم إيَدن التركية  ،َفهمندا عالسوا –واهللا  –

  .»َمن يفهم«مبعىن 
ن أمساء الـذكور منسـوب إىل   م: ٕفهِمي

  .الفهم
  .فهمّية: ومؤنثه
  .وهم استمدوا منها ،تسمية تركية وهو

فهمـي  : ونعرف معلمًا يسمي طالبه الغيب
  .أفندي وليس امسه هكذا إمنا يتهكم

  .مصاحب الفه: عربية: الَفهيم
  . وهم رّدوا وقصروا ،الُفهماء: واجلمع

  
  
  

حكاية صوت التفل : ُفو عليه: يقولون: ُفو
  .احتقارًا للشيء

  .انظرها. وتفو أعرق يف البصاق
يريـدون بعـد التفـل     ،فو أع: ويقولون

  .أع: انظر. حكاية صوت التقيؤ
: أصله(من مايف  فو أحسن: ]من أمثاهلم[

  : سألت مرا جلارتا
 أّشو عشاكي؟ -
 .انظرها. ركوتهك -
 عفو ۤأ -
 وأنيت أّشو عشاكي؟  -
 مايف عّنا عشا -
 )فو أحسن من مايف -

. انظرهـا . مصـدر فـات  : عربية: َفٔوات
  .أو فوات الفرصة ،بعد فوات الوقت: يقولون

  .الكثري الفوران: عربية: الفّوار
  .فار: انظر

ـ  ،مؤنـث الفـّوار  : عربية: أرةالفّو م وه
  .خّصوها مبنبع املاء وسط احلوض

 – »فـّوارة املـاء  «:  »شفاء الغليل« ويف
  .عان لطيفةوللشعراء فيها م...  -وهي موّلدة 

اهيم احلـوراين الفـّوارة   ووضع الشيخ إبر
  .للنوفرة

  .الفّوارات: واجلمع
وغالبًا يبيع معه  ،بائع الفول: عربية: الَفّوال
  .احلّمص املخفوق

صباح الفّوال وال صـباح  : ]من أمثاهلم[
تطّيـب ـا    ،عطار يبيع آلة الصينيةألن ال(العّطار 
  ).املوتى

  .بنوا على فّعل للتعدية من فات: فّوت
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  .ْتفوَّت مطاوعًا: وبنوا
. فرصة العمر ما بتتفـّوت : ]من كالمهم[

جني لبيـت  فّوت اللحم بالع ،فّوتوا التّتانة تنت للبيت
  .النار

ساعة البسط عْمـرك ال  : ]من حكمهم[
  .تفّوتا

مبعـىن   FOOT: نكليزيـة من اإل: الٓفوْتٓبول
 ،امليًاوغدا امسها اإلنكليزي ع ،الُكَرة: BALL و ،القدم

  .وتعريبه بكرة القدم ساد
  .ولفوت ب: واملتندر يكتبها

ويزعم بعضهم أن اللعب بالفوتبول كـان  
  .اليونان منذ بضعة وعشرين قرنًا شائعًا عند

بتسٓكت إال أساوي : ]من يهدد[ومسعت 
  ). مرقعًا: يريد( وچك متل فوتبول األرمن

  .اختصار فوتوغراف التالية: فٓوتٓو
من اللغات األوربيـة عـن   : فٓوتٓوغراف

 ،كاتـب : GRAPHEو ،النور: PHOS OTOS: اليونانية
  .وِّرةصامل ،آلة التصوير ،مسّجل

  .٢٨٨ص ٣٤س: انظر اهلالل
  .٥٥٤و ٣٩١ص ١٩س: واملقتطف
 ،اجلماعـة : الَفـْوج : من العربية: جالفٓو

  .الطائفة
أّجل : يريدون ،فوّٕجا هّلق: يقولون: وَّجَف
: فـّوج القـوُم يف األرض  : من العربية ،املسألة اآلن

  .وهم يستعملوا يف التأجيل جمازًا ،ذهبوا وانشروا
فوخر الكعك والكعـك  : يقولون: فٓؤخر

بنـوا علـى    ،املفوخر مع الچاي حبليب فطور لذيذ
  .فوعل من الفّخار على الشبه

  
  
  

الشهر املـا  : أمثال جبل مسعانمن : الُفود
مجعوا الفائدة علـى  : مّنو فود ال بعّدو وال بعّد أيامو

  .ُفود
  .الشهر: انظر

بنوا فوعل مـن   ،فودسنا: يقولون: فٓوَدس
  .انظرها. الفايدوس

مشروب : VODKA: من الفرنسية: الفٓوْدكا
يقّطـر مـن الشـوفان     ،مسكر جدًا يشربه الروس

  .يضاف إليه العطرالشعري والذرة ووالبطاطا و
وهو يشبه العرق يف انعدام لونه كما يشبهه 

  .لكنه إذا مزج باملاء ال يبيّض ،مذاقًا
احلالة الـيت ال   ،َفْورال: من العربية: الفٓور

  .بطء فيها
 ،أجـا عـالفور   ،جاوبٓو عالفٓور: يقولون
  .ُفْورًا سافر ،اشترى مّنو عالفور
قـا  فّورنا املي وطّبينـا فو : يقولون: ٔفؤّر

بنوا على فّعل  ،جعلنا املاء يغلي: يريدون ،املعكرونة
  .انظرها. للتعدية من فار املاء
  .ر الدمِشي بفوّۤ: يقولون
من التركيـة عـن    ،أو الفٓورٔمه: الفٓورما

  .قالب احلذاء: FORMA: اإليطالية
  .الفورمات: واجلمع
مصـدر فـاز   : الَفْوز: من العربية: الفٓوز

  .جنا منه: كروهمن امل ،ظفر به: باألمر
مـن  : ةوفٓوِزيّۤ ،من أمساء ذكورهم: فٓوزي

 ،نسبة إىل الَفوز العربية ّمست به التركية ،أمساء إناثهم
  . وهم جاروها

  من ،من مفردات الثاقفني: الفٓوسفٔات
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أمـالح حـامض   : PHOSPHATE: اللغات األوربية
  .الفوسفور تسّمد ا األرض الزراعية

: ربيــةمــن اللغــات األو: الفوســفور
PHOSPHORE :   يف  مادة شـديدة االلتـهاب تلمـع

  .وال يطفئه املاء ،الظالم
م ويدخل الفوسفور يف تركيـب العظـا  

  .واجلهاز العصيب والبول وغريها
ن العظيم متـر  أرأيت احلص: ]من لوحام[

به بني بستان شرقي حلب وجّبانة الكليمايت قـرب  
هذا احلصن هو جزء من دار عمـيت   ،باب قنسرين

ولكم كنت أفـرح إذ   ،وج الدينة هي وزوجهاخّد
وإين وأنـا   ،يدعوين زوج عميت أن أنام عندهم ليلة

ولكم دهشت  ،الة قيام الليللصابن عشر كنت أقوم 
إذ أطللت من نافذة هذا احلصن على مقربة الكليمايت 

وأطلـت صـاليت    ،ورأيت نورًا يتنقل يف املقـربة 
أحفظهما اللتني  »تبارك«و  »يس«وأردفتها بسورة 

إىل أن وصلت هذا بصالة الصبح مـع زوج عمـيت   
حكيت هلما عن النـور  وملا انتهت صاليت  ،وعميت

  .الذي أبصرته
اء تزور هذه أرواح األولي: قال زوج عميت
  .األموات وكل ليلة نراها

وملا تقدمت يب السن عرفت أا فوسـفور  
  .م املقربة نفسهااعظ

 ،ّيره إليهص: ه األمَريفّوض إل: عربية: ٔفؤّض
  .لتصرف فيهوجعله حّر ا ،وجعله احلاكم فيه

ووضعوا كلمة املفـوض السـامي لقبـًا    
ووضع  ،للمسئول الفرنسي األكرب يف عهد االنتداب

 كلمـة املفـّوض لقوميسـري    امع العلمي العريب
  .الشرطة

وأفوِّض ﴿وزينوا بيوم بلوحة كتب فيها 
  .﴾َأمري إىل اهللا
  

قال الشيخ إبراهيم : ]ومن عثرات أقالمهم[
 ،فّوضت فالنًا باألمر ويف األمـر : ويقولون: اليازجي

: والصواب ،فيعكسون عمل الفعل: رددته إليه: أي
  .فّوضت األمر إىل فالن

  .ْتفّوض للمطاوعة: وبنوا
  .فاوض وتفاوض وتفوض واملفّوض: انظر

ال : متساوون: قوم َفْوَضى: عربية: الَفْوَضى
يتصّرف كل منـهم  : ى بينهمأمُرهم َفْوض ،رئيس هلم

شركاء متسـاوون ال  : أمواهم َفْوضى ،يف مالآلخر
النظـام   ،تباين وال يستأثر بعُضـهم علـى بعـض   

  .املختل: الفوضوي
: واجلمــع ،الَفْوضــوي: والنســبة إليــه

  .الَفْوضوّية
 ،فٓوضه جـي : وقد يقول العامة يف النسبة

  .الفوضه جّية: واجلمع
بك وأمحد  فوضل بني حممد: يقول: فٓؤضل
ة ماهي واردة ومـا هـو   وهاَملفٓوضۤل ،بك يف ثروٓتن
  .انظرها. لغة هلم يف فاضل: ممكن تفوضل

أطلقوها على احلركة السياسية : ةالَفْوضويّۤ
  .تستهدف إلغاء سلطة الدولة

  .انظرها. ألبسه الفوطة: فّوطه: عربية: َفؤّط
ما يأتزر : عربية عن السنسكريتية: الُفوطة

  .وحنوهمبه اَخلَدم 
علـى  وهم يطلقوا أيضًا  ،الُفَوط: واجلمع

  .وعلى منديل الطعام ،املنشفة
  .املئزر: الفوطة: ويف املغرب األقصى

ثيـاب  : الُفَوط كُصَرد: »القاموس«ويف 
يف : »املـنت «ويف . جتلب من السند أو مآزر خمططة

  :٦٦٠ص ١٠سالعرفان ) جملة(
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 ظ تكـون ضرب من الثياب قصار ِغال: الُفَوط كُزَفر
  .قاله ثعلب ،واحدا فوطة ،مآزر

هو مئزر خمطط : وقيل: وقال فريد وجدي
ن واألعراب وسـفلة  كان يكتِسي به اَخلَدم واحلمالو

  .الناس بالكوفة
ليس : قال أبو منصور: »شفاء الغليل«ويف 

  .بعريب
: »فوطه«أو  »پؤته«: ويف املعاجم الفارسية

حـول   نوع من اجللباب السندي املنقـوش ُيلـفّ  
 ،ودخلت العربية باملعىن األخـري  ،واملنشفة ،الوسط
  .لفرس استمدوها من اللغة السنديةولعل ا

  .املئزر احملزم: »فوته«: والفوطة يف التركية
  .FOUDA: ويف اإليطالية

مـا  : »اَملشوش«: ووضع هلا امع امللكي
  .ُتمسح به اليد من منديل وحنوه

: مويسمون من يقدم الُفـَوط يف احلّمـا  
  .الفوطه جي

  .الُفوطه جّية: ومجعه
مـن   ،يف إدلب] من قرى حلب[: الفؤعة

كما يرى األب أرملة  ،شجرة الِدفَلى: فوعٓا: األرامية
  .١٩٠ص ٣٨س: املشرق: يف

 ،الفـوعي : ويقولون يف املنسوب إليهـا 
  .الفواعنة: واجلمع

وهـو شـديد    ،ومن مثارها العنب الفوعي
وليس من  ،العرقيذ واحلالوة يتخذ منه الدبس والنب

  .الثمار املرغوبة
ما باكل الفوعي ولو مـت  : ]مثاهلمأمن [
  .من جوعي

  ظرف مكان : َفْوق: من العربية: فٓوق
  
  

  

وإذا أضـيفت إىل الزمـان    ،لالرتفاع نقيض حتت
  .أقمت فوق األسبوع عنَدك: كانت ظرف زمان

  : وتستعمل ملعان أخر كما يلي
 .طة بتساوي حبريةالنقطة فوق النق: للزيادة -ً ١
املطران فوق  ،العقيد فوق الرئيس: للترتيب -ً ٢

 .القسيس
: وهم يقولون ،الَفْوقاين: والنسبة إىل فوق

  .نقيض التحتاين: الفٓوقاين
َفوق : واستمدت التركية من العربية كلميت

  .فوق العادة: وهم استمدوها منهم ،العادة
  .ما يف فٓوقٓو فٓوق: ويقولون

بتـو  لْبطّلـع َلفـوق رق  ا: ]من حكمهم[
  .بتوجعو

شفتك فـوق وشـفتك   : ]من كمام[
  .حتت

ال فوقو  ،فوقو مع حتتوباع : ]من كنايام[
  .وال حتتو

  .انظرها. تفّوق: وبنوا منها
اسم رقصة أمريكية األصل : فٓوْكْسْترٓوت

مسيت  ،معناها نّطة الثعلب FOX TROT: من اإلنكليزية
 ،بني بطء وسـرعة  هكذا ألن الثعلب تتبدل حركاته

  .ظهرت هذه الرقصة قبيل احلرب العاملية األوىل
: وقيل عن الفارسية ،الفول: عربية: الُفول

ذو قرون طيهـا حـّب يؤكـل     نبات بستاين: فول
  .مطبوخًا

 ،ويطبخ مع قشره باللحم وهـو أخضـر  
 ،ولّيـة ويسمونه الف ،وغالبًا يصبون عليه اللنب املتّوم

  .كما يطبخ مع قشره بالزيت
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الـرز  : كما يطبخونه مع الرز ويسـمونه 
 ،ويسلق حبه أو يطمر بالرمل احلار يف القّميل. بفول

مث يصب على صحنه الزيت ويذّر عليـه الكّمـون   
ومطحون الفالفلة احلمراء مع مدقوق التوم وحيّمض 

وهـذا   ،صل اليـابس غالبًا بالرمان ويؤكل جبانبه الب
وهو طعام  – املـدّمس : انظر –الفول املدّمس  :يسمونه

  .»حلم الفقري« ـلذا يلقبون الفول ب ،عامة الشعب
  .الفّوال: ويسمى بائعه
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

 ،البـاِقّلى : والعربية تسمي الفول أيضـاً 
  .الباجّال: والعراق تسميه

ــول  ــون الف ــان يقدس ــان الروم  ،وك
  .عملونه يف صالمويست

  .ن الفول األصلي جهات حبر اَخلزروموط
نة التـاريخ يف  كان الفول قبل أزم: وقيل

  .جزيرة العرب ومصر
وكـذا تسـمي    ،فـول : وامسه يف العربية

  .الفاصولية والفاولة
  .فول: ويف اللغة الربانية امسه

: وجملة الضاد. ٢٠٧ص ٢٣س: وانظر املقتطف. الفول السوداين: انظر
  .٧٠ص ٢٦س

. البياكل فـول بتـّيس  : ]من اعتقادهم[
فولة  –ماعدا املصاري  –ى فيه وكيس املصاري تر

ماعدا أّنو  منشان الربكة: يابسة وودعة وخرزة زرقا
  .تفل فيه واحد مربوك

. أكل فول مدّمس وتّيس: ]من كمام[
على قـد فولـو   . ما يف فولةاللّفة مصقولة واجليب 

  .صفقولو
كـول فـول وامِشـي    : ]من أمثـاهلم [
  .عاألصول

  و آكل كّنيك فطران فول أ: ]من كنايام[
  
  

  

  ).لعّلك ْمتّيس: يريدون(فول أو ضارب فول 
! ياحيف عاللحمة يا فـول : ]من أغانيهم[

ظهرت هذه الغّنّية أيام احلرب العامليـة األوىل إثـر   (
ولعلـها إذن   ،تح قناة مصـر ر العثمانيني يف فااندح
  ).رمزية

خيّلي يل هالطول متـل  : ]من تشبيهام[
  .قرن الفول

  !ن يا فولۤياجلنام: ]من نداء باعتهم[
  : ومن معارضات الزيين

  وبربغل دفنوه مع رز ويف
  الفول الطرّي وبامة واللويب  

  ).أي دفنوا اخلروف(
اصطالح يف لعبة البوكر لـألوراق  : الفول

: مـن اإلنكليزيـة   ،اخلمسة اليت هي من نوع واحد
FULL :َمآلن.  

الفنون الشـعبية  : FOLKLORE: الفٓولكلٓور
  .وعقائد ورقص وموسيقاال وأساطري من أمث

  .١٨٤٦ووضعت الكلمة يف الغرب سنة 
  .ها أنصاف املتعلمني إىل فلوكلوروحيرف

بـىن   ١٠صيف  »ميان البغداديةاأل«وكتاب 
  .تفلكر: منه الفعل فقال
  .٥٥ص ٦عدد ٢١وس ٢٧ص ١١عدد ٢٢س: انظر جملة األديب

  .٥٢ص ٢٢عدد : وجملة الكتاب العريب

ر ظهر حىت ولعل أوسع كتاب يف الفولكلو
  ".موسوعة حلب املقارنة"يومنا 

: يقولون متأثرين هلجة السـواحل : فٓوندٓو
  .غرق: القعر أي: FONDO: من اإليطالية ،راح فوندو

: FONTEمن الفرنسية  ،أو الفونت: الفٓونط
  .احلديد الصّب
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  .خمتصر الفونو كراف التالية: الفٓونٓو
 –كمـا يرمسوـا    –أو : الفٓونٓوكراف

 ،الفونغراف »املعجم الوسيط«ورمسها  ،رافالفونوغ
مـن اللغـات    ،أداة تسجل ا األصوات وتعيـدها 

و  ،مبعـىن الصـوت   PHONÈ: األوربية عن اليونانية
GRAPHEIN :ووضعوا هلا أول أمرها . ُمسّجل ،كاتب

تان كانوا ألن صوا كان ضعيفًا وهلا ناتئ »السّماعة«
  .يدخلوما يف األذنني

: قصى مسوهـا أول أمرهـا  ويف املغرب األ
 ،ألا كان من أشهر ما سجل آنئذ أغنية ياْمَنه ،ياْمَنه
  .يا آمنة: أي

ولدى جميئها حلب عرضـت يف بسـتان   
وعلى الراغـب يف مساعهـا أن يـدفع     ،الشهبندر
مث اشـترى   ،مث صارت مبتليـك واحـد   ،َمَتليكني

دمية على وال يزال منها يف البيوت الق ،الكثريون منها
  .ات ال على أقراصأسطوان

وملا مسعتـها   ،واعتقدوا آنئذ أن فيها اجلان
  .بسم اهللا: أّمي قالت

كتب إلنا «: ١٥٣ص ٣سوجاء يف املقتطف 
بالواليات املتحـدة أن الفونـوغراف   : من نيويورك

فلمـا رآه جنـاب    ،ينطق بكل لغة حىت لغة العرب
الدكتور وليم طمسن وقف به وأنشده مطلع قصيدة 

َتّبًا له من خادع مماذق : وهو ،الدينار احلريري يف ذّم
أصفَر ذي وجهني كاملنافق فتاله على مسمعه كلمة 

  .»كما أنشده إياه: كلمة
ووضع للفونـوغراف الشـيخ إبـراهيم    

  .»احلاكي«: اليازجي
  .احلاِكي امع املصري الثاين وأقّر

ومل  »الصـاِدح «ووضع هلا حممد ديـاب  
  .تستعمل

  
  

وقل  ،أقراصه كثريًاوتطور الفونوغراف مع 
  .استعماله اليوم بعد ظهور الراديو واملسجالت

  .١٤٧ص ٧٠س: انظر املقتطف
عروق نباتية دقاق طوال محر : عربية: الُفّوة

  .يصبغ ا ويداَوى
  .معربة ُبوَيه الفارسية: »شفاء الغليل«يف 

  .ُفوَتا: ويف الكلدانية ،ُفوتٓا: ويف السريانية
فع دة املَفْوه: ثاقفنيمن مفردات ال: الَفْوَهة
  .عربية ،وَفْوهة الربكان

  .الفم: والُفوَّهة أيضًا
  . هات والُفّوهاتوالَف: واجلمع
  .بنوا للمبالغة من الفايق على فّعيل: الَفّويق
. رجـع الظـل  : الفيء: من العربية: الَفّي

يريدون حرامـي   – انظرهـا  –حرامي الفي : يقولون
طلب األوالد قراءة ما وي. حرامي الّرب: يقابلها ،املدن
  .ه ِفي َفْي جبلةت َأَلۤله قتۤلَأَلۤل: يلي

  .ما شا اهللا َفْي ومي: ]من كنايام[
نّصـو  : متل كلب الربيع: ]من تشبيهام[

ويـن مـا   : رزَقك متل فّيك. بالشمس ونّصو بالفي
  .مشيت مبِشي معك

كل َسَجرة وإال َفّي وكـل  : ]من أمثاهلم[
  .شمس جبيك الفّيقعود بال.  َزّيبلد وإال

  : ]من هنهونام[
  عريسنا الشب حننه اليوم يف حّيك

  وكل الناس يف فّيك! يا برج عايل         
  : ]من أغانيهم[
  حتت يفِّ اليامسني  لنسكري ـياهللا ياحّب

  والعوازل ناميني   ّمونقطف الورد على ا
  أصل معناها حرف يدل على: عربية: ِفي
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ـ : ظرف املكان علـى أـا    ،رطانةاملصاري يف الس
  : تستعمل أيضًا للمعاين التالية

يف الليـل حـارس ويف   : الظرفية الزمانية -ً ١
 .النهار بّياع مكانس

وهنا  ،ساوهاحنبس يف الذنب اللي : التعليل -ً ٢
  .ترادف الباء السببية

 ،رةطلعت يف جتا: ولو سئلت أّي التعابري أصّح
  وطلعت لتجارة؟ ،وطلعت بتجارة
 ،فاألوىل للتعليـل  ،مجلة هلا معىن كل: واجلواب

  ).عليلوكذا للت(نتهاء والثالثة لال ،والثانية للمالبسة
 ،فينـا  ،)بزيادة النون(فيين : وتصرف كما يلي

  .فيّٓن ،)أو فّيا(فيها  ،فيه ،كنفي ،فيك
عنـدك مصـاري تشـتري؟    : أل أحدهمسوي
  .وهذا اجلواب مجلة ال حرف ،ما يفيف أو : فيجيبه

  .َمسك زهر مافينا ،عونطه مايف: ومنه قوهلم
وهذا من  ،عْمال فيين هاألخو احلايلة: ويقولون

بل وتداخل حدثه يف  ،تضمني مبعىن أوقع حدثه علّيلا
  .وهذا جمال بالغي دقيق ،جاء نفسيأر

  .طّلع فيه: ومن التضمني أيضًا قوهلم
فيك تدق هالصرة َهي فّيـا أمانـة   : ويقولون

  .)أيف وسعك أن متسها: يريدون(
! ياعّطـار ! عّمو:  »عند«على  »يف«ويدخلون 

مـا يف  «او  »يف عّنا« ومثلهايف عندك دوا للحبل؟ 
  »عّنا

أجـو أهـل   : يقولون: ]ومن عثرات أقالمهم[
وفـيهم  : وصـوابه  ،خطأ: احلارة مبا فيهم الشيوخ

  .الشيوخ أو ومعهم الشيوخ
  
  
  
  
  

: اكتفاء مبعـىن (ما فّيا ما يقال : ]من كالمهم[
  .)من النقد

  .فيكي: انظر. ال ختايف عقل ما يف: ]من كمام[
 .الدنيا فّيا وما فّيا: ]من حكمهم[

 -وتسّهل مهزا  –فّيأ الشجر : عربية: َفّيا
  . ألقاه عليه: وفّيأ ظله على الشيء ،ظّلل: 

ومسـوا   ،مبالغة الفـاِيض : عربية: الفّياض
  .فّياض: ذكورهم

ي بالفّيال امش: يقولون ،أو الَفّيالة: الَفّيال
  ).العربيتني(حنت من الفّي والظل : أو بالفّيالة

مـن   ،من مفردات الثـاقفني : ةراليّۤالِفيۤد
يل احتادي قوامه نظام دو: FEDERAL: اللغات األوربية

مـع   ،كثر حبكومة مركزية واحدةاشتراك دولة أو أ
  . بشؤونه الداخليةبقاء كل بلد مستقًال

الواليات  ،سويسرا: ومن الدول الفيدرالية
  .ليبية ،االحتاد السوفييت ،أوسترالية ،كَندا ،املتحدة

الَفْيـروز والِفـريوز   : من العربية: روزالفۤي
حجر كرمي أزرق أجوده ما : والَفريوَزج والفِيروَزج

ِپـريوز وِپـريوَزه   : عن الفارسية ،كان بلون السماء
  .املباَرك: مبعىن

  .َفْيروز: ويف التركية
ـ يستخرج الفريوز من إ ران وباكسـتان  ي

  .وتركستان واملكسيك
بكسر الفاء ال بفتحها  »ريوزآباديالِف «و

  .د يف إيران مبعىن مدينة الفريوزنسبة إىل فريوز آبا
  .لون فريوزي: ويقولون
  ،من مفردات الثاقفني ،أو الفيزيا: الفيزَية
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  .اصطالح علمي ألحد علوم الطبيعة
  .٦٣١ص ٤س: انظر جملة العلوم

مصطلحات : ٣٤٧ص ٢ج ٧الد: العريب وجملة اللسان
  .الفيزياء

 ،من مفـردات الثـاقفني  : الفيزيٓولٓوجي
علـم  : PHYSIOLOGIE: اصطالح علمي من اليونانية

  . احلياة
ش الِفَي: واجلمع ،ةالفيۤش: والواحدة: الِفيش

  .مبعىن القطعة FICHE: من الفرنسية ،والفيشات
  : استعملت يف ما يلي

 .واصلة املخابرة :فيشة السنترال -ً ١
يقـدمها أجـري القهـوة إىل    : فيشة املبلغ -ً ٢

 .صاحب القهوة أو إىل وكيله كوصل مببلغ املشروب
يدفع قيمتها املقامر : فيشة املائدة اخلضراء -ً ٣

 .وأخريًا تصرف من صندوق املقامرة للمقامرة،
 .فيشة املخازن واملطاعم الكبرية -ً ٤
  .ئد العلميةريقة تعلق فيها الفواالو -ً ٥

  .ي اليوم عليهانظم جيروالتأليف امل
  .اُجلزازة: ووضع هلا أمحد زكي باشا

  .وسادت مع الفيشة ،اُجلزازات: واجلمع
: ضع هلا األب أنستاس ماري الِكرملـي وو

  .اللوح
 .ومل تسد ،األلواح: واجلمع
مصدر فاض : الَفْيض: من العربية: ضالفۤي

  .كثر وسال: السيُل
َفـْيض وفيــوض  : واسـتمدت التركيــة 

  .وفيوضات
كان اسم األرض : ]من أحيائهم[: ضالفۤي

  مسيت بالفيض  ،بني اجلميلية وبساتني حلب اجلنوبية
  
  
  
  

 ، موسـم األمطـار  ألن اخنفاضها جيعلها تفيض يف
  .وغدت اآلن حيًا

الـدر  «يف  »الفـيض «وذكر ابن الشحنة 
  .٦٠ص »املنتخب

  . انظرها. »فاض«مصدر : عربية: الَفَئضان
وّصى البكجي يدق عليـه  : يقولون: َفئّق

بنوا عل فّعل للتعدية من : يفيقو اجلوق منشان يسافر
  ).العربية(أفاق من نومه 

  .فاق: انظر
  .مصدر فاق يف هلجتهم: قةالفۤي

  .فاق: انظر
وأصـلها   ،استعملوها أداة كـم : ِفيكي

  .املخاطبة »كاف«الظرفية بعدها  »يف«
اهللا . شريكيفيكي بدقن : ]من كمام[

  .يعمرك يا جنينتنا كل الفواكه فيكي
ن بّري يعد من أكرب ما بقـي  حيوا: الِفيل

ذو خرطوم طويل وهو أنفه يرفـع بـه    ،من احليوان
لدى الشـروق  : يشرب مرتني ،العلف واملاء إىل فمه

ويعـّد   ،كما يستعمله يف العـراك  ،وقبيل الغروب
رأسه ضخم  ،خرطومه أقوى عضو لدى كل حيوان

 –ومنهما يؤخذ العـاج   ،اباه طويلتان مها سالحهون
يدّجن  ،ويعيش مجاعات ،يأكل النبات –العـاج  : انظر

وجلده  ،ومنه نوع إفريقي ،يف اهلند وبورما وتايالند
قلما يلد . ثخني جمّعد رمادي حيركه إذا مست احلاجة

ارتفاعـه   ،شهرًا ٢٢تستمر أنثاه حبلى به  ،يف األسر
 ،٦أطنـان إىل   ٥نـه بـني   وز ،٤أمتار إىل  ٣من 

قد يطول به و ،ويتراوح عمره بني السبعني والثمانني
  .سنة ١٥٠العمر فيعيش 

  .وهلجة حلب استمدت امسه من العربية
الفيال : وهم قالوا ،األفيال والِفَيَلة: واجلمع

  .فقط
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  .وهم أمالوا ،الفيلة: ومؤنثه
  .الفيالت: ومجعوها على

 ،پيل: سيةوالعربية استمدت امسه من الفار
  .وهذه عن السنسكريتية

: واستمدت التركية امسه من العربية فقالت
  .فيل

ستمدت القرواطية امسه مـن التركيـة   وا
  .FILI: فقالت

الفيل األبيض والفيل : ومن قطع الشطرنج
  .األسود

ت اإلسبانية امسـه مـن العربيـة    دواستم
  .لقطعة الشطرنج ALFIL: فقالت

  .٣٠٢ص ٩ج: انظر اية األرب للنويري
  .يف فهرسه: واحليوان للجاحظ

  : اليةمن السنسكريتية امسه اللغات الت واستمدت
 .PIRUو  PILU: األثورية فقالت -ً ١
 .FIRU: البابلية فقالت -ً ٢
 .ELEPHAS: اليونانية فقالت -ً ٣
الفرنسية عن اليونانية عن السنسـكريتية   -ً ٤
  .ÉLEPHANT: فقالت
ية عن السنسـكريتية  اإليطالية عن اليونان -ً ٥
 .ELEFANTE: فقالت
اإلنكليزية عن اليونانية عن السنسـكريتية   -ً ٦

 .فقالت كالفرنسية
اجلرمانية عن اليونانية عن السنسـكريتية   -ً ٧

 .فقالت كالفرنسية
السريانية عن اليونانية عن السنسـكريتية  -ً  ٨
 .فيال وفيل: ويف الكلدانية ،وفيل ٓالفي: فقالت
 .پيغ: رمنيةويف األ -ً ٩

 . فيل: ويف الكردية-ً ١٠
  .كبري: متل الفيل: ]من تشبيهام[
] ممناللي شاف الفيل ما خباف : ]كما

  .ماحلمري

أعلى : من مفردات الثاقفني: فيلد مارشال
أصله لقب عسكري أملـاين   ،لقب عسكري بريطاين

FIELD MARSHAL مارشال امليدان: مبعىن.  
: مـن العربيـة   ،لسوفأو فۤي: َفْيَلُسوف

: مبعـىن  PHILOS SOPHIA: الَفْيَلسوف عن اليونانيـة 
  .وقد يستعملوا للمدح التهكمي: حمب احلكمة

  .الفالْسفة: وهم قالوا ،الفالِسفة: واجلمع
ويف  ،فيلوسوفٓا: ويف السريانية عن اليونانية

  .فيلوسوفا: الكلدانية
  .الفلسفة: انظر

  . تفلسف للمطاوعة: وبنوا منها
 ،دّرس يف سلطانية حلـب : سفاۤرفيلكس 

  .١٩٣٩مات سنة
  .انظرها. أو الفلم: الفيلم
  .شرحة حلم: FILET: من الفرنسية: ةالفيۤل
عـن   ،من أمساء ذكور النصارى: فيليپ

  .مبعىن حمب اخليل PHILIPPE: اليونانية
ـ فۤي: يقولون: نيۤڤ أداة اسـتفهام  ح؟ ن راۤي

احلـرف الظـريف ومـن    : »يف«عندهم حنتوها من 
  .اسم االستفهام الظريف أيضًا: »ينأ«

  .انظرها. لغة هلم فيها:  »وين«و 
  .»فني«وكثر استعمال 

فني ما : وقد يستعملوا يف غري االستفهام
  .تعبت استريح

  فني؟ ،فني الزْلم: تحّديويقول امل
  !أنته فني؟ يا نور العني: ويقال للمتغّيب

  : ]من شعرهم[
  لوصول ليها؟فني ا ،حمبوبيت يف السماء: قال لو
  خشخش لــها بالدهب بتركد عإجريها: قال لو
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فني أمي تـراين تتـزفين   : ]من كنايام[
  .املغاين

  : ]من أغانيهم[
  عن عيوين من زمان  غايب! أنته فني؟ ياحلو
: FINO: من التركية عن اإليطاليـة : ِفينٓو

  .ضرب من الكالب الصغرية ذات الشعر الطويل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إحـدى   ،من مفردات الثاقفني: الفينيقيني
: امسها احلقيقـي  ،األمم السامية كانت تسكن لبنان

لكن  ،الساكنون يف البالد املنخفضة: الكنعانيون أي
ألن سفنهم كانت  ،األمحر: اليونان مسوهم فينيك أي
سم لـدى  وساد هذا اال ،حتمل إليهم الصبغ األمحر

  .الغربيني
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]الڤاء[    
  
يكتـب   ،حرف ليس يف العربيـة : ]ڤ[

والثـاقفون العـرب    ،ويسمى فيها فـاۤ  V: بالالتيين
  .ڤاء: يسمونه

كيف نعرب عن احلروف : ٦١٠ص ٨س: انظر جملة امع العلمي العريب
   .E G O P Vاإلفرجنية 

 ،دولة مستقلة قـرب رومـا  : الڤاتيكان
رئيسها  ،سكاا ألف ساكن ،هكتارًا ٤٤مساحتها 

  .VATICAN: تكتب ،البابا
عربة : WAGON: من اإلنكليزية: ٓونگاڤال

  .القطار
ـ ون أو فرگفا: والعوام حيرفوا إىل . ونگ

ــى ــا عل ــات :وجيمعو ــات والفاگون  الڤاگون
  .نيگونات والفراگالفرو

ون گوڤا ،ون يل لعربة النومگڤا: ويقولون
ون ترانسفور لعربـة  گوڤا ،روستوران لعربة املطعم

  .الشحن
مبعـىن  : VALSE: سـية من الفرن: الڤالس

  .طلقوها على رقصة عاملية راقيةأ ،الدوران
من  ،وراق الشدةأورقة الصيب من : الڤاۤىل

  .VALET: الفرنسية
  .ڤالييات: ومجعوها على

  .احلقيبة: VALISE: من الفرنسية: ٔڤاليز
ضرب من : VANILLE: من الفرنسية: ڤانيل

  .توابل احللوى
لقوها على أط من مصطلح الدّباغني: ةَڤٔرجيّۤ

سنتيم عرضها  ١٧٥القطعة اخلشبية من الزان طوهلا 
سنتيم ومسكها مخس سنتيمات يعلـق عليهـا    ١٧

مل جند  ،الدباغ اجللد لسلخ فضالت قفاه بآلة جارحة
  .وامسها بالسودان الَڤرجية كحلب .هلا أصًال

  .وامسها بالشام والعراق الَدّف
غطاء : VOILETTE: من الفرنسية: تالڤواۤل

  .ق وشفاف لوجه النساء وقبعانقير
  .الڤوالّيات: ومجعوها على

واحـدة  : VOLT: من اإلنكليزية: الڤٓولت
  .الطاقة الكهربائية

: مـن االصـطالح العلمـي   : الڤيتامني
VITAMINE واصـطلحوا علـى    ،مبعىن حياة اإلنسان

وهـي   ،إطالقها على العناصر اليت ا قوام احليـاة 
وهـي   ، األطعمـة يف مركبات عضوية غذائية تتوفر

  .ضرورية للحياة
  .الفيتامينات: ومجعوها على

 Bو   Aف العلم الفيتامينات إىل فيتامنيوصن
  .Kو  Eو  Dو  Cو 

يف بعض أجزاء أكثـر   ڤيتامنيتوفر الوقد ي
قال أكثر من يف قشر الربت Cفيتوفر فيتامني : من غريها

  .عصريه
مـرض  : ومسوا مرض نقص الفيتامينـات 

  .الِعَوز
 ٢ج: "الغذاء ال الـدواء "وكتاب . ملوسوعة يف العلوم الطبيعةانظر ا
  .٢٥٩ص

 ٩٨وس ٦١١و ٦٠٩و ٣٦٤و ٣٦٠و ١٦٧و ٣٣ص٩١س :واملقتطف
 ٤١٠ص ١٠٣و س ٤٢٨و ٣١٤ص ١٠١وس ٥٤٦و ٣٨٩و ٢٢٤ص
  .٢٤٠و ١٧٣ص ١١٧وس ٢٠٧و ٢٠٦ص ١٠٤وس ٤١١و

  .٣٢ص ١٠عدد ٥وس ١٦٢ص ٣س: وجملة العلوم
  .٦٩٢ص ٢الد: وجملة الكاتب املصري
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  .٣٣ص ٣٤عدد ١س: وجملة الثقافة
 ١١عدد ١٣و س ٥٠و ٤٩ص ٦عدد ٥س: وجملة األديب

  .٥٠ص ٥عدد ٢٢و س ٥١ص

اجلامـة  : VETRINA: من اإليطالية: ڤيترينا
وقطعة من موبيليـا   ،أمام احملل تعرض فيها البضائع

  .البيوت
مصطلح حديث عاملي يف احلقوق : الڤيتٓو

  .لفللتصويت املخا: VITO: الدولية
السوڤييت حق الڤيتو يف  استعمل: يقولون

  .جملس األمن
: مـن اإليطاليــة : أو ڤريانـده : ڤريانـدا 

VERANDA :الشرفة الكبرية يف البناء.  
  .بريندا: وحيرفها بعضهم إىل

  .ڤرياندات أو بريندات: ومجعوها على
  .الُصّفة: وضع هلا الشيخ أمحد رضا

  .كارت فيزيت: انظر: كارت ڤيزيت
  أجر: VISITA: من اإليطالية :الڤيزيتا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .وقد تطلق على أجر غريه ،الطبيب
  .الفيزيتات: ومجعوها على
: VEGETALINE: من الفرنسية: الڤيژيتالني

  .السمن النبايت
مـن   ،من أمساء ذكور النصارى: ڤيكتٓور

  .املنصور: VICTOR: الالتينية
: من الفرنسية عـن الالتينيـة  : الڤيكٓونت

VICOMTE :يتلـو   ،من ألقاب الشرف عند اإلفرنج
  .انظرها. الكونت

  .وامليم تلفظ نونًا
  .الفيكونتات: ومجعوها على

: وممن حاز هذا اللقب يف الـبالد العربيـة  
  .الفيكونت دي طّرازي يف لبنان

البيـت  : VILLA: مـن اإليطاليـة  : الڤيّال
  .الريفي

  .تياالڤيّال: ومجعوها على
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القاف    
  .افالق: ]ق[

  .ومثلها بالكلدانية ،قف: وامسها بالسريانية
حيح من احلـروف  وهي حرف هجاء ص

  .اهورة اللهوية
وخمرج القاف العربية بني عكدة اللسـان  

  .من أقصى الفّم: أصله وبني اللهاة: أي
من أمنت احلروف ) العربية(القاف : وقالوا
  .وأصّحها جرسًا
مة لالقاف واجليم ال جيتمعان يف ك: وقالوا

  .فإن جاءت كانت معربة ،عربية
  .ولعّل هذا أغليب: قال يف املنت

ّق وجقـر وجقـم   وترى يف موسوعتنا اجل
  .وقجم من هلجات حلب

ظم املهن املصـدرة  عويعتقد احللبيون أن م
منها القّصاب والقهـوايت  : بالقاف هي حرف منكرة

  .اد والقندرجي والقّواس والقمرجيوالقّر
والعشرون من  اديوالقاف هو احلرف احل

  .اهلجاء املشرقي
  .الث والعشرون من اهلجاء املغريبوهو الث

  .وهو التاسع عشر يف األجبديتني
  .ويعدل يف حساب اجلّمل املائة

  السادس يف ترتيب اخلليل واحملكم وهو
  .وهو السابع يف ترتيب سيبويه

  .عملتها: قافًا أي قّوفت: وتقول
ـ  و وكانوا يف الكتاتيب يتهجوا عل النح

  :التايل
 ،ِق: قاف  ِق َخـض  ،َق: قاف  َق صب

  .ُق: قاف  ُق  ْرفع
  وابتدع األتراك رمسها متطرفة أو وحدها

و  ـب: فريمسوا ،بقلب ذيلها تعويضًا عن نقاطها 
  .ابتدعوا يف الشني والضاد والنونومثلها . 

وأحدثوا هذا القلب التعويضي يف اخلطـني  
  .ط الديواينرقعة وخخط ال: اللذين ابتدعومها

  : والقاف اختلف لفظها على ما يلي
 .ولفظها على ما تقدم ،اف العربيةالق -ً ١
  .ت السامية كلها تلفظها كالعربيةواللغا 

: واللهجات احلالية اليت تلفظها كالعربية هـي 
ة حوران وهلجـة  وهلج ،هلجة العلويني وهلجة الدروز

  .كفر ختارين وحارم
هجن لفظها على تومن هلجُته أن ُتلفظ مهزة يس

  .النحو العريب هذا
ة بقرة إن كان مرۤق: ويوردون للتندر هذا الكالم

ـ  ق قاضي الرقة أقبل من مرقة بقرة قاضي اْلقنّية منبقۤب
ق مرقة بقـرة قاضـي   مرقة بقرة قاضي الرقة ومرترۤن

وان كان مرقة بقرة قاضي القنّية أقبل من مرقة  ،القنّية
ة ومرترنـق  اضي القنّيبقرة قاضي الرقة منبقبق مرقة ق

  .مرقة بقرة قاضي الرقة
وال حيفظها يف حلب دون تلعثم إال الـدكتور  

 .إحسان الرفاعي وأنا
وهي هلجـة إسـالم    ،لفظها مهزة مفخمة -ً ٢

  :حلب وما يلي
 »دروس يف علم األصـوات العربيـة  «جاء يف 
وأما اللهجات الـيت صـارت   «: ١٠٩لكانتينو ص

ئة رلق رأس قصبة الفطق بالقاف فيها إىل جمرد مهزة تن
  ،ة يف أكثرهانيفلهجات مد
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وخاصة هلجات حلب والالذقيـة ومحـاة ومحـص    
يدا وصـفد وحيفـا   ودمشق وطرابلس وبريوت وص

وجريون وغـزة واإلسـكندرية    ويافا وبيت املقدس
والقاهرة والقسم اليهودي من مدينة اجلزائر والقسم 

  .»املسلم من تلمسان وفاس
 ،قة إذا كانـت مفتوحـة  لفظها مهزة مرق -ً ٣

أما غري املفتوحـة   ،رأمل وآۤد: رفيقولون يف قلم وقاۤد
  .لقي ،قول ،قّنب ،قرباطي: فكلهجة إسالم حلب

يف ترمجة ابن  »خريدة القصر«وجاء يف كتاب 
 ،كـاهلمزة ) القاف(العجمي أنه كان جيعل يف نطقه 

جناره ولغة يهودية مـن شـعاره   وهي لثغة أرمنية يف 
  ).؟(

ب أنستاس الِكرملي يف جملـة امـع   قال األ
فيظهر من هذا أن «: ١١١ص ١٨العلمي العريب س

القاف شاع لفظها باهلمزة من أرمن حلب مث عّمت 
  .»ومنها أنشئت يف سائر البالد ،املدينة

وحيدثنا أمحد فارس الشدياق أن فالحي مالطـه  
 .يلفظون القاف مهزة

ى لفظها جيمًا يف أرياف حلب الشرقية عل -ً ٤
ارة گضفاف الفرات ويف اجلزيرة وعشاير الولده والب

: فيقولـون يف قـدر   ،حىت يف العراق... والعفادلة و
: ويسمون البئـر  ،ومنه جاءت طبخة اّدرة ،جدر

: وقـالوا يف القريـة   ،القليب: وامسه العريب ،اجلليب
  .الشرجي: ويف الشرقي ،اجلرية

 : ومن شعرهم المرأة
    جبريَدهرا گجاعد على البلكون ي

  .ميّشط بالتواليت حيسبين ريَده    
  ).أي أريده(

مـا عـدا    –افًا عند البدو گلفظها  -ً  ٥
  .هوةگ: فيقولون يف قهوة –الشوايا 

  
  

 ،ملعقودةوتسمى القاف ا: »التاج«قال يف 
  .لغة مشهورة ألهل اليمن

: أي »املداعـة «ومسعت انا يف الـيمن قـوهلم يف   
  :يلةگالنار

  .يسيت يف وحديتجل ،مداعيت أنيسيت
  ...باهللا خدين باليت: ارهاگرگول يف گت

وفيه فـن   ،باليت هي أحسن ارشف الدخان مين: أي
  .فاءكتاال

 :  »اهللا«يدي يف گومن شعر شاعر ع
  طّياره؟ متهّوس خالگ يل ْبعري     ما يشوف اخلالگ
مصـنف  : وسأل احلافظ بن حجر شيخه

 ،القاموس عن هذه القاف ووقوعهـا يف كالمهـم  
  .لغة صحيحة: قالف

  .أا لغة مضرية: وُنقل عن ابن خلدون
واألب أنستاس  ،وقال األب هنري المنس

أخـذنا  : ٨٣٦ص ١س: الكرملي يف جملة املشـرق 
 ،نتصفح كتب الصليبيني املصنفة باللغات األوربيـة 

يف نقلـهم إىل اللغـات   ... لعلنا جند يف كتبهم أثرًا
فكانـت   ،افاألوربية األعالم الواقع فيها حرف الق

نتيجة حبثنا أن لفظ القاف كاهلمزة مل يكن بعُد قـد  
 ،شاع يف أحناء الشام قبل القرن الثالث عشر للميالد

ألن هؤالء الكتبة مل يصوروا القاف حبـرف شـبيه   
بل نراهم يوردون القـاف يف   ،باهلمزة او ما يقابلها
ويف   K، Q، CH، C: وف اآلتيـة رهذه األعالم بـاحل 

وكل هذا دليل ساطع على أـم مل  . Gأمساء قالئل 
إذ لوال ذلـك   ،يسمعوا قّط أحدًا يلفظ القاف مهزة

  .لبقي من هذا أثر ما
  .افگال »G«: يريدون يف قوهلم :أقول
استقصى األبوان هذا مـن أكـرب   : وأقول

حدثين ـذا   ،مكتبة يف دير الدومينيكيني يف القدس
  توفرت ،وكان دليلي فيها ،األب مرمرجي
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كل اآلثار من كل اللغـات تبحـث عـن     يف هذه
  .احلروب الصليبية

يف التبادل بني اجليم : ٢٣٥للدكتور مطر ص" حلن العامة"انظر كتاب 
  .والقاف والكاف
لفظها غينًا يف سكان الرقة األصليني  -ً ٦
: فيقولون يف القرميد والقضيب وقال ،وعند الشوايا

  .الغرميد والغضيب وغال
  تغيملصراط املساهِدنا ا: وبعضهم يقرأ

 »رٕقـدۤ «ومن هذه اللهجة قول احللبيني يف 
  .رٕغۤد

 »قـره قـول  «ويقول الشوايا يف كلمـة  
وعلى هذا مسيـت   ،حمل الغٓول: التركية مبعىن املخفر

وسـببها أن احلكومـة    ،هلجة الغـول : هذه اللهجة
ًا للدرك يف الرقـة فسـموه يف   العثمانية أنشأت خمفر

 .انت ال شأن هلاالغول منذ إنشائه وك: الرقة
اسم الفاعل من : القاِئد: من العربية: القائد
  .ووّجهه وصّرفه ،رأسه: قاد اجليش وغريه

ع دار العلـوم علـى رتبـة    وأطلقها جمم
  .قوماندان

القائـد  : واستمدت الربتغالية من العربيـة 
  .ALCAIDE: فقالت

  .قائد موقع: واستمدت التركية من العربية
  .قامي: انظر. مأو قاۤي: مقاۤئ

اصطالح عثماين لرتبة عسكرية : قائممقام
  .حاكم متصرفية أو قائمقامية ،كيةوأخرى مل

ومل  ،القـّيم : وضع هلا امع العلمي العريب
  .يعمل ا

: ويرى الشيخ إبراهيم اليازجي أن تكتـب 
  .»قامي مقام«

 *ن نرى أا باعتبارها تركيب مزجـي وحن
شـي  لمة واحـدة كسـيبا وبينبا  جيوز أن تكتب ك

  وشلون؟

                                                
  .هكذا يف األصل - *

: واستمدا الرومانية من التركية فقالـت 
CAIMACAM .  
اصطالح هندسي من مفردات : م الزواياقاۤي

: مرّبع قائم الزوايا أو قامي الزوايـا : يقولون ،الثاقفني
  .وية حادة أو منفرجةأي ليس بني زواياه األربعة زا

  .قائمات الزوايا: ومجعوها على
ـ : الزاوية القائمة ي مـن  اصطالح هندس

  .الزاوية اليت درجتها التسعون: مفردات الثاقفني
  .القامية: انظر: مةالقائ
قابل الشـيء   ،واجهه: قابله: عربية: قاَبل

ى أوجه التماثل والتخـالف  عارضه به لري: بالشيء
  .بينهما

  .وهم سّكنوا ،َتقابل: ومطاوعها العريب
: َتقاُبل ومقابله جـي : واستمدت التركية

  .ل املبيضة باملسودةبف الذي يقااملوظ
  .َتقاُبل: واستمدت األوردية

استور على ما شفت أو على مـا  : يقولون
  .قابلت

اسم الفاعل من : القاِبل: من العربية: القابل
  .انظرها. قبل الشيء

عدد قابل القسمة على كـذا أو  : يقولون
  .غري قابل

أة اليت تأخذ املر: القابلة: من العربية: ةالقاْبۤل
  .لوالدةالولد عند ا

  .وهم سّكنوا ،القاِبالت: واجلمع
  .واستمدا التركية
  .انظرها. ةالداۤي: ويرادفها عندهم

  .القابلة للداية أمحد فارس شدياقووضع 
عدد القابالت يف حمافظة حلـب  : إحصاء

  .قابلة ١٢٤هو  ١٩٦٠سنة 
  .َقٓبلتٓا: والقابلة يف السريانية
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ملصـدر  ا: القاِبلّيـة : من العربية: القاْبلّية
  .الصناعي من القاِبل
  .ابَنك عندو قابلّية للتعليم: يقولون
  .قاْبلييت لألكل قّلت مو متل أول: ويقولون

  . قابليت: واستمدت التركية واألوردية
اسم أحد أوالد  –كما يف التوراة  -: قابيل

إنه قتـل  : وتقول. والتوراة تسميه قابني بالنون ،آدم
حته ومل يقبـل ذبيحـة   ألن اهللا قبل ذبي. أخاه هابيل

  .قابني
عم بكّد ليل وار ليقيـت  : يقولون: قات

 ،عطاه قوتـاً أ: قات يقوت فالنًا: من العربية ،عيلتو
  .حفظ نفسه مبا يقوته

  .اقتات: ومطاوعه العريب
ـ ال: ات ويلفظونـه گأو ال: القات  ،اطگ

شجرة ُيمضغ الطرّي من أوراقها وخيـزن يف الفـم   
مـن خـواص    ،فيحدث بعد عدة مضغات سـكراً 

ـ سكرانه أنه حيفزه على الع ل عكـس سـكران   م
  .چات: واستمدت العربية امسه من احلبشية ،احلشيش

واألثرياء يف جنويب جزيرة العرب يتاح هلم 
ات يف گوخّزنت أنا ال ،ات يف أفواهمگأن خيزنوا ال

ري مع عـزف  الَكاظمي العم: تعز مع رئيس الوزراء
  .العود والغناء اليمين
ـ : هويسمون وال يعدونـه   ،اي العـرب ش

  .واحلجازيون يعريون اليمنيني به ،حرامًا
  .٧٠ص ٢س: انظر جملة الضاد

  : وغىن املغين على لسان مينية
  !صتنيـعيا ناِدَش الگ  !ـليياع! عيين: َعِلي
  رانـومضّمخة بزعف  عصتني جلجالنگويف ال

  عظبهـگلل: ريالـأط  هوَلَبـين جـاريتـي
  َدهـوالـالوُه وـالب  لوس مدهبهـأّدي س

  
  
  

  ميص ياباگبع واّال گ    ن عّميـياريتين الب
  و الطّيبهگوامّص ْعري  توبسرظم گالخشم وا

وما أكثـر   –أنثى النسر : اجلولبة: شرحها
  .ال سيما يف جباهلم العالية جدًا ،نسورهم

  شعر جانيب الرأس: عصبةگال
  .السريج ،مزيت السمس: اجللجالن

  عز وعدنبني ت: اسم بلدة جيبها: عظبةگال
  .عطيأ ،أؤّدي: أدِّي

  احللّي: الْسلوس
  .القبع يلبس يف الرأس: بعگال

  .أشّم خبشمي: أخشم
  .أقضم: ظمگأ

  .جلده: بشرته: بسرتو
  .تصغري عرق اجلسم: وگْعري

ياْلٔبألـْه  «: ومفتتح كل بيتني تعيد اجلوقـة 
  .»والليل ياْلبالْه ياْلبالْه

  .عندنا »ياليل«وهذه الالزمة هي كالزمة 
وكنت أرّددها مع جرسها يف سهريت مـع  

مع أـا   ،الوزراء والقناصل فيضحكون ويضحكون
 ،ذهابًا منهم إىل أا يرسلها فمـي بغرابـة   ،مبتذلة

  .ويلّحون يف إعادا
بادلـه   ،هاعاد ،حاربه: قاتله: عربية: قاَتل

  .القتال
  .ْتقاتل: ومطاوعه عندهم

 قاتله اهللا جبلود ال: ]من دعائهم على فالن[
 ،جبنود فحرفوها لئال تكون دعـاء : أصلها(دباغ هلا 
  ).ترشيح للجلود »ال دباغ هلا«وقوهلم 

قـاتلتو   ،قـّدرتو : عـاتبتو : ]من أمثاهلم[
  .قاتليين وخلِّي للصلح مْطرح! ياجاريت . فجّرتو

 ،ضربو ضرب قـاتويل : يقولون: القاتوِلي
  :من السريانية ،قاتولّية –اللهّم عافينا  –وضربة 
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  .ْقطوْلَيا: ويف الكلدانية ،الَقتلّي: ولْيٓاْقط
  .الحظ أن فعل قتل أصله قطل من القّط

كم يعادل : مبعىن: من التركية: قاچ پأره؟
أي أمر  ،تنكارياستفهام اس: هذا العمل من البارات

  .تافه ال قيمة له
ْوإذا قام دعوى عليك أش بطلـع  : يقولون

  مّنا؟ قاچ پاره؟
جـّره  : الفرَس... و قاد قيادة: عربية: قاد

: علـى الفـاجرة   ،كان رئيسًا عليه: اجليَش ،خلفه
  .جلب هلا مبتغيها

  .القايد: انظر
  .قيادت: واستمدت التركية

اسم الفاعل من : القاِدر: من العربية: رالقاۤد
  .انظرها. قدر

  .عبد القادر: ومسوا ذكورهم
  .قادر: واستمدت التركية

ر واستمدت القرواطية من التركيـة قـاد  
  .KADAR: فقالت

  . KADREN: ومثلها البلغارية فقالت
إناء ُيخرج به املاء أو يثبت على : القادوس

: KADHOS: عن اليونانية ،دوالب ُيخرج بدورانه املاء
  .بل عن الفارسية: وقيل ،الربميل

: وهـم يقولــون  ،الَقــَواديس: واجلمـع 
  .اديسالْقۤو

  .»الذخائر والتحف«وورد القادوس يف 
صلها اليوناين زعم الزّجاج أّنـه  وجلهلم أ

ومنـه   ،وييتطّهـر  مسي بالقادوس ألنه يتقدس منـه 
  .وهو وهم. قّدوس

ويف  ،ٔقْدسـآ : ويف السريانية عن اليونانيـة 
  .قْدَسا: الكلدانية

  
  

 »القادوس«واستمدت اإلسبانية من العربية 
  .الناعورة: مبعىن ALCADUZ: فقالت

  .١١ص ٦عدد ٨س: انظر جملة العلوم
وفالنة متل قواديس  فالن: ]ن تشبيهامم[
: يريـدون (بعضن ) اعقاب(بصّبوا على : الدوالب

  ).يغسلون أعقاب بعضهم
ّحلق احلبـل بالقـادوس   : ]من استعارام[

راحت األيام تقلب  ،)اأتبع األمور مبالزما: يريدون(
  .بقواديسا

قامت اْملنّيلـة تتحـوس   : ]من كمام[
قـال القـادوس   . دوسكسرت العلبة وخرقت القا

  .كتري متلك بعقبين: قال لو: جيَتك: للجّب
: ازم وغّط راسو يف املـي : ]من ألغازهم[

  ).القادوس(
مصب : من اصطالح املداراتية: القادوس

يث يقدم للرحى منـه شـيئًا   احلّب يف الطاحون ح
  .فشيئًا

 »هـز القحـوف  «وورد يف هذا املعىن يف 
  .٦٢ص

  .واديسالْق: ومجعوه على
 ،مـن اصـطالح السـّباحني   : قادوسال

أتى من حتت السابح : يريدون ،قلبو قادوس: يقولون
ودخل بني فخذيه ودفعه إىل فوق ليجعل رأسـه إىل  

ب كمـا ينقلـب   األسفل ورجليه إىل األعلى فينقل
  .القادوس يف الدوالب
  .ديسالْقوۤا: ومجعوه على
  .األمحدية: انظر: القاديانية

راك مبعىن فخذ من طعام األت: قادين بودي
حلم مفروم يغلى بالسـمن مث يصـب عليـه    : املرأة

أو رز بلحم مفروم تتخذ منه أقـراص بعـد    ،البيض
  :ويتفننون بصنعه على نوعني ،قليها بالبيض
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بعضهم يزيد على ما تقدم مدقوق الكعك  -ً ١
 .والصنوبر والبصل والبقدونس

وبعضهم يضيف إىل اللحم مبقدار نصـف   -ً ٢
ويعمل أقراصًا وتقلى بالسـمن   ،املسلوقوزنه الرّز 
مث يغمس القرص يف البـيض ويقلـى    ،نصف القلي

 .ثانية
أطلقوها : اصطالح طرياين: قاذفة القنابل

  .على الطائرة املهامجة تقذف العدو بنارها
بنوا على فاعولة من َقَذر الشيَء : القاذورة

  .وجده قِذرًا: )العربية(
  .القاذورات: ومجعوها على

 ،من قرى حلب يف جسر الشغور: هۤتقأرا
كما يرى األب : شجرة اخلّروب: قرٓطا: من األرامية
  .٩٠ص ٣٨س: املشرق: أرملة يف

  .داناه: قاربه: عربية: قأرب
قاربوا من : يقولون: ]من عثرات أقالمهم[

  .قاربوا القرية أو اقتربوا منها: صوابه ،خطأ: القرية
نة السـفي : القـاِرب : من العربية: القارب

  .KARABOS: عن اليونانية ،الصغرية
  .القوارب: ومجعوها على

محاك اهللا مـن  : ويعجبين من أمثال املغرب
  .القارب العتيق والنكر اجلديد

أش لـك   ،ال تقارشـوٓ : يقولون: قارش
أي صـلة   ،ال ختتلط به وال تعاشره: يريدون ،فسطو

  .االتصال ،االختالط: قارمشق: لك به؟ من التركية
ـ «وأخطا  : إذ رّدهـا إىل العربيـة   »نتامل

  .حك بعضها بعضًا أو تداخلت: تقارشت الرماح
  .٣٠٨ص ١٠س: )الة(انظر العرفان 

   ٥١ص ٢ـج "وثائق تارخيية عن حلب"يف 
  
  
  
  
  
  

  .املطارين ال يقارشوا مال اجلزية: ١٨٤٦سنة
بعـد رواح  : »يومية نعـوم خبـاش  «ويف 

أن ال  :املصري إىل اآلن يطلع كل يوم دّالل واتـنني 
  .على أحد ردد يقارش أحد وال يتباأح

التقارشو وال : هادا لئيم: ]ومن كالمهم[
  .تقونشو وال تضانشو

  .قونش وضانش: انظر
 ،صار بيناتنا قارش وارش: يقولون: شالقاۤر

 ،مبعىن األخذ والعطاء) التركية(حتريف آليش ويريش 
  .التعامل التجاري: أي

ـ   هاحلنطـة قاْرشــق : يقولــون: ققاْرٕش
 ،ونسوان القرباط ورجالن قارشق ،وهالسمنة قارشق

: قاريشـيق : من التركيـة  ،خمتلط وممزوج: يريدون
  .املكّون من أكثر من مادة أصلية ،املمزوج ،املخلوط

 ،بيتنا قارشيت اجلامع: يقولون: قارشيت
  .أمام: قارسو: من التركية ،أمامه: يريدون

 ،مشي َمقارضة أو قروض: يقولون: قأرض
 ،سار من نقطة إىل أخرى على خط مستقيم: نيريدو

َعدل يف : )العربية(بنوا على فاَعَل من قرض يف سريه 
  .سريه َيسرة وَيمنة

أخـذ يف  : عارضـه : ويدانيها يف العربية
  .وأخذ يف ُعروض الطريق ،يف ناحيته: ُعرضه أي

  .قرلق: انظر: قٔقارۤل
شـلون بصـري   : يقولون: ٔقارٔمه قارِشي

شـوف  ! يكان ،وكل واحد شكلاالجتماع منّظم 
برملان ونواب وهادا عريب وهادا أرمين وهـداك  : قال

  كردي وأبو القلبق هداك جركسي
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وكل واحد مشربو  ،وهاألبو الربمي واحلطاطة بدوي
فوضى، مـن  : قارمه قارشي، يريدونشوفن  ،شكل
  .املشّوش املضطرب: قارمه قارشي: التركية

قاسه  ،به وازنه: قارنه بغريه: عربية: قأرن
  .به

  .ةاْملقارۤن: وهم قالوا ،اُملقارَنة: واملصدر
وهـم   ،تقـارن للمطاوعـة  : ويف العربية

  .سّكنوا
يتخذ كما  ،اسم طعام تركي: قارين ياريق

يشّق وسط الباذجنان وحيشى باللحم املفـروم  : يلي
مث يطبخ مباء  ،مث يقلى بالسمن ،ويضاف إليه الصنوبر

  .بطنه مشقوقة: قىن قارين ياريعوم. البندورة
كل جزء مـن  : اصطالح جغرايف: القاّرة

: استمدوها مـن التركيـة   ،أجزاء األرض اخلمسة
أكرب : اليابسة من األرض ،الَبّر ،التراب: مبعىن »َقره«

  .كتلة من األرض
  .القاّرات: ومجعوها على

أن مـن  : ويرى األب أنستاس الكرملـي 
ليونانية ا XARÈاحملتمل أن تكون التركية استمدا من 

وأن احملدثني استمدوها رأسـًا مـن    ،اليابسة: مبعىن
من قـّرت   »القاّرة«كما حيتمل أن تكون  ،اليونانية

ثبتت وسكنت فهي : أي) العربية(األرض يف البحر 
  .قاّرة
  .ية وإفريقية وأمريكا وأوستراليةأوربا وآس: انظر

  .٤٨٢ص ١٠١وس ٥٢٦ص ٦٢وس ١٩٧ص ٤١س: وانظر املقتطف
 ،إناء جيعل فيه الشـراب : عربية :القارورة

وهم يستعملوا يف اإلناء الزجاجي أو حنوه املعقوف 
  .القبة ُيبال يف

  .وراتالقار: واجلمع
  
  
  

: ويف الكلدانيـة  ،ٓقـرورآ : ويف السريانية
  .َقروَرا

تطلع بالقـارورة  : ]من دعائهم على فالن[
 ،تبـول : تطلع لـّربا أي : يريدون(وبإيدك باكورة 

  ).ن ميرضيكنون عن أ
رجل من قوم موسى أو هو ابـن  : قارون

كـان   –البن اجلـوزي   »املدهش«كما يف  –عمه 
  .كما يزعمون –بتلعته األرض افقريًا فأثرى وطغى ف

  .ورد ذكره يف القرآن
  :املؤرخ اليوناين: وذكره هريودوتس

  ".حديث قارون": البن إياس: "بدائع الزهور"انظر 
  .١٤٥ص ٣١س: وانظر اهلالل

 ،فـالن  »قـٓورن «: ا من امسه فعـل وبنو
  .انظرها. أثرى: يريدون

أغـىن مـن    ،عندو مال قـارون : يقولون
  .قارون

اسم الفاعل : الَقاري: من العربية: ِريالقۤا
  .انظرها. من قرا

إذا (ري فالن كاتب قـاۤ : ]من توريام[
). عرفت أن القاف يلفظوا مهزة عرفت حمل التورية

  .القاف: انظر
: ن مصطلح صـناعة احلبـال  م: ةرۤيالقۤا

أطلقوها على العصا القوية يثبت ا احلبل بعد إشباعه 
قـرأ  : من العربيـة : فتًال لُيشد احلبل ا إىل اخلازوق

ومنها مسيـت   ،مجعه وضّم بعضه إىل بعض: الشيء
  .القرية وقرية النمل

  .القاريات: ومجعوها على
: تركية ،أو القريولة أو الكاريولة: ةالقاْريٓوۤل

  .جيلس عليه أو يضطجع عليه للنوم السرير
القــاريوالت أو : هــا علــى وعومج

  .الكاريوالت
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  .القزارمته: انظر: الٔقازارٔمته
وتلفـظ   ،أو الٔقٔزق أو القـٓوزاق : القازاق

هي اآلن مجهوريـة يف   ،هي بالد كازِخستان: بالظاء
ن وحبرية آرال تقع بني حبرية قزوي ،روسية السوڤياتية

  .ينيةوتركستان الص
بينـهم   ،مانية مالينينفوس القازاق حنو الث

  .إسالم ٠،٦٥
ومنحهم القياصرة شـبه اسـتقالل مـع    

ألم شجعان ويتطوعون يف اجليش  ،امتيازات أخرى
  .الروسي
  .٦٧٢ص ٢٣س: انظر اهلالل

  .القوزاق: ٣٣٢ص: وانظر التذكرة التيمورية
  .القزقات :وجيمعون القزق على

أنه خشـن  : ونيريد ،فالن قزق: ويقولون
  .اهليئة واملعاشرة

 ،واألتراك يصفوم بالسـلب والنـهب  
والغـزاة   ،»ُغـزاة «: ويرون أن امسهم من العربيـة 

ولعل العامـل يف   ،طابعهم االستيالء على مال الناس
كرههم إياهم أم يتطوعـون يف جـيش عـدوهم    

  .الروس
  .انظرها. القاظان: ويلفظوا: القازان
فخـذ مـن   : ظـاء ويلفظوا بال: قازالق

  .القراشيم من قبيلة التركي يف أرباض حلب
: قاس الشيء وبه وقاسه عليه: عربية: قاس
  .قّدره على مثاله

  .ْقَشا: ويف الكلدانية ،ْقشٓا: ويف السريانية
  .٣٦١ص ٢٤س: انظر جملة امع العلمي العريب

بقيس البيض عالباجنـان  : ]من كمام[
 ،ي هالباجنان عالبيتوّد: أصله أن قال رجل ألجريه(

وقّلب الباجنـان   ،را ودق الباب وشاف ما يف حدا
  وّدي هالبيض : وبعد مدة قال لو معلمو ،ماحليط

  
  

  

  ).وقّلنب ماحليط كمان ،ا شاف حداورا وم ،عالبيت
  
البفّصل يـوم اخلمـيس   : ]هممن اعتقاد[

  ). ميوت: أي(ْبفّصل وما بقيس 
 ،تهحتمل شـدّ : قاَسى األمل: عربية: ٔقاَسى

  .كابده
  .ْتقاسى للمطاوعة :وبنوا
أخذ كل منهما : قامسه املاَل: عربية: ٔقاَسم

  .قسَمه
: وهم يقولـون  ،َتقامسا: ومطاوعه العريب

  .ْتقامسوا
الصفة مـن  : القاِسم: من العربية: مالقاۤس

  .مجيًال: كان قسيمًا أي: قُسم الغالُم
  .ومسوا به دون أل

 –قـاف  ال: انظـر  –ومن يلفظ القاف جيمًا 
  .جاسم: يقول

  أشو اَمسك؟: ويسأل الشرطي املتهم
 ).نتقاسم ما سرقناه: يريد(قاسم  -

  .قاسٓو: واألكراد مسوا به وقال
 ،دّرس يف احللوّية يف حلـب : قاِسم اخلاين

لـه كتـاب    ،احلنفي والشافعي: أفىت على املذهبني
مـات   ،يف التصوف طبع يف فاس »السري والسلوك«

  .هجري ٨٩٧سنة 
: اصطالح يف احلسـاب : م اُملشتَركالقاۤس

  .مجلة أعداد قسمة تاّمة العدد الذي يقسم
أطلقوها على علبة اللنب الكبرية : ةالقاْسميّۤ

  .النّصّية: ويسموا أيضًا ،ألا هي وأختها محل مجل
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  القاْسمّيات: ومجعوها على
حتريـف  : من أمساء ذكور األكراد: ٔقاسٓو
  .قاسم العربية

: اسم الفاعل مـن قسـا  : عربية: القاِسي
  .قسي: انظر. صلب وغلظ

  .القاسني: وهم يقولون ،القساة: واجلمع
  .القاْسية: واملؤنث
  .القاسيات: واجلمع

مّر بتجربة : همواستمدوا من الغرب تعبري
  .قاسية

قلبـو   ،حكم قاسي ،كالم قاسي: يقولون
  .أوامر قاْسية ،قاسي

  .انظرها. أو الكاشاين: القاشاين
ر وبنـت  ۤشعنٓدو ابن قۤا: يقولون: رۤشالقۤا

النظيف الذي ُقِشر : وأصله ،اجلميل: يريدون ،قاْشرة
  .جلده بكيس احلمام
: من قرى حلب يف جبل مسعـان : هٔقاشوۤت

كما يرى األب أرملة : القواسون: اقْشۤت: من األرامية
  .١٩٠ص ٣٨س: املشرق: يف

يسمون الصيب يف لعبة الباصرا : الٔقاُشوش
ألنه يقّش وجيمع ويربح  ،القاشوش: ةمن ألعاب الشد

بنوها على الفاعول  – قش: انظر –كل الورق املفتوح 
  .للتلطيف

أطلقوها علـى الولـد   : قاشوش الْبطون
علـى الفـاعول    – انظرها –بنوها من قش  ،األخري

  .للتلطيف
قاشوش الْبطون أغلى مّنو ما : ]من أمثاهلم[

  .بكون
ية ذات يطلقوا على أداة حديد: ةالقاشوۤش

  كالليب عدة تدّلى حببل يف البئر الستخراج القادوس 
  
  

  

  .انظرها. بنوا على الفاعولة من قش ،الواقع فيه
  .القاشوشات: ومجعوها على

يرتهلا إىل ،ْمطالع دلٓوو: وهي أداة َمن ينادي
يـزعم أن هلـا   حتت املاء وحيركها ويتلو عزمية سّرية 

  .مث ينتشله ،تأثريًا
ق الَعـْود : العـريب  واسم القاشوشـة يف 

  .واِحلصِرم
 وأقّر نادي دار العلوم يف مصر اسـتعمال 

  .وما استعملها أحد ،اِحلْصِرم
: وبعض اللهجات العامية الراهنة تسـميها 

  .اخلّطافة والشوكة
  .قوشش: انظر

وبعضهم حيوي قاشوشة لإلعارة وكسـب  
  .الثواب كالطاحونة
أطلقوها علـى القضـيبني يف   : ّيةالقاشوۤن

التركية مبعىن  »قاش«أخذًا من  ،بك الطيورجانيب ش
كأّن ثغرات الشبك عيون والعصوين  ،حاجب العني

  .حاجبان
: اصـطالح نصـراين  : د الرسويلالقاۤص
وهو أسـقف   ،رتبة كهنوتية عاملية: القاِصد الرسويل

  .ىل أبناء كنيسته نائبًا عنهإيرسله البابا 
ولد قاصر وبنت قاْصرة : يقولون: رالٔقاۤص

اسم الفاعل مـن  : القاصر عن العربية ،د ٕقصّٔرواوال
من مل يبلغ سّن : يريدون ،ضّد طال: العربية »قصر«

أو بلغه وكان مصابًا  ،فالرشد فتطول يده يف التصر
  .يف عقله

  .أنته قاصر بّدك وِصي: يقولون
أنا مولع يف الكتب ومولع : ]من لوحام[
 ،تريهال تقع عيين على مثني منهما إال اش ،يف التحف

  وقد يستنفذ قيمة ما اشتريته كل
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وما كان يف اإلمكان إال التقتري وإال اجلوع  ،ميزانييت
يف  »صـانِكه ييـدم  «على خطة صاحب جـامع  

  .إستنبول
ن قتناء ما يرافقه موليس مصايب يف هذا اال

  .حرمان فقط
إمنا تعا معي وشوفين شلون بّدي أدّخلـن  

ـ  كنت أخب ،عالبيت وأّمي فيه ايب متـا  ّين حتـت تي
 ،جمنـون : امساع زّفتا: وإذا شافنت يالطيف ،تشوفن

ليش ما بعرفك؟ مصاري اْملجانني بتـرو يف جمـاري   
لـك ابـن   و ،واهللا أنته قاصر بّدك وصي ،احلمامني

  ..ومن هيك وجر –كلب ال
أوقـع بـه   : قاّصـه : من العربية: ٔقأصص

  .الِقصاص
  .»املنت«وأمهلها 

 ،قاّصـة صاص واملالِق: ومصدره يف العربية
  .الْقصاص واْملقاَصصة: وهم يقولون

أطلقوه  ،من اصطالح النجارين: فالٔقاۤص
على العارضة اخلشبية تفصل بني لـوحي البلـور يف   

  .وقد يكون للمنفذ عدة قاصفات للتزيني ،الشّباك
  .انظرها. أو الكاّصة: ةاصّٔالٔق

  .القاطع لألمور احملكم هلا: عربية: القاِضي
اكم الشرعي واحلـاكم  احل: وهو يف عهدنا

  .القانوين
  .الُقضاة: واجلمع

  .رئيسهم: وقاضي القضاة
  .ممثل احلق العام: وقاضي النيابة
  .وقاضي اإلحالة

ويسـمى حاليـًا    ،سـتئناف وقاضي اال
  .املستشار

  .وقاضي النقض
  .القاضي االبتدائي

  

طلحام احلديثة من مص: وقاضي التحقيق
  .مبعىن املستنطق

  .ذلكوالقاضي املساعد ك
: وزعم بعضهم أن كلمة القاضي من اليونانية

  .كرتيس
  .َقِدي: ويف السريانية والكلدانية

ك ر القاضي داخل احملكمة يف املمالوكانت دا
  .ومنها حلب ،اإلسالمية
  .القاضي: ١٧٠ص" اإلفرنج يف حلب"انظر كتاب 

  .٢٤٨ص ٦ج: واية األرب للنويري
  .اِضي لكل فقيه زيديگال: واليمن تقول

 ،واستمدت الفرنسية القاضي مـن العربيـة  
  .CADI: فقالت

 CADI: فقالـت  ،واستمدا اإلنكليزية منـها 
  .أيضًا

فقالت ،اإلسبانية منها اواستمد :ALCADE.  
قاضي: فقالت ،التركية منها اواستمد.  
فقالـت  ،الرومانية من التركية اواستمد :

CADIU.  
 :واستمدا القرواطية من التركية فقالـت 

KADIJA.  
: واستمدا البلغارية من التركية فقالـت 

KADIA.  
 ،واستمدا اليونانية احلديثة من التركيـة 

  .KADHIS: فقالت
  .القاضي راضي: يقولون

إذا . عيد املاضي يا قاضي: ]من كمام[
أبـوَّا  ! كان جوزي راضي أش فضولك يا قاضـي 

فالن حبكي قّد القاضي ! راضي وأنته مالك؟ ياقاضي
. قاضي االوالد شنق حالو. ْعزول واخلوِري احملرومامل

كلب القاضي مات كل اخللق طلعـت وراه وملـا   
راح فالن ْيحاسب . القاضي مات ما حدا طلع وراه

مضى يبول على تصـور أن مـن   : يريدون(القاضي 
  يبول عليه دين ملزم
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أشـو اخلـرب؟   ). ى القاضيبأدائه ذلك أن يبول عل
  .قاضي عرب

أو إذا صّح  ،فالن ببلع شاش القاضي: ]كناياممن [
  .للو شاش القاضي ّفو

أطلقوها على كل مـن  : قاضي احلاجات
كما أطلقوها على  ،يقضي حاجات الناس دون أجر

دفني كان إىل عهد قريـب قـرب األشـرفية وراء    
وملا وسعت البلدية الشارع هدمته ونقلـت   ،اجلامع

ّبارة نقلت كل وملا بنيت الع ،رفاته إىل مقربة العّبارة
وتـوىل دفنـها    ،احلني كومةعظامها إىل مقربة الص

  .درعوزي
ورد اسم قاضـي احلاجـات يف حاشـية    

 –وامسه الشيخ أصـالن   ،٧٥منظومة الشيخ وفا ص
خملفات الشيخ عبد الـرمحن  كما قرأت يف دفتر من 

  .احللوي
ويف كربالء أطلقوا اسم قاضي احلاجات على 

  .حاجات الناس العباس بن علي ألنه كان يقضي
مـات سـنة    ،من قضاة حلب: هقاضي زاَد

١٥٨٠.  
وكان يف الرومّلي قاضي آخر يسمى قاضـي  

  .زاده
لقب كمي أطلقـوه علـى   : ةقاضي الزباۤل

  .جلواز البلدية
من الرتب العلمية يف اجلـيش  : قاضي عسكر

 ١٣٦٢أنشأ هذه الرتبة السلطان مـراد سـنة    ،العثماين
  .هجرية

  .٣٢٧ص: وريةانظر التذكرة التيم
الرومّلي يقضـي بـني   وكان قاضي عسكر 

  .املسلمني فقط
وكان قاضي عسكر األناضول يقضي بني غري 

  .املسلمني
  كتبها األتراك على التركيب : قاضيعسكر

  

يقع بـني  : ]من أحياء حلب[ :وجيوز فكها ،املزجي
فون دكان سكنها قاضي عسكر امل ،اْملشاطّية والّربية

وعلى ميني الواقـف علـى    ،يف جامعها فسميت به
  .»قرب قاضي عسكر«: الضريح حجر كتب عليه
أطلقوه : اصطالح العدلية: قاضي القضاة

  .على رئيس القضاة
 عثماين امسه قنرب كان قاض: قاضي ٕقْنربٓو

  .متكربًا فضربوا املثل بكربيائه
  .انظرها. نرب والقنربة وتقنرباملق: وبنوا منه
. من البناية الطبقة: اتق: من التركية: قاط

  .القاطات: واجلمع
  .KOT: ويف القبطية
 ،البّغال: قاطرجي: من التركية: القاطرجي

وملا كانت معظم دواب القوافل من البغال لقوا غدا 
بضائع والسري ا َمن عمله محل ال: مدلول القاطرجي

  .إىل بالد أخرى
  .القاطرجّية: ومجعوه على

  .وبيت القاطرجي يف حلب
  : ]ممن أهازجيه[

  عسكر عسكر جندرمه  طرجي طرجي قاطرجي
املركبجي مـا مبـوت إال   : ]من أمثاهلم[

  .بالبحر والقاطرجي ما مبوت إال بالغربة
شـرقي  : ]من أحيائهم[: كرم القاطرجي
  .حلب كان منذ مدة كرمًا

وضعها سعيد الشـرتوين علـى   : القاطرة
  .LOCOMOTIVE: كلمة

  .ومنها قاطرة ديزل
اخترعت سـنة   ،بائيةومنها القاطرة الكهر

١٨٩٥.  
  قاطع اخلط: يقولون: ٔقأطع
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  ق                            
  ،اخلط      العموديد ــ س األفقي 

  ع         
  .عرب من أحد نقاطه واجتازه: يريدون 

  .وهم سّكنوا ،َتقاطع: ومطاوعه
  .ع أو ْمقاَطعدرب ْمقاۤط: ويقولون
: ربيةع ،زعل مّنو وقاطعو: يقولون: ٔقأطع

  .ك زيارته أو مكاملته أو مكاتبتهتر: قاطعه
ومن عادة األوالد إذا تقاطعوا أن يعقـف  

  .كل منهما خنصره ويشبكه خبنصر رفيقه مث يفصمه
من : قاِطع الطريق: من العربية: قاطع طريق

  .يسلب السالك يف الرباري
  .قّطاع الطريق: ومجعوها على

كان ُيقطـع الطريـق لـيًال يف     ونعهد أن
  .بحل

نبذة من ذكريايت عن بالد «جاء يف كتاب 
يكثر قّطاع الطرق مـن البـدو   :  »ألف ليلة وليلة

  .وغريهم خارج حلب
اليومة مالنة اخلانـات  : يقولون: ةالقاطعيّۤ
أصلها  ،على البيع والشراء: يريدون ،مسنة عالقاطعّية

مث استعملت يف  ،فيقطع النسيج ،بيع النسيج بالذراع
  .البيع مطلقًا
من قرى حلب يف منبج  ،أو قاطمه: ْطمْهقا

. فيها حمطة سكة احلديـد  ،وأخرى يف جبل األكراد
مـن   :١٩٠ص ٣٨س: قال األب أرملـة يف املشـرق  

  .الرماد: اقطۤم: األرامية
أطلقوها على الدود الذي يفقس : القاطوع

كأمنا قطـع   ،يف الطحني وغريه إذا فسد مبرور الزمن
  .واجتاز مدته صاحلًا
قوطعت احلنطـة وقوطـع   : ه فعلوبنوا من

  .قوطع: انظر.... اجلوز و
زيت القاظ : غاز ياغي: من التركية: القاظ

  .الفرنسية GAZعن 

  .ازگ: ويلفظها األتراك
كاز أو زيـت  : ويف محص ومحاة يقولون

لو لزيت الزيتـون والزيـت   الزيت احل: يقابله ،كاز
  .النبايت

طوم يف وكانت حلب جتلب القاظ من بـا 
  .كل علبة تنكتان روسيا يف

  .ملبة قاظ: يقولون
إذا غّنى أحد وكان صوته : ]من كنايام[

 ،حيرقـه القـاظ للتنـدر   : أي ،قاظ: كريهًا صاحوا
  !آه: يومهون أم يقولون

القاظ والكربيـت زمـوا   : ]من أمثاهلم[
  . العفاريت

قصيدة  ١٩١٣ونظم الياس مسابكي سنة 
  : جاء فيها ،زجلية يف الغالء

  احلمد ْلَله ماهو غايل  !ظ آه يا خايلزيت القا
  ربـبسعر القرفة والعن  ملتـقالبا م يبيعوه ـع

أرض قرب جوشن سّيجتها : *الكازخانة
خارج البلدة وقرب اخلط  البلدية وجعلتها مستودعًا

يان وملا قرب منه البن ،ملادة صاحلة لاللتهاب احلديدي
  .هدمته وغدا أبعد إىل اجلنوب
خانة سجنًا موقتـًا  الكاز كما اختذت من

فإذا راجع  ،للكالب الضالة تصرب عليها بعض األيام
 وإال صاحبها استحصل على رخصته من البلديـة، 

  .ّمسوه ودفنوه يف أرض الكازخانه
  .ب العقوروهناك سجن للكل

: قازان: من التركية ،أو القازان: القاظان
  .املرجل ،ر الكبرية للطبخ ولغريهالِقْد

  .قزغان: ركيةوأصل قازان يف الت
  .القاظانات: ومجعوه على

  .القازاجني: ومسوا صانعه وبائعه
  .القازاجنّية: ومجعوه على

                                                
  .قازخانة: هكذا كتبت وحقها أن تكتب - *
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  .جني يف حلباوبيت القاز
وط يف من مهلبيات األرنـاؤ : ٔقأظان دييب

يقشطون مـن  : يريدون ،أسفل الِقدر: إستنبول مبعىن
  .قعره ما تفحم من اللنب
مـن   ،ظاية أو القوظايأو القو: القاظاية

قيق جدًا تغطي ـا املـرأة   نسيج ر: قوزه: التركية
  .رأسها

  .القاظايات أو القوظايات: ومجعوها على
نزلوا الغّطاسـني لقـاع   : يقولون: القاع

 ،ايتـه : حتريف قعر البحر أو النهر أو اجلب ،البحر
  .أسفله

األرض السهلة : أما القاع فمعناه يف العربية
  .واآلكاماملطمئنة انفرجت عنها اجلبال 

 ،أساسه: قاعدة البيت: من العربية: ةالٔقاْعۤد
الضابط أو  ،القانون ،ما يقوم عليه: قاعدة كل شيء

  .مر الكّلي ينطبق على جزئياتهاأل
  .وهم أمالوا ،القواعد :واجلمع

  .قاعدة وقواعد: واستمدت التركية
  .ورديةومثل التركية الفارسية واأل

لطيارون عاد ا ،القاعدة العسكرية: يقولون
وفالن قاعدة خّطو تركية وأبوه  ،إىل قواعدهم ساملني

  .قاعدتو فارسية وعمتو قاعدتا مغربية
وهم  ،ساحتها: قاَعة الدار: عربية: الٔقأعة

لبًا استعملوها يف الغرفة الكبرية العالية ذات قناطر غا
  .هي ندوة الدار ،حتمل قبتها

  .»ديواخنانه«: واألتراك مسوها
  .اتالقاع: واجلمع

: ١١٢ص »الفن اإلسالمي«جاء يف كتاب 
لوفة ودمشق على السواء كانت القاعة مأ يف حلب«

إىل  –بـال ريـب    –وهي ترجع  ،يف الدور اخلاصة
  كلها : مقسمة باملثل إىل ثالثة أقسام ،تقاليد قدمية
  

وجمهزة جتهيزًا حـافًال بـالكثري مـن     Tعلى شكل 
  .»بالفسيفساء احلجرية ومبطنة احليطان باخلش

قاعة  ،قاعة احملكمة: ]من تعبريام احلديثة[
  .قاعة احملاضرات ،اجللسات

أم القمباز اْملطّبع صار ال : ]من كمام[
  .قاعة وْمرّبع

  .املربع: انظر
ع بقاعة متل الشاعل مشۤا: ]من تشبيهام[

  .العميان
قاعة كانـت منـذ   : ت ٕمٕشْمشانة بۤيقاۤع

سـيقى املوسـيقار   القرن الواحد يدرس فيها فن املو
  .مشمشان

مسيت ا القاعة العليا مـن  : ة العرشقاۤع
منها يطل امللك أو القائد على معركـة   ،قلعة حلب

  .ومنها تصدر األوامر إىل حاميتها ،حصار القلعة
أعيد اآلن سقفها وجيري إعادة زخرفهـا  

  .الذي يعّد من آيات الفّن الشرقي
 حتريـف  ،وتلفظ قافها مهزة ممالـة : ىۤعقۤا

: يريـدون ـا   ،قاعدة يف هلجة يهود حلب خاصة
  .مو قاعى: ونقيضها ،موجود

مو قاعى أن صاحب الدار : يومهون بقوهلم
دًا لئال يتجاسر أحد على هو يف الدار لكنه ليس قاع

  .دخوهلا
ويزعم اإلسالم أم حذفوا داهلـا نكايـة   

  .،وعطى معو أخا: ومثلها ،مبحمد
ن تـنني  يزعم اإلسـالم أ : ]من تندرام[

وويـن؟   ،ماليهود عّبو بّطنت عرق وراحوا ليسكروا
ببستان احلجازي اللي هّلق صار قسم ماحلديقة العامة 

وبركوا لك حتت سجرا عزيق النهر وفرشـوا   ،مّنو
  :بزرات مازة حمرمة وكّتوا فيها شوية
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  ىوأنته بصحتك ياموۤش ،وبصحتك يارّفول
  :والتفت رّفول وقال

  شىأنته بتعرف بتشعر يامو
 كاناإي ي -
 هات ّمسعين -
    ... إذا كان حبييب قاعى جنيب -

 بكون حبييب قاعى جنيب          
  ...كان مو قاعى جنيبوان 

  بكون مو قاعى جنيب      
وهّلق بّدي أّمسعـك   ،عظيم عظيم يا رّفول -

 شعري أنا وبّدي أطربك
 .هات -

  ..إذا كان حبييب البس قمبازو: )بعد فترة(
  بكون حبييب البس قمبازو    
  ..س قمبازووان كان مو الب 

  بكون مو البس قمبازو
ن واحد مسلم كـان  منو مسع شعرن؟ مسع
قام هاملسلم وكشـف   ،عالسجرا الكبرية اللي فوقن

  شخ عليهن: قمبازو وشّر
أجا ونظم ضبط  ،كوا للقّلققاموا اليهود ش

  .وبعتو
ويف اليوم املوعود للمحكمة حكم احلاكم 

  جلزا النقديعاملسلم باحلبس مدة طويلة وبا
 هادا حكم كتري قاسي ،أنا مظلوم! سيدي -
 نعم قاسي ألنك قّصرت كتري -
 مافهمت -
ألّنك شخيت عليهم وما ساويت الكبرية  -

 .عليهن
امسـه مـن    حرف القاف مستمد: القاف

  .الكنعانية مبعىن األذن
  إذا :  -على حّد تعبري اجلفر : يقولون

  

: يريـدون (حكم امليم عالقاف القوش وال ختـاف   
القـول  : ويريدون بالقـاف  ،الفم: التّم أي: بامليم

إذا صار جمال للقـول  : يريدون ،التكلم: واللقش أي
  ).فقل وال تتهيب
يصـيح  : من مفردات صناعة احلبال: قاف

: من يفتل احلبال يف البلغة على مدّور دوالب الفتـل 
: وهي خمتصر اوقاف ،توقف عن اإلدارة: يريد ،قاف

  .األمر من وقف عندهم
: قالوا«: »مراصد االطالع«يف : بل قافج

 ،قوقـاس « ـوالذي مسوه ب هو اجلبل احمليط باألرض
  .اليونان والرومان والفرس »كوكاز« ـأو ب

 ،جبـل : الفارسـية  »كوه«وأصلها من 
  .األبيض: التترية »قاز«أو  »كاز«و
  .البن إياس" بدائع الزهور"كتاب  انظر

  .قو قاف جبال: ٢٩٧ص ٧س :وانظر املقتطف
  .٩٧٢ص ٢الد: وجملة العصور

  .١٠٦ص: والتذكرة التيمورية
احلّية ما بتموت شقد ما : ]من اعتقادهم[

  .كربت حىت جيوا املاليكة ويزتوَّا ورا جبال قاف
القّفة الواسعة : القاِفعة: من العربية: الٔقاْفٔعة

ها على نافذة يف وهم أطلقو ،األسفل الضّيقة األعلى
تراها  ،حتت ضيقة من فوقمن  السقف تكون واسعة

  .يف أسواق حلب املقببة فتظن نفسك تسري يف نفق
  .القاْفعات والقوافع: ومجعوها على

مث  ،الراجعة من السفر: من العربية: ةالٔقاْفۤل
  .قة إىل السفرلمسيت ا املنط

قة مبعىن العائدة على التفاؤل لوتسمية املنط
  .ازةاملف: كما مسيت الصحراء املبيدة

  .القاْفالت والقوافل: ها علىومجعو
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  .َقفَال: ويف الكلدانية ،ٓقفٓال: ويف السريانية
ة من العربيـة التركيـة   واستمدت القافل

  .والفارسية
 ٣٠ص ٢ـج »وثائق تارخيية عن حلب«ويف 

كانت ست قافالت خترج : ١٨٣٧ – ١٨٣٥سنة 
سنويًا من حلب إىل بغداد أعظمهـا كـان يعـّد    

 ،٦٠٠٠إىل  ٥٠٠٠مجل وأحقرها مـن   ١٢٠٠٠
ومن مث كان عدد اجلمال اليت خترج من حلب سنويًا 
حنو مخسني ألفًا ما عَدى اليت كانت تسافر إىل دمشق 

  .وبريوت وكردستان وآسية الصغرى
بال قافة : يف معرض التهكم: يقولون: ةالٔقاۤف

 ،فّتح عينك أنا مرت األونباشي ،بأنا خّدامتك حمسّۤ
  : وفيها أربعة مذاهب

إىل  »املـنت «رجعها الشيخ أمحد رضا يف أ -ً ١
الُبهتان يرمـي بـه الرجـُل    : ) العربية( »التقاِفي«

صار يأخـذ  : )مث قال يف تقّوف يف الس. (صاحَبه
مث قـال يف  (يقول له قل كذا وكذا : عليه كالمه فيه

ال : كـالم َبـال قافـة أي   : والعاّمة تقول: )احلاشية
 .يؤاخذ عليه صاحبه

د تيمور باشا إىل القافيـة يف  أرجعها أمح -ً ٢
 . منظوم الشعر

القافية : »َبال قافية«: ٧قال يف كناياته ص
 ،عندهم ما يقال يف التندير املسمى عندهم بالتنكيت

وهذه اجلملة قد يعترض ا كالمه إن كان فيه مـا  
 ،إين ال أقصد بـذلك : يتوهم منه املزاح والتندير أي

  .المجّر إىل هذا القول سياق الك وإمنا
وقد أجاد الصفدي يف قوله يف من يسـرق  

  : شعره مجلة
  البّد أن –ياموالي  –إن كان 

  تأخذ شعري مجلة كافيه     
  قافية البـيت اّطرح لفـظها

  وقم خذ الكل بال قافيه     

القافية يف لسان عـوام  : وقال أمحد أمني -ً ٣
يريـد   »بال قافية«: فقوهلم ،املصريني نوع من املزاح

 .ميزح بل جيد أنه ال
ونرى حنن أن األصل يف معناها أن يهجو  -ً ٤

شاعر قبيلة فيجاب عليه بالوزن نفسـه وبالقافيـة   
وعلـى   ،»نقائض جرير والفرزدق«كما يف  ،نفسها

لسـنا  : يريدون ،بال قافة حتريف القافية: هذا يقولون
إمنا كالمـي   ،يف معرض اهلجو والرد على هذا اهلجو

 .طبيعي
توافق احلروف : القاِفَية: ن العربيةم: ةْفۤيالٔقا

البيت مع توافـق احلركـات   يف املقطع األخري من 
  .والسكون

  .لقوايف والقاْفياتا: ومجعوها على
  .الروّي أيضًا: وتسمي العربية القافية

والشعر الشرقي القدمي كله يلتزم القافية يف 
: أو كما قال يل صديق ،القصيدة يعدها مصّب النغم

ش الشعر يرى من ألـف الطربـوش أن   شّرابة طربو
أال تـرى ذَنـب    ،*مبتورًا طربوشًا دون شّرابة شيئًا

  .الدواب
لقدمي الشـعر  ويستثىن من الشعر الشرقي ا

  .الياباين بال قافية
  .مث يستثىن املوشح يف األندلس

  .وقد خرج عنها بعض املعاصرين
  .شعر األوريب القافية من العربيةواستمد ال

واحد عصري عم بسّمع  :]من تندرام[ 
  : رفيقو شعرو

  وصلت املي ركبتا  نزلت عاملي ليزا 
  ليش ما ساويتا عالقافية؟: قال لو صاحبو

  .ماكانت املي كافية: جاوبو
اهللا  ،جابا عالقافيـة  ،واهللا: ]من كالمهم[
  .يعطيه العاْفية

                                                
  كذا يف األصل - *
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  .الغراب: قٓوق: من السريانية: الٔقاق
  .القيقان: ومجعوها على
 ،أصـوات الغربـان  : القأقأة: ويف العربية

  .القأقأء: ومثلها
  .٢٤٣ص ٢٨س: انظر املقتطف

  .الغراب: ٢٠٩ص ١٠ج: وانظر اية األرب للنويري
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

يشخ عليه قاق بال دنـب  : ]من كمام[
) يعتقدون أن سلح ما ال ذنب له يكون مفروشـاً (

أبشـع  . اقّمساقّية بلحم القاق وملوخّية بلحم البـزّ 
اللحم حلم القاق وأبشع الرجال البحلف بـالطالق  

 لـيش : قالوا للقـاق . وأبشع النسا البتّطر بالسقاق
: قالوا للقـاق . األذى طبع: بتنشل الصابونة؟ قال لن

أجـا مالصـقاق   . بنوجيب أكوس ولد را جاب إ
  .وخطف لو قاق

ال يؤكـل  : أي(فالن قاق : ]من كنايام[
 القاق لّسع). مث هو حريص ن خريهال يستفاد م: أي

  ).أي ما صار الصبح(ما حلس دنبو 
 متـل . متل القاق األبلق: ]من تشبيهام[

  .قتال القيقان عكشك بيت اجلريان
 –حىت القاق بدعي لرّبو : ]من اعتقادهم[
  .جييب مطر –ملا بصيح 

! قاق قاق: يهزج األوالد: ]من أهازجيهم[
امـي وأّمـك   أبوك احلر! قاق قاق ،نّشال الصابونة

  .انونة
يف اصطالح الالعبني يف الـدٓوش  : الٔقاق

الل مبعىن الدور الرابـع يف  گوالنصارا والالعبني يف ال
ولعلها من التركية  ،مل جند هلا أصًال ،اللعب املشترك

لقد جـاء   ،يَتاض فقد نس: أي ،اض وقم: مبعىن
  .دور مباشرتك اللعب

صون : ويؤنس بأنه تركي مصطلحهم فيه
  .انظرمها. واإلينج

  

ية فالن وقـاقييت  ققا: وبنوا من القاق قوهلم
  .الدور الرابع بعد ثالثة لعبوا: أي

خباف جيي ويعمل لنا : يقولون: *ٔقأقازاغا
: وقاقـا  ،الصارخ كنقيق الغربان: يريدون ،قاقازاغا

  .حكاية صوا
  .مهيالئ »قاقا« ـفإتباع ل »زاغا«أما 
وديكنا بقـاقي   ،الديك قاقا: يقولون: قاقا
وجيجتنا اْملَلْقٔوطة عم بتقاقي متل ما  ،من وچ الصبح
: قاَقت الدجاجـة : عربية ،بّدا تبيض ،قاقت امبارحة

  .صّوتت
  .وهم سّكنوا ،اُملقاقاة: صدرملوا

  .نصيب الغراب: َقْوِقي: ويف السريانية
أكـرب  : ياما كنت أنا أمسع وحيد سرييس

ة بعيدة املَدى لّعيب شطرنج يف حلب عندما يدّبر لعب
 ،لّسعك عم بتصوصـي : تنتهي بالفوز يقول خلصمه

  وين َلتقاقي؟
. مطرح ما بضت رو قاقي: ]كمام من[

  .بتقاِقي عّنا وبتبيض بّرا
  .مصطلح الالعبني: القاق: انظر: ةالقاقيّۤ
حكم به : بكذا ،تكّلم ،تلّفظ: عربية: ٔقال
تـرى  اف: قال عليه ،َرَوى عنه: قال عنه ،واعتقد فيه

  .اجتهد فيه: قال فيه وعنه ،خاطبه: قال له ،عليه
  .قول: واألمر من قال عندهم

  .القٓول: وهم يقولون ،الَقْول: ومصدر قال
  .املقال: »قال«ومن مصادر 
ولـدى   ،وهم أمالوا ،اَملَقالة: ومن مصادره

  ،وَمقإلْتنا ،َمقاْليت: اإلضافة

                                                
  .أغازاغا: وقد يقولون - *
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 ،تو وَمقاْلتـا وَمقال ،وَمقالْتكن ،كوَمقاْلۤت ،وَمقاْلَتك
  .وَمقالنت

  .انقال للمطاوعة: وبنوا
يد العارفني ِس –ماشا اهللا  –أنته : يقولون

  .مابّدو من يقول لك
  .وهو تعبري سرياين ،لبوقال يف ق: ويقولون
  .ان شا اهللا: منقول: ويقولون

وإذا حّرك العب الطاولـة حجـرًا وأراد   
  .أش قالت؟: الرجوع قال خصمه

: نيا كل واحد بقـول الد: ]من أمثاهلم[
. الكلمة اللي ما بّدا تنفد حسرة بقلب قايال. يانفسي

 –وساد هذا املثـل  (أهل أّول ما خّلوا شي إال قالوه 
يف سـورية ولبنـان وفلسـطني     –على لفظ يدانيه 

َبدعي على ولدي ). والعراق والكويت وجند واجلزائر
وال َبقـول   ال تقول يل. آمني: وَبدعي عاللي بقول

  .آل قلَبك بدّلكلك اس
كل الناس سـوا  : قولْبال: ]من كمام[

متلـو  : الَبشوفو من بعيد بقول. ودوا ويباله بداء مال
  .ل وبفعلالكالم عاللي بقو ،َبريد

متل ما بقول املّعلم بقول : ]من تشبيهام[
  .كل مني بقول يا نفسي: متل يوم القيامة. األجري

نب قرأ إذا ام أحد بأنه ج: ]من كنايام[
  .ٕوَلك: ْفالن بقول للَفَلك. ﴾قل هو اهللا أحد﴿

هالشي ما عليـه  : يقولون: ]من اكتفأهم[
  .قول مالمة: أي ،قول

ال تقطع َدَنب جحشـك  : ]من حكمهم[
. قّصـرتو : طّولتو وهادا ْبقول: هادا ْبقول: بني تنني

وسادت هذه (إذا قلت ال ختاف وإذا خفت ال تقول 
يف سـورية ولبنـان    –ا على لفظ يدانيه –احلكمة 

  ).والعراق ومصر
يـاحّج  : إذا احتجت للكلب قـول لـو  

  .! كلب

أعوذ باهللا من قولة  –أنا : ]من متچكام[
  .-أنا 

فعـالن اسـتعمال   : عربية: القال والقيل
  .ما يقوله الناس: استعمال املصدر

أش لك يف القال والقيل؟ : ]من كالمهم[
مالقـال  أش بطلـع  ). أش لك يف قال وقلنـا : أو(

  .والقيل؟ هاملسألة فّيا قال وقيل
  . انظرها. الووزأو الق: ووزالقاال
مـا يتخـذ   : القاَلب: من العربية :بقاۤل

ن وزجاج دمنوذجًا حيتذى حذوه بالصب فيه من مع
ومـن جلـد    ،الطربوشوطني ومن نسيج كقالب 

  .كقالب األحذية
  .القوالب: واجلمع

وأطلقوا القالب أيضًا على مـا كـان يف   
قالب صابون وقالب جـنب  لقالب كقالب سكر وا

  .وقالب بوز
: والعربية استمدت كلمة قالب من اليونانية

KALOPOUS .طربوش : فعل قٓوَلب: وبنوا من القالب
تعمل أخـريًا مـن الطربـوش    وهو ما اس ،مقوَلب
  .العزيزي

  .اَملقولبة: ومصدره
  .ب للمطاوعةْتقول: وبنوا من قوَلب

 ،َلب من العربيـة واستمدت الفارسية القا
  .قالب: فقالت

: فقالـت  ،واستمدت الرومانية من التركية
CALUP.  

  .KALUP: فقالت ،ومثلها القرواطية
  .KALEUP: فقالت ،ومثلها البلغارية
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  .١٤٦ص ١س: انظر جملة امع العلمي العريب
  .القالب هّوه الغالب: ]من أمثاهلم[
بصـّب  : متل مبَعر املعز: ]من تشبيهام[

  .من غري قالب اللگ
  .انظرها. أو القْلبق: القالباق

اصطالح تركي لتناول الطعام : قالٕدر قٓوي
بأن يرفع الصحن الذي أكل منه ويوضـع صـحن   

ارفع : ومعىن قالدر قوي ،جديد يصب فيه طعام آخر
  .توهي طريقة مدنية ساد ،ضع

أش : سألوا چراغ الباشـا : ]من كمام[
  .اهن قالدر قويعّش: عّشى الباشا ضيوفو؟ قال

على من أساء ويعتذر ] من دعائهم[: ةالقاۤل
: تقول لك قالة وْجناَبك بّطالة: بكلمة قال وقلت للو

يدعو عليه أن ميوت ومتشي يف جنازته النّدابة كما يف 
  .حتريف قائلة الندب: فالقالة إذن ،جنازات البدو

وتلفـظ   ،غـالوش : من التركية: الٔقالٓوش
: عـن اليونانيـة   GALOCHE :عن الفرنسية ،الوشگ

KALOPOUS :لبس فوق البوتني ليقيـه مـن   حذاء ي
  .الطني

  .القالوشات: واجلمع
: الُقالع: من العربية ،عأو القٓولۤي: القاُلوع

بثرات تكون يف جلدة الفم واللسان مـن الطيـور   
والدجاج يرفقها احلّمى ويسقط منه ريشها مث املوت 

  .وهو من االمراض املعدية ،غالبًا
أطلقوها على الوعاء املعدين ذي : القالول

األنبوبة املفتوحة األسفل متأل حبب البـذار وتـربط   
وملا يسري الفّدان تلقى البذرة بعد البذرة منه  ،بالفّدان

  .ملية احلراثة والبذر يف آن واحدفتجرى ع
  .اجلّرة والزمر: أيضًا ن القالولويسمو

  
  
  
  

  .ليلالْقوۤا: ومجعوه على
اجلّرة : )العربية(ّلة قالول من الُقأن الوظّني 
  .العظيمة والكوز
على : وجمازًا ،وقف ،انتصب: عربية: قام

 ،ثبـت : مـن واحلق والعدل واأل ،دام وثبت: األمر
 ،شـرعت : الصالُة ،راقبه: على األمر ،تواله: باألمر

  .ظهرت: القيامُة ،اعتىن به: بشأن فالن
أخـذ  : قام يفعـل : ويكون فعًال مساعدًا

  .يفعل
: وهم يقولـون  ،القيام والَقْوَمة: ومصدره

  .ةالقيام والقٓوۤم
. ٓقـم : ويف السـريانية . َقـم : ويف العربية
  .اشتريت الربتقان بستني قامي: ويقولون

، قام يضـربين  ،قام يسبين: ]من كالمهم[
 ،...و قعد يسبين، قعد يضـربين : ومثلها(قام يعّيط 

ـ  ،...)وأخد يضربين و ،وأخد يسبين م ۤيت قـا البۤي
الصف أو املدرسـة قـامي    ،ةعۤدة قۤاقاْيۤم البلد ،داۤعۤق

قـام   ،قامـت احلـرب   ،ة ما بقوم أمرۤكهۤي ،قاعد
وقـام   ،قام باخلطبة تيتجـّوز  ،قام بعملو ،مبشروع
قام دلو وبعـدا   ،ولّسع بّدو يقوم بالعرس ،بالكتاب

قـام   ،قـام ْبواجبـو   ،قوم لعندي ،قام باس شواربو
البقوم بّكـري بكـون    ،َعَلّي أنا قمت باللي ،بوعدو

ما مسعت بقومة الَبَلـد؟   ،صحتو كويسة ورزقو كتري
ملا مسع أّنو إبنو عم بلعب قمار قّوم الدىن أو قامـت  

نٓوم  حط إبنو يف املدرسة ،قيامتو أو قّوم القيامة عليه
  .َهّيه قوميت ماجلوق ،قٓوم

:  ٦٨ص ٢ـج »وثائق تارخيية عن حلب«يف 
  .»حدثت قومة البلد ١٨٥٠يف خريف سنة «
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لو ْمحّبة العرس تدوم كانت : ]من أمثاهلم[
  .اللي إلو ّمت وزلعوم الزم يقوم .القيامة ما بتقوم

حدا  عند نقش ْكفوٓفن ما: ]من كنايام[
  !وعند بالويّٓن قوموا ياأهاليّٓنْبشوٓفن 

إن قعد ما ببّين وان قام ما : ]من كمام[
كالكما : أي(ت عّنو ما قامت عّنك إال احنّط. بزّين

قام الدّب لريقص قتل ). يستحق أن يصفع بالصرماية
أهل إدلب ما بقوموا إال ْبَجَمل ومـا  . لو سبع تنفس

. غيف والقاعد برغيـف القامي بْر. بقعدوا إال ْبَجَمل
وقت . إجرا قام السلطان حيدي خيلو مّدت اخلنفسۤا

يقـول يل  ! يـاريب . دّق التوم كل الصبايا ما بتقوم
قمنا من كّخ وقعنـا  . قومي اسقيين ألشرب: يديس

  .م لويف كوّۤ
  .قوم ارحال يا مري الشام: ]من شّديام[
  .الدنيا مع القامي: ]من حكمهم[
قـيم  : ويقولـون  ،ْبِقيم: واملضارع: قام

 ،هالشغلة من بالك وان ما قمتا جبيـك وجـع راس  
 :استعملوا قام الشيَء مبعىن أزاله أخذًا من أقام الِعَوج

  .وهم أطلقوا ،أزاله
  .انقام للمطاوعة مبعىن أزيل: وبنوا منها

مقيـوم مبعـىن   : ويقولون يف اسم مفعوهلا
  .مقيومة: واملؤنث ،ُمزال

فالن ما حبسن يقيم إيـدو  : ]من كالمهم[
قيم مـن  . قيم أبوك حط أبوك. عن إجرو بال أجريو

ال تقـيم عينـك   . قيم إيدك عّنو. جيَبك حّط بعّبك
قيم هاملصاري وحّطـا  . عة قاموا الَدق مانۤباللّعي. عّنو

  .يف جيَبك
َبَلـد  : مشي يف هالـدنيا : ]من كنايام[

  .تقيمو بلد حتّطو
  
  
  
  

الدوا بقيم العافية وبربك ه: ]من كمام[
  .حمّال

  : ]من شعرهم[
    ه وقيم الرّز عن باَلكاضرب ِشنيَن
  ولكن اخلان أدفاَلك ،البيت بيَتك    

ل الشيطان وحـط  يم عقق: ]من حكمهم[
  .عقل الرمحان
متل العصفور الواقـف  : ]من تشبيهام[

  .جرإعلى دبق بقيم إجر وحبط 
هالقنـدرة  : يقولون ،ْبِقيم: واملضارع: قام

من قام : وهالقماشة بتقيم يعلم اهللا ،ضيان بتقيم كتري
وهم اسـتعملوها   ، - قـام : انظر –العربية مبعىن ثبت 

  .ًالدام على االستعمال طوي: مبعىن
  .انظرها. قاميَجه: واستمدت التركية

شغل مصر بقـيم مـن   : ]من كمام[
  .عبكرا للعصر
حتريف قّومـه   ،قامو بسعرو: يقولون: قام

  .جعل له قيمة: )العربية(
  .قيم شي مقابيل شي: يقولون

  .من قامك بسعرو ما ظلمك: ]من أمثاهلم[
أقـرع ودقنـو   : قال لو: ]من كمام[
  .يم شي مقابيل شيق: طويلة قال لو
  .انظرها. أو القاَمه: الٔقاما
 ،هبغالبه يف القمار فغل: قامره: عربية: ٔقامر
يلعب القمـار ال  : يريدون ،عم بقامر: وهم يقولون

  .شرط أن َيِغلب أوال
قاَمه وقاما : من التركية: أو القاما: الٔقاَمة

  .آلة جارحة ذات حدين ورأس دقيق: وَقما
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  .كسة يتمنطقون اامة شعار اجلراوالق
  .القامات: واجلمع

  .اليمنيني واخلنجر املعقوف شعار
 »قامـه «وحدثين چركسـي أن كلمـة   

  .رائحة املوت: چركسية تعين
: قامة اإلنسان وقوامه: من العربية: ةالٔقاۤم

وهم مل يقيـدوا طولـه    ،ولهَشطاطه وحسن ط ،قّده
  .باحلسن

  .القامات: واجلمع
  .قومَتا:  الكلدانيةويف ،قومتٓا: ويف السريانية
  .قوَمه: ويف العربية

  .قامت: واستمدت الفارسية
تسـلم   ،تلج صار قاماتال: ]من كالمهم[
  .يل هالقامة

. قامة متل عـود البامـة  : ]من كمام[
  ...      قامتو بتسلِّي وبتحّلي و
معجم للِفريوزبـادي  أصله اسم : القاموس

كـل   ولشهرته أطلق األتراك امسـه علـى   ،ُمتداَول
وهم يف وهـم جـار   ،وترمجه سليم أفنـدي  ،معجم
  .إطالقه

  .القواميس: واجلمع
وكلمة القاموس العربية مبعىن البحر مـن  

  .OKÈANOS: اليونانية
. م.ق ١١٠٠ويف الصني قاموس ُأّلف سنة 

  .وال يزال حمفوظًا
اسم اثنني من مماليـك  : قاْنْصٔوْه الُغوِري

أوهلما  ،صركالمها كان ملك م ،اجلراكسة الربجيني
   ،ُخِلع عن العرش ،امللك الظاهر قانصوه الغوري

  
  
  
  

لطان سليم يف وثانيهما قتله الس ،١٥٠٠وتويف سنة 
  .١٥١٦مرج دابق سنة 

وتتكلم موسوعة حلب اآلن عـن الثـاين   
  :منهما

ويل إمرة حجابة احلّجاب يف حلب مث صار 
ولدى زحف السلطان سـليم إىل   ،سلطانًا يف مصر
لكـن حاشـيته    ،مصر جبيش عظيمحلب جاءه من 

مانه إىل حلـب  ونقل جث ،خانته وقتل يف مرج دابق
ثًا وملا وسع الطريق حـدي  »بايرم بابا«ودفن يف تكية 

  .ُهِدم قربه وزال مع األنقاض
  :وكلمة قانصوه من اجلركسية على ما يلي

  .األمري: مبعىن »خان«من كلمة  »قان«
  .خان :انظر

: مبعـىن  »ْصَوه« اجلركسية حرفوها إىل »ْشَوه«
بأن ُيعَطى : ابن األمري املرّبى على الطريقة اجلركسية

إىل أمري آخر يربيه والثاين يبادله كي ال يرىب الولـد  
بضم الغـني ال   »الُغوري«وكلمة . على دالل أبويه

كما وهم األستاذ عبد الوهاب عـّزام يف   –بفتحها 
بـأن صـححها    »جمالس السلطان غوري«كتاب 
مدينـة يف مقاطعـة   :  »ُغور«وهي الُغور و  ،بالَغْور

  .والياء ياء النسبة العربية ،جورجية
  .انظر كتاب جمالس السلطان الغوري

  .وتاريخ ابن إياس
  .٢٨٩ص: والتذكرة التيمورية

  .٦١ص ١٣س: وجملة احلديث
  .يت الغوري أحفاده يف حلب نعرفهموب

ومن أحفاده صديقنا احملامي األسـتاذ رائـف   
دعاين إىل بيتـه يف األنصـاري    ،قانصوهالُغوري أبو 

  : منها ،واطلعين على بعض خملفات قانصوه الغوري
 .شجرة نسب قانصوه الغوري حىت يومنا -ً ١
 أقٓيول يف »بايرام بابا«وثيقة وقضية لتكية  -ً ٢
 ،املدفونة يف التكيـة  وفيها ذكر أم السلطان ،أغيٓور

  .هجري ١٣٠٢وتاريخ هذه الوثيقة سنة 
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تاب مطبوع ط حجر يف مصـر سـنة   ك -ً ٣
سلطان سـليم مـع   التاريخ «هجري امسه  ١٢٧٨

 .البن َزْنَبل »قانصوه الغوري
مملوك قانصـوه  : وقفية خطية ملستدام بك -ً ٤
وحـارة   ،١٠٢٢وتاريخ هذه الوقفية سنة  ،الغوري
 .نب السراية القدمية مسيت بامسهامية جباملستد
طـوط  ديوان السلطان قانصوه الغوري خم -ً ٥

أنقل لك  ،والنسخة خطها جيد ونظيفة. ودون تاريخ
 : بيتني منه
  أنت غفار الذنوب    وناهكارگإهلي بن 

  أنت ستار العيوب  عيبمي نوزميه أو برمته
عدة فرمانات سـلطانية عثمانيـة تتعلـق     -ً ٦    

 بقانصوه الغوري
 ،مقياس كل شـيء : من العربية: القانون

من سياسية ومدنية الشرع الذي ينظم شئون اتمع 
  .قانون: عن الفارسية ،وجتارية وجزائية وغريها

األمر الكلـي ينطبـق علـى    : ويف املنطق
  .جزئياته

  .KANON: وقيل عن اليونانية
  .القوانني: واجلمع

: َقنوَنا: ويف الكلدانية ،ٓقنونٓا: ويف السريانية
  .النظام ،القاعدة

قـانون وقـانوين   : واستمدت التركيـة 
  .وقوانني

  .لها األورديةومث
  .لقانون الپولونية من التركيةواستمدت ا

 ،القانون املدين: ]من اصطالحام احلديثة[
  ...القانون ،القانون التجاري ،القانون اجلزائي

  .مصطلحات قانونية: ٣٣ص ٢ج ٧الد: انظر جملة اللسان العريب
  .ومنها القانون الطبيعي  

  
  

الكاهن تكفري يفرضه : ومنها القانون الديين
  .اهعلى املعترف خبطاي

    
طّبق  ،خبالف القانون ،خرق القانون: ]من كالمهم[

  .األمم الراقية بتحترم قانونا ،نعمل بالقانو ،القانون
ح حّط للطبخـة قانونـا مـاملل   : ويقولون

  .واحلمض ألّنو لكل شيء قانونٓو
  .قنوايت حارتنا ببعت ميتنا بقانونا: ويقولون
وسيقية وتريـة ذات  آلة م: عربية: القانون

عليهـا   ،صفة على هيئة شبه املنحرف القائم الزاوية
  .ناتئتني *وترًا يعزف عليها بكشتبانني ذايت ٢٨

ن آالت املوسيقا الشـرقية  ويعّد القانون م
  .الصرفة

  .ننيالقوۤا: على ومجعوه
  .القانوجني: العازف عليه ومسوا

  .القانوجنّية: ومجعوه على
الثاين الفارايب الذي املعلم : اخترع القانون

  .ومات فيها وصلى عليه سيف الدولةأقام يف حلب 
أي املعمول علـى   ،القانون: ومساه الفارايب

القانون والنظام الطبيعي من أن الوتر األقصر طبقـة  
  .صوته أعلى من األطول
  .انظر قاموس الصناعات الشامية
  .٣٢ص ٨عدد ٨س: وجملة األديب

قـانون   :من التركيـة : القانون چاويش
مأمور االنضباط يف اجليش كالشرطي بني : چاويِشي

كان له لوحة حناسية تـربط يف رقبتـه    ،العسكريني
وكـان يف احلـرب    ،مكتوب عليها قانون جاويشي

ميشي مـع ثالثـة    –كما شهدناه  –العاملية األوىل 
 ،جنود ليمسك الفارين من اجلندية ويربطهم باحلبالة

  .لدراهممث يفّك من وضع يف يده بعض ا

                                                
  .هكذا يف األصل - *
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مساها بانيها  ،قاعدة الديار املصرية: القاِهٔرة
جوهر الفاطمي القاهرة ألن الشروع يف بنائها كـان  
يف وقت أن بدا يف السماء كوكب يسـمى قـاهر   

  .الفلك
ك؟ وي املۤلن بقۤامنو حبۤس: يقولون: ٔقأوى

بنوا فاعل للمبادلة  ،هادا بكون حاطط دّمو على كّفو
  ).العربية(من َقِوي 

  .قوي: انظر
اللحم : قإورمه: تركية ،أو قاورما: قإورٔمه

يقطع ويغلى مث ميلح وجيفف للشتاء ليكون حلمًا لكل 
  .طبيخ

: قاوله مقاولـة يف األمـر  : عربية: ٔقأول
اتفـق معـه   : وهم يستعملوا مبعىن ،باحثه وجادله

  .ومبعىن تبادال الكالم ،ًا وبصّكرمسي
  .مالواوهم أ ،اُملقاِول: واسم فاعله

قـد  ووضع األتراك اُملقاوَلة لالتفاقيـة تع 
  .وتسّجل غالبًا يف كاتب العدل

هالشريكني عم بتقاولوا مع بعضن : يقولون
  .ووصالنة للشيطان الرجيم

 ،خالفه ،ضاّده: قاومه ُمقاومة: عربية: ٔقأوم
  .صّده: وهم يستعملوا مبعىن

  .اجليش عم بقاوم: يقولون
  .بتقاوم خمرزالعني ما : ]من أمثاهلم[

العسـكر طلعـوا   : يقولـون : الٔقاُووش
  .ىامللتَق ،احملّل: تركية: مالقاووش

  .واصطالحًا بيت العسكر
  .اويشالٔقٔواويش والْقۤو: ومجعوها على
قـاووق عـن   : من التركيـة : الٔقاُووق

  اصطلحوا  ،اوَّف والفارغ: كاواك مبعىن: الفارسية
  
  
  

  

  .ة كالكالها على القلنسوة الطويلعلى إطالقه
  .وايقاالقْو: ومجعوها على

ويلبس اليوم بعض الكهنة قلنسوة تشـبه  
  .من اجلوخ املبطن بالقطن املندوفالقاووق تتخذ 

ويف اليمن يطلقون القاووق الـذي يعـتم   
فوقه رجال الدين على النسيج املتخذ من القش يشبه 

  .ومثلهم يف احلجاز ،قش الطربوش املقلوب
  : وفيه ما يلي .٣٨١ص ٣٤س: انظر اهلالل

يفّصلها صانعها من جوخ أو غريه على ... 
وحتشـى بينـهما    ،وهلا بطانة وظهارة ،قدر الرأس

وهو  -: وسطح دائرا املماس ألعلى الرأس ،بقطن
فيخيطها صانعها ويلئم بني  ،عريض مدّور –الترس 

 ،الظهارة والبطانة بدروب فيها عديدة وأسالك حميطة
ب لطيفة جتمـع  ياطة وضروويف الترس نقوش من اخل

  .على زرها يف الوسط
وهذا القاووق كان يلبسه ويـتعمم عليـه   

  .الوزراء واألعيان بالشاش األبيضالعلماء و
وال يتقن التعميم عليـه إال أنـاس تلـك    

  .ألا تكون ندسة خاصة ،رتزقهمحرفتهم ومنها م
مو علـى  «اليوم فيقولون يف ] ويتندرون[

  .يمو على قاووق:  »راسي؟
 ،ياقاووق فوق قـاووق : ]من كمام[

تارة يسـرف وتـارة   : يريدون(ياحفيان وبالقرعة 
  ).يقّتر

هّزازين القاووق ما أكتٓرن : ]من كنايام[
 :٧ص »كناياتـه «قال أمحد تيمور باشا يف ! الزمان

: إحناء الرأس كثريًا إظهـارًا للتصـديق  : واملراد ّزه
  .مّسح له جوخ: ومثله قوهلم ،كناية عن التملق

ج البحِكـي احلـق بنعـوۤ   : ]من أمثاهلم[
  .قاووقو

  ويشلح ،زعموا أن الرّجال يأيت من عملو
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مـا بصـري    ،تيابو وحبط قاووقو فوق قاووق مرتو
  .املرا ما بترضى: العكس

مرة انعسر الرّجال وتدّين من مرتو : وقالوا
 ،شوّية مصاري وتأخر وما وّفاها حسـب وعـدو  

  .و حتت قاووقازا وحتّطل قاووق جوصارت تشي
ز قاووق متل مشـايخ  : ]من تشبيهام[
  .التركمان

  : ]من تندرام[
 شايفك مستعجل ،لوين رايح -
 معزوم عالعشا ،لعند فالن -
 خدين معك -
 أش بّدي أقول لو؟ -
 هادا قاووقي: قول لو -

  وبعد شوي شافن صاحب ،اتفقوا ومشيوا
 ن؟ن؟ لوۤيلوۤي -
 قاووقي واهللا أنا معزوم عند فالن وهادا -
 قاووق قاووقي: وقول لو ،خدوين معكن -

بعد ما فهـم   –وبعدو شافن تالت وطلب 
  ياخدوه معن –

 إي أش مّنا نقول لو؟ -
 هّوه بيعرف امسي -

  ومشيوا ووصلوا وسأل عن هالتالتة
 هادا قاووقي وهادا قاووق قاووقي -
 كمان منو؟ ) هلوا(وها  -
 مو قلت لكن بيعرف امسي؟ -

مسه الشوام من استمد ا ،البطيخ: القاوون
  .وبعضهم استمدوها من الشوام ،كيةالتر

سأل واحـد تركـي   : من األجوبة الغبية
  : شيخو
 جّنتده قاوون وارمي؟ -
  ﴾والشعراء يتبعهم الغاوون﴿: قرآنداه. يا -

  يف اجلنة بطيخ؟أ: سأله

والشعراء يتبعهم ﴿: يف القرآن ،نعم: أجابه
  .﴾الغاوون

 وهـذا لـيس   ،أنه مذكور يف القرآن يريد
اف گبال »الغاوون«مث قرأ  ،جوابًا عن سؤال السائل

. هادها إىل قاف قاوون اليت يقرب لفَظليصري من بع
أّنو كتري مالنـاس مـا    –! حيباياص –أنته بتعرف 

  .الشيخ التركيه عندن منطق؟ متل
ملك مصر من املماليك : قايتباي األشرف

ترك بنايات عديـدة يف مصـر    ،الربجيني اجلراكسة
أحسن السياسية مع العثمانيني ومع  ،دينةوحلب وامل

ة آالف ألف وأنفق على جيشه أكثر من سبع ،رعيته
  .هـ ٩٠١مات س  ،دينار

 ،جاراه يف القيـاس : قاَيسه: عربية: ٔقاَيس
  .قّدر: بني الشيئني

  .ْتقايس للمطاوعة: وبنوا
  .ما يف مقاَيسة بني هاد وهاد: ويقولون

  .تقدمويف هلجة حضرموت قايس باملعىن امل
احلّالق قـايش  : يقولون ،أو قّيش: ٔقاَيش
: انظـر . بنوا الفعل من القايش التالية ،موسو أو قّيشو

  .قيَّش
: قايش عن الفارسية: من التركية: شالقاۤي

  .اجللد يشحذ عليه املوَسى وحنوه الِقّد من
 ولعله يناسبه الِنسع مبعىن الَسري: قال الغّزي

  .واحلزام اجللدي تشد به الرحال
  .اِمليقعة مبعىن املسّن الطويل: ووضع له غريه
الَطسَمة مبعىن القدة مـن  : ووضع له آخر

وكل ما تقـدم  . تاْسمه: فارسية ،اجللد يشحذ عليها
  .مل يعمل به

  .ومل نسمع للقايش مجعًا
  .انظرمها. قاَيش املوس وقّيشو: وبنوا منه
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ْتقـايش وتقـّيش   : وبنوا مـن الفعلـني  
  .لمطاوعةل

قايش أيضًا على احلزام اجللـدي  وأطلقوا ال
  .ُيتمنطق به ويعّلق فيه السيف أو القامة أو املسدس

أعطاه : عاوضه أي: قايضه: عربية: ضٔقأي
  .سلعة وأخذ عوضها سلعة

واليوم معظم العالقات التجارية مبنية على 
  .املقايضة

 ،السفينة الصغرية ،القاِرب: تركية: قالٔقاۤي
  .رقالزو

  .ايقالقو: ومجعوها على
أرسـل  : ١٦ص »منظومة الشيخ وفا«يف 

  .قايقه
وتسّهل مهزته  –القائم : من العربية: مالقٔاۤي

  .انظرها. اسم الفاعل من قام:  -
وزن الشيء : القامي: ويف اصطالح القباْبنة

  .انظرها. الصاِفي: يقابله ،مع وعائه
صرماية شـغل بـاب   : يقولون: مَجهقإي
ستمدت من العربيـة  ا: من التركية ،انطاكه قاميَجه

 »جه« ـوأحلقتها ب – قام: انظر –الثابت : القامي مبعىن
  .أداة تبني احلالة اليت تكون عليها األشياء: 

 ،مؤنث القائم: القائمة: من العربية: ةالقاْيۤم
اللوحة فيها كتـب  : وجمازًا ،وما تقوم عليها األشياء

ك ألا تكتب حتـت  وضعها األترا ،الربنامج وغريه
  .ا عموديًابعضه

  .القوامي والقاميات: ومجعوها على
ب عليه اللي بتغض ،ةة قاْيۤمۤمالقيۤا: يقولون

  .أّمو ما بتقوم لو قاْيمة
  .الدبكة قامية والطبل والزمر معا: ويقولون

  
  
  

ا بضايع ْجديـدة باسـعار   وأجتنا من عميلنا قامية فّي
  .مناْسبة

  .فالن مالقامية السودا: ويقولون
فالن انكّبت املي الغالية على  :يقولون: ٔقّب

بنوها فعال  ،ارتفع جلدها: يريدون ،إيدو وقّبت إيدو
  .انظرها. من القّبة

  .انقّبت للمطاوعة: وبنوا منها
مـن  بنوه  ،قّب احلصان: ومثل قّبت إيدو
  .القّبة أيضًا جبامع االرتفاع
ويف  ،قّوس الشـيء : بقبّۤ: ويف السريانية

  .بقبَّ: الكلدانية
  .رغيف خبز قابب ورغفان قاّبة: يقولون

 ،قّب بوچو وملا حكى مع: ]ومن جمازام[
من قف  –على الصحيح  –وهي (قّب شعر جسدو 

  ).لشدة الفزع أو التأثر: قام: شعره
قبا القبو وعم بقبيه متل مـا  : يقولون: َقبا

 ،رفعـه : قبا البناء يقبوه فهو مقبّو: من العربية ،قبيناه
بىن القبو فهو : ستعملوا مبعىنوهم ي ،قّوَسه: والشيَء

  .مقّيب
  .َقَبب: ويف الكلدانية ،بقۤب: ويف السريانية

شوف هـاألبو الشـروال   : يقولون: الٔقٔبا
شروالو قبا ومسبحتو قبا وشواربو قبا وحكيو قبـا  

: قبا أو قابـا : من التركية ،ومرتو واوالدو كّلن قبا
  .انظرها. نقيض النازيك ،الكثيف ،الضخم ،الغليظ

ضـّد  : من مصادر َقـُبح : عربية: الَقبأحة
مبعىن عمل  قباحت: وهم استمدوا من االتراك ،َحُسن
  .ارتكاب الذنب ،السوء

  .القباحات والقبايح: ومجعوها على
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قباحت وقباحتلي وقباحتسز : وقال االتراك
  .وقباحتسزلق وقباحتليق
اهللا  –كان احلج علي : يقولون: الٔقٔبادإنلق

يات حيّضر القبادانلق ويتكتك عزيق مالعصر –يرمحو 
بّطـة العـرق   : من التركية ،النهر ويشرب على تنها

تكون يف العّب معها املازة وغالبًا مـن اململحـات   
بنتها التركية من قبا املتقدمة ألـا   ،تكون يف اجليب

أداة الظرفية :  »دان«بعدها  ،يزاوهلا الناس اخلشنون
امللحـق  :  »لـق «بعـدها   ،املكانية يف الفارسـية 

  .املصدري
بتعرف أش كانت مازتو؟ قضامة : ويقولون

  .مكّسرة وهّوه صاحب ماليني
  .انظرها. أو القبضاي: الٔقبأداي
: ويقولون ،ويلفظون داهلا ضادًا: لهالٔقٔبادلّۤ
بنوها من قبا املتقدمـة   ،ه عن وّجيشيل هالقبا دلـل

يف أداة الظرفية املكانية : »دان«بعدها  ،مبعىن الغليظ
 ،أداة النسـبة يف التركيـة  : »ِلي«بعدها  ،الفارسية
  .أزل من أمامي هذا الشيء الغليظ: يريدون

  .لالتدالقبا: ومجعوها على
يريـدون   ،غدانا قّبار ورز: يقولون: الٔقبّٔار

بالقّبار احلشيشة الربية ذات احلبوب يف قروا تبـاع  
يسـلق اللحـم   : تطبخ كما يلي ،يف سوق اجلديدة

اللحم الشقف مث يرمى حبوب القّبـار يف   بعظمه أو
مل جنـد   ،مرق اللحم مع حامض احلصرم أو الليمون

ولعلها مسيت بالقّبار ألا لـدى األكـل    ،هلا أصًال
  . تصب على الرز فتدفن حباته يف حباا

وكالمهـا قـد    ،أو القبطماي: الٔقٔبارمتاي
َهي قبارمتاي : يقولون ،تلحقه تاء الواحدة ممالة ياؤها

مـن  : خليلتـه : يريـدون  ،و صطيف ما املاغريوبأ
  :التركية

  
  
  

وأصلها من فعل قبـارمتق مبعـىن    ،قابارمته ذا املعىن
وإن تكـن   –مسيت هكذا ألا  ،سّكر وأغلق الباب

ن كل النـاس واختصـت   أغلقت باا ع –زوجته 
  .خبليلها وحده

  .القبارمتايات والقبطمايات: ومجعوها على
مـن   ،يف جبـل مسعـان  مزرعة : رينٕقّبۤا

كما يرى  ،ُكَوم احلصيد: األكداس: قربين: األرامية
  .٦٤: حلب. األب شلحت
مـن   ،أكرب مقياس يف الصرامي: ارگٔقٔباز

الفارسية  »أز«ي خمتصر اوالز ،الكبري: التركية »قبا«
فاعـل   الحقة مبعىن: الفارسية: »ارگو«من، : مبعىن

 أي القالب الذي صـنع الضـخم   ،الشيء ومالكه
  .والغليظ من النعال
مـن   ،من قرى حلب يف البـاب : سنيٕقّبۤا

البيوت الكبرية جيمع : أي(األهراء : ٔقْفسني: األرامية
كما يـرى األب  ) مفردها اُهلْري ،فيها القمح وغريه

  .١٩٠ص ٣٨س: أرملة يف املشرق
  .انظرها. أو القبض: الْقٔباض
: اض يريدونض بقبّٕۤقَبۤا: يقولون: اضالٕقبّۤ

فأنت تؤدي الثمن وأنـا   ،مل على أساس مادينتعا
: حتريف القـْبض  ،أؤدي البضاعة أو املقابل من عمل

  .مصدر َقَبض
صة امللك الظاهر بيربس ترد يف ق: الْقباْطِري

وسألنا ثالثة من حكواتيـة   ،ه مجال الدينلقبًا لشيخ
سرية امللك الظاهر فلم يزيدوا على أن املـراد ـا   

ولعلها تصـغري   ،د إىل أصلهاومل ت ،وصفه بالِقصر
: )قـال يف املـنت  ( ،ثياب بيض من كتان: الُقبطري

: مجع ُقبطـي : والَقباطي ،وكأا ضرب من الَقباطي
أو هـي نفسـها    ،من كتان وهي ثياب بيض رقاق

  .بزيادة الراء
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  .القباقيبچي: حقها ،القبقاب: انظر: الٔقٔباقبچي
: يقولون متـهكمني متعجـبني  : يأقبإقّبة

يا ذا القبة بنيت على : حتريف يا أبا القبة أي ،باقّبةياق
  .ين خائفيا أيها الويل أجرين فإ ،قربه

احلج ياسني على راسـي  : يقولون: ٔقٔباْقلي
عـالعريض واهللا   ،زملة قبـاقلي وقبضـاي   –واهللا 

القرع الشتوي : »قباق«من : من التركية ،عالعريض
  .يةأداة النسبة الترك »يل«بعدها  ،رمز الضخامة
ووّقف  ،بركوا قبال بعضن: يقولون: ْقَبال

  .جتاهه: جلس ُقبالته: من العربية ،قبال شبكة زكريا
إذا ذكروا ما يتطّير منـه  : ]من متچكام[

  .ْبعيد من قبايل: قالوا
مـن   ،عّمر ْعمارة قبالة: يقولون: ةالٔقباۤل

: من العربية ،شان َهْي ما طلعت العمارة على تقوى
كفل به وضمنه والتـزم  : َقِبل بالشيءمصدر : القبالة
  .فعاله

  .القباالت: واجلمع
أطلقوها على مصـطبة صـاحب   : ةالٔقباۤل

وتكون جبانب بـاب   ،احلّمام فيها يتسلم أجر احلّمام
مصطبة دفع ما يقبلـه الزبـون أو   : يريدون ،احلّمام
  .ألم كانوا يرون أن أجر احلّمام كرم ،يرتضيه

: CAMPANA: ينيـة عربية عن الالت: الٔقّبان
 ،امليزان الروماين توزن به األثقال بأن تعلق يف طرفـه 

يقابلها يف الطرف الثاين قضيب معدين خمطط بنسب 
  دم أو تؤخر حىت عادلة جتري فوقه بيضة معدنية تق

  
  
  
  
  
  
  
  

  .يتعادل مع الثقل
  .القّبانات: واجلمع

  .قاپان: ويف التركية
  .كاپان أو كپان: ويف الفارسية

  .القّباين: من يزن به ويسمون
  .القّبانني وعلى الْقبابنة: ومجعوه على
  .ةۤنالقبۤا: ومسوا الصنعة
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

  .قّبن: وبنت العربية منه فعل
  .ْتقّبن للمطاوعة: وبنوا منها

مال القّبان كالنب : ومسوا ما يوزن بالقّبان
  .والشاي والرز

  .أخذ أجرة القبونة: ويقولون
كلمة ما بترتل بقّبان  ّمسعو: ]ن كنايامم[

: ويقولون. دباتو ما بترتل بقّبانگ ).ثقيلة جدًا: أي(
  .مال القّبان والشغلة أخدت حّدا

. ٓوحتـت قّبـان كـار   : ]من استعارام[
  .شغلتك ما بتدخل بقّباين أنا

أمسى املسا وغاب اْملغيب : ]من ألغازهم[
  .وتدّلت البيضة ووقف القضيب

 –اِحلفث : الِقّبة والِقَبة: من العربية: ةۤوالْقبۤا
وهم يطلقوا على املعي حيشى بالرز  ، - احلفتاية: انظر

  .وًالواللحم ويطبخ مث يقلى بالسمن أ
  .واتالقَبوات أو الْقبۤا: واجلمع عندهم

وتطلق العامة لفظ : وقال الشيخ أمحد رضا
  .ت على الكراش كلها وما يتصل االَقَبوا

ل عامة حلب متيز بني الكرشـاية  ب: ونقول
لقباوة و اجلّقة الـيت  بل متيز بني ا ،واحلفتاية والقباوة

  .تكون أوسع
ند تس بّدي قباوة: يقول اخللياليت يف خيمته

  .وللقباوة متثال عنده ،خاصريت
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: ]وبياعها وهي حلـم ينـادي عليهـا   [
  .سندوانات قباوات

  امهاطبخي لنا ب! يامرا: يف توجيه الطعام: يقولون
 ِيي يبّوما الدم -
 يكان ساِوي لنا حلمة بالفرن -
كّني ْنسيت القبوات أكل  ،وضربا السقم -

أكل أصحاب  ،بكَبوْنسيت ال ،األغوات
 .املعايل والرتب

 : ومن معارضات الزيين
  بقباوات ِمالح  وِكماج اخلاص يؤَدم

وّمهـوا باصـطناع   : ويف خطبة مجعة لـه 
ـ  ... القبوات واجلّقات لحم البالسمن مقليـات وب
  .والسنوبر حمشيات
  والرز واللحم إذا ما أدخال: وقال

  ضمن احملاشي سيما القباوات        
    .....          ال شيء مثلهما يلّذ آلكٍل         

  وكذلك القبوات واجلّقات إن: ومنها
  فيها حشيت كفتك كل َمالم

  فرَنيا احملاشي والقباوات بعدها : ومنها
  يت قد ُحّمرتأما القباوات ال: ومنها

  ضمن الصحون كمثل مجر يوقُد
  يا طابخ اجلّقات منه والقبا: ومنها

  وات أكثر األار للّتطييِب     
  :]اخلاروف: أي[

  وعلى السمن القباوات استووا: ومنها
  قباوات إذا حشيوا وحّطوا: ومنها

  مل الُصداِعأيداووا الرأس من     
  : ونظم فيها أحدهم فقال يوصي بعد موته

  هاتوا يل مؤذن ديك حمشيو
  وعّلوا قّبة القبوات فوقي       

  ويف قيمق سوادي كّفنوين
بّدن ْيغّطـوا السـماوات   : ]من كنايام[

  . بالَقَبوات

بنوا  ،ِشي ْبقّبب: يقولون متهكمني: ٔقّبب
  .على فّعل من قّب يف هلجتهم
  .ْتقّبب: وبنوا مطاوعًا هلا

ويف  ،بىن القبـة : َقب: وقّبب يف السريانية
  .الكلدانية مثلها
قابچه : أو القبچاية من التركية: بچائقال

عروته ل صغري من املعدن وگجن: أو قبچة أو قوبچه
  .يستعمل يف األلبسة غالبًا
  .القبچايات: ومجعوها على

. ضـد َحُسـن  : َقـُبح : من العربية: حٕقۤب
  .يقَبح: وهم قالوا ،َيقُبح: ومضارعه العريب

وهـم   ،ح والُقـْبح الَقْب: ومصدره العريب
  .القباحة: كما أن مصدره فيهما ،يرّدون
  .بني قبحه: قّبح واستقبح والقبيح واألقبح: انظر

  .جعله قبيحًا: قّبحه اهللا: عربية: ٔقّبح
أجرى : يريدون ،الولد قّبح: ]من كنايام[

  .فضالت سبيليه
  .املدَفن: عربية: الٔقْبر

  .وهم سّكنوا ،الُقبور: واجلمع
: واجلمـع  ،اَملقـربة : ن املدفنومسوا مكا

  .املقابر
  .ْقَبر: ويف العربية

  .َقْبَرا: ويف الكلدانية ،َقْبرٓا: ويف السريانية
  .َقْبر: اريتگويف ملحمات أو

  .قرب واملقربة وقبور اجلراكسة: انظر
  .اجلندي اهول: وانظر

: واستمدت الفارسية والتركية واألورديـة 
  .قرب

ركيـة القـرب   واستمدت اليونانية مـن الت 
  .KIVOURI: فقالت
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وحق اللي حّطيت إيـدي  : ]من أْيمام[
يضيع قـربي   ،وحق قرب املصطفى. على شّباك قربو

  .دبگوما ينعرف إذا كنت ب
  .قبور قدمية: ٩٤و ٥٥ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة

هللا يبارك بالوسعة ولـو يف  ا: ]من دعائهم[
  .القرب

 ،فتحوا قـربو ي: ]من دعائهم على فالن[
  .ة قربٓويقٓرف عمرٓو وجيعل التشۤم

بّدك ! ْتلوَلِحي يا أم زنبور: ]من كمام[
اللي حبين ما بَنى يل  .انظر شرحه يف تلوحل. بلد ما فّيا ْقبور

لو رحنا عـالقبور  . قصر واللي بغضين ما بىن يل قرب
  .بلحقنا داقور
  : ]من شديام[

  َسَبلة ماجلبلة  َسَبلة يا َسَبلة
  ْتحججنا قرب النيب  َسَبلة بتحججنا

. ْتنني بقرب وال ْتنني يف بيت: ]من أمثاهلم[
  .عليك الصدر كّتر من زيارة القربإذا ضاق 

إجر يف احلبس وإجـر يف  : ]من كنايام[
). لن حتاسب عنه: أي(أش بدَّك تدخل بقربو . القرب
ْبحياتا مالّبسـا  . ا صّح للو قرب ببالش بتشّطح فيهإذ

  .بَنى على قربا قّبةما ماتت  عدجّبة وب
: متـل حّفـار الْقبـور   : ]من تشبيهام[

البمـوت  : متل زرازير املعـّرة . سعادتو بشقا غريو
من فوق جنينة : متل قبور الكّفار. بشّخوا على قربو

  .ومن حتت نار
م بني الْقبـور وال  ال بنا: ]من استعارام[

  .َبشوف منامات
زهر مـن  إذا حدا نشل : ]من اعتقادام[

شواهد القـرب بتسـّلي   . قرب بصري معو ضيقة صدر
  احترق ! ياقّطان: إذا صحت يف مقربة بالليل. املّيت

  
  

ن قبورن وبركبوا شواهدن قطنك بطلعوا االموات م
  .وبلحقوك

  
إذا املرا رّكبت ملحفة : ]من كتاب اللباد[

  . اللحاف بعد العصر بتتغّطى فّيا بالقرب
كمـا   ،وب اللمبةلگأطلقوها على : الٔقْبر

ولعلـها   ،مل جند هلا أصًال ،أطلقوها على علبة الصيغة
ألمـا كالمهـا    ،من الَقْبر املتقدمة على االستعارة

  .يدفنان ما مشاله
  .الْقبور: ومجعوه على

  .دفنه: َقَبر امليَت: من العربية: ٔقٔبر
  .ويف الكلدانية مثلها ،ْقٔبر: ويف السريانية

  .وعةانقرب للمطا: وبنوا منه
وتقرب  ،وتقرب عيوين ،قربينت: ]من دعائهم[

  .راسي
  .أم علي تقرب علي: ]من أمثاهلم[

مـن   ،من قرى حلب يف منـبج : قرباميٓو
كما يرى األب أرملـة يف   ،قرب األم: مٓاقربۤا: األرامية
  .١٩١ص ٣٨س: املشرق

جزيرة يف البحر املتوسط  ،أو قربس: ٕقْبٓرص
  .CHYPREو  CYPRUS: من اليونانية ،قريبة لسورية

  .والبغال القربصية اشتهرت يف حلب
  .القربصي: والنسبة إىل قربص

  .القبارصة: ومجعوه على
  .قربس: ١٥٤ص ١٧س: انظر جملة الرسالة
طائر ريشه أمسر : الُقّبرة: من العربية: الٕقّبٔرة

يعيش يف نصف  ،يغّرد حمّلقًا ،فاتح يعشش يف األرض
  . اجلنوبويهاجر شتاء إىل ،الكرة الشمالية
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: واسم اجلنس اجلمعـي  ،القّبرات: واجلمع
  .الُقّبر

  .٢٥١ص ١٠ج: انظر اية األرب للنويري
هالولد قَبس مـن أبـوه   : يقولون: ٔقَبس

  .واستفادهمه تعلَّ: قَبس العلَم: عربية: هالصنعة
: ومطاوعه العريب ،انقبس مطاوعًا له: وبنوا

  .اقتبس
قـَبس  ملا عّدت الدورّيـة  : يقولون: ٔقَبس

مل جنـد   ،لطى واختفى: يريدون ،باألرض متا تشوفو
  .انظرها. ولعلها ذات صلة بالقّبوسة ،هلا أصًال

  .النار تؤخذ من معظم النار: عربية: الٔقَبس
: َخـَبس : الَقَبس من املصرية القدمية: قيل

  .املصباح
: يريـدون  ،قبشوا احلرامي: يقولون: ٔقَبش

بش الشيء ألها من ولع ،مل جند هلا أصًال ،أمسكوا به
  .مجعه: )العربية(

  .انظرها. قبص وقبض وكمش: ويدانيه
  .انقبش للمطاوعة: وبنوا منها

ش انظرها ش وتقّب   .وقّب
  .تقبشين عالعتمة: ]من تندرام[

: يريـدون  ،قّبشنا احلرامّية: يقولون: ٔقّبش
: أّبش الشـيءَ : من العربية ،جعلنا احلكومة تقبشهم

  .ّمجعه
  .اوعًا لهتقّبش مط: وبنوا
تناوله بأطراف : قبص الشيَء: عربية: ٔقٔبص

  .أصابعه
انقبص للمطاوعـة يف املعـىن   : وبنوا منه

  .املتقدم
  .مبالغة يف قبص املتقدمة: عربية: ٔقبّٔص

  
  
  

ْتقـّبص للمطاوعـة يف املعـىن    : وبنوا منه
  .املتقدم

ومثلـه   ،واإلمساك ،مصدر قَبض: ْبضالٔق
  .القباض

  .ساوي قبضمحض السّماق ب: يقولون
 ،تناوله بيـده : قبض الشيَء: عربية: ٔقٔبض

  .أمسكه
  . انقبض مطاوعًا له يف املعىن املذكور: وبنوا

نّبه الشيخ إبراهيم : ]من عثرات أقالمهم[
 ،ألَقـى القـبض عليـه   : اليازجي على خطأ قوهلم

ونشرا جملة امع  ،َقَبض عليه أو أمسكه: وصحيحه
  .إليه علمي العريب دون ان تعزوهاال

  .ْقَفد وقَفس: وقبض يف السريانية
  .ويف الكلدانية مثلها

  .عزراهني بقبض االرواح: ]من كالمهم[
يا َمْحَسبان ال حتسـبان  : ]من كمام[
  .ض فلوساغّيب مشوس واقب. تتقبضان

اتفقوا أهل العريس وأهل : يقولون: ٔقبّٔض
قّبضـه  : عربية ،العروس عاحلق وقّبضوا املعّجل مّنو

  .أعطاه إياه يف قبضته: لاملا
  . ْتقّبض مطاوعًا له يف املعىن املذكور: وبنوا

  .تقبيض: واستمدت التركية
: »قبا«: من التركية ،أو القباداي: الٔقٔبضاي

وتلفظ طاؤها  »طايي«و  – انظرها –الضخم  ،الغليظ
 ،داًال مفخمة فتكون قريبة من الضاد مبعىن احلصـان 

تعملها التركيـة مبعـىن   احلصان الغليظ تس: واملؤدَّى
كما  ،والكثري االعتداد بشجاعته ،املتظاهر بالشجاعة

تستعملها مبعىن اخلال والفـىت والشـجاع ورئـيس    
نسـيب  : »طاييسي دومنده«: ويف التركية ،السفينة

  .اآلمر وصاحبه
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ويالحظ أن من ألقاب املراتب العليا عنـد  
: وممن لقب بـه . األتراك لقب طاي تلفظ كما تقدم

  .حاكم اجلزائر طاي
وثائق تارخيية عن «يف  »قبضاي«ووردت 

  .١٨٠١سنة  ١٠٩ص ١ج »حلب
 اسم قبيلة جركسـية أقطعتـهم  : ٔقٔبضاي

  .قرب حلب: احلكومة العثمانية قرية خناصر
مـلء   ،ما قبضت عليـه : عربية: ْبضةالٔق

  .الكّف
  .القبضات: ومجعوها على

ضربو بقبضـة إيـدو أو   : ]من كالمهم[
  .بقبضتو

  . خري الدقون قبضة تكون: ]ثاهلممن أم[
وتلفظ الدال : قپودان: من التركية: ْبطانالٕق

  .رئيس السفينة: CAPITAINE: عن الفرنسية ،ضادًا
  . القباطنة: ومجعوها على
ــاي ــة: الٔقٔبطم ــف  ،أو القبطماي حتري

  . انظرها. القبارمتاي
أطلقوها علـى الفـروات ذات   : ةالٕقبطيّۤ
  .األكمام القصرية
أطلقوها على جمموعة اخلرق توضع : ْبعالٕق

على رأس األقرع بعد أن يطلـى بـاملرهم اخلـاص    
  .يشرط رأسهوقبله  ،مبداواته

وأطلقوا القبع أيضًا علـى رأس الباجنـان   
  .األخضر وحنوه من كوسا وقرع وبصل

س وأطلقوها أيضًا على مـا يقبـع بـه را   
  .ي تنباكه املشتعل من عبث اهلواءيلة لتقگاألر

  .الْقبوع والقبوعة: لها علىومجعوها ك
أدخلـه يف  : )العربية(وكلها من َقَبع رأسه 

  .استترت: واملرأة ،ثوبه
  
  

وقّبعنا  ،قّبعت املرضان تيدفا: يقولون: ٔقّبع
: يلتو مـاهلوا گوقّبع أخوي راس أر ،النبات مالصقيع

غّطى رأسه يف : )العربية(بنوا على فّعل من َقَبع رأسه 
  .الليل لريبة

أطلقوها على القسم الذي يتعلق به : ةالٔقْبٔع
  . ألنه يقبع بالسّكة ،سيف احملراث
 ،جمّدرة جمّدرة كل يوم جمّدرة: يقولون: ٔقٔبق
: من التركية ،واهللا طلع من قبق عْيوننا ،غْيُروا شكل

 ،غطاء عيوننا وهو اجلفـون : يريدون ،الغطاء: قاپاق
  .سئمناه وال ترغب عيوننا أن تراه: يريدون

احلـذاء اخلشـيب   : عربية موّلدة: ابالٕقبق
  .مسي حبكاية صوته ،كه قدة من جلدشرا

وأخطأ دوزي إذ جعل  ،القباقيب: واجلمع
  .محريية: ب بعد أن قالمجعه القباق

  .قبقاب: ويف هلجة املغرب األقصى
 »نفـح الطيـب  «وجاء ذكر القبقاب يف 

  .للمّقري
: ويف الكلدانية ،قبٓا: والقبقاب يف السريانية

  .قَبا
  .٨١٨ص ٢٧س: انظر جملة املشرق

  .تقبقب: انظر
: تركيـة ال تسـمي  »الدراري الالمعات«ويف 
  .خبخاب

  .فردة قبقاب وقبقابة: ويقولون
  .القباقييب والقباقبچي: ويسمون صانعه وبائعه

واليوم بعد أن فشت املادة البالستيكية واختذت 
لـزوم للقبقـاب    ها النعال للحّمام وغريها مل يبقمن

وق القباقبجّية مـن دكاكينـه إال دكانـًا    وخال س
  .القباقبجّية قبلي اجلامع الكبريوسوق . واحدة

  : منها ،والقباقيب كانت أنواعًا
  ويكون مرتفعًا: قبقاب العروس -ً ١
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ويكون شراكه  ،لتظهر العروس ومطّعمًا بعرق اللولو
كون بني عارضتيه شريط تدخل وقد ي ،من القصب

  .جنوفيه الص
املرتفع قـدر  : يريدون: اوياب الشۤربالقبق -ً ٢

  . يلبس إذا كثر الطني يف الطريقالشرب
، ولكـم  ولكم يصطدم البسه حبجر حتت الطني

 .تلوثت ثيابنا قدميًا بلبسه
وعارضتاه خشـب   هو: القبقاب الزّحايف -ً ٣

  .واحد يلبس غالبًا
وهي ذات التـرس   ،بسامري قباقبچّية: ويقولون

لقدة وفوقها قدة صـغرية  يب االعريض يسمر ا القباقي
  .بالقبقاب

  .م غريوفكح قبقابو وانشرم ورا َحل: ويقولون
حّن السري عالقبقاب والعـدا  : ]من كمام[

َبحّطك يف صدر البيت بشـوَفك  . صحابصارت ا
أو حبطـك يف الصـدر بشـوفك يف    (بني القباقيب 

. احلفيان إذا لبس قبقاب بشوف حالو ٕعِلـي ). العتبة
  .صار يف ْجهّنم وبني القباقيب. بفة قبقابلبق للزحل

تبـة بتنـاكحوا   إذا بزق يف الع: ]من كنايام[
  .القباقيب

كلمالو : متل القبقاب الزّحايف: ]من تشبيهام[
  .كل فردة شكل: ة متل قباقيب احلّماميلهالع. لورا

 : ]من أغانيهم التهكمية[
  هالبا! هال بالزين ياأمي

  بقاباعلى البشعني كّسرنا الق   
مّيت شايل طّيب كلمـا  : ]من ألغازهم[
  ).القبقاب(: ضربو ْبعّيط
حبكوا أّنـو قبـاقبچي يف   : ]من نوادرهم[

  طعماها  ،السفر برلك ما عندو ْنزالة يطعمي جيجتو
  
  
  

وحبكـوا أّنـو    ،نشارة خشب قباقيبو بعد ما جبال
واهللا : قـال حلـالو   ،أكلت وبعدا باضت بيض كبري

الفراخ أجوا كّلن وحبكوا أّنو  ،وفّرخ ،ألفّرخ هالبيض
  .البسني قباقيب

البقرقع يف القبقـاب يف  : ]من اعتقادهم[
  .الليل بتتعاوذ مّنو اجلان

بنوا علـى  : قبقب جلدو: يقولون: ٔقْبٔقب
  .انظرها. فعفل من قّب

  .تقبقب للمطاوعة: وبنوا منها
ظرف زمان أو مكان يالزم اإلضافة : ٔقْبل

مـن قبـل جيـت    : يرًاقبل العصر أو تقـد : لفظًا
  .»بعد«وهي مبعىن نقيض  ،واستّنيتك

مـن ذي  : يقولون: ]من عثرات أقالمهم[
  .»ذي« ـوال لزوم ل ،قبل

وقبلت عليه  ،قبل عليه الرزق: يقولون: ٔقَبل
  ).العربيتني(حتريف أقبل وأقبلت  ،الدنيا

: اخلَرب ،رضيه: َقِبل الشيء: من العربية: ٕقبل
  .صّدقه

  .وهم أمالوا ،اِبلالق: واسم الفاعل
: واملؤنث ،القبالن: وبنوا منه الصفة املشبهة

  .القبالنة
  .انقَبل للمطاوعة: وبنوا منه

ويرى الشيخ إبراهيم املنذر أن قوهلم قبلت 
  .قبلت الشيَء: صوابه ،بالشيء خطأ

بل جيوز علـى  : ورّد عليه الشيخ مصطفى
  .تضمنه معىن رضي به

وقابلسز  قاِبل ونا قابل: واستمدت التركية
  .ومقبول

  .َقَبل: ويف العربية
  .هيئتو مقبولة ،عذرو مقبول: يقولون
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قبول  ،قبول ضمين: ]من تعبريام احلديثة[
مقاولة  ،بشرط أو معلق على شرط أو خايل مالشرط

لكسـر أو  بضاعة قابلـة ل  ،قابلة التعديل أو الفسخ
  .عدد يقبل القسمة ،للحرق

لـوا  وتفضـلوا اقب : وجاروا تعبري الغرب
  .حتيايت

أنا من قَبلـي رضـيان   : يقولون: من ٕقَبل
  .من عنده: من ِقَبله: من العربية ،من قبلوأل وهّوه 

الـدار  : يقولـون : ]من عثرات أقالمهم[
  .والتعبري غري عريب ،خطأ ،مسكونة من ِقَبل فالن

 ،ما كان يقَبل قّبلناه بالزٓور: يقولون: ٔقّبل
جعلـه  : لشيء ملعـىن بنوا من َقِبل الشيَء على قّبله ا

  .يقبله
  .الفالفلة والبصل ماملقّبالت: ومثله

قّبـل  : ملن توقف عـن الطعـام   ويقولون
  .هاحملشية وبس ،حالك

قّبلو العمارة ببناءا وجنارتـا  : يقولون: ٔقّبل
 ،عّهده إجنازها مقابل مبلغ: يريدون ،وزراقتا وتبليطا

  .انظرها. القبالة: وتسمى
: ويغلب أن يقولوا ،لثمه: قّبله: عربية: ٔقّبل

  .والقبلة انظرها. باسو
  .تقبيل: واستمدت التركية

  .نشق: ويف العربية
  .الكلدانية يف ومثلها ،نشق: ويف السريانية

  .َنَشك: اريتگويف ملحمات أو
  .التقبيل: ٢٦ص ٥عدد  ٢انظر جملة األديب س
  .٢٥٠ص ٤الد: وجملة العصور
  .نكّنا يف احلّمام منقّبل أياديك: يقولون

 .ّمحام اهلنا -
تقبيل إيد األب واألم : ]وكان من عادام[

نانة وكل إنسان كبري والعم والعمة واخلال واخلالة وال
  .وإيد الشيخ

وداليل اخلريات واخلبز  ويقّبلون املصحف
  .إذا وقع

  .ن راحام نفسها إذا شكروا اهللاويقّبلو
وقّبلوا لنا وجنـات  : ويقولون يف مكاتيبهم

  .األوالد
يتركون يف املكاتيب الغرامية خـالء   وقد
 ،وهنا يف هذا اخلـالء بعـّت قبلـة   : ويذكرون قبله

  .وقدميًا ال يعرفوا ،واقتبسوها حديثًا من الغرب
  .القبالنة: واملؤنث عندهم: الٔقْبالن

  .قبل: انظر
قبله : من التركية ،أو القبلة نامه: الٕقبلتنأمه

أو  ،رؤية القبلة: أي أو ِقبَله منا ،ِسفر الِقبلة: نامه أي
ألا  ،البوصلة: عن الفارسية ،ذو القبلة: اه أيگقبله 

  .تري مست القبلة
القبلتنامـات أو القبلـة   : ومجعوها علـى 

  .نامات
اجلهة اليت يصّلى : الِقبلة: من العربية: ةالٕقبۤل

  .إليها
  .وهم رّدوا ،الِقبالت: واجلمع

  .ةالقبلّي والقْبلّي: والنسبة إليها عندهم
ف ويف اجلامع الكبري يف حلب قبلّية األحنا

  .وقبلّية الشواْفعة واحلجازّية
القبلي : ويقولون ،ويفضلون البيت القبلّي

  .والشرقي ال يسكن ،لغريب نص مسكنمسكن وا
إذا صّلى أحد يف سـفينة أو  : وقال الفقهاء

غّير املصّلي اجتاهه وهو وتغّير اجتاهها  ،قطار أو طيارة
  .يصلِّي

  .وحق القبلة: ]اممن أمي[
ـ  : ويقول الولد إذا أذنب  ،ةتوبـة عالقبل

  .ويرفع سّبابتيه متجهًا حنوها
من شان الولد ميشـي  : ]من كتاب اللباد[

  :وتقولالزم أّمو زللو سريرو وتدير وّچو عالقبلة 
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عليك َبدخل، مشِّي يل إبين بفـّرق  ! يا شيخ منخل
  .گلعروحك زن
القبلـة  البنام وأجريـه ع : ]من اعتقادهم[

  .بقصر
  .الُقبلة: من العربية: ةالٕقْبۤل

ل: انظر   .قّب

  .انظرها. أو القبلتنامة: ةة نأمالٕقبۤل

  .وزا يف القّبان: قّبن البضاعة: عربية: بَّنٔق
  .ْتقّبن للمطاوعة: وبنوا منها

  .اما بيعرف بشقد قّبنّو: ]من كنايام[
قّبة القميص وقّبة القمبـاز  : يقولون: ةبّۤالٔق

ة والروب ّبة الچاكيت والربدسو والصدرية والكرتوق
ما أحاط بالرقبـة  : ياقته أي: دونيري... والْبلوزة و

ما يدخل يف جيب القميص : جماز: منها، قال يف املنت
  .من الرقاع

لعلها مسيت الَقّبة ألـا تقـّب أي   : نقول
  .ترتفع عن اجتاه بدن الثوب

  .قّب: انظر

الثقب الذي : الَقّب: من العربية: نة امليزۤابّۤٔق
جيري فيه احملور من احملالة أو اخلشبة املثقوبة، وهـم  
يطلقوا على ممسك امليزان املعلق أو احملمول باليـد  

  .كميزان الشّالف
بيـت  : الُقّبة من اخليام: من العربية: ةبّۤالٕق

منها مستدير صغري، وهو من بيوت العرب، أو البناء 
  .من أدم خاصة

: ب والِقباب، وهـم قـالوا  الِقب: واجلمع
  .َبب والْقباب مث أطلقواالٕق

ءًا مـن الـدار   على البناء يكون جز: ةبّۤالٕق
  يكون شبه مستدير وسقفه شبه مستدير يسقف ا 

  
  
  

اليمَنى واليسرى وال سيما سقف : بناء غرفيت الليوان
  .املعابد

: كّبه: والعربية استمدت القّبة من الفارسية
  .لقوها على البناء املذكوركأس احلجامة، مث أط

ويزعم التاريخ أا من اختراع األرمـن يف  
  .البناء

  .القّبة: واألشوريون قالوا
ويف قصر العظم صورة حللـب وأخـرى   
إلستنبول، ويلفت نظرنا يف صورة حلب أن معظـم  

  .دورها مسقوف بالقّبة
واستمدت الفرنسية القّبـة مـن العربيـة    

القّبة : KOUBBA: كما يف الفرنسية ALCOVE: فقالت
  .COUPOLE: ة على قرب مسلم ويل، كما قالتاملبنّي

  .CUPULA: واستمدت اإلسبانية فقالت
واستمدت اإلنكليزية القّبة مـن العربيـة   

  .ALCOVEفقالت 
  .ALCOV: واستمدا الروسية أيضًا فقالت

  .ALCOVE: ومثلها ارية فقالت
  .ALCOVA: ومثلها الليتوانية فقالت

  .قّبه وقبه يل وقبه سز: لتركيةومثلها ا
: واستمدا األلبانية من التركيـة فقالـت  

KUBE.  
  .COUBÉS: ومثلها اليونانية احلديثة فقالت

ورم حيـدث  : َگَبه: ومثلها الكردية فقالت
  .يف الغنم

  .غرفة النوم، اخليمة: َبهۤق: ويف العربية
  .ُقوبَتا: ، ويف الكلدانيةُقْوبتٓا: ويف السريانية

ةانظر    .قباقّب
  .السور إَلك، والقّبة إلنا: ]من أمثاهلم[
ياتا ما حب. ماحلّبه بعّمر قّبه: ]من كنايام[

  .بىن على قربا قّبة لّبسا جّبة، وبعد موتا
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فالن متل قّبـة وقنطـرة   : ]من تشبيهام[
  ).قوّي: اي(

ُموكل قّبه حتتا مزار ممكن : ]من كمام[
وصـار لـك قبـة    : ه يا ناَنيتْكرب. يكون حتتا محار

  .ا مزارشافوا القّبة من بعيد حّسبّووخزانه، 
  .جب القبة: انظر: ةجب القبّۤ
قبة دفن فيهـا  : يريد النصارى: قّبة دانيال

من األنبياء الكبار األربعة، كان يـروي  : النيب دانيال
  ..املنامات والرؤى الرمزية والناس تعتقد به

: د بنـاؤه البناء املقّوس املعقو: عربية: ُبوالٔق
تعقد حجارته بعضها على بعض، وهم يطلقون القبو 

  .على البناء يبىن حتت األرض
األقبية، والعربية جتمعه : وهم جيمعونه على

  .-كما يف املصباح–األقباء : على
سـوق لنجـارة أدوات   : رينۤابو النّجٔق

الزراعة، فيه مساطب أمام احلوانيت، يقع بني بـاب  
  .احلديد والبّياضة
ان سوق النجارين هذا مربط خيل ك: قيل

  .فرسان جند إبراهيم باشا املصري
  .القباوة: انظر: واتٔبالٔق

كانت قبورهم هـذه يف  : ةْقبور اجلراْكۤس
سفح جوشن قرب جب الچليب، ونعرفها، لوحاـا  
ذات ثالثة خطوط عمودية عليها كتابات ال تكـاد  

  .تبني لقدمها، واآلن درست وقام حملها البناء
القبـة  : ُسـو ْقِبيٓب: من السريانية :ةۤسالقّبو

  : الصغرية، وهم مسوا بالقّبوسة
قّبوسة الطيور، تكون على السـطح   -ً ١

  .بيتًا هلا
  
  
  

قّبوسة : الغرفة الصغرية احلقرية، ومنها -ً ٢
تتخذ من قرميد اإلمسنت أو من اخلشـب،   يالبكچ

  .فهي كالّرباكة عندهم
  .القّبوسات: ومجعوها على

س يف بيتو، ظين أن هذا الفعل قب: يقولون
  .بين منها

أطلقوها على القطعة الكبرية من : ّبوضالٔق
الكّبة النّية يضغط عليها الكّف لتتماسك، مث ُيقـبض  
عليها لتؤكل، بنوها على فّعول للتلطيف من قـبض  

  .العربية
  .القّبوضات والقْبابيض: ومجعوها على

من اصطالح لعبة األلتمش آليت : ّبوضالٔق
من ألعاب ورق الشـدة، مـن   : الستة والستني :أي

  .CAPOT: الفرنسية
  .اآللتمش آليت: انظر

وقد يزعمون أن سبب تسميتها بـالقّبوض  
أن مهمة من طاب ورقه أن يضـمن ربـح ثـالث    
جوالت، وإذا مت له ذلك ربح الورق كله وحينئـذ  

  .يكون قابضًا على ناصية الربح
مـن  بنوا على فّعولة للتلطيـف  : ةّبؤعالٔق

  .انظرها. القّبيعة
  .القّبوعات: ومجعوها على

وهم  -انظرها –مصدر َقِبل : عربية: بولالٔق
أطلقوها أيضًا على يوم ختصصه املرأة لزيارة صديقاا 

  .إياها يأتوا فيه وتقدم هلم الضيافات
ن: انظر :ةالْقبوۤن   .قّب
ضد : الصفة املشبهة من َقُبح: عربية: بيحالٔق

  .َحُسن
: الِقباح، وهـم سـّكنوا وزادوا  : واجلمع

  .بحانالٕق
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 –بنوها على فّعيلة مـن قـبش   : ةالٕقّبيۤش
ولد عليـه الـدور   : وأطلقوها على لعبة هلم -انظرها

حوله أوالد مهمته أن يقبش الواحد منهم أو أن ميسه 
  .ليقع الدور على املقبوش
املـدخل  «عبدالعزيز، له كتاب : الَقِبيصي

أهداه إىل سيف الدولة يف  »إىل صناعة أحكام النجوم
  .، ونقله اإلفرنج إىل لغام*حلب

بيت يقـيم يف   ١٠٠بطن يعد : الْقبيعات
  .سهل الغاب
خرقة ختـاط  : الُقّبعة: من العربية: يعةالٕقبّۤ

كالربُنس يلبسها الصبيان، وهم أطلقوها على كل ما 
يلبس يف الرأس للعموم ما عدا الطربـوش والـربمي   

  .القلبق والعرقّيةواحلطاطة والكاله و
أما الربنيطة فهم ال يطلقون القبعة عليهـا،  

  .لكن لغة الكتابة للثاقفني تسميها القّبعة
: قوبعَا: ، ويف الكلدانيةقوْبعٓا: ويف السريانية

  .غطاء الرأس املتصل بثوب
  .ُكوْبَعه: ويف العربية

 ٨ويف جملة امـع العلمـي العـريب س   
  .CHAPEAUة بلة بني القّبعة وكلممقا: ٢٩٨ص

  .القبعة: ٩٦٨و ٨٥٦ص ١٧س: انظر جملة الرسالة
وأطلقوا القّبيعة أيضًا على النسيج يوضـع  

  .على راس األقرع بعد تشريطه ووضع املرهم
وملا طلعت أسطوانات الفونوغراف كـان  

  : من أوائلها غنّية
ـّيعة وعكرتين بباب القاعـه   قّبيعيت قب

  وملا جابت الليمون صارت ساعه ّمساعه  
  قّبيعيت ملا بتهوش بتشَبه لصحن الفّتوش

  بعتوا يل عميت عّيوش تفركها يل بصناعه  
ـّه ب   شبه صحـن اللبنيهتقّبيعيت هّيه هي

  بعتوا يل أخيت علّيه متّسحها يل برباعـه  

                                                
أن الذي أهداه إىل سيف الدولة هو » األعالم«يرى الزركلي يف  - *
 .سالة يف إمتحان املنجمنير

  : وأشهرها عندهم. نعود إىل القّبيعات
تتخذ مـن اللبـاد   : القّبيعة العجمّية -ً ١  

األبيض ومنـها  : واالقاسي على شكل اخلوذة، ول
األسود ومنها البين، وقلما تلبس دون لّفة، ويكثر أن 
تكون لّفتـها حطاطـة سـودا أو باجنانيـة ذات     

وبعض املتقدمني يف السن يلف عليهـا  . الشراشيب
  .احملزم

وتسمى القّبيعة العجمية هذه أيضًا قّبيعـة    
  .الدلك، ألا كاللباد يدلك

: )ي اَملْوصـلية أ(القّبيعة املوصـلّلّية   -ً ٢  
تنسج نسجًا من خيوط تغزل من وبر اجلمل بلونـه  
الطبيعي بشكل خمروطي، وهلا يف دائـرة مؤخرهـا   
سجف أسود غالبًا، فهي ليست قاسـية كالقّبيعـة   

وتلبس دون لّفة، ويزّين ميينها حبرز ملـون  . العجمية
أمحر وأخضر شغل احلبس، أو يلف عليهـا أنـواع   

  .لسن يلفون عليها احملزماللّفات، واملتقدمون يف ا
يصنعها السجناء : قّبيعة شغل احلبس -ً ٣  

باإلبرة من خيوط صوفية ملّونة، وغالبـًا ال يلـف   
  .عليها

تنسج : )اَحلَموّية: أي(القّبيعة احلْموّية  -ً ٤  
من خيوط الصوف أو الغزل بلونه الطبيعي بـاإلبرة،  
وهلا يف دائرة مؤخرها سجف أسود تـّزين قمتـها   

  .ة، وهلا كاملوصلية سجف أسودالنجم
  .طولو فتر وقبيعتو فترين: ]من كمام[  
  : ]من أهازجيهم[  

  را عاحلـج وخالنـي    َهـّل اَهلّل اهلـّالين
  لّبسـين قـّبيعـتـو    خـّالنـي ببيتـو

  وقال يل تفضلي تعّشي  طبخ يل عجور حمشي
  ّمشر زندو وطعمانـي  قلت للو برتع نقشي

وعة: انظر   .القّب
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ألف ليلـة  «ورد ذكرها يف : يعة إإلخفاقّب
مهمة هذه القبيعة كما كانوا يزعمـون أـا   » وليلة

  .ختفي البسها بتأثري سحري فيها، فال تراه األعني
  .٥٢٩ص ٤س: انظر املقتطف
كالمو من قبيل املزح، من : يقولون: ِبيلالٔق

  .من جهته: قبيل كذا
من هالقبيل، من قبيـل املوانـة   : يقولون

  .عليك
 مـن  اجلماعة أصلهم: من العربية: ةبيۤلالٔق
  .نسل واحد

  .القبايل: القباِئل، وهم يقولون: واجلمع
  .فالن بسوى قبيلة: يقولون
  .القباوة: انظر: ةۤوالْقبۤي

: -وتقصر–الِقّثاء والَقّثاء : من العربية: ۤاالٕقّت
نبات يشبه مثره اخليار طعمًا، إال أنه أطول وسـطحه  

  .فصيلة اليقطينيةخمطط، ويعّد من ال
  .القّتاي والقّتاية: والواحدة عندهم

  .اياتتالّق: واجلمع
هو اسم ملا يسميه الناس : »املصباح«ويف 

  .اخليار والعّجور والفّقوس
  .وكالم املصباح غري صحيح

  .٣٨ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري
  .٢٩ص ١جـ ٧الد: وجملة اللسان العريب  

قنصـل  : دارفيو وورد ذكر القّتا يف وصف
: القيت، مث قـال : ومساها ١٦٨٣فرنسة يف حلب س

  .وكل هذا وافر يف األسواق متداين األسعار
والقّتا منها البستانية الطويلة الغليظة، ومنها 

  .البترا: انظر. البترا الرفيعة الغضة
وكالمها يفرمان يف السلطة أو يتخذ منهما 

  .املخلل أو يؤكالن مع اخلبز واجلنب
  
  
  

 طيـآ وۤق طيٓاومْق ْقطوثٓا: مسها يف السريانيةوا
  .قطَيا وقطَيا وَقتَياْقطوثا وَم: ، ويف الكلدانيةتيٓاوۤق

  .قات: ويف املصرية القدمية
  .َقشو، ولعلها األصل: ويف السومرية

هذا (القّتا ناعمة ورّيانة : ]وينادي بياعها[
هـذا للنـوع   (، ويا عروسة البستان يا طويلة )للبترا

  ).الطويل
القّتاية عوجـا إذا جّلسـتا   : ]من أمثاهلم[

القّتاية عوجـا،  : فيقولون: وقد خيتصرون(بتنقرف 
يقولون يف من طبيعته الضرر أو عـدم االسـتقامة   

  ).املعنوية
شغلك دغِري متل القّتاية : ]من كمام[

  ).يريد العكس(
. مصدر قاَتل: )العربية(من الِقتال  :لالقتۤا

  .انظرها
: تباكة الواحدة يف القتـال ويسمون االش

  .ةۤلالْقتۤا
اجراح وكّبر اجلرح ما بعد : ]من أمثاهلم[

  .القتال إال الصلح
البحك أضافري البـامهني  : ]من اعتقادهم[

  .يف بعضن بكون قّدامو قتالة
متل ْقتال القيقان عكشك : ]من تشبيهام[

  .اجلريان
  .املبالغة يف القاِتل: عربية: القّتال
  .ضربة قّتال ضربتو: يقولون

  .الوطن قّتال: ]من أمثاهلم[
  .متل قّتال  اَحلَسنني: ]من تشبيهام[
الكـل مـن   : ]مثلهم[وردت يف  :َتبالٔق

كل قوتك تستمدها مـن  : قتَبك يا َجَمل، يريدون
  .رحلك: سنامك الذي هوطي قتبك أي
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  .اْحلداجة: ويف الكالم يسّمونه
ق ضـيّ : قّتر على عياله وقَتـر : عربية: رتّٔٔق

  .عليهم يف النفقة
  .تقّتر عليه: وبنوا للمطاوعة

قّدر على عياله وقـدر  : ويدانيها يف العربية
  .مبعىن قّتر وقتر

  .تقتري: واستمدت التركية
أماتـه، وهـم   : قتله قـتالً : عربية: َتلٔق

  .يستعملوا أيضًا مبعىن ضربه
  .انقتل للمطاوعة: وبنوا منه

عـىن  وبنوا منه فعالن واملؤنث فعالنـة مب 
  .قتالن من تعبو: املقتول واملقتولة

  .ل، ويف الكلدانية مثلهأطٔق: ويف السريانية
  .لٔطٔق: ويف العربانية

  .قتل: واستمدت الفارسية
  .قْتل وقاِتل: واستمدت التركية

واستمدت األلبانية قاِتـل مـن التركيـة    
  .KATIL: فقالت

  .أيضًا KATIL: ومثلها القرواطية فقالت
  .الربد يف هالربدسوقتلت : ويقولون

قتل الوقت : واستمدوا من الغرب تعبريهم
  .أو قتلو ُسدى، قتل املوضوع حبث ودراسة

رّوح مصرياتو قتل أو رّوح تعبو : ويقولون
قتل، هجم عليه يا قاتل يا مقتول، مساكني عسـكر  

  .العثمانلي قتلن اجلوع والعطش والربد والتعب
  .قتل اجلوكر: ويقولون يف لعب الكونكان

بيضك قتَلك يا : ]وينادي بّياع القرنبيط[
كربت زهرته وكلما كربت ضعف : يريدون! قرنبيط
  .ورقه

ـ ! اللهّم: ]مامن هتاف[ ت شّقت ِكّما قتۤل
  .أّما بّدا جوز
  

قْتل القتيل عنـدو متـل   : ]من تشبيهام[
  .شربة املّي

  : ]من مناغاة أمهام[
  قتلوكي -!عيوين-قتلوكي

  كيوما عرفوا منو أبو    
  ولو عرفوا مقامك عندو

  عاملراتـب صمدوكي    
. ةعمر ما بتقتلو شدّۤ اإللٓو: ]من حكمهم[

بّشر . املؤذي يقتل شرعًا. من رَمى سالحو حرم قتلو
  .احلّي مالو قاتل. القاِتل بالقتل ولو بعد حني

يقتل : بقتل القتيل وبقول: ]من كنايام[
تل وحبط بياكل ق. بقتل القتيل ومبشي جبنازتو. قاتلو

  .ه على أبطنعشبقتل أبو. خراج
ـ  هـاخلردٓ : ]من استعارام[ ل ق مـا بقٓت
  .هاخلرتير

ر عشـرة بقتلـوا   أهل أغٓي: ]من أمثاهلم[
الْبَتعرف حق دّمو . وعشرة بشتكوا وعشرة بشهدوا

  .اقتلو
إذا شاف أدل مّنو بقتل : ]من كمام[

  .قام الدّب لريقص قتل لو سبع تنفس. حالو
البقتل سـبع حـرادين   : ]دهممن اعتقا[

البقتل قطة . بضربة واحدة من كّفو بتنكتب لو حّجة
  .ملزوم يوم القيامة يعّبي إجريها دهب

. ُقِتل بالبناء للمجهـول : من العربية: لٕقۤت
  .قتل على هالشغلة: يقولون

  .انظرها. مبالغة يف َقَتل: عربية: ّتلٔق
قّتلو وهّوه يقول لو اشتري غنم : ويقولون

: ي غنم، كو شوف نتيجتو، يريـدون بقّتلـو  اشتر
  .وّرطه

  .انظر قتل: تالنالٔق
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املرة أو الواحدة : القتلة: من العربية: ةْتۤلالٔق
  .من القتل مبعىن اإلماتة، ومبعىن الضرب عندهم

  .القْتالت: واجلمع
أكل قتلـة، وأكـال دق ودوس   : يقولون

وأكل قتلـة  ). ضربًا باأليدي ودوسًا باألرجل: أي(
أكل ). حيب قلبك أن تقع عليه: أي(ي حبّبا قلبك الل

بّدو ياكال مالشيخ قتلة مشـحورة أو  . قتلة عالكيف
  .ةلمنّي

  .يا أكلة يا قتلة: ]من جناسهم[
ال تاخد الصاحب إال بعـد  : ]من أمثاهلم[

يف سـورية   -على لفظ يدانيه–وساد هذا املثل (قتلة 
). ولبنان وفلسطني والعراق ومصر والكويت وجنـد 

خلص . حالوة الشب ياكل قتلة قبل ما يرو عالبيت
  .العيد وفرحاتو وأجا الشيخ وقتالتو

خود الٕعَلب وإإلبرقة : يقولون: ْتل ْقُتولٔق
 :وعبيّٓن مالسبيل قبل ما يصري قتل ْقتـول، يريـدون  

الكـثري والكـثرية   : )العربية(االزدحام، من الَقتول 
  .- املنت وغريهكما يف–ل الُقْتل والُقُت: الَقتل، واجلمع
ـ » وثائق تارخيية عـن حلـب  «يف   ٣جـ

: ١٨٤٧سـنة  » يومّية نّعوم ّخبـاش «عن  ١٤٢ص
  .»وصار قتل قتول على الطحني«

. َفعيل مبعىن املفعول من قتل: عربية: تيلالٔق
  .انظرها

أّم القتيل بتنام وأم املهدَهـد  : ]من أمثاهلم[
يف  -على لفـظ يدانيـه  –وساد هذا املثل (ما بتنام 

  ).رية ولبنان وفلسطني ومصر والعراقسو
قّجت معديت من أكل احللو، : يقولون: ّجٔق

كرهت الطعام، مل جند هلا أصًال، ولعلها مما : يريدون
  :يلي

  
  
  

اضـطرمت  : جماز من أّجت النـار  -ً ١
  .والتهبت

ملحًا : صار أجاجًا أي: من أّج املاء -ً ٢
  .مّرًا

: من قّزت نفسه عن الشيء وقّزتـه  -ً ٣
  .فته وأبتهعا

قّجج يل معديت، بنوا على : يقولون: ّججٔق
  .فّعل من قّج الالزمة للتعدية

  .ت معديت للمطاوعةتقّجۤج: وبنوا منها
تعابري خاصة ومفردات خاصة : ْجملغة الٔق

عن مجاعة من السلته جية والكالليب يف محاة وحلب 
وتـدور هـذه    -انظر قجم التالية –يسمون أهل القجم 

  .ل األكلالتعابري حو
وكان من الطبيعي أن تدخل محـص مـع   
محاة وحلب ألن الزيين شاعرهم، لوال أن احلمويـة  

  : أبوا أن يشركهم محصي، ومن هذه املفردات
  .الرز: املرعشلي
  .الربغل: اْملبحَتر

  .احملشي: املدكوك
  .اللحم بعجني: املرقوق
  .اللحم: النّتاش
وهي من مالئمات األكل (احلّمام : املقندلة

  ...)م بياخدّوا من بابا وبياكلوا فّيا وبغّنوا وأل
وهـي مـن مالئمـات    (املادنة : ةٔراملشنۤي

األكل، يسمعون منها أذان امليـت، فيمضـون إىل   
  ).الغداء يف حفلة اجلّناز

قجـم قجمـة جـبس،    : يقولون: َجمٔق
أكل منها حىت القشر، مل جند هلـا أصـًال،   : يريدون

عّضه بفمه كله : )عربيةال(ولعلها حتريف أزم الطعاَم 
  .أو أشّد العض
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  .انقجم للمطاوعة: وبنوا منها
: حّل م أزمـة : واآلن عرفنا قول العربية

ومن معىن األكل حىت . حالة عاّضة اشتدت م: أي
أي ماذا تقـول  . أش عم بتقجم: القشر وّلدوا قوهلم

  من تافه الكالم؟
: ن قچق، من التركيـة ٓتٕت: يقولون: قٔچٔق

  .كوساملهّرب من امل: قاچاق
  .قچقچي: ويسمون املهّرب

  .القچقچّية: واجلمع
م ْمشكَّل ملوَّن، حاجة تقۤچ: يقولون: مچٔق

حسبك ذر، وهي مقتبسـة مـن هلجـة    : يريدون
يقشمر مبعىن يهزأ : ويدانيهما يف هلجة اللواء. املاردّل

  .أو يسخر
  :مل جند هلا أصًال، ولعلها

عضه : لطعاممن قجم اليت أصلها أزم ا -ً ١
وعليه يريدون  -قجـم : انظر–بفمه كله أو أشد العض 

  ).هواه(أكل : بـ قچم
أكـل أو أكثـر   ): العربية(من قشم  -ً ٢
: شامةأكله من هنا ومن هنا، والُق: تشمهاألكل، واق

يف ) اهلوا(أكل : رديء التمر، واستعملوها من األكل
  .اهلذر

  .انظرمها. مّشق واملشقعة: ويداين قچم

َسـَعل، وهـو   : أّح العربية: حتريف :ّحٔق
  .حكاية صوت السعال

قحاطة صـواين  : اسم ملا يقحط: ةأطالْقٔح
  .احللواين يبيعها برخيص

وياما شفنا حالونة مابياكلوا بقـالوة وال  
  .قحاطنت اكنافة بياكلو

تسمية  ١١س واقترح امع العلمي العريب 
الُكـدادة والُكدامـة، ومل يعمـل    : هذه القحاطـة 

  .تراحهباق
  
  

  
  .القحاطات: واجلمع
أطلقوها على العارضة احلديدية : ةّحأطالٔق

: الصغرية تقام يف مدخل العمارة لتنظيف األحذيـة 
  .القّحاطة أو قّحاطة اإلجرين

 ١١واقترح يف جملة امع العلمي العريب س
  .الُنبلة: أن تسمى
. وثب بانزعاج، اضـطرب : عربية: زٔحٔق

  .ح وقحصقز: ويدانيها يف هلجتهم
: كحـص رجلـه  : كما يدانيها يف العربية

  .فحص
  .لغة هلم يف قحز املتقدمة: صٔحٔق
  .اجلْدب واحتباس املطر: عربية: ْحطالٔق

هالسيارة انقحطت قحط : يقولون: الٕقحط
  .مصدر قحط التالية: بسيط

  .الْقحوط، الْقحوطة: ومجعوا القحط على
اقحاط هالوسخ املقرمـد  : يقولون: طٔحٔق
رة، واقحاط طرشات الطـني مـن علـى    عالطنج

: قحط الشيَء عن الثـوب : »التاج«بنطلونك، يف 
  .َحّته، عامّية

أن : اجلـدب : بل جماز من القحط: نقول
  .ختلو األرض من النبات
رفع : )العربية(كشط الشيء : وعريب قحط

  .عنه ما غّشاه
ال تقحط احلّباية بتزيد، يامـا يف  : ويقولون

قّدام الباب، وأنا ملا كنت يف الشتا قحطنا التلوج من 
كنت كل صباح أقحط مع غريي الرمل ) اليمن(خما 

  .من عالباب متا ينسد
  .مبالغة يف قحط: طحّٔٔق

  .قحوط: انظر. تقّحط: مطاوعها يف هلجتهم
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عظـم  : الِقحـف : من العربية: ْحفالٔق
  .الرأس، إناء كانوا يتخذونه نصف كرة من اخلشب

  .ومجعوه على القحف والقحوفة
  .صاح صوت من قحف راسو: يقولون
الَفلقة مـن القصـعة أو   : عربية: ْحفالٔق

الَقَدح إذا انثلمت، وهم أطلقوه على اخلشبة املتقوسة 
الرقيقة جيمع ا الطحني والربغل ومـا يطحـن يف   

  .العدسات
: قحف اجلبسة، يريدون: يقولون: فٔحٔق

أكل لباا حىت ما يقرب من قشرها األبـيض، مـن   
  .قشرها: قحف الرمانة وغريها: ةالعربي

  .قحمو قجم: ويدانيها
  .انقحف للمطاوعة: وبنوا منها

  .يَبس: )العربية(مصدر قِحل : حلالٔق
اخلـيط  : من مصطلحات احلريرية: ةحۤلالٔق

احلريري الذي هو أخشن من اخلشن، مـن قحـل   
  .يبس: )العربية(الشيء 

قحـم الضـابط بيـت    : يقولون: مٔحٔق
  .رمى بنفسه من غري روية :اجلواسيس، عربية
قحم اجلبسة، وهـذه حتريـف   : ويقولون

  .انظرها. قحطها
  .بنوا على َفْعول من قحط: طحٔؤق

  .چنق ْمقحوط، وكاسة مقحوطة: يقولون
  .تقحوط للمطاوعة: بنواو
قد جيي عّمك، إلو عـادة،  : يقولون: قد

  .التوّقعية» قد«: عربية
ـ : ابَنك قّد ابين، عربيـة : يقولون: ّدٔق ّد ق

  .قدره: الشيء
  .الُقدود، وهم سّكنوا: واجلمع

  ما : يقولون: »القول املقتضب«ويف كتاب 
  
  

ما أحد يقاومـه، كـذا ورد يف   : أحد قّد فالن أي
  .ذا املعىن» ارد«كتاب 

قد تكون مبعىن قايسه يف الغبـاوة  : ونقول
  ...واجلهل واخلباثة و

  قديش؟: انظر

دقـة أو  قّد احلمصة، أو البن] من كالهم[
  .اجلوزة أو الرمانة أو اجلبسة

  .فّتح عينيك قّد ايدي: ويقولون
  .فالن قّد هاملسألة وقدودا: ويقولون

يف على قّدي، وعقلي على قّدي، اهللا طعمـاه  أنا شٓو
  ).كبري: يريدون(فالن قّد اجلحش . على قّد نيتو
: بومة قـال لـو  : من أمثال اليهود قال لو  
  .على قّد متنا
  .األكل على قّد اّحملبة: ]فاظ ااملةومن أل[  
ملا كنت على قدَّك كنت : ]من استعارام[  

  .شامة على خّدك، عقد زيتاتك ضّوي يل
. على قّد نّياتكن ترزقـون ] من حكمهم[  
. لـو  اعلى قّد قولو صـفقو . لى قّد النّصالفتَوى ع

. فّدانكت على قد مالك حبٓر. الرجال على قد افعاال
البيعرف أبوه وجّدو مبشي . منسوق على قّد السوق
كـل  . كل من ّمهو على قّد حالو. وحدو وعلى قّدو

على قّد حلاَفك مّد إجريك . من حبكي على قد كّياتو
يف سـورية   -على لفظ يدانيـه –وساد هذا املثل (

ولبنان وفلسطني والعراق وجند والكويت، وذكـره  
  ).»احملاضرات«امليداين والراغب األصفهاين يف 

أجـاك علـى قـّد    ! أيوه: ]ن كنايامم[  
يا أرض اشتّدي مـا حـدا   : فالن بقول. اسناناتك

  .فالن على قّد حزنو وفرحو. قّدي
  .قد ما حبّبك زعالن مّنك: ]من أغانيهم[  
  ليش : قالوا للجحش: ]من كمام[  
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. گد وبشـّم اخبـار  قد ما بر: يك كبار؟ قال لنأدن
قّدا . وري احملرومفالن حبِكي قد القاضي املعزول واخل

  .ا عّبا احلارةقّد الفارة وحّس
أطلقوها على . من اصطالحات الغناء: ّدالٔق  

املنظومة امللحنة حسب تلحني غريها من عربيـة أو  
  ...تركية أو

  .القدود: ومجعوها على  
مسيت بالقّد ألا على قد غريهـا نظمـًا   

  .وحلنًا
  .٥٠٣ص ٣٠س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .قامة اإلنسان: عربية: ّدلٔقا
  .القدود: واجلمع

  .١٠١ص ٢جـ: انظر اية األرب للنويري

  !.قّدك املياس يا عمري: ]من أغانيهم[
أم صاحل بعد مـوت صـاحل   : يقولون :ّدٔق

جعلـه  : قّدد اللحَم: ت وماتت، من العربيةت قدّۤقدّۤ
  .قديدًا، وكذا قّده، وهم استعملوها الزمة

ودة مسـكينة متـل   شفتا مقـد : يقولون
  .الدودة

الغرض قّداه وزاد، وأنـا  : يقولون: دَّىٔق
) العربيـة (قّداين كمان، بنوا على فّعل الفعل من قد 

  .مبعىن َحْسُب ويكفي
أعور عني معو كعكة من : ]من أهازجيهم[

  .شا اهللا تقّديين نا: طعميين قال يل: سنتني، قلت لو
كان قدميًا صوانًا يقتدح بـه  : حجر قّداح

لنار بالزناد يضعون جبانبه فتيلة، مث صار هذا احلجر ا
  .صناعيًا

: الشيخ أمحد رضا حلجر القّداحـة ووضع 
  .حجر القّداحة: الوثيمة

كانت تطلق على اجلهـاز ذي  : القّداحة
  الفتيلة املتدلية أي الطويلة، واليوم ساد اجلهاز اخلفيف 

  

اللطيف يتصل مبستودع صغري للبرتين تتصل به فتيلة 
يقة يشعلها أن تضغط علـى مفتتحهـا فينفـتح    دق

  .غطاؤها ويدق دوالب القداحة يف آن فترمي اللهب
  

وتفننوا يف شكلها حىت أن بعضهم يعتـز  
  .بإحرازه أنواعًا منها

ومنها نوع إلشعال الربميوس وحنوه ال فتيلة 
  .هلا، تشعل بأن متس احلرارة

وقّطاع الطريق يف الربية يطلبـون متهيـدًا   
قداحة أو كربيتـة إلضـرام سـيكارة، مث    للتشليح 
  ...أش يف معك: يقولون

أي (طلـب اجلـديح   : ومن أمثال البدو
  .باب التشليح لأو) القديح

  .قوي: من مصادر َقَدر: عربية: ةدأرالٔق
اصطالح كنسي نصراين، مـن  : القّداس

  .قوَدَسا: ا، ويف الكلدانيةٓسقوٓد: السريانية
 املعاجم العربية للبطريرك مار أغناطيوس انظر كتاب األلفاظ السريانية يف

  .١٤٠أفرام األول برصوم ص
  .قّداس: ويف هلجة مالطة

ــى ــّداس عل ــوا الق ــات : ومجع القّداس
  .والقداديس
اصطالح نصراين، بنوهـا مـن    :ةَداۤسالٔق

  .طّهره ونّزهه: قّدسه
وهو لقب البابا، ولقب بطريرك املسكونة 

  .األرثوذوكسي
أمامـه،  : ُقّدام الشيء :من العربية: الٕقّدام

  .نقيض خلفه ووراءه
: القـّداِمي، نقيضـه  : والنسبة إليه عندهم

  .الوّراين أو اخللفي
إذا ْتزامحت األقدام األعرج : ]من أمثاهلم[
  .مبشي قّدام
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إيد من قّدام إيد مـن ورا  : ]من كنايام[
يف  -علـى لفـظ يـدانيها   –وسادت هذه الكناية (

). والسودان والكويت سورية ولبنان والعراق ومصر
  ).يريدون ال أسرة له(فالن ال قّدامو وال وراه 

  .انظرها. نسبة إىل القّدام: ِميالٕقّدۤا
أطلقوها على ما يلـبس فـوق   : ةميّۤالٕقّدۤا

  .الثياب ليقي الثياب
ــون ــاخ : يقول ــة احلــّالق والطّب قّدامي

يقابلـها يف  .... والكارسون وطالـب املدرسـة و  
  .TABLIER: الفرنسية

كساء : املاِرّي: وضع هلا الشيخ أمحد رضا
  .صغري له خطوط مرسلة، وهو إزار الساقي

وقّدامية احلّداد من جلد، وكذا الصرمايايت 
  .والقندرجي

  .وهناك قّداميات للنساء واألطفال
ضربه ليوري منه : بالزند أو القّداح: َدحٔق
  .أوراها به: النار، والناَر
  .اقتدح: طاوعه العريبمو

  .انقدح للمطاوعة أيضًا: وبنوا
  .ملع: َدحٔق: ويف العربية

أشـعل، ومثلـها يف   : َدحٔق: ويف السريانية
  .الكلدانية

  .اقدح يل يابو القّداحة: ]من كالمهم[
  .القّداح والقّداحة: انظر

  .كل من بقَدح بزندو: ]من حكمهم[
قدحو كف خّلى الشـرار  : ]من جمازام[

  .يطلع من عينو
: وى قْدح وذم، عربيـة دع: يقولون: َدحٔق

  .عابه وطعن فيه: قدح يف نسبه ويف عرضه
  
  
  

إنـاء للشـرب تـروي    : عربية: َدحالٔق
  .الرُجلني، وهم أطلقوا

  .األقداح :واجلمع
: گافـًا، يقولـون  والبدو يلفظون القاف 

  .گَدحال
  .َقَدح: واستمدت الفارسية

  : من هنهونات النصارى
  وصافيه والنّية طاهرة  جابوا الَقَدح والباطيه
  يا ريتو صّحة وعافية  !يااهللا اشربوا حباييب 

: يريدون(الدنيا قدح لنب : ]من تشبيهام[  
  ).بيضاء، أي هانئة

  .البسكر ما بعّد اقداح: ]من أمثاهلم[  
َگـَدح  املايزّم ال: من أمثال البدو والريف  

من أمثال   -لفظ يدانيهعلى –وهو (بايدو ما يرتوي 
  ).جند أيضًا

  : ]ممن شعره[  
  يعمر دين اللي عّباك  يا قَدحـي يامـا أحالك

  لوچان البهجة تدوم فيك     كان العمر عالك بعالك
و مبعىن ضـربه  قدٓح: وبنوا من القدح فعل

  .قدح يف بالقدح أو مبا
وحادثة قدحو يف جتهيز حلب مع رئـيس  

  .اجلمهورية يف العهد الفرنسي معروفة
ـ (حتريف قوس ُقَزح  :َدحس ٔققٓو : )ةالعربي

قوس يظهر يف اجلو تتحلل فيه ألوان أشعة الشـمس  
  .السبعة

وُقزح يف العربية اسـم شـيطان كـانوا    
  .يعتقدون أنه حيدثه

  .انظرها. وللتوراة معتقد يف نشوئه

  .قوس َقَدح: وبغداد تسميه أيضًا
جّففـه، جعلـه   : قدَّد اللحَم: عربية: ددَّٔق

  .قديدًا
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  .القديد: انظر. واللحم ُمقدَّد وقديد

مبلغه، : قْدر الشيء: وحترك، عربية: ْدرالٔق
  .ما مياثله ويساويه

ملـزوم دفـع   ... : ويكتبون يف الكمبيالة
  ..حلاملها املبلغ املذكور أعاله وقدره

: نه َقَدر ويارينه قـدر : واستمدت التركية
  .كم؟ حىت الغّد

  .األجر على قْدر املشّقة: ]من أمثاهلم[
: ر، عربيـة ساَوى لو قْد: يقولون: ْدرالٔق

: عّظمه، عرف َقْدره، والقـْدر : قّدره مصدر: الَقْدر
  .احلرمة والوقار

  .قّدر: انظر

إحدى الليـايل  : عند اإلسالم: ْدرة الٔقۤللۤي
العشر األخرية من رمضان اليت عددها فرد ال زوج، 
ويغلب أن تكون السابعة أي السـابعة والعشـرين،   

  .ءلدعااوهذه الليلة مقّدسة ويستجاب فيها 
﴿َلْيَلُة الَقْدِر خْيٌر مـْن ألـِف   : ويف القرآن

َترتَُّل املالئَكُة والرُّوُح فيها ِبإْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ * َشْهٍر 
  .َسالٌم ِهَي حّتى َمْطَلِع الَفْجِر﴾* َأْمٍر 

من مصطلحات املصابنة، أطلقـوه  : الٕقْدر
: الِقدر: على اِملرَجل يطبخ فيه الصابون، من العربية

  .إناء يطبخ فيه
الُقَديَرة ألنه مؤنث يف األصـل،  : ومصّغره

  .رةالْقدۤي: وهم قالوا
: ، ويف الكلدانيةْدرٓاۤق: والِقدر يف السريانية

  .َقْدرا
  .درهۤق: ويف العربية

ال قـدرك بغِلـي وال   : ]من كمـام [
  .مقاليَتك بتقِلي وأنا عّديت عليك من قّلة عقلي

  
  
  

ـ  ما بتشبع: ]من كنايام[ نيت تتغلـي  بطۤي
  .ريتْقدۤي

  .الَقْدر: انظر: رٔدالٔق

ما يقّدره اهللا، القضاء املوّثق، تعّلق : رٔدالٔق
  .اإلرادة باألشياء يف أوقاا

  .األقدار: واجلمع
  .جاحدو الَقَدر: والَقَدرّية موّلدة

القضـاء  : ويغلب أن تردف القضاء فيقال
  .والقدر

 اَحلَذر ما بنّجي مالقـَدر : ]من حكمهم[
ال يغين حذر من قدر، وهو من أمثال : وأصله العريب(

، وورد ذكـره يف  -على لفـظ يدانيـه  –جند أيضًا 
، البن عبد ربه، وذكره امليداين واألصفهاين »العقد«

رواه أمحد عن معـاذ  : ، وقال العجلوين»األغاين«يف 
  ).بن جبل، وجاء يف كالم ابن مسعود اجلاهليا

و، مـن  قدر عليه ومسـك : يقولون: رٕقۤد
  .قوي عليه: َقَدر وَقِدر على الشيء: العربية

الُقدرة وهم رّدوا، واَملقِدرة وهم : ومصدره
غدر عليه، على لغة : وقد يقولون. سّكنوا، والقدارة

  .من يلفظ القاف غينًا
  .انقدر عليه للمطاوعة: وبنوا

  .القاِدر، وهم أمالوا: واسم الفاعل
  .القاْدرة: ومؤنثه عندهم

  .ادْراتالق: ومجعه
القـدران  : وبنوا الصفة املشبهة على فعالن

  .ومؤنثه القدرانة
  .والقادر من األمساء احلسىن

  .وقدرية وقّدور يعبدالقادر وقدر: ومسوا
قـدرت وقدرتسـز   : واستمد األتـراك 

  .وقدرتسزلك، وقدرتلي
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ومسى األتراك العني احلـارة مـن ينـابيع    
  .قدرت ّمحامي: األرض

  .درت طوپيق: ومسى األتراك الرعد
  .قدرت حلواسي: ومسوا التني

ـ َبقـدر  : ]من كالمهم[ اك بشـي؟  َبترّج
  ْقدْرت أفّهم مطلويب؟

عرب وخضـرة يـارب   : ]من كمام[
قـالوا  . ما قدر على محاتو قاَتـل امراتـو  ! القدرة

  .عالشغلتني ما منقدر: گدوا وعّووا قالواار: للكالب
 املا بقدر عليه الَقّدوم بقـدر : ]من أمثاهلم[
  .عليه املنشار
أنا مـا قـدرت   : ]من دعائهم على فالن[

  .عليه اهللا يقدر عليه
اهللا يقدرك، : ]من دعائهم على فالن[: ردّٔٔق
  .أعطاه القدرة: قّدره اهللا: من العربية
أنا بقدرك يا أستاذ وبقـّدر  : يقولون: ردّٔٔق

جهودك، مل ترد يف العربية مبعىن أعرف قدرك وأحترم 
  .جهدك

: قّدر اهللا عليه األمر وقدره: ولونيق: ردّٔٔق
  .قضى وحكم به عليه

: واستمدت التركية والفارسية واألورديـة 
  .َقَدر

املقّدر ما بنمحي، ال تقّص : ]من حكمهم[
أضفرك وجتور عليه بين آدم ما بيعـرف أش مقـدَّر   

  .عليه
أجوا أهل اخلربة وقـّدروا  : يقولون: ردّٔٔق

املناسب، مـن  وضعوا هلا سعرها : هاحلوش، يريدون
: قاسه بـه، والشـيءَ  : شيءقّدر الشيء بال: العربية

  .حزره ليعرف ملبغه
: قـّدرتو قـاتلتو  : عـاتبتو : ]من أمثاهلم[

  .فّجرتو
  
  

  .رٕقۤد: انظر: ْدرانالٔق

: من أمساء ذكـورهم، واملؤنـث  : ْدرئق
جالل : قدرّية، استمدوا التسميتني من التركية، ومسوا

  .قدري
ة غريب حلب نسبة إىل ما يف هلج: ةالٕقْدريّۤ
  .طبخ يف الِقْدر

هي مدينة أورشليم، وامسهـا يف  : الٕقْدس
 JÉROSALEM: يروَشَلْيم، ويف لغات الغـرب : العربية

مـن نشـايد   . يقدسها اليهود والنصارى واإلسالم
  : الكتاتيب القدمية

  للقدس سرى ليًال أمحد  من مّكة والبيت األجمد
ص  ٣٦وس ٢٠١ص  ٣٥س و ٣٠٤ص  ٣٠س: انظر جملة الكلمـة 

٤٢٢.  

  .قدسي وقدسيت: واستمدت التركية
  .القدس مّيتا مجع وقمال نبع: ]من أمثاهلم[
طّهره وبارك : قّدس اُهللا فالنًا: عربية: دَّسٔق

نّزهه، ولـدى ذكـر الـوّيل    : عليه، واإلنساُن اَهللا
  .اهللا سره سقّد: يعظمونه بقوهلم

  .أقام الُقّداس: والكاهن عند النصارى
عند اليهود، مكان مـن  : س األقداسٕقْد

اهليكل كان يدخله عظيم األحبار مرة يف السنة، وفيه 
الوصايا العشر، وقبل بناء اهليكل كان قدس األقداس 

وقدس األقداس عند النصارى هو بيت . تابوت العهد
القربان املقدس يف حمراب كل معبد، فيـه خزانـة   

  .صغرية لربشان التناول ولنبيذ دم املسيح
ش قودسـني، ويف  ٓدۤق: وامسه يف السريانية

  .قاَدش قاشني: الكلدانية
األقنـوم  : عند النصـارى : روح الُقْدس

  .الثالث
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املـالك  : الروح القـدس : وعند اإلسالم
  .جربيل

كان رئيس حكومة : القدسي كامل باشا
  .حلب يف العهد الفرنسي
كان رئـيس مجهوريـة   : القدسي ناظم
  .سورية يف عهد استقالهلا

رَمى : )العربية(حتريف قذف احلجر : فدَّٔق
  .رمى به: به، وفالنًا باحلجر

  .انقذف: )العريب(ومطاوعه 
عم بقّدف بالشـخطورة،  : يقولون: ذَّفٔق

ساق القارب : )العربية(حتريف جّدف املالُح السفينَة 
  .باداف

دون : َجَدف السفينة: وتقول العربية أيضًا
  .تشديد

ل من لـدن الرسـغ   الِرج: عربية: َدمالٔق
  ).مؤنثة(

  .األقدام: واجلمع
  .١١٧ص  ٢جـ : انظر اية األرب للنويري

فالن َقَدملي أو َقَدمسز : واستمدت التركية
  .املتفاءل به أو املتشاءم: مبعىن

يا من له قدمو، أي أيها الـويل  : وهم قالوا
  .أو احملسن الذي له َقَدم يف املربات

  .قدم هاملرا حنس: ويقولون
تشريون بعض املشايخ يف الزواج فإذا سيو

  .رأى النحس غّير امسها
الدنيا اعتاب وأقدام ونواصـي،  : ويقولون

أي اقتناء دور وزواج وربط نواصي خيل، كلها تؤثر 
  .يف جلب اخلري والشر

على َقـَدم  : واستمدوا من الغرب تعبريهم
  .املساواة

  
  

ثّبت قدمو يف املوضـوع أو يف  : ويقولون
  .بصم قدماملسألة، أو 
خلق كتري مايف موضع َقَدم : ]من كنايام[
  .تدوس عليه
إذا تزامحت األقدام األعرج : ]من أمثاهلم[
  .مبشي قّدام

  : يقول اخليااليت: ]من شعرهم[
  زارها فرحتقد لو تعلِم األرُض من 

  واستبشرت مث باست موضع القدم
  : وأنشدت بلسان احلال قائلًة

  والكرِمأهًال وسهًال بأهل اجلوِد   
يف جامع الصـاحلني ميـني   : َقَدم إبراهيم  

احملراب أخدود صخري مستطيل على غري انتظـام،  
  .يزعمون أنه قدم إبراهيم، وطوله تابع ألقدام القدامى

: ٨٩ص» منظومة الشيخ وفا الرفاعي«ويف   
يف باب املقام آثار قدم إبراهيم اخلليـل واحلجـر   «

  .»األسود الذي كان يسند ظهره عليه
  .تعريب فوتبول: كرة القدم  

  .فوتبول: انظر
منظومـة الشـيخ وفـا    «يف : َقَدم النيب

إن يف جامع الكرميية آثار قـدم  «: ٨٨ص» الرفاعي
  .»النيب

إنكليزية للمسافات،  وحدة قياسية: الَقدم
  .سم وكسور ٣٠د أي طوله ثلث الري
: مصدر َقـُدم : الِقَدم: من العربية: الٕقَدم

  .ويل، ضد حُدثمضى على وجوده زمن ط
  .ِقَدم وِقَدملي وِقَدمسز: واستمدت التركية
  .ِقَدم: واستمدت الفارسية

مضى على : َقِدم الشيُء: من العربية: مۤدٕق
  .وجوده زمن طويل
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: قدم لبلدتنا زاير، من العربية: يقولون: مٕقۤد

  .عاد: أتى، من سفره: َقِدم
  .الُقدوم، وهم سّكنوا: واملصدر

قـاِدم، وهـم أمـالوا،    ال: الفاعل اسمو
  .القاْدمة: واملؤنث

  .اخلري على ْقدوم الواْردين: يقولون
ضّد أخره، قّدمه : قّدم الشيء: عربية :قدَّم

  .قّربه: إليه
  .َتقّدم، وهم سّكنوا: ومطاوعها العريب

: واستمدت التركية والفارسية واألورديـة 
  .املقدِّمات: ُمقدِّمة ومجعها

دح لك غرض إذا حدا م: ]من جمامالم[
  .ْمقدَّم، وتقدمو: خبّصك الزم جتاوبو

قّدم كفيل، قّدم سند، قّدم : ]من كالمهم[
  ...شهود، قّدم هدية

من قّدم السبت لِقي األحد : ]من أمثاهلم[
  .قّدامو

منقّدم لو العليق بقّدم لنـا  : ]من كمام[
  .الرفس

بعـدها  ) العربية(تركية من الِقَدم : ِقَدملي
  .ِقَدمسز: هاسبة، ضّدأداة الن: »يل«

ِقَدملي ظـابط وِقـَدملي   : ويقول األتراك
  .مأمور

اصطالح تركي مبعىن َأجر جمـيء  : ةَدميّۤالٔق
بعد الرسغ : الطبيب إىل البيت، استمدوها من الَقَدم

  .من الرجل
مسوا ذكورهم قّدور، بنـوا علـى   : قّدور

  .فّعول للتلطيف من القْدر
  .عبدالقادر وقدري: انظر

اسم سجني هـرب مـن   : ونٓدقّدور حر
كهريز السجن ومنه إىل الكهريـز   يف السجن ساحبًا

  .العام

  
آلـة  : الَقّدوم والَقـُدوم : عربية: ّدومالٔق

  ).مؤنثة(للنحت والنْجر 
  .مْرٓدٔق: ويف العربية

املا بقدر عليه القّدوم بقـدر  : ]من أمثاهلم[
  .عليه املنشار

  : ويداعبون الولد
 وين مسافر؟! أبو أّمون -
 عالقاقون -
 أش محاَلك؟ -
 حطب وصابون -
 وين الغّلة؟ -
 يف التّلة -
 ال تضيعا -
 ليش أنا جمنون -
 !آخ يا راس القّدوم -

ما ُيقتَدى به ويتخـذ  : من العربية: ةْدۤوالٕق
  .مثاًال
  .عربية اللحم املقدَّد :ديدالٔق

: أجا الشتا الزم نقـّدد القديـد  : يقولون
ومعـا  نوّصي القّصاب جييب الطاقة، وجنيب لو اآللة 

خ ما أطيبـو  الصنوبر ونوّقف على قطع اللحمة، أٓو
  .مشوي

أنته ماللي شافو الصرماية : ]من كمام[
  .ةمخنوها قديۤد
  .ذو القدرة: عربية: ديرالٔق

  .وهو من أمساء اهللا احلسىن
مرَتك وابنك الزغري حبسبوك : ]من أمثاهلم[

  .على كل ِشي قدير
 الصـاحل : من اصطالح النصارى: الٕقّديس

  املقّرب إىل اهللا، وهو من أهل اجلنة حتمًا، وله حق 
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: ويف الكلدانيـة . ديشـآ ۤق: الشفاعة، عن السريانية
  .قديَشا

  .القّديسني: ومجعوه على
  .القّديسة: واملؤنث
  .القّديسات: واجلمع

  .وأكرب القّديسني عندهم مرمي
  .َقِديش: ويف العربية

  .القّديس: ويف هلجة جزيرة مالطة
  .ع القديسني يقع أول نوفمربوعيد مجي

للبطريرك مـار  » لفاظ السريانية يف املعاجم العربيةاأل«انظر كتاب 
  .١٤٠أغناطيوس أفرام األول برصوم ص

) العربيـة (قّد أي شيء : حتريف: ش؟ّدۤئق
  .مبعىن كم االستفهامية

  .ما بتعرف قّديش ْبحّبك: ]من أغانيهم[
ما مضى على وجوده زمان : عربية: القدمي

  .طويل، خالف احلديث واجلديد
  .الُقَدماء، وهم رّدوا وقصروا: واجلمع
  .القدمية: واملؤنث

  .واجلمع القدميات
كان يامـا  : ويف دهليز احلكايات يقولون

  ...يا قدمي الزمان كان! كان
  .قدَما: ، ويف الكلدانيةقدمآٓ: ويف السريانية

  .مالقدمي األزل: يقولون
م قدمي جبّبانـة  اهللا ال يرح: ]من كمام[

من يعيش فيها فإنه يسكر فيها وحيشـش  : يريدون(
فيها ويقامر فيها ويزاول الفحشاء فيها، مث إنه يعرف 

  ).خمابئها إذا دمهت الشرطة
احفاظ قدميك جديَدك مـا  : ]من أمثاهلم[

  .بدوم لك
  .ضّد نُظف: مصدر َقُذر: عربية: ةذأرالٔق
  
  
  

  
البًا على ويطلقونه غ: الوسخ: عربية: رٔذالٔق

  .الغائط
  .األقذار: واجلمع
الصفة املشـبهة  : القِذر: من العربية: رۤذالٔق
  .من القذارة

  .القذر والقذارة: انظر

  .قدَرا: ا، ويف الكلدانيةْدٓرٔق: ويف السريانية
مـا  : القذيفة: من العربية املولدة: ةذيۤفالٔق

يرميه اجليش على عدوه برًا أو حبرًا أو جوًا من املواد 
تفجرة أو املهدمة أو احملرقـة أو املبيـدة، ومنـها    امل

  .القذائف اليدوية
  .القذايف: القذاِئف، وهم قالوا: واجلمع

  .ثبت وسكن: عربية: ّرٔق
: َيقّر أو يِقّر، وهم قالوا: ومضارعه العريب

  .بٕقّر
  .القرار: ومصدره
  .ن قّر قرارٓوف وۤيما بعۤر: يقولون

: وظـف قّر الوزير نقـل امل : يقولون :ّرٔق
  .ثّبته: حتريف أقره
قّر احلرامي بالسـرقة ومّثـل   : يقولون: ّرٔق

: )العربيـة (سرقتو، بالطبع بعد الضرب، حتريف أقّر 
  .اعترف

  .من قّر بذنبو ال ذنب له: ]من أمثاهلم[
قِري املكتوب، مـن  : ويقولون أيضًا: قرا

نطق باملكتوب أو أمّر : -وتسّهل مهزا-قرأ: العربية
  .نظره عليه
  .ةۤيالْقرۤا: الِقراءة، وهم قالوا: مصدرهو

  .انظرها .انقرا: وبنوا من قرا للمطاوعة
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: وبنوا من قرا الصفة املشبهة على فعـالن 
  .القريانة: القريان، واملؤنث

  .قراءت: واستمدت التركية
صـاح  : قرا الديك وغريه: ويف السريانية
كما تقدم، ويف الكلدانيـة  : وصّوت، وقرأ اإلنسان

  .مثلها
قـرا الورقـة عـالوچني    : ]من كنايام[

  ).درس األمر على كل احتمال: يريدون(
فرمان كالب من بقرا من : ]من كمام[

  .خطا! ياقارئ العلم بني اجلاهلني. بسمع
حتريف : املعلم قّرا االوالد: يقولون: القّرا

يف يـوم زيـارة القبـور    . جعلهم يقرءون: أقرأهم
ل األوالد املصحف كنصف شعبان وصباح العيد حيم

  .الْبقّري الْبقّري: وينادون
اللي أنتـه قريتـو حننـه    : ]من كمام[

  .جّودناه
أحد الكتب السـماوية، بعـض   : القرآن

  .ةنيسوره مكية وبعضها مد
  .٢٢٥ص  ٤س: انظر جملة العلوم

  .٤١٢و  ١٩٥ص  ٤الد : وجملة العصور  

ومسي الفرقان والذكر والترتيل والكتـاب    
 واملصحف، ترتل به جربيل على الـنيب،  كتاب اهللا

سورة، كل مجلة منه آية، وأجزاؤه  ١١٤سوره هي 
أي (ثالثون، وأحزابه ستون، كتب أوًال يف العسب 

واأللواح والرقـاع وحفـظ   ) يف اجلرايد من النخل
البعض اآلخر يف الصدور، مث مجع عثمان كل هـذا  

  .ودونه يف مصحف مراعيًا طول السور وقصرها
وم يرى بعضهم تدوينه حسب زمـن  والي  

  .آياته لوال أن السّنة تقضي احملافظة على شكله القدمي
وكذا يرى بعضهم كتابته حسب رسـم    

  . مدرسة البصرة والكوفة بعد تدوينه، لوال ما تقّدم
  
  

  .ولقراءته قواعد مدّونة، وّمثة قراء منهم الكسائي
وحنن نرى أن اآلثار القدمية ال جيوز العبث   

  .مطلقًاا 
وللقرآن الفضل األكرب يف حفظ العربيـة    
  .وتعزيزها

والقرآن قطب العامل اإلسـالمي يوّحـد     
  .قلوم وأهدافهم

  .ومن العلوم علوم القرآن  
  .انظر كشف الظنون

وتفاسري القرآن ال تعد، وقما ختلو خزانيت   
  .من تفسري مطبوع

وللقرآن حىت اليوم حفظة ومدارس حلفظة   
  .القرآن

وحق القـرآن، وحـق   : ]أقسامهممن [  
  .املصحف

  .القرعان: وهلجة بغداد العامية تقول  
  .الكف: انظر: قراءة الكف  

  .الِغمد: الِقراب: من العربية: القرۤاب  
منو هادا؟ . ال! ال ياقراب: ]من كمام[  

  .هادا قراب مابسَوى أبطنعش
  .السيف ما بقطع بْقرابو: ]من أمثاهلم[  
: الَقراَبـة : بة، من العربيـة أو القْر: راۤبةٔق  

  .الُقرب يف الرحم
  .بيناتنا قرابة أو قربة: يقولون  
  .قرابة عصب: ويسمون قرابة األب  
  .قرابة كرش: ويسمون قرابة األم  
: أرض قراج، من التركية: يقولون: اجٔرٔق  

األرض اليت فيها حجارة، وعلى هذا فتربتـها  : قرياج
  .ال تغل جيدًا

اود چليب يرى أن قراج على أن الدكتور د  
مبعىن اليابس، القحل، الصـلب،   قرسٓا: من السريانية

  .القاسي، اخلشن، الصعب
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ونرى أنه واهم، وزيارة لتركية مع التقّري   
  .يرى أا تركية

ة تتعلـق  يّبدو: الُقراد: من العربية: الْقراد  
  .باحليوان وبالطيور وتتغذى مبص دمه

الْقـرادة  : نوالواحدة، القرادة، وهم يقولو  
  .والْقراداي والقراداية

  .القرادات: واجلمع عندهم  
  .١٧٢ص  ١٠جـ: انظر اية األرب للنويري

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه  

  .ْقَراَدا: ، ويف الكلدانيةدٓاْقرٓا: ويف السريانية  
جوالني طّبـوع  : ]من أغانيهم التهكمية[  

  .وفرگون قراد، يف دقن عمك احلاج مراد
بنوا على فّعال من القرد ملن يزاول : ادّرالٔق  
  .ترقيصه

  .القّرادة: ومجعوه على  
عم بلّعبنا قّرادي، ونظم : يقولون: الٕقّرۤاِدي  

ب القّراد نسبة إىل القّراد املتقدم، أي كما يلّع. قّرادّية
قرده، وكما ينظم القّراد منظومته يغنيها لدى ترقيصه 

  .ا
بعيـد،   هاجلب قـرارو : يقولون: رارالٔق  

  .املكان الذي تقّر فيه املاء: عربية
  .القرارات :ومجعوه على  
  .فالن مالو قرار: يقولون  
صدر قرار بفتح جـادة  : يقولون: َرارالٔق  

جديدة يف بانقوسا، وطلع قرار بالعفو عن املساجني، 
  .من وضع األتراك مبعىن احلكم الرمسي

  .القرارات: ومجعوه على  
ـ : وقال األتراك   راريل وقرارسـز  قرار وق
  .وقرارسزلق
  هاملغين قرار غناه آية يف : يقولون: رارالٔق  

  

حمـط الـنغم   : الفن، من اصطالح األتراك يف الغناء
اجلواب والعفـق مبعـىن   : وطبقته املنخفضة، ويقابله

  .طبقته العليا
األعلى : جواب اجلواب، يريدون: ويقولون  

وتـبعهم  . منها، وال يستطيعه إال الصوت الفرخـة 
  .الفرس

اصـطالح عسـكري تركـي    : قرارگاه  
  .مكان القيادة: وفارسي مبعىن

تعـدل  ] من حلويـام [: ْقراص الشيبۤاين  
  .الشعيبيتني متامًا يف كل موادها التزال تفطر

املنشـورة يف  » يومية نّعوم خبـاش «ويف   
فطرت قـراص شـيباين   «: ٢٣٧ص ٣٦املشرق س

  .»ببيت الضاهر
نوع من : وشرحها األب توتل يف املشرق  

املطلّي  قاخلبز املعجون بالسمن احملشو بالزبدة أو قأمي
  .بالسكر بعد خبزه بالفرن

ـ » عن حلب تارخيية وثائق«ويف    ص  ٣جـ

الثالثا راس السنة وانعزمـت للغـدا   : ١٨٤٦سنة  ١٠٠
  .ببيت الكّبابة قراص الشيباين

وحدثين من عاش يف مطلع القرن العشرين   
كاين يف سقاق الشيباين يف كان ينفرد بصنعها د: قال

مت املدينة، وظـين أن الكنيفاتيـة اسـتمدوها مـع     
  .الشعيبيات منه

مسيذ مبسـوس بالسـمن   : ْقراص بعجۤوة  
  .حيشى بالعجوة وخيبز

مقليـة أو مشـوية فقـرية    : كّبة اقراص  
  .احلشوة

ُعشب ذو : الُقّراص: من العربية: الٕقّرۤاص  
  .وبر دقيق حاد يقرص من مّسه

  .الُقّراصة، وهم رّدوا والواحدة  
  .وكتب املفردات ذكرا  
  .الُقرَّيص يف العربية: وتسمى أيضًا  
  .وأنواعه كثرية  
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أو القراْصۤية أو بالسني، كلهما : راصيۤاالٔق  
شجر من فصيلة اخلوخ مثره يشبه العنب األسود، عن 

  .KÉRACÉA: اليونانية
  .KARSHU: وامسها يف البابلية  
  .الُقّف وذكرها الطبيب ابن  
ووردت يف املصادر املسمارية يف أخبـار    
  .سرجون

  .١٣٦ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري

  .CERASEA: وامسها يف الالتينية
  .جراسبا هي القراصيا: وقال دوزي

ـ » النـهر «وقال الغّزي يف  : ١٢٨ص ١جـ

بلديـة وفرجنيـة، واألوىل حلـوة    : وهي نوعـان «
ة اللـون إىل  وحامضة، والثانية حلوة جدًا، مصـفر 

  .»اخلضرة، وهي عندنا نادرة قليلة
  .الزّالع: ويف غريب حلب يسموا

يقــال : ٨٧ص ويف املوسـوعة التيموريـة   
حّب امللوك، كما ُذِكر يف أبيات : للقراصيا باملغرب

  .٩٧ص . يف ديوان سيف الدين بن املشّد» قراصيا«

ـ  »نفخ الطيب«ويف  شعر يف : ٩٨٧ص  ٢جـ
  .قراصيا

: ١٦٨ص ٤جـام لكرد علي ويف خطط الش

  .القراصيا هي الفرصاد ونوع من البقول السكرّية
وحيمضون حبامضها احملشي : أقول أنا

واللحمة بالفرن، ويتخذون منها املرّبى، كما تؤكل 
  .خضراء

  عالقراصّيا منني منني؟: ويغّني القّراد
وسبب التغين ا أا جتلب هدية غالبًا من 

  .تركية
هدول دمشان ويف بيناتن : لونيقو: ةيّۤراصالٔق

رض حتريف غراظيات التركية عن الَغ: قراصّية
البغية والقصد واهلدف، استعملها األتراك : )العربية(

  .مبعىن غرض السوء وهدف إيقاع األذى بالعدو

ما سقط : الُقراضة: من العربية: الْقراضة
: قراضة املال: من املعادن بنشرها وبردها، وجمازًا

  .رديئة
رّوح عمرو قراضة، هدويل ماهن : لونيقو

  .دهب هدويل قراضة تنك مصّدي
أطلقوها على اآللة اليت تقرض : القّراضة
  .األشياء وتقّلمها

  .ومنها قّراضة احلديد، قّراضة األضافري
 MIKRADواستمدت األرمنية من العربية 

  .للمقص
  .قره قاش: انظر: وشرآقٔق

من َركول أو الكراكون، گأو ال :القراقول
األسود أي الليل، : »َقَره«قره غول، من : التركية

  .يد احلكومة بالليل: اليد أي: مبعىن» قول«و
  .كراكول وكراكون: انظر

 ٧٢ص ٢جـ » وثائق تارخيية عن حلب«يف   
وقام أهل «: ١٨٤٩سنة » يومّية نّعوم ّخباش«عن 

قسطل احلرامي وهامجوا القره قول، فأكلوا ثاين يوم 
  .»عصي بالصرايا

إحدى : فخذ من قبيلة الكيار: القرامطة  
  .عشائر الباب ومنبج

  .انظرها. مجع القرَمل: القراۤمل  

ينعل قّرامة : ]يقولون يف سبام[: القّراۤمة  
أبوه، أو حيرق قّرامة اجدادو، بنوا على فّعالة من 

  .انظرها. األرومة: القرمة

  .وجيمعوا على القّرامات  
فالن : العرس يكتبون يف دعوة: الْقران  

  ...يدعوكم إىل حفلة قران ابنه فالن بكرمية فالن
صاحبه واقترن به، : مصدر قارنه: الِقران: من العربية

  .تزوجه
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  .انظرها. لغة هلم يف القراية: الْقرۤاۤوة  

  .القراية: انظر. والقرۤاية: الْقرۤاي  

: مجع القريب: من العربية: راۤيبالٔق  
: هم أمالوها، والقريبالقراِئب وتسّهل مهزا، و

. خالف البعيد، ومن القرايب القريب نسبًا أو حيًا
  .وكانوا يتعصبون هلا

يب يقرا: يقولون للقريب من األب  
  .مالعصب

  .قراييب مالكرش: ويقولون للقريب من األم  
قراْيَبك ال تقربن بلّطك : ]من أمثاهلم[  

على –أو أهلك، وهو من أمثال جند أيضًا (عقربن 
العقد الفريد البن عبد «، وورد ذكره يف -انيهلفظ يد

ربه، ويف حماضرات الراغب، ويف أساس االقتباس، 
ويف يتيمة الدهر للثعاليب، ويف خاص اخلاص، ويف 

  ).اإلجياز واإلعجاز، ويف التمثيل واحملاضرة
والْقراية والْقراوة، كلها حتريف  :الْقرۤاي  

  .مصدر قرأ: )العربية(القراءة 
  .قرا :انظر

العـادة زهـرك   : يقولون يف لعب الطاولة
تـال  : تغّير، كّني قريت عليه قراية أو قراوة، يريدون

  .عليه عزمية
 مـن  هادا قـراييب أو : يقولون: رايبالٔق

مجـع القريـب   : )العربية(قراييب، حتريف القرائب 
  .ويستعملوا للمفرد

قرايبك ال تقـربن بلّطـك   : ]من أمثاهلم[
  .عقربن

ا النصارى علـى الطاولـة   أطلقه: القّراية
  .العالية توضع عليها كتب الصلوات

. دنـا : ب وَقـُرب َقِر: من العربية: ٕقۤرب
  .وهم رّدوا... الُقرب و: واملصدر

  
  
  

  .انقَرب للمطاوعة: وبنوا منه
  .بٔرٔق: ويف العربية

  .ْقۤرب: ويف السريانية
  .ْقَرب: ويف الكلدانية

  .بْقۤر: ويف اآلشورية البابلية
: ات جنويب جزيرة العرب واحلبشةويف هلج

  .قَرب
القربـان  : وبنوا الصفة املشبهة منه علـى 

  .القربانة: واملؤنث
  .ُقْرب: واستمدت الفارسية

أهلك ال تقـربن بلّطـك   : ]من أمثاهلم[
جنب العقرب ال تقرب جنب احلّية افروش . عقربن
  .ونام

اخليار األبيض واجلحـش  : ]من كمام[
  .ر  هدويل ال تقربناألخضر والكردي املغّب

  .املغبَّر: انظر

أخوي من أمـي وأبـوي   : ]من توريام[
بقرب بيت جرياننا وبيت جرياننـا مـا بقربـوين    

ننا، وباطنها أنه يقـرا  اظاهرها أنه يقرب بيت جري(
  ).ببيت جرياننا
  .أدناه. قّربه: عربية: برّٔٔق
  .٨٤٩ص ٣٠س: انظر اهلالل

ـ  : يقولون ن فالن مقّرب مـالوايل، أو م
  .املقّربني، قّرب جيي، قّرب العصر

  .تقريب: واستمدت التركية
قـّرب  : من اصطالح النصـارى : برّٔٔق
ناوله القربان، : قّدمه، قّرب الكاهن فالنًا: القربان هللا

  .بٔرٔق: ب، ويف الكلدانيةّرٔق: من السريانية
: اسم جيل آري خمتلف يف أصله: الٕقرباط

  ڤية، مشتتون يف أصله من قرواطيه يف يوغوسال: قيل
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كثري من بالد الدنيا، لغتهم فيهـا جـذور خاصـة    
  .وممزوجة بكثري من لغة القوم الذي يسكنون بالده

امسنـا  : وسألتهم عن اسم قومهم فقـالوا 
  .مم أو ضٓواألصلي دٓو

  .اجلنكنهووتسميهم الكتب الَغَجر والَنَور 
 .انظر هذه الكلمات

  .وَچَبهواألتراك يسموم جنكنه وك
  .كوچك: نظرا

ويزعم قرباط حلب أن جّدهم األعلى هو 
  .»سرية الزير«جّساس املذكور يف 

  .جساس: انظر

يسـكنون   ٧٠٠ونفوسهم يف حلب حنو 
  .حارة القرباط

وال يزاولون عمًال ألم يتنقلـون علـى   
جحاشهم سوى االستيالء على الفطايس يتخـذون  

  رجاهلممن جلودها الطبول والدربّكات واملناخل، مث
  .تجدونسيونساؤهم يفتحون الفال و

ومنهم الطّبالون والزّمـارون والرّقاصـون   
والعبالت، وتستأجرهم احلكومة لوضـع احلبـل يف   
رقاب املشنوقني، ويبدو أن هذه املهمة قدمية عندهم، 

 NOTRE VOYAGE AUX: فقد حدثنا صاحب كتاب

PAYS BIBLIQUES رمًا رجال األمن يسوقون جم«: قال
ه قرباطيان يتوليـان وضـع احلبـل يف    للمشنقة ومع

  .»رقبته
أما دين القرباط فهو دين األقـوام الـيت   

  .يسكنون بينها
قربط مبعىن خبـل،  : وبنوا من القرباط فعل

  .تقربط: ومطاوعه
كو جبـي القربـاطي   : وختوف األم ابنها

  .بياخدك
عليه حلية بتشّغل القربـاط  : ]من كنايام[

  .سنة
وين : ما بقول ملرتوالقرباطي : ]من كمام[

  .أش جبيت؟ عند القرباط مايف قيمق: كنيت؟ بقول ال

ر البحٔض: هدول متل القرباط: ]من تشبيهام[
كبري يف عني حالو زغري : متل شيخ القرباط. ٕچك موسٓوْب

  .بني الناس
أنته قربـاطي إال  : سأل قوميسري باب النريب

  .احلمد هللا قرباطي: جنگنه؟ قال لو
من أعيان حلب حّب وحـدة  واحد : قالوا

قرباطّية وبعت واحد خيطبا من أبّوا، أجا اخلّطـاب  
أمحد بيك وقع اختيـارو علـى   : وقال ألبّوا ّنيك

  كرميتك
  منو منو؟ ليش أنا بنيت حتت أمر الناس؟-

ورجع اخلّطاب وحكى للبيك، منو مسعو؟ 
خـدا  : مسعو واحد بيعرف يعامل الناس وقال للبيك

  .مّني
قربـاطي وٕدّق ٕدّق َدّق البـاب   وراح لبيت ال

  ماكن ودهقو
  منو هاد؟-
  ْبعتوا يل أبو خريو-
  أهًال وسهًال-
ال أهًال وال سهًال، أنته والك قرباطي الكلب -

ألمحد بيك، ليش منو أنته يا ٕنعتك يا  *)ما بتعطي بنتك(
  .ٕصفتك

  أمرك أمرك، بكرا بتكون خّدامة ببيتو-
ولـك مـا   : بعدما جتوزا أمحد بيك سأل أبّوا

  .رضيت باألناۤسة واإلنسانۤية
  .إي بعّت يل واحد جحش ما بيعرف حيكي-

تقع شرقي جامع التوبة يف  :حارة القرباط
باب النريب، وفيها قرب الشيخ جاكري املعتقد فيـه،  

  .وزرته أنا
  .الشيخ جاكري: انظر

ـ : »النهر«قال الغّزي يف  واألتـراك  «: ٥٠٦ص ٢جـ
  عرق هندي، من قيقةيسمون أهلها قبطًا، وهم باحل

                                                
  .إضافة ليست يف األصل ليستقيم الكالم - *
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  .»ولغتهم اخلاصة م شبيهة ببعض لغات اهلند
حتريف قرباطـًا،  » قبطًا«: لعل قوله: أقول

  .وإال فال يسميهم أحد قبطًا
نوع من محام الكّشـة، وهـو   : الٕقرباطي

  .األبيض الدنب
ما يتقرب به : الُقربان: من العربية :انالٕقرٔب

ن السومريون إىل اهللا من ذبيحة وضحية وعبادة، وكا
أول أمرهم ال يقبلون القربان إال إنسانًا يذبح أو يقتل 

  .أمام اإلله، مث استبدلوها بالقربان احليواين
: واستمدا التركية، ومست عيد األضحى

  .قربان بايرامي
ـ ُقورٓب: ويف السريانية : ا، ويف الكلدانيـة ٓن

  .ُقورَبَنا مبعىن ما يقدسه الكاهن من اخلبز واخلمر
  .َرَبهَهۤق: عربيةويف ال

  .ُقربان: ويف احلبشية
  .تقربن: وهلجة مالطا بنت من القربان فعل

واستمدت القرواطية القربان من التركيـة  
  .KURBAN: وقالت

  .KORBANI: ومثلها اليونانية احلديثة فقالت
قربان هـالتّم وقربـان عينـك    : ويقولون

... أنا ضحية: وقربانك وقربان هالوّج احللو، يريدون
يف هذه التعابري يفخمون األلف كما هـو تعـبري   و(

  ).األتراك
قربان البّف والبفهم : فيقولون] ويتندرون[

. انظرهـا . ما أحلى البّف أي الطعام الساخن: يريدون
  ..و

بيت ْمقربص، بنوا الفعل : يقولون: صرٔبٔق
  .اليونانية مبعىن األساس، ومنه الطني الدّك KRIPISمن 

  بقربط عليه قربطة أبوه : يقولون: طرٔبٔق
  
  
  

ببخل عليه، بنوا الفعـل  : موشلون ما كان، يريدون
  .ألم خبالء -انظرها –من القرباط 
  

  .تقربط للمطاوعة: وبنوا منه
مسكو وتقربط فيه ومـا َبَقـى   : ويقولون
استمسك شديدًا بـه استمسـاك   : يدشروا، يريدون

  .القرباطي مبا استحوذ عليه من مال وحنوه
  .تقربط: انظر

هالشريكني قربظوا دكانن : يقولون: ظْرٔبٔق  
قّومـوا  : وشافوَّا واقعة يف اخلسارة، يريدون بقـربظ 

بضاعتها وقارنوها برأس ماهلا، مل جند هلـا أصـًال،   
ومن البضاعة علـى   -انظرها –ولعلها حنت من قّرش 

: لفظ الضاد ظاء كما يلفظها األتراك، فيكون معناها
  .هاقّرش البضاعة أي وضع هلا سعر

  .تقربظت البضاعة للمطاوعة: وبنوا منها  
ْمقْرَبـع  وحتتـاين   : فالن: يقولون: ربعٔق  

مل جند هلا أصًال، ولعلـها   .يريدون انه متكّتم حبقارة
توارى، غّطى رأسه ليًال : يف بيته فالن» َقَبعمن فعل 

» اقرنبـع «لريبة، ختّلف عن أصحابه، ومنها فعـل  
  .املتقبض البخيل: اعتقبض من الربد، الِقِرنب: فالن

وبنوا منها على فعلول للتلطيف التهكمي،   
  .طةٔلقربوع بسَوى ٔظ: فقالوا

ـ    ا يـدنو  واستفادوا معىن آخر للحقارة أ
  .انظرها. اُجلَرذ الصحراوي: لفظها من اجلربوع

بيين وبينك قربة أو قرابة : يقولون: الٕقرۤبة  
  .القرابة: انظر. هم مالكرش وهم مالعصب

: فيقول القريب لقريبه موّريـاً ] درونويتن[  
  .أنا هالقربة اللي بيناتنا بّدي أبعجا

وعاء جلـدي  : الِقربة: من العربية: الٕقرۤبة  
جيعل فيه املاء وحنوه، وهم خيّصوا باملاء، وما كـان  

  .لغري املاء فيسمى الضرف
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وهم رّدوا ... الِقَرب والِقربات و: واجلمع  
  .فيهما

: رقَبـا : ، ويف الكلدانيةقبٓار: ويف السريانية  
  .القربة

وكان املاء قبل جلب الفرات جيلب وينقل   
فالسّقا أبو الطاسات املفّرضة البيضـا  . بالقرب غالبًا

حيمل ماءه بالقربة وقد يتدّلى شـعرها اخلـارجي،   
والسّواس أبو الطاسات الصفر املچلبنة العم بتضهج 

دو كـانوا  قر فّيا حبمل سوسو بالقربة، والبنوهّوه بچ
لقني كانت جيلبونه بالقرب، حىت إذا طلع اخل كل املاء

  .ن فرجةشيلة البنات عروٓس
  .قربع: انظر: ربوعالٔق  

حتريف املاربيج أو املـارپوج أو  : ْربيجالٔق  
شريط معدين : مارپيج: املارپوش التركية عن الفارسية

، أطلقـوا  )القمچـة (ملفوف مبعىن أنبوب الناركيلة 
  .على ااز املرسل: الكل اجلزء وأرادوا

  .ومجعوها على الَقرابيج أو الْقرۤابيج
قارابيَنه أو قرابينه أو : من التركية: بيۤنةٔرالٔق

سالح ناري قصري فّوهتـه واسـعة، مـن    : قربينه
  .CARABINA: اإليطالية

  .CARABINE: وامسها بالفرنسية
الغـّدارة ذهابـًا   : ولقبوها أول ما عرفوها

در املصـاب بطلقهـا فتوديـه دون    منهم إىل أا تغ
  .االستعداد هلا، خبالف السيف وحنوه

: وأول أمرها كانوا يغلطون يف لفظ امسها
دكـدك  آخ لو ملكت هالقرمبا كنت ب: قال أحدهم

الصحيح لو تعرف إمسا ع: الرب والبالد، أجابه مالكها
  .كان جبوز أقّدم لك ياها

  
ضرب واحد طلـق مـن   : ]من كمام[
  عد أن ارتعد احلاضرون من هول ما سيقع، قرابينتو ب

  

نعم ضرب وفقعت ولكن ما صابت شي، قال لـو  
  .قرابينتك كّني حمشّية جمّدرة: ندياوواحد ر

: ]كمهـم [ما اسـتعملت إال يف  : حٔرٔق
بدوي مقروح شاف التمر مطروح شـلون خبّليـه   

 .انظرمهـا . وبروح، كما استعمل منها قّرح والقرحـة 

  .جرحه: هقرح: وَقَرح عربية
  .انقرح للمطاوعة: وبنوا منها

  .مبالغة يف قرح املتقدمة: عربية: حرّٔٔق
  .تقّرح للمطاوعة: وبنوا منها
  .أْكل الربغل واّدرة قّرح قليب: يقولون

الوزنة ْمقرحطة حببح يل : يقولون: طْرٔحٔق
املوزونة ال تعدل الوزنة : ياها يبحبح بزيتك، يريدون

. ًال، ولعلها حنن من قّل وحّطبل أقل، مل جند هلا أص
  .انظرمها

  .تقرحط للمطاوعة: وبنوا منها
  .نعمة مقرحطة: يقولون
و أمعو قرحة يف معـدتو  : يقولون: ةرٔحالٔق

اجلراحة املتقادمـة  : القرَحة الُقرحة: مصرانو، عربية
  .املؤوفة

قرحـة السـيفليس   : ومن أنواع القرحات
  .تظهر موقتًا مكان اإلصابة مث تعم الدم

  .٤٣ص  ٢وعدد ٥٤٥ص ١عدد ٢١س: انظر جملة األديب

يطلقونه دون متييز بـني الغـوريال   : الٕقرد  
  .أوتان غوالشمبانزي واألوران

  .انظرها. السعدان: ويكثر أن يسموه  

  .الْقرود والْقرودة: وجيمعون القرد على  
  .القّراد :ويسمون صاحبه  
وسن البلوغ عند القـرد بـني السـابعة      

  .الذكر يتأخر قليًال والثامنة، لكن
  .ويعمر حنو العشرين سنة  
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د وبروك انقۤر]: ومن ألفاظ الزجر عندهم[  
  .بَقى

  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه
  .٣٣٦ص  ٩واية األرب للنويري جـ  

  .ويأكل القرد احلبوب والفاكهة والثمار  
  .ياقرد، يا ميت قرد: ومن مسّبات العلويني  

  .ديعبو ْقروعم ْبَل: يقولون
أخدنا القرد علـى مـالو   ]: من كمام[

. هدية اليمن قرود. راح املال وبِقي القرد على حالو
أكتر مالقرد مامسـخ  . الدّبة البرتل عّنا تركبا القرود

: قالوا للقرد مبسخك رب العـاملني قـال لـن   . أهللا
خود من هاجلزمـة عـود والبـاقي    . بساويين غزال
بّدلنا غزالننـا  . زالالقرد بعني أمو غ. تاخدوا القرود

من عاشر . صباح القرود وال صباح األجرود. بقرود
القرد يف كيسو والدّم يف : القّصاب أخطا وما أصاب
أش أجاين مالبيدر تيجـيين  . قميصو والكلب جليسو

  .من تبنو وأش أجاين مالقرد تيجيين من ابنو
  .قظ القرد: انظر

متل القرد اللـي قـۤاتلو   ]: من تشبيهام[  
  .وصاحب

  .سكة القرد: انظر: سّكة الٕقرد  

ضـادًا، مـن   ويلفظون الدال : الٕقرداش  
األخ، الرفيق، الزميـل،  : داشَقْرداش وقار: التركية

القرين، ومؤنثاا أيضًا ألن التركية ال متيز بني املذكر 
  .واملؤنث

أصل قـرداش أو  : واملعاجم التركية تقول  
القلب : عىنترِكية مب: »قارن«قاِرن داش، و : راداشاق
شـريك  : الشريك، املؤدَّى: فارسية مبعىن: »داش«و

  .الفؤاد
  .القرداشّية: وجيمعون القرداش على  
وكانوا يف حلـب يسـتعملوا بكثـرة،      

  هادا قرداشييت وهدول : ويقولون يف النسبة إليه

قرداشيتنا وهادا قرداشـيَتك وهـادي قرداشـيتك    
وهادي  وهدول قرداشيتكن وهاد أو هادا قرداشيَتك

  .*قرداشيتك وهدول قرداشيتكن
هادا قرداشييت يف العسـكرية أو  : ويقولون  

  ...يف املدرسة أو يف حرب البلقان أو
جعله يستقّر، : قّرره يف مكانه: عربية: ررّٔٔق  

جعله يف قراره، وهم استعملوها مبعىن حكم : الشيَء
  ).انظرها وقّر. أخذًا من األتراك، قرار(

  .للمطاوعةتقرر : وبنوا منه  
قّرر جملس الوزراء ]: ومن تعبريام احلديثة[  

  .كذا
  .استقر رأُيه عليه: قّرر األمَر  
بني اجلبس والبطيخ : يقولون: ْرشْرش ٔمٔق  

: بني األمرين تفاوت كـبري : يف قرش مرش، يريدون
: فمصدر مرش املاُء» املرش«مصدر َقَرش التالية، أما 

  .سال
، وعـم بقـرش   قرش القّتۤا: يقولون: شٔرٔق  

: يـة حكاية مضغ ماالن، مقابل قرط العرب: وطةمالعر
  .قرط الكعك: مضغ ما صلب شيئًا

  .قرش الغضروف: ويف السريانية  
  .القرش :ومصدره عندهم  
  .انقرش للمطاوعة: وبنوا منها  
  .انظر القرقوشة

جبس األنصاري أمحر وحلو وإلو : يقولون  
  .قرۤشة

يد اللي إذا وْنسيت قرشة الْغريبة وكعك الع  
  !إدامو كتري، ياعيين ويا روحي

وحدة النقد : غروش: من التركية: الٕقْرش  
بارة أو يعدل الواحد من املائة من  ٤٠التركي يعدل 

نقد أملاين : GROSCHEN: اللرية العثمانية، عن األملانية
  .من املارك ٠,١٢يعدل 

                                                
 .يالحظ التكرير - *
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  .الْقروش: ومجعوا القرش على  
  .النقد عامةوأطلقوا القرش أيضًا على   
ولو تأملت الوقفيات العثمانية ترى فيهـا    

  .القروشوكثريًا ذكر القرش 
فالن مقرش، يريدون أنه املثري، : وبنوا منه  

  .أحب القروش: استقرش فالن: ومثله
: قّرش احلسـبة، يريـدون  : كما بنوا منه  

  .ضرب عدد أفراد الشيء بسعره
فالن أقرش من أخوه، فبنوا منـه  : وقالوا  

  .األقرش: انظر. التفضيل أفعل

  .ويف حلب بيت شيخ قروش  
  .گرش والگروش: والبدو يقولون  
القــرش : أهــل حضــرموت يقولــونو  

  .شوالْقرو
گرش تعريفة أو گرش : واملصريون يقولون  

  .الگروش: صاغ، واجلمع
. GHOUROUCH: ويف األرمنية عن التركية  

 ، ويفْقروشٓا: واستمدته السريانية من التركية وقالت
  .ْقروَشا: الكلدانية

: واستمدته البولونية من التركية وقالـت   
GOUROUCH.  

فالن طّقان قروش، فـالن  ]: من كالمهم[  
اوى لو واحد بقرشو والتاين بكتفو، س: شركةوفالن 

  .قرشني بضاعة من بيع السوس
. جيبو عم خبشخش قروش]: من كنايام[  

روش حبكوا أّنو كان واحد شّحاد كل مسا خبّبي الق
: اللي شحدا يف خمباية، وملا بسمع صوت قرقعتا بقول

  .ال حيرمين رّناتكن
افتاح عينك زي القرش ]: من تشبيهام[  

  ).أو متل ايدي(
فالن جحـش حمّمـل   ]: من استعارام[  

  .قروش، جلدو حمشي قروش

أو (القرش ما بغّطي الشرش ]: من أمثاهلم[  
. وأخـوه القرش بفّرق بـني األخ  ). بغّطي الشرش

القـرش بعّلـم   . القرش بلّقش صاحبو سبع تلسـن 
القرش األبـيض  . عينك معك وقرَشك معك. اللقش

االوالد بّدن قـرش  . والساق األبيض بنخاف عليهن
  .املا بنصّر

خّبي قرَشـك األبـيض   ]: من حكمهم[  
. قرش يف اجليب وال عشرة يف الغيب. ليومك األسود

عـّز  ذل قرَشـك  . املا معو قرش ما بسوى قـرش 
جتـد  : أي(اشتغل بقرش وحاسب البّطال . نفَسك
  ).بح منهرأنك أ

ألف قرش برطيل ما بوِفي ]: من كمام[  
: خود قرش وافضحين قال لـو : قال لو. قرش دۤين

يْهنيكي حجة ابنـك تعلـم   . خود مفضحاين ببالش
وضعت ابنها يف الشيخ وعنـد  : أصله(يكتب قرش 

  ).املسا شخط لو شخط
  .ل قّرشش املتقدمة فعمن القربنوا : شرّٔٔق  

  .القرش: انظر

  .ْتقّرش للمطاوعة: وبنوا من فعل قّرش  
: احلليب قّرش، يريـدون : يقولون: شرّٔٔق  

: قرش الشـيءَ : عة، من العربيةمجد ذرات غري متجم
  .من هنا ومن هنا وضّم بعضه إىل بعض مجعه

  .انظرها. ومنه كانت القريشة  
  .لهتقّرش مطاوعًا : ويف العربية  
جتّمـد، ومثلـها يف   : شْقٔر: ويف السريانية  
  .الكلدانية

من قرى حلب يف حـارم، مـن   : ْرشنئق  
أي (القورشيون ): بالسني املهملة(قورْسيٓا : األرامية
 ٣٨س: كما يرى األب أرملة يف املشـرق ) امعون

  .١٩١ص
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أخـذه  : قرص حلمه قْرصًا: عربية: صٔرٔق  
غسله وهـم  : ثوب باملاءوَلَوى عليه بأصبعه فآمله، ال

يستعملوا مبعىن غسل جزءًا من أجزاء كل شـيء،  
: بلسـانه  هقرص: لسع، ومن ااز: الربغوُث وحنوه

  .قال له كلمة مؤملة
  .القرص: ومصدره  
  .القرصة: وواحده  
  .القْرصات: واجلمع  
  .انقرص للمطاوعة: وبنوا منها  
أنته بتقرص الزهر، : ويقول العبو الطاولة  

متسكه بشكل متني ليجيء بشكل معـّين،  : نيريدو
  .فالن بقرص ورق الكنجفة: ومثله

هذا ال يكون، فلقد شـهدت   وال تظن أن  
كثريًا ممن يقرصون الزهر، ومدار هذا على أعصـاب  

  .خاصة
اقروص فتيلة اللمبـة ْشـوي،   : ويقولون  
  .اقروص الراديو: قّوها، ومثلها: يريدون

  .قرصة بتفلفل العقل: ويقولون  
  .غمز: صٔرٔق: ويف العربية  
  .غمز: صٔرٔق: ويف السريانية  
اقرصي احلوش يا فّطوم، وعّمي ما : يقولون  

بصّلي إال ليقرص لباسو، وأنا كل يوم بقرص راسي 
  ).كلها مبعىن غسل جزءًا من كل(

  :ومن معارضات الزيين  
  أقراص عرس نضجت) بالفرن: (كم به  
  :من شعر البدو  

  ال تگرصين يا ْشويگي
  )بالصيف: (گرص النحل بالگيض  
القرصة بغضـة ولـو مـن    ]: من أمثاهلم[  

  .أصابيع فّضة والعضة حمّبة ولو من اسنان كلبة
إذا شـفت حـدا عـم    ]: من اعتقادهم[  

  .حبسدك قوم واقروص فخدك

  .قّرص وقروص: انظر

قرص احلجر مـاألرض،  : يقولون: صٔرٔق
ية حتتها املخل واقتلعها، من السـريان  أدخل :يريدون

  .املخل تقلع به الصخور، بنوا منه الفعل: اسٓتْقٓر
قطعة مـن  : الُقْرص: من العربية: الٕقْرص  

على كل جزء اخلبز مبسوطة مستديرة، وهم أطلقوها 
  .ال من كل مستديرًا كان أو

  .األقراص ويسّهلون مهزها: واجلمع  
قرص الشـمس، قـرص   ]: من كالمهم[  

شيباين، قـرص  الكّبة، قرص اللحم بعجني، اقراص ال
العّجة، قرص البطيخ، قرص العسل، قرص الزالبيـة،  

قطعـة  (قرص املشّبك، قرص اجلنب، قرص الشراب 
سكرية ملونة غالبًا جممدة تكسر على راس العـروس  

، )لكسر الشر، ويتخذ مصغره للنشـايد والطهـور  
  .قرص فحم لألرگيلة

صابتو حجرة على قرص ]: ومن كالمهم[  
  .راسو، قرص الدرج

احللوى : AL CORZA: ستمدت اإلسبانيةوا  
  .تتخذ من معجون النشا والدقيق والسكر

عينيه بقرص راسـو مـن   ]: من كنايام[  
  .خوفو

وچو متل قرص العّجـة  ]: من تشبيهام[  
  .املعّفس

مل األوالد طفًال على حي]: من أهازجيهم[  
األكف أي على أربع أكـف لولـدين تتماسـك    

  :مع سائر األوالد متصالبة ويطوفون به هازجني
  عّمي جراسـي    كرسـي كراسـي
  كسرنا صندوقو    رحنا على سوقـو
  هون جابتو أّمو    قرص العسل يف ّمتو

  ).ويرتلون به(
من شان ما تقرصنا دبيبة ]: من اعتقادام[  

على نوح  سالمي«: الزم قبل ماننام نقرا تلت مرات
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وعلى سـيدنا  «وال بأس أن نردفها بـ » يف العاملني
  .أو نكتبها ونعلقها يف غرفة النوم» مد يف املرسلنيحم

–أطلقوه على الْقـوان  : ةٕقرص السّمأع  
  .بعد أن حتول من أسطوانة إىل سطح مستدير -انظرها

  .اقراص السّماعة: ومجعوه على  
: قّرص العجـني، عربيـة  : يقولون: ّرصٔق  

  .قرصه: قطعه، الثوَب: قطعه ُقرصة ُقرصة، الشيء
ّرصو الشوك مبعىن قرصه، كما ق: وهم قالوا  

  .جعلها قرصًا: قّرص الكّبة وغريها: قالوا
  .تقّرص للمطاوعة: وبنوا منها  
لص : CORSARO: من اإليطالية: الٕقْرصان  

املشتقة مـن فعـل    CURSARIUS: البحر عن الالتينية
. مبعىن َجَرى، ألم كانوا يهربون بعد ب السـفينة 

: والقرصنة، واجلمـع قرصن : وبنت العربية منها فعل
  .القرصنات
  .القراصنة: ومجعوا القرصان على  
من قرى حلب يف إدلـب، مـن   : قرصايا  
القرصّي الالمع، كما يـرى األب  : َقْرصيا: األرامية
  .٧٩ص : حلب. شلحت

اليوم يف شوية قرصـة  : يقولون: ةرٔصالٔق  
الـربد  : واحد القرس): العربية(برد، حتريف القرسة 

  .يستعملوا للشديد من الربدالشديد، وهم ال 
  .القرصات: ومجعوها على  
: ، ويف الكلدانيـة قورشـآ : ويف السريانية  

  .قورَشا
. آدار أبو القرصات الكبـار ]: من أمثاهلم[  

  .خّبي مجراتك الكبار لقرصات آدار
قرض الفار التوب، والعّت بقرض : ضٔرٔق  

  .أكله: الصوف قرض، عربية
    

  
  
  

  .مطاوعةانقرض لل: بنوا منهاو
  .انظرها وتقروض

: قرض أصبعتو، عربيـة : ويقولون: ضٔرٔق  
  .قطعها، وهم استعملوها مبعىن رّضها

  ).قوّي: أي(قرض راس احلية : يقولون  
ص، ويف الكلدانية مثلها ْقٔر: ويف السريانية  

  ).كالمها بالصاد املهملة(
ما طـّول طريقـو أجـا    : يقولون: ضٔرٔق  

  .جازه: قرض الوادي: مالبساتني قروض، من العربية
املي غۤلت وقرۤضت، مـن  : يقولون: ضٔرٔق  

  .مات وزال: قرض فالن: العربية
  .انقرض للمطاوعة: وبنوا منها  
البنك ما بقرض مـال إال  : يقولون: ضٔرٔق  

أعطاه َقْرضًا ): العربية(للي إلو رصيد، حتريف أقرضه 
القرضـات  : القرضة، واجلمع: أو ِقرضًا، والواحدة

، وهــم ســّكنوا، وكــذا الْقروضــة والقــروض
  .والْقروضات
  .اقترض للمطاوعة: وبنوا منه  
كل شي قرضة ودين حـىت  ]: من أمثاهلم[  
  .دموع العني
  .قطعه: مبالغة يف قرضه: عربية: ضرّٔٔق  
بقرضـوا  ]: من عادات بعـض األوالد [  

أضافرين بتّمن، ميكن بكون مليح يغطـوا أنـاملن   
  .مبحلول الكينا

ما تعلقه املرأة : الُقْرط: العربيةمن : الٕقْرط  
  .يف شحمة أذا تزينًا

وهـم  ... األقراط والُقـروط و : واجلمع  
  .يقولون االقراط والْقروط، وزادوا الْقروطة
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احللق ولـو مل يكـن   : ويغلب أن يسموه
  .دائرة

  .جنوم الثريا): العربية(مسوه بالقرط   
. قْرط موز وقـرط متـر  : يقولون: الٕقْرط  
مسومها . ما كان مبرتلة العنقود الكبري منهما: يريدون

  .جنوم الثريا): العربية(على التشبيه بالقرط 
  .االقراط: األقراط، وهم قالوا: واجلمع  
  .ِطْرح موز: ويسمى قرط املوز يف العربية  
..: قرط اخلس والقضـامة و : عربية: طٔرٔق  

  .قرضها وقضمها أو بعضًا منها بأطراف أسنانه
  .شايب وبقرط ّمحص]: ممن كما[  
عبدو ْعِبيد اسنانو بـيض  ]: من أهازجيهم[  

  .بقرط قرط الرباغيد
أي (بقرط فحم وببخ نار ]: من كنايام[  

  ).شديد الغضب
فالن قرط، يريدون أنـه  : يقولون: الٕقۤرط  
  .حتريف قّتر: قّرط على حالو: خبيل، فعله
أعطـاه  : قّرط على الرجل: ومن املعاجم  
  .ًال، ولعلها إذن منها ال من قّترقليًال قلي

يقولون بقّرط على حالو، حتريـف  : طرّٔٔق  
  .انظرهاقّتر، 

قّرط البيطار علـى حـافر   : يقولون: طرّٔٔق  
  .قطعه زيادة عن الالزم: الدّبة، عربية
  .ْتقّرط: وقالوا يف مطاوعها  
: يقولون ملن يعرج متنّدرين]: من تندرهم[  

  كّني قّرط عليك البيطار؟
الِقرطاس والُقرطاس : من العربية: قرطاسال  
  .الصحيفة يكتب فيها: عن اليونانية: والَقرطاس

  
  
  
  

، ويف يسٓارْه ٔطٔق: ويف السريانية عن اليونانية  
  .ْرطيَسأق: الكلدانية

  .نبات تزييين يف البيوت: رطاۤسةالٕق  
السّلة مـن القضـبان أو   : عربية: ْرطلالٔق  

  .KARTALLOS: القصب، عن اليونانية
وعاء للماء يكون يف : قارَتل: ويف التركية  

  .الزوارق
، ويف َقـْرْطالٓ : ويف السريانية عن اليونانية  
  .السّلة: قْرْطَال: الكلدانية

تكون  حيتمل أن: شري يقول على أن أّدي  
: »تِلي«احلمار و: »خار«الكلمة فارسية مركبة من 

نوع من الظروف، أي الظرف الذي يلقى على ظهر 
  .ماراحل

  .السّلة: القرطل: ويف هلجة حضرموت  
  .قطعه: قرطم الشيَء: عربية: رطمٔق  
  .قطعه: قرضمه: ويدانيها يف العربية  
  .قطعه من أطرافه: قرۤطم: ويف السريانية  
حـىت   يا مقرطمًا شعخشٓو]: من شعرهم[  

  ..)يا قاطعًا أطراف شعر خشمه: أي(الوقار حيوز 
  .ْتقرطم للمطاوعة: وبنوا منه  
البقرطم أضافريو باسنانو ]: من اعتقادهم[  

  .بياكل من عمرو ومبوت قوام
الُقـرُطم  والِقـرِطم  : من العربية: مالٕقرٓط  

  .حّب الُعصُفر: وبتشديد امليم فيهما
  .موطنه األصلي مصر واهلند  
  .وورد ذكر القرطم يف آثار مصر القدمية  
ويستعملونه كحب الرمان افـف مـن     

  .ااململحات يتفكه 
  .٣٨٧ص  ٣٤س : انظر املقتطف
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القرطم من العربيـة  : واستمدت الفرنسية  
  .CARTHAME: فقالت

: ظهقّر: عريبة. من مفردات الثاقفني: ظرّٔٔق  
  .مدحه

  .ْتقرَّظ للمطاوعة: وبنوا منها  
  .تقريظ: واستمدت التركية  
نبات يؤكـل كالكوسـا مقليـًا    : ْرعالٔق  

. لبـيض املفّركـة  حمشيًا، وتعمل منه مع اللحم واو
خمّدات الـبطن، وسـلطان   : ويلقبون القرح احملشي

  .وشّقح لّقح. وخوازيق اجلنة. احملاشي
  :وهو نوعان  
السالحي، وإذا أطلق انصرف إليـه   -ً ١  
ومحاة تسميه اخلفيف ألنه أخـف مـن   . كما تقدم

  .حمشي اخلفيف: الشتوي فيقولون
  .واشتهرت الباب بقرعها  
كالعصا : السالحومسي بالسالحي ألنه ك  

  .الغليظة القصرية
يتحلون بعد أكل حمشـيه  ]: ومن عادام[  
  .بالتفاحية

الشتوي، وهو األضـخم األصـفر    -ً ٢  
الرومي، تعمل منه القرعية حبمـض  : املدّور ويسمونه

أو بلنب مع الكّبة فيهمـا أو ال، وحـالوة القـرع،    
  .واملقلي بالزيت، وشيخ احملشي

  .٣٥٤ ص ١٨س : انظر جملة الضاد
  .علوم الطبيعةيف واملوسوعة   

حتريف الـيقني،  : ويسمى يف لبنان اللقطني  
  .وكذا يف الشام

  .الُدّباء: وتسميه العربية  
  .انظر الوسيط

  .٤١ص  ١١جـ: وانظر اية األرب للنويري

  .وذكر القرع داود األنطاكي  
أحسبه مشـبهًا بـالرأس   : وقال ابن دريد  
  .القرعاء

والصحيح أنه مـن  : يلوقال يف شفاء الغل  
وفـتح رائـه   . ولكن الُدّبا أفصح منه. كالم العرب

عبيـد،   حكاها اَملَعـّري عـن أيب  : وسكوا لغتان
ــال الر    ــتح، ق ــه الف ــل في ــزواألص   :اج

  ١ِبئَس إداُم الَعَزب اُملِقلِّ
  ثريدة بَقَرٍع وخلِّ    
وْقـَرع،   وقرعٓا قرأٓا: والقرع يف السريانية  

  .رَعا وْقَرعقرأا وق: ويف الكلدانية
ـ : »وثائق تارخيية عن حلب«ويف    ص  ١جـ

قنصل فرنسـة يف  : وصف حلب بوران دارفيو«: ٣٩
، وجاء يف تعداد مثارها اسم القرع ١٦٨٣حلب سنة 
وكل هذا وافر يف األسـواق متـداين   : إىل أن قال
  .»األسعار

القرع بدنب : وهناك نوع من القرع يسمونه  
كمـا  . علون فيه األفاويةال يصلح لألكل إمنا جيففونه وجي
القرعوش أو الغاروف : يتخذون منه مغرفة للماء يسموا

  .انظرها. أو الكرنيب

: فالن متل القرع الشـتوي ]: من تشبيهام[  
  .كلما كرب خبف

  :ومن معارضات الزيين  
  وقّصرنا القرُع الطويُل عن الوغى

  بطرقة أسنان أحّد من احلجر    
  ...م مترعًاوحمشي قرع جاء باللح: ومنها  
ضمن : أي(ضمنها ) أي اآلكل(ويرى : ومنها  

قـد  ) الكوسا: أي(إىل القرع حمشي مع كوسج ) الِقدر
  .اختار قرَبه
  :ومنها  

  وحماشي نوعت من كوسج
  مث قرع وخيار بارِد    
  : ومنها  

  وفّت الرّز أحضر يف جفان
  وحمشي القرع مث الفا ختّيا    

                                                
  .املعتل): قرع: اللسان(يف  - ١
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  ).ويلفظوا الفاخذّية(  
  عنا اليقطني ذو األمدادوقر: منهاو  

  : ومنها
  ما أطيب القرع الطويل أناُله

  لو كان حمشيًا فإين أنا له    
  ياطابخ القرع اليقطني يف طاجٍن: ومنها  
  قرعنا الزاهي حاليل: ومنها  
  فهذا القرع قد َصّرا: ومنها  
  قرع طويل فار منه الدهن: ومنها  
حبكوا أّنو واحـد مـن   ]: ومن حوادثهم[  

تدّين شوّية زيت مالضيعة اللي جنب » مارع«ضيعة 
ضيعتو وحّطا يف قرعاية أم الـدنب، ويف الـدرب   
احنصر وحّطا عاألرض وبّعد، ومن بعيد حّسبا حربّية 
ونّزل جفتو من عكتفو وّمب ضربا، وملا أجا وشـافا  

ضربنا احلربّية طلعت القرعّية كّبينـا الزيتـات   : قال
  .وحرمنا الوليدات

: دّقه، الرجـلَ : الباَبقرع : عربية: عٔرٔق  
  .غلبه بالُقْرعة: أصاا، قرعه: ضربه، السهُم الغايَة

  .انقرع للمطاوعة: وبنوا منها  
: واصطلح العبو الكونكان علـى قـوهلم    

طّبق مجيع أوراقه وفتحها وربـح  : يريدون» قرع«
  .الصفقة

املقرعـة  : وصاغوا من قرع مبعىن ضـرب   
  .املقرعة: انظر. يضفروا

مرض جلدي يسـقط بـه   : عربية :عٔرالٔق  
  .شعر جلد الرأس مع إحداث بثور

  .انقرع للمطاوعة: وبنوا منه  
  .القرعا: األقرع، ومؤنثه: هوالصفة من  

  .انظرمها

القرعات، وقد : القرعة، واجلمع: ومصدره  
  .يطلقوا على الرأس السليم كمًا

  .انظرها
  
  

لـو  . قرعتو بتسيل ألدنيه]: من كمام[  
  .ب اهلوى حوشت لقرعيت دواكنت طبي
 -وتسّهل مهزا–القرعاء : عربية: ْرعاالٔق  
  .مؤنث األقرع: وهم سّهلوا

  .األقرع: انظر

القرعا بتتباهي بَشعر بنت ]: من كمام[  
: ال تقول). »املستظرف«أورده األبشيهي يف (خالتا 

ال تعّير فبيـتكم فيـه   : أي(قرعا يف البيت يف طاسة 
أم النـاب  : السـعد للقرعـا  ). طاسة دوا القرعـة 
قرعا وشّخاخة ومـا بتنـام إال   . ومَشقَشقة الكعاب

بعـدما  . القرعا مبشطني والعورا مبكحلـتني . بالنص
  .ست فالنة: كنيت قرعا وحفيانة صاروا يصيحوا لك

 -انظرها–اسم الواحدة من الَقْرع : رعةالٔق  
ومصـدر   -انظرها –ضرب : واسم الواحدة من قرع

  .انظرها. قرع

  .وقد يطلقوا على الرأس السليم كمًا  
طلع بالقرعة، يريدون مشى بني : ويقولون  

  .الناس حاسر الرأس
طلع مفّرع، أي شلح ثوبـه  : كما يقولون  

  .اخلارجي ومشي بالقميص واللباس
أنا أول من لبس الطربوش ]: من لوحام[  

حارة اجلّلوم، وغفروا يل لبسـو  : العزيزي يف حاريت
ومكتبلي، وبعرف واحد جتاسـر ولبسـو   ألين ولد 

وصار مهجنة وهّج ماحلارة كـّال، ودارت األيـام   
وساد لبس الطربوش السيما بعدما تقشش وتقولب، 

األفنـدي، وكمـان دورة   : وصاروا يسموا البسو
طويلة مالزمان وكّني كان شوب كتري كنت أشلحو 

ماين بالقرعة، كهنـه   أنا وأمسكو بإيدي أّنو شوفو
ويوم ماأليام تضايقت مّنو وطلعت . يديطربوشي بإ

بالقرعة ومّشيتا مدة، وتعا معي وشوف الناس، هادا 
  شوف شوف بالقرعة،: رفيقو من ورايعم بنكش 
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يـالطيف،  : وهادا عم بقول. وهادا عم بلّطش كالم
كفر، وعلى طول : جن، وهادا يفّسر يالطيف: يريد

ت األيام أجا يوم معظم الناس بال طربوش، وهيك كن
  .أول البس طربوش وأول من طلع بالقرعة

  .يا فرحيت حّكي يل قرعيت: ويقول األوالد  
  .فالن حفيان وبالقرعة: ويقول الكبار  
هادا ماحدا بيعرف قرعة ]: من كمام[  
يا قاووق فـوق  . ماهي مبينة قرعة أبوه. أبوه منني؟

انشا اهللا متلك : قالت لو. قاووق يا حفيان وبالقرعة
  .وأشوفك حفيانة وبالقرعة: ال الالقلعة ق

مو من خربيت مالشي اللـي  ]: من أمثاهلم[  
  .عدَّى على قرعيت

ْبفّك فّك بـأّتي احلـك   ]: من كنايام[  
ال حيسن القراءة فيقرأ الكلمة أجزاء : يريد(عالقرعة 

متقطعة تستدعي أن حتك رأسك لتربط جزء الكلمة 
  ).جبزئها املتقدم

: نا قرعة، من العربيةضرب: يقولون: ةْرٔعالٕق  
  .-كما يعتقدون–السهم والنصيب : الُقرعة

  .قرعت وقرعه: واستمدت التركية  
قرعـة  : واستمدت األلبانية من التركيـة   

  .KURA: وقالت
  .والبشر قدميًا يعتقد بالقرعة  
ولعل كعاب النرد مل تتخـذ أول أمرهـا     

  .للعب، إمنا اختذت للقرعة
أجت قرعتـو  : يقولون: رعة العسكرّيةالٕق  

  .جاء دوره فيها: يف العسكرية، يريدون
وّمسى األتراك املوظف الذي يستدعي مـن    

  .قرعه جي: جاءت قرعته
  .القرعه جّية: واجلمع  
  مرض : من القرعة العربية: رُعوشالٔق  

  

السريانية قلبـت  » سو«الرأس، بعدها الشني حتريف 
أداة تصغري، والتركيب هذا بين على فعلـول  : شينًا
  .األقرع اللطيف: تلطيف، واملؤدىلل

  .يا قرعوش القراعيش: يقولون  
أطلقوها على مغرفـة القـرع   : رُعوشالٔق  

  .بدنب
  .القرع: انظر

  .الغاروف والكرنيب: يرادفها  
  .القراعيش والقرعوشات: ومجعوها على  
قرف : قرف القلم، عربية: يقولون: فٔرٔق  

حنـت  : اقتلعه، الشـجرةَ : استأصله، اجللَد: الشيء
  .كسر سن القلم: ، وهم استعملوها مبعىن*ِقراَفها

  .انقرف للمطاوعة: وبنوا منها  
قرف الزهرة، والبعاديـك أنـا   : يقولون  

  .بقرف لك رقبتو
يقرف عمـرو،  ]: ومن دعائهم على فالن[  
  .التشمة قربو وجيعل: وقد يزيدون
يقرف عمر البسـتطعموا  ]: من كمام[

  .ةحىت خيلصوا من قليلني الطعم
من اصـطالح شـاريب العـرق،    : فٔرٔق  
طالع األرمنازّية من عّبو وقرف لـو قرفـة   : يقولون

وزت فوقا قضاماية وساواها عاهلس ال يـرو حـدا   
دح الشة البخيـل،  ة يا شب، يفيقول لو هات قرف

الشبابلكّية إال أصول، مل جند هلا هذا املعىن، ولعلـها  
 يكـون  داناه وقاربه وال): العربية(من قارف الشيء 

    .قارف الذْنب: إال يف الدنايا كقوهلم
  .انقرف للمطاوعة: وبنوا منها  
قرف هاألكلة، وقـرف  : يقولون: ٕقۤرف  

  الشيء  تقزز منه وكرهت النفس: هاملناظر، يريدون
  

                                                
: والُقرافة. حلاء الشجر، واحدته ِقرفة: الِقرف): قرف: يف اللسان( - *

 .كالِقرف
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وال سيما الطعام حترك يف املعدة منه دافع طرحه، مل 
ف جند هلا نصًا ذا املعىن، ولعلهم بنوا الفعل من الَقَر

ويقـال يف  . املخاط اليابس الالزق باألنف: )العربية(
: ِقَمع الوْطـب أي : والِقَمع ياِقْرف الِقَمع،: السّب

: ياوسخ ما يلزق بالقمع من وسخ اللـنب، والِقَمـع  
آلة خمروطية الشكل توضع على فم : والِقْمع كالَقْمع،

سـقاء اللـنب   : اإلناء لتصب فيه السوائل، والوْطب
  .لقربةيكون غالبًا كا

املداناة واملخالطة، ويف احلـديث  : والَقَرف
حتّولوا فإن يف الَقَرف : -وقد ُسِئل عن أرض وبيئة–

  .مداناة املرض ومالبسَة الداء: الَتَلف، يريد
: قال الشيخ أمحد رضا» املنت«ويف حاشية 

ئزاز الـنفس مـن   مشاوهو –ومنه الَقَرف عند العامة 
ُرؤيته ُتدين مـن  : ، أي»على ااز«شيء دينء قذر 

املرض، وشاع هذه كثريًا عند العامة، واشتقوا منـه  
  .هذا الشيء يقرِّف أي يدعو إىل القرف: فعًال فقالوا

  .شيء من هذا» دفع اإلصر«ويف كتاب 
  .شي بنقرف مّنو للمطاوعة: وبنوا منه
  .قّرفو واقرفو :بنوا منه

: وبنوا منه الصفة على فعالن ومؤنثه فعالنة
  .انةقرفان وقرف
وّچ مقرف، شي بقـّرف،  : ]من كالمهم[

  .معاملة بتقّرف
إن كنت قرفـان عليـك   : ]من أمثاهلم[

باحلمض والليمون، وان كنت زعالن عليك بالكيس 
  .هدية القرفان ليمونة حامضة. والغليون

مما جرى وبقّرف كتري، لكـن أعصـابك   
حننه يف مستشفى قريب جلبهـة  : ! ضبطا يا صاحيب

 غلن فوق راسن، وجندي مّيت مناحلرب، واألطبا ش
  ي قبل دفنو شق معدتو، وشقوَّا معدتو، والقانون بقض

  
  

وطلع فّيا برغل مطبوخ ما حلق يفسد، الطبيب اللي 
أكلة ماهي  كول: شّق كان جوعان كتري، قال حلالو

فاسدة أش با؟ كول مّنا شوي، وأكل، لكـن بعـد   
شوي استفرغا، أجا رفيق هالطبيب اجلوعان أكتـر  

أش با؟ كول مّنا ماهي فاسـدة وزيـادة   : و وقالمّن
  .حكاها يل صديقي رشيد الكواكيب. سخنة، وأكل
قّرف االقالم، بنوا علـى  : يقولون: فرّٔٔق

  .فّعل للمبالغة يف قرفها
  .قرف: انظر

  .وبنوا تقّرفت األقالم للمطاوعة  
لو تشوف معـي منظـر   : يقولون: فرّٔٔق  

شـي بقـّرف،   اللحم وغريو والدّبان عافف عليـه  
والطواريق بنص اجلادة، وبيوت اخلالء كّال مستودع 
روايح، لو تشوفا بتعرف نعمة املدينة الراهنة، بنوا من 

  .قرف الالزمة على فّعل للتعدية
بنوا الصفة من قرف على فعالن : رفانالٔق  
  .قرفان وقرفانة: فعالنة: واملؤنث

  .قرف: انظر

ـ : قرفصه: عربية: صرٔفٔق   ّد مجع رجليه وش
جلـس وأليتـاه   : يديه إليهما، وهم استعملوها مبعىن

  .على رجليه، وهي جلسة التأدب عندهم
  .القرفصة: ومصدره  
  .تقرفص للمطاوعة: وبنوا منه  

  .صالْتقرٓف: ومصدره عندهم
قرفص مبعىن هلجـة  : ويف هلجة حضرموت

  .حلب
واهـي  : بيت مقرفص، يريدون: ويقولون

: لها حتريف الكرابيسالبناء، مل جند له أصًال ولعل أص
  .مراحيض الغرف تبىن واهية

  .قربص: انظر
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الطائفة من حلاء : الِقرفة: من العربية: الٕقرۤفة  
الشجر، ضرب من الدار صيين وهو حلاء عطري وفيه 

  .حالوة مع حرافة
  .ورد ذكرها يف اآلثار املصرية القدمية

ومسوا الوعاء الذي فيه مدقوقها اَملقرفـة،    
احللواين ذات الغطاء املثقوب يذر منـها  ومنها مقرفة 

على املامونية والتّفاحية احللوة والناطف والسـحلب  
  .واملهلبية

وكل قشر يف العربية يسمى الِقرف، ومنه   
  ...ِقرف الرمان والربتقال و

  .القشرة: الِقرفة: وقال القايل يف أماليه  
وبعضهم يغلي القرفة وحيّليهـا بالسـكر     

  .حًاويشرا كالشاي صبا
  .ومن روائح الكولونية رائحة القرفة  
: دار چـيين أي : واسم القرفة يف الفارسية  

  .شجر الصني، وعرا العرب بالدار صيين
وحرفها األتراك إىل تارچني أو دارصني أو   
  .طارچني

وجتلب من جزيرة َسـَيالن ومـن اهلنـد      
  .الشرقية ومن الصني واليابان ومن جاوا وسومطرا

  .مةوجتارا عظي  
غاليون يف سـيالن  تواكتشفها وأذاعها الرب  

  .١٥٠٥سنة 
ها جدًا يف احلـرب العامليـة   وارتفع سعر  

  .*األوىل ومن كان حمتكرا شيئًا منها أسرى

  .لونو بلون القرفة، لون قريف: ويقولون  
َدق القرفـة وال صـباح   : ]من كمام[  

  .السلفة
  .انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

  .رف اإلسالميةودائرة املعا  
  .ودائرة املعارف للبستاين  
  .وكتب املفردات  

                                                
  .هكذا يف األصل - *

فالن قرفتو كويسـة أو  : يقولون: الٕقرۤفة
اجلدير، : الِقرفة والِقْرف: ماهي كويسة، من العربية

  .جدير به: هذا ِقرف بكذا أي: اخلليق، يقال
قرفوش اجلّلـة،  : يقول الريفيون: رفوشالٔق  
لول من الِقـرف  القرص منها، بنوا على فع: يريدون

ما يقتلع من األرض من البقول والعـروق  ): العربية(
» سـو «بعدها الشـني حتريـف    -بالطبع جاّفني–

أداة تصغري، ميزجوا مـع مـادة اجلّلـة    : السريانية
  .وجيففوا

  .القرافيش: ومجعوه على  
اجليجة عم تقرق، يا خّيـو  : ونيقول: قٔرٔق  

ـ   كّني ن الِقـْرق  بّدا تربك عالبيض، بنوا الفعـل م
صوت الدجاجة إذا حضنت، كأنه حكاية ): العربية(

شقد بتقـرق ْوال، عّجـزت   : صوا، وهم يقولون
  !تكثر الكالم كم: مساي، يريدون

اصطالح عسكري تركـي  : قرق إيكيٕلك  
مبعىن ذي االثنتني واألربعني، أطلقوها علـى املـدفع   
األملاين، اخترعوه يف احلرب العامليـة األوىل، مسـي   

سم، حاولوا به ضرب باريس  ٤٢ك ألن فوهته بذل
  .من أملانية

ّرك عليه، بنوا من َقَرق مبعـىن  أو گ: قرّٔٔق  
  .أكثر الكالم للمبالغة فيها

التقريق ماهو كوّيس، ال تقـّرق  : يقولون  
  .َكرك: انظر. ْفلعلينا حنۤنه منقرّۤق على ٔق

  .قره قاش: انظر: قاشٔرٔق  

الشـي مـاهو   ه: قلقز، يقولون: أو: زْرٔقٔق  
ثابت مقرقز أو مقلقز، خباف يقع، حتريـف قـوقز   

مل يثبت يف حمله من منصب وغـريه، ويف  ): العربية(
  .وهو صحيح لغوي: »القول املقتضب«
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  .»املنت«على أين مل أجده يف   
  .قلقز: انظر

قرقش الكعكات اليابسة، : يقولون: شْرٔقٔق  
  .كّسر وقرض وقضم: شْرٔقٔق: من السريانية

  ).العربية(بنوا على فعفل من قرط : طٔقْرٔق  
  .انظرها

: م على لسان الغـول اويقولون يف حكاي  
سبق كالمك قرقطت حلَمـك مـع   يلوال سالَمك 

  .ِعضاَمك
  .قرقط، ومثلها يف الكلدانية: ويف السريانية  
حتريف قعقـع السـالُح وغـُريه    : عْرٔقٔق  

  .صّوت): العربية(
  .املتقدم ويف املغرب األقصى قرقع باملعىن  
ما بقرقع يف الدسـت إال  ]: من كمام[  

عم بسـمع قرقعـة   : قال ال يامرا. أوشم الكراديش
  .نام يارّجال مانك من رجال الليل: اخليل، قالت لو

قرقع الفـرو، فيجيبـه   : ويقولون يف العدّو  
  .سّلم الكلب عاجلرو: رفيقه

  ]:من شعرهم[  
  وإذا احملّسة بني خيل قرقعت

  وعنفص املعقور ثبت السليم    
أنه : فالن مقرقع، يريدون]: من كنايام[  

ال : -واستشهد بـه احلّجـاج  –يف العربية . (ارَّب
  )ال يروعه ماال حقيقة له: يقعقع يل يف السنان، أي

  .جوزتني يف اخلرج بقرقعوا]: من أمثاهلم[  
  .قرْقعة: »أربعة«ويقول املتندر يف   
بو يف الليـل  البقرقع بقبقا]: من اعتقادام[  

  .بتتعاوذ مّنو اجلان
  عم بقرقف من بردو، : يقولون: فْرٔقٔق  

  
  
  
  

  .ُأرعد: قرقف من برده: عربية
: يريدون. األربعينات: تركية مبعىن: قرقلر

  .أوتاد األرض األولياء األربعني
  .األربعني: انظر

  .وبيت قرقلر يف حلب  
وال جتمع التركية إال قرقلر هذه، وإال يـد    

  .ىن األولياء السبعةيلر مبع
  .قره قوش: انظر: قوشٔرٔق  

بنوا على فعفولة مـن قـرش   : ْرقوۤشةالٔق  
  .انظرها. الغضروف وحنوه

  .القراقيش: ومجعوها على  
: ّروطــأق: مــن الســريانية: ةْرقؤطــالٔق  

  .الغضروف، العظم اللني
  .قرقط: انظر

  .القراقيط والقرقوطات: ومجعوها على
  .طة أدنوأجا وحدو بقرقو: يقولون
  .غاطس بالدهن لقراقيط أدنيه: ويقولون
بنوا على فعفولة من قرقع لكل : ْرقوعةالٔق

ما يقرقع من قفل ومفتاح ورسن مما يبّسط يف سوق 
  .اجلمعة واألحد وسوق اجليج

  .القراقيع والقرقوعات :ومجعوها على
  .و قرقوعيلقع: ويقولون
من قرى حلب يف حـارم، مـن   : قرقينا

األسكاف، كما يرى األب أرملة يف : يناقرق: اآلرامية
  .١٩١ص ٣٨س: املشرق

: ويرى األب شلحت أن قرقينا من األرامية
  .٧٠: حلب. نسبة إىل قرق الدجاج

يقع بـني املشـاطية   ] من أحيائهم[: ْرۤلقٔق
ومسلخ املسواق، ومعظم سكاا قّصابون موزعـون  

  .يف املدينة
. وورد ذكرها يف منظومـة الشـيخ فـا   

  :٤٤ص
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  : لق ظاهَرها الشيخ التقيوقر
  الشيخ يوسف الشريف القرلِقي    
تركية مبعىن املثلجـة،  : ومسي احلي بقرلق  

حيفـرون   ذلك أم جيمعون نظيف الثلج شـتاء مث 
تنب وميلئونه مرصوصًا حىت أخدودًا يفرشون أرضه بال

يكون تلة يدثروا بالتنب أيضـًا مث بـالتراب، ويف   
التلج يـا   :صائحني هنالصيف يزيلون مادثره ويبيعو

  .حّرانني
وقد ال يكفي ثلج حلب فيجلبونه بأشالل   

مرصوصًا من مرعش على اجلمال، ويعمل به كمـا  
  .تقدم

وكان بيت األفندي يقومون ذا العمل، مث   
ملا دخلت البوظة من تركية زاولوها يف السويقة مـع  

  .اهليطلية واملهلبّيات
بيني من لويلفت النظر أن أكثر املطربني احل  

قرلق كأمحد الفقش وحممد النصار وحممـد خـريي   
  .وصباح فخري

  .وهم مولعون بالنكتة  
وأهل قرلق يزاول معظمهم القصابة، وهلم   

  .خانات حبوب
يوسف بن خليل، كان مدرسًا : القرلقلي  

جبامع قرلق، وكان صـوفيًا وموسـيقيًا، مـات س    
  .هـ ١٢٥١

  .أكله: قرم الطعام: عربية: مٔرٔق  
  .بقرم: يقِرم، وهم قالوا: رعهومضا  
  .انقرم للطاوعة: وبنوا منها  
: أَرم ما على املائـدة : ويدانيها يف العربية  

  .أكله كله ومل يدع منه شيئًا
قرمد الدم على تيابو، بنوا : يقولون: رمدٔق  

قاسيًا : يريدون -انظرها –) العربية(الفعل من الِقرميد 
  .كالقرميد

  .عةوبنوا منه تقرمد للمطاو  

الِقرِمــز عــن : مــن العربيــة: الٕقرۤمـز   
  .صبغ أرمين أمحر يصبغون به الصرامي: السنسكريتية

  .القرْمزي: والنسبة إليه عندهم  
: استمدت امسه العربية من الفارسية: وقيل  

» آز«الدودة اليت يستخرج منها، ومن : »ِكرم«من 
مبعىن األمحر، واحلقيقة أنه من عصـارة دود يكـون   

  .، ولونه األمحر ال ينصلآجام فارس
 ٦٦ص ١جـ» وثائق تارخيية عن حلب«ويف   

يصدرون إىل ليـون  : ١٧٤٢سنة  ٢٠٢عن سوفاجة
  .يف فرنسة القرمز العجمي

  .٣٢٦ص  ١١جـ: انظر اية األرب للنويري

  .كرميل: ويف العربية  
  .قرمز: واستمدت التركية  
واستمدت اليونانية احلديثة القرمـز مـن     

  .األمحر: KERMEZI: التركية فقالت
  .قرمز: ويف الكردية عن التركية  
واستمدت الفرنسية امسـه مـن العربيـة      

  .KERMÈS: فقالت
واستمدت اإلسبانية امسـه مـن العربيـة      

  .CARMESI: فقالت
واستمدت اإلنكليزية امسه مـن العربيـة     

  .KERMESأو  CRIMSON: فقالت
واستمدت اجلرمانية امسـه مـن العربيـة      

  .KARMESIN: فقالت
ــن     ــية ع ــن الفارس ــة ع ويف األرمني

  .GARMIR: السنسكريتية
  !القرمز رخص ياهو :وإذا خجل أحد قالوا  
: معو كعكة عم بقرمشا: يقولون: شْرٔمٔق  

  :يف أصلها مذهبان
والشـني   -انظرهـا  –أكل : من َقَرم -ً ١  

حكاية صوت الَقْرش واجلرش، ووزنه علـى هـذا   
  .فعَلَش

  .ى فعملمن قرش بنوه عل -ً ٢  
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  .تقرمش للمطاوعة: وبنوا منها  
  .ولعل هلا صلة بعرموش الفستق  
الكلـب عـم بقـرمط    : يقولون: طْرٔمٔق  
  :يف أصلها مذهبان: عضماتو

والطاء حكاية  -انظرها–أكل : من َقَرم -ً ١  
  .صوت القرط، ووزنه على هذا فعلط

  .من قرط بنوه على فعمل -ً ٢  
  .تقرمط للمطاوعة: وبنوا منها  
: بصيغة اجلمع» املنت«ذكرها يف : ْرَملالٔق  

ما وصلت به املرأة الشـعر مـن   : القراميل والقراِمل
م، أو كل ما تشده املرأة يف يسبرإصوف أو شعر أو 
  .ِقرِمل: شعرها، واحدها

  .القرامل فقط: وهم جيمعوا على  
مطـران  : »منشور جرمانوس حـّوا «من   

: »لبوثائق تارخيية عن ح«عن  ١٨٠٧حلب سنة 
ـ  واليت قراملها ذهب فحني خترج «: ١١٠ص  ١انظر جـ

  .»للزقاق ختفيهم داخل ثياا
  .»غّرة«انظر املنشور كامًال يف 

سـنة  » رسالة كهنة الروم الكاثوليك حبلـب «ويف 
وأما اخلروج لألزقة والصالة فإن يكـن  «: ١٨٢٥

  .»بعبيديات أو قرامل تنربط
  .»نوبة«انظر الرسالة الكاملة يف 

حيبون يف حلب أكل عض : يقولون: رۤمةالٕق  
حتريـف  : اخلس والقرمة ويطرحون الورق الطـري 

  .أصل الشجرة واألصل مطلقًا): العربية(األرومة 
  .KORMOS: وعن اليونانية  
  .القرمات والقرم: وهم جيمعوا على  
قرمة السجرة، وهاحلطب كّلـو  : ويقولون  

  .قرم، وقرمة القرنبيط وامللفوف والكّبوس
، ويف أو قورمتـآ  قورمـآ :  السريانيةويف  
  .قورَما أو قورمَتا: الكلدانية

    
  .قرمة املكنسة: ويقولون

قرمة مكنسة دابت قد مـا  ]: من لوحام[  
اشتغلت املسكينة، جيت أنا بـّدي أزّتـا يف سـلة    
املهمالت، ِيي قالت يل أّمي، َهـي بـترتت وحلـة    

 ستناها، َهـي بتشـعل متـل   تالسليقة القريبة عم ب
الكربيت وبتشّعل غريا، َهي متل املـتحّمس مللتـو   

: وحبّمس الناس، هي متل الشيخ الضّبيط يف حارتنـا 
أول من بقوم لصالة الصبح وبدقدق ابواب احلـارة  

  .تيقوموا للصالة
وكانـت  : وقلت يف بايل كمان سكّت أنا  

ا متل العروس، ليش يف بالدنيا مكنسـة متـل   بدخلت
صبوتا خسـل فّيـا    مكنسة حلب، ويا زند أمي يف

احلوش، وتقادم فّيا الزمان صارت ختسل فّيا املطبخ، 
وكمان كم سنة صارت ختسل املرحاض، مسـكينة  
يا مكنستنا صاير فيكي متل اجلحش كلمـا كـرب   

  .اجلحش بقصر دنبو وبتقّل هيبتو ومقامو
ال تزعلي يا مكنستنا، يف بيتنا إلك مثيـل،    

  .هّوه أنا: عّنك بتعريف منو؟ هّوه هادا اللي عم بكتب
ـ  ]: من أمثـاهلم [   م ل ٕقـرٔ اجلوعـان بيآك

  .النار يف القرم الكبار. اْملكانس
ت قرمة املكنسة إذا احنرق]: من اعتقادام[  

  .مبوت صاحب البيت
  .قارمة: انظر: ه قارشيرٔمٔق  

اآلُجّر، عن : الِقرميد: من العربية: رميدالٔق  
  .KÉRAMIDOS: اليونانية

الَقرميدة والقرميـداي   :والواحدة عندهم  
  .والقرميداية
  .القرميدات: واجلمع  
ِكره ِميـد أو ِكَرميـت أو   : ويف التركية  

  .ُكَرميد
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، ويف الكلدانيـة  ْرميـدآ ٔق: ويف السريانية
  .ْرميدأق

وأهايل أنطاكية تعلمـوا صـنع القرميـد    
  .لسقف البيوت من الصليبيني

وليس معىن هذا أن اآلجر من هذا العهد، 
  .أقدم صنعة يف الدنيا كلها فاآلجر

وكنا ندّفي الفراش شتاء بقرميدة مـدّفأة  
نلقيها بني أرجلنا بالفراش، واألغىن منا كان يـدخل  

  .الشويخ إىل الفرشة
  .الشويخ: انظر

زء من الـدفتر  أطلقوها على اجل: ْرمّيةالٔق  
املخرم حيتفظ يف جذره صورة عن الوصوالت الـيت  

مستمد من القرمـة  أعطيت، وهذا االصطالح تركي 
  .اليت أصلها األرومة

  .القرمة: انظر

: ومجعوا القرمّية على القرمّيـات، وقـالوا    
  .دفتر القرمّيات

زائدة عظمية ناتئة يف رءوس : عربية: ْرنالٔق  
  .بعض احليوانات للدفاع أو اهلجوم

  .الُقرون، وهم سّكنوا: واجلمع  
  .قرنَا: قرنٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية  
  .َقْرن: ويف العربية  
  .قرنو: ويف األثورية البابلية  
  .َقْرن: ويف هلجات جزيرة العرب واحلبشة  
: ويلفت النظـر أن القـرن يف الالتينيـة     

CORNU.  
  .CORNE: ويف الفرنسية عن الالتينية  
أو  CORN: ويف اإلنكليزية عـن الالتينيـة    

HORN.  
األرض حممولة على قرن : ]من اعتقادام[  

. وملا بتعب قرنو وبنقال لتاين قرن بصري زلزلـة تور، 
قرن احلية إذا . قرن الغزال تعليقو يف البيت مبنع املرض

  .علقناه بإنسان برّد عّنو العني

عم بناطح بقرون مـن  : ]من استعارام[  
  .عجني

حفر وغّمق حىت وصـل  : ]من كنايام[  
هذا التعـبري  (هاملرا ساوت جلوزا قرون . لقرن التور

واليت معناها ) العربية(» القرنان«سوء فهم لكلمة فيه 
من يقرن بامرأته رجًال، وهم ظنوا أن القرنني مفادمها 
ما تقدم، وهم حسبوها مثىن القرن لذا يؤشرون برفع 
اليدين على الفودين قائلني بّدك تسـاوي يل قـرون   

  ).بآخر عمري
وضـعت  : أو لعلها ترمجة قول الفرنسيني  

  .مبعىن خانته METTRE DES CORNESجلوزا قرون 
وأنا أعتقد أن الفرنسية ترمجته ممـا تقـدم     

  .وقالته
نا وعجيب أن يقع يف ما وقعوا فيه صـديق   

مسـي هكـذا   : قال الدكتور داود چليب املوصلي إذ
  .تشبيهًا بالتيس

إذ » شفاء الغليل«وقدميًا وهم مثله صاحب   
  .كأم جعلوه حيوانًا ال يغار على منكحه: قال

يكن مثل من تقدم ابن طباطبا الشاعر  ومل  
يف قوله يف علي بن رستم، وقد هدم شيئًا من سـور  
أصبهان الذي كان بناه ذو القرنني اإلسكندر، هدمه 

  : ليزيد يف بناء داره، قال
  وقد كان ذو القرنني يبين مدينة  

  يهدم سوَرها؟ فما باُل ذا القرناِن    
  .فقد فهمها كما قدمنا  
: لعبـة يسـموا  : ]ألوالدومن ألعاب ا[  

يتوسط حلقة : »انزلوا بشوري اطلعوا بقرن توري«
انزلوا بشوري، أي لتـهبط  : األوالد أرشدهم ويقول

اطلعوا : أصابعكم إىل األرض وهو يرتل ا، مث يقول
بقرن توري أو بقرن جحشي أو بقرن غزايل أو بقرن 
كليب، فإن كان للحيوان قرن كان رفع أيديهم مثله 

فال قصاص، وإن كان ليس للحيوان قـرن   صحيحًا
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اطلعوا بقرن بغلي وهو يرفع يده تغليطًا هلـم  : كقوله
  .ومن رفع يده حينئذ نزلت على كف الولد املقرعة

 -ماشـا اهللا –اشـترى  : يقولون :ْرنالٔق  
لطبختو مخسميت قرن بامـه، مسـوا كـل مثـار     
اخلضروات إذا كانت صغرية وفيها طول على التشبيه 

  .يوانبقرن احل
قرن فاصولية وقرن بازيلية وقـرن  : وقالوا  

جلبان وقرن خرنوب وقرن فالفلـة حسـكورية أو   
  .محرا

وقالوا أيضًا قرن زالبية إذا لف قرصها، ومل   
أمسع قرن حلم بعجني وال قرن فالفل يصّر يف الرغيف 

  .بعد أن يفرط ويزود ببعض اخلضار مع احلمض
تل قرن خيّلي يل هالطول م: ]من كمام[  

  .الفول
لقب : ذو القرَنني: من العربية: ذو القرنۤين  

اإلسكندر اَملكدوين، لقبوه بذي القرنني ألنه كـان  
ُيرسم على النقود اليت ضرا وعلى رأسـه قرنـان،   

  .»نأمٓو«استمد هذا الرمز من قرين اإلله املصري 
وقيل مها نابا فيل رمز مـا إىل أعظـم     

  .حيوان أرضي
  .انظرها. هو الَكركّدن :وحيد القرن  
مائة : من مفردات الثاقفني، عربية: ْرنالٔق  

  .عام
  .الُقرون، وهم سّكنوا: واجلمع  
  .١٠٧ص  ١٧س : انظر جملة امع العلمي العريب  
شّده به، : َقرن الشيَء بالشيء: عربية :نٔرٔق  

مجع بينهما، وأقـرن  : وصله إليه، وبني احلج والعمرة
  من التقى طرفا :  -إال مضافًا ال يستعمل–احلاجبني 

  
  
  
  

قرن بني خط هـاد وخـط   : حاجبيه، وهم يقولون
  .انظرها. هداك، فيستعملوا مبعىن قارن

  .انقرن للمطاوعة: وبنوا منه  
. خمّدة مقّرنة وصينية مقّرنة: ولونيق :نرّٔٔق  
. زوايا،بنوا الفعل من القرنة: ذات قَرن أي: يريدون
  .انظرها

  .طاوعًا هلاتقّرن م: وبنوا  
ّرن الـدق،  ٔق: ومن اصطالح العيب الطاولة  
كمشت للخصم حجر يف القرنة وهي أسوأ : يريدون
  .ما يتوقع

وحدث معي أن قّرنت أنا الدق مع العب   
ويل ثالث جوالت، وكان بوسعي أن أرحبه جبولتني 
وأربح كل اجلوالت، ولكين بعملي هذا كنت خمطئًا، 

كانت اجلولة مانعة، ولو ذلك أنه هو أيضًا قّرنه يل و
دون تعريضه إىل اخلطـر كـان    سهيجنحت إىل متر

  .خريًا
هادا قرنـاص وأبـوه   : يقولون: اصالٕقرٔن  

قورنـاز مبعـىن احملتـال    : قرناص البلد، من التركية
واملّكار، وهم استعملوها مبعىن احملتال يف اقتناص املال 

  .والبخيل
ـ ) العربية(حتريف الُقّنبيط  :رنبيطٔقال   ن ع
ُرْنب نبات من فصيلة الُك: KRAMVIDHION: اليونانية
  .يؤكل

وطنه الشرق ومنه انتقـل إىل إيطاليـة يف     
ويؤكل لبابـه   ،من قربص، مث عّم أوروبا ١٦القرن 

ويسمونه زهرة القرنبيط أو جيجة القرنبيط أو بيضة 
  .القرنبيط أو بياض القرنبيط

  .٤٨ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري
  .قرنابيت: تركيةويف ال  
  .ۤكروبيت: ويف العربية احلديثة  
  ).يريد سريانيًا(أظنه َنَبطيًا : قال اجلواليقي  
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ويزعمون أنه مسي بالقرنبيط حتريف أبـو    
  .القَرم البيض
وورد ذكر القرنبيط يف قصـيدة إليـاس     

  : مسابكي مبناسبة الغالء، قال
  صار ينباع بالقراريط  خيرب بيت القرنبيـط

  زعترا أوفق لن ياكلو  شي بسيط: مسةرطلوا خب
  .٤٠ص  ١٥س : انظر جملة الضاد

  .القرنبيط كافر اقتلوا بالتوم: يقولون  
نّشح بيَتك كّتر زيتـك، أو  : ويقولون فيه  

  .خّلص زيتك نّشح بيتك
  .الزهرة بيضا يا قرنبيط: ]ومن نداء الباعة[  
السفيه مـالو جـواب   : ]و من كمام[  

  ).وهو تعريب مثل تركي( والقرنبيط مالو شراب
بيضك قتلك يا قـرنبيط  : ]من كنايام[  

  ).أي حني ينمو بيضه يضعف ورقه ويقطع(
ة وكّشـتا  سّتي بـاجلور : ]من ألغازهم[  

  ).القرنبيطة(منبورة 
  : ومن معارضات الزيين  
  ....وعايل القرنبيط إذا وفاين  
طائر ومهي يزعمون أنه يعلو يف : ندسٔرالٔق  
  .اهللا جييب الولف لولفٓو: اجلّو ويدعو
  .القرنَدس خبفّۤق ليوفّۤق] من أمثاهلم[  
قرنص من بردو، مل جند : يقولون :صْرٔنٔق  

مجـد وبـرد،   : هلا أصًال، ولعلها حتريف َقَرس املاُء
مل يستطع عمًال بيده من شّدة : اشتّد، املقروُر: والربُد
  .الربد

  .ْتقرنص للمطاوعة: وبنوا منها  
جتّمد، ويف الكلدانية : ْقراس :سريانيةويف ال  

  .مثلها
َدَرج مقرنص وسـقف  : يقولون: صْرٔنٔق  

  ناتئ عن مستوى ما حوله، مل جند : مقرنص، يريدون
  

: أو الِقرنـاس ) العربية(هلا أصًال، ولعله من الُقرناس 
  .شبه األنف يتقدم من اجلبل

وتـد  : ِقرناص عند املوّلدين: وقال دوزي  
ة صغرية يقـف عليهـا   يدق يف األرض وفوقه خشب

  .البازي وحنوه من اجلوارح
املطرقـة، مسيـت   : سٓاُقْرٓن: ويف السريانية  

  .هكذا ألن حديدا ناتئة عن نصاا
واصطلح األثريون أن يسـموا الزخـرف     

: املقـرنص ومجعـه  : الذي فيه نـواتئ وفجـوات  
مادنة جامع العمري يف حبسيتا : املقرنصات، فيقولون
  .ذات مقرنصات بديعة

حيط مقرنص، يريد أنه الواهي : ويقولون  
  .حمبّۤل: لقدمه صار له بطن، أو يقولون

عيفك من هالقرنطي، من : يقولون :ْنطيْقٕر  
مبعىن القراضة والكسارة، : قريندي أو قرونيت: التركية

  .واُحلطام والفتات وتافه األشياء
القرنطّية، وذكر قرينـدي  : ومجعوها على  

  .»الدراري الالمعات«
  من بتنازل حيكي مع هالقرنطية؟: قولوني  
وكان يرددها سكان باب النصر والفرافرة   

  .واملستدامية األتراك بكثرة
الَقَرْنُفل والَقَرْنفول، : من العربية: لالْقٕرْنٓف  
مثر شجرة هندية كاليامسني، وهو أفضـل  : والقرنفل

  .األفاويه احلارة
ــدهم   ــة عن ــرنفالي : واحلب ــة وْق ْقرنفل
  .ةوقرنفالي

  .القرنفالت أو القرنفاليات: واجلمع  
  .نُفلٔرٔق: واستمدته العربية من الفارسية  
ويرى األب رفائيل خنلة أن العربية استمدته   
  .KARIOFILLON: من اليونانية
  .وذكره ابن بطوطة  
  .ويقطف من شجره وجيفف يف الظل  
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  .ويستعمل غالبًا مدقوقًا وممزوجًا بالفلفل  
ـ    ع الكومبوسـتو ومـع   ويبقونه سليمًا م

  .التّفاحّية احللوة
ويســتعمل روح القرنفــل مســكنًا ألمل   

  .األسنان ومطهرًا هلا
  .باع الشي بفلفل وقرنفل: ]ومن كالمهم[  
  .لنٓفٔرٔق: ويف التركية  
: واستمدته القرواطية من التركية فقالـت   

KARANFIL.  
  .KARAJFIL: ومثلها األلبانية فقالت  
زهر عطري : الَقَرنفل: بيةمن العر: لْنٓفالْقٕر  

زهـرة املشـتري، عـن    : يسميها اإلفرنج مبا معناه
  .KARIOFILLON: اليونانية

ــدة   ــرنفالي  : والواح ــة والق القرنفل
  .والقرنفالية
  .ومجعوها على القرنفالت والقرنفاليات  

  .٤٥ص  ١٢جـ: انظر اية األرب للنويري
  .٧٧٠ص  ٣٣س : واملقتطف  

  .يل أو قرانفيلقارانف: وامسه بالتركية  
واستمدت القرواطية امسه مـن التركيـة     

  .KARANFILفقالت 
  .KARAJFIL: ومثلها األلبانية فقالت  
  .نِفل، ويف الكلدانية مثلهأرٔق: ويف السريانية  
  : ]ومن أغانيهم[  

  والورد خيم علينا  !زهر القرنفل ياعروسة
  .ضرب من محام الكّشة :ْنفلئرالٔق  
  .القرنفلّية: واجلمع  
الَطَرف : قرنة كل شيء: من العربية: الٕقْرۤنة  

  .الشاخص منه والزاوية منه
الُقَرن والقرنـات، وهـم رّدوا   : واجلمع  

  .القراِني: وزادوا
  
  

  .انظرها. ۤنةوصغروها على الْقرۤي  

  .قرَنا: ، ويف الكلدانيةَقرنٓا: ويف السريانية  
أخد الدق قرنـة، أو  : الطاولة وقال العبو  
، أو أخدو بطرسّية، كلها مبعىن أمسك لـه  قّرن الدق

ويسمون هـذه القرنـة   . قّرن: انظر. حجرًا يف الزاوية
ويسوقون كالمًا كميًا علـى   -انظرها–خلوة الدوا 

وما حبسة القرنـة يـا   : قالوا: ج احلديث النبوي
ست بست واخلانة مقفولة، وأشار : رسول اهللا؟ قال

  .بأصابعه
اإلنكليزيـة  ويلفت النظـر أن القرنـة ب    

CORNER عن اإلفرنسي القدمي :CORNIERE.  
  .عكرو عكرة أعمى بقرنة: يقولون  
الزم حنط شقفة خبـزة  : ]من اعتقادهم[  

حتت إجرين املختسل األربعة متا يرجع امليت يف الليل 
إذا انفكر حدا يعـين حسـدوه الزم   . ويعض أهلو

  .ْنبخرو بقراين احلصرية
ة الصـغرية  أطلقوها على املخـد : الٕقرۤنة  

جبانب سرير الولد يعّلق عليها ما يهديه أقربـاؤه يف  
: األسبوع األول من والدته مـن احللـي تسـمى   

  .انظرها. اجناصات ماشا اهللا

آلة : CORNETTA: من اإليطالية: ةالقرنۤئط  
  .موسيقية تنفخ

  .CLARINETTE: من الفرنسية  
  .القرنيطات :ومجعوها على  
دويّبة : قره بانبل :من التركية: القره بانبا  

  .سوداء
محرة خـدودك  : ]من مواويلهم التهكمية[  
  .للقره بانبا
رز قره صو، وهو الرز : يقولون :قره صو  

  الذي يزرع على ضفاف ر قره صو، يف مشايل 
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املاء األسود، وهذا النـهر يفصـل   : عفرين، ومعناه
  .تركية عن سورية

وتلفظ الطاء ضادًا، تركية مبعىن : قره طاغ  
اجلبل األسود، أطلقه األتراك على چفت قصري يقدح 

. بصوانة سوداء جتلب من اجلبل األسود يف البلقـان 
بعد أن حيشى بالبارود وحتشى فوقه خرقة متنع نزول 

  .البارود، وبعد البارود رصاصة واحدة
  .ويف متاحف األسلحة يعرض كثري منه  
به  ما تَقّر: ُقّرة العني: من العربية: ٕقّرة العۤين  
  .العني وُتسّر
مملـوك  : قاش أو قراقـاش ٔرأو ٔق: قره قاش  

رومي أرمين األصل مسي ببـهاء الـدين األسـدي،    
استوزره صالح الدين األيويب، وكلفه أن يبين له قلعة 
تشرف على القاهرة من جبل املقّطم، فجمع العمال 
وأعطاهم رخيص األجر وأثقلهم عمـًال، فأبغضـه   

تابًا نسب إليه فيه مظامل الناس، وكتب فيه بعضهم ك
الظـاهر أـا   : هو بريء منها، قال ابن خلكـان 

  .مث بىن أسوار عّكا. موضوعة
وأخريًا أسره اإلفرنج فافتداه صالح الدين   

: من التركيـة » قره قاش«بعشرين ألف دينار، وامسه 
: د، يـراد بـه  مبعىن الطري األسَو» قره قوش«حتريف 

  .النسر أو العقاب
  .١٧٦و  ٨١ص ٢٢س: ديثانظر جملة احل

  .عم حبكم فينا حكم قره قاش: يقولون  
  .كراكول وغول: انظر: لره قٓؤق  

  .كركوز: انظر: ره كوزٔق  

سالح ناري مساه األتراك اري : ره َمَجرٔق  
  .األسود، ألنه جلب من ار وهو أسود

: قروانه أو قرواَنـه : من التركية: واۤنةٔرالٔق  
: أكل منه اجلنود، وجمازًاالصحن النحاسي املسطح ي

  .طعام العسكر
  
  

  
االوالد عـم بقروشـوا   : يقولون: شْرٔؤق  

  .انظرها. ن صرۤعت راسنا، حتريف غوَّششٓتوقْرٔو

  .املقرۤوش: واسم فاعله عندهم  
  .ْتقروش للمطاوعة: وبنوا منه  
  .قروش الدىن وقروش الكائنات: يقولون  
ۤشة الدْروۤشة ما بتحب القْرو]: من أمثاهلم[  

  ).االّدعاء: يريدون(
بنوا على : قروصين البّق: يقولون: صْرٔؤق  
  .انظرها. »قرص«َفْعول من 

مساكني كانوا أجـدادنا، كـانوا   : نقول  
معرضني لكثري من اآلفات، منـها قروصـة البـق    
والفسفس والرباغيد والقمـل والـربغش والشـيخ    
ساكت والطّبوع وإزعاج الدّبان والصراصر والعّت 

اق والفار وفار احلقـل والسـوس والسـونة    والبّز
  ...عدا عن فتك اجلرادين و... واجلرادين و
  .انظرها. بنوا على َفعول من قرض: ضْرٔؤق  

اجلرادين قروضوا الغربال، ومـن  : يقولون
  .قبل قروضوا اوتار العود

استعملوها مصـدرًا لقارضـو،   : الْقُروض
  .راح من بانقوسا للجّلوم قروض: يقولون
  .قارض: انظر

مجِع القرية على : نسبة إىل الُقرى: ويالٕقٔر  
مذهب من جييز النسبة إىل اجلمع، أما مذهب مـن  

  .الَقرِوي: ينسب إىل املفرد فيقول
  .عجيالِضَي: وغالبًا يقولون  
  .القرويني: ومجع القروي  
  .القروّية: ومؤنثه  
  .القروّيات: واجلمع  



١٩١ 
 

: عربية، ويف ال-انظرها-لغة هلم يف قرا : ٕقِري
  .قرأا: قريت الصحيفة

  .القريان للصفة املشبهة: وبنوا منه
  .مو كل من قِري دري] من كمام[

ما : -يالطيف–هادا قرِّي : يقولون :الٕقرِّي
حق لو قرار، مل جند هلا أصًال، ولعلها من القّرائيم تلب
  .الربد: )العربية(

ومسوا املاء املتجمد املتديل مـن مصـب   
  .ِرّيالق: امليزاب

. خالف البعيد، ذو القرابة: عربية :ريبالٔق
األقرباء ويقصر، وهم يقصرون ويسـكّنون  : واجلمع
  .الراء
  .القرايب: انظر

  .القريَبة، وهم مييلون: واملؤنث  
  .القريَبة، وهم مييلون: واجلمع  
  .قروب: والقريب يف العربية  
الدرب قريب، املسـافة قريبـة،   : يقولون  

يب للعقل، قريـب للمنطـق   هاجلب قريب، شي قر
قريب للحق، قريب للصحة، ماهو قريب للصـواب  

  ...وال للواقع
كل آت . فرج اهللا قريب]: من حكمهم[  

  ).مستمد من العربية(قريب 
  .مصّغر القريب عندهم :بالْقريّۤ  
ومن عادة البدو والريفيني أن جييبوا عـن    

  .قريّۤب أو گريّۤب: سؤال السائل عن املسافة بقوهلم
قمنا جبولة أثرية مشيًا : من نوادر ما حدث  

شـقد بـاقي   : إىل قرقانية، ويف الطريق سألنا فّالح
  ومشينا ومشينا ومشينا . شي ساعة-لقرقانية؟ 

  
  
  

-: شقد باقي لقرقانية: ومشينا وشفنا فّالح وسألناه
أش عـم  : شي ساعة ونص، قال واحد راوندي معنا

  منشي لورا؟
    

ب قرّيـب  كل شي عالطّي]: من حكمهم[
  ).من يعش يره: أي(

: من مفردات الثاقفني، يقولـون : ةالقرٔحي  
طبيعة اإلنسان اليت جبل : جادت القرحية معو، عربية
أول ما يستنبط من البئر : عليها، أو جماز من القرحية

  .حني حتفر
  .اإلقريدس: انظر: دسالقرۤي  
يطلقوا على فتـات احلليـب    :القريۤشة  

بنوا على فعيلة مبعىن : من العربية املفروط حني جتبينه،
مجعه من هنا ومـن هنـا   : املفعولة من قرش الشيَء

  .وضّم بعضه إىل بعض
  .مسۤنه يا قراۤيش]: وينادي بياعها[  
  .ويأكلوا مع الدبس والسكر واملرّبى  
ومنها يصـنعون الشـنگليش يف محـاة      
  .والالذقية

: العامـة تقـول  : قال الشيخ أمحد رضـا   
: يت اجلنب الطري، والفصيح املوافق هلذاالقريشة لفت

يشاء، مث وضع َرالُق: وقيل له يف العصر العباسي. الُلور
  .اجلنب الرطب: »اُألرنة«: هلا الشيخ أمحد رضا

اللنب الرائب، ويف : ْٓقريشتا: ويف السريانية  
  .ذا املعىن: ريشتاْق: الكلدانية

والنساء يقولون يف دعائهن املصطنع علـى    
  .لئال تكون دعوة» قريضة«يبدلن ا : ريشةق: أحد

  .القّراص: انظر: ّريصالٕق  

فالن قـّريص ورق أو  : يقولون: رِّيصالٔق  
–قّريص زهر البّدك ياه، بنوا على َفّعيل من قـرص  

  .مبعىن احتال -انظرها
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برد ْقريض، بنوا علـى  : يقولون: الْقريض  
مات أو أشـرف  : فعيل مبعىن الفاعل من قرض فالن

  .املوت على
  .صاقويط: انظر

هادا قـد  : أو الَقريضة، يقولون: ةالْقرئض  
قريضة وفنا وما حسن عليه، يريدون أنـه يـوازي   
املوت الذي يقرض، بنوا على ْفعيلة أو َفعيلة مبعـىن  

  .الفاعل
يضة وَفنـا،  َقر]: ومن دعائهم على فالن[  

  .ة ومكْنسة عريضةوَقريضة تقرضو، وَقريض
ت خيمة اخللياليت ميثل من شخصيا: قرۤيۤطم  

كما  -انظره–دور الشرطي حتت قيادة بكري مصطفى 
  .ر السّذجصميثل دور تنابل م

فعيل مبعـىن  : املقرون بآخر: عربية: رينالٔق  
  .مفعول، الصاحب

  .الُقَرناء، وهم رّدوا وقصروا: واجلمع  
قرينة الرجل مبعىن زوجته، ومجعوها : وقالوا  

  .القرينات: على
) بصيغة اجلمـع : (قرنا: تركيةواستمدت ال  

جلليس امللك الواحد وأحد خاصته، كمـا قالـت   
مبعىن التقّرب من امللك ونيل احلظوة : ُقَرنالق: التركية

  .عنده
: من مفردات الثاقفني، يقولـون : ريۤنةالٔق  

قرينـة علـى أن   » كالمـو «و » جرحين بكالمو«
قرينـة  : آملين أو نال مين، عربيـة : مبعىن» جرحين«

  .م ما يصاحبه مما يدل على املراد بهالكال
القرائن والقرينـات، وهـم   : وجتمع على  

  .القراين والَقرينات: قالوا
الشّبة واخلـرزة الزرقـا   : يقولون: ريۤنةالٔق  

  .مبنعوا القرينة
  :أمامنا ثالث تفسريات للقرينة  

  

املنام : القرينة: قال األب رفائيل خنلة -ً ١  
  .املرعب

ـ : »النـهر «يف وقال الغـّزي   -ً ٢    ١جـ

  .عندهم اجلّن: القرينة: ١٣٨ص
يعتقد عوام الشعب : وقال أمحد أمني -ً ٣  

أن كل إنسان يولد له قرينة إما ذكر أو أنثى، ولذلك 
اسم اهللا عليـك  «: يقولون ملن تزحلق على األرض

  .»وعلى أختك
واستعملت جمازًا يف ما يـدرأ أذى  : نقول  

  .القرينة
قرينـة أو حـرز   كتب ال الشيخ : يقولون  

القرينة أو حجۤاب القرينة تْيرّوح عّنا هالوسـواس أو  
  .السيداوي أو اجلان

جلـد  : أن مما يدرأ القرينـة ]: ويعتقدون[  
الديب أو سّن الديب وراس الغزال والطري القـّوال  

  .األمحر وتعليق الشوك يف سقف البيت
برك يف القرينـة، مـن   : يقولون: الْقرۤيۤنة  

وأطلقوها أيضـًا يف  . تصغري القرنة): ةالعربي(الُقرينة 
لعب الطاولة على االستيالء على آخر حجر يف آخر 

  .وصّغروها لتعظيم شأن هذا النصر. خانة
: ومن يبدل القاف جيمـًا يقـول  : ةْرۤيالٔق  

وهـم  . الگريـة : اجلرية، ومن يبدهلا گافًا يقـول 
  .انظرها. على اجلرايا والگرايا: جيمعوا

  .ةالضيع: ويرادفها  
  .القروي: انظر

: MODERN TRAVELLERجاء يف كتـاب    
  .قرية ٣٢٠٠هو  ١٧قرى حلب يف القرن 

  .القرية: ١٩٤ص: انظر كتاب األجانب يف حلب

  .قريتا: ، ويف الكلدانيةْقريتٓا: ويف السريانية  
  .َرَيهِق: ويف العربية  
  .قريت: ويف ملحمات أوگاريت  
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  .قج: انظر: ّزٔق  

م، مـا  يساإلبر: لفارسيةعربية عن ا: ّزالٔق  
  .ميسيسوى منه إإلبر

نوع من احلرير الزهيد : َكژ: ويف الفارسية  
  .َقز: القيمة، وكذا

  .قزَّا: ، ويف الكلدانيةَقّزٓا: ويف السريانية  
  .احلرير: انظر

  .دود ميّج القز: عربية: ٔقّزدود ال  
  .٥١و  ٢٧ص  ١س : انظر املقتطف

اق وروح راح قزى يف السق: يقولون: َزىٔق  
لعـب  : قَزا: قلبو يقزي، وما بشبع َقزي، من العربية

  .لعبة كانت للعرب: بالُقّزة
  .وزة أو القاقّزةقالقا: من العربية: الْقزۤاز  
  .هو الطاس: قال أبو حنيفة  
  .القوازيز: واجلمع العريب  
القـزۤازة والْقـزازاي   : والواحدة عنـدهم   
  .والْقزازاية
  .القزيزات: واجلمع  
  .الزاج: جة تطوانويف هل  
ـ مشربة، و: القازوزة: »املختار«ويف    ي ه
  .قدح، معّربة
وتسمي العربية صانعه وبائعه القّزاز، وهم   

  .أيضًا والقزيزايت
: ، ويف الكلدانيـة ُقـوزآ ٓق: ويف السريانية  

ْزجوجيَتـا  : ، ويف الكلدانيـة َقُقوَزا، وكذا ْزجوجيتٓا
  ).گافاتمات فيهما تلفظ يواجل(

  .طرميزالق: انظر
  .الزجاج يف دائرة املعارف للبستاين: وانظر  
  .٣ص  ٣س: واملقتطف  
  .٧ص ١جـ ٧وس ١٤ص ١٥جـ ٥س: وجملة السمري  
  .٥٩ص ٢عدد ١٦س: وجملة األديب  
  .١٤٧ص ٢٩وس ٢٤٢ص ٣٥س: وجملة الضاد  
ص  ١وكتاب كرت الرغائب يف منتخبات اجلوانب جـ  

١٤٣.  
  
  

  .عرف اإلنسان الزجاج قبل كل املعادن  
واشتهر بـه مـن القـدامى الصـينيون       

  .والكنعانيون واملصريون واهلنود
ومما «: ١١٤و  ١١٣ص ١جـ: »النهر«جاء يف   

ة كانت راقية يف حلب يستدّل به على أن هذه الصنع
وقـد  : »كلسـتان «صاحب : لسعديقول التاجر 

ـ   عزم  تت على سفرة أخرى ألجـل محـل الكربي
الُروم والبـّز   الفارسي إىل الصني واخلزف الصيين إىل

الرومي إىل اهلند والفوالذ اهلندي إىل حلب والزجاج 
  .احلليب إىل الَيَمن

من ذلك أيضًا مـا حكـاه   ): إىل أن قال(  
عن صفّي الـدين  » مثرات األوراق«صاحب كتاب 

ابن ناجز املوسيقي يف كالمه : عبد املؤمن بن يوسف
عملت له جملسـًا  : عن قائد هوالكو حني نزل عنده

ًا وأحضرت له األطعمـة الفـاخرة يف األواين   ملوكي
  .»املذهبة من الزجاج احلليب

ص » الفـن اإلسـالمي  «وجاء يف كتاب   
وال شك أن طالء األواين الزجاجية بامليناء ...: ٨٣

ومتويهها بالذهب يرجع الفضل يف نشوئه إىل حوافز 
سلجوقية، وهو ما أصبح منذ القرن الثاين عشر مـن  

 سورية الشمالية، وال سـيما يف  الصناعات احمللية يف
وكانـت تصـنع   ): منه ١١٥مث جاء يف ص (حلب 

كمـا  : من الزجاج املذهب املمّوه بامليناء) القناديل(
كان الشأن يف آنية الشراب يف املصـانع السـورية   

  ):وزاد(وخاصة يف حلب 
وقد تنوعت قليًال يف الزهرية ذات الـبطن    

اليت تنفذ منـها  والرقبة الواسعة واحللقات الزجاجية 
  ...سالسل تتدىل من السقف

وسوق الباطية يف حلب كان غاصًا : نقول  
وقرية أرمناز ال تـزال  . انظـره . بتجار ضروب البلور

  تزاول صنع الزجاج لكن على مستوى منخفض جدًا 
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أي البطة : عن السابق، واشتهر اليوم منها األرمنازية
  .األرمنازية

  .البطة: انظر

حلب عادة كسر بعض  واستمدت حديثًا  
األواين الزجاجية يف أول متوز من الغـرب كسـرًا   

  .للشّر
ــز    ــة ق ــة ووردت كلم ۤازان يف حكاي

أبـو القاسـم   «ويف حكايـة   -انظرها-» دانحدۤي«
  .»الطنبوري
اللـي  . قزاز يكّسر بعضو]: من كمام[  

وسـادت هـذه   . (بيتو من قزاز ما بنّقر عباب غريو
يف سـورية ولبنـان    -اعلى لفظ يدانيه–التهكمة 

  ).وفلسطني والعراق وجند
  :يف الدبكات] من أغانيهم[  

  تدبح حبّد قزۤازه  يابو العيـن لـّواۤزه
  واخلّد الو غّميزه  بالصدر ناصب بستنه

  ).أا تؤمل» تدبح حبّد قزازة«يريدون بـ (
أطلقوه على الورق تلصق بـه  : ورق قزۤاز  

اـا ناعمـة   ذرات القزاز مبادة الصقة، ومنها ما ذر
  .ومنها األخشن ينحتون به وينعمون اخلشب وحنوه

  .الَسَفن: ووضعوا له كلمة  
بزر البصـل  : الِقزح: من العربية: ْزحالٔق  

قـال يف  . الصغري الذي يزرع منه البصـل الكـبري  
الُبعَذران، : شامية، وتسميه العامة يف بالدنا: »املنت«

  .وهو البيذران يف األرامية
علـى مـايف معـاجم    – والَقزح: نقول  
  .َكسَحا: ، ويف الكلدانيةۤكسحٓا: -السريانية 
حتريـف  : َقَزح ملا كركرٓو: يقولون: َزحٔق  

  .اضطرب، وثب): العربية(قحز 
  .قحز وقحص: انظر

  .الٕقۤزح صفة مشبهة: وبنوا منه  
  .قزح احلصان ورمى راكبو: يقولون  

  

مصدر قصـده،  : لغة هلم يف القْصد: ْزدالٔق
  .قصد: انظر. القظد: ويلفظوا
القزد تصري وصارت، سـاواها  : ويقولون  

  .قزدًا
  ]:من أغانيهم[  

  باليامسني والرحياِني    قزدي أعانق حمبويب
لغة هلم يف القصدير، ويلفظوـا   :زديرالٔق  

  .القصدير: انظر. القظضري

: أو القازارمتـه، مـن التركيـة   : متهرٔزالٔق  
ـ   : قيزارْتمه ول رب اللحم بعظمه يسـلق مـع حمل

  .التحمري، الَقْلي: التركية» قزارمتق«البندورة، من 
  .اللحم احملّمر: ويسمون القزرمته  
 چـركس «تعريب : چركسّيةزرمته الالٔق  
يطبخها اجلركس واسـتمدها  ) التركية(» طاووغي

املطبخ التركي منهم، وهي مسلوق الدجاج البلـدي  
أو الرومي، وخبزه عادة السليقة الناضـجة تقطـع   

بروبة فيها مرقة الدجاج مع حمّمص الطحني  وتغمس
  .واجلوز املدقوق والفالفلة احلمرا

  .انظرها. أو القازاق: قٔزالٔق  

قزلت النار، وعم بتقـزل  : يقولون: َزلٔق  
: اشتعلت واّتقدت، مـن السـريانية  : قْزل، يريدون

  ).تلفظ جيمها گافًا(أشَعل : َجْوۤزل
  انظر القزلة والقّزليلة

احلطـب  : اَجلـْزل : العربيـة ويدانيها يف   
  .أصول احلطب العظام: اليابس، واَجلْذل واِجلذل

قيِزل باش مبعـىن  : من التركية :ٕقٕزل باش  
َسْرخ «ذوي الرأس األمحر، ترمجة ما لقب به الفرس 

  ين كانوا يعتّمون مؤيدي إمساعيل شاه الذ: »َسران
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بعمامة محراء، مث تطور استعماهلا فغدت تدل علـى  
  .والرافضيالشيعي 

، ويف َجْوزلتـآ : مـن السـريانية  : ْزۤلةالٔق  
  .َجْوَزلَتا مبعىن اللهيب: الكلدانية

  .قزل والقّزّليلة: انظر

  .القزالت: واجلمع  
  .يف الشتا منساوي قزلة لندفا: يقولون  
  .تصغري القزلة املتقدمة عندهم: الٕقّزّلۤيۤلة  
  .القزّليالت: جيمعوا على  
  .»قوز الليلة«ومحاة حترفها إىل   
الصـغري  : الَقَزم والَقِزم: من العربية :الٕقْزم  

  .اجلثة
الٕقـْزم، كمـا   : الُقُزم، وهم قالوا: واجلمع  

  .الْقزام: مجعتها العربية على األقزام، وهم قالوا
أو القزمة ويلفظون زايها ظاء من : أمزالٔق  
  .آلة حيفرون ا، اِملعَزق، اِملعَول: قازمْه: التركية

  .القزمات: عوها علىومج  
  .عم بشتغل بالقزمة والكريك: يقولون  

  .الكريك: انظر

ّس، وشفتو قۤاسـس  ك ؤقَبٔر: يقولون :ّسٔق
جلس ملتويًا على نفسـه ثانيـًا   : ، يريدونمن بردٓو

ظهره، متجّمعًا، مل جند هلا أصًال، ولعلـها مـن أّس   
بىن أساسه، وهم استعملوها الزمـة  ): العربية(البناء 
اختفى يف جلسته اختفاء األساس حتت البناء،  :مبعىن

شدة اجلوع والربد، أو أا ): العربية(أو من الَقسقاس 
واألرمنية تسـتعمل كلمـة    من احديداب القوس،

  .جتمع: رجل مبعىنتقّوس ال
: ASSER: أما أن نزعم أا من الفرنسـية   
  .اجللوس فال

  
  
  
  

  
بعدما حبموا احلديد بغّطوه : يقولون: ّسىٔق  

جيعلونه قاسيًا صلبًا، : يف املي، ليش؟ تيقّسوه، يريدون
: انظـر . بنوا على فّعل من قسا َقسوًا وقسوًة وقساوة

  .قسي

جعله قاسيًا، ومل يذكر : أقساه: ويف العربية
  .قّساه» املنت«

  .ْتقسَّى للمطاوعة: وبنوا منه  
هاليتيم األم مرت أبوه عم بتقّسي : يقولون  

  .قلب أبوه عليه
  .مبالغة القاسم: عربية :امالقّس  
عمرو قّسام مـا دخـل اجلنـة،    : يقولون  
  .ألنه ال يعدل يف قسمته: يريدون

مصـدر  : القسـاوة : من العربية :ساۤوةالٔق  
  .قسا

: ، ويف الكلدانيـة شـيوتآ ٔق: ويف السريانية  
  ).كالمها بالشني املعجمة(قْشيوَتا 

  .قساوت وقساوتلي: واستمدت التركية  
بانية القساوة من التركيـة  واستمدت األل  

  .KASAVÈT: فقالت
ــت    ــة فقال ــة احلديث ــها اليوناني : ومثل

KACAVETI.  
قهره، : قسره على األمر قْسرًا: عربية :رٔسٔق  
  .أكرهه عليه
  .انقسر للمطاوعة: وبنوا منه  
  .قسرًا: واستمدت التركية  
احلصـة،  : الِقسـط : من العربية :ْسطالٕق  

لوها يف املقدار املعـني  النصيب، املقدار، وهم استعم
  .يدفع يف املدات املعينة أيضًا

األقساط والْقساط والْقسوط : ومجعوه على  
  .والْقسوطة
دفع قسط املدرسة وقسط الـّرباد  : يقولون  

اللي اشتراه بالتقسيط، ودفع قسط أسهم الشـركة،  
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وبعدا أّمموا  ،ومسكني شقد جار على حالو، وبعدا
  .لو ياها وهّوه ما حيلتو شي

قّسط : ويلفظون السني صادًا، عربية: ّسطٔق  
فّرقه وجّزأه، وهم يستعملوا أيضـًا ملعـىن   : الشيء

  .توزيع قيمة الدفع إىل آماد معلومة
  .تقسيط وتقاسيط: واستمدت التركية  
دفع حق الشي بالتقسـيط  ]: من كالمهم[  

  .أو بالتقاسيط
من أمساء ذكور النصارى، عن  :قسطاكي  
  .حتريف قسطنطني COSTAKI: اليونانية

بن يوسف، أديب حليب : قسطاكي محصي  
علم «و» أدباء حلب ذوو األثر«وصديقنا، له كتاب 

  .١٩٤١، مات س »االنتقاد
  .٣٥ص  ٩٩س : انظر املقتطف
  .١٢١ص  ١٥س : جملة احلديث  
  .١٦س : وجملة الكلمة  
  .١٧٤ص ١١وس  ٣١٦و  ٣٠٣ص  ٨س : وجملة الضاد  

ني صادًا، قـال يف  ويلفظون الس: ْسطلالٔق  
املوضع الذي تغترف منه امليـاه،  : القسطل: »املنت«

قاله ياقوت، مث توسعوا فأطلقوها على األنبوب الذي 
  .تتوزع به املياه يف أمكنة يف البلد

ـ : »كرت اللغة السـريانية «وجاء يف     ٢جـ

ومنه يف حلب املواضع اليت تغترف منـها  «: ٤٤٥ص
  .»املياه يف شوارعها

  .القساطل: ىومجعوه عل  
  .صوت جريه: قسطلة املاء: »املنجد«ويف   
  .وذكره ابن الشحنة وابن العدمي  
: قسـطٓال، ويف الكلدانيـة  : ويف السريانية  
  .قسطَال

 CASTELLUM: وكلمة القسطل من الالتينية  
  .ويف اليونانية كالالتينية

  
  

ووهم من زعم أنه مسي بالقسـطل ألنـه     
  .يفّرقه: يقّسط املاء أي

تفظت جمموعة الصور عندي اخلاصـة  واح  
  .يف حلب بصور طائفة كبرية أثرية منها

  .١٨٧حىت  ١٨٤ص : لسوفاجة» اآلثار اإلسالمية«انظر كتاب 

حملة قرب حي العريـان  : قسطل اجلورة  
  .ومسي به، وهذا القسطل يرتل إليه بدرجات عدة

 ٢جـ: »النهر«قال يف : قسطل احلّجۤارين  

: يريـد (ي معلم سـلطان  أنشأه حممد بن عل: ٢٠٥ص
لتشرب منـه  ) هـ(٩٠٠يف حدود سنة ) املعماري

  .دواب الكّالسة حاملة لوازم البناء من كلس حجارة
وهدمته البلدية منذ حني لـدى فتحهـا     

  .الشارع العريض
ومسي احلّي حبّي قسطل احلّجارين، وهـو    

  .القريب من الدّباغة العتيقة
وبه مسي حـّي قسـطل   : قسطل احلرامي  

رامي الذي يقع بني قسطل املشط وسوق األحـد  احل
  .القدمي

ويف هذا احلي جامع قسطل احلرامي، بناه   
برد بك وجّر إليه املاء من قناة حلب بقناة خاصـة،  
لذا مسي باحلرامي، ألنه نال مـاءه دون اسـتحقاق   

  .شرعي
  .٤٢١س  ٢جـ: »النهر«انظر 

 ٧٢ص ٢جـ» ة عن حلبوثائق تارخيي«ويف   
وقـام أهـل   «: ١٨٤٩سنة » وم خباشعن يومية نّع

قسطل احلرامي وهامجوا القره قول، فأكلوا ثاين يوم 
  .»عِصي بالصرايا، فتوّغرت صدورهم

  .١١٩ص : لسوفاجة» اآلثار اإلسالمية«انظر كتاب 

: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة: قسطل احلّوار
  .٢٦٣ص

وبيت : يف حي املشارقة: قسطل ْزۤعريبان
  . احلّي نفسهزعريبان يف



١٩٧ 
 

انظر كتاب اآلثار اإلسـالمية  : قسطل ساحتبزه
  .١٢٠ص: لسوفاجة

انظر كتاب اآلثار اإلسالمية : قسطل السكاكيين
  .١٠٦ص: لسوفاجة

يقع يف آخر شرقي باب : قسطل علي ۤبك
  .أحد املماليك: النريب، بناه علي بك

إذا ْتخّسـلت املـرا يف   ]: من اعتقادهم[  
تة ووقت الفجر من أوائل قسطل على بك ْتَلت سبو
  .متوز ما بتمرض طول سنتا

ـ » وثائق تارخيية عن حلب«يف     ٦٤ص ١جـ

سـفري  : وصل إىل حلب حّجي خان«: ١٧٤٠سنة 
نادر شاه العجم، جاء بتسعة أفيال شربوا من قسطل 

  .»علي بك
  .٢٢٢ص: لسوفاجة »اآلثار اإلسالمية«انظر كتاب 

، يقع بني بساتني بـابّلى : عقسطل املْشٔر  
اَملشرع : ويسموا باب اهللا خارج البلد، ويف العربية

  .مورد الشاربة: واملشرعة
  .املشاِرع، وهم أمالوا: واجلمع  
وبه مسي احلّي الواقع بـني  : قسطل إملشط  

قسطل احلرامي وحارة الزكي، ويف احلي جامع كتب 
  :على باب قبليته

سـنة  ... أكرُم ماجد: بىن قاسم بن املشط  
١٠٤٧.  

  ٢٦٢ص: لسوفاجة» اآلثار اإلسالمية«كتاب انظر 

انظر كتاب اآلثار اإلسـالمية  : قسطل الناصري
  .٢٥٨ص: لسوفاجة

  .انظر القصاطورة: ةَسطؤرالٔق  

جـّزأه،  : قسـم الشـيء  : عربيـة  :َسمٔق  
  .ىضقّدر اهللا وق: ويستعملوا أيضًا مبعىن

م عم بقٓس: يقِسم، وهم يقولون: ومضارعه  
  .مأو بقۤس

  
  
  

  .انظرها. ٕقۤسم: ه عندهموجمهول  

  .انظرها. انقسم: طاوعه العريبمو  
  .القسمة والقسام وقسَّم وتقسَّم وتقاسم: انظر

نقسم البيـدر  ْم: يقولون يف معىن املناصفة  
  ).ولو مل يكن هناك بيدر(بالنّص 

ليلة نص شعبان ليلة اللي ]: ومن اعتقادهم[  
بقسمو اهللا على عبادو من رزق وعمر وكل شـي،  

شان هادا بدعوا ألهللا جيعل قسمنت طيبة، وبيعملوا ومن
  .للفقرا حسنات أّنو شوف حننه ناس مالح

املقسوم إلك ْمحّرم علـى  ]: من حكمهم[  
  .غريك

بّدك تقسم يل قّدام شـبكة  : يقولون: َسمٔق  
زكريا متل ما َقَسم أبـو محـدو، حتريـف أقسـم     

  .حلف): العربية(
  .ء مما ُقِسماجلز: الِقسم: من العربية: الٕقْسم  
الْقسـام  : األقسام، وهم قـالوا : واجلمع  

  .الْقسوم والْقسومة: وزادوا
القسم ألنه جزء مـن  : وحديثًا مسوا املخفر  

  .دائرة األمن العام
جمهـول َقَسـم   : ُقِسم: من العربية: ۤسمٕق  

  .قّدر اهللا: جّزأ الشيء ومبعىن: مبعىن
  .مو َلۤمن ٕخِبي َلۤمن ٕقۤسم]: من حكمهم[  
مبالغـة يف  : قّسم الشـيء : عربية: سَّمٔق  

  .قسمه
  .تقسيم: واستمدت التركية  
قّسم البحر سواقي بتطّلع ما ]: من أمثاهلم[  

  .بتالقي
  : عم حبكي وبقّسم: يقولون: سَّمٔق  
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يشري لدى كالمه، ومل جند هلا هذا : يستعملوا مبعىن
  .»املنت«املعىن يف 

م ماشي وعم بقسّۤـم قـّدا  : ويقولون أيضًا  
  .اوالد حارتو أّنو أنا عگيد شوفوين

حاجتك تقّسم عالفاضي ]: من كمام[  
  .انظرها. أو تقسيمات مندو

توزيـع  : من اصطالح الرياضيات: سَّمٔق  
عدد على عدد إلجياد عدد هو حاصل القسمة، ورمز 

  .÷: القسمة
  .القسمة: انظر

اصطالح موسيقي أطلقه األتـراك  : سَّمٔق  
  .على آالت املوسيقا على العزف املنفرد

  ...تقسيم منفرد عالعود أو: يقولون  
: التقسـيم، ومجعـه عنـدهم   : ومصدره  
  .التقسيم: انظر. التقاسيم

  .انظرها. لغة هلم يف عصمص: ْسَمسٔق  

مصدر قسم : الِقسمة: من العربية: الٕقسۤمة  
  .بكل معانيها
  .ِقسَمت: واستمدت التركية  
) عادلـة : يريدون(قسمة حاللّية : يقولون  

  .هي قسميت وهادا نصييب
  .كل شي قسمة ونصيب]: من حكمهم[  
من مصادر : القسَوة: من العربية: ْسۤوةالٔق  

  .انظرها. »قسا«

  .قسوت: واستمدت التركية  
: عـم بقَسـى  : واملضارع عندهم :ٕقِسي  

  ).العربية(حتريف َقسا يقسو 
الغصن كان غصن وهّلـق  ]: من كالمهم[  

  .قۤست أو قسۤيتقِسي، والزريقة هّلق 
  .انقسى عليه للمطاوعة: وبنوا  
    

  
  

  ).بالشني املنقوطة(ْش ٔق: ويف العربية
ْش، ويف الكلدانية مثلـها  ٔق: ويف السريانية  

  ).كالمها بالشني املنقوطة(
  .البكَتر مالو بقَسى قلبو]: من أمثاهلم[  
من : الَقّس: الِقّسيس: من العربية: سِّيسالٔق  

  .ية بني الشّماس واألسقفكانت رتبته الكهنوت
  .وجيمع مجعًا مذكرًا ساملًا  
وأنكر الشيخ إبراهيم اليازجي أن جيمـع    

الَقّس على ُقُسس، ألن ما وزنه الَفعل ال جيمع علـى  
  .الُفُعل

الْقسـوس، ومل تقـل   : وهم جيمعونه على  
  .العربية هذا أيضًا

  :واختلفوا يف الَقّس على مذهبني  
ـ ٔق: أا مـن السـريانية   -ً ١   ، ويف ٓاشيش
  .ا مبعىن املتقدم سنًا ومبعىن الكاهنقشيَش: الكلدانية

ـ » األلفاظ السريانية يف املعاجم العربية«انظر كتاب  ر اللبطريرك م
  .١٤٢ص: أغناطيوس أفرام األول برصوم

  .KÈS: أنه من احلبشية -ً ٢  

  .الِقّسيسّية: واملصدر الصناعي  
  .كشيش: التركية فقالت هواستمدت  
الكنيسة عتمة والقسـيس  ]: كمام من[  

  .هالكنيسة اخلربانة بّدا هالقسيس األعمى. أعمى
فعيَلة مبعىن مفعولة، : من العربية: سيۤمةالٔق  

قسم من دفتـر  يوضعها امع العلمي العريب للوصل 
خمّرم ذي أرومة حتتوي علـى مـوجز قسـيمتها،    

  .واستعملت
، وهـي  -انظرهـا –القوجان : وكان يقال  

  .الفرنسية BON: ة، كما يقالتركي
  .القسيمات والقسائم: ومجعوها على  
  : مجعه، وفالن: قّش الشيء: عربية: شٔق  



١٩٩ 
 

تطّلب األكل من هنا وهنا ولّف . أكل ِكَسر الصدقة
  .ما َيقدر عليه

  .انقش: وبنوا منها للمطاوعة  
  .قشقش: وبنوا منها فعفع  
  .انظرها والقّشة

  .كلدانية مثلهاش، ويف الٔق: ويف السريانية  
  .ۤقش: ويف العربية  
  :ومن معىن اجلمع قالوا ما يلي  
قّش الوسخ ماألرض، ويـدانيها يف   -ً ١  

  ..كنسها ونظفها: َجّش األرض: العربية
قّش زفرة اللحم، قّش الرغـوة، ويف   -ً ٢  

اقتراح بوضع كلمة : ١١سجملة امع العلمي العريب 
  .لقّش الزفرة، ومل يعمل ا» طفح«

وينادي بّيـاع  [قّش للو كم زهرة،  -ً ٣  
قّش تينة : على قّش القصبة يا خوخ، وقالوا]: اخلوخ

  .أكال، واستعملوها مبعىن قطفو
  .قّش احلّالق دقن زبونو -ً ٤  
  .قّش النجار وچ اخلشبة بالرندج -ً ٥  
بعنا الْبضاعة قّشة لّفة وأجوا كّلـن   -ً ٦  

  .قّشة لّفة، وقّشوا بعضن وراحوا
  .قّش ۤدى مع ۤدى -ً ٧  
  .قّش املصاري -ً ٨  
يقوهلا (وَبا يقّشو ]: من دعائهم على فالن[  

  ).النساء فقط
: يريـدون (متل قّش التراب ]: من تشبيهام[  

  ).الرمل: طيس: اجلمع الغفري، مثلها
: مصدر قّش النباُت: الَقّش: من العربية: الٕقّش  

  .َيِبس
علـى   إليقادهاوكان جيلب إىل األفران القّش   

  .املنصب، ال سيما قّش السوس
مبعـىن   .انظرها. ولعله مسي بالقّش من فعل قّش  

  .مجع
ويسمون يابس ورق الورد بقّش الورد يبيعـه    

  .العطار ويغلى ويشرب ملّينًا وللرشح

برنيطة من قّش وطربوش إلو قـّش  : ويقولون  
  .وقنينة ملفحة بالقّش

وصنع اإلنسان من القش السـالل وحشـا   
  .بيابسهخمداته 

ـ : وواحدة القّش عنـدهم  ة والقّشـۤاي  الٕقشّۤ
  .والقّشاية

  .القّشات والقّشايات: واجلمع
  .القشقوشة: انظر

  .قَشا: َقشٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية  
  .قش: ويف العربّية  
  .اللي أنا مستور ْبقّشاية]: من كنايام[  
  ]:من مناغاة أمهام[  

  اعنديقّشة حطب م  !حوحو حوحو يابردي
  بتضرب يل بالطنبوره  ة غنـدورهّينعنـدي ب

  أمحد باشـا ناطركي  طنـرب طنـرب طنربكي
  ).أي ليزوجها ابنه(

  .*أطلقوها على قّشاش الكراسي: ّشاشالٔق  

  .انظر الصناعات الشامية

ما ُيتزنَّر به ): التركية(حتريف قوشاق  :الْقشاط  
ما ك –وأصلها يف التركية قورشاق ... من شال وكمر و
  .-يف املعاجم التركية

  .ومجعوها على القشاطات والقْشط  
والعامة تسمي احلزام من : يقول» على أن املنت  

اجللد قشاط، وهو من الكشاط، وهو اجللد املكشوط من 
  .اجلذور

أكل مخس : يقولون يف لعبة الطاولة: الْقشاط  
من : قشاطات أو قشط وهداكه لّسا ما دخل وأخد الدق

اجللد، ومنه يعلم أم : لغة يف الِكشاط: شاطالِق: العربية
  .كانوا يتخذون أحجار الطاولة من اجللد

  .والِكشاط ِفعال مبعىن املفعول  
ويف ضواحي بغداد اآلن ال يزالون يتخـذوا    
  .من اجللد

علـى القشــاطات  : وجيمعوـا يف حلــب   
  .والٕقْشط

                                                
 .مقشش كراسي: وينادي يف احلارات - *
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: هذه القشاطات» صبح األعشى«ويسمي   
  .١٤١ص  ٢جـانظر . اَملهاِرك

  .مرس قشط]: من كالمهم[  
سري يصل : قوشاق: من التركية: الْقشاط  

  .بني دوالبني فيحرك أحدمها اآلخر
]: من تندرهم الغلـيظ [: ٕقّشاۤية الكردي  

  :يتهمون مغّفًال بالسرقة، وهو ينكر
 بتحلف عقّشاية الكردي؟ -
 .حبلف -

 كـف أحـدهم ويف   مث يضعون منديًال يف
ويأمرونـه أن يلتقطهـا    اتبنوسطه َقّشة من ال

على برأس لسانه، وإنه لَيفعل وإذا الكف تقبض 
  .لسانه، ويشتغل الضحك

الَقَشب عنـد  : »املنت«يف ذيل : َشبالٔق
. تشقق جلد ظاهر الكف من برد الشتاء: العامة
): العربيـة (ولعلهم أخذوها من قشـبه  : نقول

الصـلب  : أصابه مبكروه، أفسده، والِقشـب 
  .من السريانية اليابس، أو أخذوها

ــباء«ويف  : ٢٤٤ص ١٨٩٨س» الضــ
مصـدر  : بفتحتني، والَشَرث: الَشَرث: فصيحه

غُلظ ظاهُرها مـن بـرد وحنـوه    : شِرثت يُده
  .فتشققت

  .وله عندهم دهن يبيعه العّطار
الَشــَرث، ويف : َقَســب: ويف الســريانية

  ).كالمها بالسني املهملة(الكلدانية مثلها 
  
  
  
  
  
  
  

بت إيـدو، وشـفافو   قّش :يقولون :ّشبٔق
كمان ْمقشبة، بنوا الفعل على فّعل من القشب 

َتَزّلعـت أصـابعه   : املتقدم، ويف العربية أيضـاً 
  .وتكّلعت

  .ْتقّشب للمطاوعة: وبنوا منها
: أطلقوها على الرغوة، وأصـلها : ةالٕقشۤب
ما ال خري فيه، ومنه الرغوة يف كـثري  : الِقشب

ة للرغـوة  القشب: من الطبيخ يطرحوا، مث قالوا
  .املستطابة كرغوة احلليب ورغوة القهوة

ولتحويل املعىن من الكره إىل االستحسان 
  .انظرها. رأى بعضهم أا حتريف القشطة

  .القشبات: ومجعوها على
غشاء الثمـار  : الِقشر: من العربية: ْشرالٕق
  .وغريها

  .سكّنوهاالُقشور، وهم : واجلمع
ن قشور الرّمان، قشـور الربتقـا  : يقولون

  .واملوز والبطيخ واجلبس والفستق والبيض
ويشترون قشر الرّمان ويتخذون منه صبغًا 

  .أصفر للجلود والفروات
]: وينادي من يسحب محـاره ويشـتريه  [

  .قشور رّمان للبيع، خنالة للبيع
ق دّناق دنٓد: ويهتف األوالد للدّناق الشره

  .ر البندقوق يطعموك قشدنٓد
القشـرة  البـدخل بـني   ]: من كمام[

البدخل بني . والتومة ما بنوبو غري رحيتا املشئومة
  .البصلة وقشرتا ما بنوبو غري صّنتا

حط للو حتت إجرو قشرة ]: من كنايام[
زحلقـه  : يريـدون (موزة أو قشـرة جبسـه   

  ).بالكالم
ما حبّن عالعود إال قشرو ]: من استعارام[

: قشر غصن الشجرة يصونه، يعنـون : يريدون(
كالمو كّلـو  ). لى اإلنسان إال أهلهال يعطف ع

  ).للطرح: يريدون(قشور 
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  ]:من شعر البدو[
  شر البيض گ: خصر غزّيل          والنهود: اخلْصر

  ).أي قاسيات، الحظ التفاهة(
كشـط جلـده، َسـحا    : قشره: عربية :ٔقٔشر      

  .ِلحاءه، أزال ِقشره
  .انقشر للمطاوعة: وبنوا منه
  .ستق مقشورم مقشور وفمسٓس: يقولون

  .كنةة مۤأقشٓرو دۤل]: من استعارام[
  .مبالغة يف قشره: قّشره: عربية :ٔقشّٔر      

هنـا  ! (عّبي اجلرة! عبد اهللا]: من كمام[
 –قّشر بصـل   –) إي ِميت مرة: رّبما: كالم ناقص

  !يااهللا -قوم ْتعّشى  -مابقوم  –قّشر توم  -مابصل 
  .جردون ْمقّشر: يقولون

: قال لوقّشر ! ْمعلِمي: قال لو]: مثاهلممن أ[
أجا لسلقيين ضيف، بعتـو  : أصله(هاتو هّلق عالغدا 

والتني رخـيص   –لكرمو مع أجريو حىت ياكل تني 
وبعت معو أجريو وقـال   –ويقّلل من أكل الطبيخ 

مىت شفتو بّلش يقّشر التني جيبو عالبيت وأّخرو : لو
وعو وملا زيادة، وصار ياكل الضيف بال تقشري من ج

قّرب يشبع صار يقّشر، وجابو عالبيت وأكل لو كم 
  ).لقمة، يريدون أن السلقيين خبيل

واحدة القشـر،  : الِقشرة: من العربية :ةالٕقْشۤر      
شوف هالقشرة كّلن َعَونطجّية نّصابني : وهم يقولون

  .أطلقوها جمازًا على سفلة الناس: سرسرّية
املقام  عم بدّري عقهوة باب]: من كالمهم[

  .قشرة حبّتّية
  رؤوس  أطلقوها على ما ينشأ يف بعض :ةالٕقْشۤر      

  
  
  
  
  
  

  .اِهلِربية: الناس من مادة كالنخالة تسميها العربية
  .٧٢٩ص ٢٩س: انظر املقتطف

  .٧٣ص ٢عدد ٧س: وجملة العلوم      

أطلقوها حديثًا على ما اخترع حديثًا  :ةالٕقْشۤر      
الرقيقة تلفح وجـه بعـض   للنجارة من الصفحات 

املوبيليا مث تدهن بالكوموالكا فتبدو كـأزهى مـا   
  .يكون

: قّشش الكراسي، يريـدون : يقولون :ّششٔق      
أن جيعل هلا القش، بنـوا   –انظرهـا   –كّلف القّشاش 

  .انظرها  .الفعل على فّعل من القش

جعل عليـه  : قّشش الكرسّي: »الرائد«ويف 
  .قّشًا

  .للمطاوعةتقّشش : وبنوا منه
  .قّششالبس طربوش ْم: يقولون

واعتاضوا اليوم عـن اسـتعمال القـش يف    
  .الكراسي بقدة رقيقة طويلة من مادة البالستيك

كشـفه  : كشط عنه ما غّشـاه  :ربيةع: ٔقٔشط      
: ونزعه وّحناه، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن قـّش أي 

قشطوا بعضن وراحوا يشتكو للقلّٓق، : مجع فيقولون
يـد،  گدورّية قشطت احلّشاشـة، واشـتغل الر  وال

واحللواين بقشط ْصواين احللو وببيعا بسعر رخـيص،  
ويف ناس ضيعجية ما أكلـوا بزمـانن إال قشـاطة    

  .الْصواين، وقشطت املرة شعرا بريبانة
  .كشط: ويدانيها يف العربية

ْجشط، ويف الكلدانية مثلـها  : ويف السريانية
  ).افًاگوجبيم فيهما تلفظ (
  .ر القشطة وقشط والقشيطةانظ

كم مصرّية قّشطوا و كان عند: يقولون :ٔقشّٔط      
لو ياها اوالد عكارا، بنوا على فّعـل للمبالغـة يف   

  .قشط
  .انظرها



٢٠٢ 
 

ضـن  اوالد الصنعة قشـطوا بع : ويقولون
  .بيناتن وراحوا لعند شيخ الضيعة ليحّال

 أو لغة فيها) العربية(حتريف الِقشدة : الٕقْشٔطة      
ما يطفو على سطح اللـنب إذا  : »التاج«كما يف  –

  .أغلي، غشاوة من مسن احلليب جتمع لدى غليه
، وهـذه  )التركية(ٔمق القۤي: ويرادفها عندهم

  .أكثر استعماًال
  .القّشة: ومحاة تسمي القشطة

واعلموا أن القشطة : ومن خطبة مجعة للزيين
  .بالعسل قرا مليح

  :ومن معارضاته
  فت سحريًاضمنها قشطه وا

  من بين خالد أتتنا بعلبه                    
  ).ضمن الكنافة: أي(

  والح سنا القشطاء من جوفها كما: ومنها
  يلوح لنا الربق املبّشر بالقطر                        

  .وموسم ألبان وقشطا وزبدة: ومنها
  مع صحن قشطا وبه امزجها وال: ومنها

  )بالقطر: أي(                       
  مطلويب –! يا صاحيب -ختَشى، فذا                 

  َسَنا القشطاء منها التهبا: ... ومنها
  يف جوفها القشطاء ُكل واشكر إىل : ومنها

  )البقالوة: أي(                        
  ....املوىل                               

  وبالقشطا مع الُسّكر: ومنها
  يكاد الصّب أن يسكر                     

املرا عراسا قشطة، أطلقوها : يقولون: الٔقْشٔطة      
  .على ما جيمع الشعر ويثبته

  .القشطات: ومجعوها على
 -الصاية: انظر - من صايام :صاية الٕقشطة بعسل      

أبيض وعسلي، وأصـلها مـن نسـيج    : فيها دربان
  .محص

: بوك؟ يريدونأ رو اقشاع وينٓو: يقولون :ٕقشع      
): العربيـة (انُظر، جماز من قشعت الريُح السـحاَب  

) شامية(الفهم : الَقَشع بالفتح: »التاج«كشفته، ويف 
  .عامّية أو الكلمة من السريانية

  .انقشع للمطاوعة: وبنوا منها
: أي *أعانه: شقعه مبعىن: ويدانيها يف العربية

  .أصابه بالعني: مبعىن
حتريف اقشعه مبعىن : شّحٓو:ويف الشام يقولون

  .انظره
  .قشع مبعىن أبصر: ويف املغرب األقصى

ى، ويف نظـر، رأ : َجٔشـق : ويف السريانية
  ).افًاگكالمها باجليم تلفظ (الكلدانية مثلها 

مية يف لسـع الربغـود   من منظومة قدمية عا
  :»عال العال«وردت يف كتاب 

  !يامن شاف! يامن َقَشع
  ومن لْسعو صار يل إتالف        

ال عني تقشع وال قلـب  ]: من كنايام[
  .حيزن

اهللا يقّشـعك  ]: من دعائهم إىل فالن[: ٔقّشع      
  .يريكه: اخلري، يريدون

أراه : املتقدمة مبعىن »قشع«بنوا على فّعل من 
  .الشيَء

باعـه  : قّشعو اخلري يريدون]: من كنايام[
  .الشيء ودعا له مبا تقدم

لـرية   ويزعمون أن اليهودي يتأمل صـباحاً 
اهللا ال : ذهبية، مث ميضي إىل دكانه ويقول للمسـلم 

يقّشعك اللي قشعتو اليوم الصبح، فيظن أنـه دمهـه   
  .مكروه
): العربيـة (حيرفون ا الُقَشْعريَرة : ةريۤرالٔقْشٔع      

تقّبض من رؤيـة أو   ارتعد،: االسم من اقشعّر جلُده
  .مساع شيء مثري فانتصب شعر بدنه

                                                
  .عانه): شقع: اناللس(في  - *
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شـو قشـقني،   ضـرب ج : يقولون: الٔقٔشق      
: قاشاغي: حّسه باحملّسة مرتني، من التركية: يريدون

حمّسة الدواب املعدنية ذات األسنان، منها مايف طّيها 
  .خشخوشات ومنها ال

وأطلقوها أيضًا على القضيب ذي األليـاف  
حوله ويف رأسه ينظف ا داخل نصلة املدفع بعـد  

عدين أرفـع  رمي القذيفة منه، ومثلها قضيب آخر م
أداة : لتنظيف البندقية، كالمها من قشـق الـدواب  

  .تنظيفها
قضـيب يف رأسـه   : يلـة گومثة قشق األر

  .شراطيط تنظف به زجاجتها
يلـة مـن الشـرائط    گوقشق البندقية واألر

  .النسيجية أو من اخليوط
  .شواربو متل قشق الطوب]: من تشبيهام[
عمل لو قشق دلة اللـي  ]: من استعارام[

  ).قشق من الدواب(ك ياها بّد
  .احملّسة: انظر

ّمتـرو وركبـو   وقّشق حصانو : يقولون: ٔقشّٔق      
وطلع عالصيد، بنوا الفعل على فّعل مـن القشـق   

  .حّسه به: املتقدمة مبعىن
  .يلة واملدفع والبندقيةگيق األرومثلها تفش

قّشق البغل واكنوس حتتو ما ]: من كمام[
  .بن أختوما اخلال إال إ) أبشع(

قشقش غريضاتو ووينـك  : يقولون: ٔقْشٔقش      
مجع، حمتمل يف أصـله املـذهبني   : ياحلب، يريدون

  :*التاليني
  .مجع: أم بنوها على فعفع من قّش مبعىن -١
  .قش: انظر
  
  
  

                                                
 .هكذا في األصل - *

أكل من هاهنا وهاهنـا  : قّشش: ويف العربية
  .لّف ما قدر عليه من اخلوان

: ائـدة ما على امل »قسقس«أا حتريف  -٢
  ).بالسينني املهملتني(أكله 
من شخصيات خيمة اخللياليت، : ٔقْشٓقو الكفتيين      

  .ميثل دور الشرطة
اسم قرية أصلها كفر تيٓنـا   »الكفتيين«ولعّل 

  .قرية التني: أي
قاشقاوان يينريي أو : من التركية: جنب ٔقْشٔقوان      

اجلـنب  :  KATCHKAVAL:قاشقاوال، عن اإليطاليـة 
  .لقاينالب

  .»أشقوان«: ومساها عيسى إسكندر املعلوف
لعل كلمة «: ٣٧ص ١عدد ٣س: ويف جملة األديب

 »كاشـكافايل «: حمرفة عن امسه اليوناين »أشقوان«
  .»باللغة الدارجة، وأما االسم القدمي فهو تريوس

اشـعول يل قشقوشـة   : يقولون: ةالٔقْشقوۤش      
صغري التحقري ألشعل مّنا السراج، بنوا على فعفوعة لت

  .انظرها  .»القش«من 

  .القشقوشات والقشاقيش :ومجعوها على
بشـتري قشـاقيش    جوز هـاملرا  :يقولون

مالبيوت وببيعا بسوق اجلمعة أو بسوق األحـد أو  
بسوق اجليج أو بسوق اخلمـاخيم، واهللا وعـايش   

  .خسيس املتاع: سلطان، يريدون
نـانو،  بيتو قريب من قشلة ه: يقولون :ةالٕقْشۤل      

قيشال أو قيشله أو قيشالق أو قيشالن، : من التركية
الشتاء، أطلقوهـا علـى   : مبعىن »قيش«وكلها من 

  .املشَتى: الُثكنة العسكرية، وأصل معناها
  .القشالت والقَشل: ومجعوها على

  .ةة القشۤلطلۤع: يقولون
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متـل   –يسلم يل  –أنفو ]: من تشبيهام[

  .برظان القشلة
عـم بتقشـمر،   : يقول سكان اللواء :ٔقْشٔمر      
يسخر ويهزأ، بنوا الفعـل مـن الَقْشـَمر    : يريدون

الغليظ القصري اتمع بعضـه إىل بعـض،   ): العربية(
  .وأطلقوها مبا يدعو إىل السخرية على سخَر واستهزأ

  .وقچمر لغة يف قشمر
  .تقشمر وتقچمر: وبنوا منها

 –انظرها–»ْقشري«هلا صلة بـ  »قشمر«أما أن 
  .بعيدف

قشمش اجلرح، وهالعنـب  : يقولون :ٔقْشَمش      
يبيس ): العربية(ْمقشمش، بنوا على فعلع من القشيم 

  .البقل
  .تقشمش: وبنوا منه للمطاوعة

  .واحدة القّش: من العربية :ةالٔقشّۤ      
  .مجع: قش: انظر

وأطلقوها على جمموعـة الـرأس واملقـادم    
  .والكرش واحلفث جتمع وتنظف مث تطبخ

كو بشّق ّمتك متل القّشة، ]: من تشبيهام[
  .أو متل ما بشقوا راس القشة

مصـارعجي   –أبو موزة ]: من استعارام[
سلخ ملصارع لبنان جـنس زّق   –حلب ورافع راسا 
  .جاب قشتو يف قلبو

  ]:من شعرهم[
  دستورين من خاطرها        ! ـّشة ما أطيبـهاالق

  زاتـفّيا اخلبت بفتفعند على بكرا بفطرها         
  ويف طنجرتا ادفنوين       ـيوين   ياع! القّشة آه 
  باملرقات واحلفتايات             ـّواتا وَبغرَبسَبح ج

أطلقوها على مهّرج التعليلة يلّون وجهه  :ريْقۤش      
بطالءات خمتلفة أو يسّخمه ويلبس طرطورًا طـويًال  

ـ  ويشري بعصا يف يده واقفًا قرب الطّبـال  ار، والزّم
  .تاوكان يرضي اجلمهور هذه الزعرب

: قـول العربيـة   مل جند هلا أصًال، ولعلها من
: أي) مثقلتان وخمففتان(جاؤوا بالُشقاَرى والبقاَرى 

  .جاؤوا بالكذب
  .شيقر وقشمر: انظر

أجا ليطالب بدينة ألو عندن : يقولون :الْقشئطة      
   قتلوه وطالعوه ماخلان ْقشيطة، بنـوا مـن قشـط         

  .على ْفعيَلة مبعىن جثة مقشوطة كالفطيسة –انظرها  –
  .حّدثه به: قّص عليه اخلرب: عربية: ٔقّص      

حّطوا بيناتن حكم، وهادا قّص للو : يقولون
  .قصتو وهداك قّص للو

قّص شعرو، واخلّياط بفّصـل  : يقولون :ٔقّص      
قطع باملقص أو بغـريه، جـّز   : وبعدا بقّص، عربية

  .الشيء
  .انظرها  .انقّص للمطاوعة: نوا منهوب

  .انظرها  .قصقص: وبنوا منه

  .قّص: ويف السريانية
  .ٔقٔصص: ويف العربية

  .هالشغلة مّنا نقّصا]: من استعارام[
ال تقّص أضفرك وجتور عليـه  ]: من أمثاهلم[

ال تقّص دنـب  . ابن آدم ما بيعرف أش ْمقدَّر عليه
: هادا بقـول طّولتو و: جحشك بني ْتنني هادا بقول

  .قّصرتو
احلليب إذا ردت تقص للـو  ]: من توريام[

ظاهرها ال ميكـن قّصـه ملتانتـه،    (عصبو ما بنقص 
  ).وباطنها أنه ال يعتريه النقصان

. فالن عـم بقـّص دهـب   ]: من كنايام[
ولـد  : مجع الكـرّ : (قاصص دنبو وفلتان بني الكرار

  ).اجلحش عندهم
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ببيت غريو  البقّص أضافريو]: مامن اعتقاد[
  .بضربو الدكش

قّصينا اجلحـش عـالربيع   ]: من كمام[
  ).يقولوا إذا قص صاحب هلم شعره(

  ]: من أغانيهم[
  قّصت شاليشا عاليااهللا ويااهللا

  ومتل شاليشا ماخلق اهللا                      
البيع قّص مو تنقاي، يريـدون  : يقولون :ٔقّص      

اء، مل جند هلا أصـًال،  األخذ من اموعة دون اصطف
ولعّل أصلها القطع من اللحم أو غريه مـن حيـث   

  .انتهى القطع السابق
أطلقوها على من يشتري الثياب  :يعٔقٔصاب الۤب      

  .العتيقة وحنوها
وأعياين أمر أصلها إىل أن سـألت احلاخـام   
مزراحي، وأفادين أن أصله كان قصاب البيع، مسـي  

قصـب للبيـع، يريـد     :ميا يناِدي به، وأصل لفظه
اخليوط املعدنية التزيينية منـها الذهبيـة   : بالقصب

والفّضية، فأنا كنت أنادي على أهّم بضاعة أشتريها 
إن كنت أشتري معها كل عتيق، مث أحرق الثياب و

  .القصب: انظر  .ألحصل على ذائب الفضة والذهب

فقد أشتري الكّبود العتيق الكايب لونه املتثين 
ته وتقّطع چربه، أشتريه بثالثة براغيد الذي سافت رقب

فأصبغه وارتو ياقته وأكويه وأرّكب له چربًا جديـدًا  
  .وأبيعه بأربع جميديات

ومثله أشتري القندرات اليت مـال كعبـها   
وبدت ثقوا وكلح لوا، أشتري الواحـدة بتلـت   
متليكات فأجّلس كعبها وأرتـو ثقوـا وأصـبغها    

د كبار يف بسطة سـوق  وأّملعها وأبيعها بتلت براغي
  .اجلمعة أو سوق األحد

وإذا قسنا أرباح قصاب البيع اليهـودي إىل  
سـّكر  : أرباح بّياع النخالة يابيلون أو إىل من ينادي

فارقًا كبريًا  وجدنا! املاكينة بالنحاس األصفر يا ناس

جدًا، فقصاب البيع كان يربح أكثر من دكان ّمسان 
  .أو عّطار

اللي عنـدو  : يناديلم واليوم حل حمله املس
  .ي عتيق للبيعش

ويبدو أن شراء العتائق واملستعمالت كـان  
خاصًا باليهود، ألن العتيق بعد صبغه وكّيه وإصالحه 
يباع بأسعار عالية بالنسبة إىل مشتراه، ويف معظـم  
مدن البحر األبيض املتوسط شهدنا اليهود يزاولوا، 

كا كلها وهذه الباالت اليت ترسل إىل حلب من أمري
  .من جتارة اليهود

ربابيكا، وهـي  : مصر تسمي قصاب البيعو
: مبعـىن  ROBA VECCHIA: حتريف امسه يف إيطاليـة 

  .الثياب العتيقة
: فّعال من قصب اجلّزاُر الشاة: عربية :الٔقّصاب      

  .قطعها عضوًا عضوًا
  .مجعًا مذكرًا ساملًا: ومجعوه

  .صاصيبگال: ويف العراق يقولون يف مجعه
  .اللّحام: ويكثر أن يقولوا اليوم

  .بة عندهم صنعة القّصابوالْقصۤا
واستمدوا من التركيـة تسـمية القصـاب    

  .تليگاملز: املسلم
وكثري من أهايل قرلق يـزاول القصـابة يف   

  .خمتلف حارات حلب
  .َقَصَبا: ٔقٓصبٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .ٔقٔصب: ويف العربية

ب وقّصـاب  قصـا : واستمدت التركيـة 
  ).الِقصابة: (وقّصاخباَنه وقّصابلق

واستمدت الرومانية من التركيـة القّصـاب   
  .CASAP: فقالت

  .KASAP: ومثلها القرواطية، فقالت
ــت ــة، فقال ــها البلغاري أو  KACAB: ومثل

CASSAB.  
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  .KASAP: ومثلها األلبانية، فقالت
  .KHACAPIS: ومثلها اليونانية احلديثة، فقالت

وانيت القّصابني املرخص هلم عدد ح: إحصاء
  .قّصاب ٨٠٠حنو  ١٩٦٠سنة 

قطع اللحمة ووّقـف علـى   ]: من كالمهم[
  .فرما، أو على إيد القّصاب

لو دعا الكلب يستجاب ما ]: من كمام[
كـول  . درب الكلب عالقّصاب. ّمت يف البلد قّصاب

وساد هـذا  (وال تعتاز لقّصاب ) أو زنَدك(حلم إيدك 
ن يف سـورية ولبنـا   -يدانيـه  على لفـظ   -املثل 

: ومـا أصـاب   من عاشر القّصاب أخطا). والعراق
يف كيسو والـدّم يف قميصـو   ) النحس: أي(القرد 

  .والكلب جليسو
يزعمون أن كالب حلـب سـاووا مـؤمتر    
وقرروا يسافروا كّلن لغري بلد، واختـاروا الشـام،   
وليش؟ ألّنو ما يف جنس مسّبة إال أكلوَّا بعد كلمـة  

هيك صار وسـافروا، وهنيـك مـايف    ، و»هشط«
مسّبات وال حتقريات، هنيك يف ضربات بالعصايات 

ألف كلمـة  : أو بالساطور أو بالرفس، قالوا لبعضن
  .وال هالتعديات »هشط«

  .هشط: انظر

  .القصاب املتقدمة: انظر :ةۤبالْقصۤا      

خان قرب سوق اخلضرية، مسي  :ةخان القّصابيّۤ      
ىل الَقّصابني مبعـىن املشـتغلني يف   بالقّصابّية نسبة إ
  .انظرها  .صناعة القصب

وأمامه سوق القّصابية يبيع باملفّرق، واخلـان  
  .للجملة

وال نعلم يف بلد زرناه سـوقًا للقصـب وال   
خانًا، فهو إذًا كسوق اْحلبال وخان احلبال، وسـوق  

  .العلبّية وخان العلبّية
ومعظم غرف هذا اخلان ملك لليهـود، ألن  

القصب كانت بأيديهم، ويف غربّيه كان يسكن  جتارة
  .احلاخامباشي

  .وكان فيه مكتبة عربانية
: طفا الضّو قصادًا، يريـدون : يقولون :قصادًا      
: »قصده«مصدر ): العربية(، حتريف قْصدًا :متعمدًا

  .أّمه، طلبه بعينه، أو حتريف قاصدًا من قصده
  .قزدًا: انظر

ُيبّيضـها  : أي(ر الثياب ُمحوَّ: عربية :الٔقّصار      
، -قصر : انظر -) بالغسل بعد نسجها ويدلكها ويلينها

ـ اَزرگاملبّيض، الغّسال، و: اَزرگ: عن الفارسية : اهگ
  .املغسلة

  .القّصار: ازرگ: ويف الكردية
  .ٔقٔصٔرا: ٔقٓصٓرا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

: الَقـَود أي : الِقصاص: من العربية :الْقصاص      
اتباع اجلاين يف األخذ مبثل جنايتـه كقتـل القاتـل    

بـات أخـرى،   وحنوه، والقانون احلديث فرض عقو
  .بومن القصاص قصاص الطّال

من صنعته قّص شعر الدواب : عربية :الٔقّصاص      
  .واِجلمال والغنم

والقّصاص يتردد على حوانيت البياطرة وعلى 
خانات الدواب، ويقص مبقص خاص بصنعته كـبري  

  .غرزه يف نطاق جلدي لهي
  .وبيت القّصاص يف حلب

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

فالن متل قّصاص الكالب، ]: من كمام[
  .يعمل وال ينال أجرًا: يريدون
مايقص من : الُقصاصة: من العربية :الْقصأصة      

  .كل شيء ويطرح
  .الْقصاصات: ومجعوها على

ج قصاصة الـورق والنسـي  : من القصاصات
  .والشعر والظفر والَتنك
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  .القراضة: ويرادفها
ويتردد إىل مكّب أوساخ البلد شرقي حلب 

ويشعلون النار ، فقراء جيمعون قصاصات التنك فقط
حتتها ويستفيدون من حلامها الذي يذوب ويسـقط،  

  .فيجمعونه ويعملون منه أقراصًا يبيعوا للتنكجّية
: لتركيـة أو القَسـطورة، مـن ا   :الٔقٔصاطورة      

آلة جارحة وباقرة كان يعلقها : قصاتوره وقصاطوره
اجلنود يف نطاقهم، ولدى اهلجوم يف احلرب يسـتّلها  
من غمدها وينصبها يف مقدمة بندقيته ليسـتعملها يف  

  .الطعن، كما يعمل هذا يف السالم العسكري
 »قيصه«ورمبا كانت القصاطورة التركية من 

اإليرانيـة   »طورا«التركية مبعىن القصري ومن كلمة 
  .السيف: مبعىن

  .ةگالسن: ويرادفها
  .انظرها، والساطور

ــى  ــا عل ــاطورات أو : وجيمعو القص
  .القصطورات

لقبوا ا الرشتاي بالعـدس   :ٔقصاقيص اخليّاطة      
  .على تشبيه قدود العجني ا

  .القصقوصة: انظر

كل نبات يكون ساقه أنابيب : عربية :الٔقٔصب      
  .وكعوبًا

القصـبة والقصـباي   : الواحدة عنـدهم و
  .صبايةقوال

  .القصبات والقصبايات: واجلمع عندهم
  .القصب الفارسي: ويسمونه

  .القصيبايت: ويسمون املشتغل به وبّياعه
قصبة األنف وقصـبة الرئـة   : ويقولون جمازًا

، وكل )عظم الساق: أي(وقصبة املري وقصبة اإلجر 
  :ة، منهاويستعملونه يف أشياء كثري. عظم ذي مخ

  
  
  

  .عمل كوفيات غزل احلرير -١
 .عمل أقشاط النول -٢
 .عمل املزمار املنفرد واملزدوج والناي -٣
 .اختاذ األقالم قدميًا منه -٤
عمل شـبكات العـرائش يف احلـدئق     -٥
 .واملترتهات
عمل عرائش الدوايل والنسرين واليامسني  -٦
 .وحنوها منه
 .ربط مكانس تعزيل املرتفعات به -٧
 .إقامة مظال اليهود منه يف عيدهم -٨
ثقبه وإطفاء الشـموع والقناديـل يف    -٩
 .الكنائس به
تربك يف العتبة وتكش ]: من دعائهم لفالن[

أدعو اهللا أن يطيل عمرك وتكثر : يريدون(يف القصبة 
  ).ذريتك

كـان  (أحرز قصب السبق ]: من كنايام[
ـ ). يركز قصبة يف غاية السباق ن ساوينا لو إجرين م

  .قصب
على قش القصـبة يـا   ]: من نداء باعتهم[

  !خوخ
قّدو قد الربعّيـة ورّقـو رّق   ]: من ألغازهم[

طبقـات،   صرّية، خفيف ونضيف، وعمارتو كّالامل
وهالطبقات مدّورة وماال سالمل، بسكن يف طبقة بس 
واحد، ال بشوف العاَلم وال العاَلم بتشوفو، برضـع  

  .ماألرض
  .القصمص: انظر: ٔقٔصب السكر      

  .قصيبان: انظر :بانٔقٔصب ْقصۤي      
أطلقوا القصب على اخليوط املعدنية : الٔقٔصب      

الّرباقة تدخل يف أجزاء بعض ما حيوكه النول أو يزين 
  .أطرافه

  .ومنها اخليوط البيضاء، ومنها الصفراء
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وتتخذ هذه اخليوط من النحاس أو الفضة أو 
  .الذهب

  .هبوقد ميّوه حناسيها بالذ
القصـب   –انظـره   -ويشتري قصاب البيع 

والثياب العتيقة املقّصبة خبيط الذهب والفضة لتحرق 
وهو اختراع غريب استهوى زّي التزين بـه أفئـدة   

  .الشرقيني مذ عرفوه
وال يزال البدو واألكـراد والريفيـون اآلن   

  .يعّدونه فتنة
وملا دخل من أورپا إىل حلب بواسطة البنادقة 

كل : مبعىن) العربية(خذًا من القصب مسوه القصب أ
: الدّر الرطب ومبعىن: ما اختذ من فضة وغريها ومبعىن

: ما كان من اجلواهر مسـتطيًال أجـوف ومبعـىن   
  .الزبرجد املرصع بالياقوت

نعم استعاروها من هذه إىل اخليـوط املعدنيـة   
املتقدمة اليت كان هلا خان يبيعها باجلملة وسوق يبيعهـا  

  .باملفرق
نسجها يربموا خبيط الغـزل أو احلريـر    وقبل

  .بدوالب خاص هلا
  .ويوشحون ا ياقات العباءات واملشاحل

وتدخل يف نول شاشيات النسـاء وحطاطـات   
الرجال، السيما احلريريـة اخلمريـة اللـون املسـماة     

  .بالكسروانية نسبة إىل كسروان يف لبنان
حواشي طرابيش نساء األكـراد  كما تدخل يف 

ـ  شّرابةد قعويف م اء الطرابيش، ويف شّرابة جزمات النس
  .عامة، واآلن يف جزمة نساء البدو فقط
  .ويف وصلة صرامي الرجال

كما توّشح ا ضفرات الرتب العسكرية تكون 
  .على املناكب

وكان يف حلب حنـو أربعمائـة دوالب لـربم    
دوالبًا، واليوم يشتغل من هذه  ١٨٠القصب، مث غدت 

  .الدواليب دوالبان فقط
: ومست حلب مـن يشـتغل يف القصـب   

  .ألتنجي: قصبچي، وإذا ختصص بقصب الدهب مسته

  .وبيت القصبچي وبيت األلتنجي يف حلب
وكانت حلب تصـدر خيـوط القصـب    
والنسيج املقّصب إىل عموم البالد العثمانيـة حتملـه   

وكانت هذه الدواليب األربعمائة موزعـة   ،قوافلها
الباطيـة   على خان فنصه وخان العلبيـة وسـوق  

أما التجارة فبيـد  . واجلديدة، عماهلا إسالم ونصارى
مث زامحت أوروبا أخريًا حلب السيما فرنسا . اليهود

وتفننت حلـب بنسـج   . وأملانية وسويسرا وإيطالية
النسيج القصيب على نقوش شـرقية وغـري شـرقية    

كمـا سـامهت محـص    . استهوت أفئدة األوربيني
  .فأنشأت أضخم معمل للقصب

هذه املزامحات فشهرة حلـب يف   ومع كل
القصب ال تزال ذائعة يف أوساط النسيج العاملي، بل 

  .ا رهيبة ومهيبةأأكثر من ذائعة 
وأخريًا ظهر يف أوروبا الربوكار فغزا أسواق 

  .العامل
  .القصب وصناعته يف حلب: ٧٥١ص ٤س: انظر جملة املشرق

ملك لكن مـن ملـوك   ]: من حكايات حلب[
بنت شقد ماقلت للك كويسة كويسة اجلان كان عندو 

وشقد ماقلت للك فهيمة فهيمة، كّبة حشـمة، وإينـا   
أبّوا امللك حب يغاوّيا غوى بلبق لو، وطلـع  وذوق، أه، 

اْملنادي مالقصر وأعلن رغبة امللك، وجان يا خّيو جان، 
وتفننوا يف الغوى وتفننوا، وجان واقطاع اخلرب، وكلمـا  

هْأ هْأ، وأّيام عـم  : قولغاوّوا بزي جديد كان امللك ي
  .متضي واهلآت مشتغلة معا
سما وملع وبلمعتو تبّدلت هـآتو  وملع الربق يف ال

ورا فّنان اجلان أبو العيون التنطوالّية الوردّية  »هه هه« بـ
وأبو كراسي اخلدود املطعوجة وبلبق نسـمّيا قالطـق   

القصقص بـب را وعمـل ال   : اخلدود، هادا اللي إمسوا
بامسوه، والناس لعبت يف إمسو وصار إمسو القصب ومسوه 

  .»القصب«
وهيك يا أصحايب كل شي مـن اختـراع   

  ما أما أنا بعد. ن إال الربق من اختراع اجلانااإلنس
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كراسي خدود قصقص بب وطعجتـا  وصف مسعت 
كراسي اخلدود ألّنو بربك علّيـا شـي،   : مسوَّا: قلت

، بربك علّيا الشّفة، أل: حّصلتا! أشو؟ أشو؟ يا خاي
الشفاف، منشان تبّوس، وكـل الكراسـي   : الصعي

بربك علّيا واحد إال كراسي اخلدود بربك علّيا الشّفة 
مو  –! قسبحان اخلّال –هيك : وأختا سوا سوا، إي

طّيب، وّملـا وصـفّوا    –! دغري عم حبكي؟ يوب
بلبق نسمّيا قالطـق اخلـدود، أش   : مطعوجة وقلت

ـ  –أقول لك  -صار يربك علّيا؟      –! احيبيا ص
أش بتقنبز على قلطـق  : واهللا َهْي ما خطرت عالبال

خدود قصقص بب، هْه أجا لبايل، هالطعجة ما هي 
طعجة قلطق ال، َهْي مو اجلان من نار؟ وبعدو مـو  
اجلان بسكنوا األرض؟ إذن َهْي رمز ماخلالق الفّنـان  
هلاجلاين الفّنان لشي بسكن األرض وبطلع مّنو نـار،  

َهْي فتحة جبال  –صلي على النيب  اللهم –َهْي َهْي 
 –اللهّم عافينا –النار، متل جبل نار انطاكية اللي تار 

وصار زلزال رّوح تلتني سكان حلب واللـي بعـّدا   
من أهم زلزاالت األرض الستة، ولكـن مـن   العلم 

  بيعرف؟
  .زلزال: انظر

حي صغري مشايل اخلندق، كان  :بوابة القصب      
نها معمل واحد على كتف فيه معمل للقصب، بقي م

  .ّمحام برهم قرب اجلديدة يف بّوابة
بنوا من القصب املتقدم فعل قّصـب   :قّصب      

  .والتقصيب والتقصيبة واملقّصب
ومن   –انظرهـا   –من القصب املتقدم  :القصبچي     

أداة النسبة التركية مبعىن املنسوب إىل عمل : »چي«
  .القصب

  .القصب: انظر

  .القصبچية: ي علىومجعوا القصبچ
  .واحدة القصب: القصبة: من العربية: ةالٔقٔصۤب      

  

والقصبة املدينة الكربى، واستمدا التركيـة  
  .وأطلقتها على العاصمة

أنا : توّجه إليه، ويقولون: قصده: عربية :ٔقٔصد      
  .بقصد ما تعطيه وچ، يريدون توجه الرغبة

 يقِصـد، وهـم  : والعربية تقول يف مضارعه
  .بقصد: يقولون

القصـد وقصـدًا، وهـم    : ومصدره العريب
  .انظرمها  .القزد وقزدًا: يقولون أيضًا

  .انقصد للمطاوعة: وبنوا منها
  .قصد: واستمدت التركية

واستمدت األلبانية القصـد مـن التركيـة    
  .KAST: فقالت

  .املقصود تطالع جحشَتك ماخلان: ويقولون
: اقصـود بـاب اهللا، يريـدون   : ويقولون

  .نصرفا
أش بتقصد؟ أّشـو مقصـدك أو   : ويسألون

  مقصودك؟
  .مقصود: ومسوا ذكورهم

والشيخ مقصود دفني معتقد فيه، مسـوا بـه   
  .احلي الواقع مشال غريب حلب

والفرنسيون دفنوا جنودهم اإلسالم قـرب  
  .مدفنه

  !يا رب يامقصود]: ومن ابتهاالم[
أو (قصدي أعـانق حمبـويب   ]: من أغانيهم[

  )قزدي
  أول عشرة حمبويب        هداين خامت أملاس :غريها

  وهادا قصدي ومطلويب       وهادا الاليق بني الناس
القظضـري، حتريـف   : ويلفظونـه  :القصدير      

معدن : KASSITÉROS: عن اليونانية) العربية(القصدير 
  .أبيض ّملاع يذوب حبرارة قليلة

نوع مـن الرصـاص، وهـو    : »املنت«ويف 
  .القلِعّي
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  .نسبة إىل بلد عرف برصاصه: َلعّيوالَق
بلفظ  ١٦ص »هز القحوف«وورد يف كتاب 

  .قزدير
  .القزدير: وتطوان تسميه

  .والقصدير عرفه البشر قبل أزمنة التاريخ
  .واشتهر به الكنعانيون

وراق لقصدير خاصية التمدد فُيصنع منـه أ ول
  .تلّفح به الشوكوال وغريها

  .ويطلون به األواين النحاسية
  .املبّيض:من يشتغل بطالئهاويسمى 

  .بّيض: انظر

  .كما يطلى به احلديد فيمنع تآكله
كما يلحمون به شـىت املعـادن ممزوجـًا    

  .وميزج باألنتيمون لسكب حروف املطبعة .بالنحاس
وميزج بالرصاص لصنع بعض أواين املنـازل  

  .وغريها
وبعض فقراء حلب يستفيد مـن خاصـّية   

مكّب قمامات حلب ذوبانه حبرارة قليلة فيذهب إىل 
على طريق الباب وجيمع من تنكها البايل ويوقد نارًا 
من يبيس الكأل واألعواد حتتها فيحصل على شـيء  

  .منه جيمعه ويتخذ منه قرصًا يبيعه للتنكچية
  .٦١٤ص ٩١و س ٤١ص ١٥س: انظر املقتطف

بني الدهب والقزديـر فـرق   ]: من أمثاهلم[
  .كبري

نازل وعـال  ما شيد من امل: عربية :الٔقْصر  
وكانوا يعدون ارتفاع البناء مزية للبناء، خالف ما (

البناء الفخـم، عـن   : وتعريفه احلديث). عليه اليوم
  .CASTRUM: الالتينية

  .القصور، وهم يسّكنون: واجلمع
  .قصَرا: قصرٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

واستمدت اإلسبانية القصـر مـن العربيـة    
  .ALCAZAR: فقالت

  مبعىن ALCACAR: الربتغالية فقالت ومثلها

  .القصر ومبعىن احلصن
وقصور حلب كلها مصّورة تضمها جمموعة 

هذه اموعة : خمتلف صور حلب عندي وضواحيها
  .اليت تبلغ زهاء أربعني ألف صورة فوتوغرافية

قصر اچيقباش : ٢٩١ص: لسوفاجه »اآلثار اإلسالمية«انظر كتاب 
قصر كبه : ٢٩٥قصر صادر وص: ٢٩٣قصر الدّالل، وص: ٢٩٢وص
  .قصر غزالة: ١٣٧و

أو عـم  (عم بساوي قصور وَعاليل : يقولون
  ....).ببين

أش لك يف القصر؟ : قال لو]: من كمام[
اللي حبين مـا بـىن يل   . من امبارحة العصر: قال لو

  .قصر واللي بغضين ما بىن يل قرب
قصـر  : قصر عّنو، عربيـة : يقولون :ٔقٔصر  

سـكن،  : لعجز، قصر عنه الوجـع تركه مع ا: عنه
: مل يبلغه، الصالَة ومن الصـالة : السهُم عن اهلدف

رّده إليه ومل يتجـاوز  : ترك منها جزءًا، الشيء عليه
  .مل يطمح إىل سواه: به غَريه، نفَسه على كذا

  .انقصر للمطاوعة: وبنوا منه
  .ضّد طال: قُصر: من العربية :رٕقۤص  
ـ  : ومضارعه العريب   : الوايقُصر، وهـم ق

  .ٔبْقٓصر
الَقْصـر، الِقَصـر، وهـم    : ه العريبصدروم

  .قالومها برّد الثاين
  .القصرياين: والنسبة إىل القصر عندهم

وهـم  ... القصـري و : والصفة منه العربيـة 
القصـران ومؤنثـه   : قالوها، وزادوا أن بنوا منـه 

  .القصرانة
  .القصري واألقصر: انظر

، معو ِقَصـر بصـر  ]: من تعابريهم احلديثة[
  .اَخلَزر: ووضع هلا يعقوب صروف

  .القصري النظر: انظر

ال : متل دنـب اجلحـش  ]: من تشبيهام[
  .بْطول وال بقصر
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البـدوس فـوق حجـر    ]: من اعتقادام[
  .الطاحون بقصر

: قصر الغزل أو النسيج، عربية: يقولون :ٔقٔصر      
  .الفعل من صناعة القّصار

ـ  :  ما تقدمويقولون يف ة قّصر، وهـي عربي
  .أيضًا

ضّد طّوله، وقّصر : قّصر الشيء: عربية :ٔقصّٔر      
قّللها، : ويف العطية املتقدمة،) قصر: (انظر: الغزل أو النسيَج

: أمسك عنه، عنه الوجُع: تواَنى، عن األمر: يف األمر
  .سكن

قصورمه : تقصري، وتقول: واستمدت التركية
 ال تنظر إىل تقصريي، فتحرف التقصـري : باقمه، أي

) العربيـة (مصدر َقَصر : إىل القصور، أو أن القصور
  .انظرها  .مبعىن نقص

وهو تعبري (أنا مقّصر حبّقك ]: من كالمهم[
، قّصر يف شغلو، قّصر عـن رفقـاتو، مـا    )تركي

ساويت الالزم، ما بتقّصر ملا بتأدبو إذا قّصر : قّصرت
  .يف دروسو، هالساعة مقصرة وساعتك مسبقة

ة البتسّبق بوسا والبتقّصر الساع]: من أمثاهلم[
  .دوسا

ال تقطع َدَنب جحَشك بني ]: من حكمهم[
  .قّصرتو: طّولتو والتاين بقول: ْتنني واحد بقول

اقة هالسطوح مـاهي  زۤر: يقولون :ْصْرٕملالٕق      
ما : العربية »الَقَصر«نتو، َهْي زراقة قصرمل، من 

 منيبقى يف الغربال من نفاية رماد الزبل كان جيمع 
  .الرماد احلار: بفتح امليم »اَملّلة«قمّيل احلّمام، ومن 

على أم أطلقوا القصرمل على مايرتل مـن  
: الغربال من هذا الرماد ال ما يبقى فيه الذي مسـوه 

  .انظرها  .إجلْمش
وكانت واردات القصرمل تغطي مصـاريف  

  .احلّمام كلها
  .٢١٩ص : انظر كتاب احلمامات الدمشقية

]إذا غّنى أحد بصوت كريـه  ]: ممن كنايا
تنسّد فيـا  : هات لنا شقفة قصرمّالية، يريدون: قالوا

  .خْرق ّمتو
القصرين، مـن  : والريفيون يقولون :ةالٕقْصريۤن      
ما يبقى يف الغربـال  : الُقصالة...: و *الَقْصر: العربية

من النفاية، وهم يطلقوا على أعواد التنب ذات العقد 
ا الدواب، ميزجوا بالبعر وتستعمل القاسية ال تأكله

  .وقودًا، أو متزج بالطني ويطني ا
ــريانية ــرٓا وۤق: ويف الس ــَقص رين، ويف ۤص

  .َقْصرا وَقَصرين: الكلدانية
اَجلفنـة،  : كاسه: عربية عن الفارسية :الٔقصعة      

الَقَدح، وهم يطلقوا على الوعاء اخلزيف جتبل فيـه  
  .الكّبة

  .القّصاع: رگ كاسه: ويف الفارسية
  .وهم جيمعوا على القْصعات

إن مطرت عـدس بتكـون   ]: من كنايام[
  ).ئو احلظسّي: أي(قصعتنا مطبوبة 

  .عةيانظر القص

عما قليل تنسـكب  : ومن خطبة مجعة للزيين
األمراق بالقصع الغماق، وتشخص حنوها األبصـار  

  .واألحداق
يقصـف  ]: من دعائهم على فـالن [ :ٔقٔصف      
  .كسره: قصف الشيء َيقِصفه: من العربية: **عمرو

  .انقصف للمطاوعة: وبنوا منها

                                                
: اللسان(ضبطها المؤلف سابقاً بفتح الصاد، وكذا في  - *

: اللسان. (ماعزل منه إذا نقي: والقصالة من البر). قصر
 ).قصل

  .يقصف عمرو والطبل يدق: وقد يقولون - **
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حّطا وعم بقصـف  : يقولون :ٔقٔصف      
يتنعم ويتلّذذ، جمـاز مـن   : على وچا احللو، يريدون

  .أقام يف أكل وشرب وهلو: قصف: العربية
بنـوا  : قصقص لو جناحو: يقولون :ٔقْصٔقص      

  .نية مثلهاعلى فعفع من قّص، ويف الكلدا
أطرافـه  : صحن مقصقص، يريدون: يقولون

  .ذات ارتفاعات واخنفاضات تزيينية
العاب باْملقصقص ليجي الطّيار ]: من أمثاهلم[

ارَض باليسـري إىل  : املقصوص اجلناح، يريدون: أي(
على لفظ يدانيه  –أن يوّسع عليك، وساد هذا املثل 

  ).يف سورية ولبنان والعراق ومصر والسودان
ياما حلفت فيـك  : قال لو]: حكمهم من[

  .ياما قصقصت جبناحك: قال لو! باطل
  .القصب: انظر :ٔقْصٔقص بب      
بنوا على فعفوعـة مـن قـّص    : الٔقْصقؤصة      

ما قص املقص مـن النسـيج   : للتصغري، يريدون ا
  .وطرح

  .القصقوصات والقصاقيص: ومجعوها على
  .الُقصاصة: وعربيها

  .اطةقصاقيص اخلي: انظر

ما ُعِزل من القمح فريَمى به أو : عربية :الٔقٔصل      
  .يداس ثانية بالنورج

ومـن      »القصـب «حنتوها مـن   :الٔقٔصٔمّص      
  .وأطلقوها على قصب السّكر »صم«

ومن قصب السّكر يستخرج حنو  ثلثي سّكر 
  .العامل

وتاريخ زراعته يف مصـر يف عهـد الفـتح    
  .اإلسالمي
  
  
  
  
  

  .املعارف للبستاينانظر دائرة 
  .واملوسوعة يف علوم الطبيعة      
  .٤٧٣و ٤٠٦ص ١٨س: واملقتطف      
  .١٤ص ٦٢١عدد ١٢س: وجملة الثقافة      
  .١٧٣ص: وكتاب النخيليات      

تقدمـة  ملبنوها من القصـمّص ا  :الٔقصموص      
وأطلقوها على حلوى يتخذوا من الطحني الكليجه 

  .والسّكر والسمن، خيبز بالفرنمعه الشمرا والزجنبيل 
القصموصــة والقصموصــاي : وواحــدها

  .والقصموصاية
ــى ــا علـ ــات : ومجعوهـ القصموصـ

  .والقصموصايات
: احلديث، وحديثًا يقولون: من العربية :الٕقصّٔة      

قصة أّنو ما تعطيين حقي ما بتصري، وامساع قصـيت،  
  .قضية كذا واألمر الفالين: يريدون

قصـتك، وقصـتك    عرفت]: من كالمهم[
  -واهللا –ْمَأثرة 

  ]:من أغانيهم[
  احكي يل احكي يل: الحقين

  شو بّدي احكي لك قصيت قّصة                      
خد لك . إلو بكل قّصة حّصة]: من أمثاهلم[

  ).يريد درسًا وعظة(من هالقّصة حّصة 
أطلقوها على احلكاية الطويلـة ذات   :الٕقّصة      

  .تتابعةالوقائع املفصلة امل
  .القصص: واجلمع

أشهر القصص العربية قصة عنتر، قصة امللك 
وهاتان ال تزاالن تقرأان حىت اآلن يف (الظاهر بيربس 
وبـالد  (، قصة سيف بن ذي يـزن  )بعض القهاوي

، قصة بين هالل، قصة األمرية )املغرب تعتين ا جدًا
قصة فريوز شـاه،   ذات اهلمة، قصة محزة البهلوان،

  .قصة علي الزيبق، قصة ألف ليلة وليلة قصة الزير،
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  .واآلن دخل العربية سيل من القصص الغربية
القصة البوليسـية،  ]: ومن تعابريهم احلديثة[

القصة التارخيية، القصة التمثيلية، القصة العاطفيـة،  
القصة الغرامية، القصة اخليالية، القصة الواقعية، القصة 

  ...الغنائية
أروع الفنون ال يّربز وغدا الفّن القصصي من 

  .فيه إال ذوو املواهب
  .١٥٤ص ١٧س: القصة العربة احلديثة: انظر جملة الرسالة

  .قصة: واستمدت الفارسية
ساويت لنـا ياهـا قصـة    ]: من كالمهم[

  ).أسهبت وأطلت: يريدون(
ال يكون طلع مـين شـي   : يقولون :الْقُصور      

): لعربيةا(تعبري تركي من َقَصر الشيُء : ْقصور حبّقك
  .نقص

واستمدت القصور الرومانية مـن التركيـة   
  .CUSUR: فقالت

  .KUSUR: ومثلها الُقرواطية فقالت
  .KOUCOURI: ومثلها اليونانية احلديثة فقالت

ال يصدر منك قصور، مّنـي  ]: من كالمهم[
ال تواخذين كترية،  –الْقصور ومنك العفو، قصورايت 

  .وحلَمك مشال بعفوو
أطلقوها على بّياع نبات القصـب   :يتيباالْقۤص      

  .يعمل منه أوائل
  .الْقصيباتّية: ومجعوه على

ال تدقر فيه بقع، : يقولون :بانٔقٔصب ْقصۤي  
مانك شايفو واقف متل قصب قصيبان؟ يريدون أنه 
غري متني الصنع، فهو مثل القصب الذي يصنع منـه  
القصيبايت أداة من األدوات، بنوها مـن القصـب   

أداة النسبة يف : دها األلف والنون كالمهامصغرًا وبع
  .انظرها  .حديدان: على قوهلم: السريانية

  

القصيد من : ة، من العربيةأو القصيۤد: الٔقصيد      
ما جتاوزت أبياته الثالثة من أبيات الشـعر،  : الشعر
  ...ما كانت أبياته سبعة فصاعدًا أو : وقيل

  .القصايد: القصاِئد، وهم قالوا: واجلمع
أنفس : َبْيت القصيد: من العربية :يت القصيدۤب      

  .بيت يف القصيدة، ويطلقوا جمازًا على غاية الغايات
  .انظرها  .أو القصيد :القصيدة      

لعلها مسيت بالقصيدة مبعىن القطعة الشـعرية  
املنظومة يف مدح أحد يقصد ليستفاد من نائلـه، مث  

  . أهم بابأطلقت، وباب املدح يف الشعر العريب
  .قصيده: واستمدت التركية

أيام احلصايد كان عم بغنِّي ]: من كمام[
أصله أن الصرصور دمهه الربد وجـاع وال  (قصايد 

ملاذا مل : مؤونة عنده، فمضى يسأل أن يطعم، وسئل
تّدخر مؤونتك يف الصيف أيام احلصاد، فأجاب مبـا  

  ).صار مثًال
القصيدة ناء القدمي كانت تغّنى ويف ختت الغ

آه ياانا واش للعواذل عندنا، قـوم  : بتصديرها بقوهلم
َمْضيع العّذال وواصلين أنا، يتلوها نقرات هي مـن  

  .قرار النغم الذي تغىن به القصيدة، فهي املمّهد هلا
  .خالف الطويل: عربية :الٔقصري      

  .الِقصار، وهم سّكنوا: واجلمع
  .القصري: ٔقٔصر: ويف العربية

]باعٓو قصري، إيدو قصرية مـا  ]: ممن كنايا
  .بتطول، فالن قصري حربة

إن . طويلة خّدامة قصـرية ]: من كمام[
كل طويل . د بكون القصري الحقوگكان الطويل را

  .هبيل وكل قصري فتنة
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مشي قصري بني تنني : وتعجبين نادرة الثاقفني

  :لو اطوال، قالو
  ؟ »لنا«بتعرف أّنو أنته بيناتنا متل نون  -
 ؟ »ال«بتعرفوا أّنو أنتو لوال أنا كنتوا  -
. العني َبصرية واليـد قصـرية  ]: من أمثاهلم[

ما دمنا عاحلصرية ال هي . جوز القصرية حبّسبا زغرية
  .طويلة وال هي قصرية

  .دب قصريگحبل ال]: من حكمهم[
مرض يف الباصرة، ضد صـاحبه   :ٔقصري النظر      

  .بعيد النظر
اَخلـزر،  : صروف وضع لقصر النظر يعقوب

  .اخلاِزر: واسم فاعله
ضيق العـني،  : ونأخذ عليه أن اَخلَزر مدلوله

  .وهذا غري ذاك
ويكثر أن يقولوا يف قصري النظـر الكلمـة   

  .MIOPE: الفرنسية
ُيتدارك اَملَرضان اليوم بالنّظـارات، ودوـا   

  .يزيد
  .انظرها  .صريةگأو ال :الٔقصٔرية      

نسبة إىل مدينة القصـري يف   :رييالتّفاح الْقۤص      
  .لبنان

ومنه يعملون التّفاحية احللوة يرشون عليهـا  
  .مدقوق القرفة

  .نسبة إىل الِقَصر :رياينالْقۤص      
  .قصر: انظر

  .انظرها  .تصغري القصعة عندهم :ئعةالْقۤص      

وا يل بالعبوا العبوا ال ختر: من أمثال دارة عزة
الطني وعملـت منـه   أصله أن امرأة جبلت (ْقصعيت 

قصعة هلا ووضعتها يف الشمس، فهي حتـّذر األوالد  
  ).الالعبني
يقطع وهو : الشعري يقصل أي : عربية :الٔقصيل      

  .أخضر لتأكله الدواب

  
: قصيال: ، ويف الكلدانيةقصيٓال: ويف السريانية

  .الذي يقطع
يقع بني بّرية املسلخ ]: من أحيائهم[ :ةالٔقصيۤل      

  :نريب، ويف تسميتها املذاهب التاليةوباب ال
ورمبـا  «: ٥و ٤ص ٢جـ: »النهر«جاء يف  -١

كان موضع هذه احمللة يزرع شعريًا لرعي الـدواب  
األرض : أيام الربيع، فكان يسـمى القصـيلة، أي  

على ما هو معروف عند احللبيني،  –املزروعة شعريًا 
  .»مث عمرت هذه احمللة، وبقي هذا االسم علمًا عليها

على ما هو معـروف عنـد   «: قوله: قولن
خرطة منه، ال معروف عنـدهم هـذا وال    »احللبيني

  .ملطوم عراسو
وحيتمل أن «: وأردف الغّزي بعدما تقدم -٢

بالفـاء  : »فصيلة«حمرفة عن  »قصيلة«تكون كلمة 
  .بني السور القدمي والفصيل: ألن حملها بالفضاء

أصــل امسهــا : ومسعنـا مــن يقــول  -٣
ا حارة الشّحادين الـذين حيملـون   أل »كشكول«

 .الكشكول
: األوجه أا فعيلة مبعـىن مفعولـة أي   -٤
املقطوعة من حّي جياورها، لعلـه بـاب   : املقصولة

اجلّلوم : النريب قسموه إىل قسمني لكربه، كما قالوا
 .قطع: مبعىن »جلم«الكربى واجلّلوم الصغرى من 

: القصـالوي : وقالوا يف النسبة إىل القصيلة
 .ى غري قياسهمعل

 .القصالوّية: ومجعوا القصالوي على
  : ٦٨ص: ويف منظومة الشيخ وفا الرفاعي

  وجامع القصيلة املناِيِري
  حّل به، وهو من األكابِر                   

موقع هذا احلـي  : األب توتل: مث قال حمّشيه
  .شرقي حلب جبنوب، وهو من أقدم أحيائها

: اخلصوم حكم، بني: قضى عليه: عربية :ٔقٔضى      
هـا  ناهلا وبلغهـا وأمتّ : حلكم، حاجَتهقطع بينهم يف ا
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قتلـه،  : أّداه إليـه، عليـه  : وفرغ منها، غرَميه الَدين
  .أّداها خارج وقتها: الصالَة

  .انقضى للمطاوعة: وبنوا منها
  .٢٥ص ٢٠الد: انظر جملة امع العلمي العريب العراقي

  .راَدكإذا راَدك قضى ْم]: من حكمهم[
فالن ما هو وصالن هلاألرض ]: من كنايام[

  .إال بعد ما قضى السّنة والفرض
ـ وچ تاۤج]: من كمام[ ة ة ما بقِضي حاۤج

  .انظرها  ).اسم جارية: تاجة(

صارت احلاْدثة قضا وقدر، من : يقولون :الٔقٔضا      
  .حكم اهللا: -وتسّهل مهزته  –القضاء : العربية

ب من قضاي إلـك  يا هار]: من حكمهم[
ِسواي؟ إذا نزل القضـا والقـدر عمـي    ) كذا(رّبًا 
  .الدنيا َقضاها بالها. البصر
اصطالح تركي للبلدة الصـغرية فيهـا   :الٔقضا      
  .حمكمة

  .األقضية: ومجعوها على
  .حكم: مصدر قضى يقضي: عربية :القضاء      

وقف أمام القضـاء،  ]: من تعابريهم احلديثة[
  .احلارس القضائيوالقضاء بّرأه، 

قّضى عمرو يف التعليم، بنـوا  : يقولون :ٔقضّٔى      
أّمته وَفَرغ منـه، وهـم   : على فّعل من قضى الشيَء

ى، ونرى هذا املعىن مـاثًال يف  يستعملوا مبعىن أمض
  .انصرم وفين، ومثله يف انقضى: ى األمُرتقّض

ياما قّضى هالرّجال مـع مرتـو،   : ويقولون
  .ر بالكربأمضى العم: يريدون

أهللا ال ْيـَدْوقا   –قّضـيت ليلـة   : ويقولون
  .إلنسان

  
  
  
  

ة قضَّـى  لة بـاخللوۤ هر لۤيۤس]: من كمام[
  .عمرو بالكبوة

ْفعالة من قضـم الشـيَء    بنوا على :مةالْقضۤا      
كسره بأطراف أسنانه وأكله، وأطلقوهـا  ): العربية(

  .على حمّمص احلّمص ُيمّلح أو ال ميّلح
: يمايت، ومجعـه القۤض: ها وبائعهاومسوا صانع

  .القضيماتّية
  .القضماين: والشام تسميه

والقضيمايت ّمسي بأهم ما يصنع وأهـم مـا   
  .يبيع

بزر اجلبس وبزر البطـيخ  : ويبيع القضيمايت
وهـو  (وبزر اليهود ) املسمى ببزر النوم(وبزر القرع 

عـن   –ليـوم تلـهيًا   اناعم بزر البطيخ يفصفصونه 
وبزر عني الشمس وعجو املشـمش  ) الدخان غالبًا

والقنٓبز والقرطم واملنفوش واحلمطة احملمصة والدقـة  
املتخذة من مدقوق القضامة اململحة واحملمضة مبلـح  
الليمون واحملددة بالفالفلة احلمرا والبندق والفسـتق  
العاشوري وفستق العبيد والفستق اجلّحاشي واللـوز  

  .والبطم
ضـها  وكان يوضع كل صنف يف غربال يعر

يف حانوته، واليوم اختذ هلا جهاز معدين ذو بيـوت  
  .تسّخن أهم هذه األصناف فيه

  .وهذه املمّلحات كلها مستمدة من الصني
  .ال تفصفصها –ماخال اليونان  –وأوروپا 

  .فصفص: انظر

  .انظرها. وتدخل القضامة يف تركيب الزعتر
الْقضـاماي  : وواحدة القضـامة عنـدهم  

  .والقضاماية
  .لقضامات والقضاماياتا: واجلمع

  :وتفننوا بعمل القضامة على النحو التايل
القضامة اْلجٓوهرة، وهي اليت حبها أصفر  -١

  .كبري وغري ممّلحة
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ة، وهي اليت حبها كـبري  القضامة الفحۤل -٢
 ).وهي أكثر ما يباع(وممّلحة، 
القضامة اْملكّسرة، وهي اليت حبها صغري  -٣

لغربال وتشترى وانقسمت إىل شطرين وتسقط من ا
  .لرخصها
القضامة البيَضا، وهي اليت تبقى قشرا  -٤
  .عليها ومتّلح
القضامة احلمرا، وهي احملّمرة بالفالفلـة   -٥

احلمراء، وهذه دخلت حلب من مدينة أورفه، لـذا  
 .القضامة األورفه لّية: يسموا أيضًا
القضامة بالسّكر، وهي القضامة اوهرة  -٦

 .ى النارتلّبس بالسّكر عل
بياكل قضامة وبيحكـي يف  ]: من كمام[
  .الالهوت
رحنا لبيت فيه لعبة َبَكرا، ]: من تشبيهام[

  .اللريات عالطاولة متل القضامة
إذا طلع جببني ولد حبـوب  ]: دهمامن اعتق[

الزم أمو تنشل لو شوية قضامة نشل وتساوي مّنـا  
  .طوق وتلبسو للولد

: كال والـوان الدنيا فّيا اش]: من لوحام[
يف شي أطيب مالقضـامة؟  : شفت لك واحد قال يل

  ّم نكهة لذيذة غبتعرف أّنو عدا طعما بتكسب ال
لكن قرط القضامة فن ! يا عيين عالقضامة يا عيين -

  وإينا فن؟
 شلون؟ -
أوًال بشترّيا ماملكّسرة ألّنا بتمـد كـتري،    -

وهادا هو طعما متل الفحلة، وليش عـم تتعجـب   
بشـتري إال   امبلك يوك مال ومعم  وصاحبك احلج

 .ماملكّسرة
 ، وبعدا؟)ّنو خبيلفعرفت أ( -
حبـة ورا حبـة   : وبعدا َبتمّلح فّيا مـدة  -

وبطالعا من متي وصارت غري ممّلحـة وبزّتاجبيـب   
  اليسار

 وبعدا؟ -
نّتوفة  وبعدا بطالع حبة ورا حبة وبقرمطا -

نّتوفة ونّكوزة نّكوزة، وبـتخلص احلبـة الوحـدة    
أنـا   ،ّلش بغريا حىت يزداد شوقي، وبطالع غرياومابب

 .نته بتعرفين، أنا فنان بأكل القضامةأمايل دّناق، 
 صعي، وكمان -
وكمان بعدما بتخلص هاللي اشتريتا حبمرا  -

ما بروا وبشتري غريا قوام، الزم أحرم حايل مّنا مدة 
محرا تانية وتعي يا جييب اليمني  احىت أتفلفل، وتعي ي

 !ويا فّني يف لذيت! ا لذيتوتعي معا ي
  .من طيور الكّشة :ر القضقاضيالطۤي      
حاجتك تتقضون قضـونة  : يقولون :ةالٔقْضٔوۤن      

كمـا   –انظرهـا   -فاضية، بنوها مصدرًا من تقضون 
  .ٕقْضٓونالْت: يقولون مصدرها الطبيعي عندهم

خايل رّجال بصّلي، وشوف : يقولون :الٔقٔضوي      
كالذي يلبسه القضـاة يف  : ي، يريدونبنطلونو قضِو

العهد العثماين مراعى فيه أنه عريض لتيسري حركات 
  .الصالة
  .الغصن املقطوع: عربية :الٔقضيب      

: الُقضبان والِقضبان، وهـم قـالوا  : واجلمع
  .نالٕقضبۤا

  .هايدي مابرّن، كّنيه راس قضيب: يقولون
اذكور الديب وحّضر القضيب ]: من أمثاهلم[

  ...).هّير: أو(
  .القضامة: انظر :مايتالْقضۤي      
اُحلكم، االسم من : ةالقضّي: من العربية :ةالٔقضيّۤ      

  .القضاء، وهم استعملوها جمازًا مبعىن األمر والشأن
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  .القضايا والقضّيات: واجلمع
أّشي قضيتك؟ قضيتك ماشية، قضية : يقولون

عـن   كّبا: تاكل يل حّقي وأسكت لك هي مابتصري
  .باَلك، كّني هالقضايا مدّبرة
  .قضّيه وقضايا: واستمدت التركية

قالم القصب وبعـدا  أكنا نِربي : يقولون :ٔقّط      
قطـع رأسـه،   : ة ٕثٓلث، عربيةة رقعة أو ٔقۤطنقّطا ٔقۤط

  .حنته وسّواه: الَبْيطاُر حافَر الدابة
  .ُيالحظ أن فعل قّط فيه حكاية صوت القطع

الطاء تصدر معىن القطع ويالحظ أن القاف و
  .قطش وقطع وقطف وقطم: يف حنو

قطـوع،  املويف ضّد القطع علـى إرادة ألم  
  .كقطب وقطر
  .إذا ماصار اللي قلتو َبقّط راِسي: يقولون

هالشي ماصار بزمـانو قـّط،   : يقولون :ٔقّط      
ظرف زمان الستغراق الزمن املاضي، وختتّص : عربية
  .بالنفي

  .٤٩٨ص ١٣س: عريبانظر جملة امع ال

  .قّط ما أجا لعّنا: يقولون
ليش بتمشي وبتنّط؟ : قال لو]: من أمثاهلم[
  ).يظنون أم يسجعون(شي ماشفتو قّط : قال لو
حيوان من فصـيلة  : الِقّط: من العربية :إلقّط      

  .منه الّربيوالنمر منه األهلي 
  .القطة للذكر واألنثى :ويغلب أن يقولوا

ط، وهم يسكنون، وجيمعونـه  الِقطا: واجلمع
  .القطط: أيضًا على

  .الِقّطة، وهم يرّدون: والواحدة
  .القّطات: ومجعها

اِهلـّرة، وهـم   : اهلّر ومؤنثه: ويرادف القط
  .يرّدون

  .انظرها  .لغة يف اهلّر: واهلارون عندهم
  
  
  

  

  .الِسّنور: ويرادف القّط أيضًا يف العربية
  .ُسوَنرا: انيةُسوٓنٓرا، ويف الكلد: ويف السريانية

ٔقطوٓتا، ويف : ٔقطّٓا ومؤنثه: والقّط يف السريانية
  .ٔقّطا ؤقطوَتا:الكلدانية

  .CATTUS: ويف الالتينية
  .GATO: ويف اإلسبانية

  .CHAT: ويف الفرنسية عن الالتينية
  .CAT: ويف اإلنكليزية
  .COCHKAأو  KOT: ويف الروسية
  .ِديگ: ويف التركية

  .فراعنة الذين عبدوهودّجن القط منذ عهد ال
  :واشتهر من القطط ثالثة أنواع

  .قّط أنقرة، ويكون شعره طويًال -١
 .القط الشريازي -٢
 .القط احلليب -٣

  .ويف حلب وقفّية يف جامع العثمانّية للقطاط
ي جـ ى مراقبة املالية دفاتر صربي الشوربهدول
أنفق على القطاط يف تلك السنة ألف لـرية  : وجد فيها
  .طاطعلى الق

ويف حلب رجل ينهض باكرًا جدًا وحيمـل  
سطله وميلئه مما يطرح من حلم املسلخ ويطوف البلد 

  .يوزعه على القطاط
  .٢٦١ص ١٠جـو ٢٨٣ص ٩جـ: انظر اية األرب للنويري

  .القّط والسنور: واحليوان للجاحظ يف فهرسه      
  .٩١ص ٩١س: واملقتطف      
  .٣٦ص ١عدد ١س: وجملة الثقافة      

القّط البنّوي مـا بياكـل   ]: من اعتقادهم[
القط بدعي على . الفار، ألن الفار يسمع وقع أرجله

اهللا ميّوت لو اوالدو ألبرك مطـرحن  : صاحب البيت
  .حبضنو

   .الفار عدلجور القّط وال ]: من أمثاهلم[
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غاب القّط اسراح . تهورن القطاطتبْشباط ب
اللـي  . بنوِّي القّط املعّلم عليك وين ماشاَفك! يافار

اهلدّيـة  . خباف من أكل القط بتاكل لو الفار أدنيـه 
العادة : يريدون(بتجي على قّط وبترجع على َجَمل 

. أحالم القّط فريان بتنط). أن تقابل اهلدّية بأكثر منها
الناس بالناس . يا تعس العطار إذا تصاحل القّط والفار

كول يا قطيطـي وّنـا   . والقّط حّصل لو درباس
البلعب مع القّط بّدو حيمـل  . عجني مالو اصحابال

  .املا بدوس على دنب القّط ما خبرمشو. خراميشو
كمل جهاز القّط وما بقـى  ]: من كمام[

تعّلم القـّط  . وّكل القّط باجلبنة. ينقصو إال مشعدان
: بّدو قّط من خشـب ). أو اجلريان(عبيت العميان، 
أّكـال  عندي قّط امسو هـارون  . يصطاد وما ياكل
. والداافالن أعطل من قّطة أكلت . الفار لكن ملعون

قـط  . شي شاط وشي باط وشي أكلتـو القطـاط  
ذكرنا القـّط وأجانـا   ..). وتعّلق: أو(ق جبق بوتعش
عقلو . بعمرك شفت شي قطاط حبشوا قبيوات. ينط
  ).حيسبون أم يسجعون(ة وحلستو القّطة طنق

رّبي قّط بياكل فارك رّبـي  ]: من حكمهم[
كلب حبرس دارك رّبي ابن آدم خبرب ديارك وبفضح 

  .اسرارك
. بسبع ارواح: متل الْقطاط]: من تشبيهام[

). أو مو كـل الكـالب  (مو كّل القطاط متل ّمحور
متـل القـّط   . جابت الفقرية ابن متل القّطة عالتنب

بتنّقل من مطـرح ملطـرح متـل    . السالت مالنهر
  .القطاط

ّط أكـل لـو   وال كأين الق]: مامن كناي[
مت الزمان يشيلين وحيط حىت ساواين ماشطة . العجني

أش لسانك آكلتو القّطة؟ فـالن قطـع راس   . للقّط
ملا اجلردون  – »راس«انظر شرحه يف  –القّط من أول ليلة 

  . القّط للخمرية وصل. شوارب القّطبسكر بلعب ب
  

لـيس  : يريدون(اللحمة أربع واق والقّطة أربع واق 
فالن القّطة بتخطـف  ). ا أكلتها كلهامن املعقول أ

باردة التفاية : أي(عشانا قّط بالتفاية . اخلبزة من إيدو
  ).مل نطبخ

القط أّكال نّكار جبـوز إذا  ]: من اعتقادهم[
اللي بقتل قّطة ملزوم يوم . طعميتو ما تنكتبلك حسنة
البضرب قّطة سودا بالليل . القيامة يعّبي إجريها دهب

لعو، إذا خّسلت القّطة وّچا بكون يتنشق األرض وبتب
  .بّدو جيي عالبيت خّطار

وحيدثون األطفال مبايلي تفسريًا لتبادل النواء 
  :بني قطتني
  وين كنيت يت يت يت؟ -
 .ببيت الباشا شا شا شا -
 أش طعماكي كي كي كي؟ -
 بقالوا وا وا وا -
 ليش ماجبيت يل يل يل يل؟ -
 و نو نوعلى سنونو ن اردم متلك ما بلّق -

  .وبشتغل بيناتن الشابوط
ويلعب األوالد تقليب احلصوات يف أكفهـم  

جـيم  : قائلني يف كل تقليبة مجلة ممايلي على الترتيب
جّطة حلم القّطة دحبنا الفارة عزمنا شيخ احلارة، نّطي 

  !اقمزي، يا فارة
ملا بـدخل  : وحيكون لألطفال احلكاية التالية
يـا   –، بتعرفوا واحدنا عالبستان بسمع صوت التور

  أش عم بقول هالتور جبعريو العريض؟ –أطفال 
أنتو ما بتعرفوا، أنا بعرف ماملآلشة بعرف أّنو 

يا من يشتري هالدار، منو بسمعو وبفهم : عم بقول
  عليه؟

اجلحـش والقّطـة   : بسمعو وبفهم عليـه 
  واخلاروف والديك

هاق هاق هـاق؟  : اجلحش بصيح ملابسمعو
  .ن حق الداراحلّق، عم بسأل ع: يعين

  .بف بف بف يعين ألف لرية: بتجاوب القطة
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: واخلاروف احلّباب بطّيب البازار وبصـيح 
  .التور باع بألف لرية: باع باع باع يعين

قب : د الديك وبعّلي صوتوگهداك الوقت بر
اللي اشترى بـألف يقـبض   : قّبض قب قّبض، يعين

  .املبلغ
! أبونـا : قالت املرا للقسيس]: من نوادرهم[

لي لنا على هاملي تنقتل فّيا الفريان، ويل علـيهن  ص
  .عّجزونا يف البيت

بصّلي لك، بس احوي لك قطة : تكرمي -
  .كمان
  .طاگيد الويكثر أن يقولوا ص :الٔقٔطا      
  .الكطا: انظر

 TRAINوضعها سعيد الشرتوين لكلمة : الِقطار      
: الفرنسية على تشبيه عرباته باجلمال املقطـورة، أي 

ليت َقرب بعضهاإىل بعض على نسق، أقرها جممـع  ا
  .مصر وسادت

 G.STEPHENSONبــىن أول قطــار خبــاري 
  .١٨١٤اإلنكليزي سنة 

  .وكانت سرعته ستة أميال يف الساعة
  .تاريخ القطار: ٤ص ٥عدد  ١س: انظر جملة األديب

: وّمسوه الببّٓور، وقّل اليوم هذا وكثر قـوهلم 
  .والقاطرة – الببور والترين: انظر –الترين 

كسربيس أو أ(قطار سريع : ومن أنواع القطر
أو قطار بطيء، قطار رّكـاب، قطـار   ) -انظرها  –

  .شحن
         صاغوا على فّعالة مـن قطـر املـاء     :الٔقّطأرة      

  .للوعاء ذي الثقب يف أعاله يقطر منه املائع – انظرها -
  .القّطارات: واجلمع
   طاع االقتصادي،الِق: يقولون :الِقطاع      

  
  
  

أحد جماالت مشـروع،  : االستثمار، يريدونوِقطاع 
انظرها  –فصله وأبانه : بنوها على ِفعال من قطع الشيء

  ، وهي مولدة حديثة مل تستعمل سابقًا-
  .عاتطاالق: ومجعوها على

فصله : بنوا على ْفعالة من قطع الشيَء :الْقطاعة      
قطوعـة والـيت   وأبانه، وأطلقوها على اخليـوط امل 

  .تداخلت وفقدت نظام لّفها
والعّقاد يبيع الْقطاعة كما يبيع ما لف علـى  

  .بكر أو ما كان شلًال
  .الْقطاعات: ومجعوا الْقطاعة على

مـا  : الُقطاعـة : »املنجد«على أنه جاء يف 
سقط من القطع، ما ُقطع من الشيء، ومل يـذكرها  

  .»املنت«
 اصطالح عامة يف: »املنجد«قال يف  :الِقطاعة      

االمتناع عن تناول اللحم وبعض املآكـل  : النصارى
  .يف أيام معلومة

اصطالح جتاري حـديث مل   :يع بالْقطاعيالۤب      
بيع البضاعة أجـزاء ال  : تستعمله العربية، يريدون به

  .مجلة واحدة
  .بائع القطن: عربية: ّطانالٔق      

  .القّطانة: ومجعوها على
  .ات الشاميةانظر قاموس الصناع

إذا دخلت على جّبانـة يف  ]: من اعتقادهم[
احترق قطنـك بطلعـوا   ! يا قّطان: الليل وصحت

األموات من قبورن وكل واحد راكب شاهدة مـن  
  .شواهد قربو وبلحقوك

البشر مسكني، املّيت إفالس من كل : نقول
شيء مت أننت شيء، والبشر خياف مامليت وبقدسـو،  

  .حىت بعض البشر بعبدو
، يقع بـني ْدكـاكني   ]من أحيائهم[ :ةالٔقّطاۤن      
مجع القّطان  :يج وقاضي عسكر، مسيت بالقّطانةحۤج

ألن أهل احلي يشتغلون بالقطن وبالصوف وبالوبر، 
  .فسميت على التغليب



٢٢٠ 
 

.  الـبالط التحتـاين  : ومسي هذا احلي أيضًا
  .انظرها

ضرب : القطائف: من العربية املولدة :فالقطاۤي      
على التشبيه بالقطائف اليت تفـرش   يلوى مسمن احل

  .كساء غليظ له مخل ووبر: يف البيوت مجع القطيفة
خبـز  : »قطائف«: »تذكرته«قال داود يف 

ب علـى  يبًا من امليوعة وخيّمر جدًا ويسكيعجن قر
حتته نار، فيبدو سطحه ذا فجوات تشـبه  : فوالذ أي

  .دثار على جسم اإلنسان: فجوات قطيفة املخمل
مث حتشى باجلوز أوبالقشـدة وغالبـًا   : لنقو

باللبأ وتطوى، مث تقلى بالسمن أو بالشريج، مث ترمى 
  .يف القطر

وكانت من أكالت رمضان فقط كاملعروك 
  .وغزل البنات ومريسة القمردين، مث مل تقيد برمضان

  .ال تعرفها العرب: »دفع اإلصر«ويف كتاب 
واحلقيقة أا وردت يف شـعر ابـن   : نقول

  .*مي وكشاجم وغريمهاالرو
  .أا تركية »قاموس على سيدي«ويف 
  .مستمد لفظها من العربية على ما تقدم: أي

  .دايف وقدائفگقطاِئف و: ولفظها التركي
: واستمدا الرومانية من التركيـة فقالـت  

CATAIF.  
  .KADAIF: ومثلها البلغارية فقالت

  :ودائرة القطايف تكون باملقاييس التالية
  .ر كبري يعدل العشرين سمذات قط -١
 .ذات قطر وسط يعدل العشرة من السم -٢
  .ذات قطر صغري يعدل اخلمسة من السم -٣

 »قطايف العصـافريي «: والشام تسمي هذه
  .نسبة إىل من كان يتخذها، وتؤدم بالقشدة

                                                
  :يقول ابن الرومي - *

  وأتت قطائف بعد ذاك لطائف
  نجرترضى اللهاة بها ويرضى الح

: ومجعهـا  »السـّيالة «والكبرية يسـموا 
السّياالت، تدهن بالسمن ويـرش عليهـا مـدقوق    

: انظـر .  لقرفة، مث تقطع باأليدي وتؤكلالسكر مث ا
  .السياالت

 –انظرها– »شلّكات مغّرقة«والصغرية يسموا 
  .تلّت بذائب السمن وحتلى بالدبس أوالسكر وتؤكل

ـأ   أما الوسط فهي اليت حتشى باجلوز أو القشدة أو اللب
ـة، مث    ـدقوق القرف أو اجلنب، مث تقلى يف القطر،ويرش عليها م

  .تؤكل
  .قطايفيأكمك : انظر

  .القطايفي: ومسوا صانع القطايف
مدّور متل القمر وخّد ملس ]: من ألغازهم[

  ).القطايف: (أمحر وخّد مچكچك باإلبر
  :وجاء يف التغزل يف القطايف

  هللا درُّ قطائف حمشّوٍة
  من فستق دعت النواظر واليدا              

  شّبهتها ملا بدت يف صحنها
  شني زبرجداق عاج قد ححبقا              
  :غريه

  وقطائٍف حمشوٍة بلطائٍف
  –م ا من طائف أكِر –طافت ا                

  –ُنٍضدت على أطباٍقها  –شّبهُتها 
  بوصائف قامت جبنب وصائِف                

  :غريه
  وقطائٍف رّقت جسومًا مثلما

  غلظت قلوبًا، فهي يل أحباُب                
  ُرها الـحتلو فما تغلو ويشهد قط

  ـفّياض َأْن ندَّى عليَّ َسحاُب                
  :غريه

  وقطائٍف مقرونة بُكنافة
  من فوقهن السّكُر املذروُر                   

  هاتيك تطربين بنظم رائٍق
  ويروقين من هذه املنثوُر                   
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  :وقال الزيين
  قطُر القطائف فاختذه ساخنًا

  وإذا قليت فضع ا اجلنب الطري                   
  :غريه

  ومن بعدها أكل القطائف لّذ يل
على شرط أن القطر فيها ُمعّقـُد                        

  ).ومن بعد أكل الشاكرية: أي(
  :غريه

بعـد أكلـي   : يريد(وعسى أن أرى القطايف ِغّبْه 
  ).اخلاروف

  :غريه
  ....وذكرت للكالج أيضًا والقطا         يف

  :غريه
  قد هاش بطين مذ لَقى               قطايفًا وقيمقا

  :غريه
  أكل القطائف لّذ يل

  )من بعد أكل الربماء: أي... (من بعدها           
  :غريه

  قد لّذ يل باجلنب       قطايف لو ُتدِني
  :غريه

  والقطايف عندي نعم الرفيق
لسانه  ىوملا مات الزيين رثاه بعضهم فقال عل

  :ا بعد موتهموصيًا أن حيققو
  وحّطوا يل خمّدة من قطايف

  ويف سّكر ُمنّعم رشرشوين                   
  :ومن شعر حلب التهكمي

  إال السمن يكون طايف     ـف  طايـما باكل الق
  !باكل عشرة يااخواينباكلو وقليب مو خايف       

  
  
  
  

: من مفردات الثاقفني، من العربيـة  :الٕقْطب      
  .بت يعني اجلهة الشماليةجنم ثا: الُقطب

نقطة ثابتة علـى  : قطب الكرة: ويف اهلندسة
  .تحرك على نفسهاتكرة 

طرف ِمحـَور األرض، منـه   : ويف اجلغرافية
  .الشمايل ومنه اجلنويب

  .األقطاب: واجلمع يف كلها
  .قطب وأقطاب: واستمدت التركية

  .البعوث القطبية: ١٦٦ص ٤س: انظر جملة الضياء

على : طلقوه من جماز القطب املتقدمأ :الٕقْطب      
الوّيل الكبري كاجليالين والرفـاعي والبـدوّي، ويف   

  .سيد القوم الذي يدور عليه أمرهم: الُقطب: العربّية
  .األقطاب: واجلمع

الزر انقلع اقطـب يل يـاه،   : يقولون :ٔقٔطب      
: مجعه، وهم يستعملوا مبعـىن : قطب الشيء: عربية

  .ثّبته وخاطه
: يقِطب، وهـم يقولـون  : عه العريبومضار

  .بٕبقٓط
  .وقّطب لغة هلم يف قطب

  .انظرها والقطبة

البقطب توبو وهو البسـو  ]: من اعتقادهم[
  .بتجيه الرزّية

عبد الكرمي بن عبد النوراحلليب، لـه   :الُقطب      
  .ه٧٣٥مؤلفات، مات س

  . لغة هلم يف قَطب الزّر واجليب واخلرق: ٔقّطب      
  .قصب: انظر

  .زَوى مابني عينيه وقبضه: عربية :ٔقّطب      
: املرة مـن قطـب  : من الَقطبة العربية :بةالٕقۤط      
  .مجع

  .القطبات: واجلمع
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ما َقَطر مـن املـاء   «: »املنت«جاء يف : الٔقْطر      
وأما الَقْطر مبعىن حّل السكر باملـاء فهـو   ... وغريه

َقْطرة قطـرة  موّلد، ألنه ال يرفع عن النار حىت يقطر 
  .»إذا ُصب قليًال

  .ْقٔطر، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
  ]:من أغانيهم[

  احلّنة يا احلّنة يا قْطر الَنَدى
  :ومن معارضات الزيين
  ماالقطر يف صدر الكنافة عائم

  إال ملن يف شرقه يترّنم                        
  :ومنها

  أهال بصدر للكنافة جامٍع
  يف قطره قد حالت اَجلَنباُت                   

  :ومنها
  ومن بعدها أكل القطائف لّذ يل

  على شرط أن القطر فيها معّقد                   
  ).من بعد الشاكرية: أي(  

  :ومنها
  واض بنا جنرع كؤوس القطر من

  حول الصدور، فما سواها شفاء                   
  ًاقْطر القطائف فاختذه ساخن: ومنها
  :ومنها

  وبصماء زارت حتت ذيل من الدجى
  وقد ُكللت منها اجلوانب بالقطر                     

  :ومنها
  ها           يا ليت يل منه َشْرَبهوالقطر عّال

  )عّلى القطائف: أي(  
  :ومنها

  من كاس قطٍر لّذ يل مشرويب
  بعد الكنافة فاجُله بالكوِب                    

  شريب ال أبغي راحا القطر: ومنها
  والقطر طابت للنفوس مشارُبه: ومنها

  :ومنها
  تويتات أتتنا يف صحائف

  عليها القطر فوق الصحن طائف                 
  :ومنها

  ر انعقد أنت جارأيها القط
  بصدور للكنافات َحَووا                      

  :ومنها
  ريما أحلى الكنافة        جبنب بل بقطٍر ُسّك! هللاأيا 

  :ومنها
  بصماء ضمَن الصدر          قد كللت بالقطر

  :ومنها
  أيا ُرغفان مغطوطه        غدت يف القطر حمطوطه

  :ومنها
  أِدر يا حامَل الصدِر          لنا كأسًا من القطر

  ج بالقطر غريقالكّال: ومنها
  :ومنها

  والقطر للنفوس            شفاء لألبدان
  :ومنها

  ال بكأس من مخور         نشأيت من كأس قطٍر
  .....بصماء إذا ماالقطر فيها عاما: ومنها
  .بصماء ُحّفت بالقطر: ومنها

قّرب بعَضها إىل بعـض  : قطر اإلبَل: عربية :ٔقٔطر      
  .على نسق

  .انقطر للمطاوعة: وبنوا منها
  .ربط، ومثلها يف الكلدانية: ْقٔطر: ويف السريانية

ون زيادة گروا فرقطر الدّبة، قط]: من كالمهم[
  .منشان كفر جّنة

ـ اإلق: طـر الُق: من العربية :الٕقْطر       يم، الناحيـة،  ل
  .اجلانب

  .األقطار: واجلمع
  .جهاا األربع: أقطار الدنيا
 من مفردات الثـاقفني، مـن   :ٕقطر الدائرة

  :العربية
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اخلط املستقيم يفصـل الـدائرة   : اصطالح هندسي 
  .رًا مبركزهاوحميطها إىل قسمني متساويني ما

حميط الـدائرة وحمـيط   : واستمدت التركية
  .الكرة
 هو ما عرف به حميط الـدائرة     :ُمحيط الُكرة      

  .على فارق أن الدائرة سطح والكرة جسم –انظرها  –
اصطالح : من مفردات الثاقفني :نصف الُقطر      
 اخلط املستقيم الواصل بني مركز الدائرة أو: هندسي

  .يطالكرة واحمل
قـّرب  : سال، اإلبَل: قطر السائُل: عربية :ٔقٔطر      

  .بعضها إىل بعض على نسق
  .ر للمطاوعةانفط: وبنوا منها

  .عربية مبعىن قطر املتقدمة :ٔقطّٔر      
  .ْتقّطر للمطاوعة: وبنوا منها

ٔمي مقّطرة، عـرق مقّطـر   ]: من كالمهم[
باليانسون، قّطرت لو املمرضة أو قْطرت لو بعينـو  

  .قطرة
عصارة دهنية ...: الَقْطران و : عربية :طرانالٔق      

من شجر األل واألرز والصنوبر والتّنوب والسـرو  
ُتطلى ا اإلبل اجلرىب، ويداوى ا : وغريها، ُتهنأ أي

السعال، وحتّنط ا اجلثث، وتدخل يف تركيب بعض 
  .األدوية وقد يستخرجونه من الفحم احلجري

  .قطران: واستمدت التركية
: واستمدت الفرنسية امسه من العربية فقالت

GOUDRON.  
واستمدت اإلنكليزية امسه من الفرنسية عـن  

  .ALCHITRAN: العربية يف األندلس، فقالت
  .KATRAGNE: ومثلها ارية، فقالت
: َعطٓرنٓا، ويف الكلدانيـة : وامسه يف السريانية

  .َعطَرَنا
  
  
  
  

  .٤٥٢ص ٤س: انظر جملة العصبة
  .ودائرة املعارف للبستاين      

  .٣٢٣ص ١١جـ: واية األرب للنويري      

: ٔقْطٓرن، ويف الكلدانيـة : وامسه يف السريانية
  .ٔقطٔرن

أي (حالتو زفت وقطـران  ]: من كمام[
  ).سودا

ساوي لو علـى  : ويقول اخللياليت يف اخليمة
  .حسايب چنق هيطلية بقطران

أحسن : النجارةمن اصطالح  :خشب القطران      
أنواع اخلشب، جيلب من جبال بوزنيت يف تركيـة،  

  .وهو من شجر األرز
 »َقْطـر «: من العربية عن الفارسية :القطرميز      

احلاوي : الفارسية مبعىن »آميز«و  –انظرهـا   –العربية 
  .واملستوِعب والشامل

أطلقوا القطرميز على الوعاء الزجاجي والقلة 
  .الكبرية منه

  .الْقطارميز: علىومجعوه 
يف صنع القطارميز تعمـل  وأرمناز اشتهرت 

  .صر واملقبب واألسطواينمنها املخن
  .الزجاج: انظر

  .قارمتيز: ويسمونه يف أنطاكية
  .قوآنوز: وسائر تركية تسميه

قلة كبرية من : قطرميز: »شفاء الغليل«ويف 
  :الزجاج، قال

  أنا ال أرتوي بكاٍس وطاٍس
  سقنيها بالزّق والقطرميزفا                  

  .»الذخائر والتحف«وورد ذكره يف 
وعنـه   ٦٩ص ٩جـ »األغاين لألصفهاين«ويف 

أن إسحق املوصلي «: ٣١٩ص ٣٥سنقلت جملة املشرق 
  .»طرب حىت شرب قطرميزة

ْقطارميز مكّسرة للبيـع  ]: من نداء باعتهم[
  .خنالة للبيع
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  .متل القطرميز إذا انشعر]: من تشبيهام[
ينعتون الرقبة القصرية من ]: استعاراممن [

  .قطرميز بال رقبة: الناس
النقطة،  –انظرها  –املرة من قطر : عربية :ألقْطرة      

وهم استعملوها غالبًا يف الدواء املائع يرسل إىل العني 
  .واألذن وحنومها قطرة قطرة بوعاء يسموا القّطارة

  .القّطارة: انظر

  .قْطراتال: ومجع القطرة عندهم
  .ٔقطٔرة: واستمدت الفارسية

واختص بيت األلتنجي يف سـاحة التنـانري   
  .بتوزيع قطرة للعني امللتهبة جمانًا لألجر

: من قرى حلب يف املعرة، من األراميـة  :ٔقْطٔرة      
 ٣٨س: الُعقد، كما يرى األب أرملة يف املشرق: قطرۤا
  .١٩١ص

عـن      )العربيـة (حتريف النطـرون   :الٔقْطرون      
  .السريانية عن اليونانية »َنْتٓرا«

: ويف الفرنسية واإلنكليزية عـن اليونانيـة  
NITRE.  

ضرب من الُبْوَرق األرضي يدخل : والقطرون
  .يف صناعة الصابون

  .النطرون: البوَرق: »املنجد«ويف 
جحشو، مل جند هلـا   قطز دنب: يقولون :ٔقٔطز      

وذال   –رهـا  انظ – »َقـطَّ «أصًال، ولعلها حنت مـن  
  .كما يلفظون: »َذَنب«

  .جحش مقطوز أو َأقطز: ويقولون
مبعـىن   QUTUZويلفت النظر أن يف التركية 

القصري والقصري القامة، ولقب بقوطوز أحد أتابكية 
  .املماليك يف سورية لقصر قامته

  من َقَطش  البس كّبود قطش،: يقولون :ألقْطش      
  
  
  
  

  .ن الذي قصرت أكمامهيريدو –انظرها  –مبعىن قطع 
ذو : يقابل الكّبود القطش الكّبـود الـدامر  

  .األكمام الطويلة
  .الدامر: انظر

  .انظرها  .قطز: ويدانيها

: قطش لو أدنـو، يريـدون  : يقولون :ٔقٔطش      
قطعها، مل جند هلا أصًال، ولعلها حنت من قط شـيئًا  

  ).العربية(منه 
بالسـني  ( »الَقّطـوس «: »املـنت «جاء يف 

 :قطـاطيس : القط بلغة األندلس، واجلمع): هملةامل
  ).موّلدة(

وقد يصـحفه العـواّم   : قال صاحب التاج
  .بالشني

قلت وتعرفه عامتنا اليوم ): قال صاحب املنت(
وقال . ملقطوع األذن أو الذنب من اهلررة والكالبا
األقطش مبعـىن  «: قششيف مادة ): صاحب التاج(

واّم واخلـواص،  هكذا يستعمله الع: مقطوع األذنني
  .»وال أدري أعربية أم ال

  .انقطش للمطاوعة: وبنوا منها
املا : متل برخانة أبو حامد]: من تشبيهام[

  .مقطوشة أدنو مقطوع دنبو
بنوا على فّعل مـن قطـش املتقدمـة    : شٔقطّٔ      

  .للمبالغة يف معىن القطع
السيارة عم بتقّطش، ]: من تعابريهم احلديثة[
جريان البرتين فيهـا مث يتصـل مث   ينقطع : يريدون
  .ينقطع

، »قّطـش «: ومن اصطالح لعبـة الكّبـة  
مل يرِم بورقة من جنس الورقة اليت بوشـر  : يريدون

ا، إمنا رمى ورقة من جنس آخر ألنه مل يكن لديـه  
  املذكورة،  وهذا حسب قانون اللعبة: مما بوشر به
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ومعىن قّطش هنا مائل يف هذا العمـل ألنـه   
ة بني جنس ورقه وجنس الورقة املباشـر  يقطع الصل

  .ا
 –انظرها  – بنوها من قطش املتقدمة :الٔقٔطُشوُشو      

بنوها على َفَعلولو وأطلقوها على الصـيب املختـون   
  .حديثًا
ق هالكتاب قطع كـبري بفـرۤ  : يقولون :ْطعالٔق      

أجرة جتليدو عن الزغري، استعملوا مصدر َقَطَع ملـا  
  .الطول والعرض والعمق من: بعدت أبعاده

اصطالح جتاري للنقد األجـنيب   :رْطع الناۤدالٔق      
ف قليـل  ستعمل يف البلد ووجـوده يف املصـار  امل

  .كالدوالر
: فصله وأبانه، املفازَة: قطع الشيَء: عربية :ٔقٔطع      

: جازمها، والنـهرَ : شقها وجازها، واجلبَل والوادَي
أفرده لغزو، : بعثًا حبس جريانه، وقطع: عربه، واملاء

أبطلـها، يف  : هجرها وعّقها، قطع الصالَة: ورِحَمه
ـ : جزم، الطريَق على السالكني: القول وك لمنع الس

: فيه وخّوف السالكني وسلبهم، له قطعًة من املـال 
قطع املطـر  : أفرزها له، وهم يستعملوا الزمة أيضًا

  .أو الثلج
  .قوطع وقّطع: انظر

  .انقطع: ومطاوعه العريب
انقطع أملو، وانقطع يف بالد الغربة، : يقولون

مسكني وقع يف املرض وانقطع، انقطـع الـدرب،   
  .انقطع حيلو، وانقطعت الكهرباء، وانقطعت اإلذاعة

قطعًا وقطعيًا وقطْعنامه : واستمدت الفارسية
الرسالة ترسل ممثلة إمجاع القـوم، كـأم   : مبعىن(

  ).جزموا وبتوا يف إقرارها
  .قطعًا وقطعيًا وقطِعي: ركيةواستمدت الت
  .ْقطع، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

  
  

قطع اخليط واحلبل واجلرتير، ]: من كالمهم[
قطع الصلة، كان يراسلو وهّلق قطع املراسلة معـو،  
القنوايت قطع ميت القناية، بـال مقطـوع حـديث    
عليك، قطع املسافة، فالن قاطع السابلة، قطع بعقلو 

ال تقطع لو أملو، قطع الزيارة مـن يومـا،   يساوّيا، 
هالدوا قاطع متل السّكني، البمزح معك مزح تقيـل  
اقطاع املعاملة معو حبترمك، هالقماش قطع الدراع، 
أش بك مقطوع مالرعبة؟ دّق الـورق مـّد إيـدك    
واقطاع، السعر مقطوع، قطع بيليت، هالويل سـّرو  

قطع قاطع، قطعت وبّطلت، الرّجال اللي بوّقف على 
اللحمة، عّدى قّدامي وقطع يل صاليت، فالن بصّلي 

  .ما بقطع وقت
: إذا قال أحـدهم ]: من دعائهم على فالن[

يقطع نّصك، يقطـع  : أش خبّصك أجابه من يسمع
  .اخلمل: انظر  .عمرو، يقطع مخلو

  .اهللا ال يقطعك]: من دعائهم لفالن[
ما بقطع الـراس إال اللـي   ]: من ديدهم[

  ).كالم جند أيضًاوهو من ( رّكبو
  .قطع لسانوا، قطع دابرن]: من استعارام[
بعد مـا خبلـص السـوق    ]: من كمام[

وزمحتو برتل اْملعّتر وبقطع حلمتو، حمّبة الشـفاتري ال  
وّچو بقطع ). يظنون أم يسجعون(قطع وال تفصيل 

  .الرزق
  .اخلوف بقطع اجلوف]: من جناسهم[
بني  ال تقطع َدَنب جحَشك]: من حكمهم[

  .قّصرتو: طّولتو وهادا بقول: هادا بقول: تنني
اجليجة ما بتعدِّي عن كارا ولو ]: من أمثاهلم[

اإليد املابتحسن عليها بوسا وادعـي  . قطعوا منقارا
 –على لفظ يدانيه  -وساد هذا املثل (عليها بالقطع 

  إيدو للبوس مبّد  البمّد). يف سورية ولبنان وفلسطني
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  .آب اقطاع العنقود وال اب شهر. راسو للقطع
 وأذكر قبل ستني سنة أن أحـد أوالد األمـريي يف  

التومة وصاروا  السويقة كان يلبس طربوشًا مقطوع
  .أبو التومة املقطوعة: يسّموه

وصادف أن أوردُت أنا لقبه هـذا ولكـن   
وردته علـى البداهـة،   أبو التومة املقطومة، أ: بلفظ

ذوقًا، ولسخف  ن حاضرًا وعّد هذافمدحين رجل كا
  .الصبا عددت هذا مدار فخر

اهللا مـا  . احليا بقطع الرزق]: من حكمهم[
وسادت هـذه  (لو بأحسن بقطع من مطرح إال بوص

يف سـورية ولبنـان    –على لفظ يدانيها  –احلكمة 
قطـع  ). والعراق وجند ومصر والسودان واملغـرب 

  .األعناق وال قطع األرزاق
ا بتـدركل  هاملرا قطاع راس]: من كنايام[

هـادا  . أنا بقطع من ّمتي وبلّحق لـو . لعند البتحبو
. قطع راس القط من أول ليلة. كردي واقطاع اخلرب

  .انظر شرحه يف راس
فـالن متـل العسـكري    ]: من تشبيهام[

  .املقطوع خرجو
  طعومگمّروا عليَّ تنني ]: من أغانيهم[

  طعوم صاليتگصاليت آه                            
مبالغة يف قطعـه،  : قّطع الشيَء: عربية :ٔقطّٔع      
قّطـع  : وزنه بأوزان العروض، وهم يقولون: الِشعَر

: ارو وليلو بالصوم والصالة، فيسـتعملوا مبعـىن  
  .جعله ميّر

  .َتقّطع، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب
  .تقطيع: واستمدت التركية

عـم ْبحـّس بتقطيـع يف    ]: من كالمهم[
و عم بقّطع تيابو، ومرتـو عـم   مصارينو، من زعل

  ال عم بفتح ف بتقّطع شعرا، عم بقّطع وقتو بالعكرتة،
  
  

بالورق تيقّطع وقت، قّطعين الـدرب أو النـهر أو   
  ...الوادي أو اجلبل

  
وأخوه . فالن مقّطع موّصل]: من كنايام[

  ).أي يف الصالة(مقّطع حصر اجلامع 
ٓو البتقّطع باإليدين ليش لنقطع]: من أمثاهلم[
! شـيخي : قال لو). يظنون أم يسجعون(ن بالسنۤا

  .خطواتك يف اجلّنة، قال لو بّدي شي يقّطعين
  ]:من أغانيهم[

  ...)أو النّتف(واهللا إن ماجاين القّطع شعري 
. أقطع يف احلكـم قطعـاً  : عربية مبعىن :ٔقْطعًا      

  .واستمدا التركية
مـن  اشترى لو قطعة أرض، : يقولون :الٕقطعة      
: احلصة من الشيء، مـن املاشـية  : الِقطعة: العربية
  .القطيع

  .الِقطعات والِقطع، وهم يرّدون: واجلمع
  .َقطَعا: طعٓا، ويف الكلدانيةۤق: ويف السريانية

قطعة خبزة، قطعـة جبنـة،   ]: من كالمهم[
ويسـمون اللوحـة   . ، قطعة حلوفالن قطعتو طويلة

  .القطعة: يكتب عليها أو يرسم
طعة أرض أو بسـتان أو كـرم،   ق: ويقولون

  .يريدون املغروز منها
  .اشترت مبصرّياتا قطعة صياغة: ويقولون

هالقطعة املوسيقية لبيتهوڤن، : ويقول الثاقفون
  .وعم بسمع قطعة شعرية بتجّنن

  .قطع تغيري ألجزاء اآلالت امليكانيكية: وقالوا
القطعـة  : واستمدوا من التركية عن العربية

  .العسكرية
الَسـَفر  . الوَلد قطعة مالكبـد ]: اهلممن أمث[

  .قطعة مالعذاب
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حكم قطعي، وبيـع  : يقولون :ٔقْطِعي      
مبعىن البّت يف األمر  –انظرها  –نسبة إىل القطع : قطعي

  .واجلزم فيه
  .قطعّيًا: ويقولون

  .قطعي وقطعّيًا: واستمدت التركية
  .جناه ،قطعه: عربية قطف الشيَء :ٔقٔطف      

ف الفاكهة أو الثمر أوالزهـر أو  قط: يقولون
  .العسل

: انقطـف للمطاوعـة، ومثلـه   : وبنوا منه
  .انظرمها  .اقتطف

  .قطف: ويف العربية
  .قطف، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

: ال تاخد األرملة حليبا شّول]: من أمثاهلم[
بتاكل وبتشرب وبتتذكر حبيبا األول ما حالة الكرم 

  .إال لّلي قطفو أول
  ]:من أغانيهم[

  )أو خنمر(يا اهللا يا حّبي لنسكر 
  حتِت ّيف الياِسمني                 

  نقطف الورد على أّمو
  والعواذل ناِيمني                 

: قطف الطحني، يريـدون ]: من  جمازام[
جىن أحسنه بطرح خنالته، مث غدت مبعىن إزالة مـاال  

  .وَكّباقطف رغوة القّشة وحنوها : خري فيه، ومنه
شّب مزوزق مقطوف مـن  ]: من كمام[

  .عوّچ النونّية
على أَثر الدعكة قطف وچّو، : يقولون: ٔقٔطف      

) بالضـاد : العربية(ُمو لونو مقطوف؟ حتريف قضف 
َنُحف ودّق وقّل، واستعماهلم إياها يف اللـون  : مبعىن

جماز، أو سوء فهم املعىن األصلي، أو مـن قطـف   
  .زال املرض لونهأ: املتقدم مبعىن

  
  
  

  .انقطف للمطاوعة: وبنوا منها
  .قطعه: قطمه: عربية :ٔقٔطم      

  .بقطم: وهم يقولون. يقِطم: ومضارعه
  .انقطم للمطاوعة وبنوا منه

  .األقطم: وبنوا الصفة املشبهة منه على األفعل
قطمـه  : مبعىن: م الشيَءويدانيه يف العربية أَت

  .وقطعه
وم، شاهدة قـرب  بسمار مقط]: من كالمهم[

ال : ويقولـون . دنو ودنبو للجحشأمقطومة، قطم 
  .تقطم يل َحكيي أو ْحكاييت

فالن متل البسمار األقطـم  ]: من تشبيهام[
: وأصل هذا املعـىن . ال أسرة له ُيسأل عنها: يريدون

  .بوسعه أن ينفذ يف أموره دون صعوبة
مؤنث : -ويقصر  –القطماء : عربية :الٔقطما      
  .املقطوع: األقطم

رجـع ملعلقتـو القطمـا    ]: من كمام[
  ).عاد إىل شأنه احلقري: يريدون(

  .قاطمه: انظر :ٔقْطٔمه      
أجا الصيف وصـار النـهر   : يقولون :ةالٕقْطۤم      

صار قصريًا كالَقطمة من اَخليط، أي : قطمة، يريدون
  .كاخليط املقطوع

  .القطمات: ومجعوه على
  .القطومة وقطم: انظر

نبات مثره : الُقطن والُقُطن: من العربية :الٕقْطن      
  .خيوط بيض يف جوزة تتشقق

  .األقطان: واجلمع
: وختتلف خيوط القطن طي جوزا طـوالً 

  .واألمريكي طويلها واآلسيوي واإلفريقي قصريها
  .»ةۤلالتۤي«: ويسمون هذه اخليوط

  .وهذه اخليوط حتيط ببذرته طي اجلوزة
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  .يتوبذرته غنية بالز
وهو خفيف يف . ويسمون زيتها الزيت النبايت

  .الطعام يؤثر للقلي
  .ويف حلب معمل للزيوت

  .الَكَسب: وثفل البذر بعد عصره يسمونه
وهذا الَكَسب يكون علفًا جيدًا للـدواب أو  

  .يكون مسادًا جيدًا أو يكون وقودًا جيدًا
ودخلت زراعته مصر يف عهد حممـد علـي   

امل نبايت أورويب، وجلبت باقتراح ع ١٨٢٠باشا سنة
  .خمتلف بذوره من اهلند

ُحّولـت  : وُعززت زراعُته يف سورية حديثًا
معظم األراضي الزراعية لزراعته، وكان حمصوله جيد 

  .اإلنتاج
ولكن سورية لقاء هذا احملصول املغري منيت 

  :بنكبتني
جلبت بذرًا من أمريكا وكان فيه بيوض  -١

  .رة فادحةحشرة السونة فعّرض مومسه خلسا
حفرت له اآلبار لسقايته وكانت هـذه   -٢

 .اآلبار سببًا يف نضوب املياه اجلوفية
القطنة والقطناي : وقالوا يف القطعة من القطن

  .والقطناية
  .القطنات والقطنايات: واجلمع عندهم

أما موطن القطن األصلي فلم يبّت العلم رأيه 
  .على أنه معروف منذ أجيال عريقة يف القدم. فيه

  .وورد ذكره يف التوراة
  .وذكره هريودوس وبلينيوس وأسترابون

 ٤٧٩و ٤٢٠ص ١٠٥وس ٤٨٣ص ٣٤وس ٧٦ص ٣س: انظر املقتطف
  .٥٢٠و

  .٥٤ص ٦٨٩عدد ١٤س: وجملة الثقافة      

  .َقطَنا: ٓقطنٓا، وبالكلدانية: وامسه بالسريانية
  .ٓتونۤك: وبالعربية
  .KONTION: وبالقبطية

  
  

  .CITTINU:وباألثورية
  .COTON: وبالفرنسية
  .COTTON: وباإلنكليزية

: واستمدت امسه اإلسبانية من العربية، فقالت
ALGODON.  

  .ALGODAONN: ومثلها الربتغالية، فقالت
  .صّفاها بالقطنة]: من كالمهم[

  .الدهب األبيض: ولّقبوا القطن حديثًا
واإلسالم لدى التكفني يسّدون منافذ امليـت  

  .َحَسن وهو عمل. التسعة بالقطن
اللـي  . رينَجْني القطن بتشۤا]: من أمثاهلم[

  .ْبلّمو بالقطنة ْبَروحو باحلفنة
عن  ٥١ص ١جـ »وثائق تارخيية عن حلب«يف 
حاكم حلب : الباشا«: ١٧٢٣سنة  ١٩٣صسوڤاجة 

يتقاضى مثن رطل قطن على كل قنطار قطن يرتل يف 
  .»السوق

وحتمل القافالت األموال مـن  «: ٦٦صويف 
داد واملوصل وديار بكر والبصرة ومنها حلب إىل بغ

املواد القطنية إىل محاة وكّلز والباب وديـار بكـر   
  .»جيكهومالطية وِبَر

قّطن اخلبز وقّطـن املخلـل،   : يقولون :ٔقطّٔن      
صار فيه عفن منظره كمنظر القطن، بنـوا  : يريدون

  .على فّعل من القطن
: اَنه أو قطَنـه قاداَنه أو قات: من التركية :ةۤنالٔقٔط      

احلصان اري اجلسيم اهليكل، ويف احلرب العامليـة  
  .مسوا احلصان اإلنكليزي قطنة، ومثله الفرنسي بعده

  .القطنات: ومجعوه على
فالن أو فالنة متل القطنـة  ]: من تشبيهام[

  ).واجلامع اجلسامة(
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 فاتٓو ْقطوع الزم بقا: يقولون :الْقطوع      
مصدر قطع عليه : الُقطوع: بيةيدبح دبيحة، من العر

لّونه عليه ضروبًا، وهم يستعملوا مبعـىن  : العذاَب
  .اَخلَطر
ر اأجا الشتا وصـار النـه  : يقولون :ةّطوۤمالٔق      

  .انظرها  .قّطومة، بنوا على فّعولة للتصغري من القطمة

  .القّطومات :ومجعوها على
قّطومة مكنسـة، وعـم بكتـب    : ويقولون
  .اصبقّطومة قلم رص

حب نبايت اسـتعمل يف الطـب   : بزر ٔقطونا      
  .قطوَنا: وٓنا، ويف الكلدانيةَقُط: من السريانية: القدمي

  .حشيشة الرباغيث: وتسميه العربية أيضًا
فّران حارتنـا مـا عنـدو    : يقولون :الْقطيط      
أخد أجرة طشت حلم بعجني ورقة، وزيادة : وجدان

طيط الفـرن،  ق: عن هاملبلغ نسف مخس قراص قال
  .النصيب املفروز): العربية: (لعلها تصغري الِقّط

اإلبل و الطائفة من الغنم والبقر: عربية: ألقطيع      
  .واملاعز واجلاموس
  .الُقطعان، وهم رّدوا: واجلمع

  .ذا املعىن »املنت«ومل يذكرها يف 
واستمدت الربتغالية القطيع مـن العربيـة،   

  .ALCATEIA: فقالت
قطيٓعا : من الغنم وحنوه يف السريانيةوالقطيع 

  .قطيَعا: ويف الكلدانية
قطيعة ومسّلة رفيعة، يريدون : يقولون: الٔقطئعة      

  .اهلجران
  .»املنت«مل يذكرها يف 

: مـن التركيـة  ]: من مسـاّبهم [ :ٕقّظ الٕقرد      
  يدعو عليه أن  الذئب،: »قورت«األمحر، و : »قزل«
  
  
  
  

  .امللوث فمه بالدم رسه الذئب الضاريتيف
 »قورد«حتريف  »القرد«والصحيح عندنا أن 

احلشرة الـيت تنشـب يف   : التركية مبعىن القراد هذه
  .الدواب فتمتص دمها

  .ويالحظ قرب لفظها يف التركية من العربية
كما يالحظ أنه جعل املشتوم دابـة ودعـا   

  .عليها ذا الفنا
 »قـزل قـورد  «بــ  : ويشتم أو يزجر ا

واألرمن والتركمان، كلهم مع عرب سورية  األكراد
  .تركية، السيما تركية األناضولالاستمدوها من 

هالولد صرعنا وعّجز مسانا وهّوه : يقولون:ٔقٔعا      
  .ْقَعا: صرخ، ويف الكلدانية: قعٓا: من السريانية: بقعي
العربيـة   »قعـد «بنوا على فّعالة من  :ةالقّعاۤد      

  .انظرها  .ومسوا ا النونّية

  .القّعادات: ومجعوها على
اجللوس : كان واقفًا فجلس، وقيل: عربيه :ٔقٔعد      

: عن ضجعة أو سجود، والقعودعن قيام، عن حااجته
  .تأخر

  .الُقعود، وهم سّكنوا: ومصدره
  .انقعد للمطاوعة: وبنوا منها

 ت محاتا تعّدلال وتصّفقعۤد: أيت مبعىن صاروي
  .الكّنة جوقمتاقامت : قام: لال، ومثلها

: واستعملوا القعود جمازًا مبعىن تـرك العمـل  
  .القعود ما بطعمي خبز
  .ْقٔعد، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

لـيس  : ي، يريـدون ۤعموقۤا: واليهود يقولون
  :فيه ظاهرتان »موقاعي«حاضرًا، ويرى اإلسالم أن 
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يومهون السائل عن صاحب البيت أنـه   -١
مثًال، لئال يتعدَّى على البيت ومن موجود لكنه نائم 

  .فيه
 ).كذا(حيذفون الدال نكاية بدال حممد  -٢
قعد يسبنا، بترو الليلة عالّربية ]: من كالمهم[

نعّبي بّطاتنا وبعدا نقعد على سارينا؟ شي قامي شـي  
  .قاعد، اقعود يف أدَبك

وإذا أرادوا التخلص من شطط صيب أرسلوه 
عطيين ّمحص القعود : إىل قريب وأوصوه أن يقول له

  .أو دبس امسكين، فيستبقيه عنده مدة
. قاعد على نار وعم بستّناه]: من استعارام[

فالن حط احلـزن يف  . اقعود يف الشمس جبيك الفّي
  .اجلرن وقعد عليه

. وراسي وراسو: قعدت معو]: من كنايام[
  .أهل إدلب ما بقوموا إال ْبَجَمل وما بقعدوا إال جبمل

إن قعد ما ببّين وان قام مـا  ]: اممن كم[
. قاعدين يف الشمس وبعّدوا حالن ْحواصـيد . بزّين

: يريدون(نسييت ملا تقعدي يف العتبة وّوي بالقصبة 
. فالن من كترة اشغالو قعد بّطال). أيام كنت خادمة

  .اقعدي بعّشك ليجي حدا يكّشك
. القامي بْرغيف والقاعد برغيف]: من أمثاهلم[
ألن الليل فيـه  (بعد العشا ما يف ْقعود : ودسعد السع

  ).قصري
ال تقعد شرقي املزبلة بعميك ]: من حكمهم[

  .ما فّيا وال تصاحب الندل بيعطيك ما فّيا
حبسه، وهم يسـتعملوا  : قّعده: عربية: ٔقّعد      

  .مبعىن أقعده: جعله يقعد أي: مبعىن
قّعدو على جرنو، وقّعـدو أبـوه   : ويقولون

  .ا قّعدو يف مدرستناوبعد. أجري
  
  
  
  

  .ُكّلف أن يقعد: ْتقّعد، مبعىن: ويقولون
  .اية أسفل الشيء، الَغْور: عربية :الٔقْعر      

  .الُقعور، وهم سّكنوا: واجلمع
قعر اجلب وقعر النهر وقعر البحـر  : يقولون

  .وقعر الصخرة وقعر احلّلة
من قرى حلب يف اعـزاز، مـن    :ٔقْعر كلبني      
بئر الكالب، كما يـرى األب  : قعر كلبني: األرامية

  .١٩١ص ٣٨س :أرملة يف املشرق

قمـع  : أا مبعىن: ٨٨صويرى األب شلحت 
  .الكالب

ومل يذكر . خالف احملّدب: املقّعر: عربية :ٔقعّٔر      
  .»املنت«هذا املعىن 
تشـّدق فيـه   : قّعر يف كالمه]: ومن ااز[

  .وتكلم بأقصى حلقه
  .انظرها  .عشگأو  :ٔقٔعش      

عم بتقعور املـرا الباجنـان أو   : يقولون :ٔقْعٔور      
الكوسا أو القرع بّدا تطبخ حمشي، حتريـف قـّوره   

  .قطع من وسطه خرقًا مستديرًا): العربية(
خشبة مقعورة، وكانوا يستعملون : ويقولون

كرسـي  : يف الوالدة الكرسي املقعـور ويسـمونه  
  .الوالدة

  .تقعور للمطاوعة: وبنوا
  .*نص مرا مقعورة]: من كمام[

غوة على وجـه  رتطلقها محاة على ال :الٔقْعوة      
قش القعوة ماللحمة : الطبيخ وهو على النار، يقولون

  .املسلوقة، متا تزنخ
  .رغوة القهوة أيضًا: والقعوة

  .ومل جند للقعوة أصًال
أنته قفيت واشتغل اللغط، بنوا : يقولون :ٔقّف      

  .لقفا التاليةالفعل من ا
        

                                                
 .بالطنجرة: ... ويضيفون - *
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عم بقّف من بردو، حتريف : يقولون: ٔقّف  
  .ارتعد): العربية(قفقف من برده 
) يـذكر ويؤنـث  (مؤخر العنق : عربية :قفا
  .ظهرها: وقفا األكمة

ويرى األب أنستاس الكرملي أن القفا مـن  
  .KEPHALÉ: اليونانية

  .َقْفَيا: ٓقْفيٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .وهم أمالوا... األقِفية و: عواجلم

قفا الرغيف وقفا القنبـاز وقفـا   : وهم قالوا
  .والچيت إلو وّچ وإلو قفا. الدست وقفا اإليد
من عجلتو لبس القميص واجلـراب  : يقولون

  .على قفاهن
دارلو قفاه، عطاه قفـاه، حكـى   : ويقولون

  .بقفاه، باس إيدو وّچ وقفا
  .فالن وّچو متل قفاه]: من توريام[
إن مـا  : جارك متل أخاك]: من تشبيهام[

: وّچ متل قفا السـاعة . شاف وّچك بشوف قفاك
  ).يلمع(

ويل عليكـي اللـك وّچ   ]: من كمام[
يف الوّچ ْمرايـة ويف القفـا صـرماية    . واللك قفا

يف  –على لفظ يـدانيها   –وسادت هذه التهكمة (
سورية ولبنان والعراق ومصر واجلزائـر والكويـت   

  .بالوّچ خّية وبالقفا حّية). وتونس
احلكي بالوّچ قـوة وبالقفـا   ]: من أمثاهلم[

تعـريص  . الدين بّدو وفـا ! يا عريض القفا. ْمرّوة
  .القاضي بقفاه

  الكيل  أخذ املسألة على قفا]: من استعارام[
  
  
  
  
  

  

  .وّچو بيعطى وقفاه بستعِطي). أي مل يعتّد باألمر(
ـ ]: ويعتقدون[ ون إذا رجف لسان اللمبة بك

الناس عم حبكوا بقفا حدا أو بتكون اللمبـة عـم   
من شان ما يأثر السحر فيـك  . بتحكي مع املاليكة

حـرام تكـون   . البيس تيابك الداخلية على قفاهـا 
  .الصرماية مقلوبة على قفاها

أطلقوها على السلة الكبرية تكـون   :الٔقّفاعة      
ما يتخذ : الُقّفاعة: من العربيةبشكل خمروطي ناقص، 

  .من جريد النخل
  .الُقّفاعات، وهم رّدوا: واجلمع

بقفر عالشعرة، من : فالن ذكي: يقولون :ٔقٔفر      
تتبعه واقتفاه ليعلَم مسري قـوم أو  : قفر األَثر: العربية

أحد، وهذا يتطلب ذكاء ومعرفة، لـذا اسـتعملوها   
  .مبعىن تبّين األشياَء وعرفها بذكائه

  .انقفر للمطاوعة: وبنوا منها
بتطليعـة  التحّري جابوا املتهمني و: قولوني

  .وحدة قفروا ارم بذكاهن
الزيتون يف آدار بقفـرو ابـن   ]: من أمثاهلم[

  .الكار ويف نيسان بقفرو كل إنسان
األرض قفرا نفرا مافّيا حشيشة : يقولون :الٔقفرا      

حتريف الَقْفرة مـن  ): أي حشيشة اخلضرا(اخلضرا 
منها، املفازة ال ماء فيها وال  اخلالء): العربية(األرض 

  .نبات وال ناس
  .األرض قفرا نفرا واملزار ْبعيد]: من أمثاهلم[

  .وثب: قفز الغزال: عربية :قفز      
  .بقفز: يقِفز، وهم يقولون: ومضارعه
  .انقفز للمطاوعة: وبنوا منها

  .وثب بعجلة: أَفَز: ويدانيها يف العربية
  .الوثبة: ةالَقّز: كما يدانيها يف العربية
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ز وقفـط، ويف  ْقـٔوز ؤقـوۤ  : ويف السريانية
  .ْقٔوز ؤقٔوز وقفط: الكلدانية

  .ٔقٔفص: ويف العربية
القفـز  : ومن مصطلح الرياضيني احلـديث 

  .العايل، القفز الطويل، القفز بالعصا
 ى فّعل من قفز الالزم ملعىن جعلـه بنوا عل :ٔقفَّز      
  .يقفز

  .عّشرناجينا لنقّفز ]: من كمام[
فالن رّبى قفش ودقن وصاير : يقولون :الٔقْفش      

مصدر قَفش الشيء مجعه : القْفش: متل الغول، عربية
مبعـىن شـعر الـرأس     وأخذه، وهم استعملوه امسًا

  .الطويل
  .اقفاش وْقفوش وْقفوشة: ومجعوه على

بالسـني  (فالنـًا   َقَفـسَ : ويدانيه يف العربية
  .فًالأخذ بشعره وجذبه ُس): املهملة

  .َنَفش قْفشو: يقولون
: ش وْبٕزّت، يريـدون عم بقٓف: يقولون :ٔقَفش      

: قفـش : يلّفق كالمه ويلقيه دون تثّبت، من العربية
  .مجع

: صار مقفوش بني الناس، يريدون: ويقولون
  .أنه خجل، جماز من معىن التجمع

  .انقفش للمطاوعة: وبنوا منها
وهم أطلقوا، عن  حمبس الطري،: عربية :الٔقٔفص      

  .قفس: الفارسية
  .الْقفاص: األقفاص، وهم قالوا: واجلمع
قفص موز، يريـدون وعـاءه ذا   : ويقولون

  .اجلدران اليت من قضبان يشبه القفص
كما يسمون الفراغ يف النسيج مل يدخل فيه 

القفص، ألن فيه فراغًا ضـّيقًا  : خيط السدى عمدًا
  .كفراغ ما بني قضبان القفص

  .الَقَفز: مي القفصوتطوان تس
  .ٔقفَسا: ٔقْفٓسا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  

  .CAPSUSو CAPSU :ويف الرومية
  .CAPSAو CAPSUS: ويف الالتينية
  .GABBIA: ويف اإليطالية
  .CHASSEو CAGE: ويف الفرنسية
  .KAEFIG: ويف اجلرمانية
  .ٔقٔفص ؤقٔفس: ويف التركية
  .قفس: ويف الكردية

مانية القفص مـن التركيـة،   واستمدت الرو
  .CAFAS: فقالت

  .KAVEZ: ومثلها القرواطية، فقالت
  .KAFACI: فقالت: ومثلها اليونانية احلديثة

  .من ضعفو صار قفص عضام: يقولون
  .هوا ْمعّبا بقفص]: من استعارام[
القفص اجلميل مـا ْبطعمـي   ]: من أمثاهلم[
  .العصفور

نوا الفعل على ب: بيت ْمقّفص: يقولون :ٔقفّٔص      
  .فّعل من القفص، أي يشبهه َوَهنًا

  .تقّفص مطاوعًا: وبنوا منها
اللباس الرمسـي  : قفتان: من التركية :الٕقفطان      

: يلبس مبناسبات، ولباس النسـاء، عـن الفارسـية   
  .ما يلبس حتت الدروع: خْفتان
علي بن يوسف، كان يلقب بالوزير  :الِقفطي      

أّلف يف التـاريخ وغـريه،   األكرم، سكن حلب، و
وتوىل قضاءها، كان ّمجاعًا للكتب ال حيب سـواها،  

  .ه٦٤٦مات حبلب سنة
: قَفَعه: قفع قليب مّنو، من العربية: يقولون :ٔقَفع      

  .صرفه عما أراد، منعه
قّفعه : قّفع جسدو ماملرض، عربية:يقولون :ٔقّفع      
  .قّبضه وشّنجه: الربد
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  .وهم أطلقوا الربد
  .ْتقّفع مطاوعًا له: بنواو

ـ  : ويقولون ت معـو،  معلمنا اجلديـد قّفۤع
  .ثارت أعصابه: يريدون
  .ارتعد من الربد: عربية :ٔقْفٔقف      
  .قّف: انظر

عرايا ْمقفْقفـني جـابوا   : ومن أمثال مصر
  .بعشاهم يامسني

سافر القفل وفيه مخسـميت  : يقولون :الٔقفل      
ىن الرجوع، ويستعمل مصدر مبع: الَقْفل: عربية: مجل

  .انظرها.  أيضًا للذهاب، وهم استعملوه مبعىن القافلة
  .ال تعلمو ْبعلمك وبعّلم قفل: يقولون

ـ  »وثائق تارخيية عن حلب«يف   ١٠٨ص ٣جـ
انضرب قفل «: »يومية نّعوم خباش«عن  ١٨٤٦سنة

وقتل واحـد، وواحـد    مجل راح فيه، ١٥٠بغداد 
س عـريس وعـرو  : يني حللـب يهودي ومرتو جا

روحــوا : شــّلحوهم، واشــتكوا للباشــا، قــال
  .»حصلوهم

) لعربيـة ا(حتريف أقفل الباَب أو قّفلـه   :ٔقَفل      
جعل عليه قفًال، وهم يستعملوا مبعىن حـرك  : مبعىن

على قفله مفتاَحه ليخرج لسانه فيمنع الباب مـن أن  
  .يفتح

ومؤلفو عثرات األقالم نبهوا قـدميًا أنـه ال   
  .بل ُمقَفل الباب مقفول: يقال

  .انقفل للمطاوعة: وبنوا
حديد ُيغَلـق بـه   : الُقفل: من العربية :فلالٕق      

  .كوپله: الباب، وهم أطلقوا احلديد، عن الفارسية
الْقفال : األقفال والُقفول، وهم قالوا: واجلمع

  .والْقفول والقفولة
  وقفل منر،  ،-انظر جوزة  –قفل جوزة : ويقولون

  
  
  

  .القفل وقفل خشب، ولسان
  .قوفال: قوْفٓلا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .القفل عإبن احلالل: ويقولون
إن كان ولَدك خبري حّطو حتت ]: من أمثاهلم[
  .سبع ْقفال

يل على الراس، مث ويداوون الصداع بشّد مند
ه مفتاح بيت قبلي ويديرونه فيشـتد  يدخلون يف ثنايا

  .أقفلوهالشد، يزعمون أن الراس كان مفتوحًا و
متصلة : حواجبو ْمقّفلة، يريدون: يقولون :ٔقّفل      

عضها، بنوا على فّعل من القفل مبعـىن اتصـلت   بب
  .اتصاَل لسان القفل مبا يدخل فيه

اصطالح موسيقي بصيغة اسم الواحدة  :ةالٔقفۤل      
عندهم مبعىن قرار الغناء، صاغها األتراك مـن قفـل   

كما تقـدم،   عربية َقَفلوال تقول ال –انظرها  –القفل 
  .عىن اختتام جزء من الغناءولكنهم هكذا اصطلحوا مل

وحلب استمدا من األتراك ووزعتها علـى  
  .موسيقيي البالد العربية

ونقلها املغين املصري عبده احلمويل من حلب 
  .إىل مصر

والقفلة يف الغناء العريب جملى نعومة احلنجرة 
  .ومصّب الفّن

  .ْفالتالق: وجيمعوا على
شبه : -مثلثة القاف  –القّفة : من العربية :ةالٕقفّۤ      

جيتىن فيه ) ورق النخل: أي(ِزنبيل صغري من خوص 
  .COPHINUS: الرطب، وهم أطلقوا، عن الالتينية

  .الُقَفف، وهم رّدوا: واجلمع
  .قوَفا: قوفٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
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  .َفهۤق: ويف العربية
  .كوَفة :ويف التركية

: واستمدا الربتغالية من العربيـة، فقالـت  
ALCOFA.  

الشجرة اليابسـة والقرعـة   : وأصل معناها
  .اليابسة

شيخ كأنه ٔقّفـة، وقّفـت   : »األساس«ويف 
  .يبست، والَقفاف واجلَفاف مبعىن واحد: الشجرة

نبـات دقيـق   : (ويتخذون القّفة من األَسل
ب أو من أو من الليف أو من القّن) األغصان طويلها

  ....القصب
وكانت قففهم غالبًا القصبّية، يا عـيين مـا   
أحالها، مدّورة ومن ّمتا مكفوفة، فوقا قوس اإليـد  
املكفوف؟ وبتمشي على أزغر لقصبا املكّور كـان  

الضيعجي حللب البيض وغريو، : جييب الضيعجي فّيا
  .وكان احلليب ينتعا عبكرا ووينك يا سوق

  .بريةك »العرب عرب«وكانت قّفة 
  .العرب عرب: انظر

وحديثًا يتخـذوا مـن الكاوتشـوك أو    
البالستيك وجيعلون منها أكياسًا كبرية، فانزوت قّفة 

  .القصب أو كادت
اهللا مابدندل بالقّفـة، حمبـة   ]: من أمثاهلم[

  .فف ما بتعبِّي ٕقففالٕش
] ممنـ ]: كما ي حطِّي حّقا عالدّفة، بتج

ّفة تـني، كانـت يف   عدمي ووقع يف ق. اللحمة بالقّفة
  .الداشورة صارال قّفة وعصفورة

  .قاعد متل قّفة اَهلّم]: من تشبيهام[
وعاء طلع النخل : القّفور: من العربية :الٔقّفؤرة      

والطيب، وهم قالوها بتاء الواحـدة مبعـىن القّفـة    
  .الصغرية

  
  
  

  .القّفورات: ومجعوها على
  .الِزنبيل: والقفري يف العربية

يوم الغيمانة بتفرح الكسالنة ]: ماممن ك[
لّسا بكريانه، بتاكل قّفورة خبـز  : بتنام بتنام وبتقول

  .لّساين جوعانة: وبتقول
ما شفت وّچو شفت قفوتو، : يقولون :ةالٔقْفۤو      

مـؤخر  ): العربية(مبّين عليه أخو أختو، حتريف القفا
  .العنق، وهم استعملوها مبعىن اخللف من كل شيء

  .القْفوات: ا علىومجعوه
  .ضّد كرب: ضّد كثر، وجمازًا: عربية :ٔقّل      
  .القّلة وقّلل والقليل: انظر

  .قّل، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
  .قل: ويف العربية

قّل الّدين، قّل الَشَرف، قـل  ]: من كالمهم[
  .اخلري

  .البطلع من دارو بقّل مقدارو]: من أمثاهلم[
  .أنضجه يف اِملقلى: قال اللحم: ةعربي :ٔقَال      

  .انظرها وقّلى وتقّلى  .انقلى للمطاوعة: وبنوا منه

  .ْقَال: ، ويف الكلدانيةيف السريانية ْقٓالو
حلم مقلي، بـيض مقلـي،   ]: من كالمهم[

َسَمك مقلي، لفت مقلي، قرنبيط مقلـي، باجنـان   
  .مقلي، كوسا مقلي

 ال قدرك بغلي وال مقاليَتك]: من كمام[
  .بتقلي وأنا عّديت عليك من قلة عقلي

بنوا علـى  قّلى البيض بالزبدة، : يقولون :ٔقّلى      
  .فّعل من قال املتقدمة للمبالغة يف معناها

  .تقّلى مطاوعًا هلا: وبنوا
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من : -ويقصر  –القّالء : عربية :الٔقّال      
  .يقلي

  .القّالية: وجيمعونه على
كّباسة ! ا لفتقّالية ي]: ينادي بياع اللفت[

  !يا لفت
: القّاليـة أيضـًا، ومجعهـا   : ومؤنث القّال

  .القّاليات
  .مبالغة يف القاِلب: عربية :الٔقّالب      

ومن طيور الكّشة طيور تقلب وهي طـائرة  
الچخچـريل واملوصـلي   : بـة، منـها  تسمى بالقّال

  .قطفواأل
علم على أرض تقـع يف  : ٔقّالبات خانطومان      

وخانطومان، مسيت بالقّالبات من  الطريق بني حلب
حّوله عن وجهـه، وطبيعـة   ): العربية(قلب الشيء 

  .األرض فيها هذا التحويل
وّچ متل قّالبات خانطومان ]: من تشبيهام[

  ).فيه نتوءات وأخاديد: يريدون(
أطلقوها على كل ماينقلب أو يقلب،  :ةالقّالۤب      

  :منها مايلي
ل حمـور  ضرب من األراجيح يدور حو -١

وبذا تدور مقاعده معه ويصبح الراكـب العلـوي   
  .سفليًا ويتقلب

  .تنصب القّالبة يف العيدين
  .ّالبةگالدهر دوالب واألّيام ]: من شعرهم[
وأطلقوا القّالبة على املفتـاح يقلـب    -٢

  .سقاطة الباب
العصا : القّالبة: ويف مصطلح الصرماياتية -٣

ي يف الصرماي امللساء الطويلة يدخلها صانع الصرام
 .بعد أن خييطها على قفاها ويقلبها على وجهها

  .القّالبات: وكل ماتقدم جيمع على
  
  

ما جعل يف العنق : الِقالَدة: من العربية :ةالْقالۤد      
  .من احللي

القاليـد  : القالِئد، وهـم قـالوا  : واجلمع
  .والْقالدات

ْقالدة كعك للمنظوم منه يف خيط : ويقولون
  .ةعلى االستعار

جيعل إيَدك ْقـالدة  ]: من دعائهم على فالن[
تنكسر يده وتربط مبنديل حيملـها  : لرقبَتك، يريدون

  .على رقبته، فهي كناية
: يريـدون . ال يا قّالش ال : يقولون :الٔقّالش      
الذي ال ميلك شيئًا، الصغري : القّالش: عربية: احلرامي
  .*املتقبض
  .قلش وكلش: انظر

: فالن ْمعّلم قالال]: من كمام[ :الم ٔقالْمعلّۤ      
رة قاللة يف حـّي  أصله اسم معمار من أس: او قالله

–البّنـاء  : أي: معّلم سلطان: ميدّية، وْمعّلم أياحل

وكان هذا املعمار ثقة عند اإلسالم وغريهـم   –انظرها
  .يوكل إليه تقدير البيوت وما إليها

، فغدا »قاللة«وسبب التهكم أوحى به كلمة 
عد موته وجهل الناس إياه مظلومًا يف ذكر امسه هذا ب

مع «مبعىن  »آالي إيله«: الذي يقرب اللفظ التركي
  .»بالسخرية واهلزء«أو  »املزح

ال أزال أذكـره، وآخـر   : حدثين من يعرفه
قصري أمسر يلبس قبّيعة عجمّية : ١٩١٨عهدي به سنة

يلف عليها املنديل ويلبس القمباز من الصاية املسماة 
ند العبد، يزّنر وسطه بشالة عتيقة بالية، ويتدىل من ز

  .حتت القمباز شرواله األبيض
اعتزنا لقالٔلة وقالٔلة أـدل  ]: من كمام[
  .الْرجألة

                                                
 .وفي حلب بيت قالّش - *
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عـالقالمي  ]: ينادي بياع اخليار[ :ميالْقۤال
  .يريد أن خياره رفيع! ياخيار

ْقالم املـّال ياخيـار   : ويف العراق ينادي عليه
الم الشيخ الذي يعّلم الكتابـة، وهـي   أق: يريدون(

  ).كانت من القصب األسود الرفيع
ويدانيه يف اإلمالة لدى النسبة إىل مامل يكـن  

  .مماًال حنو قضيمايت وكنيفايت
اِملثقب يثقب : قالغوز: من التركية :ووزالٔقٔال      

  .احلديد ثقبًا مسننًا لولبيًا ليدخل فيه الربغي
  .ووظقال)) الوسيط((ورمسها يف 

ـ  ٤٥الد: ويف جملة امع العلمي العريب  ٢جـ

  .»مسمار ملولب): بواو واحدة(قالوظ «: ٣٧٢ص
ومسوا اخلط الناتئ امللولب طي البنـدقيات  

  .قالووز: مهمته دفع القذائف بعنف، مسوه
قْلَوز قطعة احلديد، : ووز فعلوبنوا من القال

  .مبعىن ثقبها بالقالووز
  .ةلوۤزاْملقلٔوز والق: وقالوا

  .تقلوز للمطاوعة: وبنوا منه الفعل
  .ذكر هذا الفعل بالظاء »الوسيط«و

الِقلَِّية عن السريانية عـن   :من العربية :ةۤيّۤ الٕقال      
اخللوة، واليونانيـة  : CELLA: نانية، عن الالتينيةاليو

حجرة الناسك وسكن األسـقف  : استعملتها مبعىن
  .والصومعة

بناء كالدير، : ة القسقّالي: ويف معجم البلدان
اسم رجل، وكانت بظاهر احلرية، وفيهـا  : والقس

  :يقول الشرواين
  خليلّي من تيم وعجل هديتما

  ّث الكاس يومي إىل أمِسأضيفا حب                   
  وإن أنتما حييتماين حتية

  فال تعُدوا رحيان قّالية القسِّ                     
  .ياتالقاليل والقّال: ومجعوها على

  
  

  .الصومعة: الِكّلة: ويدانيها يف العربية
 يبكشعر أ: القّالية يف الشعر العريبووقعت 

  .كر اخلوارزمي والسري والرّفاء والتعاويذيب
  .قليتا: ٔقليتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

للبطريرك مار أغناطيوس : جم العربيةاانظر كتاب األلفاظ السريانية يف املع
  .١٤٥ص: ول برصومأفرام األ

  .٣٠٧ص ٣٦س: وجملة املشرق      
  .للشابشيت يف فهارسه »الديارات«وكتاب       
  .للعمري يف فهارسه »مسالك األبصار«وكتاب       

العضو النابض يف اجلانب األيسر : عربية :القلب      
  .من الصدر مهمته دفع الدم وتوزيعه على اجلسم

  .وشكله صنوبري
  مى بأنه جهاز التفكري قـالوا  والعتقاد القدا

قليب حببك، وَبوّدو مـن جـّوات   : -وال يزالون  –
وقلبـك  ! قليب، وقلبك دليلك، وياأرباب القلـوب 

وقلبو طّيب، وقلبو ْرقيق، ورّق قلبو، ومن ... قاسي
  .رّقيت قلبو مسح لو، سحب آه من صماصيم قلبو

واستعملوا القلب أيضًا أسوة بالعربية يف معىن 
ـ    : الوسط ا قلب اجلـيش، يف قلـب احلداجـة خّب
  .مصرياتو

أجود القّنب : القلب: ويف اصطالح احلّبالني
  .املمشط

الُقلـوب، وهـم   : واجلمع يف كل ما تقدم
  .سّكنوا

  .اللب والفؤاد: ويرادف القلب
  .بالقلۤي: ومصغره

  .١١٥ص ٢جـ: انظر اية األرب للنويري

: ورديـة األواستمدت التركية والفارسـية و 
  .قلب

: استمدت األلبانية القلب مـن التركيـة  و
KALLP.  

واستعملت القلوب يف العهد األيويب للبـاب  
  ...الفستق وغريه من جوز ولوز وصنوبر و
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  .القلوبات: وحديثًا مجعوا القلوب على
  .الفستق: انظر

واسـتعمل  : ٨٧ص »املوسوعة التيمورية«ويف 
للـب   »قلوب« ٤٢٥ص ١جـ »خططه«املقريزي يف 

  .ي يؤكلالفستق الذ
وينادي بّياع اجلوز األخضر املقشور املنقوع [
  !قلبك أبيض، يا قليب اجلوز]: يف املاء

ما خبّلي عالقلب نار، ]: وينادي بياع اخليار[
  !يا خيار

اشتراهن بقلب بعضن، مو ]: ومن كالمهم[
من كل قلبو عم حبكي، بشتغل بقلب ورب، بـّرد  

ي قلَبـك،  قلبو، غّط عليه قلبو، كّلن بفرد قلب، قوِّ
، قلبو نضيف، قلبو )يريدون معدته(عم بوجعين قليب 
بك جميدي وربـع، مـا   لنة، يف قأسود، يف قلبك دۤي

كبسين قليب أساوّيا، عم بضحك يف قلبو، هنا علـى  
َبك، ال ختّلي قلب أّمك يتقل عليك، قلَبك أو على ْقلۤي

  .تّقالة: انظر  .كو ما بتشوف خري َحبياَتك، َقَلب تّقالتني

إذا حبس املطر وغال القمح مث نزل املطـر  و
على قلوب حمتكري : أي(هرِّي على قلوبن : صاحوا
  ).احلبوب

أو باليا (هادا مابفهم بالعيين بالقليب : ويقولون
، هادا مابفهم ومـا حبتـرم إال بـاللّط    )عيين يا قليب
  .والصرماي
املعىن بقلب . املْؤمن قلبو دليلو]: من أمثاهلم[
لكلمة يف القلب جترح وال تطلع لـّربا  خّلي ا. الشاعر
ال العني تشوف وال القلب . الْقلوب شواهد. تفضح
ويف كتـاب       ...) (ال العني تقشـع وال  : أو(حيَزن 

ومن غاب عن  ٤٢ص. البن مشس اخلالفة »اآلداب«
العني فقد غاب عن القلب، وأورد املثل ابن سودون 

سـحر  «، وأورده يف ١٢٣ص. »مضحك العبوس«يف 
   قليب على ولدي وقلب ولدي). ١٢٣ص »العيون

  

حـط  . القلب دّكان كل واحد إلو مكان. عاحلجر
العني بتشـوف  . إيَدك على قلَبك اللي بتحّبو ْبحّبك

. ْحريران بقلبـو نـريان  . ألوف والقلب َوى واحد
. كل من حبيبو َملو قلبو. ساعة لرّبك وساعة لقلبك

الفقر بعِمـي  . يلاللي ْبَقلب أم حسني بتحلم فيه بالل
ال . الكلمة املا بّدا تنفد حسرة بقلب القايال. القلب

صاحب . تقول يل وال َبقول لك اسآل قلبك ْبدّلك
تنني بقلـب واحـد   ...) بالو: أو(املال قلبو تعبان 

الشي . الببعد عن العني ببعد عن القلب. بياخدو َبَلد
 انظر شرحه يف.  ماهو ّر الورق القلب من جّوا احترق

س رّبي الكوّيس س مو اللي خلقٓو كويّۤالكويّۤ .احتـرق 
قبل ما تشـوفو  : مايف أحلى مالولد. اللي حّبو قليب

  .العني شافو القلب
نا أهـًال وسـهًال   البجي لۤي]: من كمام[

والقلب إلو هّزاز واملاجبي ال أهـًال وال سـهًال وال   
فٓتو شو. ما هي رّمانة الْقلوب َمْليانة. القلب إلو معتاز

لوال عميان القلوب ما . بالدرب وال حسرة بالقلب
. ه أما القلب خرابالزند زند أخو فاۤت. بتنفق السلع

نيين نـيين اهللا  . عجرا بقليب وال مستوّية بقلب غريي
هاإلنسان رّبى علـى  . يبعت أعمى القلب يشتريين

قلـيب مـالعّجور   . البْكتر مالو بقَسى قلبو. قليب دبلة
  .منجور

التّم . مالقلب للقلب ساْقية]: اراممن استع[
  .الْعتاب صابون القلب. ع أما القلب حابورةۤمجۤا

  .عم بيعمال وقلبو بكّفو]: من كنايام[
ضربة جلييب وسكرة لقلـييب  ]: من توريام[

واحـدة الضـرب واملعـىن    : املعىن القريب للضربة(
متل العنكبوت ببين بيتو ). االستيالء على مال: البعيد
  .قلبو متل طني الشتا. قلبومن 
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قلبو تعبان : متل بغل املدار]: من تشبيهام[
  .وبيضاتو ْمغّبرة

الَفَرج بطلـع مـن قلـب    ]: من حكمهم[
  .ضيقال

ما ينشوى  –شوينا معالق ]: من متچكام[
  .ْلكن قلب على غاِلي

إذا عّدت مرا حلوة من ]: من كتاب اللباد[
ّيا ولد إلـو غّطـة   فوق املي اللي خّسلوا فّيا امليت جب

  .قلب
طحني بصري بقلبـو   البسّف]: من اعقادهم[

  .دود
  :ومن شعر مالطة

  تا قليب ساَفر             ليلي واري نبكيح حبيب
بني املضـاف واملضـاف إليـه،        DEتقابل  »تا«(
مبعىن أبكيه أنا، إذ يستعملون نون املضارعة  »نبكيح«

مكـان هـاء   للمتكلم الواحد، واحلاء جتيء عندهم 
  .»الغائب
أطلقوها على اجلزء الوسـطي   :ةيۤلگقلب األر      
بني الرأس والشيشة، وهو أنبوب طويل يـزّين  : منها

بأقراص من اخلارج ناتئة يتخذ غالبًا من النحـاس أو  
  .من اخلشب خيرطه اخلراط

  .يلگقلوب األرا: ومجعوه على
حّوله عن وجهـه،  : قلب الشيء: عربية :ٔقّلب      
قلب عاحليط، : له ظهرًا لبطن، وهم يقولون أيضًاحّو

كما استعملوا . اعتاله ونزل من طرفه الثاين: يريدون
  .قلبت الدوايي، وقلب عن البيعة كّال: قلب الزمًا

  .انقلب مطاوعًا له: وبنوا
  .انظر قلب واملقلوبة

  .قَلب، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
نٓتو مقلوبـة،  َقَلب ّمسو، سح]: من كالمهم[

  قلب  ت معدتو، عوى الكلب باملقلوب،قلۤب
  

الصرمايايت الصرماي، قلب البطة على ّمتـو، قلـب   
  .السّقاطة بالقّالبة، قلب الصفحة

: خّلينا نقلب صفحة، يريدون: واستمدوا من الغرب(
، قلب فيه وّچو أو خلقتـو، هـادا   )تغيري املوضوع

ـ : يريدون(شيطان مقلوب أو عفريت مقلوب  ّول حم
قرد مقلوب، الس مسع باْملصيبة وقلب ) إىل إنسان

من فرح لعزا، قلب عقلو أو رأيو أو فكرو، قلب يف 
كالمو، قلب احلرامي عاحلوش، قلبوا البيت فوقـاين  

  ).ضربة بقفا الكف: أي(حتتاين، عطاه مقلوبة 
ينادي بّياع املهلبّيـة أو  ]: من نداء باعتهم[
  .عجوز بتقلب صبّيةمهلبّية بتاكال ال: امللبنية

ميسـخك رب  : قالوا للقرد]: من كمام[
عصفور حبمـرتني  . إي بقلبين غزال: العاملني قال لن

أش كّني خرطـو اخلـّراط   . بقلب بالنهار ألف قلبة
  .وقلب مات

  .هبلتو َسْودا ومقلوبة: ويقول النصارى
متسـك  ]: ومن دعاء األمهات ألوالدهـن [

  .التراب يقلب دهب
]بقلب أبـاطو  : متل القط]: ممن تشبيها

  .خرطو زق قلبو متل ساق اجلزمة. وبلحس فلسو
التاجر قلب وَتنـا َتصـار   ]: من كنايام[

  .نيگزن
  ]:من مناغاة أمهام[

  بايِدي عّلقت املنخل
  ْقليب السّقاطة وادخل             

  ).تقول األم هذا وتشري ليلهو الولد(
راحـت األّيـام تقلـب    ]: من استعارام[
  .بْقواديسا
  ]:من أغانيهم التهكمية[

  غْيرو واقليب امسو          وسلمو للشوباصي
   مبالغة يف قلب السابقة، ومنها: عربية :ٔقّلب      
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قّلب الساكوي ال يكون فّيا عيب، وعم بقّلب : قالوا
  .احواش بّدو حوش قبلية غربية وقريبة

  .َتقّلب، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب
ب السيخ عالنار ال حيترق، قلّۤ]: من كالمهم[

أجا أبوه وقّلبو عن الشرية، أجوا املقلـبني لْيقلبـوا   
احلوش، عم بقّلب الكتاب، قّلب الطابة عالسطوح، 

  .قّلب الچنطاي من عاحليط، شي بقّلب املعدة
  .تقليب: واستمدت التركية

ما بصري واحد يـوم نـص   ]: من اعتقادهم[
متـا  (يقّلبا تقليب  شعبان يدّخل مكنسة عبيتو، الزم
  ).يكّنس عزراهني من أهل البيت حدا

ضـرب  : قلپاق أو قالپاق: من التركية :الٔقْلبق      
من لباس الراس يتخذ من جلد اخلـروف بشـعره،   

الفارسية مبعـىن الـرأس ومـن         »َالگ«أصلها من 
اجلركسـية  : مبعىن اللبـاس، ويف : الفارسية »ٓپوش«
  .مبعىن اللباس »پك«

  .القالبق: على ومجعوه
  .القلبقجي: ومسوا صانعه وبائعه
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

  .القلبقلي: ومسوا البسه
كانت احلكومة العثمانية اختذت القلبق شعار 

  .الضباط والشرطة واخلّيالة واملدفعية
  .والقلبق لبس اجلراكسة الرمسي

ويف الشتاء كثر من يلبسه من احللبـيني اآلن  
  .درءًا للربد

الُكّمـة، ومل  : ووضع له امع العلمي العريب
  .يعمل ا أحد

لـيش قلبقـك    :قالوا جلحا]: أمثاهلممن [
وهذا املثل معّرب . (من كلمة احلق: معووج؟ قال لن

  ).من التركية
  حاجَتك َقَلبقا حاجتك، : يقولون :الٔقَلْبقا      

التزوير والكذب، مل جند هلا أصًال، ولعلـها  : يريدون
ومن قامٓو مبعىن  –انظرهـا   –ت من قلب الشيَء من حن

  .رفعه وأزاله
  .القلبقات: وجيمعوا على

  .وقّل اليوم استعماهلا
 –اسم املرة من قلب : الَقلبة: من العربية: ةالٔقْلۤب      

النكول عن البيع أو الشـراء أو  : يريدون ا –انظرها 
  .الوعد

  .القْلبات: ومجعوها على
  .لف قْلبة وال غْلبةأ]: من أمثاهلم[

هالِبضاعة مافّيا قَلبة مالقَلبات، : يقولون :ةالٔقَلۤب      
ما فيها عيب مـن  : ال يستعملوا إال منفية، يريدون

  :العيوب، من العربية على املذاهب اازية التالية
مابه داء، ): يف مابه قلبة( قال األصمعي  -١

  .داء يأخذ من اإلبل: وهو من الُقالب
أصابه وجع : من ُقِلب الرجُل: قال الفراء -٢
  .يف قلبه

أصـل ذلـك يف   : قال ابن األعـرايب  -٣
  .مابه داء يقلب منه حافره: الدواب، أي
الـداء الـذي   : من الَقَلَبة: ويف املعاجم -٤

  .يتقلب منه صاحبه على فراشه
قَلتان أفندي، بنـوا الصـفة   : يقولون: ٔقَلَتان      

  .قلنت التالية املشبهة على َفَعالن من
حاجتك قْلتنـات، ال ْتقلـنت   : يقولون: ٔقْلَتن      

الظهور مبظهر القوة والتفوق، مل : يريدون، عالقاِضي
: التركية مبعىن »قالني«جند هلا أصًال، ولعلها حنت من 

اجلسد، أو أـا  : الفارسية مبعىن »َتن«الغليظ، ومن 
، ونعهد أن َمَشّق مابني الشاربني): العربية(من الَقْلتة 

  .الشاربني كانا ملظهر الرجولة
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: قالچني عن اإليطاليـة : من التركية :الٔقلچني      
CALZINO :   اجلورب الطويل، وهم أطلقوهـا علـى

احلذاء املتخذ من اجلوخ يلبسونه يف البيت أو احلذاء 
  .اجللدي يلبس حتته حذاء آخر

  .القالچني والقلچينات: ومجعوه على
  .انظرها  .كَتْرۤل: أيضًاويسمون القلچني 

قلچـني، والقلچـني   : ومحاة تسمي اجلراب
  زرموزة: تسميه

  ]: من أغانيهم التهكمية[
  كك          ال يتغبّٔر قلچيۤنك على مهۤلعلى مهۤل
غـرب  تعلى مهلـك دقـة ونـص ال ي   : أو(
  ).قلچينك

ـ  »وثائق تارخيية عن حلب«يف   ١٣٥ص ٣جـ
وا منشور قر«: ١٨٤٩سنة »يومية نعوم ّخباش«عن  

من األربع ُرَوَسـه بالكنـايس أن بّطـال القنبـاز     
  .»واجلرابات والقلچني بالزقاق

ـ : يقولون :ٔقْلَحف       ف، عيف مساه، زملة ْمقلۤح
يريدون أنه فقري ووسخ، مل جند هلا أصـًال، ولعلـها   

  .»حفي«ماله، ومن » قّل«حنت من 
جعـل ِحمالتـه يف   : قّلده السيَف: عربية :ٔقّلد      

قّلـده  : جعلها يف عنقه، ومن اـاز : نقه، القالَدةع
تبعـه  : فوضه إليه، يف عمل أو ِدين أو مذهب: عمًال

  .دون تأمل وال نظر
  .َتقّلد، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب

التقليد : تقليد ومقلِّد لك: واستمدت التركية
  .التهكمي

هـّر  : ت اجليجة، يريدونٔقْلۤش: يقولون :ٔقَلش      
: ملرض، مل جند هلا أصًال، ولعلها من القـّالش ريشها 

وهم اسـتعملوها يف  ). أعجمي(الذي ال ميلك شيئًا 
سقوط الريش كأن الدجاجة ال متلك ثوبـًا يـدثر   

  .جسمها
  

ضـرب  (فالن قالش ما معو ْنحاسة : وقالوا
  .عدمفاستعاروها لإلنسان امل) من النقد القدمي الدين

  .ش يف حلبۤلوبيت قۤا
  .ش وكلشانظر القّال

جعلـه يتـداىن   : قّلص الشـيءَ : عربية :ٔقّلص      
  .وينضّم

  .َتقّلص، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب
ْجَلص، ويف الكلدانية مثلـها  : ويف السريانية

  ).افًاگوجيمها تلفظ (
الكرسـي لـه   : قولتوق: من التركية :الٕقلٓطق      

  .مسندان لليدين عالوة عن الكرسي
  .قۤطالٔقٔال: ومجعوه على

  .اَكاُملّت: وضع له امع العلمي العريب
دخل جمرم على حمكمة وحس ]: من تندرهم[

عليه احلاكم قرا سورة الكرسي وعم بنفخا عليـه،  
  .لو قريت سورة القلطق بّدي أحكمك: قال لو
البّحارة نشروا قلوعن وبسـم  : يقولون :الٔقْلع      
  .شراع السفينة: الِقلع: ه، من العربيةاللّۤ

  .الِقالع والُقلوع، وهم سّكنوا: واجلمع
وقد يستعملون شبه القلع يف بسـطه حتـت   
أشجار التوت وغريه ليتساقط الثمر عليه وال يتعفـر  

  .باألرض
: لعـٓا، ويف الكلدانيـة  ۤق: والقلع يف السريانية

  .َقلَعا
حّلينا القلوع وأرسينا وأصبحنا ]: من أمثاهلم[

  .على ما أمسينا
انتزعه مـن أصـله،   : قلع الشيء: ةعربي :ٔقَلع      

قلعت السفينة أيضـًا،  : حّوله عن موضعه، وهم قالوا
  .حّلت قلوعها وسارت: أقلعت: يريدون
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  .انقلع، وهم رّدوا: ومطاوعه العريب
ضرس، قلع الأصعب من قلع ]:من كالمهم[
  .لو عينو

ـ : ويقول القّباين ت، مخسا وسبعني وما قلۤع
  .مي لك عيونواتركو أنا بقلع لك رقبتو وبع

). قـوي : (فالن بقلع توتـة ]: من كنايام[
أي قلع (: فالن قالع راقم . فالن الفرفوطة بتقلع عينو

  ).حلم ساقو ورقمه على وجهه، فهو ال يستحي
ـ . قلع العيدية]: من استعارام[ ت أيوه قلۤع

. اقالع ضرس الطمـع . قلعو كّف. قلع الكار. معك
  .قلعنا عني الشيطان

  .كل واحد بقلع شوكتو بإيدو]: من أمثاهلم[
كنا بالْعراس صـرنا بقلـع   ]: من كمام[
أجا للعميان ولد من كتر التلميس قلعوا لو . الضراس
  .عينيه

  .متل قلع الضرس]:من تشبيهام[
كل اللي بتشتلو بتقلعـو إال  ]: من حكمهم[

  .ابن آدم بتشتلو بقلعك
وا كثريًا مبالغة يف قلعه، ويستعمل: عربية :ٔقلَّع      
  .طرده: مبعىن

  .طرده: ويرى الشيخ أمحد رضا أا من َأّله
  .ويدانيها كان أدىن إىل الصواب: ولو قال

  .طرد: قلع: ويف العربية
فـالن ْمقّلـع ضراسـو    ]: من استعارام[

  .الشغالت
البيت بيت أبونـا والنـاس   ]: من أمثاهلم[
و دارنا ودار أبونـا جـا  : ومن أمثلة تطوان(بقلعونا 

  ).الكالب اطردوَن
  
  
  
  

البكّنس بالليـل بقّلـع   ]: من كتاب اللّباد[
  .املاليكة
احلصـن  : تٔكٔال: عربية عن الفارسية: الٔقْلٔعة      

  .املمتنع على جبل أو تل
القالع والُقلوع والقلعات، وهم مل : واجلمع

  .يقولوا إال القلعات
  .ما حوهلا بعد خندقها: وحتت القلعة
  .ٔله أو قلعهٔق: ويف التركية

: ا األلبانية من التركيـة، فقالـت  واستمد
KALA.  

  .تٔقٔال: ويف الكردية
ي وبيت آغـة القلعـة يف   جـ وبيت القلعه

  .حلب
وفن بناء القالع وصل إىل أوج مراحلـه يف  

  .م١٣القرن 
: ٦٩ص »الفن اإلسـالمي «وجاء يف كتاب 

ي الفضل يف مـا جـّد   گيرجع إىل نور الدين الزن«
وإن كانت ... ة حلب الضخمة البديعةوجرى يف قلع

. جددت على نطاق واسع يف القرن الثالـث عشـر  
وهي تدّل على مدى ما وسع الفكر املعماري عنـد  
ذوي السلطان إذ ذاك أن يؤديه من أعمال حربيـة  

وهذه الكتابات يف مـدخل  ... سّخر هلا فن اهلندسة
القلعة تشهد أن جددها وجعل هلا األبواب احلديدية، 

الذي فرش سفحها بالبالط ال تزال آثاره منـه  وهو 
إىل أن اقتلعه إبراهيم باشا املصري لبناء ثكنة بانقوسا 

  .واملستشفى العسكري يف الرمضانية
وعمل نور الدين حول القلعة مرجًا مجـيًال  

  .امليدان األخضر: ّمساه
وامللك الظاهر عّرض تل القلعة وستر سفوحه 

بشـكل عواميـد   ركيزة  ٨٠٠٠بالبالط ودمج فيه 
  .تدخل يف التّل وتعلو البالط، ومهمتها تثبيت البالط
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ـ  »وثائق تارخيية عن حلب«يف  : ١٠٨ص ١جـ

ــنة « ــك   ١٨٠٢ويف س ــل لي  LEAKEالكولوني
نكليزيان ناال مـن  اإل: SQUIREوالكولونيل سكواير 

وهـي ممنوعـة    –الوزير اإلذن يف زيارة قلعة حلب 
نشـره  ها وصـفًا  فوصـفا  –عادًة عن األجانـب  

  .»اإلنكليزي ولپول، وعنه األملاين ريتر
قـدم إىل  «: ١٨٣٨منه سنة  ٣٩ص ٢جـويف 

سـتاذ  أ: اإلفرنسـي ... حلب أورنيت دي السال
زار ... اللغات الشرقية احلّية وعضو اجلمعية األسيوية

القلعة، ومما شاهد فيها قاعة األسلحة، فكانت حتوي 
سـلحة  مع أنواع من األ) كذا(املاليني من األسهمة 

واملصـفحات  ) الـدروع : لعله يريـد (كالزرديات 
والتروس اليت كان فرسان العرب حيملوا يف القرون 

ل املدفعية القدمية املوجـود مثلـها يف   َلُگالوسطى، و
  .»جزيرة مالطة
  .٢١٧عدد حلب ص : انظر جملة العمران

  .٥٤٩ص ٤٢س: واهلالل      
  .١٨١ص ١٨وس ١٣٧ص ١٢س: وجملة الضاد      

  .١٥٨ص ٣٣وس ٣٣٠ص ٣١وس ١٨٢ص ٢٦س: لة الكلمةجمو      
  .٧٥ص: وكتاب حمافظة حلب      
  .٣٥ص: ثار اإلسالمية لسوفاجةب اآلوكتا      

كالقلعـة  : يب أيگقلعه : ومن تعابري األتراك
  .حصانة

  .ةاحملبوس يف القلع: قلعه بند أي: ويقولون
  .احلبس يف القلعة: لك أيقلعه بند :ويقولون
  .حمافظ القلعة: قلعه دار أي: ونويقول

  ]:ومن أهازيج األوالد يف حلب[
  ألف با بالترِكي            شافوا الباشا ناطركي

  ّمحامك حتت القلعه  شايل بقجة ّمحامك       
  .........وبناتو ستة سبعة           

ان شا اهللا متلـك  : قالت لو]: من كمام[
  .بالقرعةوأشوفك حفيانة و: القلعة قال ال

املعـىن  (عيَنـك عالقلعـة   ]: من توريام[
لتنظر القلعة، والبعيد علـى قلعهـا مـن    : القريب
  ).حفرا

إذا أهللا وّفق وصار املطلوب ]: من كنايام[
  .البإيدو صنعة مبلك القلعة. بكون بيَتك بالقلعة

يقـع بـني   ]: من أحيـائهم [ :ة الْشريفقلۤع      
  .مساعيل باشاإساحتبزة وسراية 

بعد أن أمـالوا   »الشريف«هم سّكنوا شني 
  .القلعة

  : ٧٠صويف منظومة الشيخ وفا 
  يف قلعة الَشريف داخل املقام

  له حمل يف الطريق ومقام                     
البـن   »الزبـدة «وذكرت قلعة الشريف يف 

  .انظر فهارسه. العدمي
ـ  »النهر«ويف  إن قلعة : قالوا«: ١٠و ٩ص ٢جـ

: قلعة، بل كان السور حميطًا باملدينةالشريف مل تكن 
على ماهي عليه اآلن، وهي مبنية على اجلبل املالصق 

  .املدينة من قبلّيها، وسورها دائر مع سور املدينة
وكان الشريف أبو علي احلسن بن هبـة اهللا  

وهو رئيس : (مقّدم األحداث حبلب: احلسيين اهلامشي
ينـة أليب  قد متكن وقويت شوكته، وسلم املد) املدينة

املكارم مسلم بن قريش، فلما ُقِتل مسلم انفرد هـو  
بوالية املدينة وسامل بن مالك العقيلي بالقلعـة الـيت   

 ٤٧٨حبلب، فبىن الشريف عند ذلك قلعته هذه سنة
خيفة على نفسه من أهل حلب لئال يقتلوه، واقتطعها 
من املدينة، وبىن بينها وبني املدينة سـورًا، واحتفـر   

  .»يبَق له اآلن من أثرخندقًا مل 
حممد بن علي، نسبته إىل قلعة حلـب   :الٔقْلِعّي      

  .ه٦٣٠غالبًا،له مؤلفات، مات س
أدخـل بـني   : حتريف جلفط السفينة :ٔقْلفط      

مسامري األلواح وحزوزها خرقًا أو مشـاقة الكتـان   
  .ومسحها بالزفت والقار



٢٤٣ 
 

خـرز ألواحهـا   : فينةقَلف الس: ويف العربية
  .فها القارف وجعل خلباللي

واملعروف عند العامة : قال الشيخ أمحد رضا
  .قلفط، وهو قلفاط
  .لفاتاق: ويف التركية

  .القلفونة: انظر :ٔقْلَفن      
شايف هاملرا العاملـة حـاال   : يقولون :ةالٔقَلۤف      

: قلفا: عاقلة هّية قلفة أم امساعيل جارتنا، من التركية
  .لوا للمرأة وى امرأةمن جياري غريه، وهم يستعم

  .القلفات: ومجعوها على
برك عالقَلفة، حتريف قاناپه أو : يقولون :ةالٔقَلۤف      

املقعد الطويل : CANAPÉ: قناپه التركية عن الفرنسية
  .يتسع لشخصني أو ثالثة
  .الَقنفة: والعراق تسميه

صـمغ  : KOLOFONIYI: من اليونانية :ةالٔقْلفوۤن      
دلك بـه مـن أوتـار الكمنجـة     ما ُيشفاف يشّد 

  .وقشاطات املوتورات
  .ويبنون منه فعل قلفن كمنجتو

  .تقلفن للمطاوعة: وبنوا من فعل قلفن
ت معـو  ن، وقلفۤنزملة مقلۤف]: ومن جمازام[

  .مشدود ومضغوط عليه: أي
  .انظرها  .قمصدر ٕقۤل :الٔقٔلق      

راح العيد وقلقو وأجا الشيخ : يقول األوالد
  .ووفلق

أطلقوها على ما يتعلق حول أليـة   :ٔقٔلق الغنم      
الغنم من بعر، اختصروا يف لفظهـا لفـظ الِقلقـال    

  .حّركه: مصدر قلقل الشيَء): العربية(
  .القالقيل: ومجعوه على
  ما  :الَوَذخ والواحدة الَوَذحة: وامسه العريب

  
  
  

  

  .تعلق بأصواف الغنم من البول والبعر فيجف عليها
يف مكـان،   رمل يسـتق : َقِلق: من العربية:قۤلٕق      
  .انزعج
امبارحة قلقت وما حسنت أنام، : يقولون :قٕقۤل      

  .ذهب عنه النوم ليًال): العربية(حتريف أرق 
  .قلقان وقلقانة: وبنوا منه الصفة املشبهة

من شان ينام القلقـان الزم  ]: من اعتقادهم[
قـرب مـا   يرش على راسو شوية تراب من تراب إينا 

  .كان
اجلريان قّلقونا بسهرتن، حتريف : يقولون :ٔقلّٔق      

  ).العربية(أّرقونا 
بعضن صاروا يف  االلي جْرَوحو: يقولون :الٕقلّٓق      
  .خمفر األمن العام: قوللق: من التركية: القّلق

اليـد مث  : »قـول «أصلها يف التركية مـن  
ـ : »قره قـول «ومنها  –أطلقوها على الشعبة  د الي

. أداة املكان: »لق«ومن  –السوداء أي املخفر الليلي 
  .الكراكون: انظر

  .انظرها  .الصفة املشبهة من قلق :الٔقْلقان      

كرسي ْمقلقز وطاولة مقلقزة، : يقولون :زٔقْلٔق      
يريدون أن قوائم الكرسي غـري متسـاوية طـوًال،    

  .  فتضطرب إذا جلس على الكرسي، حتريف قرقز
  .انظرها

  .لغة هلم يف قلقز املتقدمة :سٔقلٔق      
  .انظرها وقرقز

: شغلتك مقلقلة، من العربيـة : يقولون :لٔقلٔق      
  .حّركه: قلقل الشيَء

  .َتقلقل، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب
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: من قراهم يف جرابلس، من األراميـة  :ٔقلقوم      
: القلعة، كما يرى األب أرملة يف املشـرق : قلقومٓا

  .١٩١ص ٣٨س

 قلقز  من اصطالح النّجارين، بنوها من :الٔقلقيز      
  .وأطلقوها على الزاوية اليت تتحرك –انظرها  –

جعله قلـيًال، ضـّد   : قّلل الشيَء: عربية :ٔقّلل      
  .أراه إياه قليًال: كّثره، قّلله يف عني فالن

  .تقليل: واستمدت التركية
  .نواَتقّلل، وهم سّك: ومطاوعه العريب

علم بقّلـل أدب، ال تقّلـل   ]: من كالمهم[
  .ذوق

أسلمت سـاره الكّتـرت   ]: من كمام[
  .اإلسالم وال قّللت النصارى

الرياعة يكتب ا، وهـي علـى   : عربية :الٔقَلم      
  .وزن َفَعل مبعىن املفعول

  .األمل: ونصارى العزيزية يف حلب يلفظونه
استبدلتها مث  –انظرها  –وكتبت أوروپا بالريشة 

بقطعة معدنية تتغري وأبقت عليها الريشة، مث أحدثت 
  .انظرها  .الستيلٓو

  :نعود إىل الرياعة التالية
وال تسمى قلمًا إال بعد الربي، أمـا قبلـه   

هكذا تقول املعاجم، لكننـا  : فتسمى قصبة ويراعة
أال جيوز على ااز املرسل أن يسمى الشيء : نتساءل

  ج ﴿إين أراين أعصر مخرًا﴾؟على : مبا يؤول إليه
  .حتمًا جيوز وباب ااز دائمًا مفتوح

األقالم، وهم قالوهـا  : ومجع القلم يف العربية
  .الْقالم: وقالوا ميّسرها

والقلم وكذا الريشة األورپية يشق سـنهما  
  .ليتيّسر للمداد أن جيري بني الشّقني

  
  
  

حبـث   »صبح األعشى«ويف اجلزء الثاين من 
ق القلم، ال تراه يف كل موسوعات مستفيض عن ش
  .العامل احلديث

  .املقلمة: وا وعاء القلمومس
ونذكر أن كنا نعلق يف زنارنا دواة حناسـية  
تغلق بإحكام تتصل بنصاب أجوف طّيه القلـم أو  

  .األقالم ذات القّطة الرفيعة أو العريضة
لدى تركه موقتًا : ونذكر أن كنا لدى الكتابة

  .نعّلقه وراء أذننا
قلم : استمدت التركية والفارسية واألورديةو
  .وأقالم

  .قلمكار: ومست هذه اللغات النّقاش
بدفعة واحـدة، مبـرة   : وقالت يكقلم مبعىن

  .وحدها، جبرة قلم
: واستمدت األلبانية القلم من التركية، فقالت

KALEM.  
  .أيضًا KALEM :ومثلها القرواطية، فقالت

  .KALAMOS: ومثلها اليونانية احلديثة، فقالت
 ٢٥٢ص ١٨س: ويف جملة امع العلمي العـريب 

  .أصل القلم من اليونانية القدمية أن حبث عن
  .CALAMUS: وامسه بالالتينية

ويف جملة اللسان العريب اليت تصدر يف املغرب 
حبث يدحض أن أصل القلـم مـن    ٣العددالعريب يف 

  .اليونانية القدمية
ت وقيل أصل كلمة القلم حبشية، ولو ذكـر 

  .يف القرآن
انقرف . القلم ما بضّيع شي]: من كالمهم[

القلم، ابريه، قّطة القلم رفيعة أو ختينة، قلم رقعة، قلم 
  .ثلث، قلم قطعة

حـرب  : واستمدوا من الغـرب تعـبريام  
األقالم، جبرة قلم وزيرنا بعّين وبعزل، َحَملة األقالم، 

  ...قلمه سلس، بليغ، ناقد، جهنمي
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أبيض وأخضـر  : ال قلمنيهالصاية إ: وقالوا
  .قلم: انظر  .هلا دربان: يريدون

اضـربه  : أّدي لو قلم، يريدون: ومصر تقول
  .عصا

: انظر. قالمي يا خيار]: وبّياع اخليار ينادي[
  .القالمي

والتركية واألوردية تسمي اخليـار الرفيـع   
  .ُقالمي: الغض

بإيدو قلم ما بكتب حـالو  ال]: من أمثاهلم[
  .ماألشقيا
عم حبكي بالقلم العـريض،  ]: ياممن كنا[

  .َحَملة األقالم حبْسبوا حالن شي
ألسنة اخللق أقـالم احلـق   ]: من حكمهم[

يف  –على لفـظ يـدانيها    –وسادت هذه احلكمة (
  ).لبنان وسورية وفلسطني والعراق ومصر والسودان

اصطالح تركي للشعبة الكتابيـة مـن    :الٔقَلم      
  .دوائر احلكومة

قلم احملاسبة، قلم : لت غالبًا بالديوانواليوم ُبّد
  .املراسلة، قلم االستعالمات

القلـم  : األقالم القدمية: يقول الثاقفون :الٔقَلم      
اهلريوغليفي، القلم احلّثي، القلم الكنعـاين، القلـم   

  .األرامي، القلم الصيين
الكتابة ذات األحرف اخلاصة : يريدون بالقلم

  .ا
  .انظرها  .استيلٓو أو :ٔقَلم ٕحرب      

 »لقورشون قلـم «تعريب حريف  :ٔقَلم ْرصاص      
  .التركية

والتركية تّركت حرفيًا اسم هذا القلم مـن  
: األملانية، ألا استوردته من أملانية أول مااسـتوردته 

BLEISTIFTن ه األملانية بقلم الرصاص ألنه كـا ، ومست
أول أمره من مادة الرصاص فقط، وبقي امسه هـذا  

  .عد إضافة الكربون وغريه إىل الرصاصب
  

أخـذًا مـن    CRAYONأما الفرنسية فسمته 
CRAI :احلّوار.  

أقالم الرصاص، : ومجعوا قلم الرصاص على
  .ْقالم ْرصاص: وهم قالوا

ويقدر مايصنع من أقالم الرصاص سـنويًا يف  
لكل إنسان قلم ذكرًا وأنثـى  : العامل مبلياري قلم أي
  .ان يكتب أم الكبريًا وصغريًا سواء ك

وكم كانت فرحتنا يف صبانا إذ كتبنا : أقول
: به وعددناه كالسحر، وأذكر أن قـال يل طالـب  

هالقلم بكتب أسود وأمحر وأصفر وكل لون بتريدو، 
اكتب به أزرق بنفسـجي فكتـب هـاتني    : قلت

  .الكلمتني
  .٢١٤و ١٣٧ص ١٧س: انظر املقتطف

مي العريب على أطلقه امع العل :الٔقلم الِسرِّي      
  .الشيفرة

  .الْقالم السرّية: ومجعوها على
  .النسيجي فيها الدرب أطلقوه على :ٔقلم الصاية      
من مصطلح جتار مـال القّبـان    :ٔقلم الضرب      

أطلقوه على القضيب احلديدي أحد طرفيه مسـّنن  
يغرزه التاجر يف كيس البضاعة من ّمحـص وعـدس   

زبـرة ومييـل   وشعري ورز ومسسـم ويانسـون وك  
القضيب، فيسقط من داخل الكيس بأنبوبـه ذرات  
تقع من الطرف الثاين ا يعرف كنه البضاعة، مسـي  

  .بالقلم ألنه على شكل القلم املربي
  .ْقالم الضرب: ومجعوها على

أطلقوها على ما يقطعونه باملقص  :ٔقلم الٔغْرس      
  .اخلاص من قضبان الشجر لتغرس

  .سيل والفسيلةالَفْسل والف: عربيها
  .اقالم الغْرس :ومجعوها على

قطعه، أخذ ما طـال  : قّلم الشيَء :عربية :ٔقّلم      
  .منه
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  .تقليم: واستمدت التركية
أجريي أضافريو طالت بّدي ]: من كنايام[

أساليب جتاوز احلّد املفـروض  : يريدون(أقّلم لوياها 
  ).تعّددت وسأعمل على بترها

هالقماشة مقّلمة، بنوها من القلم يقولون  :ٔقلَّم      
  .القلم: انظر  .مبعىن الدرب واخلط

  .مة حلوةهالتقلۤي: يقولون
قّلمـا  : من مفردات الثاقفني، يقولـون  :ٔقلَّما      

البهيم بنجح، مركبة من الفعل بعده ما الكافة عـن  
  .الفاعل

أما قّل ما عندي من املّدخر اليت مبعـىن قـّل   
عنـها، ألن األصـل يف    »ما«الذي عندي فتفصل 

كل كلمة، وهناك اتصـلت ألن   لالكتابة أن تستق
  .غدت مع الفعل مبعىن الكلمة الواحدة »ما«

اشتريت سكرتون ْمٔقلّٔن لكـن  : يقولون :ٔقلّٔن      
: من قولالمنـق مبعـىن  : من التركية: ْمرايتو جديدة

  .ال جديد: االستعمال أي ُمستعَمل
  .وبنوا منه ْتقّلن للمطاوعة

تقّلنت هالفروة سنني وأبوي تقّلنا، : قولوني
  شوفا مبّين عليها مقّلنة؟

ضد الكثـرة، وهـي   : ّلةالِق: من العربية :ةالٕقلّۤ      
  .انظرها  .مصدر قّل الشيُء

ة، قّلة وجدان، قّلة َشَرف، قّلة مروّۤ: يقولون
  ...قّلة دين، قّلة َحّس، قّلة عقل، قّلة ذوق
: البـدو يقـول  ومن يلفظ القاف جيمًا من 

  .ةإجللّۤ
من قّلـة اخليـل شـّدوا    ]: من كمام[

من قّلة اللحـم مسـوا املعـالق    . عالكالب سروج
  ْحمارة  بعد اجلوع والقّلة صار لك. »احلمد ْللْه«

  
  

ال قـْدرك  ). حيسبون أم يسجعون(وبغلة 
بغِلي وال مقاليَتك بتقِلي وأنا عّديت عليك من قّلـة  

  .عقلي
  .ّلة سبب كل عّلةلربد والُقا]: من أمثاهلم[
اهللا الْيوّريـك القّلـة   ]: من دعائهم لفالن[
  .ت إألمحاوالجٓور بۤي

يقع بني بـاب الفـرج   ]: من أحيائهم[ :الٕقلّٕة      
  .وحبسيتا

أعلى اجلبل، : القّلة: مسيت بالقّلة من العربية
وكانت قبل طّم اخلندق ترتفع عن مستواه حنو سبعة 

اإلنكليزي صـاحب   »َرْسل«أذرع، وشهد اخلندق 
كتاب تاريخ حلب وعّد القّلة أحد مرتفعات حلـب  

  .كاجلّلوم والعقبة واجلبيلة
أطلقوها بصيغة مجع اجلمـع علـى    :الْقلوبات      

  .املكسّرات من الفستق واللوز والصنوبر والبندق
وذكرت يف العهد األيويب القلـوب، وهـم   

  .مجعوها مجعًا مؤنثًا ساملًا
املكّسرات، والعربية : ر تسميهاوالشام ومص

  .اللباب: تسميها
  :ومن معارضات الزيين
  متكاثر من فوقه األنواع من

  كل القلوبات اليت قد شاءوا                    
  ).من فوق كشك الفقراء: أي(

وقالوا  –انظرها  –بنوا الفعل من القالووز  :ٔقْلٔوز      
ز وجعـل يف  قْلوز احلديدة، يريدون ثقبها بـالقالوو 

  .*دخل فيها الربغيالثقب خطوطًا لولبية لي
  .ْتقلوز للمطاوعة: وبنوا منها

                                                
 .كبة مقلوزة: ومن طعامهم - *
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ما يلبسـه الكـاهن عنـد     :ةالٔقّلوۤس      
  .القلنسوة: الطوائف الشرقية

: عـن اليونانيـة   CAPPUSCIO: من اإليطالية
CALANTICA .   والعربية الدارجة بنتها علـى َفّعولـة

  .إشعارًا بلطافتها
 »كّله«: م أا من الفارسية منوزعم بعضه

  .مبعىن الغطاء »پوش«الرأس، ومن  مبعىن
  .وقندوسة لغة هلم يف قّلوسة

  .قّلوسات وقندوسات: ومجعوها على
  .القلنسوة: ٣٠٧ص ١٨س: امع العلمي العريبجملة انظر 

: ّلوتٓا، ويف الكدانيةگ: يانية الدارجةويف السر
  .كّلوَتا

  .CALOTTE: ويف الفرنسية
ـ  »وثائق تارخيية عن حلـب « يف  ٢٦ص ٢جـ

أَبى مكسيموس مظلوم إال أن ينال من «: ١٨٣٣سنة
احلكومة احلماية على قّلوسته، وإىل يومنا حيفـظ يف  

قالب القّلوسة اخلشيب املثّمن ) لبنان: (دير الشرييكني
  .»الزوايا

حّرر إليـاس  «: ١٨٤٥سنة: منه ٤٧صويف 
ال «...: وتـني حّوا يف إستنبول إىل املطران بولس أر

تلبسوا مثل قّلوسات األرمن الكاثوليك والسـريان،  
  .»...معلومكم طايفتنا هي وردة بدون أشواك

: من العربيـة : من اصطالح احلّباليني :ةالٔقّلوۤس      
احلبل الضخم، وهم بنـوه علـى   ): العربية(الَقْلس 
  .فّعولة

  .القّلوسات: ومجعوه على
رماد : ِقْلو والِقْلي والِقَلىال: من العربية :يۤلالٕق      

: ما حيرق من نبات اَحلْمض، ويسمى حديثًا الپوتاس
POTASS :يستعمله الصّباغون وأرباب واملصابن.  

  
  
  
  

  .الِقلياء والِشنحار: وتسميه العربية أيضًا
واحلمض شجرية بّرية يسـموا الْشـنان،   

  .اُألشنان: وعربيها
  .َقلَيا: لدانيةلٓيا، ويف الكۤق: وامسه يف السريانية

  :واستمدت اللغات التالية امسه من العربية
 .ALCALI: الفرنسية، فقالت

  .ALKALI: اإلنكليزية، فقالت
 .ALKALI: الروسية، فقالت

  .KALI: اليونانية احلديثة، فقالت
  .ALGALI: األرمنية، فقالت

  .ALKALI: ارية، فقالت
مـن  أطلقوه مصغرًا على ضرب  :رييب الۤطْقۤل      

اخلوخ األمحر البيضي الشكل تشبيهًا له بـه لونـًا   
  .وشكًال
من قرى حلب يف حسر الشغور، من  :يدينْقۤل      
املفاتيح، كما يرى األب أرملة يف : قِليدين: األرامية
  .١٩١ص ٣٨س: املشرق
من فعل ْقَلط مبعىن رمى : من السريانية :يطالْقۤل      

ة املتفسـخة  أطلقوها علـى املـاد  . الشيء واّطرحه
السوداء ذات الرائحة القذرة تكون يف بيوت اخلالء 

  .ومصبها
ه ير جار تنصب إل: الَقلوط: »املنت«قال يف 

  .ُقَليط: ، ويقال له)شامّية(األقذار 
لـيش داميـًا   : قالوا للْقليط]: من كمام[

). وحـدة (بتجـيين  ) وحدة(معّكر؟ قال لن بدفش 
  .يطيِطي ها لْقۤلۤال

  .متل العّكوش الْقليطي]: اممن تشبيه[
إذا سحرت الكّنة محاتا ]: من كتاب اللباد[

  .الزم عاحلماية تتخّسل بالقليط تينفك سحرا
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  .ضرب من محام الكّشة :يطيالْقۤل      
صفة مشبهة فعيل : ضّد الكثري: عربية :الٔقليل      

  .مبعىن الفاعل
ْقالل عدا عـن مجعـي   : وهم جيمعونه على

  .التصحيح
ما أخدت مّنو ال كـتري وال  ]: من كالمهم[

  ...قليل، قليل األدب، قليل الذوق، قليل احليلة
فالن ْكتري احلركـة قليـل   : ]من كمام[

  .الَبَركة، فالن طويل الدقن قليل العقل
منني تعّلمـت  : اقالوا جلۤح]: من حكمهم[

  .من قليل األدب: األدب؟ قال لن
  .قليلراح الكتري بقي ال]: من أمثاهلم[

  .القالمي: انظر :يميالقۤل      
أطلقوها على ما حيّمص ويقلى، مـن   :ةالٔقليّۤ      
  .انظرها.  فعيلة مبعىن مفعولة من قَلى: القلّية: العربية

  .القلّيات: ومجعوها على
  .سبع اشكال يا قلّية]: من أمثاهلم[
  .كلي قلّية ونامي َهنّية]: من كمام[

كل لعب مشترط : الِقمار: عربيةمن ال :الْقمار      
  .غلبه: فيع اللعب واخلسارة، وهي من فعل قمره

يغلب : ومسي الَقَمر َقَمرًا ألن نوره يقمر أي
  .نور األجرام السماوية ليًال حسب ما يرى

  .رجي واملقاِمرٔمالٕق: ومسوا من يزاول القمار
  .القمْرجّية واملقامرين: ومجعوها على

خيسر مالـه،  : ل مثنيواملقامر عندهم خيسر ك
  .خيسر شرفه، خيسر صحته، خيسر عمره، خيسر هناءه

واستمدت التركية القمـار مـن العربيـة،    
  .وُقمارخاَنه قومار وُقمار وُقمارجي: وقالت

  
  
  
  

: من العربية املوّلدة يف العهد العباسي :الْقماش      
  .النسيج: الُقماش

البس فاخر : هو متقمَّش: يف مستدرك التاج
  .قماشال

  .ةاألقمۤش: وجعوه على
  .الْقَماشة: والقطعة منه عندهم

  .الْقماشات: ومجعها
  .األقمشة احلريرية القدمية: ١٤٨ص ٢٩س: انظر جملة الضاد

: وبنوا من القماش فعل اسـتقمش وقـالوا  
  .استقمش هاجلوخة شوف نعومتا

  .استقمش: انظر

الـذخائر  «وورد ذكر القماش يف كتـاب  
ومؤلفه من القرن اخلامس  –رسـه  انظر فها – »والتحف
  .اهلجري

وطغى استعمال كلمة القماش واألقمشة يف 
  .العهد األيويب

: واستمدت التركية امسه من العربية، فقالت
  .قماش

واستمدت اليونانية احلديثة امسه من التركيـة  
  .KOUMACI: فقالت

ـ  »وثائق تارخيية عن حلب«ويف   ٤١ص ١جـ

: أي(ذه السـنة  وكانوا يف ه«: ٢٠٣صعن سوڤاجه 
يكثرون من صناعة األقمشة القطنيـة،  ) ١٦٨٦سنة 

وكانوا يصـبغون القمـاش العجمـي والكّلـزي     
واحلموي، ويصدرونه إىل كتالونيـة وإىل سـواحل   

  .»إسبانية، وعهدها قريب باحلكم العريب
: ١٧١٦سـنة  ٢٠٣صعن سوڤاجه  ٤٩صويف 

  .»ويصبغون يف حلب القماش اهلندي«
ف شـأن الصـباغة يف   ومما تقدم يعر: نقول

حلب، فهي كالوراقة وهـي كصـناعة الصـابون    
  .عاملية: والزجاج
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: أو(انا بعرفو أش قمـاش  ]: من استعارام[
  ).ْقماشة

. اْحلكاية مو بالقماش باللّبيس]: من أمثاهلم[
اللي معو مال بلبس من قماش اهلند واملـامعو مـال   

  .بقول أش ما حضر بسّد
احلبُل يقمط بـه  : الِقماط: يةمن العرب :الْقٔماط      

األسري واجلزور، اخلرقة العريضة يقمط ا الصـيب،  
  .وهم أطلقوا

  .مجعًا »املنت«ومل يذكر له 
  .الُكناسة: الُقمامة: من العربية :ةالْقماۤم      

  .الُقمامات: واجلمع
  .والُقمامة كنيسة القيامة عند العرب

  .القنباز: انظر :الٕقمباز      
  .قنرب جعصو: انظر :ْمٔبر َجٔعٓصؤق      
  .القنبور: انظر :الٔقمبور      
القصـب،  : حتريف قامش التركيـة  :ةالٔقْمۤچ      

يلة مهمتـه  گوضعها األتراك لألنبوب القصيب يف األر
إيصال دخاا إىل الفم، مث ملا عملوا عوضـًا عنـها   

  .األنبوب اجللدي ظل امسها عليها
  .القْمچات: ومجعوها على

اشتهرت القمچة احللبية بليونتها ومجاهلـا  و
وإن كانت احلموية أمنت وتبقى أمدًا أطـول ملتانـة   
جلدها، لكن احللبية أزين وألني، وميكن تبديلها بني 

  .احلني واحلني
  .القمچايت: وبائعها وصانعها

  .القمچاتية: واجلمع
  .انظر ططو القمچايت

نربيج حتريـف  : ريوتبوتسمى القمچة يف 
  .انظرها  .نربيج

احلّيـة  : نربيج كما تسمى: وتسمى يف محاة
  .على التشبيه
  

  .بربيش: وتسمى يف الشام
  .احلْبل: ويسميها البدو

  .اللّي: وتسمى يف مصر
لقبوا ذا االسم حمشي امللفوف  :مة احلاۤكٔقْمۤچ      

  .على التشبيه
  .احلنطة، الُبّر: عربية :الٔقمح      
  .احلنطة: انظر

  .قمحة والقمحاي والقمحايةال: والواحدة
  .القمحات والقمحايات: واجلمع

ويرى األب أنستاس الكرملـي أـا عـن    
  .اليونانية

يف : ونرى أنه يدحض كوا يونانيـة أـا  
  .قمَحا: قمحٓا، ويف الكلدانية: السريانية

  .َمحۤق: ويف العربية
  .ُموۤق: ويف األشورية البابلية

  .قيمو: ويف البابلية
: واحلبشـة  بويب جزيرة العرويف هلجات جن

  .الفاكهة: مح، مبعىنۤق
 ٦٢و ٣٨ص ١٢وس ٢٦٤ص ٣وس ٢٠٢ص ١س: انظر املقتطـف 

  ٤٩٠ص ٢٤وس ٤١٠ص ١٧وس ٥٧٠و ٤٣٣و ١٧٧و
  .٢٤٥ص ٢٢س: وجملة الضاد      

والقمح أقدم ماعرفه اإلنسان من احلبـوب  
السيما حوض البحر األبيض املتوسـط، عرفـه يف   

  .العصر احلجري
  .العصور قدسه البشر ومنذ أقدم

يسـلق  : أطلقوها على الطعام التايل :ةالٔقْمحيّۤ      
القمح مث ييّبس كقمح الربغل، مث تدور عليه العدسة 
لترتع خنالته، مث يسلق اللحم ويصب القمح فيه، فهي 

أو . كالرز باللحم إال أا بالقمح، وتبقى شبه مائعـة 
  .للحمأا كاحلبوب إال أن احلبوب حبلو وهذه با
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  .اسم مرادف للحبوب :ةة احللۤوالقمْٔحيّۤ 
  .انظرها

حكى معـو شـيخو قمـرو،    : يقولون: ٔقٔمر      
أخجله، مل جند هلا أصًال، ولعلها من قمـره  : يريدون

  .غلبه بالقمار، وهم أطلقوا): العربية(
  .انقمر للمطاوعة: وبنوا منها

كوكب يدور حول األرض مسـتمدًا   :الٔقٔمر      
  .مثلها من الشمس نوره

السـاهور،  : امسه القدمي يف اللغات السـامية 
  .ومنها جاء الَسَهر والَشْهر والُشهرة

: وانفرد العرب بوضع اسم آخر لـه فقـالوا  
القمر، ألن نوره يقمر أي يغلب نـور الكواكـب   

  .األخر ليًال
  .القمار: األقمار، وهم قالوا: واجلمع

  .وُعبد القمر قدميًا
  .يف اجلمال وكان مضرب املثل

وكان نصرًا عظيمًا للعلم أن وصلت مركبـة  
  .الفضاء إىل القمر يف يومنا

  .انظر دائرة املعارف للبستاين
  .ودائرة املعارف اإلسالمية      
 ١٣وس ١٤ص ٦٢٣وعدد ١٠ص ٦٠٨عدد ١٢س: وجملة الثقافة      
  .١٨ص ٦٤١وعدد ٢٢ص ٦٥٤عدد 
  .٧٧و ٧٣ص ٢وعدد ٣٤ص ١عدد ٧س: وجملة العلوم      
  .١٠١ص ٦٣س: واملقتطف      
  .٤٤ص ٢عدد ١٨س: وجملة األديب      
  .٤٨٩ص ٦وس ٣٠٣ص ٥س: وجملة الضياء      
  .٤٩ص ١جـ: واية األرب للنويري      

صارلو زمان القمر مابـان،  : يقولون مرحبني
  .هادا وّچك إال ضّو القمر

  
  
  
  
  
  
  

صـبّية  : وتصف احلكايات مجال ابنة فتقول
  .بتقول للقمر غيب ألبٓرك مطرحك رقيبلبّية 

طول ما القمـر معـي بعـّد    ]: من أمثاهلم[
عبد على باب السقاق وال قمر يف . النجوم بإصبعي

الدار دارنا والقمر جارنا وان خلـص ليلنـا   . البيت
إذا كان القمر عليه طارة بتكـون  . منوصلو بْنهارنا

 خود الكويسة بتعّيب بيتـك اقمـار  . ا مّطارةليلة غۤد
  .وخود البشعة بتعّبي بيتك حوار

  .حبضر وْبغيب: متل القمر]: من تشبيهام[
  .قمرين على خمدة]: من استعارام[
شباب : تلت أشيا ما بتصري]: من حكمهم[

  .دامي وقمر دامي وربيع دامي
العاقل داميًا على حذر العدو ]: من كنايام[

  .شفت القمر على وّچك. جبيه بليلة مافّيا ضّو قمر
  .اهلالل: انظر

أطلقوه على ضرب مـن حلـي    :ٔقٔمر أملاس      
 »وثائق تارخيية عن حلـب «النساء، ورد ذكره يف 

  .١٨٤٥سنة 
لقبوا ا الكنافة املفروكة تكـون   :مٔقٔمر بالغۤي      

تدهن أرض الصينية بالسـمن، مث يفـرش   : كمايلي
، مث ساف آخـر  فوقها الكنافة، مث يفرش فوقها اللبۤا

، مث يذر فوقه القلوبات وترسـل إىل الفـرن،   كنافة
وحني خبزها يصب عليها السمن، وبعـد خبزهـا   

: انظـر .  يصب القطر عليها، وهي كالكنافة بصينية
  .الكنافة
قمّر اخلبز، واخلبز املقّمر أنفـع،  : يقولون :ٔقمّٔر      

  .عرضه على اجلمر حىت حيّمر): العربية(حتريف ّمجره 
  .لمطاوعةْتقّمر ل: وبنوا منه

  .٥٤ص »هّز القحوف«وورد التقمري يف 
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  .وّچ ْمقّمر مالشمس: ويقولون
وّچ مقّمر متـل ْرغيـف   ]: من تشبيهام[

  .الصاج
اخلبزة اْملقّمرة ما بتـاكال إال  ]: من أمثاهلم[

  .الصبية املشّمرة
: قّمرو ما قلنالـك : قلنالك]: من كمام[
  .احرقو
  .القمار: انظر  .املقامر :الٕقٔمْرجي      

صحائف تتخذ مـن  : أو قمر الدين :ردينالٔقٔم      
  .  عصري املشمش افف السيما املشمش الكاليب

  .والكاليب: انظر املشمش

وبعد جتفيفه على اللوحات اخلشبية املسـماة  
يطوى، وكل مقدار ما ُمّد  –الطرحـة  : انظر –بالطرح  

  .انظرها  .الطّية: منه على طرحة ّمسوه

بسكون املـيم،  : القْمر الدين: تقولوالشام 
  .وهي أكرب مصّدر له لتوّفر املشمش يف بساتينها

واستعملت حديثًا اآلالت تعصره وتبسـطه،  
  .فال متسه األيدي

ولدى األكل تنقع يف املاء قطعة منه، حىت إذا 
النت مرسوها بيدهم مث أضافوا إىل مريستها السكر 

  .وماء الزهر، مث يرمى فيها يابس اخلبز
القمردينة والقمردينـاي  : ومسوا القطعة منه

  .والقمرديناية
  .القمردينات والقمردينايات: ومجعوها على

  .ولعل مصر أهم من يستورده، ويأكله بنهم
: وتعمل منه اللحمة بقمر الـدين يف حلـب  

يقلى اللحم املفروم املعمول كرات صغرية، مث يصب 
  .عليه مريسته مع السكر

: كّبة بقمـر الـدين  كما تعمل منه حلب ال
  .ينوب عن اللحم كرات الكّبة

  
  

وهاتان األكلتان ختتص ما حلـب علـى   
نطاق ضيق، ألن الكثريين ال يستطيعون اجلمع بـني  
السكر واللحم، ومنها اللحمة بكـرز والسـفرجلّية   

  .ذات احلمض واللحم والسكر
  .وباحلديد بالڤيتامنيوالقمردين غين 

ت أكـال  ومسي بقمر الدين ألنه كان مـن 
كل يف كل أيام رمضان خاصة، مث صار يف سورية يؤ

شـهر  : الدين أي شهر: لسنة، إذًا فمعىن قمر الدينا
  .الصيام الذي فرضه الدين

وانفردت مصر بأكلـه يف رمضـان فقـط    
  .مفتتحني اإلفطار بكأس منه متلذذين جدًا به
  .وتسميته بقمردين حتريف قمرالدين

عـن   وذكر القمردين البـدري يف حتدثـه  
  .القافالت اليت تؤّم مصر

ـ : كما ذكره ابن بطوطـه يف رحلتـه    ١جـ
  .١١٩ص

ويف أنطاكية يسمون املشمش املعـّد لعمـل   
  .قمردين: القمردين

پسـتيل أو  : واللغة التركية تسمي القمردين
  .پّسديل

ويف أصبهان يتخذون القمردين من املشمش 
  .اللوزي ويكسرون نواه ويرمون لبابه يف مريسته

  .املشمش افف وقمر الدين: ٧١ص ٢٩س: لة املشرقانظر جم

يامـال  : ينادي بياعـه ]: من نداء باعتهم[
والصاحلية يف ! (الصاحلّية يا قمر، أو صاحلاين يا قمر

  ).الشام اشتهرت بصنعه واالجتار به
شاف شاعر شب مجيل عـم  ]: من شعرهم[

  :بياكل قمردين يف بستان مجيل وأنشد
  أسعد مين يبقى مني؟

  قمر الدنيا وقمر الدين               
سأل واحد لواحد ضيعجي ]: من نوادرهم[

  :وذكاه على قّدو
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  بتعرف منني بساووا القمردين؟ -
  .من قشور البصل -
  من قال لك؟ -
هللا ما حدا، لكن فطنة مين وذكا وإهلام او -

  .من اهللا
سفينة جوية : اصطالح علمي :الٔقٔمر الصناعي      

  .ها صاروخ حنو الفضاءبشكل كرة يقذف
  .األقمار الصناعية: ومجعوه على

قمرة اجلاية سهرتنا يف كـرم  : يقولون :الٔقْمرة      
الفستق والقمرة املاضية كانت عالسطوح، حتريـف  

صفة ملوصوف حمذوف : -وتسّهل مهزا  –القمراء 
  .املضاءة بنور القمر: تقديره الليلة القمرا أي

: قمـره عـن اإليطاليـة   : ركيةمن الت :الٔقٔمٔرة      
CAMERA :غرفة الربان يف السفينة.  

  .ومجعوها على الَقَمرات
  .الغرفة مطلقًا: CHAMBRE: ويف الفرنسية

: ألَيـق مـا تسـمى بـه    : قال رشيد عطية
  .مقعد الربان من السفينة: »الَسلوقية«

شعار : نقد عثماين عليه صورة اهلالل :الٔقٔمِري      
  .العثمانيني

  .القَمرّيات: ه علىومجعو
عن  ٥٣ص ٣جـ »وثائق تارخيية عن حلب«يف 

كتبـوا أوراق للخانـات أن   «: »يومية نّعوم خباش«
 ٢٠غروش واملمدوحي ٤كِلغروش واأللط ٥الَقَمري

  .»غرش
أطلقوها على الثغرات يف سقف قّبـة   :ةالٔقٔمريّۤ      

احلّمام يسّدها زجاج صنع أرمناز مستدير تشبه القمر 
  .شعاعًاإو استدارة

  .الَقَمريات: ومجعوها على
  .املضاِوي: اَملْضَوى، واجلمع: عربيها

  
  

من اصطالح علم التجويـد   :احلروف الٔقٔمرّية      
املعّرفـة فيهـا    »أل«تظهـر الم  : »القمر«هي حنو 

املعرفة  »أل«مما ال تظهر الم  »الشمس«خبالف حنو 
  .فيها تسمى شينها حرفًا مشسيًا

اهلمـزة  : حرفًا، وهي ١٤ية واحلروف القمر
والباء واجليم واحلاء واخلاء والعني والغـني والفـاء   

  .والقاف والكاف وامليم واهلاء والواو والياء
حرفًا أيضًا هي الشمسـية،   ١٤وما سواها 
  ...وهي التاء والثاء و

هي املدة اليت يدور القمر فيها  :السنة الٔقٔمرّية      
  .شهر قمريدورة حول األرض كل دورة  ١٢

  .انظرها  .يقابلها السنة الشمسّية

  .يومًا ١١والفرق بني السنتني حنو 
وكانوا يكبسون السنة القمرية فيزيدون على 

  .يومًا لتتقارب فصول السنة ١١كل سنة منها 
  .وثب وعدا): العربية(حتريف َجَمز  :ٔقَمز      

  .قفز وقهز: ويدانيها يف العربية
  .اوعةانقمز للمط: وبنوا منها
  ).افًاگتلفظ اجليم (مجز : ويف العربية

: لف عليه الِقماط، شّده، الشيَء: عربية :ٔقٔمط      
  .أخذه

ربـط وشـد، ويف   : ْقمـط : ويف السريانية
  .الكلدانية مثلها

  .انقمط للمطاوعة: وبنوا منها
قمط عالسفر، اسـتعملوها  ]: ومن جمازام[

  .مبعىن أزمع، وأصله من معىن الربط والشّد
  .هيك َمْقٔمٓطو، وقمط على هاملقمط: يقولون
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  .مبالغة يف قمط: عربية :ٔقمّٔط      
  .الكبري والزغري واْملقّمط بالْسرير: يقولون
البيع باجلملة : بيع باْملقّمط، يريدون: ويقولون

  .حتزم وتشحن ال باملفّرق
  .األمطلس: انظر :الٔقٔمطٔلس      
آنية خمروطية الشكل : ْمعالِق: من العربية :ْمعالٕق      

ذات أنبوب سفلي يدخل يف فوهة اآلنيـة الضـيقة   
  .املصّب ليصب فيها املائع دون أن يصب خارجًا

ـ األق: واجلمع : م قـالوا ماع والُقموع، وه
  .الْقموعة: الْقماع والْقموع، وزادوا

: وأخذت العربية الَقمع هذا من َقمع الثمـار 
  .موصلها بالغصن كقمع الباجنان

ضربه باِملقمعة، صرفه عما : قمعه: عربية: ٔقَمع      
  .يريد، قهره، ذّلله

  انظرها  .ملعٓو: ويكثر أن يقولوا

  .انقمع للمطاوعة: وبنوا منها
وضـع  : قّمع الَقنينة، يريـدون : يقولون :ٔقّمع      

  .الَقمع على فوهتها
: قّمع القرنبيط مالبوز، يريدون: كما يقولون

اآلنيـة املخروطيـة   : القمع غّطاه ودثره، بنوها من
توضع يف راس اآلنية الضيقة ارى، مث توسعوا فيها 

  .إىل معىن ما يدّثر غري الراس
م مسكني من جوعو عم ْبٔقمۤق: يقولون :ٔقمٔقم      

تتّبـع  : قمقم ما على املائدة: من بقايا السفرة، عربية
  .ما عليها ومجعه
  .تقمقم للمطاوعة: وبنوا

ـ امة صلة لفظوبني قمقم والقم ة وأخـرى  ي
  .معنوية

  
  
  
  

اجلّرة، وعاء من : الُقمُقم: من العربية :ْمٓقمالٕق      
حناس يسّخن فيه املاء، إناء العّطار، وهم اسـتعملوها  
مبعىن الوعاء الزجاجي ذي الرقبة الطويلة يوضع فيـه  

  .العطر لريش على املدعّوين حلفلة املولد وحنوها
يلـة ذات  گركما استعملوها يف زجاجة األ

  .العنق الطويل
  .هٕقْمقٓم: وأصل الكلمة فارسية

أصله رومي تكلموا به : »شفاء الغليل«ويف 
  .قدميًا

: ٣٠٧ص ١٨س: ويف جملة امع العلمي العريب

  .KOUKKOUMION: تكتب باليونانية
  .القماقم: ومجعوا القمقم على

  .*وورد ذكر القمقم يف شعر عنترة
حيـبس مـردة    كان سليمان: ويف األساطري

اجلان يف القمقم، وفيها أن صيادًا رمـى شـبكته يف   
البحر فخرج له فيها قمقم، وملا فتح سدادته امتـّد  
دخان حىت السماء مث جتمع، فإذا هو مـن املـردة،   

  .وكافأ الصياد على أن أطلق سراحه
يلة فقد أصبحت يف عـداد  گأما قماقم األر

بعـد أن   التحف النادرة تباع بأغلى األسعار، ألـا 
خربت معاملها يف أوروپا يف احلرب العامليـة األوىل  

  .غدت النماذج الفريدة النادرة منها
  .الشيشة: انظر

يلة عدا عن أنه معّنق يكـون ذا  گوقمقم األر
كعب، ويكون هذا الكعب مدورًا، مث ال يصلح هلـا  

  .إال القلب اخلشيب
كل جهاز الرعنة قمـاقم،  ]: من كمام[

  .عّبى بقمقمتتكل اجلان ما ب
ظـاهره  (وّچ متل القمقم ]: من تشبيهام[

  ).كوعاء الطيب وباطنه منفوخ من وسطه

                                                
  :وذلك في قوله - *

 وكأن رباً أو كحيالً معقداً         حشّ القيان به وانب قمقم
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حشرة تعيش متغذية بدم : عربية :الٔقْمل      
  .اإلنسان تلسعه وتفقس الصيبان

  .١٧٧ص ١٠جـ: انظرها وانظر اية األرب للنويري

  .القملة: والواحدة عندهم
  .القمالت: واجلمع

  .قلَما: قلمٓا، ويف الكلدانية: نيةويف السريا
واّمحى القمل والفسفس والرباغيد بفضـل  

  .املبيدات
. عندو غنم قدما عندو قمل]: من كمام[

  .َبال ديَنك ودين ديَنك رو نّقي القمل عن داَنك
املال جبّر املال والقمـل جبـر   ]: من أمثاهلم[
 القملة العرجا. القدس مّيتا مجع وقمال نبع. الصيبان

: أو أربعني فرشة، وقد يزيـدون (بتمشي سبع فرش 
ـ  ه ۤإۤإ: مسعنت القملة وقالت ت ه لّسع ما بتكـون محۤي

  ).إجري عاملشي
  .متل القملة املفروكة]: من تشبيهام[
أّنـو   –واهللا أعلم  –حبكوا ]: من حكايام[

برغود أعزب جتّوز بسنة اهللا ورسولو، وال تسـألوين  
  .ملن جتّوز

  .ملة من ملتو ودينوبالطبع جتّوز ق
أش مّنـا  : يارّجـال : قالت لو يوم ماأليـام 

  نطبخ؟
  .واهللا أنا مشتهي عاملخلوطة: قال ال -
واهللا مغذية ومقبولـة، يـااهللا   : قالت لو -
ي وأنـا بطحـن العـدس يف    ملأنته اغلي ا! يارّجال

  .طاحونة اخلري يف احلارة
ت املي، وا ألثنا حكّٓو حتـت  بق بق بق غۤل

  .َنط ووقع يف الطنجرة ومات باطو وٕنّط
  ! أجت مرتو وماشافتو، سيدي الربغود

  
  
  

ماحدا، طّلعت وشافتو غرقـان يف  ! سيدي الربغود
  الطنجرة وممدمد إيديه وإجريه يف عقبا

  
زعقت القملـة ولطمـت وّچـا    : ويل ويل

  .وماتت
صار ذا ): العربية(ل من َقِمَل بنوا على َفّع :ٔقّمل      

: القمل، فهو َقِمل، وهم يقولـون قمل أو كثر عليه 
  .لْمقمّۤ

  .قومانده: انظر :الٔقٔمندا      
وين الولد القّمور والبنـت  : يقولون :الٔقّمور      

القّمورة جيوا لعند نانٓتن، بنوا من القمر على فّعـول  
  .للتلطيف
  !قمرا يا قمرا يا قّمورة]: من أغانيهم[

ب، وهـم  مايلبس حتت الثيا: عربية :الٔقميص      
ـ عستعملوه للكتان أيضًا عـدا عـن مات  ا د عليـه  ق

  .الكراڤات
وهـم  ... األقِمصة والُقمصـان و : واجلمع

علـى   –األقْمصة والقمصان عـن الالتينيـة   : قالوا
  .CAMISIA: -األرجح 

  .CAMISAو CAMISION: ويف اليونانية
: ٔقميســتٓا، ويف الكلدانيــة: ويف الســريانية

  .قميسَتا
  .CAMISA: ويف اإلسبانية

  .القميج: ويف هلجة تطوان
ومسوا شبه الكيس األسـطواين األبـيض يف   

القمـيص،  : منبثق النور من املصابيح البترولية مسوه
  .وهو تعريب حريف المسه يف هلجات أوروپا

دق الباب طلعت بقمـيص  ]: من كالمهم[
  .النوم فتحت لو

  أخدنا مرت ابين بالقميص ]: من كنايام[
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: يريـدون (اختسل وغّير قميصو . اللي على جسدا
  ).كان جنبًا
ألف دعـوة مـن إبلـيس    ]: من كمام[

من عاشر القّصاب أخطـأ ومـا   . ماخبشت قميص
، والـدّم يف  )يريدون الشؤم(القرد يف كيسو : أصاب

). يظنون أم يسـجعون (قميصو، والكلب جليسو 
. مو كل من لبس قميص فرجني قـال أنـا أفنـدي   

قميص مسـّخم ملّطـم امسـو    ْمشقَشق ْمنّتف امسو 
  .عريس

أخد نصيحة أبـوه جّبـة   ]: من استعارام[
  ).لبس النصيحة: يريدون(وقميص 
إذا املرا لبست قمـيص  ]: من كتاب اللباد[

البشخ جبـرن  . النوم على قفاه مابعود بأثر فّيا السحر
  .احلّمام بضّيع قميصو

القمصان : حالة السوق فلتانة]: من توريام[
  .لسونات نازلةمرتفعة والك
مطران حلب : »منشور جرماننوس حوا«يف 

ال يطرزوا صدور القمـيص  ) النساء(«: ١٨٠٧سنة 
  .انظر املنشور كامًال يف الغرة  .»وكمامهن

أن يـدهن  : يف اصـطالح احلّمـام   :الٔقميص      
إلزالة الشعر،  –انظرها  –املستحّم كل جسمه بالدواء 

، فإن مل يكن كل احلاجة أيضًا: وهذا الدواء يسمونه
نّص حاجة : اجلسم بل نصفه أو جزءه الوَسطي مسوه

  .أو نص قميص
أطلقوه على الطبقة اخلارجية من  :ةقميص احليّۤ      

  .جلدها ترتعه كل سنة
موقد احلّمام، ): العربية(حتريف الَقِمني  :الٔقّميل      
  .أّتوا

  .الْقماميل: وجيمعونه على
  .قّميلجيال: ويسمون من يشتغل فيه

  .القّميلجّية: ومجعوه على
  

وصنعته حقرية عندهم ألن الوقود كان مـن  
  .زبل الدواب، واليوم من املازوت

 :والعربية استمدت الَقمـني مـن اليونانيـة   
KAMINOS.  

  .قِمني: ويف العربية عن اليونانية
  .والقّميم لغة يف القّمني

: ومـن املشـايخ  : »شفاء الغليـل «قال يف 
، ألنه كان يسكن يف قّميم ّمحام نور يوسف القّميمي

  .الشهيد
بيـت  : الِقـنّ «: قال الشيخ أمحد رضا :الٕقّن      

ِوقاء : ، ولعلها حمرفة عن الِكّن، وهو)عامية(الدجاج 
كل شيء وستره، أو هـي غـري عربيـة األصـل،     

  .»اُخلّم، وهو قفص الدجاج: وفصيحها
  .الْقنان: ومجعوا القّن على

  .ّنٓاۤق: ويف السريانية
  .إذن فهي عندهم عن السريانية: نقول

مايف متلو بقّن اجليج ماعدا ]: من كمام[
  .الريش والبيض

ك حركشي ديكي دخل قنّۤ]: من استعارام[
  !أم حسني لو يا

مجعه : قنا املال يقنوه، وقناه يقنيه: عربية :ٔقَنى      
  .واكتسبه

  .انقىن: اقتىن، وهم قالوها، وزادوا: ومطاوعه
  .ْقَنا: ْقنٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .ٔقَنا: اريتگويف ملحمات او
اشتغل وكّد طول عمرو حىت قىن لو : يقولون

  .كم مصرّية واشترى فّيا أسهم
  .انظرها  .مصدر قنع: عربية :الٔقناعة      
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ويف حلب بيت قناعة، ويف حلـب بيـت   
  .قناعة: شناعة، وتعمدوا أن يسموا

وقـد  (القناعة كرت ال يفىن ]: من حكمهم[
  ).تكتب لوحة

  .قناعت: واستمدت التركية
املـرتل، اخلـان،   : قوناق: من التركية :الْقٔناق      

  .حمطة السفر، القصر، بيت ذوي اليسار
  .الْقناقات: ومجعوها على

كان بني حلب والشام عشر قناقات : يقولون
  .خانطومان: أّوال

  .ارة الفرافرةأكتر الْقناقات يف ح: ويقولون
ما « ١٧ص» منظومة الشيخ وفا الرفاعي«يف 

  .»طلعت من القوناق
: قنـال عـن الفرنسـية   : من التركية :الٔقنال      

CANAL :ر بنهر ملتقى حبر ببحر أو.  
  .انظرها  .الترعة: ويرادفه

: كلمة هنديـة : »قناوشق« :ٔقنأؤشق ٕتّفاحي      
ويسـتعمل  صمغ شجر هندي يباع عند العّطارين، 

دواء لوجع معدة األطفال بأن يذاب شيء منه حبليب 
أم الرضيع ويسقاه، ووصف بالتّفاحي ألنه يكـون  

  .أصفر بلون التّفاح األصفر
اويچــا أو أو القناويشــه أو األن :الٔقناويشــا      

عـن أصـل    CANAVESSO: من اإليطالية: األناويچه
عىن مبعىن القّنب، استعملوها مب CANEVE: فرنسي قدمي

  .النسيج اخلشن يطرز بعد أن يرسم عليه رمسة
  .كانافار: انظر

جمـرى  : القناة: من العربية: أو القناية :الٔقناي      
  .اصطناعي للماء حتت األرض

  
  
  
  
  

  .القنايات: القنوات، وهم قالوا: واجلمع
آلچـاق  : وقرب الشيخ فارس ممر للقناة امسه

  .قناة أي القناة السفلية
يقولـون يف مجـع   ]: المهممن عثرات أق[

  .القنوات: األقنية، وهو مل يسمع، صوابه: القناة
  .قناة حلب: ١٨٩لسوفاجه ص »اآلثار اإلسالمية«انظر كتاب 

  .القنوايت: ومسوا املشتغل بالقناي
  .وبيت القنوايت يف حلب

  .القنواتّية: ومجع القنوايت
وكان القنوايت حبلب خمطوب الود مينح عوائد 

فوقها العيدّيات واألكرامّيات، ويدعى  رمسية، ومينح
  .يف مقدمة من يدعى إىل الوالئم

وال تزال آثار القنايات يف جدران املدينـة،  
  .وّمتحي تدرجييًا

: واستمدت العربية القنـاة مـن اليونانيـة   
KANNAVOS.  
  .CANNABIS: بل من السنسكريتية: وقيل

: ينادي بيـاع العّجـور  ]: من نداء الباعة[
  .ة وتكبكب العّجورطافت القناي

حلاء نبات : الِقنَّب والُقنَّب: من العربية :بالٕقنّۤ      
. يفتل منه احلبال، وتعمل منه خيوط بعض األكياس

  .قةوكان يضاف إىل الْزرۤا
  .َنبگ: عن الفارسية

  .وقيل عن اليونانية
مأخوذ مـن   »َغَزل«ويلفت النظر أن فعل 
  .A-ZAL-LA: اسم القنب يف السومرية إذ تقول

  .مبعىن القّنب AZALLU: ويف البابلية أيضًا
ٔقْنفٓا، : واسم القّنب يف السريانية عن اليونانية

  .قنَفا: ويف الكلدانية
  .CANNABIS: ويف الرومية
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  .CANABIS: ويف الالتينية
  .CHANVRE: ويف الفرنسية
  .CANAPA: ويف اإليطالية

  .KNAPIOS: ويف األملانية القدمية
  .HEMP: ويف اإلنكليزية
  .PENKA: ويف الروسية
  .ِقناب: ويف التركية

القّنب وحبل : KENPIR: ويف التركية األصلية
  .القّنب

  .GANEP: ويف األرمنية عن الفارسية
  .BANGHA: وأصلها يف السنسكريتية

وعرف شجرة القنب املصـريون القـدامى   
  .واهلنود واليونان

  .وذكره هريودوت ووصفه بأنه خمدر
  .٥٢٢ص ٧س :انظر املقتطف

ونالحظ أن مثرة شجره القنبز فيها القّنـب  
  .القنبز: انظر  .وزيادة الزاي

وكان يزرع يف الباب والعمق بكثرة حبكـم  
حبكم ما كانـت تسـري   : صناعة احلبال فيها، أو قل

األمر الذي جعل للحبال سوقًا يبيـع  : منها القوافل
 باملفرق وخانًا يبيع باجلملة احلبال اليت ال يضـاهيها 

  .معمل يف األرض
وقبل فتل القّنب يف البلغات يضرب مبضرب 
خشيب ليتناثر عود القّنب مث ميشط مبشـط خـاص   

  .غرست أسنانه على سطح خشيب مائل
القمباز، : وتلفظ على قاعدة اإلقالب :الٕقنباز      

أطلقوه على الثوب الظاهري الطويل الفضفاض ُيشد 
  .عليه الزنار يف الوسط أو ال ُيشد

  .ابيزعوه على الْقۤنومج
: الغنباز، واجلمع: ويف بعض األرياف يسمونه

  ).بالغني: (الغنابيز
  

: يصف محـاة  ٢٢ص »رحلة أوليا چليب«يف 
ويلبس الرجاُل ُجَببًا وغنـابيز ملّونـة تكـون يف    «

موسريهم من احلرير ويف متوسطهم من القطـن أو  
  .»الصوف

  .ه١٠٩٠وأوليا چليب مات بعيد عام 
: يف املغرب األقصـى يسـمونه  ومسعت أنا 

  ).بالغني(الغنباز 
 ١٩٦٥عدد أيار من سنة : ويف جملة األديب

...): يتكلم على جزيرة منورقة يف العهد االندلسي (
فنظر إىل ّمحالة سيف ضيقة قد أثرت يف عنقه، فأمر «

  :له بإحسان وغنباز، وكتب معه
  ّمحالة السيف توهي جيد حاملها

  السّيما يوم إسراع وإجناِز                         
  وخري ما استعمل اإلنسان يومئٍذ

  حلسم عّلتها إلباس غنباز                         
والغنباز عند أهل املغرب صنف غليظ مـن  

  .»ها . امللبوس يستر العنق
أما أصل كلمة القنباز فلم يتصّد أحد إليها، 

  :وفيها املذاهب التالية
التركية عن  »قوم«ن م: أا من التركية -١
: التركية عن الَبز العربية »َبز«الرمل ومن : الفارسية

: الثياب من الكّتان أو القطن، وعليه يكون املـؤّدى 
الثوب الذي وصفناه متخذًا من النسيج الـذي هـو   

  .بلون الرمل يتخذ من الكّتان أو القطن
ويف املعاجم التركية العثمانيـة مايؤيـد أن   

  .ذون النسيج الرملياألتراك كانوا يتخ
 »قـوم «مـن  : أا من التركية أيضـاً  -٢

اليت استمدا التركيـة مـن    »باَزن«املتقدمة ومن 
اللغات األوروبية مبعىن نوع من األقمشة القطنيـة،  

الثوب الرملـي املتخـذ مـن    : وعليه يكون املؤّدى
  .القطن
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املتقدمـة   »قوم«من : أا من الفارسية -٣
لرسم والنقش والطراز، وعليـه  مبعىن ا »َبّز«ومن   

  .الثوب الرملي املوشَّى بالنقوش: يكون املؤّدى
اليت  »قوام«من : أا من الفارسية أيضًا -٤

قامته وحسـن  : قوام اإلنسان: دا من العربيةماست
املفتـوح  : الفارسـية مبعـىن   »بـاز «طوله، ومن 

الثـوب  : واملكشوف واملنبسط، وعليه يكون املؤّدى
  .القوام، أو دثار القوام املنبسط على

وهذا مذهب الصـاحب األسـتاذ صـفا    
  .الكاتب

شـفاء  «قال يف : أا من الفارسية أيضًا -٥
ما يقابل : -يف كالم العامة  –قيام الثوب : »الغليل

حلمته، قال الشهاب املنصوري يف االعتذار عن ترك 
  :القيام للناس

  ومن ذهبت بلحمته الليايل
  ن ان يكون له قياُم ؟أميك                 

  .الساتر: الفارسية »باز«ومن 
: -ميّد ويقصر–العربية  »الَقباء«أا من  -٦

الَقباء من الثياب مسي به الجتماع أطرافه أو لضـّم  
جسم البسه، ولذا يسّمي بعض النحـاة املضـموم   

فارسي، وهو يف الغالـب   إنه عريب وقيل :قيل. مقبّوًا
  .من مالبس األعاجم
ب الشيخ أمحـد رضـا أورده يف   وهذا مذه

  .»املنت«
معجم «صاحب : رمسه املستشرق درري -٧
الغنـابيز،  : ، واجلمع»ُغمباز«و »ِغمباز«: »الثياب

: هـو مـن اإلسـبانية   : ، وقال»ُقمباز«كما رمسه 
GAMBAX :رداء يلبس على اللحم.  

  .وإن كان ال يلبس على اللحم اآلن: نقول
  
  
  

وي قاسـم  وهدانا الصاحب األستذ اللغ -٨
: ١٨٧٦أمحد إىل الـنص التـايل املطبـوع سـنة     

LENORMANT ETUDES ACCADIENNES   وفيـه أنUK-BAZ 
  .يف السومرية تعين الثوب

انتهت املذاهب يف القنباز، ومثـة تنـدر ال   
أن األستاذ عثمان : مذهب، تندر حدثنا به احلمويون

الَبـّر  : أصـلها  »برلني«احلوراين اَحلَموي يقول يف 
 »لوندره«ئر عزيز، و ب: أصلها »باريس«و    اللّين،

من ُقّن اللبـاس،   »القنباز«أصلها من لون الذرة، و 
  .سالسروال الذي يسمونه اللبۤا: يريد باللباس

والقمباز من حيث فتحُة الصـدر وعـدُمها   
  :نوعان

ذا ياقة تلف على : قمباز ساكٓو، يريدون -١
: نظـر ا –الرقبة وتعقد بزر داخلي وبزر آخر خارجي 

، والقنباز الساكو أحدث من الوق، أما ذيله -ساكو
  .فيكون مفتوحًا

  .ويعقد الزنار أو الشالة أو الكمر يف وسطه
قمباز فتح أو قمباز جملوق الصدر، وهو  -٢

أقدم استعماًال من الساكو، ويعقد وسـطه مايعقـد   
  .على الساكو

  .وذيله مفتوح مثله
لسـت  وكل قنابيز الصدرية جملوقة خبالف ا

  .كروزا وشغل الطارة
وكالمها البد أن تكون هلما عنـد القـدمني   
شحرتان أو فقشتان ذات الـيمني وذات الشـمال   

  .مهمتهما تيسري السري ذين القمبازين
وكل شحرة أو فقشة طوهلا يف القمباز احلليب 

  .سم١٠حنو
أما شحرة القمبـاز احلمـوي واحلمصـي    

  .سم ٣٠والشامي فنحو 
الساكو والوق : الرمسيانوهذان القمبازان 
  .يتخذان من نسيج الصايات
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  .الصاية، كل صاية لقنباز: انظر

وهناك سوق للصايات وآخر خلياطة هـذه  
  .الصايات

رتبت من قدمي الزمان أسواقها كـل   بوحل
  .سوق ملهمة، حىت سوق العقادين

ورتبت مايصلح لكـل فـرد وماحيتاجـه،    
حد، وجعلت فجعلت الصاية كافية للباس الفرد الوا

الشنبل كافيًا لغذاء سنة للفرد الواحد، وكانت كـل  
شعيبّية مراعى يف عناصرها من طحني وسكر ومسـن  
وقشدة أن تشبع الشخص الواحـد، لـذا مسوهـا    

  .اعّية، واليوم حمقوها من الكّم ومن الكيفشبّۤ
وهناك قمباز ال يعد رمسيًا، إمنـا يلـبس يف   

  .ذراعالبيت هو قمباز سّد يتخذ من قطع ال
مطران حلب : »منشور جرمانوس حوا«يف 

النساء والبنات ال يلبسن قنابيز قطعًا «: ١٨٠٧سنة 
بـال بطانـة، وال   : بل فساطني، وال تكن شّفافات

يلبسن َمْقلبانات مشروطات، بل تكن الكمام صغار 
  .»مزرزرات

الفساطني ذات : لعله يريد باَملْقلبانات: نقول
ا حلـم الزنـد، ويريـد    األكمام املقلوبة يبني حتتـه 

  .ذات الفتحة األمامية خبالف الفساطني: بالقنابيز
  .»غّرة«انظر املنشور كامًال يف 

رسالة كهنة الروم الكاثوليك حبلـب  «ويف 
منذ اآلن فصاعدًا ال يتفّصل قنـابيز  «: »١٨٢٥سنة 

للنساء على الزي احلاضر، بل يتفّصـل فسـاطني ال   
  .غري

احلاضر فليـدفع  وإذا أحد فّصل قنابيز بالزي 
جلهة الفقراء  مقدار مثن القنباز وكلفته، وذلك بيـد  
معلم اعترافه الذي ينبغي أّال يـدعها تلبسـه علـى    

  اإلطالق، واملفّصل عندهم سابقًا ال يلبس قطعًا، 
  
  

ونلزمهم بتغيري تفصيله حتت خمالفة وصيتنا وتغلـيظ  
خاطرنا والتزامنا بإبراز القصاص على املخالفني مـع  

  .»نوبة«انظر الرسالة كاملة يف .  »م وفاء القانونإلزا

ـ : »وثائق تارخيية عن حلب«ويف   ٣جـ

: ١٨٤٩سـنة   »يومية نعوم خباش«عن  ١٣٥ص
قروا منشور من األربع ُرَوَسـه بالكنـايس أن   «

  .»بّطال القنباز واجلرابات والقلچني بالزقاق
احد للشـغل  و: وكان ملعظم الناس قنبازان

  .والثاين للغوى
بس قنباز الغوى يف العيدين ويف الزيارات ويل

  .وبعضن يلبسو ماجلمعة للجمعة
  .ونعرف حنن من ورث قنباز جد جّدو

  .ومتل القمباز بدلة املرا
يا اّم القمباز املطّبع صار لك ]: من كمام[

يـا  . وصل البظاظ معو شخ بقنبـازو . بيتني ومرّبع
  ).هاحلّراية(حيف على القنباز البستو 

قنبـازو نقطـة وأصـبعة    ]: ياممن كنا[
  ).فيه لوثات منها الصغرية ومنها الكبرية: يريدون(

نّطي اقمزي حنطايـه،  : ومن أهازيج األوالد
  ).هاحلّرايه(طولك طول الشعريايه، البستو 

هادا هّوه أبو كرمي، شـوفو  : يقولون :الٕقنباز      
شوفو، وين ما راح بسحب معو قمبازو، يريـدون  

الم املعشوق، مل جند هلا أصـًال، ولعلـها   بالقنباز الغ
  :ممايلي

ِنساؤُكم لبـاس  : إملاع إىل قول القرآن -١
  .*لكم

  .ألن القنباز لدى احلاجة خيرط -٢
ه مبعـىن الشـريك   أنباۤز: من الفارسية -٣
  .والزميل

                                                
  )هن لباس لكم وأنتم لباس لهن: (صواب اآلية الكريمة - *
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ر جعصو أو قنربى أو ٔقنٔب :ٕقنٓبر َجَعصٓو      
القّبـرة  الُقّبـر و : »املـنت «يف : َجعصو، من العربية

طائر يشبه اُحلّمرة، الواحدة : والُقنَبر والُقنَبرة والُقنُبراء
  .ُقّبرة ج قناِبر، وهم أمالوا

وهو صغري أصفر موّشى بسواد، وله فضـل  
  .ريش على رأسه، وذنبه طويل حيركه كثريًا

فضل ريش قـائم  : والُقْنَبرة أيضًا يف العربية
  .على رأس الدجاجة

تلفظ (َجعصٓا : ةفكلمة سرياني »جعصو«أما 
ومعناها املكروه، وسبب نعته بالكره أن ) افًاگجيمها 

شعراءهم محلوا عليـه ألـم ختيلـوا يف حركاتـه     
تقنرب : الكربياء، وانتقل معهم هذا االعتقاد فبنوا فعل
  .تكّبر: علينا فالن، وكل هالقنربة على إيش، يريدون

زعـم أن   .١٣٩ص ١جـ: »النهر«والغزي يف 
  .ْمرّي اجلعص، وهو غري صحيحأصل امسه ُق

  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

فالن متل قنربى جعصـو  ]: من تشبيهام[
المجال شكل وال غرد، وفوق هذا َصلف : يريدون(

  ).ومشوخ
هم عن مجالـه، أو أن  ويبدو أن كرهه أعما

ألوانه الناعمة غري ألوان احلّسون الصارخة اليدركها 
  .ذوقهم

الديوك دكدكتنا بقـى  كل ]: من كمام[
  .علينا أبو قنربة

  .القنربة التالية: انظر

بنوا املصدر هذا مـن قنـرب جعصـو     :الٔقْنٔبرة      
اْملقنَبر، وكما بنـوا  : املتقدمة، كما بنوا اسم املفعول

الْتٕقنٓبر، كلـها  : منه فعل تقنرب للمطاوعة، ومصدره
  . جعصوقنرب: انظر.  مبعىن التكرب املتخيَّل يف هذا الطائر

  
  
  

أرنبـة األنـف   : الِكَنَربة: ويدانيها يف العربية
  .جتّبر: الضخمة، كما يدانيها

  .انظر القاضي قنرب

ويف الكلدانيـة  . تكّبر: ْتَجْنَبرۤإ: ويف السريانية
  ).افًاگكالمها تلفظ جيمه . (مثلها

خبـزي درة وخبـزك درة   ]: من كمام[
  .وليش هالقنربة

على بزر القّنب، ومل يـذكر يف   أطلقوه :الٕقْنٓبز      
: املعاجم وال يف املفردات ذا االسم، إمنا مسته العربية

السـلطان  : مبعـىن  »شاه«: الشهدانج عن الفارسية
مبعىن احملبة، أي سلطان احلب، مسته الفارسية  »داَنه«و

شجرة القّنب حيصـلون  : هكذا ألن من شجرته أعين
  .ب وَسْلٔطنٕشۤر: على احلشيش املخّدر، ومنه جاء

املوسـوعة يف علـوم   «وجارى صـاحب  
  .انظرها  .زُقنُب: امسه يف العامية فقال »الطبيعة

ية مصر الدكتور رمـزي  امكما جاراها يف ع
  .الُقنُبس: فقال ٤٠٠ص »إحياء التذكرة«مفتاح يف 

وثائق تارخيية «ورد يف  »قنبس«ومثله بلفظ 
ـ  »عن حلب  ٣٦ بـوالرطل منه «: قال: ٨٤ص ١جـ

  .»غرشًا
القنبزة والقنبـزاي  : وقالوا يف واحدة القنبز

  .والقنبزاية
  .القنبزات والقنبزايات: ومجعوها على

اما تسمية هذا احلب بالقنبز فلم جنـد هلـا   
  . »البزر«ومن  »القنب«أصًال، ولعلها حنت من 

  .القّنب: انظر

  .اقّيات أي طري احلّسونويطعمونه السۤق
  .ًاويبيعه القضيمايت حمّمصًا ممّلح

  .وكانوا يعملون منه احلالوة القنبزية
  .طز فش حالوة قنبزية]: من كمام[
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العصافري بشوفوا مبنـامن عـم   ]: من أمثاهلم[
  .بياكلوا قنبز

شوفو مقنَبـز عالكٔرويـت،   : يقولون :ةالٔقْنَبۤز      
ماحدا عزمو وبريد يقول بقنبزتو  –! سيدي –وفوقا 

حسن الناس بتعرفك، ي تقنبز قد ما بتأّنو هو شي، ۤإ
االرتفاع، مل جند هلا أصالًَ، ولعلها حنت من : يريدون

ما ارتفع وطال من الشعر، ومن ): العربية( »الُقُرتعة«
: غلبه، والشيَء منه): العربية( »َبّزه«مصدر : »الَبّز«

  .تطاول: بزا عليه: أخذه جبفاء وقهر، ويدانيها
وا واستعملوا منها اسم املفعول واملصدر، وبن

  .القنبوزة: كما بنوا –انظرها  –ْتقنبز للمطاوعة : منها
  .انظرها

القذيفة : ُقْنَبره أو قومباره: من التركية :ةالٕقْنْبۤل      
  .املشحونة مبواد حمرقة أو متفجرة

  .القنابل: ومجعوها على
  .انظرها  .البٓوْمٔبه: ويرادفها

  .بدأ استعمال القنبلة يف احلرب العاملية األوىل
القنبلـة الغازيـة واملتفجـرة    : من أنواعهاو

واجلوية واملسيلة للدموع واجلرثومية والساّمة والنووية 
  .والذرية واهليدروجينية
 ٣١٣و ٣١٠ص ٢٠وس ٥٤١ص ١٦س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .٢٨٧و ١٨٣ص ٢١وس ٤٠٧و ٣١٦و

قوامها تفكيك الذّرة، استعملت  :ةة الذّريّۤالقنبۤل      
 اية احلرب العاملية الثانيةيف.  

 ٢٥٩و ١٧٩و ١٢١ص ١٠٨وس ٣٥٨ص ١٠٧س: انظر املقتطف
  .١٨٤و ١٨٣و ٥٨ص ١١٧وس ١ص ١٠٩وس

  .٣ص ٧عدد ١٧س: وجملة األديب      
  .٥٤ص ٩عدد ٨وس ٥٥٧ص ٤س: وجملة العلوم      
  .٣٠٩ص ١٩س: وجملة احلديث      

  ذرات  قنبلة تدمريية حتول :لة اهليدروجينّيةالقنۤب      
  
  
  
  

أي موّلد املاء إىل هليـوم   HYDROGÈNEاهليدروجني 
  .كما حيدث يف الشمس

سـنة   اصنعتها الواليات املتحدة وجّربتـه 
١٩٥٤.  
  .األحدب: قنبور: من التركية :الٔقنبور      

  .القنبورة: ومؤنثه عندهم
  .ومجعوها مجعي التصحيح

طلقوها وأ –انظرها  –بنوها من القنبزة  :ةالٔقنبوۤز      
  .على التلة الصغرية

قّنت على حالو وقّنت : مسكني: يقولون :ٔقّنت      
: جماز من العربيـة : قّتر: وقّنت وبعدا مات، يريدون

  .الذي ميسك املاء: الَقنيت من األسقية
  .انظرها  .قّنن: ويرادفها يف هلجتهم

القماط، مايلف : قونداق: من التركية :الٕقْنٔداق      
  .KONDAKI: عن اليونانيةبه الولد، 

  .انظرمها  .قندق وتقندق: وبنوا منه فعل
  .القناديق: ومجعوا القنداق على

  .٣٣ص ٥جـ ١س: انظر جملة اللسان العريب

دّفيت معديت بكاس قنداق، : يقولون :الٕقنداق      
املاء الساخن حيّلى بالسكر، مـن القنـداق   : يريدون

ّمـط املعـدة   املتقدمة على ااز، كأن حرارتـه تق 
  .وتشّدها

ـ أو التفن :ةقنداق البـارودۤ        ـ گ ه أو ه أو املرتيۤن
القماط واحلاضـن،  : قونداق: الرشيش، من التركية

فهي جماز من القنداق املتقدمة، كأن اجلزء اخلشـيب  
  .السفلي من هذه األسلحة يلفها ويقمطها

  .القناديق: ومجعوه على
بضم  »الكرنافة«ووضعوا هلذا القنداق كلمة 

  أصول : واحدة الُكرناف والِكرناف: وكسرها *الفاء

                                                
 .هكذا في األصل، والصواب بضم الكاف وكسرها - *
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سعف النخل تبقى يف اجلـذع بعـد قطـع    
  .الدبچك: انظر  .السعف، ومل تستعمل

من مصطلح مسك الـدفاتر،   :الٕقنداق      
دفتر حساب التـاجر  : KONDAKION: عن اليونانية

  .يسجل فيه دخل متجره وخرجه
  .الفاتورة وأقره امع العلمي العريب لكلمة

  .انظرها

وفرق بني هذا الدفتر وبني الفـاتورة،  : نقول
  .ونعّد حنن هذا تشويشًا

  .الفاتورة: انظر

علـى الرسـالة    GONTAGوتطلق األرمنية 
الرمسية يكتبها الرئيس الديين األعلى ملناسبات خاصة 

  .تستدعيها
  .٣٣ص ٥جـ ١س: انظر جملة اللسان العريب

قونداقلي، من القنداق : يةمن الترك :الٕقنداقلي      
أداة النسبة، : »يل«القماط، احلاضن، ومن : املتقدمة

  .أي السالح ذو القماط احلاضن
ل يرضـى وراح صـاحبو   مافۤع: يقولون :ٔقنٔدر      

: يقنعه ويرضـيه، مـن التركيـة   : يقندرو، يريدون
  .اإلقناع: قانديرمق

  .الَقنَدرة: ومصدره عندهم
: وعـة، ومصـدره  تقندر للمطا: وبنوا منها

  .قندش: انظر  .الْتقنٓدر

: قوْنـْدره أو قونطـوره  : من التركية :الٕقْنْدٔرة      
حـذاء كـان   : KOTHORNOS: احلذاء، عن اليونانية

يلبسه املمثلون يف املآسي، وهم أطلقوها على احلذاء 
  .اإلفرجني

  .ومجعوها على القندرات والقنادر
ويف السويقه سوق للقنادر، وسـوق آخـر   

لقنادر الرخيصة امسه سوق حّجي أفندي، علـى أن  ل
  األحذية الراقية الغالية تصنع وتباع اآلن يف العّبارة 

  
  

القنـدرجي،  : وغربّيها، ومسوا صـانعها وبائعهـا  
  .احلّذاء: والثاقفون يسمونه

  .القندرجّية: ومجعوه على
ومنذ أن حلت القندرة يف حلب باشر ظـل  

  .الصرماي يتقلص
  .احلذاء: العلمي العريب ووضع هلا امع

إينا : يسألون البنت املخطوبة]: من كنايام[
ق إال أبـو القنـدرة   أبو الطنجرة البتبقۤب: هو بتريديه

الغين يصـرف علـى بيتـه أم    : يريدون(ق؟ البتزقۤز
  ).األنيق

بسوى فردة قندرة، طـراق  ]: من مسبام[
قندريت أحسن من راس أبوه، مسـاوي يل حـالو   

  .قندرات اجلامع أشرف مّنو صحايف، نّشال
ال ختّلوا القندرة مقلوبة على ]: من اعتقادهم[

إذا ركبت فردة قنـدرة   .قفاها بتحكي مع الشيطان
إذا . فوق فردة بكون معناها قّدامك سفر مسـتعجل 

حدا حّط قندرة يف غزانة بيتو وكـان يف هالغزانـة   
  .ساكن ويل بتطري القندرة مالغزانة

ضل يقندشـو  : ماخّاله يزعل: يقولون :ٔقنَدش      
يتملقه ويالطفه، مل : ويدّللو لوقت مارضاه، يريدون

ومن  –انظرهـا   –جند هلا أصًال، ولعلها حنت من قندر 
  .انظرها  .ْشَوي

  .تقندش للمطاوعة: وبنوا منها
قومي قندقي هـالزغري  ! فّطوم: يقولون :ٔقْنٔدق      

  . القماطهّلق بساوّيا، بنوا الفعل من القنداق مبعىن
  .انظرها

  .ْتقندق للمطاوعة: وبنوا منه
شغلة ما بتتقندق، تعا بَقـى  ]: من جمازام[
  .وقندقا
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بنوا الفعل من القنـديل مبعـىن    :ٔقندل      
  .دّلى
  .القنديل: انظر

  .احلّمام: اْملقنَدلة]: ويف لغة القجم[
أجا انون لسوق : يقولون: من املضحكات
قلعة وخطف الولد من إيـد  اجلمعة اللي كان حتت ال

أّمو، وطلع لوين؟ طلع على مادنة جامع الطـروش  
والنـاس  : اللي كانت مقطومه وقندلو، ويـالطيف 

خافت تطلع لعندو لريو يرميه، األثنا أجا جمنون تأين 
عطوين أبطنعش خبّلص الولد، عطوه، قام أخد : وقال

جمنون : والك: سيف مالبسطايت ومن حتت صاح لو
ل الولد وبترتل واّال أقطم املادنة فيـك،  الكلب بتّرت

  .ال ال ال ال، ونزل فيه: قال لو
من  :KANDELAFTIS: من اليونانية :الٔقْنَدَلْفت      

  .يقوم بإشعال قناديل الكنيسة، مث أطلق على خادمها
اُجلالزّي، والسـاِدن، والواِهـف،   : عربيها
  .وخادم البيعة

نسوبة إىل مدينة قندهار يف امل :ةاحلنطة الٔقْنَدهاريّۤ      
أفغانستان اجلنوبية، تشحن إىل حلب بطريق العراق، 

  .وهي ناعمة تصلح خلبز الصاج
  .انظرها  .لغة هلم يف القّلوسة :ةالٔقندوۤس      
: الِقنديل عن السـريانية : من العربية :الٔقنديل      

  .CANDELA: قنديٓال، عن اليونانية عن الالتينية
قنـدلٓو،  : قنديل الفعـل فقـالوا  وبنوا من ال

  .دّلى الشيَء من مرتفع لريميه: يريدون
  .قندل: انظر

أمر السلطان حممد بن قايتباي النـاس بـأن   
  يعّلقوا القناديل ليًال على الدور واحلوانيت، ويف عهده 

  
  
  
  

  

  .مل يكن يف أوروبا كلها مصباح واحد ينري الشارع
  .١١٢٤ص ١جـ: انظر اية األرب للنويري

  .قنديل: ويف التركية
قنـديلجي،  : وتسمي التركية بائعه وصانعه

  .وهم استمدوها منها
واشتهرت معامل الزجاج يف حلب بصـنع  
القناديل املموهة بالذهب تصنع يف أرمناز وتبـاع يف  
سوق الباطية وتشحن إىل البالد النائية حىت حـدود  

  .اهلند
  .الزجاج: انظر

  .ديلنيل وعَكر الْقنا]: من كمام[
  .ْشخاختو بقنديل]: من كنايام[
متل اللي عم بتدّفا عْقناديل ]: من تشبيهام[

  .املادنة
يف قنـديل بالَسـما بـدعي    ]: من أمثاهلم[

  .عاخلّطابني بالعَمى
: بنوا الفعل من القرتوعة التاليـة ملعـىن   :ٔقْنَزع      
  .عّلى

  .تقرتع للمطاوعة: وبنوا منها
  .لبسها وأماهلا: نقرتع لفتو، يريدو: يقولون

وصلنا للبلد، ! حمّمد: وتقول املغايرجّية البنها
  .قرتع طربوَشك، نّفض قندرتك، صّلح هنداَمك
  .وحنو هذا تقول عندما تدخل معرمتصرين

ِعفريـة  ): العربيـة (حتريف الُقُرتعة  :الٔقْنزوعة      
الديك وُعرفه، ريش منتصـب علـى رأس بعـض    

  .الطيور
: وعـة الـديك  وهلجة تطوان تسـمي قرت 

  .الَقْنجوَع
  قرية مدينة اندثرت، وحملها اآلن  :ٕقّنْسرين      
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أن  ١٩١ص ٣٨س: العيس، ويرى األب أرملة يف املشرق
الكلمة أرامية مبعىن عش النسور، كما يـرى األب  

  .أا وكر النسور ٦٠ص »حلب«شلحت يف 
الواليات : وكانت قنسرين أحد اَألجناد أي

  .السابع امليالدي عند العرب العسكرية يف القرن
دّمر قنسرين وأحرقها يف القرن الرابع اهلجري 

  .اإلمرباطور نقفور
  .١٩٦ص ١س: انظر جملة الضاد

: قنص الطَري أو الظيب وحنوه قنصًا: عربية :ٔقٔنص      
  .صاده

  .انقنص للمطاوعة: وبنوا منها
: يريـدون (ماجبي فالن إال بالقنص : يقولون
  ).بالقهر والغصب
  .أخدا مّنو بالقنص: ويقولون

  .لغة لعوامهم يف القنصل التالية :الٕقنٓصر      
قونصول أو قونسـول،  : من التركية :الٕقنٓصل      

رتبة : CONSUL: عن الالتينية CONSOL: عن اإليطالية
من رتبات ممثلي الدول األجنبية مهمته رعاية مصاحل 

  .رعايا دولته
  .القناصل: ومجعوه على

هم يلفظوا القنصر، وجيمعوا علـى  وعوام
  .القناصر

  .القنصلّية: ويسمون دار القنصل
فالن عم بيعمل علينـا قنصـلّية،   : ويقولون

السلطة كسلطة القنصل، فبنوا من القنصل : يريدون
  .القنصلّية: املصدر الصناعي

ٓقنٓصـل، ويف  : ويف السريانية عن اليونانيـة 
  .الكلدانية مثلها

ـ  »ة عن حلبوثائق تارخيي«يف  : ١٠٤ص ١جـ

  قنصل إنكلترا يف قربص وحلب سنة : قال ديفيزين«
  
  

ني ومـن  يحوكان عدد غري قليل من املسي«: ١٧٩١
اليهود يدخلون يف دائرة القناصل األجانب بصـفة  
ترامجة، ولكل ترمجان شخصان يدخالن يف محايتـه،  
ويسمى كل منهما فرمانلي مبوجب الرباءة السلطانية، 

فرنسة ثالثة ترامجة، ولقنصل إنكلتـرة  فكان لقنصل 
أحد عشر ترمجانًا مسـيحيني وواحـد يهـودي،    
ولقنصل بندقية مثانية ترامجة ولوزير إسبانيا ترمجانان، 
ولقنصل النمسا مثانية ترامجة، ولقنصل بروسيا مخسة 

  .ترامجة، ولقنصل السويد تسعة ترامجة
والترامجة والفرمانية يلبسون القلبق ويتمتعون 

  .ض االمتيازات ويعفون من بعض الضرائبببع
وعند دخول القنصل يف وظيفته، وعند وفاة 
السلطان وجلوس غريه جيب جتديد الرباءة من الباب 

  »العايل
وذكر اجلربيت أول احتفال مبصر لقنصل كان 

  .لقنصل الفرنسيس
سببه حتّسن العالقات بني العثمـانيني  : نقول

عـدوة  : يف النمسا والفرنسيني إثر انكسار العثمانيني
  .الطرفني
قونسـالتو عـن   : من التركيـة  :قٓوْنصالتٓو      

: دار القنصلية، أو القنصلية: CONSOLATO: اإليطالية
  .على االختصار

  .القنصل والقنصالتو: انظر :ةالٕقنصليّۤ      
قِنَط يقَنط َقْنطًا وقَنط يقـِنط  : من العربية :ٔقَنط      

  .يئس: ط قناطةويقُنط قنوطًا وقُنط يقُن
  .انقنط مّنو للمطاوعة: وبنوا منها

  والرطل مائة رطل، : الِقنطار: عربية :الٔقنطار      
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خمتلف يف وزنه حسب البالد وحسب الزمان، وعليه 
  .فوزن القنطار غري حمدد

  .القناطري: واجلمع
: والعربية استمدت القنطار مـن الالتينيـة  

CENTENARIUM.  
  .QUINTALE: ويف اإليطالية
  .QUINTAL: ويف الفرنسية
  .QUINTAL: ويف اإلنكليزية
  .TSENTNÉR: ويف الروسية
  .KWINTAL: ويف ارية

  .KANDARI: ويف اليونانية
قنطار، ومسـت  : واستمدا التركية، فقالت

  .قنطارجي: مفتش األوزان
: واستمدا القرواطية من التركية، فقالـت 

KANTAR.  
: ركيـة، فقالـت  واستمدا الرومانية من الت

CINTAR.  
: واستمدا األرمنية من اليونانيـة، فقالـت  

GUENTINAR.  
: واستمدا الكردية من التركيـة، فقالـت  

  .قنطار
ــريانية ــ :ويف الس ــٓا وۤق نطريٓا، ويف ٔقنطرون

  .ٔقنطرونا ؤقنطَريا: الكلدانية
تتسـع إىل  : ية قنطارّية، يريدونخاْب: يقولون

  .قنطار من الزيت وغريه
: تعبري قـرآين (معو قناطري ْمقنطرة : ونويقول

  .*)َقناطُري ُمَقنطرة ِمَن الَذهب
  .درهم الَشّب قنطار]: من كالم أهل اليول[
 **الَكْرم لو يسـَلم مالنـاطور  ]: من أمثاهلم[

نقطـة  . حلم العصافري مابنباع بالقناطري. حبمل قناطري
                                                

زين للناس حب الشهوات من : (صواب اآلية الكريمة - *
  ).النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة

  .مالنواطير: لعل الصواب - **

اجلمل شقد ما بار حبمل . َدّم أحسن من قنطار ْمحّبة
حصوة بتسند َجّرة قال لـو بتسـند   : قال لو. قنطار

  .خابية قنطارية
حـرد  . علكة الدّب قنطار]: من كمام[

  .الدّب عالكرم زاد محلو قنطار
بترو بالقنطار وبتجي العافية ]: من حكمهم[
  .رهم مال بّدو قنطار عقلد. باملتقال

قنطـار  : متل اخلرنـوب ]: من تشبيهام[
  .خشب على درهم حلو

مايبىن على املاء للعبور، وهـم  : عربية :لٔقْنطٔرةا      
  .مل يقيدوها باملاء
القناِطر، وهم أمالوا، وجتمع مجعـًا  : واجلمع

  .مؤنثًا ساملًا
  .KAMPTIR: واستمدا العربية من اليونانية
أو  CANTHERIUS: ويف الالتينيـــــــة

CANTERIUS.  
  .KETARTA: ويف األرامية

ـ  : ة، فقالـت واستمدا اإلسبانية من العربي
ALCANTARA.  

: واستمدا التركية مـن العربيـة، فقالـت   
  .قنطره

: واستمدا البولونية من التركيـة فقالـت  
CANTAR.  
فالن قـد قّبـة وقنطـرة    ]: من تشبيهام[

  ).يريدون أنه متني(
قِنع قناعـة وُقنوعـًا   : ع، من العربيةأو ٕقۤن :ٔقَنع      

  .رضي، ورضي باليسري: بنفسه وبالشيء
  .القاِنع، وهم أمالوا: اسم الفاعلو

الَقنوع ملن هو كثري القناعة، : وقالت العربية
  .وهم قالوها

: وبنوا الصفة املشبهة منه على َفْعالن وفعالنة
  .قنعان وقنعانة

  قنعانني: ومجعوها على
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  .قناعت: واستمدت التركية
  .وبيت قناعة يف حلب

  .وبيت شناعة حّرفوها إىل قناعة
  .تقنَّع والَقنوع والُقنوع وأقنعاقتنع و: انظر

صار عندو قناعة، واحملكمة حصـل  : يقولون
  .عندا قناعة وجدانية بتربْءَتك

وقـد  (القناعة كرت ال يفىن ]: من حكمهم[
ع َذّل َعز من ٕقۤن). يتخذون منها لوحة تعلق يف املتاجر

  .عمن ٕطۤم
  .رّضاه: قّنعه: عربية :ٔقنَّع      
  .قنع: انظر :الٔقنعان      
: الُقنُفد والُقنُفذ والُقنَفـذ : من العربية :الٕقْنٓفد      

حيوان لبون أكرب من اُجلَرذ ذو ريش كاإلبر يقي به 
نفسه إذ جيتمع مستديرًا حتته، خيتبئ ـارًا ويسـعى   
ليًال، يتغذى باحلشرات كما يتغذى بالفأر واجلرذان 

  .والعظاء واحليات دون أن يتأثر بسمها
  .ةوأنواعه كثري

ـ «و  »قنَفد«وبنوا من القنفد فعل  د يف مقنۤف
  .متجّمع على نفسه: ، يريدون»بيتو

  .٤٤٨ص ٩٠وس ٨٤٧ص ٣٣س: انظر املقتطف
  .١٦٢ص ١٠جـ: واية األرب      
  .فهرسه: واحليوان للجاحظ      
  .واملوسوعة يف علوم الطبيعة      
  .ودائرة املعارف للبستاين      

  .لشوكوهم يلقبونه بكّباية ا
: ُقوفٓدا، ويف الكلدانيـة : وامسه يف السريانية

  .ُقوفَدا
  .ِقفود: ويف العربية

. عالبنٓفـد : ياقنٓفـد : قال لو]: من أمثاهلم[
   كلكـن  : حّطت القنفدة إيديها على اوالدا وقالـت 

  .شوك بشوك -!يا اوالدي –
  
  
  
  

ال بتنمسـك  : متل القنفدة]: من تشبيهام[
  .وال بتنباس

: قنفشو وكّبرلو راسو، يريدون: يقولون :شٔقْنَف      
متلقه ومدحه، مل جند هلا أصًال، ولعلها حنت من قندر 

  .انظرمها  .ومن نفش

  .ْتقنفش للمطاوعة: وبنوا منها
يقّتر، : ن على اوالدو، يريدونبقنّۤ: يقولون :ٔقّنن      

     مل جند هلا أصًال، ولعلهم بنوا الفعل مـن القـانون   
أي ينفق عليهم حسب القانون االقتصادي  –انظرها  –

  .ال توّسع فيه
  .ْتقّنن للمطاوعة: وبنوا منه
  .بيعطي بالتقنني، وشغلتو مقّننة: يقولون

ريح اإلبـط أو  ): العربية(حتريف الُقنان  :ةالٔقنّۤ      
  .أشد مايكون منه، وهم أطلقوا

  .وال أعرف القنان: قال األزهري
  .انظرمها  .الصنان والصّنة: ويدانيها

. من يتوىل توزيع ماء القنـاة : عربية :الٔقَنوايت      
  .القناية: انظر

  .القنواتّية: ومجعوها على
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

  .وبيت القنوايت يف حلب
  .وكانوا يتوارتون هذه احلرفة

  .َقنع: انظر :الٔقنوع      
  .قنع: انظر :الُقنوع      

إنـاء  : الِقّنيَنـة : من العربية: ّنينةأو الق :ةالٔقنيۤن      
  .زجاجي

إذا فتحت خرجت : قال أبو هالل العسكري
  .عن أبنية العربية، ألنه ليس فيها َفّعيلة
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الَقناِني والقناِنّي وهـم اسـتعملوا   : واجلمع
  .اجلمع األول والَقنينات

  .KANNIYON: واستمدا العربية من اليونانية
  .٣١٠ص ١٨س: ريبانظر جملة امع العلمي الع

  .مو كل اجلان بتتعّبا بقنينة]: من كمام[
  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم[

  طاطا يا طاطا            صحن السلطه
  !يا لطيف: بيضة على ْرغيف        قالوا

  جيجة مسينه              نزلت عاْملدينه
  َكسرت قنينه              َمليانة ْشنينه

  َبْو: قال ال          شافا الباشا      
: من قرى حلب يف اجلسر، من األرامية :ةالْقَنيّۤ      
: القصب، كما يرى األب أرملـة يف املشـرق  : َقنٓيا
  .١٩١ص ٣٨س

من : ٨٤ص» حلب«شلحت يف «وقال األب 
  .املال والرزق واملاشية: ْقنيتٓا: األرامية
ا غلبه، وهم يستعملو: قهره قهرًا: عربية :ٔقٔهر      

  .أغاظه وأحزنه: أيضًا ملعىن
  .انقهر للمطاوعة: وا منهانوب

  .اء اهللا احلسىنمن أمس: والقّهار
  .قهر مبعىن الغلبة والتأثر: واستمدت التركية

: واستمدت األلبانية القهر من التركية فقالت
KAHER.  

  .اهللا قهر عبادو باملوت: ويقولون
مرتو مقهورة من محاتا ومن ]: من كالمهم[

  .ومن جوزا، أخدو مّنو بالقهر، مات من قهرو ضّرتا
  .من قهرو كسر الشربة]: من كمام[

الوكيل، : من التركية عن الفارسية :الٔقْهٔرَمان      
  .اخلازن، أمني الدخل واخلرج، اآلمر

  
  
  
  

  .مدّبرة شئون البيت: القهرمانة: مؤنثه
  .»الذخائر والتحف«وورد ذكر القهرمان يف 

  .ضحك بشدة: قهقه قهقهًة: عربية :ٔقهٔقه      
  .وقد يستعملوا حكاية صوت الضحك

  .قحقح، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
القهـوة، أو  أطلقوها على من يعمل  :الٔقهوايت      

  .انظرها  .على من هو صاحب القهوة

  .القهواتّية: ومجعوه على
ونعرف أن كان يف السوق قهوايت متجـّول  

املّرة ويشخط كالّسّواس حبّوارته علـى   يسقي القهوة
حائط الدّكان، مث ميضي ينبه إىل مهمتـه بطقطقـة   
الفناجني، وكان يلبس املئزر كالسـّواس ويتمنطـق   
جبرن جلدي صغري فيه الفناجني املخروطّية الشـكل  

  .يصب فيها الشّفة
ـ  القهوه: واألتراك يسمون القهوايت ي، جـ

  .ّيةـج القهوه: وهم استمدوه ومجعوه على
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

: ٕهـٔوة گْهَوة أو الگال: والبدو يقولون :ةالٔقهۤو      
  .شراب النب املغلي

  .صنع القهوة: ٨٠٢ص ٢س: انظر جملة السمري
  .١٣ص ٦٠٤عدد ١٢س: وجملة الثقافة      
  .٦٨٥ص ٦س: وجملة املشرق      
  .٢٣٤و ١٩ص ٢٠س: وجملة الضاد      
  .٢٣٣ص ٢٨س: الكلمةوجملة       
  .٥٠ص ٥وس ٧٠ص ٢س: وجملة الضياء      
  .٤٩ص ٥عدد ٢س: وجملة األديب      
 ٤٩٣ص ٥٩وس ٤٣٠ص ٥٦وس ٥٨٨ص ٥١س: واملقتطف      
  .٣٠٨ص ٩٥وس

  .ودائرة املعارف للبستاين      
  .٧١٢و ٦٧٩و ٦٤٩و ٦٢١ص ١جملد ١س: وجملة الضياء      

  .العامل واستمدت امسها من العربية كل لغات
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 القهـوه : فهي يف التركية قهوة، وَصـانعها 
قهوه بارسي أي نقـد القهـوة،   : ي، ويقولونجـ

  .الرشوة: يريدون
  .يگقهوه رن: وتسمي التركية اللون البّين

النـٓول  : ويسمي املغرب األقصى هذا اللون
  .القهوي

: وبىن املغرب األقصى من القهوة الفعل فقال
  .شرب القهوة: ْتقهَو مبعىن

  .قهوه: ويف الكردية
  .هقهوه وكۤف: ويف العربانية احلديثة

  .CAFÉ: ويف الفرنسية
  .COFFEE: ويف اإلنكليزية
  .KAFFEE: ويف األملانية

  .KAFÉS: ويف اليونانية احلديثة
  .KAFÉ: ويف الروسية
  .KAVÉ: ويف ارية

  .KAVA: ويف الليتوانية
  .KAHVI :ويف الفنلندية
  .قاوه: ويف البولونية

  :دى حترميها قال الشاعرول
  قهوة الّنب حّرمت          فاشربوا قهوة العنب

: وألفت رسائل عدة يف هذا الصـدد منـها  
  .كتاب الصفوة يف حل القهوة

ومنها إحتاف بين الزمن يف حكم قهوة اليمن 
  .شارح القاموس: للزبيدي

رسالة خطية عندنا النـذكر اسـم   : ومنها
  .مؤلفها

 ٤٩صوفا الرفـاعي  وجاء يف منظومة الشيخ 
  :لدى كالمه عن الوفائية
  وماهلم باملاء من أمنّيْه  ويشربون القهوة البّنّيه

): علم الطـالع : أي(فاق وقال أصحاب األو
يف حسـاب  » قـوى «يعدل لفظ » قهوة«إن لفظ 
  .١١٦: اجلّمل أي

وبعد اعتياد شرب القهوة بقليـل اكتشـف   
  .التبغ: انظر  .الدخان

  :ويف سبب تسميتها مذاهب
أا مسيت بالقهوة تشبيهًا هلا باخلمر اليت  -١

تسمى القهوة، وهذه التسمية حفزت رجال الدين أن 
  .حيّرموا

َتكرُّه الطعام أو ): العربية(أا من اإلقهاء  -٢
  .اإلقعاد عنه
يف » كوفـا «أا مسيت باسم مقاطعـة   -٣

  .النب: انظر  .جنويب احلبشة، حيث كانت نباتًا بريًا

من أنه زهـاء  » النب«ماذكرناه يف  وإذا صّح
عشرة قرون اعتزل بعض الزهاد يف جبل ّمشر الربكاين 

ماعز، والحظـوا   وكان لديهم قطيع: يف قلب اليمن
عى النب ال تنام ليلتـها فتخـذوه   أن املاعز حني تر

إذا صح هذا تكون الـيمن أول مـن   : شرابًا، نقول
  .خواصها وشرا كشف

وعهـا، أمـا   شـرب منق : ومعىن شرا أي
  .التحميص مث الطبخ فجاء متأخرًا

  .٤٥٧ص ١٣انظر اهلالل س

. م٨٤٥مث انتقلت القهوة إىل إيـران سـنة   
  .قبل هذا التاريخ بزمن طويل: وقيل

ومن إيران انتقل شرا إىل الشرق فـالغرب  
فالعامل كله، والغرب مل يعرفها إال بعـد أن عرفهـا   

  .العرب بثالثة قرون
تاسع اهلجري سـار إىل  ويف أواخر القرن ال

العجم الشيخ مجال الدين الزجناين مصحح الفتاوى يف 
مهد القهوة األول وشاع : عدن فنقل شرا إىل اليمن

استعماهلا، والسيما بني مشايخ الصوفية لالستعانة ا 
  .على السهر لألذكار واملطالعات

ويروى أنه كان يف مكة يف القـرن العاشـر   
  .وةعشرات البيوت لشرب القه
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  .مث نقلها اليمنيون إىل مصر
وكانت تشرب القهوة يف مصر يف األزهر يف 
رواق اليمن يوم اإلثنني ويوم اجلمعة بعد الـذكر، مث  

  .٩١٧أنكرها املكيون عليهم سنة 
ونادى منادي األمري صاحب احلسبة خايربك 
مبنع شرا، وطاف مبن خالف يف األسواق وقـرم  

  .بالسالسل وعّذم
املرسوم السلطاين بإباحتها، ونـادى  مث صدر 

  .خلف خايربك بإباحتها: قطلباي
  .مث حرمها قانصوه الغوري

أغلقت أماكن : وقال الطباخ يف إعالم النبالء
  .القهوة زمن السلطان مراد

وهكذا اختلف علماء الشرع اإلسالمي بني 
  .حملل وحمّرم

  .ومن مصر نقلها السلطان سليم إىل إستنبول
سـليمان   لسطانعهد ابنه ال وشاع شرا يف

  .القانوين بعد أن حرمت مرارًا
نقلها مـن إسـتنبول إىل    ١٦٥٢ويف سنة 

  .لوندره رجل يوناين امسه باسكا
سـفري  : نقلها سليمان آغا ١٦٦٩ويف سنة 

  .الدولة العثمانية يف فرنسا إىل باريس
ويف باريس اختذت هلا األباريق والصـينيات  

  .والفناجني واملناديل
  .١٥٠٠رب القهوة سنة وعم ش

ة روسية إال يف أوائل القرن ومل تدخل القهو
١٩.  

أما يف الصني فرفضها الصينيون أول األمـر  
  .١٧م بالشاي، مث استعملوها يف القرن لولعه

  :وأنواع القهوة يف حلب وما إليها كمايلي
  .القهوة املّرة أو الصادة -١

  .الصادة: انظر

: يـل أي گع يلّية نسبة إىل قبيلةگوتسمى الع
  .عقيل

هوة مال مّيت، ألـم  گال: والعراق تسميها
  .يشربوا غالبًا لدى تعزية أهل املّيت

ويعّقدها البدو على النار ثـالث مـرات يف   
دّلة الَتُنو، : دّلة اخلمري، والثانية: األوىل: ثالث دّالت

التعقيد الثاين يتلو تعقيـد دّلـة   : التثنية أي: يريدون
دّلـة إلبكـر   : ا بترقيدها، والثالثةاخلمري بعد تصفيته

وهي تعقيد دّلة التنو بعد تصفيتها بترقيدها، ومسوها 
بالبكر على تصور أنك برشفك إياها بعـد هـذه   

 دنيا التعقيدات الثالث إذ تصبغ فنجاا منظر رائع يف
اهلال، فهي حفلة وحفلة  عشاق القهوة، يعّززه رائحة
  .-تصورون ي على ما –زواج إىل النفس بفتاة بكر 

وأكرب هذه الدّالت الثالث دّلة اخلمري يتلوها 
  .دّلة الَتنو، مث يتلوها دّلة البكر

ودّالت العشرية أمارات على عّزها وجاهها 
  .عند البدو

يريدون (يلّية ْبهارا نارا گالع: ومن أمثال البدو
  ).يطّيبها غليها على النار

ومن ال يشرب قهوة العشرية حني تقدم يعّد 
  .إعالن العداء هذا

وإذا فرض األمري جعًال أو إتاوة على أحـد  
صّدر هذا الفرض بكيس قهوة أو أكثر، مث ذكر بعده 

  .اخليل والغنم وغريهاواِجلمال 
ويف اليمن قبيلة تسمى الِصـَيَدة اشـتهرت   

  .بتذّوق القهوة
وإذا وجد يف مضرٍب ِصَيدي بني الضـيوف  

األمراء قدمت له أوًال بني كل من حضر، حىت على 
ال لتفضيله عليهم، بل ليذوقها فينقـدها أفيهـا ذرة   

  .شائبة
ويطّيبون املرة باهلال السيما قهوة األمري البنّية 

  .الفاحتة
  :ومن أغاين البدو

  لهوه وزيدوها هۤاگيا اهللا صبوا هال
  وها للَنشامَى عضهور اخليلگواس                    
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نـة  وحني يرشفون الشّفة يديرون الفنجان مي
ويسرة، وأصلها أن يتبينوا أطبخت حسب أصـوهلا  

  .وصبغت الفنجان بتركها أثرًا يف جدرانه الداخلية
القهوة احللوة، وهذه من حيث زيـادة   -٢

  :أنواع *سكرها ونقصه ثالثة
  .سّكرا قليل أو عالرحية أو حمّيرة حتت الوسط -أ

  .احملّيرة حتت الوسط -ب
  .سّكرا وسط أو القهوة املظبوطة -جـ
  .حمّيرة فوق الوسط -د
  .سّكرا زيادة أو كتري أو حلوة -ه

القهوة العثمانلّية، وهي اليت يكون بّنهـا   -٣
  .كثريًا وسّكرها وسطًا

وماتزال القهوة العثمانلّية من أبـرز مظـاهر   
  .الشرق يف الغرب

وهي القهوة املـّرة أو  : القهوة األزمريلية -٤
  .الصادة حتّلى بالسّكر

ى، وهي اليت بّنها قليل فرانۤسالقهوة على  -٥
  .وسّكرها كثري، وتصب يف القدح الكبري

القهوة اإلنكليزية، وهي مـاء الشـاي    -٦
  .الساخن يضاف إليه النب والسّكر

كلمتان تركيتـان  : القهوة الشٓويلْه بٓويلْه -٧
مبعىن ذاك وهذا، أطلقوها على القهوة احللوة متـزج  

  .بالكاكاوا
يد علـى فنجـان   هذا واعتاد بعضهم أن يز

  .قهوته نقطة ماء أو نقطتني لترسب حثالتها
وقّدم لنا العلم جهازًا يطبخ القهوة ببخار املاء 

  .ويصّفيها
كما قّدم جهازًا لتحميصها بعد أن كانـت  
حتّمص على النار باحملمصة األسطوانية اليدويـة ذات  

  .املقبض تدور على النار

                                                
  .هكذا في األصل، ثم ذكر خمسة أنواع - *

القهوة َبال دّخـان متـل   ]: من تشبيهام[
القهـوة  ). تركية مبعىن اللحاف: (الفرشة بال يورغان

سيكارة بال قهوة . بال دّخان متل اليهود َبال خاخام
  .متل النٓومة بال شهوة

مازاد عالشـحادين غـري   ]: من كمام[
  .القهوة والْفناجني

إذا خسلنا فناجني القهـوة  ]: من اعتقادهم[
 .قبل ما يرو الضيف منعود ما منشوفو إال بعد سـنة 

إذا شرب الولـد  . إذا شرب الولد قهوة بسوّد وّچو
املرا البتشرب قهوة قبـل  . قهوة بطلعوا شواربو ُعوج

إذا فارت القهوة وانكّبت بكـون  . األكل حبّبا جوزا
  .بّدو جييك فيض مالرزق

وبعض النساء يف القبوالت يفتحون الفـال  
  .بفنجان القهوة بعد شربه وطّبه على الصحفة

دليل على قلة شرب القهوة  وشرب املاء بعد
وحدة مرا طلبت مالقاضي يطلقا  الذوق، وحبكوا أّنو

  .من جوزا ألّنو ساواها
  :ومن اجلناس يف الشعر العريب

  هات اسقين قهوة معطارة فضحت
  بنت الدنان وأتِرع يل الفناجينا                       

  دعت إىل حنو ما فيه البقاء ولو
  دعت إىل حنو ما فيه الفناجينا                       

  لو أن ألفًا أحاطوا حول ساحتها
  قصَد النجاة رأيَت األلف ناجينا                      

  قد زرنا ِحماك فإن: يارّبَة اخلدر
  شئِت فجودي وإن شئِت فناجينا                     

املشروب املتقدم علـى  : أطلقوا القهوة :ةالٔقْهۤو      
من قبيل إطالق احلاّل : لى ااز املرسلحمل شربه ع

يف : وإرادة احملل على حنو ﴿إّن األْبراَر لِفي َنعيم﴾ أي
  .يف اجلنة: مكان النعيم أي
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املقهـى ومجعهـا   : وبعض املتحذلقني دعاها
املقاهي، وعندي أن طريقـة اـاز املرسـل    : على

  .املتقدمة أسوغ
: وبدو مريوط بسمون مكان شرب القهـوة 

  .ةَهوَّگال
  .القهوة: وحضرموت مست حمل شرا

  .قهوة: واألتراك كذلك قالوا
: ١٨صويف منظومة الشـيخ وفـا الرفـاعي    

  .»جلسنا يف قهوة أيضًا حصة«
: القهوات والقهـاوي : ومجعوا القهوة على

  .واجلمع الثاين اليقره قياس اجلمع يف العربية
: هـالقهوة ٕنْشـطة، كمـا قـالوا    : وقالوا

فسموا دار شـرب القهـوة دون    هالچاخيانة نشطة،
وأما دار شرب الچاي فلم يسموه إال ملحقًا » خانه«
  .، كل هذا اصطالح تركي جروا عليه»خانه« بـ

وليست القهوة منهل القهوة فحسب، إمنـا  
  .مسيت بالقهوة على التغليب

الچـاي  : وتقدم القهوة الراقية عدا القهـوة 
راحة والزهورات والكاكاوا والكازوز، والشراب وال

  ...و
  .وبعضها جمّهز مبكّيف اهلواء

  .وبعضها تدفئته مركزية
والقهوة دار تسلية يلعبون فيها يف الطاولـة  

  .والسطرنج والداما والدومينو والورق
  .وختتلف شكلة القهوة حسب درجتها

  .وللقهواتية نقابة
 ١٩٦٠وعدد قهوات حلب سـنة  : إحصاء

  .قهوة ٧٥هو 
قهوة ين، والقهوة الكّمي :وأقدم قهوات حلب

اجلديدة يف املدينة، وقهوة السيسي، وقهوة محـو يف  
  .باب النصر، وقهوة الربتقال

  

 -كمـا نعهـدها    –وكانت قهوة الكمّيين 
ذات مقاعد على اجلدران ثابتة ضيقة، فوقها حصـر  
سليمانية جيلس عليها الزبون مادًا رجليه غالبًا، فـال  

  .تتسع إال لعدد قليل
فيهـا حفـالت    وكانت قهوة محو جيـري 

  .املصارعة
وكانت قهوة الربتقال جيري فيها حفـالت  

  .الغناء والرقص
  .وكان الرقاصون يتزيون بزي النساء

واآلن كثرت القهاوي يف حلب السـيما يف  
  .حّي العزيزية

أما القهاوي يف العامل فقد كان األرمن الرّواد 
نتشـارها يف  اأسسـوها بعـد   : األول هلا يف أوروبا

ها اجتـه مؤسسـوها، ولعلـها األثـر     إستنبول ومن
  .احلضاري الوحيد الذي تركة العثمانيون فيها

وأول قهوة يف إستنبول افتتحـت يف عهـد   
  .السلطان سليمان الثاين

مرها يف أوروبا منتدى أوكانت القهاوي أول 
  .مدارس العلماء: املفكرين، ومسوها

وأمر القائد العثماين يف فتح القهوات يف ڤيينا 
قره : يف حوزة العثمانيني، واسم هذا القائدإذ كانت 
  .مصطفى

وفتح أرمين امسه پاسكال قهوة يف پاريس عام 
  .بيت القهوة: ، ومساها١٦٧٢وقيل سنة  ١٦٦٠

فتحت قهوة أخرى فيها ال  ١٦٦٤ويف سنة 
  .يعلم صاحبها

فتح أرمين امسه هـاكوپ   ١٦٧٠ويف سنة 
  .قهوة يف أوكسفورد

  .وكسفوردمث فتحت قهوة يف لندن بعد أ
  .٣٨١ص ٥١وس ٨٦٣و ٤٣٣ص ٣٠س: انظر اهلالل

على أن سكان القصور كـانوا ينـهلون يف   
  .قصورهم القهوة، ومنهم لويس الرابع عشر
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أطلقوها على النب اجلاف مـع   :لة األراۤمقهۤو      
  .السكر يسف سفًا

تركية مبعىن صـاحب القهـوة،   : جي الٔقْهوه      
  .يرادفها القهوايت عندهم

  .ّيةجـ القهواتّية والقهوه: معواجل
: جـي وجتمعـه علـى    القهوه: وفاس تقول

  .القهاوجّية
سهرنا يف قهوة نّفـض،  : يقولون :ضٔقهوة َنفّۤ      
يف السقاق على حجـر يف األرض حيـث   : يريدون

  .لدى القيام *نّفضنا مقاعدنا من الثياب
اهللا بعت لو هالولد قهرية إلو، : يقولون :رةالْقهۤي      

  .على ْفعيلة مبعىن الفاعلة –انظرها  –نوا من قهر ب
  .قهرية يف قلبو أّنو ما بعيش لو اوالد: يقولون

هاالوالد عّجزوا الدنا وهـّنن  : يقولون :ٔقٔوى      
): العربيـة (يصيحون، حتريف قّوه : بْقووا، يريدون

  .صرخ
اهللا ْيقّويك، ]: يف دعائهم لفالن[يقولون  :ٔقؤّى      
  .ضّد ضّعفه :اهقّو :عربية

قـّواه باملـال، قـّوى لـو     ]: من كالمهم[
  ).وّطاه: يقولون ضّده(معنوّياتو، قّوى الضّو 

  .َتقّوى، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب
أجـوا احلّجـاج وضـربوا    : يقولون :الْقَواس      

  .انظرها  .ْقواسات من فرحن، بنوها من قّوس

ـ   :الٔقّواس       راك، أو القّواص كلفظ بعـض األت
الذي : عربية: »الصناعات الشامية«وكما رمسها يف 

يرمي بالقوس، وهم استعملوها مبعىن خادم البطرَيرك 
  .وخادم القنصل وحنومها

  
  
  

                                                
  .من الغبار: لعله يقصد - *

ويلبس القّواسون أغلى اللبس السائد زيه يف 
شروال جوخ فضفاض وزّنار عـريض مـن   : البلد

الشال أو من فاخر الزنانري، يتـدىل وسـط الزّنـار    
اعة الذهيب، وعلى اجلانب األيسر القـره  كستك الس

بينة بقيطاا األسود او البّني، وعلى قسمه العلـوي  
احلَنش على  نيود مقّصب بالدهب، ويعقد لّفة عكّب

الطربوش املغريب، مث يقلد سيفًا محائله موّشاة بالفضة، 
كما حيمل بيده عكازة سوداء طويلـة يقـرع ـا    

هنـا حنمـي موالنـا    األرض تنبيهًا للمارة إىل أننا 
  .فأفسحوا اال ملوكبه

ونراهم اليوم يتقدمون جنـازات النصـارى   
لألة بزيهم القدمي نفسه، ماخال أم لبسوا الطربوش 

  .املقشش
وكان القّواصون أتراكًا، وكـانوا يطيلـون   

  .شوارم ويربموا
يًا يـدافع  وه قّواسًا ألنه حيمل سالحًا نارومس

  .به عمن هو يف حوزته
  .القّواسني: مجعوه علىو

، ومل »احلاجب«ووضع له نادي دار العلوم 
  .يعمل به

  .»اإلفرنج يف حلب«انظر كتاب 

سنة  ٤٨ص ١جـ» وثائق خطية عن حلب«يف 
بيده : قّواس فرنسة فقال: وصف بولس لوقا ١٧١٤

عّكازة طوهلا مخسة أقدام، وعلـى رأسـها صـورة    
  .الزنبقة من فّضة

ـ  كلمةواستمدت اإلنكليزية  ّواس مـن  الق
  .CAVASS: العربية املولدة، فقالت

  .وبيت القّواس يف حلب
أش عـم  : يسأل أحـدهم ]: من كنايام[
  بتشتغل؟
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  ).يريد ال شغل له(قّواس عند أهللا  -
بـني بـاب النصـر    ]: من أحيائهم[ :الٔقّواس      

شط، وفيها ّمحام القّواس وهو رجل كان املوقسطل 
  .موسرًا منذ القرن

قـاموس   «قـال علـي سـيدي يف     :لٔقّوافا      
بـائع  ): العربيـة (حتريف خّفاف : قّواف: »عثماين

  .اخلف أي الصرماية
  .ني هو سوق الصرماياتيةوسوق القواف

  .انظرها
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

املتقدمـة بعـدها      » القـّواف «من  :ٔقّوافخاَنه      
لصرامي دار، أطلقوها على حمل صنع ا: مبعىن» خانه«

  .أو بيعها
  .القّوافخانات: ومجعوها على

         » دامي كـبري «أطلقوها علـى طـائر    :الٔقّوال      

ألنه كثري التغريد، كما أطلق احلماماتيـة   –انظرها  -
على ضرب من طيور الكّشة منه األبـيض  » القّوال«

واألسود واألمحر واألصفر واألزرق، ألنـه يسـجع   
  .كثريًا

  .القّوالة: ل علىومجعوا القّوا
وذكر القّوال نعـوم خبـاش يف يومياتـه يف    

  .٤٨٢ص ٣٧س: املشرق
من اقتىن القّوال األبيض أو ]: من اعتقادهم[

  .األسود اليتأثر بالقرينة
قواما  –ماشاء اهللا  –هالبنت : يقولون :القوام      

  .قامته وحسن طوله: قوام اإلنسان: كوّيس، عربية
عشاي بامة : ا قالإذا حد]: من مالطفام[

  .تسلم يل هالقامة: قالوا
  .قوام متل عود اخليزران]: من تشبيهام[
  
  
  

ـ قوامو متـل ع ]: من كمام[ ر الـتني  َگ
  .العكر: انظر  .والزيتون

  ]:من أغانيهم[
  شويف قوامو            أحلى مالسّكر كالمو: يا يامو

  بّدي أعرف أش مرامو           هاحللو أبو الشامات
قوام قوام راي ميشي : ه، يقولونأو قواۤم :ٔقوام      

إسراعًا إسراعًا، مل جند هلا أصـًال،  : الترين، يريدون
  :-على مانرى  –وفيها حتريفان 

حتريف الِقيام والَقوم كالمها مصدر قام  -١
  .انتصب أو عزم): العربية(

حتريف معىن االنتصـاب والعـزم إىل    -٢
  .املبادرة واإلسراع

قوام أجا، ومـن عصـبيتو   ]: مهممن كال[
  .بياكل قوام قوام، التغضب قوامه

ر ر واخروب وعمّۤزور وزوّۤ]: من كمام[
  .قوام –بإذن اهللا  –بتفلس 
عّنا ْقوانات الشـيخ سـالمة   : يقولون :الْقؤان      

  .حجازي
خليـة النحـل   : قوان أو قووان: من التركية

سم الذي ذات الشكل األسطواين، وضعها األتراك للق
التقط الصوت من الفونوغراف، ألنه كان أول أمره 

  .أسطوانيًا مث بعدها عمل قرصًا
اطالع مـن هالقوانـات،   ]: من كنايام[
دعنا من هذه املزاعم اليت مسعناهـا منـك   : يريدون
  .كثريًا
يقع قرب املشـارقة،  ] من أحيائهم[ :الٔقٔواْنٔصة      

ـ  –لّقب سكاَنه احللبيون به، ألنـه    –ا يبـدو  كم
  .يكسبون الرزق باحليلة كالصيادين

فخذ من املوايل الشماليني يقيم يف  :الٔقواويس      
  .أرباض حلب
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ما يأكله اإلنسان ويقتات به، : عربية: الُقوت      

  .والُبلغُة ميسك ا الرمق
  .األقوات: واجلمع
  .عم بشتغل بقوتو اليومي: يقولون

  .قوت الالميوت]: من كنايام[
الفحم الكبري : قوج: من الكردية :الفحم القوج      
  .الكرع: انظر  .الكرع

على املصيبة العظمى » قوج«ويطلق األكراد 
  .جمازًا

، من قطعت قوچان ماجلايب: يقولون :القوچان      
يقتطع مـن دفتـر    وصل الضريبة: قوچان: التركية
  .القسائم

  .القوچانات والقواچني: ومجعوه على
  .كوشان: »منت اللغة«ومساه يف 

القسـيمة،  : وضع له امع العلمي العـريب 
  .األورمة: ووضع لصلته اليت انفصل عنها

  .الكوردون: انظر :القٓوردٓون      
جعلها : قورم اللحمة، يريدون: يقولون :قٓؤرم      

  .فبىن منها الفعل –انظرها  –قاورما 
  .تقورم اللحم للمطاوعة: وبنوا منها

هالتاجر عّدى عليه أول حرب : يقولون :ٔرنٓقو      
 –انظرها  –وتاين حرب وقورن، بنوا الفعل من قارون 

  .أثرى: مبعىن
ن، والقورنة، وْمقٓوۤر. ٓقؤرن: واستعملوا منها

  .واملقورنة
ومسع قليًال فالن أقورن من فالن، فاستعملوا 

  .اسم التفضيل
 من اصطالح لعبة اإلسـكنبيل يف ورق  :القٓوز      

الورقة اليت : من التركية: ل بالقوزگأ: الشّدة، يقولون
  .هي من مال األرض

  .الْقواز: وجيمعوا على
  

  .ويلفظون زايها ظاء
  .القازاق: انظر :الٓقوزاق      
الشيخ الترمذي أبـو اللفـة   : يقولون :قٓوزن      

: اخلضرا قوزن من بيع األنتيكات، يريدون ربح كثريًا
  .الكسب، الربح: زامنقمن قا: من التركية

  .ويلفظون زايها ظاء
: ويستعملون منها املاضي واملضارع واألمـر 

  .نن وقوۤزقوزن وعم بقوۤز
: كما يستعملون منها املصدر واملصدر امليمي

  .اَملقوزنةوالقوزنة 
  .نقوۤزاْمل: وكما يستعملون منها اسم الفاعل

  .چالش بتقوزن: يقولون
]: من أحيـائهم [يها ظاء، وتلفظ زا :ةالقٓوزْنليّۤ      

عند  ىيقع بني حي محزة َبك وحي املشاطّية، ويسم
  .انظرها  .امللندي: احلكومة

والقوزنلية أو قوزان أوغلي عشرية من أصل 
تركي أو تركماين استوطنت يف كيليكية يف القـرن  

  .وسيطرت على املنطقة كإقطاعيني ١٦
قـوزان  : ومسيت مدينة سيس القدمية بامسهم

  .احلالية
وبيت قوزان أوغلي األرمين يف حلب حاليًا، 

  .ممن نزحوا من كيليكية
ماكان منحنيًا، آلة : الَقْوس: من العربية :القٓوس      

  .ذات وتر منحن ترمى ا السهام
  .األقواس: واجلمع

  .٢٢٢ص ٦جـ: انظر اية األرب للنويري

  .تۤشۤق: ويف العربية
  .قشَتا: قشتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .َقشُتو: ويف األشورية البابلية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 

  .َقشت
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  .قوس القنطرة: ويقولون
): أو باب مهـايون (قوس النصر : ويقولون

  .ينصب مبناسبة عيد وطين أو مبناسبة فرح
  .٤٠٩ص ٣٦س: انظر اهلالل

قوس النـّداف، وامسـه العـريب    : ويقولون
  .انظرها  .لكرابيلا: الكربال، واجلمع

طّز مـّز  : متل قوس النّداف]: من كمام[
  .مايف شي

  .قوس اخلّراط، وقوس الكمنجة: ويقولون
قوس العروس، وهو مـنحين  : وكانوا يقولون

من الشريط كان يعقد فوق رأسها يعلق فيه كثري من 
  .العملة الذهبية تزينيًا هلا

مامنقدر على : ومنه كانوا يستعملون الكناية
  ).غنية جدًا: أي(وسا ق

» القوس«واصطلحوا حديثًا يف احملاكم على 
طلع احلاكم عـالقوس، وكـان العـرب    : يقولون
  .َدست احلكم، وهي أعجمية: يقولون
طرائق ): العربية(حتريف قوس ُقَزح  :قٓوس ٔقَدح      

تبدو مقّوسة يف الغمام من انكسار النور يف قطـرات  
  .الشمسي املاء، فتبدو فيه ألوان الطيف

البنفسجي والنيلي : وألوان هذا الطيف سبعة
  .واألزرق واألخضر واألصفر والربتقايل واألمحر

أما ُقَزح ففي تسميته املذاهب التاليـة عنـد   
  :العرب

  .ُبرج يف السماء: أن قزح -١
  .أنه معدول عن قاِزح مبعىن املرتِفع -٢
أنه اسم شيطان يعرض قوسه يف السماء،  -٣

  .مد من التوراةوهو تأثر مست
  
  
  
  

من التنوين بعلة : وهو ممنوع من الصرف أي
العلمية وعلة العدل عن لفظ آخر هـو وكلمـات   

  .معدودة جاءت على وزن ُفَعل
  .٨٧ص ١جـ: انظر اية األرب للنويري

  .ودائرة معارف البستاين      

  .عروست السما: وهلجة تطوان تسميه
العصـفور،  قـّوس الصـّياد   : يقولون :ٔقؤّس      
أطلق عليه ما يقذفه السالح النـاري مـن   : يريدون

  .خردق وحنوه
وهو تعبري كان قبل ظهور السالح النـاري  
مستعمًال يف رمي السهم عن القـوس، مث اسـتعري   

  .نفسه
  .ْتقّوس للمطاوعة: وبنوا منه

  .تقّوس واقعود َبَقى]: ومن ألفاظ الزجر[
  .انظرها  .القّواس: ومن قّوس قالوا

ب أهل قرية كفرَنّسني قّواس النملة حتقريًا وُلّق
  .هلم

متـل اخلرتيـر اْملقـّوس    ]: من تشبيهام[
  ).اخلرتير الربي إذا طعن اشتدت ضراوته: يريدون(

قوشش املصاري وغّط وهادا : يقولون :قٓوَشش      
مجعها، بنوا على فوعل مـن  : وّچ الضيف، يريدون

  .ر عليهمجعه، مجع ما قد): العربية(قّش الشيَء 
  .ْتقوشش للمطاوعة: وبنوا منه

يستعملها أهل السّخانة واملاردّل مبعىن  :القوط      
  .ٓوتگ: الدبر، من التركية

... قوضعت احلنطة واجلوز و: يقولون :قٓؤطع      
ىل مضى عليها منذ جنيها زمن طويل فاستو: يريدون

اا، بنوا الفعـل  عليها حشرة القاطوع وخنرت يف لب
  .انظرها  .رة القاطوعمن حش

  .الْتقٓوطع: ومصدر قوطع
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ع وبندق مقوطع وكـل  لوز مقوۤط: يقولون
  .القلوبات بتقوطع يف أول الربيع

  .انظرها  .لغة هلم يف القاظاية :ةالقوظاۤي      
من وقت مالفى عليه جـورج  : يقولون: ٔقؤّق      

وعّلمو عالقمار قّوق، وهيك البلفي عاملقوقني بقّوق، 
أفلس، مل جند هلا أصًال، وهي أـم بنـوا   : دونيري

ر حلب إذ تنضب مياهـه صـيفًا   : الفعل من قويق
  .السيما بعد انفصال سورية عن منبعه يف عنتاب

: من األرامية: من قرى حلب يف املعرة :قٓوْقبني      
: اِملرَجل، كما يرى األب أرملة يف املشـرق : ٓققبني
  .١٩١ص ٣٨س

  .انظرها  .مصدر قال: الَقْول: لعربيةمن ا :القٓول      

قولَتك، قولة الشـيخ،  : وقد يلحقوا بالتاء
  .قولة املتل، على قولتك

قولـك كـان   : قولتك، مبعـىن : ويقولون
  .صحيحًا

  .»أهللا أكرب«وحق قولة ]: من أميام[
األقوال، وهم حذفوا اهلمـزة  : ومجع القْول

  .كثريًا
  .األقاويل: ومجع اجلمع

كالم : (َقْول وَقْول خود: ركيةواستمدت الت
  .وأقاويل) املّدعي

: الصوت، ويف الكلدانية: ٓقوٓال: ويف السريانية
  .ٔقٔوال

  .الصوت: قٓول: ويف العربية
على قولك صار اللي حكينا فيـه،  : يقولون

  ).قول النقد: يريدون(هالشي ما عليه قول 
  
  
  
  
  

: من اصطالح العسكرية العثمانيـة  :قٓول ٓأْرُدو      
  .رتبة عسكرية

أمره أن يقول، قّوله مـامل  : قّوله: عربية :ٔقؤّل      
  .اّدعى أنه قال: يقل

  .قّولين شي ماقلتو والبقولو: يقولون
: قوالغه آصمه مبعىن: من التركية :قٓوال غاصٔمه      

  .ال تأَبه له وال تّم به: على األذن ال تعّلق، يريدون
م على بعـد  وكانت كثرية االستعمال، واليو

  .الزمن قّل استعماهلا
وكنت أتردد يف صباي إىل قهوة احلاج سليم 
يف جادة اخلندق، ومعظم زبائنـها مـن مـوظفي    

  .األتراك، وكنت أمسعها كثريًا جدًا، واليوم ال
السهل، اهلـّين،  : قوالي: من التركية :قٓوالي      

  .چاتني، واليوَم قّل استعماهلا: اليسري، وضّده
را يقولب طربوشو، بنوا الفعل : يقولون :َلبقٓو      

وضعه يف القالـب النحاسـي   : من القالب، يريدون
  .الساخن وضغط عليه بقالب آخر ينطبق عليه

  .ْتقوَلب للمطاوعة: وبنوا منه
: ومسوا من صنعته أن يقولـب الطـرابيش  

  .اْملقولبچي
  .ومجعوه على اْملقولبچّية

  .ةالقولبة واَملقولب: وقالوا يف مصدره
  .اْملقوَلب: وقالوا يف اسم املفعول

غري : البس طربوش ْمقوَلب، يريدون: وقالوا
  .الطربوش املغريب مث أنه ذو بطانة من حصري

موظـف يف  : قـوجلي : من التركية :القٓوجلي      
  .جي يراقب التهريبمرك أو الرۤيگال
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  .القوجلّية: ومجعوه على
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

: يف املشرق» يومية نعوم خباش«ووردت يف 
  .»الچية«مكتوبة هكذا  ٢٤٥ص ٣٦س

ـ : يقولون :قٓوَلع       ت، والقولعـة  هاجليجة قولۤع
أصيبت مبرض : بتعدي، الزم تبّعد هاملقولعة، يريدون

  .انظرها والقوليع  .القالوع

  .طري ْمقولع وطيور ْمقولعة: ويقولون
  .زملة ْمقولع]: من مسبام[

وتفتح القـاف،  (الُقولنج : من العربية :نجالقٓوَل      
مرض معوي مؤمل سببه انسـداد  ): وقد تكسر الالم

مـن   : قوليكي: املعى واعتقال الطبيعة، عن اليونانية
  .أداة النسبة: »كي«املعى، و: »قويل«

  .واستمدا التركية من لفظها العريب
  .مرض القالوع :يعالقٓوۤل      

  .انظرها وقولع

اجلماعة من الناس ال : الَقْوم: من العربية :مالقٓو      
  .واحد له من لفظه
  .الْقوام: األقوام، وهم قد يقولون: واجلمع

  .القومي والقومّية: والنسبة إليه
واستمدت التركية َقْوم وأقـوام وقوميـت   

  .وقومي، وكذا الفارسية واألوردية
القوم َبال جّهـال بتضـيع   ]: من حكمهم[

تساعدوا ما انضـاموا، سـّيد   حقوقهن، القوم اللي 
  ).مستمدة من الكالم العريب(القوم خادمهم 

  .فالن مع القوم الغاْيرة]: من كنايام[
الْبعاشر القوم أربعني يوم بصري ]: من أمثاهلم[
  .صّبح القوم وال متّسّين. مّنن وفّين
  
  
  
  

من : الَقْوم والَقْومة: ة، من العربيةوالقٓوۤم :القٓوم      
  .انظرها  ).العربية(م مصادر قا

  .ساكن عّنا قوم ونوم: يقولون
  .املرضان قومتو صعبة: ويقولون

  .قومة البلد: انظر

: قّومو وبرك مطرحو، وعربيهـا : يقولون :قؤّم      
جعله ينتصب، أما قّوم فبـاملعىن الـوارد يف   : أقامه
  :مايلي

ى وقّعـدا، قـّوم   هاملفزوز قّوم الدۤن: يقولون
  .عليه القيامةالْقيامة، قّوم 

هالشريكني كل سـنة بقومـوا   : يقولون :ٔقؤّم      
الدّكان وبتطلع رحبانة، اهللا طارح الربكة يف شركنت، 

  .قّدر مثنها وسّعرها: قّوم السلعَة: عربية
  .َتقّوم، وهم سّكنوا: ومطاوعها العريب

قّوموا التركة، شي ما بتقوم ]: من كالمهم[
  .مبال

ٕقمٔندا، وتلفظ الدال ضادًا، من أو ال :القوماندا      
: COMMANDE: قوماْنـده عـن الفرنسـية   : التركية

  .اإليعاز العسكري، األمر العسكري
عطاهن الضابط قمندا، أنـا  ]: من كالمهم[

  .حتت قمندة اليوزباشي
أو القمندان، وتلفظ الدال ضادًا،  :القوماندان      

القائـد  : COMMANDANT: من التركية عن الفرنسية
  .لعسكريا

كمـا يف  -»الُقـّدام «: ويدانيها يف العربيـة 
  .رئيس اجليش: -»التاج«

ــدٓوس       ــة :القومان ــية احلديث ــن الفرنس : م
COMMANDOS من يبذل روحه: عن أصل التيين.  

  .املغاوير، والفدائي: وضعوا هلا
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: قومع القنينة، يريدون: يقولون :قٓومع      
ل مـن قمـع   وضع يف فوهتها القمع، بنوا على فوع

وضع يف رأسـه  ): سقاء اللنب: أي) (العربية(الوطب 
  .ِقمعًا ليصب فيه مائعًا

  .تقومع مطاوعًا له: وبنوا
  ]:من شعرهم[

  يا ْمقومعًا شعره اخلرنوب بطربوش كوز
  يا مقرتعًا كزلك بلونني من عهد كراكوز
  يا مسحسًال شعَشوو قرمات تنت درعوز

  وزار حيـيا ْمقرطمًا شعخشو، حىت الوق
  ىت تراه حزوزـطزو حـطًا شعـيا مقرم
  ة الصبح للي شاف حبلمو كنوزـيا لقي
ّ جوزـو العـاحمّبك وخالتـة احلـيا  

  ارمي اخلروق حروزـقريفات يف عقلك خت
أطلقوها على مترد حلب وعصياا  :قٓومة البلد      

آياغـه  «على احلكومة العثمانية، والتعبري تعريـب  
  .التركية» قالقمه

: أو القوميسيري، مـن الفرنسـية   :رالقٓوِميسۤي      
COMMISS AIRE ضابط األمن العام: عن الالتينية.  

: وضـع هلــا الشـيخ عبــد اهللا البســتاين  
، وأقّرها امع العلمي العريب، واستعملها »املفّوض«

  .الثاقفون
  .انظرها  .املفوضّية: ومنها قالوا

كاف فيهما، أو القومسيون، أو بال :القٓوميسيون      
أجرة : عن الالتينية مبعىن COMMISSION: من الفرنسية

  .الوسيط يف التجارة
  .الُعمالة والوساطة: ووضعوا هلا

بزيادة : القوميسيوجني: ومسوا من يشتغل فيها
أداة النسبة على كتاباـا األربـع،   : التركية» جي«

وعربـوه بالوسـيط،   . القوميسيوجنّية: ومجعوه على
  .لوسطاا: ومجعوه على

: ومسوا األجرة اليت يتقاضـاها عـن عملـه   
العمولـة، وعربـوه بـأجرة    : القوميسيونة، وغالبًا

  .الوساطة
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

ويرى بعضهم أن االقتصار على كلمة واحدة 
  .أدَنى إىل فّن القول» أجرة الوساطة«يف 

سنة  ٣٠ص ٢جـ» وثائق تارخيية عن حلب«يف 
ـ «: ١٨٣٥ ار احللبيـون حيلـون حمـل    وأخذ التج

اإلفرنسيني وغريهم من األوروبيني يف تعاطي أنـواع  
الكوميسيون مـع أْوروّبـة، فيزامحـوم عليهـا     

  .»وينجحون، وينسحب األوروبيون من السوق
: CONTROLE: مـن الفرنسـية   :*القـٓونترٓول       
  .املراقبة
هادا عقلو جعربي ال تقارشو : يقولون :قٓوَنش      
: من قونومشق: من التركية: ونشو وال تضانشووال ْتق

  .التكلم، واحملادثة
 -انظرهـا  –حيرف النصارى األيقونـة   :ةالقوۤن      

  .القونة: فيقولون
  .الٕقٔون: وجيمعوا على

وحاضرنا من قريب مطران الروم الكاثوليك 
م وكانـت  ١٧عن األيقونات يف حلب يف القـرن  

  .حماضرته قّيمة
  .انظرها  .أو الكونياك :القٓونياك      
ضّد الضعف، متانـة  : الُقّوة: من العربية :ةالٕقوّۤ      
  .البنية

القّوات والُقَوى والِقوى، وهم رّدوا : واجلمع
  .فيها

ُقّوت وقـّوتلي  : واستمدا التركية، فقالت
  .وقّوتسز

                                                
 .أو الكونترول - *
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: واستمدا األلبانية من التركيـة، وقالـت  
KYVÈT.  قّوى: انظر.  

]أجت القّوة، قـّوى  ]: م احلديثةمن تعبريا
القّوة، خّفف القّوة، ضّعف القـّوة، طفـا القـّوة،    

، القّوة الّربية، القّوة اجلّويـة، القـوة   *انقطعت القّوة
  .البحرية، والقوة القاهرة

إذا اصطدمت قّوة : ومن مطارحات الثاقفني
: الُتقهر بقّوة تقهر كل شيء ماذا حيدث؟ اجلـواب 

متنع أن » ال ُتقهر«: ألن قولنا هذه الفرضية مستحيلة
تصطدم بقّوة تقهر كل شيء، وكذا الفرضية الثانيـة  

  .تنقض منطقيًا الفرضية األوىل
احلكي بالوّچ قـّوة وبالقفـا   ]: من أمثاهلم[

  .ْمرّوة
ـ : القـّوة : صطالح املصابنامن  :ةالٕقوّۤ             ىالقۤل

  .بونوالكلس املطفأ الما قّوة لكيان الصا –انظرها  –
ضّد ضـعف، علـى   : َقِوَي: من العربية :ٕقِوي      
  .طاقه، قدر عليه: األمر

  .انقَوى عليه للمطاوعة: وبنوا
: القويان صفة مشبهة منـه، ومؤنثـه  : وبنوا

  .القويانة
  .ذو القّوة: الَقوّي: من العربية :الٔقِوي      

  .األقوياء ويقصر، وهم قصروا: واجلمع
  .قوياءقوي وأ: واستمدت التركية
أيضًا مفعوًال مطلقًا » قِوي«وهم يستعملون 

  .لفعل حمذوف، فيقولون حبّبك قوي، عّيط عليه قوي
اهللا بعني الضعيف تيتعّجـب  ]: من أمثاهلم[
  .السمك القوي بياكل الضعيف. القوي

  
  
  
  

                                                
  .يقصدون بذلك الكهرباء - *

  .انظرها  .صفة مشبهة من قِوي :الَقويان      

  ).أو قِوي عّصو(فالن قويان عّصو : يقولون
جتّيا حموة هاملرا إال قويطات، : يقولون :ئطةالْقۤو      

جتّمع اللعـاب  : شلون حبوّيا جوزا، يريدون بالقويطة
يف زاوييت الشفتني، مل جند هلا أصًال، ولعلـها مـن   

  .البعرة: اجلّلة الكبرية، واجلّلة مثلثة: الَقْوَطة: العربية
البياكل مبعلقة غريو بصري لو ]: من اعتقادهم[

  .تقويطا
  .اسم ر حلب: ُقَويق: ويف العربية :قْقوۤي      

  .شالوس وكالوس: وكان يسمى قدميًا
  .٨١و ٨٠ص» حلب«انظر كتابنا 

  .خالس: ومساه كزنفون
  .وميگسيفا أو سي: يقال له: وقال دارڤيو

  .بيلوس: ومسي: وقال دارڤيو أيضًا
: يت أنا يف املصادر العربية أن اليهود مسوهورأ

  .قوقيون
  .١٠٥ص» حمافظة حلب«ر كتاب انظ

املـذاهب  » قويق« بـويف تسمية ر حلب 
  :التالية

  :أنه من األرامية على مايلي -١
مبعىن الرّث، اجلّرة، كوارة النحل، » قوٓقا« -آ

  .الزيتون، حّب الغار
  .صوت الدجاج: »قوق« -ب
الفّخار، ماصنع من الفّخار، : »قوْقيٓا« -جـ

  .اخلّزاف
  .البجع طري: »قوقنٓوس« -د
  .طري الوروار، اخلروج: »قيق« -ه
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  .وكل ما تقدم بعيد عنه: نقول
: لياقوت» معجم البلدان«كما يف  –أنه  -٢

هو صوت الضفدع، وعليه جاء قـول  : تصغري قاق
  ): وهو الصنوبري(الشاعر 

  إذا ما الضفادُع نادينه
  أَبى أن جييبا! قويُق! قويُق               

تصـغري   –الغـّزي  على مايرى  –أنه  -٣
  .الطائر، والغراب يضعف صيفًا ويشتّد شتاء: »قاق«

أنه مسي باسم الذي جّره وهو الشـيخ   -٤
قويق املدفون بالتربة جنويب ّمحام اللبابيـدي قـرب   

  .السرايا اجلديدة والعدلّية
كان يف القرن الرابع : »سالنامه حلب«ويف 

اهلجري رجل من رؤساء عشائر التركمان امسه قويق 
  .أغا توّلى حسن جريانه
هذا القرب ماثل حىت يومنا، وهو : ونقول حنن

هـذا  «: مسّنم كقبور املعتقد فيهم مكتوب عليـه 
ضريح الويل الزاهد العارف باهللا تعـاىل صـاحب   
اخلريات واملربات الشيخ حممد بن عبـد اهللا قويـق   

  .»احلافر ارى لنهر حلب الشهبا
ملتـأخر  إن هلجة هذه الكتابة هلجة العصـر ا 

الهلجة القرن الرابع، مث إن احلجر اليعدو القـرن أو  
القرنني، زد عليها ما يدحض دعوى القدم بآية أـا  
مكتوبة بقلم الثلث وهذا القلم ابتدعه العثمانيون يف 
العصر املتأخر، وبآية أنه حدثنا من يعـرف أن مثـة   

ـ  وقفية مت ل عأخرة تنص على مبلغ يتقاضاه مـن يش
  .هذا الدفني قنديًال على قرب

ـ : وقال الغّزي يف النهر بعـد أن   ٥٠ص ١جـ
وهذه التربة النعلم أحدًا دفن : أنكر معنا هذا املذهب

ا غري أرغون نائب حلب الذي سـاق إىل رهـا   
  .الساجور

  عنايته به،  ولعل قويق أضيف إىل أرغون ملزيد
  

الشـيخ  «فحرفته العامة إىل » شيخ قويق«: فقيل عنه
  .»قويق
  .رغون املنصوريأ: انظر

ـ وقال الغّزي يف النهر  -٥ : ٥١و ٥٠ص ١جـ

جيـوز  ... »َقواق«حتريف » قويق«وعندي أن لفظة 
أن تكون من الكلمات اليت يسـتعملها اآلن عـرب   

أن عـرب  : جم اللغة، وذلكاالبادية مما مل حتط به مع
» َقواق«البادية يسمون جمرى ماء املطر يف الصحراء 

ة، وملا كان ـر حلـب   يلفظون قافها كافًا مفخم
معظم مائه من املطر مسي ذا االسم، فهو على هـذا  

  .التقدير لفظ عريب
ـ : وقال الغّزي أيضًا يف النهر -٦  ٥٠ص ١جـ

» َقـواق «: وجيوز أن تكون هذه الكلمة، وهي: ٥١و
: لفظة تستعمل اآلن بالتركية مبعىن احلـور، وهـو  

 وذلك أن هذا النهر كان ومل يزل: الشجر املعروف
يزرع على شطوطه يف مبدئه من بالد عنتاب شـجر  
احلور، فينمو وينجب ويباع منه مقـادير عظيمـة،   

  .فعرف النهر به لكثرة زرعه عليه
والذي يؤيد هذا أن إطالق هذه اللفظة على 
هذا النهر مل يكن إال يف أيام دولة بين طولون، إذ إم 

نقول (أول قوم من األتراك حكموا حلب بعد فتحها 
. م٨٣٥والدولة الطولونية حكمت من سـنة  : نحن

، مث إن يف ضـاحية عنتـاب مكانـًا    ٨٨٤حىت سنة
قواقلق تقام فيه صيفًا حفالت طرب حضرا : يدعى
  ).أنا

ويؤيد ذلك أن هـذا االسـم   : ويتابع الغّزي
للنهر املذكور مل نره يف شيء من النظم والنثر أقـدم  

اتـه  الذي استغرقت حي *من كالم الشاعر البحتري
  .مجيع أيام الدولة املذكورة

                                                
  :غير مرة، من ذلك قولهذكره في شعره  - *

  إن قويقاً له علي يد           باألمس بيضاء لست أكفرها
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حىت  ٨٢٠والبحتري عاش من سنة : نقول(
  ).وإىل هذا املذهب منيل. م٨٩٧

  .انتهت املذاهب يف تسميته
» قويـق «وتصف دائرة املعارف األمريكية 

وهذا غري صحيح، بل هو ـر  » ر عظيم«: بقوهلا
صغري، وبعد انسالخ سورية من تركية تنضب مياهه 

  .صيفًا
  :ره وصفه الشاعرولصغ

  ...      *تغوص البعوضة يف قعره
يا حيف عجسورك يا : ولصغره جاء املثل احلليب

  .قويق
على أنه إذ يفيض شتاًء تراه رًا كـبريًا طاغيـًا   

  .عاتيًا
وملـا  «: MODERN TRAVELLER: جاء يف كتاب

، وكان فاض قويق. م١١٢٣حاصر الصليبون حلب عام 
  .»ن فانسحبوافيضانه شؤمًا على الصليبيو

 عن بعض املفسرين يف قوله تعـاىل : وقال الغّزي
كان ذلـك  : ﴿ إُذ يلقون أْقالَمُهْم أّيهم َيكُفُل َمْرَيَم ﴾

  .»قويق«: على ر حلب، ويقال له
  .أهل اخلالعة تكين قويق أبا اَحلَسن: وقال الغّزي

  .١١١ص ١١س: انظر جملة امع العلمي العريب
  .٥٦ص ١س: وجملة الضاد      

  .انظرها.  وبنوا من قويق فعل قّوق
: الِقياس: س، من العربيةس أو القۤيأو الْقيۤا :الْقياس      

قّدره به، قاس الشيَء بغريه : مصدر قاس الشيَء به أو إليه
قّدره على مثاله، والقياس مصدر قـايس  : أو على غريه

  .أيضًا
  .قياس وِقياسًا: واستمدت التركية

ضرب الـرقم  : ب َقوهلمواستمدوا من الغر
  .القياسي

  
  

                                                
  :البيت للشاعر الصنوبري، وعجزه - *

  وتأبى قوائمها أن تغيبا                                 

مايف بيناتن ْقيـاس، جابـا   ]: ومن كالمهم[
  .عالقياس

يس، أطلقوها على فرش البيـت  أو الۤق :سالْقيۤا      
بالكراويت فوقه املّد واملخّدات وجبانبه مـّد علـى   

  .األرض وفوقه املخّدات من نوع مّد الكراويت
ويكون عند املوسـرين مـن املخمـل أو    

وقد تثبت عليه قطـع الفّضـة    –انظرها  - الضوناضو
  .اْملفّضض: املزينة، ويسمى

  .والقياس مما يعرض يف جهاز العرس
ومسوه بالقياس ألنه يفّصل على قدر كل من 
اجلدارين اللذين يشكالن زاوية قائمة، خيتار األطول 

  .للكراويت
  .ساتالقيۤا: ومجعوه على

القوائم  أطلقوه على حشرة طويلة :ٔقّياس املي      
  .تطفو على سطح املاء وال تغرق

هالقّياف ما بسـتحي  ]: من سبام[ :الٔقّياف      
  :على وّچو، مل جند هلا أصًال، ولعله ممايلي

  .هو الشّحاذ: القّياف: قال دوزي -١
لـيس الشـّحاذ بـل لـه مسـاس      : نقول

  .بالشهوةاحلقرية، مث إنه مل يذكر اشتقاقه
ـ : أنه من القّفاء -٢ ن قفـا أثـره   فّعال م

أو مـن  . من يتبع شهواته: تبعه، يريدون): العربية(
قذفه بالفجور أو بأمر قبيح، أو أتبعه كالمـًا  : قفاه

  .رميته بالزنا: قبيحًا، أو رماه مبا ليس فيه، وقفيته
. التقييف والتْقَيفة: ويستعملون مصدره بلفظ

  .انظرمها

غضـوب،  قيافة هامل: ة، يقولونوالٔقياۤف :ةالْقياۤف      
: الِقيافـة : ، وأصلها يف العربيةمنظره املزري: يريدون

: به الولد بأبيه، واألتراك استمدوا الكلمة وقـالوا ش
ـ ِقيافتسز وقيافتسزلك وأرادوا ولي تِقيافت وِقياف  ا

املنظر واهليئة، ووصف هذا املنظر وهذه اهليئة مقـدر  
  .الزري والزرّية: تقديره غالبًا

  .انظرها  .مصدر قام: الِقيام: عربيةمن ال :الْقيام      
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قيام الساعة، صـالة ْقيـام   ]: من كالمهم[
  .الليل

  .احلمد ْلَله على ْقيامك: يقولون للنفسا
البصّلي أربعني ليلة صـالة  ]: من اعتقادهم[

  .قيام الليل بطلع على وّچو كرت
: من العربية، من اصـطالح القـرآن   :ةۤمالْقيۤا      
هللا علـى  ه األموات ليحاسـبهم ا يوم يقوم ب: الِقيامة

  .ماهلم يف الدنياأع
القياَمـة  : واستمدت كل األمم اإلسـالمية 

  .أوقيامت
واستمدت القرواطية القيامة مـن التركيـة،   

  .KIJAMET: فقالت
دمهه اهلـول  : قامت قيامتو، يريدون: يقولون

  .وثار
البحط املنصب عالنار ومـا  ]: من اعتقادهم[

ق هاملنصب برقبتو يـوم  حبط عليه شي يسّخنو بتعّل
يعّبي إجريهـا   البقتل قطة ملزوم يوم القيامة. القيامة
وما رمينا فيـه   إذا صبينا مي سخنة يف اللقن. دهب

  .يوم القيامة اخلسيل حباسبنا اللقن
اِملدَّة الصفراء اخلاثرة : الَقْيح: من العربية :حالقۤي      

  .اليت ال خيالطها دم
  .قيح جمازًاال: ويسمون البغيض الفاسد

  .صار فيه القيح: قّيح اجلرُح وقاح: عربية :ٔقّيح      
  .َتقّيح، وهم سّكنوا: ومطاوعها العريب

والسلسـلة  احلبـل  : الَقْيد: من العربية :دالقۤي      
املعدنية وحنوها مما جيعل يف رجل الدابـة، أو يضـم   

  .اليدين ويوثقهما
  
  
  
  
  
  

  .الُقيود، وهم سّكنوا: واجلمع
مـايف  . فالن يف قيد احليـاة ]: ازاممن جم[
  .دعانون مايف قۤي. بيناتنا قيود

فالن مالو قيـد يف دفتـري،   : يقولون :دالقۤي      
الكتابة، حتريف : وفالن مالو قيد يف النفوس، يريدون

  .كتبه: مصدر قّيد العلَم بالكتاب): العربية(التقييد
  .قيَّد: انظر

  .الْقيود: ومجعوها على
جعل القيد يف رجلـه أو يف  : قّيده: عربية :يَّدٔق      

كتبه، وهم أطلقـوا العلـم   : يده، والعلَم بالكتاب
واستعملوها يف الكتابة مطلقا كأا تثبت املكتـوب  

  .والتدعه يشرد عن الذهن
عم بكتـب  : وبنوا ْتقّيد للمطاوعة، ويقولون

  .عم بشٓبط: وبتقّيد، وضّده
ـ   ]: من جمازام[ اخّاله قّيـدٓو بْشـروط م

  .حننه من حماسيَبك: ال تقّيد علينا يا خاي. صيفلۤح
يف شهر رمضان أهللا بقّيـد  ]: من اعتقادهم[

  .اجلان، وَهّيه وحدة من حماسنو
راخ، أو عـن  گ: عربية عن الفارسية :الِقرياط      

  .KÉRATION: اليونانية
  .القراريط: واجلمع

واستعملوا القرياط يف املوازين، واختلفـوا يف  
أنه نصف الدانق أو ربع سدس وزن الدينار، أو : لهثق

  .نصف عشر الدينار
ويف حلب شيخ شافعي يستعري من خـزانيت  
كل أَثر يتطرق إىل ذكر القرياط، ومضى عليه حنـو  

  .الثالثني سنة واليزال
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كما استعمل القرياط يف املساحات بعـرض  
  .األصبع

أنا مبلك من هالدار عشر قراريط، : ويقولون
  .قرياطًا ٢٤، على اعتبار أن كلها احلّصات: يريدون

  .ٔقْرطا: ٔقْرطٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .راخِگ: ويف التركية عن الفارسية

واستمدا اليونانية احلديثة عـن التركيـة،   
  .KARATI: فقالت

بتريد أكتب لك قرياط من ]: من كمام[
  .ِديين

ن واجلّلوم باب اجلنۤابوابة كبرية بني  :يسبّوابة ۤق      
  .ُنسبت إىل من امسه قيس، وهو جمهول

أو القيسارّية، أطلقت منذ العصـر   :ةيَسريّۤالۤق      
العباسي على اخلان الصـغري يف داخلـه دكـاكني    

نسـبة مؤنثـة إىل   : ومعامل، وهي حتريف القيصرية
  .لقب ملوك الرومان: قيصر
  .قيصر: انظر

السـلطان  : يمابناه اخلان أ: ويقابلها اخلان
ليكون مرتًال للتجار الغرباء يبيتون فيـه ويعرضـون   

  .بضائعهم يف صحنه أو يف غرفه، كما يشترون
وتوىل قيصر والسلطان بناءمها تعزيزًا للتجارة 

  .واستفادة من رسومها
  .القيَسرّيات: ومجعوا القيسرية على

 ١٣٤و ٧٥ص ٢جـ: »النهر«وذكرها الغّزي يف 
  .باسم قاسارّية

  .»الذخائر والتحف«يف كتاب ووردت 
  انظر فهارسه

علـى  : قيصـرية : واملغرب األقصى يسميها
  .أصلها

  
  
  
  

ميدان أو ردهـة  : KÉCARIYA: ويف اليونانية
  .وقسمسقوفة يقام فيها 

  .٤٢٤ص ٢جـ ٤٠الد: انظر جملة امع العلمي العريب

عنب قيِسي وحْصرم قيِسي : يقولون :يِسيالۤق      
َقْيسي أو : تون قيسي، من التركيةوجبس قيسي وزي
فاكهة بني اخلوخ والدّراقن تكون : قايِسي أو قايِصي

مستديرة ال بيضّية الشكل، مث استعريت لكـل مثـر   
  .مستدير

القيسـي الرومـي،   : ومن أنـواع العنـب  
  .واألناضول من تركية هي بالد الروم

إذ » تكملة املعاجم العربية«ووهم دوزي يف 
  .اسيمقي: زعم أن أصلها

ما باكل إال القيسي ولو بعت ]: من أمثاهلم[
  ).العنب القيسي: يريدون(ِسي لبۤا

  .أفخاذ من بين خالد يف أرباض املعّرة :سيالقۤي      
اجليِسـي  : ويبدلون القاف جيمًا فيقولـون 

  .وجيس
ش، قّيش احلّالق املوس بالقـايۤ : يقولون :ٔقيَّش      
  .من القايشبنوا الفعل : شحذه بالقايش: يريدون
  .انظرها

  .تقّيش مطاوعًا له: وبنوا
  .الكاشاين: انظر :ينالقيشۤا      
مسى النصارى أوالدهم بقيصر، وقيصر  :ٔصرقۤي      

: عند العرب إمرباطور بيزنطية عمومًا، ومجعوه على
 CÉSAR: القياصرة، وأصله من اسم يوليوس قيصـر 

  .وهو من كبار قواد روما. م.ق ٤٤مات سنة 
ىن املشقوق عنه، مبع CAESAR: ه بالالتينيةوامس

  .ّقوا بطن أمه لتعّسر والدتهمسي بذلك ألم ش
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بل قيصر كلمة سنسكريتية األصـل  : وقيل
  .كثري الشعر: مبعىن األشعر

َسر ؤقٓسر وِقٓصـر  ۤق: واسم قيصر بالسريانية
  .ٔقَسر وِقٔصر: وبالكلدانية .ٔصروۤق

  .٣٢٤ص ٣٤س: انظر اهلالل
  .سريةالقي: انظر

اسم كرم جنويب غريب حلب كان  :صر ؤبرٔبرقۤي      
ميلكه شخصان اسم أحدمها قيصر والثـاين بربـر،   

  .وكان يرتاده املترتهون والسيما النصارى
يطلقوا على شكل من أشكال الكعبني  :ِقيط      

  .يرميان على األرض
: القيطـان : »التـاج «يف مستدرك  :الِقيطان      

والكلمة . رير، وقد يتخذ من الصوفماينسج من احل
  .اخليط الثخني: يتان وكايتٓون مبعىنك: فارسية

والقيطان يف حلب خيط يعمله العّقاد ثخينًا 
  .لتزيني الكبابيد وحنوها

ويف التركية َقْيطـان وقاْيطـان، وحلـب    
. استمدت امسه من التركية، وهذه عـن الفارسـية  

» التاج«والزبيدي الذي عاش يف العهد التركي حشا 
  .بكثري من هذه الكلمات العربية دون التنبيه إىل ذلك

ويؤخذ على حمققي طبعه يف الكويت عـدم  
  .التنبيه إىل هذا

: من األراميـة : من قرى حلب يف منبج :ِقيطة      
: كما يرى األب أرملة يف املشرق: املصاريف: اقيۤط
  .١٩١ص ٣٨س

خ، ويل أش عم بتقيعي يف املطـب : يقولون :ٔقيَّع      
من يعمل عمًال : يريدون بالتقيُّع واْملقّيع وقّيع: عليكي
بنوا على فّعل من قاع اخلرتيـر يقيـع قيعـًا    : سيئًا

  .لّوث، فقّيع إذًا استعارة): العربية(
  
  
  
  
  

  .ْتقّيع مطاوعًا له: وبنوا
مصّب املياه ومنتقع : القاع: ويدانيه يف العربية

  .املاء يف الطني
  .انظرها  .ا الفعل من القّيافبنو :ٔقيَّف      
  .جامع القيقان: انظر :جامع القيقان      
من قرى حلب يف جسر الشغور، مـن   :يقونۤق      
كما يـرى األب أرملـة يف   : الفّدان: قيْقنٓا: األرامية
  .١٩١ص ٣٨س: املشرق

يقولون «: »القول املقتضب«يف كتاب  :ِقيقي      
» الزاهـر « يفقـال  . قيقي: قل: ب السخريةمن با
حش الفـا : ق والقاق والقوق من الرجالالقي«وغريه 
  .»الطول

ومل يذكر من هذه الكلمـات شـيئًا   : نقول
  .الطويل: الُقياق والَقياق: لكنه قال

  .لعل قيقي حكاية صوت الضحك: نقول
شيخ حارتنا إلو قيلة مسكني، : يقولون :ةالِقيۤل      

، نزول اخلصية يف انتفاخ اخلصية: الَقْيَلة: من العربية
  .اَملعي

  .مصاب بالقيلة: فالن مقيول: وبنوا منها
: صارال جوز باحليلة قالـت ]: من كمام[

وبإيدو مـا بطلـع   ): وقد يزيدون(أقرع وإلو قيلة 
  .خّيال وإلو قيلة! ماشا اهللا! ماشا اهللا. حيلة

  .القيمه: انظر :القيما      
  .لقشدةا: قامياق: من التركية :ٔمقالقۤي      

]: وينادي البياعون على بعض األكـالت [
  .أطيب مالقيمق أطيب! قيمقلي، القيمقلّيات يابو

شعيبّيات بقيمق، كرابيج بقيمـق،  : ويقولون
بقالوة بقيمق، كنافة بقيمق، مامونّية مع قيمق، مرىب 

وتلّت مبدقوق (مع القيمق، قيمق بسّكر، بوظة بقيمق 
  ).الفستق
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ما عنـدن قيمـق    القرباط]: من كمام[
  .القيمق عند العربان

  :ومن معارضات الزيين
  وقيمقنا املشهور من عرب الوعر

  قد هاش بطين مذلَقى           قطايفًا وقيمقا: ومنها
  إن تبّدى الَقْيمق ابتدروا: ومنها

  ناگحنوي وأملوا منه يل ل                           
  :ولغريه يوصي أن حيققوا بعد موته مايلي

  ويف قيمْق سوادي كّفنوين.   .   .        
حلمة قيَمـه أو قيمـا، مـن    : يقولون :الِقيَمه      
  .اللحم املفروم ناعمًا: ِقيَمه أو قييَمه: التركية

بّدي أعّشيك عندي حلمـة  ]: من توريام[
قيمـا  : اللحم املفروم، وباطنه: ظاهره: قيما مشوية

 –انظرها–م الشيَء ارفعها، أزهلا، احذفها، من قا: مبعىن
  .ارفعها عن فكرك: أو مبعىن
أطلقوها على املرأة تغّسل النسـاء يف   :ةالٔقْيۤم      

احلّمام بأجرة وحتشو هلن احلّنـاء وتـدهن النفسـا    
بالزجنبيل والدبس ولسان العصفورة واآلس والزيـت  

مؤنـث  ): العربية(والبيض ومتّشطهن، حتريف القّيمة 
  .من يتوىل أمرًا: القّيم

  .الَقْيمات: واجلمع عندهم
  .الَبّالية: والشام تسمي الَقْيمة

متـل القْيمـة بتضـرب    ]: من تشبيهام[
الدنيا صيف وسقتنا مي متل شخاخة . ْمَعّدالت كتري

  .القْيمة
لوال القْيمـة والسمسـارة   ]: من كمام[

  .ماكان ْبتنفق بنت يف احلارة
  .نهمث: قيمة الشيء: من العربية :ةالِقيۤم      

  
  
  
  

القيمات والِقَيم، وهم قالومها بـرّد  : واجلمع
  .القاف يف الثاين

: قيمت وقيمتدان مبعـىن : واستمدت التركية
املعدوم القيمة أو الرخيص، : عارف القيمة، وقيمتسز

  .الغايل القيمة: وقيمتلي
واستمدت األلبانية القيمـة مـن التركيـة،    

  .KYMÉT: فقالت
علـى  ) أو العبد(قيمة الكلب ]: من أمثاهلم[

قيمة فالن يف حارتو قيمة البّنـا عنـد   . قيمة صاحبو
  .قيمة اخلال بابن أختو. العرب

املابيعرف قيمة املال مابصري ]: من حكمهم[
  .صاحب مال

  .٣٥ص ٥جـ ١س: انظر جملة اللسان العريب

  .الكينا: انظر :يَناالۤق      
اهللا  القائم بذاته، وهو من أمساء: عربية: الٔقّيوم      

  .احلسىن
هاج : م فالن على قّيومو، يريدونقا: يقولون
  .وغضب وثار

يـاحّي  : وعندما حياول أحدهم القيام يقول
  .ياقّيوم

: فيقولون عند دخول صاحب]: ويتندرون[
  .واهللا ماحدا بقوم: ياحّي ياقّيوم ليجيبهم
َقّيوَمـا  : َقّيومٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .الشيء والوصيالقّيم على : مبعىن
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  الكاف
حــرف هجــائي : الكــاف: ]ك [       

  .صحيح
: ٓكْف، ويف الكلدانيـة : وامسه يف السريانية

  .َكف
  .والكاف رمز يف الكيميا للكربون

احلرف احلادي عشر يف ترتيـب  : والكاف
املشرقي واملغريب، ويف حساب ّمجل املشارقة » أجبد«

  .واملغاربة يعدل العشرين
الثاين والعشـرون يف اهلجـاء    وهو احلرف

  .املشرقي
  .وهو احلرف الرابع عشر يف اهلجاء املغريب

وهو السابع يف ترتيـب اخلليـل واحملكـم،    
  .والثامن يف ترتيب سيبويه

  .ويأيت يف الدرجة الثانية استعماًال
چْلب العرب، أش : وبعض البدو يلفظه چيمًا

  بيچ؟
التبادل بني اجليم  :٢٣٥للدكتور مطر ص» حلن العامة«انظر كتاب 

  .والقاف والكاف

  .أكل: أَخل: رّكخ يف السريانية فتغدو خاءتو
َشـلوم  : ويف العربية ترّكخ أيضًا فتغدو خاء

  .السالم عليكم: علۤيۤخم
كـاف  : وكانت يف الكتاتيب ّجى كمايلي

  .ِك: ُك، كاف ِك خض: َك، كاف ُك ْرَفع: َك صب
معانيها وهي حرف من حـروف املعـاين   

  :يلكماي
  :تكون حرف خطاب يف -١
  .هداك وهديك وهدوليك: أمساء اإلشارة -آ

وز أن تلحق هذه الكاف اء السـكت،  وجي
  .هداۤكه وهديۤكه وهدوليۤكه: وعندئذ متال الكاف

وتصـرفاا الـواردة   » إّيـاك «كاف  -ب
  .إّياك، إّياكي، إّياكن: للتحذير

وتصرفاا الواردة اسم » ليك«كاف  -جـ
ليك النجم اللي بـدنب، وليكـي،   : نظرفعل مبعىن ا

  .وليكو، وليكا، وليكن
يقول من يقود : قصد التسلي] من شّديام[

ليكي هّيه، ويـرد  : الشّدية مشريًا إىل أحد املوجودين
  ...ليكّيه: عليه الكل

وتصرفاا الواردة اسم فعل » عليك«وكاف 
  .عليك بالزيت بنفعك، عليكي، عليكن: الزم: مبعىن

  .هادا كاألسد: حرف تشبيهتكون  -٢
ظاهره تشبيهه (أنته كالبنت ]: من توريام[

  ).كلب أنت: بالبنت، وباطنه
ما أحسـنه  : وليس من ج العربية أن تقول

دخل : متكلمًا، ومثله: ...كمتكلم، وجها أن تقول
  .عليهم كمفتش وعامله كحيوان

بـني  : يقولون: الكاف للتشبيه: ويف العربية
ى لٓوۤيش َكمٓوۤشى، أي بـني موسـى   مٓوۤشى ومٓوۤش

) عظيمـاً (مل يكـن  ) ابن ميمـون (وموسى ) النيب(
  ).ابن ميمون(كموَسى 

أفـرام  : أْكـٓوت، فيقولـون  : ويف السريانية
  .أكوت ْنبيّٓا، أي أفرام كالنيب

» أْك«ومنه نرى حنن أن كاف التشبيه أصلها 
وقولنـا فـالن   » أخ«مبعىن األخ، ألا ترّكخ فتغدو 

مر مالحظ يف معناه أنه كالقمر، واحلـروف  أخو الق
كلها أدوات رابطة أصلها األمساء واألفعال جـاءت  

ـ  ة ال لتوثيق التعبري متأخرة، وكثري من األمم البدائي
مساؤهـا متفككـة غـري    أدوات فيها فتأيت أفعاهلا وأ

  .متالمحة
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: أنـا «: يقولـون ]: من عثرات أقالمهـم [
ربيـة  كسوري بشوف مصلحتنا تتوحد الـبالد الع 

ه الناس هلـالفكرة،  ككاتب الزم توّج: مجيعًا، وأنته
شـي يف  كممثلـة الشـعوب الزم مت  : واحلكومات

  .»هاملشروع
هذه التعابري مستمدة مـن تعـابري الغـرب    

  ...أنا سوريًا: وليست من أسلوب العربية، والصواب
ويزعم بعضهم أن األكالت املبدوءة بالكاف 

يج والكنافـة  كالكّبة والكـراب : كلها شهية وطيبة
  .والكسكسون

  :معاين الكاف وهي اسم تكون يف مايلي
ضمري املخاطب الالحق الفعـل وحملـه    -١
الدهر بعّلم، ما عّلَمك؟ ما عّلۤمـك، مـا   : املفعولية

  .عّلمكن؟
بيتٓكن، وأش بكن؟ : يقول أهل الباب يف حنو

 بيتكـو، وأش بكـو، والعمـى   : ضربكن والعمى
  .ضربكو

بّيـة شـيخًا يف   وحيكى أن زار مشـايخ حل 
تادف، وأجا يف احلديث ذكر الكّفار، صار يـدعي  

ن، ويفـرق مجعهـن،   اهللا يشتت مشلۤه: التاديف َعلّين
  .وخيرب بيتهن

  .واملشايخ احللبّية ضحكوا من هلجتو
هيك (و أنت: ت الشيخ التاديف علّين وقالالتف

  ).شاش عمائمكن: يريدون(يف شواشيكو ) وهيك
حلـروف  ضمري املخاطـب الالحـق    -٢
منك، منكي، منكن، إليك، إليكي، إليكن، : اإلضافة

عّنك، عنّۤك، عنٓكن، عليك، عليكي، عليكن، فيك، 
  .فيكي، فيكن، إَلك، إلك، إلكن

البـس َلـك   : يقولـون عينيـك تشـوفو   
 أو عوضًا عـن . هاهالربنيطةالكويسة وعۤاوج َلك يا

  .»يل«: يقولون» لك«

م ُسمع سـال : »حبر العّوام«وجاء يف كتاب 
بكسـر  : عليِكم وبارك اهللا فيِكم ورحت من عندِكم

  .كاف املخاطبني
ضمري املخاطب الالحق االسم وحملـه   -٣

ْصحابك ۤجيبك، ْصـحاۤبك ۤجۤيبـك،   : املضاف إليه
  .ْصحابٓكن جيبٓكن

ويالحظ أن أهل الباب يقولون يف حنو ٕبرۤكة 
عىن بركي وسّكي وسنبوسكي، أ: وسنبوسكةوسّكة 

نتـهي بكـاف   الياء يف كل اسـم ي بدلون اإلمالة بي
  .وبعدها تاء الواحدة

كان : مصدر كئب: الكآبة: من العربية :الكآۤبة      
  .يف غم وسوء حال

  .الكآبات: وجيمعوا على
  .كئب: انظر

بكسـر الكـاف،   (ِكـاب  : ويف السريانية
: كاب ۤكرٓسا مبعىن: لوناألمل، يقو): واأللف ال تلفظ

  .ارأمل الُزح
تأمل، ويف الكلدانية مثلها، : كبإتۤأ: ومطاوعه

  .الكايب: انظر  .كوٓيَبا: ويف الكلدانية الكآبة،: وُكوٓيٓبا

اسم الفاعل مـن   : الكائن: من العربية :الكاۤئن      
  .حدث: التامة مبعىن» كان«

الدار الكائنة : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
» الكائنـة «حذف : يف حملة الكّالسة، خطأ، صوابه

دث عام جيب حذفه كما حتذفـه يف عنـدنا   ألنه ح
موجود أو كائن : ضيف ويف الدار كلب، فال تقول

يوجد أو يكون يف الـدار  : عندنا ضيف، وال تقول
  .كلب
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  .تعبري تركي مبعىن العاَلم :الكائنات      
  .حممد سّيد الكائنات: يقولون

أمر : من تعبري الثاقفني، يقولون :كائنًا ماكان      
يبوه لعندو كائنًا ماكان، يريدون سواء يف الظابط جي

  .حالة احلياة أو املوت، وهو تعبري تركي استمدوه
: وَكْأبـة كئب َكأبًا وكآبة : من العربية :ٕكۤئب      

  ...الكئيب و: حزن واغتّم، والصفة منه
  .انكأب للمطاوعة: وبنوا منها

  .الكآبة: انظر
  .اكتأب والكئيب: انظر

  .امللهى: CABARET: الفرنسية من :ٔكأباۤره      
أول كاباره يف أوروبا أسس كان يف القـرن  

١٩.  
قاساه وحتّمل املشاّق : كابد األمَر: عربية :كاَبد      

  .ركب هوَله وصعوبته: يف فعله، املسافر الليل
بطن من البدو يقيم يف أرباض حلـب   :الكاۤبد      

  .يلتحق باملوايل، وأصله من بين خالد
انكشفت طبختو وعرفا الكبري : يقولون :رٔبكا      

غالبـه،  : كاَبَره: والزغري ولّسا عم بكابر، من العربية
  .مع علمه به جاحده، أنكره: على حّقه

  .تكابر للمطاوعة: وبنوا منه
  .مكابرت: واستمدت التركية

أرضو جنب أرضي، وأرضو : يقولون :رالكاۤب      
ذات تـراب   كابر وأرضي قراج، يريدون بكابر أا

صاحل ألن يبذر فيه ويغرس، مث ماؤها اجلويف بعيـد،  
وغريب حلب تكثر هذه األراضي خبالف السعن ماؤه 

  جند هلا   قريب وتكثر أراضيه غريب حلب، ملاجلويف
  
  
  
  
  

: السريانية مبعىن» ْكَبر«أصًال، ولعلها اسم فاعل من 
  .حجب، أي تراا صاحل ألن يدفن فيه البذر

  .والسعناهلرب : انظر

  .الكبل: انظر :لالكإب      
مايعتري النائم مما ال يقـدر  : عربية :الكابوس      

معه أن يتحرك، سببه غالبًا اضطراب املعـدة، عـن   
كما يرى  –حارس الليل : مبعىن INCUBUS: الالتينية

أو مشتقة من أصـل مبعـىن    –الدكتور أمحد عيسى 
  –كمايرى غريه  –االضطجاع 

  .اجلاثوم والباروك والَنيَدالن: وعريب الكابوس
: ٓكبوشــٓا، ويف الكلدانيــة: ويف الســريانية

  .كبوَشا
  .٣٧٤و ٢٩٧و ٢٢٥ص ١٨املقتطف س: انظر

املا بياكـل حلـو يف راس   ]: من اعتقادهم[
  .السنة جبيه كابوس

لون هالشي كايب، واملرضان : يقولون :الۤكايب      
: الصبحكبا لون : ببقى لون وّچو كايب، من العربية

  .نقص: أظلم، كبت الناُر، عالها الرماد، النوُر
له أصـل يف  » كايب«: »املقتضب«قال يف 

  .به غّم وانكسار وسوء حال: كتب اللغة، ومعناه
  .هي من الكآبة: ويف حاشية ماتقدم

  .انظرها والكئيب

يطلقوا على ضرب من احللوى يأكلها  :الكاتا      
تتخذ من السـميذ   :النصارى مبناسبة موسم املرافع

يعجن مبسوسًا بالسـمن، مث حيشـى بـالعجوة أو    
ونية ويطوى فيكون على شكل نصف الدائرة، مباملا

ويوضع يف قالب ذي أخاديـد زخرفيـة، مث خيبـز    
  .بالفرن
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: َكَته عـن اإليطاليـة  : والكلمة من التركية
QUATA مبعىن اجلزء والقطعة.  

  .انظرها  .الكاتو: ويدانيها

: أو الكتلـوك، مـن الفرنسـية   : ٓوكالكاتال      
CATALOGUE :    جدول البضـائع، فهـرس أمسـاء
  .مفردات الشيء

  .َكَتلوج» الوسيط«رمسها يف 
ـ ومن الكاتالو كتـالوج اخلّيـاطني   : اتگ

  ...واحلّالقني والنّجارين والكتبّية و
  .تبادال الكتابة: كاتبه: عربية :كاَتب      

  .تكاتبا: ومطاوعه العريب
  .املكاتبة نّص املشاهدة]: من أمثاهلم[

اسم الفاعـل  : الكاتب: من العربية :بالكاۤت
واسـتمدا  . من كتب، وأطلقت علـى األديـب  

  .التركية
  .١ص ٧جـ: انظر اية األرب للنويري

  .احلاج خليفة: انظر: ب چَليبكاۤت      
وضعها أمحد فـارس الشـدياق    :ب السركاۤت      

  .للسكرتري
  .كامت السر: ووضع غريه
  .٣٣٤ص: انظر التذكرة التيمورية

من مصطلحات األتراك ملوظف  :ب ظبطكاۤت
يف احملاكم يسجل حمضر املرافعات، واآلن يلفظـون  

  .على األصل العريب: الظاء ضادًا
اصطالح تركي استمدوه مـن   :ب عدلكاۤت      

﴿ْفلَيْكُتب َبْيَنُكم كاِتـٌب بالَعـْدل﴾   : عبارة القرآن
االتفاقيات وحنوهـا، واآلن   وأطلقوه على من يسجل

  .ألغي
: مـن الفرنسـية  : أو الكاتدرالية :الكاتدرائيّۤة      

CATHEDRALE :  الكنيسة الكبرية، كنيسة الكرسـي
  .األسقفي

  
  

الكاتــدرائيات أو : ومجعوهــا علــى 
  .الكاتدراليات

  .كاتب السر: انظر :كامت السر      
: أو الكاثوليك، مـن اليونانيـة   :الكاتٓوليك      

KATHOLIKOS املـذهب  : العـاّم، يريـدون  : مبعىن
  .املنتشر

: قتوليقــٓا، ويف الكلدانيــة: ويف الســريانية
  .قتوليَقا

  .قتوليك وقاتوليك: ويف التركية
واملذهب الكـاثوليكي أوسـع املـذاهب    

  .النصرانية انتشارًا
  .تكتلك: كتلك ومطاوعه: وبنوا منها فعل

الضرب على ضربو وحَكم : يقولون :الكۤاۤحل      
كاْحلو، والضرب عالكاحل يالطيف شقد بوّجـع،  

العظم الشاخص بالقدم، مل جند هلا : يريدون بالكاحل
عرق يف اليـد  ): العربية(أصًال، ولعلها من األكحل 

  .يف وسط الذراع ُيدَعى ر البدن
الكاِحل : مؤنث الكاحل، من العربية :الكۤاْحۤلة      

  .العيون بالكحل الطبيب الذي يداوي: والكّحال
وكانت تزاول كحل عيون الرمدانني امرأة، 

  .تذر عليها ذرورًا أمحر
ونعهد قبل نصف القـرن الكـثريين ممـن    

  .وجوههم محر من أثر هذا الكحل
كما نعهد الكثريين ممن قلعوا أسنام فتشّوه 

  .منظرهم
كما نعهد الكثريين ممن على رأسـهم قبـع   

  .القرعة
للحم عند القّصاب كما نعهد الذباب يغشى ا

  .فال ترى إال الذباب
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كما نعهد الكثريين من الشّحاذين واـانني  
  ...واملقملني واجلربانني و

ومـا   –يقولون ملن له عني واليبصـر ـا   
  .الَعَتب عالكاحلة: أكثرهم

وين : ويعمش األوالد أحدهم وميشي صائحًا
  بيت الكاحلة ؟

  .هٓون! هٓون يامٓو: وجييبه سائرهم
َهي بتكيد سلفتا والكيد عندا : يقولون :كاد

مكر به، خدعه، : كاده: عادة، يامو بتغار مّنا، عربية
  .حاربه، أراده بسوء

  .مكيود: واسم مفعوله عندهم
يريـدون  (كل مقدود مكيود ]: من أمثاهلم[
  ).النحيف، اهلزيل: باملقدود

  .انكاد للمطاوعة: وبنوا منه
سني سوا، بالكاد يطالع الرا: يقولون :بالكاد

فعل املقاربـة مصـدرًا   ): العربية(فيجعلون من كاد 
: ، يريدون»على«حيّلونه بأل ويصّدرونه بالباء مبعىن 

  .على َوْشك
وزنو بالكاد يطلع نـص رطـل،   : يقولون

  .الساعة بالكاد بتطلع سبعة
حممد املدّرس كان كـادرو  : يقولون :رالكاۤد      

لـدائرة،  احملـيط، ا : CADRE: كبري، من الفرنسـية 
  .نطاق العمل: اإلطار، يريدون

اإلطار، وهم : QADRO: من اإليطالية :الكادرٓو      
  .استعملوها مبعىن تشكيالت الوظائف

اَملـالك،  : وضع هلا امع العلمـي العـريب  
  .الِنطاق

  .CADASTRO: من اإليطالية :الكاَدسترٓو
  .اَحلّد: *اُألرفة: وضع هلا الشيخ أمحد رضا

                                                
الحدود بين : األرث واألرف): أرث: اللسان(في  - *

  .أرثة وأرفة: األرضين، واحدتها

استأجر هالكادك ووّقـف  : ولونيق :الكاۤدك
عقـار للحكومـة   : َكديك: بكشمش، من التركية

  .يؤجر مببلغ
  .الكاْدكات: ومجعوه على
أطلقوه علـى مايكـدس مـن     :الكادوس

: احلصيد، بنوه على فاعول من كدس احلصيد وغريه
  .جعل بعضه فوق بعض
  .الٕكدسان: ومجعوه على

  .نيسان مابطلع َبال كدسان]: من أمثاهلم[
الصـنعة،  : من التركية عن الفارسية :ٔكارال

  .احلرفة، الربح، الفائدة
  .الكارات: ومجعوه على

ابن الصنعة، ومافيه : الكاريل يريدون: وقالوا
  .ربح واستفادة

  .الكارلّية: ومجعوه على
أو مـا  (هالشغلة ما مّنا كار ]: من كالمهم[

، احلاج صطيف ابن كار، هادا كـار  )بطلع مّنا كار
  .يه، قلع الكار، شغلتك كارلّيةمتعوب عل
. زينة الكار يبّين على صاحبو]: من أمثاهلم[

: يريـدون (الكار ماهو معيار . الكار سوار من دهب
: يريـدون (املا لو كار مالو عار ). اليعّير صاحبه به

الكار اللي مـاهو كـارك   ). يتعرض إىل ذل السؤال
  .خبرب ديارك

صارلو ميت سـنة بكـار   ]: من كمام[
كـار  . »من مـال اهللا «: لشحادة وما تعلم يقولا

كتري الكـارات قليـل   . الباطويل ْمهندس سقاقات
اجليجة ما بتعّدي عن كارا ولو قطعـوا ال  . البارات
  .منقارا
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وواحد قّطاع الطريق شّلحوا ناس : ويقولون
معي سوار مـن دهـب مـا    : ماللي شلحوه صاح

  .شّلحتوين ياه
  .ركدوا وّملسوه وماطلع شي

  .معي كار: لن قال
  .الكاراج: انظر :الكٔاراج
  .َرميلَگأو ال :الكاراۤميل

  .السكر احملروق: انظر

  .الكرنتينه: انظر  .أو الكرنتينا: الكارانتينه      

  .الكهربا: انظر :الكاربا      
: CARBURATEUR: من الفرنسية :الكاربٓوراتٓور      

حيـول  جهاز يف اآلالت اليت تتحرك بالوقود السائل 
  .هذا الوقود قبل احتراقه إىل خبار

  .املبخِّر واُملفحَّم، ومل يستعمال: وضع له
البطاقـة،  : CARTE: من الفرنسـية  :الٔكارت      

  .والورقة الواحدة من أوراق الشّدة
  .الْكروت والْكروتة: وجيمعونه على

على الالعب أن يعلـن  : ويف لعبة الكونكان
  .و ثالثة كروتةأنه بقي معه كارت أو كارتان أ

أجانا كارت عزمية على عْرس، على : يقولون
  ...كتۤاب، على حفلة

 CARTE: مـن الفرنسـية   :كارت پٓوسـٔتال       

POSTALEطاقـة الربيديـة، وهـم    الِب: ، وضعوا هلا
  .سّكنوا
 CARTE DE:مـن الفرنسـية   :كارت ڤيزيت      

VISITEِبطاقة الزيارة، وهم سّكنوا. ، وضعوا هلا.  
ون أن الصينيني استعملوا بطاقة الزيارة واملظن
  .منذ ألف سنة

أما يف أوروبا فأول من استعملها البنادقة يف 
  .١٦القرن 

  
  

ويف أواخر القرن التاسع عشر انتقلت مـن  
  .البندقية إىل أملانية

  .مث انتقلت إىل لوندره
  .مث عّمت الدنيا

وضعوا : CARTABLE: من الفرنسية :الٔكارٔتابل      
  .حمفظة األوراق: هلا

وضـعوا   CARTEL: من الفرنسية :الكاْرۤتل
  .احتاد أحزاب الشركات: هلا

  .املصيبة: الكاِرثة: من العربية :الكاْرۤثة      
الكاِرثات والكواِرث، وهم سّكنوا : واجلمع

  .يف األول، وأمالوا يف الثاين
كاْريل مبعـىن النـافع   : من التركية :الكاْرليّۤة      

  .أطلقوها على البالوظة حتّلى بالزبيب األسودواُملفيد، 
  .»السودا« بـويلقبوا أيضًا 

كسكسون : ومن ترتيب ألوان الطعام عندهم
  .بعدو سودا

كارمو ألّنو أبوه صاحب أبوه، : يقولون :كأرم      
  .انظرها  .بنوا على فاَعل من أكرمه

أهدى إليـه  : كارمه: على أن العربية تقول
  .فاخره وغالبه يف الكرم: ليه، وكارمهشيئًا ليكافئه ع
  .ْتكارم مطاوعًا هلا: وبنوا

  .كارميين شهر! يا جارة الدهر]: من أمثاهلم[
عيد املرافع أو عيد املسخرة عنـد   :الكارناڤال      

: عن اإليطالية CARNAVAL: النصارى، من الفرنسية
CARNAVALE عن الالتينية :CARO :  اللحـمVALO :
اع أكل اللحم يف أيام تتقدم الصوم ِود: الوداع، أي

  .الكبري
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شباط ويستمر حىت  ١٥يبتدئ الكارناڤال يف 
  .غاية نيسان

يف الكارناڤال من مالزماته أم يتنكرون فيه 
  .نساء ورجاًال وتبطل الكلفة

: واستمدا التركية من الفرنسـية، وقالـت  
  .ٔقْرٔنأوال

  .وأصل هذا العيد من الرومانيني
  .٧٢٩ص ٣٣س :انظر اهلالل

  .٥٩ص ٣س: وجملة العصبة      

: قاْرِني ياريق، مبعىن: من التركية :ٔكارِني ياِرك      
أطلقه األتراك علـى  : قلبه جمروح، أي بطنه مشقوقة

طعام يتخذ من الباذجنان يشّق وسطه وحيشى باللحم 
  .والبندورة والصنوبر، مث يطبخ

ويزينون ظاهر الباذجنان بأن يقشـروا دربـًا   
يتركوا دربًا ليتماسك، ويتخذون الكارين ياِرك من و

  .الباذجنان األسود أو التاديف
أطلقوها على عجلة السـفر املغّطـاة    :الٔكارّٔه      

  .كانت ُتّتخذ للسفر
  .الكاّرات: ومجعوها على

ومركز الكاّرات يف حلب كان حول ساعة 
  .اراجاتگباب الفرج، واليوم حتّولت إىل 

  :اّرة املذاهب التاليةويف أصل كلمة الك
أا على فاعلة مـن كـّر الـدوالب     -١
  .انظرها  .والبكرة

  .القافلة: كروان: أا من التركة -٢
العجلـة،  : CARRO: أا من اإليطاليـة  -٣
  .الدوالب

أنـه  : دفتر كاّرو، يريـدون : يقولون :الكاّرٓو      
: CARREAU: مسّطر طولّيًا وعرضيًا، من الفرنسـية 

  .املرّبع
وبه مسوا أحد أشكال ورق الشـّدة الـذي   

  .الدينار: جعلوا امسه العريب

أن حيـرز  : من اصطالح لعبة الپوكر :الكارّۤى      
أربع أوراق متماثلة كأربع آسات، أو أربع سبعات، 

  .املرّبع: CARRÉ: من الفرنسية
الفّن : CARICATURE: من الفرنسية :الكاريكاتٓور      

ـ اهل ص الغ يف عـرض خصـائ  زيل، مذهب فّني يب
األشخاص واحلـوادث إلثـارة التعجـب واهلـزء     

  .والضحك
  .انظر الكريولة :الكاريٓولة      
  .القاظ: انظر: الكاز      
الطري الكـاز غنـدي    : يقولون :الكاز غندي      

ضرب من محام الكّشة كـبري  : والطيور الكازغندية
احلجم يكون أمحر وأصفر، تنتهي ريشـات ذنبـه   

احلرير، : »كاژ«: ه بنقط بيض، من الفارسيةوجناحي
: احملشـّو، أي : مبعىن» آغنَده«أو » ْندهگآ«الَقّز و   

احملشّو باحلرير، وكان هذا الثوب يلبسه أبطال الفرس 
يف احلرب، كما كان يلبسه شعراء العرب يف العهـد  

  .العباسي تشبهًا باألبطال
غرائب «على أن األب رفائيل خنلة يقول يف 

نوع محام ريشه بلون ِقدر : قزغندي: ١٢١ص» ةاللهج
صـانع  : KAZGHANDJEU): مـن التركيـة  (حناسية 

  .القدور النحاسية
: ٦:٣» البيان والتبـيني «وقال اجلاحظ يف 

» القزكنـد «، وذكـر  »ومنهم من يلبس القزكند«
  .كثريًا يف كتبه

  .أسامة بن منقذ» القزكند«وذكر 
املقراض، : ازگكاز أو : من الفارسية :الكاۤزة      

املقص، وهم أطلقوها على اآللة اجلارحة ذات احلـد  
مقبض خشيب جيـز ـا    الواحد يكون سفليًا وأعاله

  .الصرمايايت جلد الصرامي لدى تفصيلها
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  .الكازات: ومجعوها على
َجـّز، ويف  : ويف السريانية عـن الفارسـية  

  ).افًاگواجليم فيهما تلفظ (مثلها : الكلدانية
  .قطع: جّز: العربيةويدانيها يف 

-وتلفظ الزايان ظاءين –ازوز گأو ال :الكازٓوز      
: والواحدة. GAZZOSA: املاء الغازي، من اإليطالية: 

  .بالتاء
  .وجيمع مجعًا مؤنثًا ساملًا

  .الكازوزجي: ويسمون بائعه
  .الكازوزجّية: واجلمع

 معمل الكازوز يف: ١٤٣ص» تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا«انظر 
  .حلب

وكانت قنينة الكازوز طي رقبتها كرة مـن  
البّلور تسّدها لدى امتالئها، مث لدى فتحهـا تـدفع   

  .بناتئة
  .اجلريدة: GAZETTA: من اإليطالية :الكاۤزيطة      

  .الكازيطات: ومجعوها على
امللهى، وهم : CASINO: من اإليطالية :الكازينو      

  .استعملوها للمقمرة
رو : حظـه يف اللعـب   يقولون ملن أقبـل 

  .عالكازينو
وتسـّهل   –الكأس : والكاسة، عربية :الكاس      
اإلناء مادام فيه السـائل، وهـم أطلقـوا    : -مهزته 

مؤنثة، وهم ذّكـروا  (واستعملوه يف اإلناء املستطيل 
  ).الكاس

الكاسات والكـؤوس واألكـؤس،   : واجلمع
وهم قالوا اجلمع األول، أمـا الثـاين فحّرفـوه إىل    

  .وس، وأما الثالث فلم يستعملوهالك
  
  
  
  

: كاسـه : من الفارسـية ) العربية(والكاس 
  .الَقَدح

: ٓسا وٓكسٓا، ويف الكلدانيـة گ: ويف السريانية
  .َساگ

  .كوس: ويف العربانية
  .كوسٓا وْكسٓا: ويف البابلية

  .GALACA: ويف السنسكريتية
  .GALIX: ويف الرومية
  .كاِسك: ويف الكردية
  .القدح والزبدية: َسهكا: ويف التركية

واستمدت الكاس اليونانيـة احلديثـة مـن    
  .KÉCESأو  KICÉSI: التركية فقالت

كاس الفوز حيرز يف ]: ومن تعبريام احلديثة[
  .املباريات
املـوت  . كاس العمى مّر]: من استعارام[

  .املوت كاس لكل الناس. كاس داير عاجلميع
س وما العرق ما أبيضٓو يف الكا]: مثاهلمأمن [

كاس العمى مر، قال : قال األعمى. أسودٓو يف الراس
  .ديننّص اخلرب ع: لو األعور

را ياخـدلو كـاس،   : من باب االكتفـاء 
  .كاس مخر: يريدون

  .بنشرب عليه كاس]: من كنايام[
استمدوا من الغرب عادة قرع ]: من عادام[

كاَسـك، أو كـاس ْمحبَتـك أو    : الكؤوس قائلني
  .ه العادة إيطايلمبحبَتك، وأصل هذ

غالف : من اصطالح علم النبات: كاس الَزهرة      
  .الزهرة ولفافها

  .انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

أو كاسات احلجامة، أطلقوها  :كاسات اهلوا      
على الوعاء املخروطي الشـكل الصـغري البلـوري    

  : يستعمل للحجامة أو ملّص ماحتت اجللد، وذلك
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داخل الكاس وإطباق الكاس على بإشعال وريقة يف 
  .الظهر فيلتصق وميتص

عينيه شـفت كاسـات   ]: من تشبيهام[
  ).أي محراء(: احلجامة متال   

كاِسـَحة  : مصطلح حديث: حة األلغامكإس      
السفينة اليت مهمتها قطع خيوط األلغام اليت : األلغام

  .يبثها العدو يف البحر
  .كانسة األلغام: انظر

الْتكاسـرين حملنـا سـعرو    : يقولون :كاَسر      
  .غالبه: كاسره: يةبمقطوع، من العر

جادلـه يف الـثمن،   : وهم يستعملوا مبعىن
  .ْتكاسر مطاوعًا له: وبنوا.ساومه
: الكاِسـر مـن الطـري   : من العربية :الكۤاسر      

  .اجلارح
  .الكواِسر، وهم أمالوا: واجلمع

  .الكسكيت: انظر :الكاْسۤكيت      
ذو اهليئـة  : كاِسملي: من التركية :مليالكإس      

  .انظرها  .املّتبع زيها، من الكسم

بنوا من الكسر على فاعولة مبعـىن   :الكاسورة      
الكسر، أو على ختيل أن هناك آلة أو معمل للكسر، 

  :أو الصحيح ليتحقق السجع يف املثل التايل
لوال الكاسـورة مـاعْمرت   ]: من أمثاهلم[
  .الفاخورة

أفخر أنواع : أو القاشاين أو القۤيشاين :الكاشاين      
اخلزف الصيين امللون تزين به اجلدران الداخلية مـن  

  .القصور واألبنية ذات الشأن
كمـا  : القاشـي : وقد يسميه العرب أيضًا

  .كاشي: يسميه الفرس
  على  ومسي منسوبًا إىل مدينة كاشان يف إيران

  
  
  

يها كان معمل هـذا  مسري ثالثة أيام من أصفهان، وف
  .اخلزف، ومنه تعلم العرب وتفننوا فيه

ومن القاشاين جدران مرقد زكريا يف حلب، 
  .وبعض جدران قصر جنبالط

  .٨٣٤ص ١٤س: انظر املقتطف
  .٦٧٧ص ٢س: وجملة العصبة      
  .٣٧٣ص ٢٧س: وجملة املشرق      
  .٢١٥ص ٢٢س: وجملة الكلمة      
  .١١٨ص ٣٢س: وجملة الضاد      

أبو بكر بن مسعود املتوىف يف حلب  :الكاشاين      
بدائع الصـنائع يف ترتيـب   «، له كتاب ٥٨٧سنة 

  .يف الفقه، وله غريه» الشرائع
أطلعـه عليـه   : كاشفه بكذا: عربية :كاَشف      

جاهره ا أو بـاداه  : وأظهره عليه، كاشفه بالعداوة
  .ا

ان ْمكاشـفني،  كثريين من هاجلدب: ويقولون
  .يبدو على لسام معرفة الغۤيب: ونيريد

أنا بفّضل اللون الكاشف، : يقولون :الكۤاۤشف      
  .ضد القامت: يريدون

  .تغّير: َكَشف مبعىن: من السريانية
  .الفاتح: ويرادف اللون الكاشف عندهم

  .الَكواشف: ومجعوه على
أطلقوها على األرض اليت ألقي فيها  :الكاشوۤفة      

لح فوقه، فبقي البذر مكشـوفًا غـري   البذر مث مل تف
  .مسّتر

  .الكاشوفات: ومجعوها على
من اصطالح لعبـة الفـال يف ورق    :الٔكاص      

الشّدة، تطلق على أحد األبواب السبعة اليت طي كل 
سبع أوراق، أو أحد األبواب الثمانية اليت  باب منها

: مثاين ورقات، مـن اإليطاليـة   طي كل باب منها
CASA.  

  .التصنيف : CASIER: رنسيةويف الف
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  .الكاصات: وجيمعون الكاص على
: كاّصْه عن اإليطاليـة : من التركية :الكاصّٔة
CASSA FORTE :خزانة املال.  

  .الكاّصات: ومجعوها على
مسوا به ذكورهم، وهو اسم الفاعل من  :ٔكاۤظم      

  .حبسه وأمسك على مايف نفسه منه: كظم غيظه
و مقلوبة، وكافو سـطل  كاف: يقولون :كاف      

ضربه، مل جند هلا أصًال، بنوه فعًال من : مي، يريدون
الكّف، أو من كيٓفا السريانية مبعىن احلجر، أو بنـوه  

  .ضرب: من أَكف العربانية مبعىن
  .انكاف للمطاوعة: وبنوا منها

كافاه على معروفو بـاألكتر،  : يقولون :كاَفا      
  .جازاه: -وتسّهل مهزته  –كافأه : عربية

: ْتكافا للمطاوعة، العربية تقـول : وبنوا منه
  .متاثال وتساويا: تكافأا

مامنقدر نكافيك، هـّوه أهللا  ]: من دعائهم[
  .يكافيك
اسـتقبلوهم  : كافحوا أعداءهم: عربية :كاَفح      

يف احلرب بوجوههم ليس دوا واق من ترس، كافح 
  .ابدافع، وهم استعملوها جمازًا يف معاجلة الصع: عنه

مكافحة األمـراض  ]: من تعبريام احلديثة[
واجلهالة واألّمّيـة والتسـّول والبطالـة والغـالء     

  ...واجلاسوسية و
اسم الفاعل مـن  : الكاِفر: من العربية :الكاۤفر      
  .اجلاحد: كفر

الُكّفار ومجعا التصحيح، وهم رّدوا : واجلمع
  .يف مجع التكسري، وسّكنوا يف اجلمعني

  .كاِفرة وهم سّكنواال: واملؤنث
  
  
  
  
  

  
  .الكاِفرات، وهم سّكنوا: واجلمع

  .كوفر: ويف العربية
  .واستمدا األمم اإلسالمية كلها

 *وحرفتها التركية زيادة عن اللفظ العربيـة 
اورلك، وقالت گ: اوُور، واملصدرگارو وگ: فقالت

  .كافرستان: يف دار الكّفار
: واستمدا الرومانية من التركيـة، وقالـت  

GHIAUR.  
  .DJAWOUR: ومثلها الُقرواطية، فقالت
  .GUIYAOURIN: ومثلها البلغارية، فقالت
  .KAURR: ومثلها األلبانية، فقالت

: واستمدا اإلنكليزية من العربية، فقالـت 
KAFIR.  

. متل اللعنـة عالكـاْفرين  ]: من تشبيهام[
من فوق جّنة مـن  : متل ْقبور الكّفار. اجلوع كافر

  .حتت نار
الليلة أبو حممد عجرومي بّدو ]: كنايام من[

بذر نواة إنسان سـيكون  : يريدون(يكون قتل كافر 
  ).جماهدًا

  .ناقل الكفر ماهو كافر]: من أمثاهلم[
: أجوا كاّفة املعّزمني، من العربية: يقولون :كافّۤة      

  .كلهم: جاء الناس كاّفًة
وال تضـاف، وتـالزم   » أل«وال يدخلها 

  .الالنصب على احل
صمغ نبت طّيب الرائحة من : عربية :الكافور      

فصيلة الغار، وشجره أبيض ضـارب إىل احلمـرة،   
  .وزهره أبيض أيضًا كزهر األقحوان، وخشبه متني

  .وهم يطيبون به األموات
  .والعربية استمدت امسه من الفارسية

                                                
  .ألصلهكذا في ا - *
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وينبت الكافور يف أطـراف سـرنديب ويف   
  .الصني

  .يني القدامىوورد ذكره يف آثار املصر
ولبياضه قال حممود سامي باشا البارودي يف 

  : *الشيب
  عّجلَت على ِلّميت ! يا شيُب

  ! ما أظلمك! ظلمًا، فيابن النور                       
  بّدلت مسكي  بالكافور فما 

  ! أضواه يف عيين، وما أعتمك                       
   .٢٩٢ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري

  . ٣٠٦ص ١٧س: واملقطتف      

ور، وكـل األمـم   پكا: وامسه باللغة امللقية
  : استمدت لفظه منها كمايلي

  . CAMPHRE: يف الفرنسية
  . CANFORA: ويف اإليطالية
  .CAMPHEREأو   CAMPHOR:ويف اإلنكليزية
  . KAMPHER: ويف األملانية
 . KAMFOR: ويف ارية

 . KAMFARA: ويف الروسية
  KAPOUR: رمنيةويف األ

أو  KAFOURA: ويف اليونانيـــة احلديثـــة
CAMPHORA.  

  . كافوري: ويف التركي
: ٓقفورٓا وكافور، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  . َقفوَرا وكافور
مثر شجر يشبه اخليار الكبري : أو الكاكاوا: الكاكو      

خمطط باللون األصفر، فيه بذور كاللوزتسحق ويتخـذ  
يقوم مقام القهوة دون أن يكـون   منها شراب ساخن

  . منبهًا، أو يستعمل مع املرطبات، وهو قوام الشوكوال

                                                
: البيتان ليسا في ديوان البارودي، وصواب البيت الثاني - *

  ...بدلت بالكافور مسكي 
وبذلك يستقيم الوزن، على أن الشاعر أخطأ إذ أدخل الباء 

 .على الكافور وحقها أن تدخل على مسكي

وموطنه األصلي شـواطئ ـر األمـازون    
: واألوره نوك يف مكسيكا، وامسـه يف املكسـيكية  

  .غذاء اآلهلة: تيوْبروما كاكاو، ومعناها
: ونقل امسه اإلسـبان إىل أوروبـا فقالـت   

CACAO .  
تصدره اليوم شاطئ الذهب  وأهم البالد اليت
  . يف إفريقية، وكذا الربازيل

املتحـدة   وأكثر البالد استهالكًا له الواليات
  .مث أملانية مث إنكلترا

ووضعوا له يف العربية املعاصرة اسـم اللـوز   
  .  اهلندي أو اللوز األمريكي

  . ٣٨٤ص ٤٠وس ٦٨٩ص ١٩س ٦٣٠ص ١٤س: انظر املقتطف
  . ٦٤ص ٢٢س: وجملة الضاد      
  .ودائرة املعارف للبستاين      

عّين مقداره : كال القمَح وغريه: عربية: الَك      
  . بالكيل

يت، چكيل يل مخس تدرع من هال: ويقولون
  . فيستعملوا مبعىن قاس

   .الكيل وكيَّل: انظر. انكال للمطاوعة: وبنوا منها
  . عم بكيل وبنۤاۤول: يقولون
يصب : ريدونعم بكيل وْبصفِّي، ي: ويقولون
  . العرق ويشربه

عم بكيل البحر بالصـَفدة،  ]: من كمام[
  . أو بالفنجان

يف حارة النيب دفني تزعم الكتابة : بالنيب كاۤل      
على مدخل قربه أنه نيب اهللا كالب، واعتىن العثمانيون 

  . بقربه
وال أو باشا يزور  وكان كلما ُعّين إىل حلب

  . ل البوابةأول يوم قربه حافيًا من مدخ
وتقدم لنا التوارة اسم كالب بطًال عربّيًا كان 

  . ممن دخلوا أرض امليعاد مع يشوع بن نون
ـ : الكـِاحل : من العربية: الكۤاۤلح       س مـن  باالع

الوجوه، وهم استعملوه أيضًا يف اللـون الـذي زال   
  . كلح: انظر  .كثري من قوة لونه
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  . كاحلة، كاملؤنث: وجيمعونه على
] ممنمي ماْلحة ووجوه كاحله]: كما .  

من مفردات اليهود خاصة محلوها : كالسٓوۤنس      
معهم من اإلسبانية إثر هجرم مع العـرب منـها،   

  . السنبوسك احملشو بالبيض واجلنب: ومعناها باإلسبانية
  . ناطقه: كامله: عربية: اَلمَك      

  .اُملكاَلمة، وهم أمالوا: ومصدره
محدو الَبْي عاملكاملة : السجن ويصيح ورديان

  ). إىل الغرفة اليت تكامل فيها من يطلبك: أي(
: َتكاملا، وهـم يقولـون  : ومطاوعه العريب

  . ْتكاملوا
هادا كالوش البلد، ما عرفت : يقولون: الكاُلوش      

  . انظرها  .تتعامل إال معو؟ بنوا على فاعول من َكَلش

  .الْكۤلاليش: ومجعوه على 
: ة، مــن الفرنســيةأو الكالۤشــ: كــآلوشال      

CALOCHE :ضرب من األحذية اخلفيفة .  
اُملـوق، ومل  : وضع له امع العلمي العريب

  . يستعمله أحد
اجلرمـوق، ومل  : ووضع له الشيخ أمحد رضا

  . يستعمله أحد
  . مبعىن الكالوش MOUYG: ويف األرمنية

بكام اشتريت هـاحلرام؟ مـن   : يقولون: كام      
: بكم، وعندما ال يسبق بالباء ال ميدون الكاف: ربيةالع

كم يوم بّدك تـتخلص خياطـة بـدليت؟ كالمهـا     
  . لالستفهام

من كم يوم شفتك يف الدرب، فال : ويقولون
  . يستعملوا لالستفهام، بل ملعىن املقدار املبهم

  بيعو بكام ما كان، مسكني ]: من كالمهم[
  
  
  

  

ا حدا قال لو بكام وال هالبياع من عبكرة اهللا للمسا م
  .بكۤيف

احلديثة، مـن   من مفردات الثاقفني: خالكاۤم
إدام يؤتدم به، وهم اسـتعملوه يف  : الكاَمخ: العربية

  . املخلالت وحنوها من املقبالت
الشاطر واملشطور : چوظنوا أن اسم الصاندوي

والكامخ بينهما وكموا، واحلقيقة أن الشاطر بـائع  
ما : ، والكامخو الصندويچة، واملشطور هچالصندوي
  . تقدم

َكمكـٓا، ويف   :واسم الكاَمخ يف السـريانية 
  .َكمَكا: الكلدانية

اسم الفاعل من : الكاِمل: من العربية: لالكاۤم
   .انظرها. كمل

  . »أل«وبه مسوا ذكورهم دون 
آلـة  : CAMERA: مـن اإلنكليزيـة  : الكاۤمريا      

  . التصوير
  . الكامريات :ومجعوها على

  .  املصوِّرة: ضعوا هلاوو
 CAMELIA: من الفرنسية: أو الكاميليه: الكاميليا      

شجر بّري تزييين دائم اخلضـرة ذو  :  CAMELLIAأو 
  . ورق بّراق وزهر كبري وردي أو أمحر

  . انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

ملا جيت كان : وجد وحدث: عربية مبعىن: كان      
  . صحو وهّلق مطۤرت

حنن أن الكاف والنون واجليم والنون ونرى 
» كان«كل كلماا تدل على االستتار، واالستتار يف 

  . احلدث الذي مضى واستتر
: ويعجبين أن مست العرب من يتفاخر بأجداده

  . الُكنّيت
  .كان القمر يف عب الغيم: ن ناقصةوتكو
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: كۤين وٓكن، ويف الكلدانيـة : ويف السريانية
  . َكَين وَكن

كـا  : الُشْلَحت يف املغرب األقصى ويف هلجة
  ). دون نون(

: ويف عبارة دهليز احلكايات احللبية يقولـون 
وحيرفوـا  (يف قدمي الزمـان  ! -يا ما كان  –كان 

على  *حنكي إال ننام، نصّلي) يا قدمي يا زمان: فيقولون
وإذا  -وال ملك إال اهللا  –بدر التمام، كان يف ملك 

هامللك كان عندو بنت استغفر اهللا، و: دبت بقولگ
غيب ألبرك حملك رقيب، وهالبنت حّبا : بتقول للقمر

   .كاين ماين: انظر.... جاين من جان سليمان وخطفا و
مضى : يريدون(صار يف خرب كان : يقولون

  ).واندثر
عندو فبـها  إذا وّفاين اللي كان إيل : يقولون

  . ال بفرجيه ْنجوم الضهروإ
قولوا عند فقد ي(كان اهللا وال كان : يقولون

  ).االمل باحلصول على شيء
وقد جيعلون منها (ماشاء اهللا كان : ويقولون

لوحة يزينون ا بيوم و حوانبتهم، وقد خيتصروا يف 
ماشاء اهللا، وهو اختصار األتراك الـذين  : اللفظ إىل

  ).يضًاأماشااهللا : يسمون الشّبة مع اخلرزة الزرقاء
تباهى جبوزا وحدة كانت ت]: ومن نوادرهم[

أنا مرت األونباشي، والنسوان : وبكل مناسبة بتقول
  .إي ماشا اهللا إي ماشا اهللا: حياوبوها
اليكون لك فكر، أش مـا  ]: ومن كالمهم[
  .كان يكون
بياكل أش ماكان وبضـّيق  ]: من كمام[
:  بزمانك كّنة؟ قالت لنيتماكن: قالوا للحماية. املكان

  . لك بقر كان لك غنم كان . كنت ونسيت
  

                                                
  ...إال نصلّي : أو - *

بني عيـد أنطـون ومشعـون    ]: من أمثاهلم[
  .ومارون الربد بكون

  .كونوا أخوة وحتاسبوا عاحلق]: من حكمهم[
من ما كان متل من ماكان؟ ]: من تشبيهام[

  ).استفهام إنكاري(
: -وقوال فنون  -اإلبرة قالت ]: من شعرهم[

  خرَقك أنته اش كان بكون؟ -! لوال خرقي ياجمنون
: حرف يستعملونه يف املعاين التالية: عربية: ّنَكَأ      
  :يقولون

شفيت شفيت البهلوان عم مبشي عالتيـل   -ً ١
  .للتشبيه: كأّنو جاين
  .للشك: ْمبيّۤن عليه كأّنٓو مفۤطر -ً ٢
: اليوم برد كأّنو مـن أيـام كـانون    -ً ٣
  .للتقريب

 ،كأّني: وال يستعملون التقريبية إال مع الضمري
  . كأن، كأّنن ،كأّنو ،كأنكن ،كأنّۤك ،كأّنك ،كأّنا

وملا كثر اتصاهلا بياء املتكلم تنوسي أصلها هذا 
 ،كأّنينـا  ،كـأّنيين : وحّرفوهـا  ،وغدت جزءًا منها

  .كأّنّين ،كأّنّيا ،كأّنيه ،كأّنيكن ،كأّنيكي ،كأّنيك
اللي أجا وراح كأّنو ال أجا وال ]: من أمثاهلم[

  .راح
وهـي    CANEVOS:مـن الفرنسـية  : ركاناڤا      

  .انظرها  .القناويشا

  .من مفردات نصارى حلب
 ،عدد مخسة: QUAINT: من الالتينية:  الٔكاْنت      

إحراز مخس : وغدت من مصطلح لعبة البوكر مبعىن
  . أوراق مرتبة إال أا ال تتماثل يف أنواعها
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وضعت حديثًا على السفينة اليت : كانسة األلغام      
  . تكنسها جبمعها مث بإتالفهاتكسح األلغام أي 

  . كاسحة األلغام: انظر

اسم كل من الشـهرين الشمسـيني   : كانون      
الواقعني بعد شهر تشرين الثاين، ومها كـانون األول  

ٓكنون قدۤيم وٓكنـون  : سريانيةوكانون الثاين، ويف ال
اهلّباران، مسّيا واهلّراران : ي، وامسهما عند العربأْحٓر

  . د فيهمابذلك لشّدة الرب
على ما يلي من » كانون«واختلفوا يف معىن 

  : أا سريانية
  . أا مبعىن الشتاء -١
 .أا مبعىن املوِقد -٢
 .أا مبعىن األثفّية -٣
أا مبعىن القاعدة واألسـاس والثبـوت    -٤
وهو مذهب الدكتور أنـيس فرحيـة يف   . واالستقرار

 . »األشهر«كتابه 
. الكوانني: عًا كلمةوأطلقوا على الكانونني م

  . »كونّنا«و» كوَنۤنت«فعل » كانون«وبنوا من 
: ما مفاده: ١٤٢ص ١س: وجاء يف جملة املشرق

ون قبل يوليوس قيصر جيعلـون السـنة   يكان الرومان
من األيام، وملا ملك يوليوس  ٣٠٤عشرة أشهر أيامها 

زاد عليها شهرين مها كانون األول وكانون الثـاين،  
 JANVIER: مطلع كانون الثاين ومساه وجعل أول السنة

وحرفها العرب إىل يناير، مساه باسم معبـد اإللـه   
  . JANUSالروماين 

وملا جاءت النصرانية أقرت أن يكون كانون 
  . الثاين أول السنة ألن فيه عيد ختان املسيح

  . ٥٠ص ٣١س: وانظر املشرق أيضًا

ويلقبون كانون األول بالشـايب لثلجـه،   
. األجرد من ورق الشجر: باألجرد أي ويلقبونه أيضًا

ألن كل شجر يرمي ورقه إال العفـص والصـنوبر   
  . والزيتون وحنوها مما هو دائم اخلضرة

السـجر   كانون األجرد خّلى]: من أمثاهلم[
يف . كانون الثاين األظلم قعود يف بيَتك واحتمي. أمرد

يف كانون كّن ببيتك بني . كانون كّن وعالفقري حّن
رياح كانون شّيبت النسـور يف  . وزيتاَتكملحاَتك 

ال يغـّرك  . كل رعدة بكانون تلجة بشـباط . السما
بكانون حّضر الفحم . صحوة كانون وال غيمة شباط

املوسم : يريدون(إن كٓوۤننت  االسنة بآدار. والكانون
ه مطـر  إذا سـبق  –الزراعي يكون جيدًا مبطر آدار 

الـرّي   شّق بكانون واتين بشباط بتربط). -كانون 
  . برباط

وين كـنيت  ! ننيغّزالة كوۤا]: من كمام[
  بتشۤارين؟ 
  ]: من شعرهم[

  فان عشرون من كانون وّلى 
  ذهب وأتى شباُط : فقل                     

  وقّر الَقرُّ والعصفور غّنى 
  وصار الفرو ال يسَوى خياُط                      

  . اَملوقد: ٓكنونٓا :عربية من السريانية: الكانون      
: ال تساوي لنا كاين ماين: يقولون: كاِني ماين      

احلدث الذي يقال فيه امسًا على تأويل » كان«جعلوا 
كذا، وملا ُعّدت امسًا جاز أن تلحق  كان كذا وحدث
فإتباع على الطابع التركـي  » ماين«بياء النسبة، أّما 
  . تنياتني ماچوروك موروك وچ: املصّدر بامليم حنو

قبطي » كاين ماين«أن أصل : على أين قرأت
وإن كان قائلـه   -وأنا الأراه . مبعىن السمن والعسل

  . أمحد تيمور باشا
هـّز  «يف كتـاب  » كاين مـاين «ووردت 

  . ٢٣ص: »القحوف
  . كيين ميين: واملغرب األقصى يقول
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أعلـى  : الكاِهل: لعربيةمن ا: الكۤاهل      
  . يلي العنقالظهر مما

  . وهم أمالوا. الكواِهل: معواجل
على كاهل األب مسئوليات ]: من استعارام[
  . ْكتري ْكترية

معرفة  من يَدعي: الكاِهن: من العربية: الكاۤهن      
  . األسرار واملغّيبات

من يقدم الذبائح والقـرابني  : وعند الوثنيني
  . لآلهلة

هارون، ولـه  نسل وعند اليهود من هو من 
  . أحكام خاصة
مرتبة دينية يستطيع حاملها : د النصارىوعن

  . أن يقدم قربانًا لإلله
الَكَهَنة والُكّهان، وهم أمالوا : ومجع الكاهن

  . األول ورّدوا الثاين
  . الكاِهنة، وهم سّكنوا فأمالوا: واملؤنث

  . الكاْهنات: ومجعوه على
: ٓكۤهن، ويف الكلدانية: والكاهن يف السريانية

  . َكَهن
  . ٓكۤهن :ويف العربية
  . ٓكۤهن: عانيةنويف الك

  . ٓكۤهن: ويف احلبشية
  . الِكهانة: كاهنلك: واستمدت التركية

  . KAHANA: ويف األرمنية عن السريانية
مادة مرنة : وكوك أو كاوچأو َكوچ: ْتشوككإو      

لشجرة طوليًا وذلك بأن تشق ا ،تستخرج من شجرة
  .فترشح به مث تصّفى

رات واإلسـفنج  يعمل منه دواليب السـيا 
 CAOUTCHOUC: الصناعي وأشياء كثرية، من الفرنسية

  . عن اهلندية
» الصـمغ اهلنـدي  «: وضعت املقطتف له

  . »املغيط«و
  

  . ٦١٢ص ٥٩وس ٧٧٩ص ١٩وس ١٨١و ١٨٠ص ٣انظر س
  . ٨٤٤ص ٣٤س: واهلالل      

  .كاوتشوك املتقدمة: انظر: وكچكاْو      
بكـاونوا   اميًاأهل هالضيعة د: يقولون: كأون      

يريـدون بــ    .بعضن، واملكاوۤنة عنٓدن ما بتنتهي
  : قاَتل، مل جند هلا أصال ولعلها مما يلي: »كاون«

: العربية مبعىن(أا حتريف تكايل الرجالن  -١
أصـلها تبـادال   و ،تعارضا بالَشتم والَوْتر أي الُظلم

  . كيل الشتم والعداوة: الكيل
 :)لعربيـة ا(أا حتريف تكـّول القـوُم    -٢
  . جتّمعوا

أقبلوا ) العربية(أا حتريف انكالوا عليه  -٣
  . وانصّبوا عليه بالضرب والشتم

 :)العربيـة (أا حتريف كاويُت الرجَل  -٤
  . شامتته

  . وّبخ، أّنب): السريانية(أا من َكۤون  -٥
  . تكاونوا للمطاوعة: وبنوا من كاون

زبيب يطبخ ا على مستحلب الأطلقوه: الكاْوۤية      
ـ ا والزجنبيل والدقة احلّريفة، وتشرب مع النش اخنة س

كالسحلب، فهي حبرافتها كاوية الفم السيما وأـا  
  . حارة
من كان يف غم وسوء حـال  : عربية: الَكئيب      

  . الكآبة: انظر  .وانكسار من حزن

  . تأمل: َكَأب: ويف العربية
  . مكر به، خدعه: كايده: عربية: كاَيد      

  . تكايدين ليه يارّب الٕبَدع]: من أغانيهم[
أنـه  : َلَبن كايش، يريدون: يقولون: شالكاۤي      

التركية مبعىن » أكِشي«حامض، بنوا اسم الفاعل من 
  . احلاِمض
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  . طبخة كايْشة: ويقولون
عل مـن     اسم الفا: الكاِئن: من العربية: نالكاۤي      

  .الكائنات: انظر  .»كان«

وهو ( ىاملقّدر كاين ال ينمح]: من حكمهم[
عـني  «من حكم جند أيضًا، وذكره ابن هـذيل يف  

  ).»األدب والسياسة
قلبه علـى رأسـه،   : كبَّ اإلناء: عربية: َكّب      
كـّب  : دهوره ورماه يف هّوة، وهم يقولـون : وكّبه

  . طرحه: الوسخ مبعىن
  . انكّب: ومطاوعه العريب

رمى : كّب الشَئ مبعىن: ويف هلجة حضرموت
  . به وطرحه

  . كَفا: كفٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
الَبَلدي بلدي واَجلَلب كّبـوه  ]: من أمثاهلم[

  ). وبه ينادون على منتوج حلب الزراعي(
ال تفرح على . وال ٕتنفع فيه جار ٕكّبو بالغار
  . رخصو بتكّب نّصو

يكّبـوا ْكبـابو   ]: من دعائهم على فـالن [
  ). ون بروزهميرض ويكّب: يريدون(

ٕكـّب الـدوا واصـروف    ]: اياممن كن[
  ). ال رجاء من املريض: يريدون(احلكيم

البكّب ملح عاألرض بطلع ]: من اعتقادهم[
العضام إذا كّبيناها الزم . يف روس أصابيعو عروق ملح

اخلسيل اللي مافيـه  . نتعاوذ مالشياطني متا يلطشونا
  .قطعة سخرة بنكّب

  !ة ياعترةيا َكبّۤ]: من مسّبام[
: CAP: من اللباس احلديث، من الفرنسية: ّبالَك      

لباس خارجي دون أكمام يتهدل من الكتفني بشكل 
  .خمروطي

  مجعه وجعله ُكّبة، وهم : أو الغزل: كّب احلرير      
  
  

نسل احلرير من الشرنقة بعد : يستعملوا أيضًا مبعىن
ابة: انظر  .نقعها   .الكّب

أنا بعد األكل ما بصري إال أكيب يل : لونيقو: َكَبا      
: وهم يستعملوا ملعـىن  ،هسقط لوجه: كبوة، عربية

  . أخذته سنة النوم
كبا لون هالقماش بعد مااخنسل، : يقولون: َكَبا      
   .انظر الكايب.  كمد: لونه كبا: عربية
أحـد  : COPPA: من اإليطالية: أو الكّبه: االٕكبَٔ      

  .ة األربعةأنواع ورق الشّد
  .انظرها  .الكٓور: ويسمونه أيضًا

ونوع من أنواع لعبة الشّدة حياول الالعـب  
  . فيها أن ال حيرز الكّبه

: حلمة كبابة: ة، على تقديرأو الكٔباۤب: الٔكٔباب      
اللحم املشّرح املشوي، وهو الطباهج  : الكباب: عربية

   .والطباهجة، وهم أطلقوه على اللحم املفروم يشوى
  . عن الفارسية
كباب للحم املقطع قطعًا غليظة : ويف التركية

  . كفته: ، أما املفروم فيسميه األتراك)أي للشَقف(
  . وجارت مصر التركية يف ماتقدم
  . كباجبي: ويسمون القّصاب الذي يشويه

  . الكباجبّية: ومجعوه على
  . انظر قاموس الصناعات الشامية

  . وذكر الكباب داود يف تذكرته
  . »شفاء الغليل«وذكره صاحب 

ــاع واملؤانســة«ويف  : ٧٥ص ٣جـــ: »اإلمت

  . »الكباب طعام الصعاليك«
واستمدت البلغارية الكباب مـن التركيـة،   

  . CABAB: وقالت
شيش كباب، كبـاب  : ومن أنواع الكباب

  . أورفه يل، كباب هندي
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  .لو كبايبچوأكلنا يف إيران 
ارَض عن و! اللهّم: وقال الزيين يف خطبة مجعة

  . اجلّالب إذا شرب بعد الكباب
  : ومن معارضاتة

  جوع القلوب علت صوائح حنبه 
  : اللحم ملا أن نفح ريح لشميم                   
  ... حيث الكباب و

  أنا اُملعّنى بالكباب اَملشوي : ومنها
  طن مّني كم عليه َيدِوي والب                   

  أدهان ثارت مع الكباب : ومنها
  ]: من أغانيهم[

  هَالبا ! َهال بالزين ياأّمي
  َعَرق ونبيت مشروب الشبابا                

  عرق ونبيت ما بشرب حبييب 
  بشرب كونياك واملازا كبابا                 

: كباب الغابة: من التركية مبعىن: أورٔمان كبايب      
اللحم يقطع قطعًا كبرية ويطبخ باحلامض مـع مـاء   

  . رةالبندو
حلم السيخ، أي : من التركية مبعىن: شيش كباب      

  . املضموم فيه ليشوى
: كباب الطاس: من التركية مبعىن: طاس كباب      

  . اللحم يقطع قطعًا كبرية ويطبخ مباء البندورة فقط
  . رز عليه طاس وكباب: ويقولون

اللحم املفروم فرم : من التركية: كباب هندي      
منه كرات يطبخ بدبس الرّمان ومـاء  الكباب جيعل 

  . البندورة والسّكر
ه التمر بكباب هندي ألنه كان يطـبخ  وومس

  . بعصري التمر هندي، واليوم بدبس الرمان
      » كب احلريـر «ى فّعال من بنوا عل: الَكّباب      

  . ملن صنعته مجع احلرير -انظرها  –
  
  
  

  . الكّبابني: واجلمع
  . الَكّبابة: واملؤنث
  . الكّبابات: واجلمع

  . وبيت َكّبابه يف حلب إسالم ونصارى
أطلقوها على اآللة اليت تكبّ الغزل، أي : الَكّباۤبة      

تنقله من الشلل إىل البكرات متهيدًا لنسجه يف النول 
  . االصطناعي

  . الكّبابات: ومجعوه على
األترج، وهو مـن  : من العربية املوّلدة: الكّباد      

حلمضّيات، أكرب حجمًا من الربتقال، غلـيظ  فصيلة ا
  . القشر بتضاريسه أصفره، طيه شحم كثيف

  . يتخذون منه مرّبى الكّباد
رشيد عطية أنه مسي بالكباد أخذًامن  حويرج
شكا كبـده،  : مبعىن) لوبالبناء للمجه(ُكِبد الرجُل 

  . ألن أكله يضّر بالكبد: وذلك
  . الكّباد يف مستدركه» التاج«وأورد 

» نزهة األنام يف حماسن الشـام «يف كتاب و
  . *بيتان يف وصف الكّباد عزامها إىل أيب فراس احلمداين

كباريـت احلـارة   : ولدى اإلضافة: الكْباريّۤة     
): دون تشـديد (وكباريت البلد وكباريت النصارى 

  . املصدر الصناعي جمموعًا
ِكباراَنـة  : وظين أم عربوا ا قول األتراك

  . وِكبارجيوِكبارلق 
 - انظرهـا  –فّعال من كبس  ىعل بنوا: الَكّباس      

  : وأطلقوها على كل آلة تكبس أو ذات كّباس، منها
يفتحون م وه –كّباس القطن، أو املكبس -ً ١

يضغط على رزمة القطن ليصغر حجمها كي ال : -
  . تشغل حمًال كبريًا

                                                
  :من الكتاب المذكور وهما ٣٣٣البيتان في الصفحة  - *

  كباد في حسنه           إذا بدا في وسط بستانهأما ترى ال
  كعاشق أبصر محبوبه             فاصفر من خيفة هجرانه

 .وقد أخل بهما ديوان أبي فراس
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يضغط علـى الـدفاتر   : كّباس الورق -ً ٢
  . وما إليها ليسوّيهاوالكتب والورق 

يضغط احلـّذاء بـه   : كّباس الكبسولة -ً ٣
  . َكبسولة احلذاء ليثبت ذكرها بأنثاها

الكّبـاس،  : بّبور القاظ» الوسيط«ّمسى  -ً ٤
  . ألنك تكبس اهلواء واء لريسل مادة الوقود

اهـز   يريدون املـوس : موس كّباس -ً ٥
أن بكّباس بني نصله ومقبضه مهمته أن حيـول دون  

  . ينطبق ليظل مسلوًال، ويستعمل يف الضراب
ـ        ـ نأو الكومبا: ةالٕكبّٔانيّۤ : مـن اإليطاليـة  : ةّي

COMPAGNIA :الشركة الصناعية أو التجارية.  
  .الكّبانيات أو الكومبانيات: ومجعوها على

: COPPA: من اإليطاليـة : أو الكّباية: الكّباي      
  . ال عروة لهالَقَدح : الكوب: الكاس عن العربية

  . الكّبايات: ومجعوه على
  . ُكوَبا: ُكوبٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

    .القطعة من الكّبة: أو الكّباية: الكبّۤۤاي      
  . انظرها

  . الكّبايات: ومجعوها على
أطلقوها على الكرة النباتية ذات : كبّۤۤاية الشتۤا      

حمليط تبـدو يف  اخليوط املمتدة من مركز الكرة إىل ا
  .  مطلع الشتاء حيركها اهلواء

  .كبّۤيات الشتا: ومجعوها على
فالن عقلو متل كّباية الشتا ]: من تشبيهام[

  ). خفيف تلعب فيه األهواء(:
كّبـب  : كّبب احلرير، عربية: يقولون: َكّبب      
  . كرة جمموعة منه: جعله كّبة أي: الغزَل

  
  
  
  
  
  

  . وعةْتَكّبب للمطا: وبنوا منه
ة: انظر   . الكّب

أخزاه، أذله، رّده بغيظه، : َكبته: عربية: َكَبت      
  . رده بعنف وتذليل
  . انكبت للمطاوعة: ويف العربية

: ميـة امن قرى حلب يف حارم، من األر: َكْبتا      
  . ٦٩ص: املريضة، كما يرى األب شلحت: كابيتٓا
يف عم بكبتل العجني وبزّتـو  : يقولون: َكبَتل      

النار، مل جند هلا أصًال، ولعلها حتريف كّتل الشـيَء  
  . كَتل: انظر  .ّمجعه ودوره): العربية(

  . ل مطاوعًا هلاتكتب: وبنوا
بنوا على فبعولة من كبتل املتقدمـة  : الّكبتوۤلة      

  .للقطعة من العجني والّكبة والطني وحنوها
  .انظرها  .كعتل :مث حرفوها إىل

: اقچپقا :اي، من التركيةچأو الَكَب: ةاۤيچالَكَب      
  .الُكّالب يعّلق على احلائط

  .انظرها  .ايةچالقب: ويدانيها

  .اياتچالكب: اية علىچومجعوا الكَب
جذب رأسها ليمنع : َكَبح الداّبَة: عربية: َكَبح      

  . مجاحها وسرعة سريها
  . انكبح مطاوعًا هلا: وبنوا

الِكْبد والَكْبـد  : لعربيةأو الَكَبد، من ا: الٕكْبد      
جهاز يف اجلانب األمين الداخلي يف احليوان : والَكِبد

يعد أكرب غّدة يف جسمه، شكله شبه هرمي، يفـرز  
الصفراء وميثل املواد الغذائية وينظم نسبتها يف الـدم،  

  . ويطرح السموم أو ميثلها
والتوراة تعترب الكبد مركز التأثر النفساين، لذا 

  تستعملها تعبريات هذه األحاسيس  حىت اليوم بقي
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يا كبدي ويا قلـيب ويـا   : معظم األمم، كأن قالوا
روحي، وأنته كبد املاما، واحترق كبدا على مـوت  

  . إبنا
: َكْبدٓا، ويف الكلدانيـة : ةوالكبد يف السرياني

  .داَكْب
  . َكْبد: ويف العربية

: احلبشـة وويف هلجات جنويب جزيرة العرب 
  . َكْبد

ك شلم لكبـد  س«: اريتگت أوويف ملحما
  . م لكبد األرضالاسكيب الس: »ۤإۤرص

  . ١١٦ص ٢جـ: ب للنويريانظر اية األر
  . ٤٥ص ٦عدد ٢١س: وجملة األدب      
  .تشمع الكبد: ٤٠١ص ٤س: لة العلوموجم      

اهللا ال يلّوع ْلنـا َكَبـد وال   ]: من دعائهم[
  . ْيعّري ْلنا جسد وال يعّجي لنا ولد

  . الولد قطعة مالَكَبد]: هلممن أمثا[
كّبدو عنادو وحيطو الواقـف  : يقولون: َكّبد      

  .انظرها  .قاسى: خساير، بنوا على فّعل من كابد األمَر

  . كّبد مطاوعًا لهْت: وبنوا
  . التجّبر: الِكرب: من العربية: الٕكْبر      

  . ذو الِكرب: ِكربيل: واستمدا التركية وقالت
طعن، : َر يف السّنَكِب :من العربية: ٕكۤبر      

عُظم وجُسم، : ، وَكُبر يف القدركان أكرب سنًا: وَكَبر
  .شّق واشتدَّ وثقل: عليه األمُر َكُبر

ْت، ْكٕبْرنـا،  ْكٕبـرْ : ويصّرفونه مع الضمري
  . ْكْربت، ْكربيت، ْكْربتو، كرب، كْبرت، كْبروا

  . الكبري، وهم سّكنوا: والصفة منه
  . ار، وهم سّكنواالِكب: واجلمع

  
  
  
  
  
  

  . الْكبۤرية: الَكبرية، وهم قالوا: واملؤنث
التغّوط، كمـا يعنـون   : وقد يعنون بالْكبرية

  . التبّول: بالزغرية
مقامر امسه احلـاج عبـدو   ]: من نوادرهم[

اشتهر بتفوق حظه، أتاه أخوه الفقـري ورجـاه أن   
  يشاركه يف لعبة البوكر 

  . ما بتحرز: زغرية -
  . يف حلية أبوك الْكبرية-

: الَكْبران، وهي: ة منه على فعالنوبنوا الصف
  .الكربانة
  . الكبري والكربة واألكرب والكربيا والكربان: انظر

أخوي بكربين ْبسنة، بتكـرب  ]: من كالمهم[
  . بتنسى، هالشغلة كربانة عليه

ْكربيت ياناَنة وْلبسيت كّتانـا  ]: من كمام[
  . إىل خانةوْنيسيت طّر احلفا من خانة 

كـۤربت  . كربيت يانانا وصار لك قّبة وخزاَنة
ي وصـرت  ْكربت يـاأنف . الباجنانة ودّلت اجراصا

من كْبرا : دبة؟ قال لوگا منني عرفت: قال لو. ْتمّخط
  ). وهو من أمثال جند أيضًا على لفظ يدانيه(

الَكَبر ٕعَبر والَزٔغر ياجنون يـا  ]: من أمثاهلم[
يف حزيران . عب بأدانۤيه الفارالسْبع إذا كرب بتل. بطر

  . برتل املشمش وبكرب الرّمان
  . ال تكرب أهللا أكرب]: من حكمهم[
حبسدوا األعمى على كْبـر  ]: من كنايام[
  . عيونو

إذا كۤبر إبۤنك وما مشي ]: من كتاب اللباد[
  . طعمي القطاط معالق مبِشي

  ]: من أغانيهم[
  سّكر طعميتك لوز و!       ْنسيت تعيب يا زغّير

  الك تكرب علّيا ـخـّظي املعـّتر       لكن ح
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: هجعله كبريًا، وكّبر الَل: كّبره: عربية: َكّبر
  . قال اهللا أكرب

  . اْملكبّۤر: اُملكبِّر، وهم قالوا: واسم فاعله
  . َتكّبر، وهم سّكنوا: ومطاوعه العريب

  . تكبري: واستمدت التركية
 ال تكّبر لو راسـو، كّبـر  ]: من كالمهم[

للصالة، عم بكربوا يف اجلامع قبل صالة العيد، بكرا 
  عيد أهللا أكرب، كّبر عمرو بالنفوس، كّبر عالشـيطان  

  . -أهللا يلعنو –
. كّبرا بتكرب رّغـرا بتزغـر  ]: مهممن حك[

البكّبر لقمتو بغّص فّيـا  . توا ما بصيبرالبكّبر حج
  ). على لفظ يدانيه –وهو من حكم جند أيضًا (

. فالن كّبر العّمة ووّسع الذّمة: ]من كمام[
  . ني عباب دارنا كّبر مقدارناگعدَّى الزن
: ْتلت دول ما بنحسن عليهـا ]: من أمثاهلم[

ر والعثمـانلي إذا  نكليز إذا ّحبر واَملسقوف إذا غّباإل
  . *اللي مالك مّنو ِشي كّبر واحِشي. كّبر

  ]: من مناغاة أمهام[
  السلطان وطلبها ۤكبۤيبة، ومن كبكها        أجا 

  أهللا بكّبرها : زغرية زغرية     قال لن: قالوا لو
تقول هذا وحترك كفيها يف دعبلة الكّبـة، طلبـها   (

  ).زوجة البنه: السلطان يريدون
  .ٕكۤبر: انظر: الَكْبٔران      
  . انظرها  .بنوا الفعل من الكربيت: َكْبٔرت      

  تكربت مطاوعًا له : وبنوا
  . لعنة مكربتة عليه]: فالن من دعائهم على[

  . َبر إذا أسّناسم للِك: عربية: الَكْبٔرة      
  العاقل حبسب حساب كربتو ]: من كالمهم[
  
  

                                                
 .وامشي: لعلها - *

كربتـو   -ماشـا اهللا   –فالن . وقعتو ضيقتو مرضو
  . مليحة

  
  . اهللا يستر كربتنا]: من دعائهم[
  . بعد الكربة جّبة محرا]: من كمام[

: -وتقتصـر   –الِكربياء : لعربيةمن ا: الٕكربۤيا      
  . جّبر والعظمةالت

  . الكربيا ألهللا: يقولون
الكربيـت، مـن   : وقد حيرفونه إىل: الٕكربيت      
أعواد خشبية أو خيطان مشّمعة يف : ِكربيت: التركية

أحد رأسيها مادة تشتعل بإمرارها على سطح التصق 
ـ  -كما كان قدميًا–به ذرات من البّلور  ا أو بإمراره

عليه  كما هو–على سطح فيه مادة تلهبه إذا َحّك ا 
  . حريقًا وهو أسلم من أن حيدث -اليوم

: ومسي بالكربيت أخذًا من الكربيت العربيـة 
مادة معدنية صفراء شديدة االشتعال تكـون قـرب   

  . الرباكني، منها يكون الكٓوكرد
  . انظر كربيت غنم

ويف  ۤكْبريتـٓا وكۤابريتـٓا،  : وامسه بالسريانية
  .  َكربيَتا وَكابريتا: الكلدانية

، افـاً گوتلفظ اجلـيم  (جَۤربيت : ويف العربية
  ). والباء فاء

واستمدت الرومانية من التركية الكربيـت  
  . CHIBRIT: فقالت

  . KIBRIT: ومثلها البلغارية فقالت
أطلقنا كلمة «: ٥١ص ١٨س: وجاء يف املقتطف

برؤوسها قليل الثقاب على العيدان الدقيقة اليت ألصق 
  . »....من الكربيت

ثبت اآلن ثبوتًا «: ٥٠٤ص ٢٧س: وجاء فيها أيضًا
ينفي الريب أن خمترع عيدان الفصـفور صـيدالين   

  اخترعها أوًال سنة إنكليزي امسه جون ووكر، 
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، ومل يسّجل اختراعه، وكان يبيع الصندوق ١٨٢٧
  . »الصغري بسبعة قروش، ويصنع مزيج الفصفور بيده

: حنو ما تقدم، وزادت ٤٢١ص ٥س: اللويف اهل
، ١٨٢٩أن ووكر من أهل ستوكنت يف إنكلترا سـنة 

، وأول معمل تأسس له ١٨٣٤ومل تستعمل إال سنة
يانـا  ڤمث تـاله معمـل يف    ١٨٤٢يف إنكلترا سـنة 

  .١٨٤٥سنة
اخترع «: على أن مصدرًا غري ما تقدم يقول

، ١٨٣٢سـنة   SURIA: الكربيت شاب إفرنسي امسه
ًا يف معهد الطب، وحدث أن زار أستاَذه وكان طالب

يف العام نفسه وحتدث إىل األملانيني عن اختراع  *أملانية
تركيبه فتعلموه منه، وما هي إال أشهر حىت ظهـرت  

أعظم اختراعات «: أعواد الثقاب األملانية ينادى عليها
  .»١٩القرن 

يه جـاء  وكان الكربيت غاليًا يف حلب، وعل
  .»ربيت هّزم العفاريتالزيت والك«]: مثلهم[

ونعهد حنن أن إيقاد ملبة القاظ كان بأن حيملوا 
بفمهم قرب فتيلة اللمبة  **بامللقط مجرتني وينفخوما

  . فتلتهب
كربيتجي، وهم : والتركية مست بائع الكربيت

  .استمدوها منهم
أربعني ولد يف فرد بلد طولن ]: من ألغازهم[

الكربيت ( :واحد ورفعن واحد وكّلن بطرابيش محر
  ).يف علبته

 ١٢٠وس ٧٦ص ١٩وس ٥٤٩ص ١٤وس ٢٢١ص ٤س: انظر املقتطفف
  .٢٣٨ص

  .خمترع الكربيت: ٣٢٧ص ٣س: وجملة الضاد      
  .٣٩٤ص ٦س: وجملة الضياء      
  .العيد املئوي للثقاب: ١٥٠ص ٣٠س: وجملة املشرق      
  .٤٠١ص ٢س: وجملة العصبة      

العربية على الـذهب  أطلقته : الكربيت األمحر      
  .اخلالص

                                                
 .في ألمانية: ... لعل الصواب - *

  .هكذا في األصل - **

        
مـادة  : الِكربيت: من العربية: كربيت ٔغَنم

  .معدنية صفراء تتقد، ويباع يف سوق العّطارين
  . وكان يستعمل يف دواء القرعة

  . ويذّيب مسحوقه باملاء وتشربه الغنم اجلرَبى
  . زهرة الكربيت: ومسحوقه يسمونه

: التواستمدت امسه اإلسبانية من العربية فق
ALCREBITE .  

  ]: ويهزج األوالد لألقرع[
  أقرع أقرع حنتيۤته         بدو زيت وكربيۤته 

  كربيته ما بتنفعو            بابوجيت ترقعو 
ادخل بعضـه يف  : َكَبس الشيَء: عربية: َكَبس      
  . بعض

ومنه أخذت العامـة  : قال الشيخ أمحد رضا
أو هو من  الَكْبس مبعىن الشّد والضغط على الشيء،

  . اآلرامية
اس: ظرنا   . كّبس والكّب

صـار  : هاملرا كبس بّزا، يريدون: ويقولون
  . مؤوفًا وصار لبنه قيحًا

  . كبس زر الكهربا]: ومن كالمهم[
هجم : َكَبس داره: ومن معاين َكَبس العربية

  . اقتحم: عليه، وعليه
يها زاد ف: ةكبَس السنة القمري: ومن معانيها
  . كسور اليوم لتقابل السنة الشمسيةأحد عشر يومًا و
كبس املخلل واليـربق واجلبنـة   : وهم قالوا
  . طرحها بامللح أو باخللّ أو بالزيت: والزيتون، يريدون

 ،كبسو قتلة وكبسو صواب: مث هم يقولون
  . ضربه: يريدون

كبسين قليب أّنو اليوم ماأسافر، : مث هم يقولون
سـافر  وكان إهلامي بلطف من اهللا، ولـو كنـت م  

السيارة كان صار معي متل ماصار باللي انقلبـت  
  . فّين
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فالن عم بكبس خمّلـل،  ]: ومن استعارام[
  . ينتقل من جنابة إىل جنابة دون أن يغتسل: يريدون

: كبَشا: ۤكبشٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  . املخّلل

كبسو صرماي، كبس بإيدو ]: من كالمهم[
 البيعة، شلون كبستو البخشيش، كبسك مطروحة

حّقا؟ كبسو دلة عطولو وعرضو، كبسو غلـبني،  
وأمس كبسو تلت غلوبة، كبس عـاجلرح ملـح،   
كْبست املطرة، املطر نازل كْبس، كبسوا بيتو ما شافو 
شي، كبسنا بإيد املأمور شوية مصاري ومّشى لنـا  

  . الشغلة، ومّنا تعلمنا أّنو كبسة اإليد تيسري العسري
الناس يف الباص متل كبس ]: مبيهامن تش[

  . اجلنب
دون : »كَبس«وذكر » املنت«مل يذكره : َكّبس      

، مث زاد يف )جمـاز (لّينه بيده : كَبس اجلسَد: تضعيف
إذا رّوضـه أو  : كّبس املهَر: ويقول العامة«: احلاشية

رّوضـه  : مّرن ظهره علـى الركـوب، والعجـلَ   
  . »)سريانية(

  . لى َفّعلوعلى هذا فبنوا من كَبس ع
  . رّوض، عوَّد: َكَبش وَكۤبش: ويف السريانية

أنا مربوق بّدي أرو لعند املكبسـة  : يقولون
  . تكّبسين

متر حّنا مكّبس، زهـر  . فّل ْمَكّبس: ويقولون
  . مكّبس

  . كّبس املهر: ويقولون
ختاف إال من أبـو الـدقن    ما ]:من أمثاهلم[

  . املهشهشة واللّفة اْملكّبسة
إذا نّيمت األم إبنا وقت ]: ّبادمن كتاب الل[

  . تسميع اجلمعة بتكبسو املاليكة
  
  

  

أطلقوه على سبيل الكناية علـى  : كبّۤس عصّۤر      
  . انظرها  .العفيسة

بعضهم ال بد أن ينـهي طعامـه   : كْبس معۤدة      
  . كبس معدة: بلقيمات من اخلبز واجلنب، ويسموا

: ة، يريـدون َكْبَسن الرصاص: يقولون: كبَسن      
أدخلها حتت الضرب حيث الكبسولة أو الكبسـونة  

: فالن ماشي ومكبَسن: حتت ديك البارودة، ويقولون
متكرب ويكاد أن ينفجر زهوًا : جماز مما تقدم، يريدون

  . وخيالء
  . الكبسول: انظر

  . الكبسنة: ره عندهمدومص
  . اْملكبَسن: واسم مفعوله

  . ْتكبَسن للمطاوعة: وبنوا
  . نالْتٕكبٓس :ومصدره

أجت كبسة عبيت فـالن،  : يقولون: الَكْبۤسة      
مجاعة من رجال األمن اقتحموا الدار للبحث : يريدون

  .هابعن خمالفة أتاها صاح
  . كبس: انظر

أطلقوها معًا علـى مـرض   : الَكْبۤسة والٕتْقل      
  . اإلسهال: الديزانتريي أي

  . الزحري: والريفيون يسمونه
أو الكبسوۤلة أو الكبسون والكبسونة، : ولالَكْبس      

: سول عـن الفرنسـية  پسول أو قاپكا: من التركية
CAPSULE أو عن اإليطالية :CAPSULA .  

دائرة معدنية فيها مادة تشـتعل إذا ضـغط   
عليها، وباشتعاهلا تشعل البارود يف الفشكة فيحدث 

  . داخلها ضغط شديد يقذف الرصاصة اليت أمامه
فالن كبسونو ٕتعباي بفسِّي ]: من استعارام[
  .ٕتفساي
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أطلقوها على الدائرة : َكبسولة القندرة      
الصغرية يثبتها احلذاء يف ثقوب احلذاء بآلة ضـاغطة  

مسيـت باسـم   . ليسهل إدخال الّرباطة وإخراجهـا 
  . ًاالكبسول املتقدم ألا تشبهها منظر

  . احلوصلة: وضع هلا الشيخ إبراهيم احلوراين
  . اَحلَمل إذا كرب، أو فحل الضأن: عربية: الَكْبش      

الكباش واألكباش واألكُبش، وهم : واجلمع
الْكبـوش والْكبوۤشـة   : وزادوا. الكْبـاش : يقولون

  . والٕكبشان
  . َكبَشا: َكبٓشا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ). بالسني املهملة(ۤكۤبس : ويف العربية

: عة وتكـرار يت يوردوا بسرومن األلفاظ ال
رمان َدَبح كبشو وعمل على كرش كبشـٓو  عّمي گ
رش ٓهٓهٓهو ياما اطيب كشـك  پْرش ٓهٓهٓهو ٕپٕكشك 

  ! رمانگكرش كبش عّمي 
  : ومن معارضات الزيين
  بقدوم الكبش ذي القرّنني من 

  قياه صالح لفساد البطن ُل                     
  : ومنها

  غاص يف أدهانه فوق الطعام 
  كْبش َحْوٍل مل جياوز غري عام                   

  أتى  يًاياله بالسمن مقل
  منه ُتحيي للرمام  َنَفحاُت                  
  . فهرسه: انظر احليوان للجاحظ

  .املكبَّش: انظر: َكبَّش      
: يف جبل مسعان، من األراميـة  مزرعة: َكْبشني      
: حلـب : األكباش، كما يرى األب شلحت: كْبشني

   .٦٤ص
مجعـه ورّد  : كبكب الشـيءَ : عربية: َكْبَكب      

  . دْهوره أطرافه وما انتشر منه، قَلبه، رماه يف اهلواء، 
  
  

 وهم يسـتعملوا . طرح أو قلب بعضه على بعض
  .»كّب«طرح وألقى، كأنه فعفع من : مبعىن

  . تكبكب مطاوعًا له: وبنوا
: عم بكبكبوا الكّبـة، يريـدون  : ويقولون

  . ن جمبوهلا كراتون ممليع
  . نانيت كبكبت ال كم كبكوبة غزل: ويقولون

أطلقوها على ما استدار من العجني : الَكْبكوۤبة      
  . والكّبة والغزل والطني وحنوها

  . الكباكيب والكبكوبات: ومجعوها على
احلبل املعـدين،  : CABLE: من الفرنسية: الَكْبل      

  . مثًالالسلك متدده مصلحة الربق والربيد 
  .قّيده: كّبله: من مفردات الثاقفني، عربية: َكبَّل      

  . ْتكّبل: اكتبل، وهم يقولون: ومطاوعه العريب
  . ْكَبل: ويف السريانية

أطلقوها على القلنسوة اليت كانت : ةالَكبنكاۤي      
النساء احللبيات يلبسنها، ورد ذكرها يف مـذكرات  

  . يوڤدار
  . ٢٩١ص ١جـ: انظر ر الذهب

  . الكبنكايات: ومجعوها على
ومل جند للكبنكاية أصًال، ولعلها حنت مـن  

أو  PINGUIN: وانپنگــومــن  -انظرهــا  –قالبــاق 
PINGOUIN : طائر يعيش على شواطئ البحار ذو فرو
  . ناعم مثني

  .لفيفة الغزل: الُكّبة: العربية من: الٕكبّۤة      
  . الُكَبب، وهم رّدوا: واجلمع

 –اللهم صّلي عالنيب–فالن ]: اممن استعار[
  . كّبة حشمة

الربغـل  أطلقوها على الطعام يتخذ من : الٕكبّۤة      
 املدقوق، مث يقلـى أو يشـوى أو   ربجيبل ممزوجًا باهل

  .يطبخ أو يؤكل نيئًا
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كنية الكّبة واليوم مبا -انظرها  –وجيبل بالغداراة 
لوا، وال مث بالغدارة، واملغرمون بالكّبة ال يزالون جيب

  . َيقوى على جبل الكّبة إال الشاّبات
  . الكَبب: ومجعوها على

كبائب، قـال يف  : وانفرد الزيين جبمعها على
أطعمنا أنواع املآكـل مـن اللحـوم    : خطبة مجعة
  . والكبائب

  . الكّبۤاي والكّباية: والقطعة منه
  . الكّبايات: واجلمع

قيـل إـا    ها حـىت واشتهرت حلب بكبب
ويلحق ا ما كان تابعًا هلـا يف تركيـة    اختراعها،

ككلس وعنتاب ومرعش وأورفة وبريه جيك السيما 
حلـب أم احملاشـي   : األرمن فيها، ولذا يقولـون 

الكّبـة للنصـارى والـرز    : والكبب، كما يقولون
  . لإلسالم

واحلقيقة أن أطيب الكبب هي ما جيهـز يف  
غريب حلب، لتوفر أطيب الربغل فيه ذلـك برغـل   

هذا الربغل األمسر الذي توفرت فيـه املـادة    :العمق
: ويقولون لكّبة برغل العمق. الغروية واملادة العلكية

  . متل الصّوان
: واشتهرت البيوت التالية فيه بصنع الكبـب 

بيت الكيخيا وبيت رستم وبيت الكّيـايل وبيـت   
هنانو، هذه البيوت تتخذها من برغـل العمـق مث   

  . وز والصنوبرتسخو عليها بالسمن واللحم واجل
  يا مرا اطبخي ْلنا بامة : قال حليب ملرتو

  يي، يبوما الدم  -
  يا كان ساوي لنا حلمة بالفرن  -
أكل : يضربا السقم، كّني نسيت الَقَبوات -

أكل أصـحاب املعـايل   : األغوات، ونسيت الكَبب
  . والرتب

  .الكۤبيۤبة: ومصر تسمي الكبّۤة
  

ته اللحم ته، ومعىن كفكف: ية تسميهاوالترك
  . املفروم، وهم ال يدقون اهلرب بل يفرمونه

واستمدت السريانية احلديثة والكلدانية امسها 
  . كفٓتا وكفَتا: من التركية فقالت

أما سبب تسميتها بالكّبة فقد وجدُت بـل  
ـ  ٩الـد ) العراقية(ظفرت يف جملة سومر   ٢٣ص ١جـ

  : يليما
القمـح  : ومعنـاه )) خشلو-قيمو((بالبابلية 

  . دقوق، أي القمح الذي جيرش ويدق لصنع الكبةامل
وبـني  » قيمـو «الحظ التقارب بني : أقول

مث استبِق يف طيات ذاكرتك أن مادة الكّبة » القمح«
األصلية وهي الربغل عرفت يف البابلية، هم تعال معي 

  : نتابع ما جاء بعدما تقّدم
آشور : شوريجاء يف أخبار وليمة امللك اآل«

كاحل : (بعد إكمال قصره يف منرود –ين ناصر بال الثا
طعمـة اآلشـورية   األنواع املختلفة من األ) القدمية

والفواكه اليت قّدمها لضيوفه وقـد بلـغ عـددهم         
شخصًا ذكر طعام يرجح كثريًا أنه الكّبة  ٦٩،٥٧٤

: انظر ذلـك يف جملـة  ، GUBIBATE: بلفظ يشبه العربية

1952،1،IRAQ PART«.   
عن  ٥٥ص ٣جـ» ية عن حلبوثائق تارخي«يف 

  . »غدا كّبة وحمشي وكرابيج«: يومية نعوم خباش
) كذا(تغّديت بيت البليط «:منها ١١٥صويف 

  ). الشوربات: لعله يريد(كّبة مسلوقة وشوارب 
  . هاحلشوة هلا الكّبة]: من كالمهم[
إن . خّلّيا متطـر كَبـب  ]: من استعارام[

مهمـا  : ونيريد(ّرقت كّبة شغّربت شيش َبَرك وإن 
  ). تقلب احلال فاخلري أمامنا

ما : لكّبة قالواإذا ذكروا ا]: كامومن متچ[
  .تنكّب على عدّو
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عند دق الكّبة الصبايا بتتخّبا ]: من كمام[
 ّمت بياخد الكّبة من. وعند دّق التوم كل الصبايا بتقوم

وال يعرف نوعهـا،  : يريدون(كّبة : الدست وبقول
  ). فهو إذن سطحي

 الكّبة كبكبا اجلـريان بـسّ  ]: ن أمثاهلمم[
أّمك واقفة عالقّبة عّمال تشـوي  . الصيت ألم فالن

  .لك كّبة
  ]: من أذكارهم التندرية[

  ٕهْم ٕكُكو كو كو ٕهْم ٕهٕههو 
  صحن الكّبة إينا هو؟                    

إذا مات حدا يف حوش ]: من كتاب اللباد[
ألربعني يوم متا تندق  ما بصري يدّقوا فّيا كّبة يف اجلرن

البساوي كّبة نّية تلـت  . عضام املّيت -!يا حسرة–
  . اّيام ورا بعضا بطّير بركة الربغل

  تفضل تعّشى عّنا -]: من توريام[
  أّشو عشاك؟  -
هـا  ظويسرع يف لف(دبة مشوّية گ: عشاي -

  ). فتبدو كّبة مشوية
  : ومن معارضات الزيين يف الكّبة مطلقًا

  خبالص هربٍة  يا كّبة ُدقت
  رن يف إيد من األخشاب باجل                   

  قد لّذ أكلك للجياع بكل ما 
  ُنّوعِت، يا سابيَة األلباِب                     

  صحائف كّبات        صفائح حلمة : ومنها
  وإياك والتقصَري إن مشَت كّبًة : ومنها

   فما مثلها يروي الفؤاد من الصدا               
  من حلم ضأن نّوعت أكالُت : ومنها

  منه طابت الكّباُت  واهلُرب                      
  أما الكبائب فهو ال يصلح هلا : ومنها

  فاصنعها من كبش من األغنام                       
  ) حلم اخلروف: أي(       
  ماالعشُق إال أن يَم بكّبٍة : ومنها

  

  قنا الطا يا صحينًا حويت يرب: ومنها
  فح بالدهن مستمدًا بكّبه                       

  واهلرب منه يف الرباغل كّبة : ومنها
  بالدهن قد نضجت بفحم قضيِب                     

  ) من اللحم: أي(                   
  .... وصفيحات وكّبات: ومنها
  وإىل الكبة قّدم : ومنها

  : بعضها وأنواع الكبب كثرية يف حلب وإليك
وال (ق اهلـرب  أي الّنيَئة، يعر: الكّبة الَنّية -١

، مث يدقونه يف اجلرن، )ه غري حلببلدة يف العامل تعرق
ويكون الربغل الناعم قد نقع فيجبلونه مـع اللحـم   
املدقوق يف القصعة مضيفني إليه الكّمـون والبصـل   
وامللح والفالفلة احلمرا، وقد يضيفون إىل آخر جبله 

  . اجلوز
األتراك يف األناضول فقط ال يعرفون مـن  و

   .انظرمها. أنواع الكّبة غري الكبة النّية والكّبة العنتابلية
  .وجيبلون برغلها املنقوع باللحم املفروم

  . الكفتة: انظر

  . وال يؤكل اللحم نّيئًا إال يف الكّبة النّية
  . وقد يضاف الزيت أو السمن إليها

  . واشتهرت كّبة زحلة يف لبنان
ة وغري زحلة تعمل كّبة متل وخسا على زحل

كّبة زحلة  -ولكن كّلو عند العرب صابون  –حلب 
برغال أبيض، وكّبة حلب الرمسية برغال أمسر شـغل  

  . العمق
  . وكّبة زحلة حلما ما هو ْمعّرق وحلب معّرق

وكّبة زحلة حلما مـدقوق مـع الربغـل يف    
اجلرن، وكّبة حلب حلما مدقوق يف اجلـرن وبعـدا   

  .بالربغل بالقصعة جمبول
ـ  ويطيب للنساء يف حلب أن ة تصحبهم الكب

  .النّية يف احلّمام
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والكبب التالية ختلو مما أضيف إىل النّية مـا  
  . عدا امللح
تقّرص وحتشى بالشـحم  : ّيةالكّبة املشو -٢
  .  تنّسف بالدهن أو بالسمنواجلوز مث

وقد يكون برغلها فريكة فتكون علـى مـا   
  . تقدم أفكه
يشرق معها لدى أكلها عصـري الرّمـان   و

  . وم والنعنع وقليل الزيتثاحلامض وفيه ال
  : وقال الزيين يف معارضاته

  ياما أحيلى الكّبة املشوّية 
  لو عّوضت عن شحمها باللّيه                   

  وجاِهد كّبه شويت بدهن : وقال
  بأسنان كسيف الظاهرّي                   

  :قال على لسانه راثيه وملا مات الزيين
  وأشووا حول نعشي حلم ضأن

   أقراص كّبه ّحبروينويف                   
تكون أقراصًا صغرية فقرية، : الكّبة املقلّية -٣

أو تكون دقاميق صغرية أو دراويش طويلـة تكـّور    
باليد، حيشى كالمها باللحم املفروم املقلي مع البصل 

. نوبر مث تقلى بالزيتوالبقدونس واجلوز واللوز والص
ومحاة تسّمي الكّبة بدراويش كّبـة الصـّياح، وإذا   

  . عملوها قرصًا كبريًا مسوها الكّبة الطرابلسية
واذا ذّروا فوقها البصل املفـروم املقلـي مث   

  .الكّبة الصفرا: العصفر مسوها
  : وقال الزيين يف معارضاته

  نساك حممرة على أهيهات 
  قلي أو مشوية بلهاب اِمل                    

أو الكّبة الصـاجية، أي  : الكّبة بالصاج -٤
تبسط قرصـًا  : -انظر الصاج  -املقلية بالسمن والصاج 

ن حيشى داخله حبشـوة الكّبـة   أمستديرًا كبريًا بعد 
  . املقلّية ما عدا البقدونس وميزج الشحم باللحم فيها

الكّبة بالصينية، وقد حيذفون الباء لكنها  -٥
تدهن أرض الصـينية  : حتمًا، أو الكّبة بالفرنمقدرة 

بالسمن ويفرش فوقها ساف من الكّبـة مث سـاف   
حشوة الكّبة املقلية مث ساف من الكّبـة، مث يـدهن   
سطحه بالسمن ويقطع إىل ُمعّينات بالسكني ويرسل 

  . إىل الفرن
أم يأكلوا بعد امللوخّيـة،  ]: ومن عادام[

  . وكالمها عسر اهلضم
  : زيين يف معارضاتهوقال ال

  عقولنا مسبّيه                بالكبة الصينّيه 
  بًا سخّيه والسمن منها جيري          سحائ

  : ومنها
  دقت جبرن بال فتور         كّبة فرن صنعة حور 

  مدت بسمن جيلو الصدور             
  : ومنها

  وافرحيت واجيت            بالكّبة اليت أرى  
  ين حممرا        والسمن منها قد جرى ضمن الصوا
  ومّنوا بصواين الكبّۤي : ومنها
  : ومنها

  ِك يف الصواين ليس يفهذا ومدُّ
  تقطيعة َحَرٌج على األحباب                           

  : ومنها
  كّبة فيه أحاطت غرقت 

  ها يربي الزكام بسمون مشُّ                         
  ن حكى ولنضجت بالفرن،  فال

  م امحرة اخلدين هلبًا واضطر                         
  : ومنها

  وكّبتنا أتتنا يف صواين    حمّمرة كساها السمن رّيا 
  : ومنها

  جاءتنا من بيت النار       كّبة جتلو االكداْر 
  والسمن منها مدراْر        يطفو فوق الصواين 

  : ومنها
  وإىل الصواين كّبة نسبت فال 

  تقصد سواها، فهي نعم املورُد                       
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  :ومنها
  هربة الضأن استحالت كببا 
  بيت النار ذاقت َهلبا بو                            

  يا َله فرن له رائحته 
  اجلياُع طربا  كم هلا اهتّز                            

  : ومنها
  هاا كّبة هرب بسطت

  بالصواين بعد ضرب وامتهاِن                        
  ا محراء بالسمن انقلى هليا

  وجهها بالفرن آنًا بعد آِن                             
جتعل كرات كبرية حتشى : الكّبة املسلوقة -٦

  . باللحم املقلّي مع البصل مث تسلق
هي املسلوقة نفسها لكن : ةالكّبة املختوۤم -٧

  . طّي الكّبة بيضة مقشرة
أو كّبة عالسيخ أو كّبـة  : الكّبة بسياخ -٨

س على السيخ تلّب: قّصاب أو الكبيبات أو التفريضة
: انظر. وتفّرض على أجزاء، مث تشوى مث تقلى بالدهن

   .الكبيبات
اليت تكون على هيئة القّجـة  : كّبة ٕقجج -٩

ا حتشى به املطمورة، أي هرمية الشكل حتشى مب :أي
  . الكّبة املقلّية
ويسموا أيضًا الكّبة : ة املكمورةالكّب -١٠

املطّجنة، وهي الكّبة املقلية نفسها إال أن حجمهـا  
صغري وتقلى بالسمن ويقلى معها البصـل مث يـرش   

  . عليها املاء لترفع على النار اهلادئة لتلني بعد القلي
جيبل برغلـها بلحـم   : الكّبة بسمك -١١

  . السمك األسود، ال رب الضان
  . تحلوا بعدها باهليطلّيةواعتادوا أن ي

هي كالكّبـة باللبنيـة   : الكبة بكشك -١٢
وباللحم مع عظامه  -انظرهـا   –لكنها تطبخ بالكشك 

 باللنب املنّشف مزج فيه قليل الربغل، وكـرات : أي
خلوخ الصغري، وقـد يضـيفون إىل   هذه الكّبة بقدر ا

  . قليل السلق مرقه

ال حلم فيهـا وميسـكها   : يلةالكّبة حب -١٣
  . طحني، وهي طعام الفقريال

يطبخ العدس املطحون مث : الكّبة بعدس-١٤
يصب مع مرقه فوق الربغل ليجبال مع مقلي السمن 
والبصل، ويضاف إليها توابل الكّبة النّية، مث يقطـع  

  . قطعًا صغرية ويؤكل
  . الكبة املقلية: انظر: الكّبة الطرابلسية -١٥
قليـة  هي الكّبـة امل : الكّبة األورفلّية -١٦

نفسها مع مالحظة أن دراويشها تكون كبرية ورقيقة 
  . ألا تعمل على قالب

ورفليـة  هي الكّبة األ: ّيةلبالكّبة العنتا -١٧
  .نفسها

أو الكّبة اللبنّية على تقدير : الكّبة بلبنّية-١٨
يذاب اللنب باملاء ومعه الثوم والنعنع ويسلق معه : الباء

كـرات الكّبـة    الرز واللحم بعظمه، مث ترمى فيـه 
  . الصغرية

وقد تكون كرات الكّبـة أكـرب حمشـوة    
  . بالشحم

وهي األكلة املفضـلة ربيعـًا يف البـاب،    
  . الكّبة الربيعية: ويسموا

ون إىل ولدى جبل كّبتها يف البـاب يضـيف  
برغلها قليًال من احلنطة املدقوقـة، وتطـبخ بلحـم    

  . اخلروف ودون الثوم والنعنع، ويأكلوا باردة
ذكر أنا يف عهد طفوليت أن كنـت أنـا   وأ

وصبية ّمنر على خان قرب بيمارسـتان النـوري يف   
سقاق الشيخ عبد اهللا ونطّل برءوسنا الصغرية مـن  
خوخة باب اخلان حيث فيـه الـدجاج اهلنـدي،    

بتاكلي كّبة بلبنّية؟ فتخـاف  ! جيجة هندية: ونصيح
لقم : وتصيح َديكتها، وكنا نتخيل أن صياحها يعين

  . نلقمها لقمًا لقمًا: قم لقم أيلقم ل
  : وقال الزيين يف معارضاته
  إىل كّبة األلبان شوقي، فطاخبي 

  ِفي بغري مالِلماليل ما يك                     
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  ) متشي(نية ويل خاشوقة إىل اللب: وقال
  جتيب الكّبتني بال ارجتاعه                           

ّماق وميرس، مث ينقع الس: الكّبة بسّماقية -١٩
يطبخ مبرقة اللحم وكرات الكّبة ومفروم الباجنان أو 

  . الشوكي أو الكماية
  . وهي األكلة املفضلة شتاء يف الباب

  كّبة بسّماقي : ويسموا
هي الكّبـة  : الكّبة بسّماقية الشوكي -٢٠

بالسّماقية نفسها يفرم فيها الشوكي عوضـًا عـن   
  . الباجنان

كمـا يف   -باللفت أي : لغمچالكّبة ب -٢١
قية نفسها يفـرم فيهـا   اهي الكّبة بالسّم: -التركية 

  . اللفت عوضًا عن الباجنان
يطبخ اللنب : -األرمان : انظر –رمان أالكّبة ب -٢٢

مع اللحم بعد قلي اللحم أي حلم اخلاروف بعظمـه  
يكون إال لنب الغنم، مث ترمى فيه كرات  الغالبًا، ولبنه 

  . واجلوز والصنوبر الكبة احملشوة باللحم
تعمـل  : -اهلميس : انظر –الكّبة ميس  -٢٣

الكّبة دراويش صـغرية حمشـوة بـاللحم واجلـوز     
والصنوبر، مث تقلى بالسمن، مث يسلق اللحم مع مـاء  

  . البندورة والبصل ودبس الرمان وترمى الكّبة فيه
وهي الكّبة مـيس إال  : راضالكّبة اخل -٢٤

، مث ليس فيها ماء البندورة، مث أا قليلة كراديش اللحم
  . يكون فيها مفروم البصل والبقدونس

ة دراويش تعمل الكّب: الكّبة بالسفرجلّية -٢٥
ع السفرجلية املطبوخة م صغرية حمشوة باللحم وتطبخ

الرمان مع قليل السكر ذات اللحـم   بعصري حامض
  . بعظمه

أكلنا عند فالن كبة بسـفرجلية  : ويقولون
  . ركبةوالدهن فّيا لل
أو الكّبة بالقرعية، هي : الكّبة بالقرعة -٢٦

كالكّبة السفرجلية إال أا بالقرع الشـتوي بـدل   
  . السفرجل

  . الكّبة بالقراصيه -٢٧
  . انييدگالكّبة باألن -٢٨
  . الكّبة بالقمردين -٢٩
أي مبنقوع القمردين : الكّبة بالنقوعّية -٣٠

ا الكّبة ومعه الكشمش ينقعان وميرسان وترمى عليهم
  . واللحم

: -الشوادسـت  : انظر –الكّبة بشوۤادست  -٣١

تطبخ الكّبة مع البصل ودبس البندورة، وكّبتها قـد  
  . حتشى باللحم والصنوبر واجلوز

  . هالكّبة بشورٔب -٣٢
  . الكّبة بالقشّۤة -٣٣
  . الكّبة باجلزرّية -٣٤
  : الكّبة بالكماية -٣٥
ـ زنوهي عجينة ال: ليةگالكّبة الزن -٣٦ ل گ

  . متزج بالسبانخ املسلوق مث يقليان بالزيت
كّبـة  : وهي أكلة إدلب: ّقصةلالكّبة امل-٣٧

جتبل مع الطحني مث تقّرص أقراصًا صغرية مث تقلـى  
بالزيت، مث لدى أكلها تؤدم بالسبانخ املسلوق مـع  

  . البصل يرش عليه الفالفلة احلمراء
  . الكّبة األرنبية -٣٨
يقلى اللحم املفروم مع  :الكّبة اْملَلغمسة -٣٩

ا املرق كرات الكّبة، بصل مث ُيغَلى باملاء ويرمى يف هذال
  . ولدى األكل يعصر عليها الليمون

تتخذ كتًال كبرية كـل  : الكّبة احلموية-٤٠
  . كتلة ملء طاسة صغرية، مث تسلق مث تقلى

تطبخ الكّبـة مـع مـاء    : كّبة النفسا -٤١
  . البندورة والبقدونس

حنـت مـن احلـب    : ربمةاْملحالكّبة  -٤٢
ن أكالت م الرمان، تطبخ حبمض حب الرمان، وهيو

  .الباب
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أكلنا احملربمة والَبركة عالدكة طالعنا : يقولون
  . املّخ وشلفناه عالسطوح، نزل الدهن ماملزراب

هي املقلية تقلى صغارًا : الكّبة اْملَلْقَوزة -٤٣
   .تلقوز: انظر. كل قطعة بلقمة

تقلى كرات الكّبة اخلالية : ّقشةالكّبة املف -٤٤
رة وفيه مفروم طبخ مباء البندوتمن اللحم بالزيت، مث 
  . ًاالبصل دون حلم أيض

: تطبخ مع الفاختية أي: الكّبة الفاختّية -٤٥
  . مع البادجنان والبندورة والبصل مع اللحم

  . نقلوها من الشام: الكّبة الكزبرية -٤٦
  . ن الشامنقلوها م: الكّبة بالشاكرية -٤٧

وكّبتنا بالشـاكرية  : قال الزيين يف معارضاته
  أردفت 

هي الكبـة بالصـينية   : الكّبة املربرمة -٤٨ 
نفسها ال تبسط إمنا تربم كالكنافة، مث يدهن سطحها 
  . بالسمن وتدهن صينيتها بالسمن مث ترسل إىل الفرن

أي اخلوخ، كبتها : يب الطريلالكّبة بق -٤٩
  . املربومة

حتشى بالشحم أو بالدهن : رانيةكّبة بو-٥٠
وباللحم املفروم، مث تسلق يف رائب الدوبۤيۤكـة ويف  
الرائب مفروم القرع الشتوي، وهذه مستمدة مـن  

  . أنطاكية
يطبخ الرز بشكل لّبـا، مث  : الكّبة برز -٥١

  . قلى بالزيت أو بالسمنتجتبل هذه اللّبا دون اهلرب، مث 
  . تعمل بالصينية وقد

دراويش حتشى مبفروم اللحم  وقد يتخذ منها
  . والقلوبات
تسلق البطاطا مث مترس مث : الكّبة ببطاطا -٥٢

يعمل منها كّبة بالصينية بالسمن وبني سافيها مفروم 
  . اللحم والقلوبات

  . وقد تعمل قطعًا كقطع السنبوسك

هي الشيش برك نفسه : الباشا وعسكرٓو: انظر -٥٣
ة احملشوة باللحم يضاف إىل قطعه العجينية كرات الكّب

  . واجلوز والصنوبر
هي من كبب املنطقـة  : الكّبة املعرَّقة -٥٤
  . ق، وتقلى بالسمنية بلحمها اهلرب املعّرنالغربية الغ

هي الكّبة املقلية الصغرية : الكّبة املقّمعة -٥٥
  . تغمس بعد قليها بالبيض وتقلى ثانية

تقلى كـرات الكّبـة   : الكّبة بسباخنّية -٥٦
  . مث تضاف إىل السباخنّيةبالسمن 

: اشتهرت ـا محـاة  : الكّبة املدهونة -٥٧
أقراص الكبة احملشوة توضع يف صينية تدهن بالسمن، 
كما يوضع على سطح األقراص السـمن وختبـز يف   

  . الفرن
هي املشوية حتشى باجلنب : الكّبة جبنب -٥٨

  . عوضًا عن الشحم
ثـوب  قوها علـى ال أطل أو الّكبوت،: الكّبود      

اخلارجي الغليظ يتخذ من الصوف ويكون مقصبًا، أو 
  . انيطيتخذ من اجلوخ وحيّلى باخلرج والق
تان، وحتته غالبـًا  ويلبس فوق القنباز أو املل

  . الصدرية املتخذة من الشال
ويلبس يف القسم السفلي غالبـًا الشـروال   

  . الفضفاض
  . ومجعوه على الكبۤابيد

  : شكالود يكون عندهم ثالثة أوالكّب
الكّبود الداۤشر، وهو الطويل األكمام لذا  -١

  . دشر: انظر  .ّمسي بالداشر

الكّبود القْطش، وهو القصري األكمام، لذا  -٢
  . قطش: انظر  .ّمسي بالقطش مبعىن القطع

مباز الوق، ويتخـذ مـن   ويلبس فوق الق
  . لك ويزّين باخلرج احلريري شغل اإليداجلوخ الد
  ، وهو ما اعتاضوا عن الكّبود الكسر -٣
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طني عريضني يرتالن من الكـتفني حـىت   يكّميه بشر
  . رؤوس األصابع، ويكون غنيًا بالتقصيب

ل كـان لـبس   ومنذ ثالمثائة سنة على األق
ل يظهرون فيهم عز سلطام القّواسني ملختلف الدو

مـن  : وأته، ومسي بالكسر لشّق كّميـه، وقيـل  
  . انظرها  .الَكسرواين

أما الكّبوت فال : جيإبراهيم الياز قال الشيخ
عربية، ألنه اسم ثوب سبيل إىل وجود مرادف له يف ال

عند العرب، فكانوا يستعملون يف غرضه  بعينه مل يكن
كلمـة   - يف األصل –الرداء والدثار وحنومها، وهو 

إسبانيولية نقلها العرب إىل لسام، وانتقل منهم إىل 
  . العرباملغرب، مث شاعت يف سائر بالد 

  . ٢٤٣ص ١الد ١س: انظر جملة الضياء

ا، إذ هلوالذي نراه أنه ال بأس باستعما: مث قال
  . ليس فيها شيء خيالف األوضاع العربية

استمدت العربية املولدة الكّبود ): ونقول حنن(
كما يف  –قابوت أو قابوط : أو الكّبوت من التركية

: عن اإليطالية، واستمدا التركية -املعاجم العثمانية 
CAPPOTAا اإليطالية عالالتينية ن، واستمد :CAPUT .  

: واسم الكّبود باإلسـبانية عـن الفرنسـية   
CAPOTE .  

: واستمدت الرومانية امسـه مـن التركيـة   
CAPOTE .  

أهل اجلّلوم أهل الصرماية : يقولون يف حلب
  .السودا والطربوش التومي والكّبود الكسر

» اِخلفـاء «: كّبودووضع الشيخ أمحد رضا لل
الرداء تلبسه العروس فـوق  : ، وأصل معناه)العربية(

  . ثوا لتخفيه به
: ، وأصل معناه»الَبّت«: كما وضع هلا ثانية

  . الثوب الغليظ
  .  وكال الكلمتني مل تستعمال وسادت الكّبود
  :أما امع العلمي العريب فجعل الكّبود نوعني

  

  . انظرها  .»رٓنسالُب«ماله قّبعة، ووضع له  -ً ١

الـدثار  «ماال قّبعة له، ووضـع لـه    -ً ٢
  . »واِمللَحف

  : وانُتقد امع يف ما تقدم على مايلي
تقسيمه إىل النوعني غري وارد ألنه يف غري  -ً ١

انظر تقسيمنا إياه املتقدم قبل . املغرب ال يكون ذا قبعة
  .  سطور

اختياره كلمة الربنس هو خلـط بـني    -ً ٢
  . لكّبود، ألن كل واحد فصيلة غري تلكالربنس وا
اختياره كلمة الدثار واِمللَحف تشويش  -ً ٣

  . بني الكّبود وبني ما يتدثر به ويلتحف لدى النوم
، يكون CAPOTE: من الفرنسية: َكّبود السّيارة      

  . مشّمعًا ويقيها من املطر والثلج
  . الْكبابيد: ومجعوه على

كّبود اللولو، ثوب خارجي  أو: الَكّبود اللولو      
  . حملى باللؤلؤ كانت النساء يلبسنه منذ القرن

  . كبابيد اللولو: وجيمعونه على
ضرب من اخلس أصغر منه يستعمل : الَكّبوس      

يف الَسَلطة، ال ذكر له يف املعاجم العربية واملفردات، 
  . KAPOUZ: من األملانية

فرع من : CAPUCINS: من الفرنسية: الَكبوشيون      
رهبان القديس فرنسيس األسريي، هلم أديرة ومدارس 

، وأسسوا يف حلب وبريوت ١٧يف الشرق منذ القرن
  . ١٦٢٨وحصرون سنة

اسم املرة من كبا : الَكبَوة: من العربية: الَكْبۤوة      
انكّب على وجهه، وهم استعملوها ملعـىن  : لوجهه
  . اإلغفاءة

وة قضى عمرو سهر ليلة باخلل]: من كمام[
  . بالكبوة
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أو الكْبية، أطلقوها على طالء تلميـع  : الَكْبۤوة      
  .األحذية بعد أن تصبغ

ومسيت  بالكبوة مبعىن اإلغفاءة جمازًا ألا بعد 
الطالء األول وإمرار الفرجون عليه يلمع احلـذاء إىل  

عان البسيط وضع الطالء الثاين يكيو هذا اللمحد، وب
  .الفرجون فيلمع كثريًاإىل أن مير عليه 

  .واشتهرت أمريكا بصنع الكبية
  .الكبيات والكبوات: ومجعوها على

القّصاب  كّبة وهي الكّبة عالسيخ أو: الكبْۤيبات      
  .أو التفريضة كلها أمساء ملسمى واحد

ويراعى فيها أن يكون هربها أكثر من برغلها 
  .وتشوى على السيخ

  :ومن معارضات الزيين
  ).أي الفرن(كبيبات كبا كم به صحن 

  .تصغري كّبة احلرير :الْكۤبۤيبة      
  ]:من مناغاة أمهام[

  ابين ابن األماره         ! كّبي كبيبة يا فارة
  وابين نّور احلاره        وابين جّنة يف بييت 

تقول هذا وحترك يدها تقليد كـب احلريـر   
  .لتشغل عينه

  :غريها
  ا احتاجوا خّبوا لووأش م           كبيبة كبكٓبوالٓو

  .....كبيبة عمرك طويل          كبيبة كّبة حرير 
  :غريها

  السلطان إجا وطلبها               كبيبة ومن كبكبها 
  أهللا يكّبرها :قال لن    زغرية زغرية :قالوالو
صفة مشبهة مـن  : الَكبري: من العربية :الكْبري      
  .نقيض صغر: َكُبر

  .الِكبار والٕكَبرا :واجلمع
  .الْكبۤرية: وهم قالوا. الَكبَرية: واملؤنث
  .الكبريات، وهم سّكنوا: واجلمع

  
 

  .كْبَريا: ْكبريٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .ْكبري: ويف العربانية

  .الكبار واألكرب: انظر

  .يا ْكبار ياْكبار]: وينادي بياع اخلس[
  .العيد الكبري: ويسمون عيد األضحى

ْكبري، حّظو كبري، َبـال   اهللا]: من كالمهم[
  .أحكي كلمة ْكبرية، اهللا ال يتوهنا

. املالو ْكبري يستعري لو كـبري ]: من أمثاهلم[
املاعندو . النار يف الٕقٔرم الكْبار. الكْبري يف البيت برۤكة

فحمـات  خّبي ال. يف البيت كبري حيطللو حجر كبري
رصات الكبار ما بفضـح  آدار أبو الق. الكبار آلدار

  .الكبري إال الكّنة واألجريالبيت 
 كبري يف: متل شيخ القرباط]: يهاممن تشب[

ـ .  عني الناسعني حالو زغري يف ل الكبري إذا اندلع مت
أّولـو للكبـار   : متل اخليار. باب اخلارج إذا اخنلع

  .وآخرو للْحمار
الكبـار بتآكـل والزغـار    ]: من كمام[
  .بتضرس

كشف األسـرار ماألذايـا   ]: من حكمهم[
  .الْكبار
ـ أطلقوها على الكهريز العام على أ :الكْبري        ا

  .اَرى الكبري: صفة ملوصوف حمذوف تقديره
  .الطاروق: ويرادفه

  .فالن كْبري حارتنا]: من توريام[
  .مؤنث الكبري: الَكبرية: من العربية :الْكبۤرية      

الشـخاخة  : وأطلقوها على التغّوط بتقـدير 
  .الزغرية للتبّول: ايقابله. الكبرية

 واحد كـان حمظـوظ يف  ]: من نوادرهم[
القمار، صارت لعبة پوكر، أجا أخوه  الفقري وتوّسل 

  أّنو يشاركو بالربع 
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اللعبة ذات مبلـغ  : يريد! (زغرية يا خّيو -
  ).بسيط

  .الكبرية فسط دقن أبوك -
أطلقوها على اخلضرة اليت كبست مباء : الَكبيس      

 .فعولمبعىن امل امللح، فهي فعيل
  .كبس: انظر

من مفـردات اليهـوج خاصـة     :الَكبيسال      
استمدوها من األسبانية قبل هجرم منها مع العرب، 

  .ومعناها املخّدة
السنة الكبيسة هي : من العربية :ة الَكبيۤسةالسۤن      

القمرية اليت يزاد فيها من األيام ما جيعلها مع السـنة  
  .الشمسية فصوَال
  .مدا التركيةواست

يلفت نظر املشتغلني باملخطوطـات  : َكبيَكج      
القدمية أن بعض الكتب كتب على أول صـفحتها      

، وهو اسم ملك عندهم حيفظ  الكتـب  »َكبيَكج«
  .من األرَضة

يطلقها النصارى على بيت اخلالء، من  :الَكبّيۤنة      
: احلجرة الصغرية، واصـطالحاً : CABINET:الفرنسية

  .ت اخلالءبي
  .الكبّينات: ومجعوها على

  .الكبائن: وعلى » الوسيط«ومجعها 
الصـغرية يف  للحجرة كما استعملها الغرب 

واحلجرة الصـغرية علـى   .السفينة ينام فيها املسافر
  .الشاطئ البحري للساحبني

  .الكبوة مبعىن مليع األحذية: انظر :ةۤيالَكْب      

مل . صـّبه : ريدونكّت املّي، ي: يقولون :َكتَّ      
: ولعله جماز من َكّت الكالم يف أذنـه . جند له أصًال
  .قّره وساّره به

صـّب  : كّت مبعـىن : ويف هلجة حضرموت
  .املائع

 

: »املـنت «قال الشيخ أمحد رضا يف حاشية 
ألقى ما : كّت الشيء كالغليون وحنوه: العامة تقول

إذا : َكـّت يف العقبـة  : كان فيه من التبغ، ويقولون
ذات : ا، والكّتة يف جبل عامـل مـن الطريـق   نزهل

  .االحندار قليَال
وكّت والكّتة تستعملها حلـب  : نقول حنن

ً  عندنا جماز مـن كـّت   ومبعىن االحندار،  هي أيضا
  .َمَشى رويداً : مبعىن) العربية(

  .انكّت للمطاوعة: وبنوا من كّت
طلعنا مالشيخوبكر وكّتينا الكّتـة  : يقولون

  .دٓغري عباب احلديأع
 -اللهم عافينـا   -ضربو باخلنجر : ويقولون
  .كّت للو كرشو

قطع جوخة لونا لـون  : يقولون: كتّّ الزۤيت      
لوا كلون الزيت الذي يغلي : كّت الزيت، يريدون
ابتـدأ غليانـه،   : كّت النبيُذ: على النار، من العربية

  .غلت أو ابتدأ غلياا: كّتت الِقدُر
: ى مييلـون، مـن العربيـة   والنصار: الْكَتاب      
  .جمموعة من أوراق كتب فيها: الِكتاب

الُكُتُب والُكْتـب، وهـم يقولـون    :واجلمع
  .الٕكتبات: الٕكْتب، وقد يقولون

كتاخباَنه : واستمدت التركية كتاب، وقالت
  .تاخباَنهبوَك

  .كْتيب وكتبجي: وحلب تقول
  .وجتمعه على الكتبّية والكتبجية

كتاخبانة والكتبخانة املكتبة وال: وحلب تقول
  .املكتبة: انظر   .ودار الكتب

املكتبـات والِكتاخبانـات   : وجتمعه علـى 
  .والكتبخانات ودور الكتب
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وهـم  . والعربية تسـمي الرسـالة كتابـاً   
  .استعملوها أيضًا ذا املعىن

وحلب جتعل يف مدخل بعض بيوت الـدار  
الكتبّية كانت مهمتها حفظ الكتـب  : تسميها رفوفًا
ويف عهدنا حتمل اسم الكتّبية دون الكتب بـل   ،فيها

  .هي حتمل الطاسة والصحن وقنينة الدواء وحنوها
  .ْكَتابا: ويف الكلدانية. ابٓآتْك: ويف السريانية

كل  :اب من خالو قالأجا ْكت]: من أمثاهلم[
كل مـن  : وأجا مكتوب من عّمو قال. من هو حبالو

  .ّموهو 
  ]:من شديام[
  َسَبلة عاَجلبلة    !لة َسَبلة يا َسَب

  حتّججنا قرب النيب    سبلة بتحّججنا 
  من حلب لعنتاب    والنيب شايل كتاب

مجال الدين بن «: ٥٠٩ص ٧٤س: ويف املقتطف
ال يوصـف مـن    حلب ما يف مجع) ٦٤٦(القفطي 
  .»وكانت خزانته تعدل مخسني ألف دينار. الكتب
اليهـود  : يف العرف اإلسالمي :أهل الكتاب      
  .ارىوالنص
  .عقد النكاح: عند اإلسالم: بالْكتۤا      

أمامه العريس  يدعى إليه الناس مع فقيه يقف
ووكيل العروس ويسأهلما عن رضائهما ذا العقـد  

  .ويوقع عليه الشهود، مث يسجل يف احملكمة الشرعية 
ويوزع الشراب . وقد جتري فيه حفلة غنائية

  .ومرّبى الكّباد والقهوة
وقـد تكـون   . دون العرس وقد يقتصر عليه
  .اجلازة:انظر. حفلة العرس بعد الكتاب

يف وثيقة تارخيية لعلوان يف أواخـر القـرن   
  : التاسع اهلجري نشرا جملة امع العلمي العريب

  
  
  

إذا جرى العقدأَبى أهلها أن يكتبـوا  «: ٣٣١ص ٣٢س
  .»عقد النكاح إال على حرير حنو ذراع أو أكثر

  .بال كتاب طاْلقةاملرا ]: من أمثاهلم[
إذا انكتب الكتاب قبل ]: من كتاب اللباد[

إذا حدا شّبك . النص مالشهر القمري ما بصري وْفق
أصابيع إيديه وقت البنكتب الكتاب بتتعّقـد حيـاة   

  .العريس و العروس
) العربية(صاغوا على َفّعال من َكَتب  :الَكّتاب      

ـ . ملن يعّلم الكتابة ن كـان  وهو الشيخ الذي يتلو م
فإذا عّلم الكّتاب مـع الكتابـة   . يتعّلم القراءة فقط
، وإذا عّلم مسك الدفاتر كـان  احلساب كان أعلى

  .و أعلى أعلى
  .وأطلقوا الكّتاب جمازًا على حمل هذا الشيخ

  .الكتاتيب: ومجعوها على
بضـم الكـاف   » الَكّتاب» «الرائد«ورسم 

: واجلمـع . مدرسـة صـغرية  : وقـال . »الُكّتاب«
  .كتاتيب

مث ملا أنشأت الدولة العثمانية املدارس علـى  
  .املكتب: النهج احلديث مست املدرسة
  :ونعود إىل الَكّتاب

وكان الشيخ جيلس على دّكة يشرف منـها  
  .على قبلية اجلامع اليت اختذها دارًا لتعليم األوالد

وبرناجمه أن يكتب الولـد مشـقًا نصـف    
صحيفة من خط الثلث والنصف الثاين مـن خـط   

احتـه  رلرقعة، يكتبهما ساندًا الورق على راحتـه و ا
  .على إحدى ركبتيه اليت ينصبها للكتابة

كمـا كـان    –! أو يا أجري! وهيا يا طالب
أي اكتـب هـاتني   : وتقّيْد -أجري الشيخ : يسمى

  .الصفحتني مقلدًا ما كتب لك الشيخ
  .األجارا واألجارات: ومجع األجري عندهم

يف الشـيخ   اء ظهـراً مث هّيا يا أجارا إىل الغد
  وقبل الغد تقّدم إىل الشيخ ،هذه. يف دار الكتاب: أي
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حمشّية من ْتَلت حمشـّياتك  : من غدائك حصة الشيخ
  ....وهكذا. وتْلت املسقعة

ويوم اخلميس ال تنس أن تعطـي شـيخك   
وال بد أن تأيت نوبتـك يف يـوم   . متليكني مخيّسية

تنظف فيه الكّتاب وتنفض فيـه احلصـر وتغسـل    
  .ملستراحا

  .وال أنسى يوم نوبيت وقد أكلوين الرباغيث
من بعد مـا شـاب وّدوه   ]: من كمام[
  ).وهو من كمات الكويت أيضًا(للكّتاب 

يقع مشـايل حـارة   ]: من حارام[: الَكّتاب      
  .املشارقة

مسيت بالكّتاب ألن أحياء حلب فيهـا  : قيل
خها ، أما حي الكّتاب فتغتّز أن كان شيشيخ مقرئ

  .أيضًا *وكّتاب مقرئ
  .بل مسيت بالكّتاب مبعىن ساعي الربيد: وقيل
ـ : »وثائق تارخيية عن حلب«يف   ٥٤٠ص ٢جـ

  .»أخذوا بإنشاء حي الكتاب« ١٨٤٠س
باألوروبيني مـن   وكان حي الكّتاب خاصًا

  .السلك الدبلوماسي
ويف حي الكّتاب سكن الشـاعر الفرنسـي   

ه احللبية اليت هام المارتني وفيه نظم قصيدته يف ملهمت
  .حببها

أطلقوها على . أو الَكتكوۤتة أو الٕكٕتْكۤتة :ةۤتالْكتۤا      
مل جند هلا أصًال ولعلها . رة تكون يف شفار اجلفنالبث

ما ينبت مما يتناثر مـن  ): العربية(» الكاّث«جماز من 
  .احلصيد

  .ر يف جفن العنيالبث: الَظْبَظاب: وعربيها
  .اتلكتاتومجعوا الكتانة على ا

  .كتكۤتت عينو:وبنوا منها فعل
ة يف جفن إذا ظهرت الْكتات]: ومن عادام[

ولد مجع معه عدة أوالد ومضوا إىل أبواب احلـارة  

                                                
  .هكذا في األصل - *

: يشحدون من كل باب شيئاً  من امللح، صـائحني 
كتۤاۤتة مْتۤاتة من حّقٓو من دّقٓو قبل ما جيـي عمـك   «

طني يف يهددوم بإدخال ال» النجار بتعطونا إال حنط
ثغرة قفل الباب من دقاميق مـن الطـني حيملوـا    
بأيديهم من الطني مغروز على سطحها بعض حّبات 

  .من الشعري
حبل تشد بـه  : الِكتاف: من العربية :الكتۤاف      

  .اليدان إىل اخللف
  .الْكتافات: وهم مجعوها على

  .كّتف: انظر

ـ : الَكّتان: من العربية :الٕكّتان       ر نبات ذو زه
  .نسج من غزله اخليوط للثيابتأزرق 

لتليني » زر كّتانلبخة ب«ويتخذون من بزره 
كما يعصرون من بـزره  . الدمامل وإسراع نضجها

  .زيتًا لالستصباح أو يستعملونه يف الدهانات
  . ٢٦ص ١١جـ: انظر اية األرب

  .وورد ذكر الكّتان يف آثار مصر القدمية
عة آالف وعرفه السومريون قبل أكثر من أرب

وذا يكون الكّتان أقدم مـادة  . سنة أو مخسة آالف
  .نسجت

وموطنه األصلي بني خليج البصـرة وحبـر   
  .قزوين والبحر األسود

  .ونقله الكنعانيون إىل أوروبا
  .من كّتان العامل ٠.٦٠واليوم تنتج روسية 

 ٤٠وس ٤٨٢ص ٣٤وس ١٦٤ص ٣١وس ٥٢٣ص ٧س: انظر املقتطف
  .٢٨٠و ٧٦ص ٥٩وس ٢٨٧ص

: ويف الكلدانيـة . ۤكتٓانٓا: ه يف السريانيةوامس
  .َكَتاَنا

  .َكَتن: وامسه يف التركية
 .قرب حارة السخانة]: من حارام[ :الَكّتان      
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ومسي هذا احلي بالَكّتان ألن أنوال نسـيجه  
  .كانت وال تزال فيه ويف ماحوله

ر اللفـظ حبـروف   صّو: عربية :َكَتب      
  .هجائها

حفـر يف احلجـر أو يف   : وأصل معىن كتب
  .اخلشب

  .الِكتاَبة والِكْتَبة: ومصدره العريب
  .الْكَتاۤبة والٕكتۤبة: وهم يقولون
  .انظرها  .انكتب للمطاوعة: وبنوا منها

  .كّتب وتكّتب: انظر

  .وأطلقت العربية الكاتب على األديب
  .وهم رّدوا. الكّتاب: ومجعتها على

  .وهم عنوا باملكتوب الرسالة
  .لكتبةانظرها وا

  .املكاتيب: ومجعوه على
ومكتب كتابت وكاِتب : واستمدت التركية

  .كاتباَنهو وباشكاتب ومكتوبچي وكاتبلك
  .ويف الكلدانية مثلها. ْكَتب: ويف السريانية
  .َكَتب: ويف العربية

  .الكتابة: ٣٢٩و ٣٢٦ص ١٠س ١٨٥ص ٤س: انظر املقتطف

أش بتريد أكتب لك قـرياط  ]: من كالمهم[
كتب . كتبوا الكتۤاب وفّرقوا مرّبى الكّباد. من ديين

  .احلوش باسم مرتو
البإيدو قلم ما بكتب حـالو  ]: من أمثاهلم[
مكتوب علـى  . املكتوب مبّين من عنوانو. ماألشقيا

مكتوب على . البسهر بالليل بنام بالنهار: ورق اخليار
  .الحمۤبة إال بعد عداۤوة: ورق احلالوة

وح احملفـوظ  مكتوب يف الل]: من اعتقادهم[
مكتوب على جـبني  . كل اللي قّدرو اهللا على عبيدو

املكتوب ما مّنـو  . اإلنسان كل اللي قّدرو اهللا عليه
يد تزعل كتبتََك شقي ال ْتٕلج بتر:  بقولاهللا. مهروب

  .بتريد ٕهّج
  
  

أو (اهللا علـّي   اللي كتبو]: من دعاء النساء[
  .ال يكتبو على حرمية) عراسي

علـى   ملصاري مكتـوب ا]: من استعارام[
  .»قاضي احلاجات«: كنارا

خود مّني مّيـة واكتـبين   ]: من كمام[
يهنيكي حّجـة إبنـك   . فسيكتب فريصد. ماحلرامّية

قيل المرأة أرسـلت ابنـها إىل   (تعّلم يكتب قرش 
  ).ويف املساء شخط شخط. الكتاب

مكتـوب  . يملعم بكتب عا]: من كنايام[
  .الَعَجلة مالشيطان: على حافرو

  ]:من أغانيهم[
  مكتوب عجبينا أهللا واسَم اهللا

  وسورة تبارك وحروف النونا    
  : غريها

  إن كان ما يف ورق الكتب عجناح الطري 
  وان كان مايف حرب بدموع عينّيا    

مسكني هاألرمين اخلتيار اللي تعلقت : حادثة
  .مشنقتو مع كم مشنقة أول أيام حكم حسين الزعيم

قد نص عمرو، وعندو  هاخلتيار إلو مرا صبّية
  .وما عندو اوالد. توايل حوش مستور فّيا مع مرتو

وطّن يف دين عقلو أّنـو يكتـب هـاحلوش    
ون عليك تشـندلين  : قالت لو للكنيسة، لكن مرتو

  موتك وتتركين وحدي ومايل مأوى؟  بعد
أخريَا كتب حوشو ملرتو من بعد موتو علـى  

أّنـو   أن تكون احلوش للكنيسة من بعد موتا، وفرح
  .تصّرف تصرف فيه ذكا وحقق رغبتينو بوقت واحد

وما مضى إال كم شهر إال ومرتو مرضـت  
 .هّيه وماتت
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أجت الكنيسة وحّطـت إيـدا عـاحلوش    
  .وطالبت بآجارا

أنا فقري، خلـوين أسـكن يف   : املسكني قال
وبعد مويت خدوَّا، والكنيسة قامت دعـوى   يحوش

  .عليه وكسبت الدعوى
ي عـم  طجرا والشـر شوف هّلق مأمور اإل

بنفذوا حكم اإلخالء، وشوف َلَبشو عـم بـرتّت   
  ....واخلتيار ما نفعو دموعو وال وال ،عالسقاق

أخريًا راح وطالع القرابينة من خزانتو ومب مب 
تـل  قضرب القواسات، وجرح مـأمور اإلجـرا و  

البوليس وانكمش واحنـط يف احلـبس وحـاكموه    
  .وحكموا عليه باملوت

وبّدو يرهب الناس وطالع  وأجا حسين الزعيم
احملكوم عليهم باإلعدام يف الشام ويف حلب وعّلـق  

  .مشنقنت بيوم واحد، وهاخلتيار من مجلنت
جعلـه  : مبالغة يف كتب، فالنًا: عربية :َكّتب      
  .يكتب

  .ْتكّتب مطاوعَا له: وبنوا
دار الكتب، : ُكُتْبخاَنه: من التركية: الٕكتْبخاۤنة      
  .املكتبة

. مصـدر كتـب  : الُكتبة: من العربية :الٕكْتۤبة      
  .انظرها

  .أطلقوها على بائع الكتب :الكْتيب      
  .الكتبّية: ومجعوها على

حد أطلقوها على الرفوف الثابتة يف أ :الكتبيّۤة      
خزانة كتب الـدار،   غرف الدار عند املدخل كانت
  .وأخريًا توضع عليها بعض األواين

  .كتبّياتال: ومجعوها على
لوال الكتبّية ما كانت الكتبّية ]: من أمثاهلم[

أي لوال بناء الكتبية ما كانت باعـة الكتـب أو   (
 ).بالعكس

  

وكيـل  : من التركية عن الفارسـية  :َكْتُخدا      
  .الوايل
حممد صاحل آغا، ولد يف حلب وتويف : كَتُخدا      

، قرأ على الشيخ علي الكحيل، مجع ١٩١٦فيها سنة 
  .بة نفيسة، وكان مرتله ندوة علماء عصرهمكت

  .ضّد قل: كُثر الشيء: من العربية :ٕكۤتر      
  .الٕكترۤة: الَكثَرة، وهم قالوا: ومصدره

  .َكثرت: واستمدت التركية
من كتر ما بكي نشۤفت دموعٓو، من : يقولون

  .تر ما أكل را ينبعجككتر ما زعق انبّح صوتو، من 
 كتـرة . بترخـي كترة الشد ]: أمثاهلم من[

. كترة الدالل بتكّره العشاق. العتاب بتنّفر الّصحاب
وهو (الكترة غلبت السجاعة . البكَتر مالو بقَسى قلبو
إذا كترت الرهبـان بتخـرب   ). من أمثال جند أيضَا

  .الكنيسة
. من كترة اشغالو برك بّطال]: من كمام[

  .*الحين وحلتو وشوف رقبيت قد ما سلختو
  .جعله كثريًا: من العربية كّثره :رَكٔت      

، )أو كـالم ( ال تكّتر حكي]: من كالمهم[
  .كتري الغلبة :انظر. التكّتر َغَلبة

إن كّترت الزالم بكتر عليـك  ]: من أمثاهلم[
ــرف اإلدام  إذا دعــوت الكــثريين  : أي( ص

أسـلمت سـاره   . يا رايح كّتر ماليح....). لوليمة
التكتـر  . الكّترت اإلسالم وال قللـت النصـارى  

  .روحتك لبيت أبوك بكرهوك
 اهللا يكّثر من أمثالك: يقولون]: من توريام[

 ).يكّسر: يريدون(

                                                
 .من كتر ماسلختو: ... يبدو أنه يريد - *
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  .كّتر اهللا خريك]: من دعائهم لفالن[
غمسـه  : كّتر الغزل، يريدون: يقولون :َكتّٔر      
  .انظرها  .بالكتۤرية

الطبقـة و     : »قات«: من التركية :الَكْتٔرخْت      
متاع البيت، أطلقـت علـى   : رسيةالفا: »رخت«

الدكة اخلشبية املتنقلة تكون يف بيت املئونة يوضـع  
على رفوفها القطارميز، أو تكون يف بركـة صـحن   
الدار تعلو على املاء تفرش صيفًا وجيلس عليها للتّربد 

  .واالسترطاب
  .مصدر كثر: الَكثرة: من العربية :الٕكْتۤرة      
  .كتر: انظر

إيدو كتعا أو مكتوعـة، مـن   : ولونيق :َكَتع      
  .انقبضت وانضمت أصابعها: َكِتعت يُده: العربية

  .انظر األكتع وكرتع وتكرتع

مؤنـث األكتـع،   : الكتعـاء : عربية :الَكْتعا      
  .وتقصر

  .إيدو يف الكرم كتعا]: من كمام[
الظبطي مسك ارم وَكَتفو أو : يقولون :َكَتف      

شّد يديه إىل َخْلـف كتفيـه،   : فهَكَت: كّتفو، عربية
  .أوثقه بالكتاف

  .انكتف للمطاوعة: بنوا منها
  .مبالغة يف كَتفه: عربية :كّتف      

  .وبنوا منها تكّتف للمطاوعة
: فف والِكْتِتالَكْتف والَك: من العربية :الٕكْتف      

مؤنثـة، وهـم   ( عظم عـريض خلـف املنكـب    
  ).يذكروا
  .افالْكَت: لوااألكتاف، وهم قا: جلمعوا

  .اكتَف: ا، ويف الكلدانيةكتٓف: ويف السريانية
 .ْكۤتف: ويف العربية

  
  

كتف ّمحـام بـرهم يف    على]:من كالمهم[
أصله التعاون علـى  (معمل قصب، شال عّنو كتف 

  ).محل اجلنازة
ل شق. املوت بّدو هّز اكتاف]: ياممن كنا[

 ).أي هرب(وينك يا محاة : إجريه على اكتافو وقال
بنا ساعة عم ز اكتافنـا   صار: يقول العب الطاولة

َبقى،  ۤدي فرجينا عرض اكتافك. ّنك شكۤلةَتْرحبنا م
  .واحد بقرشو والتاين بكتفو: تنني شركة
َبدال ما متشي وزي كتفك ]: من كمام[

  .روحي رّقعي فردة خّفك
َكْتكَتت عينو، بنوا الفعل من : يقولون :كتكت      
  .انظرها  .الْكتاتة

أش شۤاري لنا؟ : يسأل أحدهم آخر :الٕكْتٓكت      
طّلـع  : ٕكتٓكت، يريد: أو أش جايب معك؟ فيجيب

  .فيه على هذا املعىن ابعينك واسكت، وهو ماتواضعو
    كـان كتكتـان  ]: من حكايام[ :الٕكٕتْكتان      
  .انظرها يف الفوات... 

عشـرية كرديـة يف   : حتريف كيتكان: قيل
  .اجلزيرة
  .انظرها  .لغم هلم يف الْكتاتة :الٕكٕتْكۤتة      

  .انظرها . لغة هلم أيضًا يف الْكتاتة :الَكْتكوۤتة      
: الُكتلة من كـل شـيء  : من العربية: الٕكْتلة      

  .القطعة اتمعة املتلبدة منه
  .تالت، وهم رّدوا فيهماالُكَتل والُك: واجلمع

طين ناضل يف العهـد  حزب و: الٕكْتۤلة الوطنية      
  .الفرنسي برئاسة هنانو



٣٢٦ 
 

  .أطلقوها على ضرب من أزهار البيت :الٕكْتۤلة      
  .الكاتالوك: انظر :الَكَتلٓوك      
: أخفاه، كتم اإلناُء: َكَتم الشيَء: عربية :َكَتم      

الَكْتم والِكتمان، وهـم  : ومصدره. أمسك الشراَب
  .ون الثاينيقولون األول كما يف العربية ويرّد

وقد . ما بكتمك اخلرب: مفعولني ويعّدونه إىل
مابكتم عنـك  : قبل املفعول األول» عن« بـيأتون 

  .اخلرب
  .انكتم للمطاوعة: وبنوا منه

  .انظرها  .»كامت السر«: وصاغوا من كتم

صـاير معـو كتمـان، يريـدون     : يقولون
  .اإلمساك

  .َكَتم اجلرح: ويقولون
  .ى اَحلدور من األرضأطلوها عل: الَكتّۤة      
  .كّت: انظر

اشتري إلبَنك قنباز، قنبـازو  : يقولون: الٕكتّۤة      
: مؤنث الكاّث: صار كّتة، أو نزل كّتة، من العربية

  .ما ينبت مما يتناثر من احلصيد
  .الكاتوليك: انظر :الَكٓتوليك      
  .مبالغة يف الكامت: عربية :الَكتوم      

  .الكتمان: لقكتوم: واستمدت التركية
  .ضد القليل :الكثري: من العربية: الْكتري      

  .ْكتار وكترية: وهم جيمعوا على
هالبنت ْجويۤدة حبيل، : ويقولون يف دير الزور

  .كويسة كِثري: يريدون
أو (البعيش كتري بشوف كتري ]: من أمثاهلم[

  .راح الْكتري وبقي القليل). بسمع كتري
. رات قليل الباراتكتري الكا]: من كمام[

  .كتري احلركة قليل الَبركة
  
  

 

: فالن كتري غلبة، يريدون: يقولون :ْكتري َغَلۤبة      
فضويل، يتداخل يف ماال يعنيه، وظين أن هلـا صـلة   

  .انظرها  .بقلبالق

  .كّتر غلبة: و بنوا منها
  .الغلباوي: الغلبةكتري ومصر تسمي 

 دخل كتري الغلبة عجهـنم ]: من كمام[
  .احلطب نديان: وقال

رطوبة من أصل : الُكثرياء: من العربية: الْكتۤرية      
  .شجرة تكون جببل لبنان
  .٢٩٩ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري

  :وتستعمل يف مايلي
  .يف الطبابة القدمية -١
  .يف بّخ سدى النول ا لتصلب خيطانه -٢
 .يف طالء املنازل وغريها -٣
 .يف الصباغات -٤
ّخبـه  : كّتر الغزل، يريدون: نوا منها فعلوب
 .بالكترية

  .ِكتَره وَكْسَتر: ويف التركية
الغلظ، الـثخن،  : الكثافة: من العربية :الَكثاۤفة      
  .الكثيف: انظر  .الكثرة

  .كثافة السكان : نوويقول
كثافة سكان حمافظة حلب حسـب  : إحصاء

  .شخصًا ٦٢يف كل كيلومتر مربع  ١٩٦٠إحصاء 
  .جعله كثيفًا: كّثفه: عربية :فَكّث      

  .تكثيف: واستمدت التركية
  .أطلقوها على مذهب الكاثوليك :الَكْثَلۤكة      
  .انظرها

  .انظرها  .الصفة من الكثافة: الَكثيف      

كثيـف، جـيش    سـحاب : يقول الثاقفون
  .كثيف
أس رعصا معقوفة ال: من مفردات البدو :ةالٕكجّۤ      

 .انظرها  .ةروتضرب ا الك
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: لعب بالُكّجة، والُكّجـة : كّج: من العربية
  .خرقة تدّور فتكون كرة

ويصح إطالقها على لعبـة  : »املنت« :قال يف
  .انظرها  .التنس

، اهللا خيّليك ال كّچكتا كتري: يقولون :َكچَّك      
» وچگ«بنوا الفعل من : ۤنه حماسيَبكتكّچكا علينا حن

  .الصعب: التركية مبعىن
  .ْتكّچك األمر للمطاوعة: وبنوا

بكچمچ أكالتو وحدو،  عم: يقولون: َكْچَمچ      
ة،مل جند يتلذذ وميضي ساعاته بلذائذه اخلاص: يريدون

هلا أصاًل، ولعلهم بنوا الفعل من كچمك التركيـة  
  .مبعىن َعَبر وأمضى

  .تكچمچ للمطاوعة: وبنوا
لك هالكچمة تتعلفا لقشيت : يقولون: الَكْچَمة      

الزهر، مل جند هلا أصًال ولعلها : لى صدرك، يريدونع
املتـداخل ببعضـه، أو كمـا    : َكچمة: من التركية

  .املكّبس: يقولون
  .الكچماي والكچماية: والواحدة عندهم

  .الكچمايات: واجلمع
  .ويطلقون الكچمة على البنت الصغرية جمازًا

ـ غدانا كچمونة وج: يقولون :الَكچموۤنة       ا نب
احلمض بالزيت، مل جند هلا أصـًال،  : ونبصل، يريد

ولعلهم بنوها من كچمك التركية مبعىن التمضـية،  
  .يريدون متشية احلال بأكل ما تيّسر

وك ما هوبّيوك، هالشي كّچ: يقولون:وكُكّچ      
  .الصغري: كّچوك: من التركية
  ]:من منظومام التندرية[

  إن األوازمي قارت بعدما يشلت
  .بعدما كانت كواچيكاواستبيكت          

إن األعناب اسوّدت بعدما اخضّرت وكـربت  : أي
  .بعدما كانت صغارًا

الضابط الصغري أو : من التركية :ُكّچوك ظابط      
رتبة أعلى من الباش چاويش وأدىن من : املالزم الثاين
  .املالزم األول

: وتسـمى ] من أحيـائهم [ :ُكّجوك ٔفراْفره      
  .انظرها  .املغازلة

مبعىن الكالسة ]: من أحيائهم[: ُكّجوك كّالۤسة      
  .تقع قرب األمله جي. الصغرية

ـ : قال الغّزي يف النـهر  وال «: ٥٠٣ص ٢جـ
  .»أعرف وجه تسمية هذه احملّلة ذا االسم

لعله مسي بالكالسة الصغرية مراعاة أنه : نقول
  .أقدم ما بين خارج السور بعد الكالسة

  .يكحل العيونمن : عربية:الكّحال      
  .الَكّحالة، وهم أمالوا: ومؤنثه

ويريدون بالكحال من كان يكحلها بذرور 
  .مد، ويغلب أن حيترفها النساءرأمحر لدرء ال

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

مسكني أبو بكري بكحـت  : يقولون :َكَحت      
يكّد، : الع لو قرشني، يريدونيطمن بكرة اهللا للمسا َت

): العربيـة (ًال، ولعلها حتريف كحص مل جند هلا أص
أثارها، أو لعلـها حتريـف   : ضرب برجله، األرض

  .انظرها  .َكدح

أنه : هالرّجال كحتة، يريدون: يقولون: الٕكْحۤتة      
خبيل، يستعملوا للمذكر واملؤنث، مل جند هلا أصالً  

على : طبق القارورة): العربية(ولعلها حتريف الُكعتة 
  .ااز

  .َكعش: انظر :َكٔحش      
. جعل فيها الُكحل: كحل العَني: عربية :َكٔحل      

  .انظر الكّحال والكحيل

والكحل أطلقوه على كل ما كان تداوى به 
العيون، كما أطلقوه على ما جتّمل به أشفار العيـون  

  .جبعل أمحرها أسود
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  .َكحَال: ، ويف الكلدانيةٓالۤكْح: ويف السريانية
  .لكحالة والكحيل يف حلبوبيت الكّحال وا

ثلها يقولون يف وم( أنعم مالكحل : ويقولون
  ).سورية ولبنان والعراق ومصر وجند
 -انظرها- اهللا يساور: ويقولون يف هتافة العرس

صّلوا على ْمَحمد الۤزين الۤزين مكحول : وقد يزيدون
  .العني اليعادينا أهللا عليه

حق املرا شرعًا ربع اوقيت كحل : ويقولون
  .السنة يف

  .البعجبو الكحل بدنبو]: من أمثاهلم[
وهـو  (ٕبنٓشل الكحل مالعني ]: من كنايام[

مثرات «من كنايات سورية ولبنان وجند، وأورده يف 
ومتثل به القاضـي الفاضـل يف بعـض    » األوراق
  .مااحلى الكحل بعينك: ما حدا بقول لك). رسائله

  ]:من أغانيهم[
  !نبالكحلة سوسحتيين يا غصني البا

  بني املبَسم والغّرة باقة رحيان        
يعصبون عني أحدهم ]: ومن ألعاب األوالد[
ٓهون يآمو : ۤوين بيت الۤكاحۤلة، وهم جييبون: ويصيح
  .ٓهون

  .الَعتب عالكاْحلة]: من تكهمام[
  .مبالغة يف كحل: عربية :َكّحل      

: من ألقاب الدوشـيش يف لعـب الطاولـة   
  .املكّحل واألكحل

العمى يكّحل لو ]: دعائهم على فالن من[ 
  .عيونو

  .تكّحل، وهم سّكنوا: ومطاوعه
. كّحال والعمى علـى اهللا ]: من تكهمام[

  ).وهو من كمات جند أيضًا(أجا لْيكّحال عماها
  
  
 

ل عيونو يف العاشورة البكّح]: من اعتقادهم[
  .دما بعود برَم

ما سّد : احليط، يريدون لكّح: يقولون :َكّحل      
جمـاز  : بني أحجار البناء بالزريقة أو حديثًا باإلمسنت

هلم من كّحل املتقدمة جبامع إدخال مادة سـوداء يف  
  .ثغرة

مؤنث : -ويقصر  –الَكحالء : عربية :الَكحال      
  .األكحل

  .ومسوا الفرس السوداء بالكحال والْكحيلة
. من ّمتـك أحلـى  ! ياكحال]: من أمثاهلم[

  .الالالْكحيال ما بعيبا ْج
س كحلي، وزّنارو ۤالۤبس لبۤا: يقولون: الٕكحِلي      

بلـون كحـل   : كحلي، وحطاطتو كحلّية، يريدون
  .أسود :التجّمل
دّرس يف حلب : أبو بكر بن إسحق :الكحناوي      

وأفىت فيها وويل قضاءها، له شرح شذور الـذهب،  
  .ه٨٤٧مات سنة 

، أطلقوها على األشـربة املسـكرة   :الُكحول      
ا مايغتال  العقل، ويسـمو ): العربية(حتريف الَغْول 

  .املشروبات الروحية: أيضًا
واستمدت الغول اللغات األوروبيـة علـى   

  :النحو التايل
  .ALCOOL، أو ALCHOL:يف الفرنسية
  .ALKAGOLY: ويف الروسية

  .ALCOHOLأو  ALCOOL:  اإلنكليزيةيفو
  .ALKOGOLIS: ويف الليتوانية
  .ALKOL :ويف األرمنية

ولعل الدكتور ڤانـديك أول مـن عـرب    
ALCOOL الكحول وأطلقها على املسـكرات  : وقال

  .وعلى اإلسبريتو
  .واستمدت الكحول التركية
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  : واستمدت البولونية الكول من التركية
 ٤٤٤و ٣٠٩ص ١٤وس ٦٦ص ٨وس ٥٠٨ص ٦س: انظر املقتطف

  .٣٦٣ص ٥٢وس ٤٧ص ٢٧وس ٩٤٩و ٤٧٨و ٢١٧ص ٢٠وس
  .٩٠٢ص ٤س: لعصبةوجملة ا      
  .٤٧٤ص ٢٩وس ٢٠١ص ١٢وجملة امع العلمي العريب س      

  .فعيل مبعىن املفعول: عربية :الَكحيل      
  .كحل وكّحل والكحيال: انظر

قمنا من كّخ وقعنـايف  ]: من كنايام[: َكّخ      
جنونا من الضرب ووقعنا يف مـا  : لٓو، يريدون مكوّۤ

 الضرب، ولعلها حتريف أشّد منه، مل جند للكخ معىن
  .انظرها  .*الطخ عندهم

اإلنسان بكّد وبشَقى متا يعتـاز  : يقولون :َكّد      
د، طلـب الـرزق،   هسعى، اجت: كّد: حلدا، عربية

  .أتعبه: فالنًا
: كد الكلب لّربا، من العربيـة : يقولون :َكّد      
  .طرده: كدده
  .فّعال من كَدب التالية :الَكّداب      

  .َكَدبا: َكٓدبٓا، ويف الكلدانية: ريانيةويف الس
  .باب الداراحلاق الكداب َل]: من أمثاهلم[

 -رهاانظ-بنوا على فّعالة من َكدن الدابة  :الَكّداۤنة      
  .ملا يوضع يف رقبة الداّبة لتجّر به

املـرا  والرّجال بالكّدانـة  ]: من كمام[
  .انةببالسي

َب، مـن  َگـذَ أو كَذب أو َگَدب أو :َكَدب      
ضد صدق، أخرب عن الشيء خبالف : كَذب: العربية

  .ما هو عليه مع علمه به
  .َكَدب: َكۤدب، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  
  
  
  
  
  

                                                
 .القذر: وهي برد الكاف من مفردات األطفال بمعنى - *

  .َكۤزب: ويف العربية 
  .انكدب للمطاوعة: وبنوا

  .كّدب واألكدب وكدب كديبان وكذبة نيسان: انظر

. إذا ردت تكدب بّعد شهودك]: من أمثاهلم[
  .ل الكدبرمسال الدّال. ابحّالف كّد كل

وأنـا   ّيلجاريت بتكدب َع]: من كمام[
: منني عرفتا كدبة؟ قال لو: قال لو. بكدب عاجلريان

: قال لو. أهل إدلب ميّتن مجع وكدبن نبع. من كربا
من بكدبونا؟ : سٕفرة أبونا من هون للطاحونة قال لو

ا وهدول كّلـن كـان  : عّدى جۤحا على جّبانة وقال
  .خّدامني أبوي

كل كدبة من كـدباتو مـا   ]: من كنايام[
  .ما يف من يكدبك). أو ما بتدخل بقّبان(بشيال قّبان 

إذا كان الكـدب بنّجـي   ]: من حكمهم[
  .الصدق أجنى وأجنى

اهللا شاف شي ومـا عملـو   ]: من ألغازهم[
  ).الكدب(

ـ َدب أو گأو كّذب أو  :َكّدب       ّذب، مـن  گ
له كاذبًا، نسـبه إىل الكـذب،   جع: كّذبه: العربية
  .أنكره، جحده: باألمر

  ....ْتَكّدب و: تكّذب، وهم قالوا: ومطاوعه
  .واهللا فالن أشبه، وماكّدب خرب: يقولون

فالن متل الضبع بكـّدب  ]: من تشبيهام[
  .ق إدنوبصّدوعينو 
جهد نفسـه  : كَدح يف العمل: عربية :كَدح      

  .كسب: فيه، كدح لعياله
  .انكدح للمطاوعة: وبنوا منه

  .الكادح والكاْدحني: ويف عهدنا يقولون
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  .احلزن: ازًانقيض الصفا، وجم: عربية :الَكَدر      
  .َكَدر، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

َكدرسز وكَدر وَكَدريل : واستمدت التركية
  .وَكدرلنمك

خذ ما «: واستمدت األوردية اجلملة العربية
  .»صفا َدع ما كدر

ألف ليلة ْبَكدر وال ليلة حتت ]: من حكمهم[
 -على لفظ يدانيها  -وسادت هذه احلكمة (احلجر 

  ).يف سورية ولبنان وفلسطني ومصر والعراق
  .أزال صفاء الشيء: عربية :كّدر      

  .التكدير العلين: ومن اصطالح األتراك
أطلقوها على اللون الذي ال صـفاء   :الٕكْدرة      
  .فيه

فۤطـيم بالضـيعة بتعمـل    : يقولون :َكَدرةال      
الطـني،  : ، يريـدون ....مالَكَدرة صحون وْقداح و

  .طينه: الَكدرة من احلوض: عربية
جعلـه فـوق   : كدَس احلصيد: عربية :َكَدس      
  .بعضه

  .انكدس للمطاوعة: وبنوا منه
َجَدش : َجۤدش، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).وجيمهما تلفظ كافَا(
  .املكدوسانظر 

  ]: من هنهونام[
  دوس يا عريسنا دوس على روس

  حتت إجريك دهب مكدوس       
  ومن دخلتك عالــــــسراي

  ألف حمبوس -واهللا  –بتفّك                      
  .مبالغة يف كدس السابقة: عربية :كّدس      
: الَكدس واحدة: الَكْدسة: من العربية :الَكْدۤسة      

  .الُكْدس: احملصود اموع، واألشهراجلمع، احلّب 
  
  
  

  .الَكْدسات والٕكْدسان: ومجعوا الكدسة على
): وتلفظ اجليم كافـاً (َجديس : لعربيةويف ا

  .احلصاد، الُركام
نيسان ما بطلع بال كْدسـان  ]: من أمثاهلم[

  ).أكوام العدس واجللبان: يريدون(
قرن الثـورين أو  : ْكَدن: من السريانية :َكَدن      

غريمها وشّدمها إىل نري لفالحة األرض، وهم أطلقوا 
ديش عاجلرجر، وكَدن احلصـانني  گكَدن ال: فقالوا

  .عالعربية
  .انكدن للمطاوعة: وبنوا منه

ـ    :كدّّن       ل وبنوا من كدن املتقدمـة علـى فّع
  .مبعناها

  .ْتكّدن ملطاوعتها: وبنوا
األرض الـيت  : من اصطالح الزّراعني :الَكْدنة      

: كن فالحتها باآلالت القدمية يف يوم واحـد، أي مي
  .متر مربع، وبنوها من كَدن املتقدمة٥٠٠٠
ات يكىن به عن من ألفاظ الكناي: عربية: كذا      

 .ال يراد التصريح به اهول أو عما
امسو كذا، وشغلتو كذا، وبّدو مـرا  : يقولون

  .أوصافا كذا وكذا
  .كذا ما كذا: ويقولون

ال ختاف إال ماللي لّف الشّف : ]من أمثاهلم[
) إىل إحدى الطريقات كانت عمامة بعض املنتسبني(

) من صـفوف الصـالة  : أي(ووّقف يف أّول صّف 
وكـل  ) من الوعظ الـديين :أي(كذا وكذا : وقال

  .أعمالو أذى
  .الكّداب: انظر :الَكّذاب      
بألف بعد الذال : كذلك: من العربية: َكذۤلك      

، »ذا«: كاف التشبيه واسم اإلشـارة ، من ال تكتب
  .والم البعد، وكاف اخلطاب
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  .كما هي هلجتهم: وهم ال يعضون على ذاهلا
كزاۤلـك مبعـىن   :ويقولون] فيتندرون[وعليه 

  .النّضارة: مجع الكٓزلك
  .بانظر ِكذ :َكذب      

  .ِكدب: واستمدت التركية
  .كذبة: ٣٧٣ص ١٧س: انظر جملة الرسالة

  .كّدبانظر  :كّذب      
  .تكذيب: واستمدت التركية

أكذوبة يتعابث ا النـاس يف  : ٕكْذبة نيسان      
  .مطلع نيسان

مسكة إبريل جريًا علـى  : ويسموا يف مصر
  .تسمية الفرنسيني إياها

  :واختلفوا يف أصلها كثريًا على النحو التايل
أو     » هومي«يردوا إىل عيد هندي امسه  -١

  .ابة الكاذبة، خللق جو املرحتباح فيه الدع» هويل«
يردوا إىل عهد احتفال الرومانيني باإلله  -٢

  .أذوديت، ونيسان موقوف عليه
أن أول نيسان جنون أڤريـل أو يـوم    -٣
 .اانني

 .٤١٤ص ١٠س: انظر اهلالل
  .٣٧٣ص ١٧س: وجملة الرسالة      
  .٣٣٦ص ٧س: وجملة لغة العرب      

، على العدّو محـل  رجع، عطف: عربية :َكّر      
نقـض لـّف   : وانقّض، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن

  .كر الطابة وكر البكرة: اخليطان وحنوها
: واستعملوها  ثانية ملعىن إعادة الكالم بسرعة

  .كّر درسو متل املي
واستعملوها ثالثة ملعىن جريـان الـدوالب   

لدوالب كّر بسرعة، كـّرت  شّغل املوتور وا: بسرعة
قع القادوس يف عقب اجلب، بقا بّدو وو بكرة اجلب
  .ْمطالع دلوٓو
  
  
  

  .الكۤاۤرر: واسم فاعله عندهم
  .الكاّرة: ومؤنثه
  .الكاّرات: ومجعه

: أطلقوه على ابن احلمار، من الفارسية :الٕكّر      
  .ٓكرّۤه مبعىن الصغري، ولد احلصان واحلمار واجلمل
  .وهم استعملوه لولد احلمار واحلصان

  .خاصة بولد احلمار: »َخْر«: ويف الفارسية
  .الكّرة: ومؤنث الكّر عندهم

  .الكّرات: ومجعه
ابـن  : َكْر احلمـار، وُكـُرو  : ويف الكردية

  .احلمار
: أي(هادا كّري ابن محاريت ]: من كنايام[

  ).أعرفه
املا حبضر والدة عرتتو بتجيب ]: من أمثاهلم[
  .هّيه وكّرتا بأربطعش. لو كّر

يه متل ما عطى الكـّر  يعط]: اممن تشبيه[
  ).رفسها: أي(و ّمأل

  ]:من أهازجيهم[
  أّمك جابت كّر بدوي  حيدا احليدا احليداوي 

كرى حوشو ليتنّفع بٕكرۤاهـا  : يقولون :َكٔرى      
قاموا خربوا لو ياها وما دفعوا لو شي، وملـا بـّدو   

: مـن العربيـة  : يطالعن ما بطلعوا إال لياخدوا شي
: وبنوا منـها . آجره إياها: ارهأكرى فالنًا دابته أو د

  .انكرى للمطاوعة
َكرۤيت واستكرۤيت ومتـل  ]: من كمام[

  .هالبيت ما لقيت
: -وتقصـر   –الِكـراء  : من العربية :الٕكۤرا
 .أجرة املستأجر
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  .الَكْرۤوة والَكْرية: وقالوا أيضًا
  .كرى واستكرى: انظر

  . ALQUILER: واستمدا اإلسبانية فقالت
  .أيضًا. ALQUILER: تغالية فقالتومثلها الرب

: ِكرا، وِكراجـي : واستمدا التركية فقالت
االستئجار واملؤآجرة، : واملؤجر، وكراجيلقاملستأجر 
املسـتأجر  : االستئجار واإلجيار، وكرايل: وكراالمق

  .عرضه على اإلجيار: واملأجور، وِكرايه ويرمك
: واستمدا الرومانية من التركيـة فقالـت  

CHIRIE .  
  .KIRIJA: فقالت. ومثلها القرواطية
  .KIRIA: فقالت. ومثلها البلغارية

. قحۤبة وكرۤا اخلان عليهـا ]: من كمام[
  .كرا السّلم َحمالنو

وهي الـيت  . خاصة حبلب: حلوى :الكرابيج      
تتخذ هذه احللوى مـن  . لبنانوزعتها على سورية و

وز، املبسوس وطّيه القشدة أو الفستق أو اجل السميذ
وحلواه غمسه بالناطف يرش عليه مدقوق القرفة، أو 

  .يغمسونه بالعسل وهو نادر
  :والكرابيج نوعان

املقلي بالسريج خلفته علـى املعـدة، أو    -١
  .املقلي بالسمن لطيب مطعمه، أو خبليط منهما

 .املخبوز بالفرن -٢
 .كان املقلي مث ولدوا منه املخبوز وأصله
ـ » بوثائق تارخيية عن حل«ويف   ٥٥ص ٣جـ

غـدا كّبـة وحمشـي    «: »يومية نّعوم خباش«عن  
  .»وكرابيج

مل : »املوسـوعة «وكنت كتبت يف مسودة 
إىل أن نبـهين   -حسب طريقتنا  -: تِد إىل أصلها

صاحيب األستاذ منري عمـادي إىل أن أصـلها مـن    
  كاربيج مبعىن الصّرة، يريدون الّصرة من : الفارسية

  

ة أو طّيها مـن القشـد  العجني املبسوس تصر مايف 
مسي بعـد الكـرابيج    الفستق أو اجلوز على غرار ما

اقتباسًا من معىن الصرة من حلوى صّرة اخلامت ومـن  
  .حلوى بقجة العروس وبقجة بنت امللك

ولست أعين أا من حلوى الفرس كالزرده 
كما  -كال فال يعرف الكرابيج إال حلب . والزالبية

رف الفارسية اخترعها يف يع إمنا أتصور تركيًا -تقدم 
  .ومنها انتشرت بتسميته إياها. حلب

واحللبيون ختيلوا يف لفظ الكـرابيج صـيغة   
الكربـوج،  : وفعاليل مفرده فعلول، فقـالوا . اجلمع

  .الكربوجة، واجلمع الكربوجات: والواحدة
شقد : يقولون. كربج اازي: وبنوا منه فعل

حبكي خسا حلو لقش ابنك الزغري، واهللا ملا بكربج و
  .على صوت أم كلثوم وغريا

  . ةالكرۤجب :وجعلوا مصدره
: تكربج مطاوعًا لـه، ومصـدره  : كما بنوا

  .جالتكرٓب
أوثـق  : ويقيين أن فعل كربج العريب مبعـىن 

  .فارسي األصل وبني اإليثاق والصرة صلة
وال تنس أن َكَرب العربية مدلوهلا الربط وما 

ّيقه على املقّيـد،  ض: دفتله، والقَي: كرب احلبَل: إليه
: والشـيئني  -انظرها  –مما يذكرنا بالكلبچه الفارسية 

  .ضم بعضهما لبعض، وكل هذا ذو صلة بالصرة
  !.كرابيج بعل يا تني ]: وينادي بياع التني[
  .يا حالوتو كربج]: وينادي بياع التوت[
كرابيج رب العاملني يا ]: وينادي بياع التني[ 

  .تني
بنـت كربوجـة،   هال]: ومن اسـتعارام [

  .ويسلموا يل هالكربوجات
  ]: من غنائهم التهكمي[

  إال مبية مالصهريج    ما باكل الكرابيج
 باكل مية يا اخواين      بني الضحك والتهريج
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خاليا : من مصطلح التشريح:الُكرات الِبيض      
ومسيت بالبيض متييزًا هلـا عـن   . دموية ال لون هلا 

  .احلمر
خاليا دموية محراء هي قـوام   :الُكرات اُحلمر      
  .الدم

ياكل كّرايت ]: من دعائهم على فالن[ :الٕكّرايت      
  .بقل خبيث الرائحة: الُكّراث: ان شا اهللا، من العربية

إذا مـزج   إنه يقيئ: وقالذكره ابن البيطار، 
  ).ذكرها(مبواّد 

  .٦١ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري

نـه، ومحـاة   م وبعضهم عّد الربانصة ضربًا
  .الكّرات: تسمي الربانصة

  .َكْرَثا: ، ويف الكلدانيةثٓاَكْر: ويف السريانية
  .كاراش: ويف السومرية
  .َكْرُشو أو كراُشو: ويف البابلية

: كورتو، ومصدره عنـدهم : وبنوا منه فعل
  .اَملكٓورۤتة

  .تكورت: ومطاوعه
أكل البغيض ال مبعىن أكل : كل ما تقدم مبعىن

  .الكراث
  . جو الَكّرادة والتّراسةيقولون أ :الَكّراۤدة      
  .الكردة: انظر

: الُكـّراس : والكّراسة، من العربيـة  :الٕكّراس      
علـى الُكّراسـة   » املنت«واقتصر : الُكّراسة: واحده
وهم . اجلزء من الصحيفة ج ُكّراس وكراريس: وقال

أطلقوا الكّراس والكراسة على املفرد، مث عنوا مـا  
ُكٓورٓسـا  : والكلمة سريانية األصل. الصغري الكتاب

  .وَكرطيسٓا وَقْرطيسٓا
قّدام الشيخ علـى   بركوا: يقولون :الَكرافيس      

  مثلثة القاف  -) العربية(الُقرُفَصى : حتريف: كرافيسن
  

أن جيلس اإلنسان على أليتيه ويلزق فخذيه : -وُتَمّد 
ـ   دم  ببطنه وحيتيب بيديه،  وهم استعملوها يف مـا تق

  .دون االحتباء
أن ]: ومن عادات سكان األحياء املتطرفـة [

ترى اثنني يف نص احلارة عم بتلقوشوا وهّنن علـى  
  .كرافيسن
ـ  ]: من اعتقادهم[ ر البٓربك عكرافيسـٓو ْبٔختۤي

  .قوام
جيلس األوالد علـى أليتـيهم   ]: من ألعام[

الكرفۤاۤسـة  : ويتدافعون فيقعون، ويسـمون اللعبـة  
  .العجمّية

ويلفظون تاءها طاًء  -أو الكراڤاتا  :الْكراڤات      
شد على ياقـة  العقدة ت: GRAVATTA: من اإليطالية-

  .القميص لتزيينه
  .الكراڤاطات: ومجعوها على

حاول بعضـهم أن يفسرشـكلها بشـكل    
 الصليب وزعم أا أول أمرها كانت شعارالنصارى

  .املّتقني ولعله يعين الباپيوۤنة
ـ : يم اليازجيوضع هلا الشيخ إبراه ة، أُألرَب

العقدة والقالدة، فإن كانـت مـن نـوع    : ومعناها
  .املرسلة، وإال اكتفى بإطالق األربة: املمتدة مساها

قصيدة يف  ٢ص ٦٩٨عدد ١٤س: ويف جملة الثقافة
  .عقدة الرقبة

َقراغول : أو الَكراكول، من التركية:كٓوناالَكٔر      
املخفـر   :الشـعبة السـوداء أي  : أو قره غول مبعىن
  .الليلي، مث أطلقت

  .قٓلالٕق: انظر

  .»اَملحَرس«: وضع هلا امع العلمي العريب
  .، وسادت»املخفر«: ووضع هلا بعضهم

بنوها علـى فّعـال مـن الَكـْرم،      :الَكّرام      
  .واستعملوها يف من يشتغل فيه
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  .الَكّرامة: ومجعوها على
ر مصد: الَكراَمة: من العربية :الَكراۤمة      

  .عّز: َكُرم
  .كرامت: واستمدت التركية

وجـوه  . كرامة امليت دفنـو ]: من أمثاهلم[
  .الكرامات إال عالمات

  .ستقامة عني الكرامةاال]: من حكمهم[
: أو الكـراميال، مـن الفرنسـية    :الكراميل      

CARAMEL : ضرب من احللوى تتخذ من قطر السكر
  .جيّمد مع احلليب والوانيل

كـره  مصدر : الكراهة: من العربية: ةالَكرٔأه      
وقـت  : االصطالح الفقهيضد أحبه، ويف : الشيَء

  .ة فيهكراهة الصال
ة الَكراِهَي: ها الثاقفون، وعربيهايشدد :الكرٔاهيّۤة      

  .ودون تشديد
أطلقوها على ما يتقـدم للمهنـئني    :الَكراۤوة      

مبناسبة الوالدة من ضيافة تتركب من نبات هنـدي  
ه الكاري، ومن الشمرة واليانسـون والقرنفـل   امس

  .والقرفة، مسوها باسم الكاري
َكَرَوت : أو الَكرويت، من التركية :الَكراِويت      

: KARAVVATOS: وَكَرْهِويت وَكرويت عن اليونانية
  .الفراش، السرير، وهم استعملوها للمقعد الطويل

  .يتاتورالكراويتات أو الَك: ومجعوها على
  .الَكراويتة: ة عندهموالواحد

): العربية(أو الكراية، حتريف الكريهة  :الْكرۤاي      
  .أطلقوها على سلح اإلنسان بعد أن يسوّد

  .الكرۤايات: ومجعوها على
  .ْمعّزل الْكراية: ومسوا من يعّزل جورا

  
  
  
  
 

معّزل الكرايـة بلحـوس   ]: من كمام[
  .أصابيعو؟
فايرة ابعيد  ْكراية إذ شفت]: من استعارام[

حدا حبكش ). ابتعد عن غضب اللئيم: يريدون(عّنا 
  ).العاقل ال يثري الشّر على نفسه: يريدون(كراية؟ 
  .احلزن، املشقة: عربية :الَكْرب      

  .انظر الكربة

  .الُكروب، وهم سّكنوا: واجلمع
  .دا التركيةواستم

اهللا يفّرج كربنا وكرب كل ]: من دعائهم[
  ).أمة حممدأو كرب (خملوق 
: كرْبو موت مرتـو، عربيـة  : يقولون :َكٔرب      

أصـابه  : اشتد عليه، وُكـِرب فـالن  : َكَربه األمُر
  .الكرب

  .انكرب للمطاوعة: وبنوا منها
  .املكروب: الَكِرب: من العريب :الٕكۤرب      
كّربٓو موت ابنو ومـا بقـى   : يقولون :َكرّٔب      

ل من كَرب املتقدمة يشتهي ْشميم اهلوا، بنوا على فّع
  .للمبالغة يف التعدية

السوط اجللدي : ِقرباج: من التركية :الٕكْرباج      
يضرب به حصان العجلة أو يضرب به غريه، عـن  

  .KORBATCH: ارّية
  .الكرابيج :ومجعوه على

بنوا الفعل من : حكيو مكربج: يقولون: َكْرَبج      
  .انظرها  .الكرابيج

ٕحمۤيت السـيارة وكـربج   : قولوني :َكْرَبج      
فقد احلركة ذلك : GRIPPAGEاملوتور، من الفرنسية 
  .ألن معدنه متدد باحلرارة

  أطلقوه على ضرب من األعشاب  :الَكْرَبج      
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الربيعية ذات الشوك يطبخوا بالزيت مع احلـوّۤاش،  
أو تؤكل نيئة كاخلس بعد تقشريها وإزالة شـوكها،  

  .»املنت«مل يذكرها 
  .انظرها  .الَكْرب: الُكْرَبة: من العربية:ةالٕكْرۤب      

وهو من أمثـال  ( الٕغْربة ٕكْربة ]: من أمثاهلم[
سورية ولبنان وجند، وأصله من كالم أكثم بن صيفي 

  .ن احلّمالغربة وكربة ما ۤبحمٓل. *)وأورده احلريري
  .الكرابيج: انظر  .والكربوجة :الكربوج      

الِلَبن : ِكْرپيج أو كريپيج: من التركية :الَكربيج      
  .يتخذ من الطني

  .الَكربيجة: والواحدة عندهم
  .الكربيجات: ومجعها

الفحـم  : CARBONE: من الفرنسية :الَكْربون      
  .الذي يوجد يف الطبيعة

ورق اصـطناعي مــزّود  : وورق الكربـون 
بالكربون يضعونه بني األوراق فريسم بالضغط مـا  

  .الرصاص أو حبرف اآللة الكاتبة رسم فوقه بقلم
  .انظرها  .لغة هلم يف الكربيت :الٕكربيت      

  .الكارت: انظر  .أو الكارت: الَكْرت      

  .أو الكرَتاية أو الَكَرَتة :الَكَرتاي      
  .الكرتة: انظر

بنوا من : الربد كرتع أصابيعنا: يقولون: َكْرَتع      
رجعت إىل كّفـه،  عىن انقبضت وَكِتعت أصابيعه مب

ـ  بنوها أوًال وا ثانيـًا أول  على فّعل للتعدية، مث جعل
  .ق يف طّبق فصارت كرتعمشددها راء على طرب

 .ْتكرتع للمطاوعة: وبنوا منها
  
  
  
  

                                                
رسالة في الحنين إلى : ((كما أورده الجاحظ في - *

  )).األوطان

أطلقوها على العباءة الرقيقة كثريًا : ةالكورتكيّۤ      
ء ظهورهم، لعلها مـن  ما يدرجون ذيلها اخللفي ورا

مبعـىن  » َتـك «الفروة و» ككور«من التركية حنت 
  .الفرد، أي من طاق واحد ال  بطانة هلا

  .الكورتكّيات: ومجعوها على
: مبعىن -انظرها  –بنوها فعًال من الكرنتينا  :َكْرَتن      

  .دخل يف احلجز الصحي
  .الكرتنة: ومصدره عندهم

  .تكرتن عليه للمطاوعة: وبنوا
 كرتن يف بيتو وصارلو زمان ما]: ومن ااز[

  .طلع
: َكَرَتـه عـن اليونانيـة   : من التركية :الَكٔرَتة      

KERATO : الَقْرن، مث أطلقوها على القرن يلني بالنار
  .ويبسط ليستعمل يف إدخال احلذاء يف الرجل

  .اِملحذأة :وضع هلا بعضهم
  .واآلن يصنع من املعدن والباغة

وملالزمة الكرتة النعال غـدت أداة حقـرية   
، وهم استمدوا كل هـذا عـن   وغدوا يشتمون ا

  .التركية
  .الَكَرتات: ومجعوا الَكَرتة على

أو مـن   CARTON: من الفرنسـية : الَكْرتٓون      
الورق الغليظ املتني كان يتخذ : CARTONE: اإليطالية

  .من طبقات من الورق تلصق ببعضها
  .الكرطون: ويف هلجة املغرب األقصى

قـّوى  امل: ووضع هلا امع العلمي العـريب 
  .وسادت

  . الكرتونة: والواحدة
  .الكرتونات: واجلمع

  : الدوالب عم بكرج، يريدون: يقولون :َكٔرج      
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جند هلا أصال، ولعلها من َدرج  يدور بسرعة، مل
  .مشى ): العربية(

علـى  : هالولد َكَرج درسو كْرج: ويقولون
  .ااز مما تقدم، يريدون تاله بسرعة

  .اوعةانكرج  للمط: وبنوا منه
كـرج سـيارتو وَكّرجـا    : يقولـون  :َكٔرج      

بّيتها : يريدون -انظرها  –بنوها من الكاراج : وكورجا
  .فيه

كرجي  -اسم اهللا  -صيب: يقولون :الٕكْرِجي      
اما مجيالن، وأصل الكلمة : وأختو كرجّية، يريدون

وراء : قوم يسكنون بالد جورجيـا : من قوم الَكْرج
  .ا جبمال نسائهمالقفقاس، اشتهرو
إذ قـال يف  » قالئد اجلمان« كتابوأخطأ 

قال اُملقّر الشهايب ابن فضل اهللا يف كتابه    «: منه ٣١ص
: الكرد، ويف الكفار: يقال يف املسلمني: »التعريف«

الكرج، وحينئذ فيكـون الكـرد والكـرج نسـبًا     
  .»واحدًا

مـن   ه من إيران، والكرجالكرد أصل: ولنق
  .ماليني وعاصمتها تفليس ٣ها جورجيا اليت نفوس

عـن  » كارخانـه «: من التركية :الَكْرخاۤنة      
  .حمل العمل أو املعمل: الفارسية مبعىن

وخصصها األتراك ملعمل صنع املناديل تطبع 
بالشمع املذاب يف املاء الغايل ويبقى حمل الشمع فيها 

  .أبيض بعد أن تغلى مث تلقى يف الصبغ
  .والكراخني الكرخانات: ومجعوها على

كرخانة منها واحدة  ٥٠وكان يف حلب حنو 
يف اجلّلوم جانب املدرسة الكواكبية، وتصدر هـذه  

ب وكيليكيـة وأرمينيـة   املناديل إىل جزيرة العـر 
  .جبل األكرادواألناضول و

وللمناديل سوق كان يف حلب شرقي بـاب  
  .اجلامع الكبري

  بفتح  وملا مسحت احلكومة العثمانية :الَكْرخاۤنة      

دور الفحش العموميـة درءًا لألمـراض، وحفظـًا    
: لألهايل من التعديات مسيت هـذه الـدور أيضـاً   

  .كارخانة
  .الكرخانة املتقدمة: انظر

  .الكرخانات: ومجعوها على
الَكْرخنجي والكرخانه : والنسبة إليه عندهم

  .جي أو الكرخاجني
الكْرخاجنّية والكرخانه جّيـة  : ومجعوها على

  .ّيةوالكرخاجن
  .مث غدت مسّبة

: مة كرخانة، يريدونگهاملن: يقولون :الَكْرخاۤنة      
وضـد  . أا من عمل معمل اشتهر بإتقـان عملـه  

  .انظرها  .اَجلَلب: الكرخانة عندهم

كـرخن واملكـرخن   : عـل الف وبنوا منـها 
  .والكرخنة

  .األكرخن السم التفضيل: وبنوا منها
  .تكرخن للمطاوعة: وبنوا منها

اسم صوصاين دميم املنظر حمـدودب    :ٔرّمخٓوَك      
الظهر كان يبيعنا الكعك البايت آخر الليـل يرشـه   

  .انظرها  .َرَخّموگباملاء، وهو غري 

شعب من أصل إيراين جاء سورية قبل  :الٕكْرد      
الفتح اإلسالمي وسكن اجلبال، أصل دينه اليزيديـة  

  .وأسلم منهم كثري قدميًا
  .أم بقايا امليدينيويرى بعض املؤرخني 

  .الكردي: والواحد
  .الكراد: األكراد، وهم يقولون:واجلمع
  .الكردّية، وهم أمالوا: واملؤنث
  .الكردّيات: واجلمع

واألكراد شعب شجاع وصلب الرأي، وهم 
  .انظرها.  عشائر يرأسها اآلغا

  . واآلن يسكنون يف سورية والعراق وإيران
  .غردوينيْه: ومساهم بلوترخوس
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  .كردوْخَيه: مساهم زينوفونو
  .ومسوا خالف ذلك

اليت تسمى  ZAGROSوموطنهم األصلي جبال 
  .وهي جبال بني إيران والعراق. اليوم جبل الطاق

والعرب زعم نّسابوهم أم من ساللة كـرد  
  .بن مزيقيه بن عامر ماء السماءا

: الكـاردة : كلمة كرد من العربيـة : وقيل
  .املطاِردة

  .ن ال صحة هلماوالزعمان األخريا
اللـنب  : واشتهر الكرد ببعض املنتوج، منها

الكردي والزيت الكردي والبساط الكردي والعدس 
  .الكردي والعنب الكردي والعرق الكردي

  .الكريدي الربغل: انظر
  .١٤٠ص : انظر كتاب حمافظة حلب

  .٣٣٧ص : والتذكرة التيمورية      
  .مد أمني زكيوتاريخ الدول واألمارات الكردية حمل      
  .وتاريخ الكرد وكردستان حملمد أمني زكي      
  .٧ص ٢س: وجملة الضاد      
  .٩٧٤ص ٣٢وس ٤٩٨ص ٢٠س: واهلالل      
  .٨٤٩ص ١٥س: وجملة الشرق      
  .األدب الكردي: ٢٨٣ص ٢١س: وجملة احلديث      

  .عقلو كردي]: من كالمهم[
نغم كردي، كردان، حجاز ]: من أنغامهم[

  .كرديكار 
خّاله يشوف الـنيب كـردي   ]: من أمثاهلم[

. ي درب اجلبـل ياما ضّيع الكرد. واملاليكة اْعجام
  .دش األكرادتعّلم البيطرة يف گ

 !يا كـردي : قالوا للجحش]: من كمام[
 .ّيبٌ  ولو أّنـو نـّيب ٌ  كردّيٌ  د. ترك عليقو سبع تّيام
. دالفار واجلراد والبدو واألكرا: أربعة خلقوا للفساد

اخليار األبيض واجلحش األخضر والكردي املغّبـر ال  
  .تقربن

  ).»املغرب«انظر شرحه يف ( 

سجرة لوز فركـي حتتـا   ]: من معاظالم[
كردي وفوقا كركي قام الكردي يصطاد الكركـي  

طار الكركي قعد الكردي يبكي عالكركي وحيكـي  
  .تركي

  ]: من أهازجيهم[
  غّط راسو يف اللنب  كردو كردو يف اجلبل

  ضربة تقلع عينو     وينو؟: موأقالت 
معـرب  : الكردان: »املنت«قال يف  :الٕكردان      

  .ضرب من احللي املصوغ حييط بالعنق: َكردوان
: َكـَردان : »قاموس مشس الدين سامي«ويف 

  .العنق، ومثله َكْرَدن: فارسية
ربـاط  : َكردن َبْنـد : ويف املعاجم الفارسية

  .العنق
: CURDANA: اإليطاليـة ويف اللهجة الصقلية 

  .العقد، السلسلة
وثائق تارخيية عـن  «ذكر الكردان يف  وورد

  .٩٨ص ٣جـ: »حلب
: من مصطلحات املوسيقا التركيـة  :الكردان      

جواب مقام الرصد، واستمدا املوسـيقا العربيـة   
  .كردي: احلديثة، وقالتها كما قالت

توىل  عبد الغفور بن لقمان الفقيه، :الَكْرَدِري      
  .٥٦٢فيها س تقضاء حلب وما

كردس البضاعة وأجا عليـه  : يقولون :َكْرَدس      
خود، حتريف كّدس احلصـيَد  : احلرب وأهللا قال لو

  .بعضه فوق بعض: جعله أكداسًا): العربية(
  .تكرَدس للمطاوعة: وبنوا منها

السكني الكبري، : كارد: من الفارسية :الٕكرۤدة      
لسالح احلديـدي ذي احلـدين   وهم أطلقوها على ا

  .العريضني وذي الرأس املدّبب
ويف حفالت األعراس يتبارون ا ويلعبون ا 

  .ويف اليد األخرى الترس
  .الكّراد: ويسمون من حيملها
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  .العبني اَحلَكم: الكّرادة والتّراسة أو :ومجعه
هادا ماهو مالكّرادة وال مالسـّيافة  : يقولون

  .هادا من ضرابني اخلاشوقة
بإيـدو  : ردوش، يقولـون گأو ال :شالَكْردو      

الكردوسة : كردوش حلمة عم مبصمصو، من العربية
: ه اللحم أيكل عظم تكردس علي): السني املهملةب(

  .اجتمع
  .راديشگالكراديش أو ال: ومجعوه على
عرق ما تبقى مـن  : شَكرۤد: ويف السريانية

  .َكرَدش: اللحم على العظم، ويف الكلدانية
: القطعة من هذا اللحم ففـي السـريانية   أما

واجليم فيهما تلفـظ  (جرَدش : َجْرۤدش ويف الكلدانية
  ).كافًا

ما بقرقـع يف الدسـت إال   ]: من كمام[
  .أوخم الكراديش

  .الكردان: انظر :مقام كردي      
فخذ بدوي يعرف بأيب كردي مـن   :كرِدي      

  .خيمة ٣٥احلديديني يقيم يف الباب، يعّد 
: أو الكاردينال، مـن الالتينيـة   :الالَكردئن      

CARDINALISاخلطري، واصـطلحت  :، وأصل معناها
الكنيسة على إطالقه على أعلى رتبة كنيسـة بعـد   

  .البابا، إذ من الكرادلة خيتار البابا
  .حّدد عددهم بسبعني ١٥٨٦ويف عام 

 ٨٥بلـغ عـددهم    ١٩٦٠على أنه يف سنة 
  .كرديناًال

أعاده مـرة بعـد   : كرر الشيء: عربية:كَّٔرر      
  .أخرى

  .تكّرر: مطاوعه» املنت«ومل يذكر يف 
ُقّطر أكثـر  : عرق ْمكّرر، يريدون: ويقولون

  .من مرة
 .ّحمصه: كّرر الدهب، يريدون: ويقولون

كرز الكـاهن، وعـم   : يقول النصارى: َكٔرز      
: وعظ، عـن اليونانيـة  : َكرز: ر، من السريانيةبكٓز

KIRISSO.  
نظر كتاب األلفاظ السريانية يف املعاجم العربية للبطريرك أغناطيوس ا
  .١٥٢ص

  .انكرز للمطاوعة: وبنوا منها
شجر ومثر شجر جلـب إىل سـورية    :الَكٔرز      

: ِكراز وِكراس، عن الفرنسـية : حديثًا، من التركية
CERISE عن اليونانية.  

موطنه األصلي القوقـاز وإيـران وآسـية    
  .نالصغرى واليونا
وطنه األصلي غريب آسية وسورية، أو : وقيل

  .أوروبا القائد الروماين نقله إىل: وكّلوسل
واستطاع النبايت الروسي ميشـورين إنتـاج   

  .عشرات من أصناف الكرز اجلديدة
ويصنع من خشب الكـرز األسـود مثـني    

  .املوبيلية
وأطباء احلشائش يصفون مغلّي أعواده ملـن  

  .أصيب بالرمل
  .»رحيا«واشتهر كرز 

ويتخذون مـن األسـود مرّبـى الكـرز     
  .والكومپوستو، ويدخل يف عداد مواد اللحمة بالفرن

أما اللحمة بالكرز فطعام احللبيني املفضـل،  
  .وغريهم يأىب أن يأكل اللحم بالسّكر

امسه احلقيقي، وهو وال أعرف : وقال الغّزي
ستانبويل أبيض أمحر حلـو الطعـم،   إ: أربعة أنواع

امت حلو، وإفرجني أمحر قان حامض، وعجمي أمحر ق
ووشنه أسود كميت مّر وحبته مكبكبة عنبية النضج 
يف حجم العنب، وأنواعه الثالثة تلقح على الوشـنه  

  .شجر احمللبو
  .٤٢١ص ٣٢س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .١٦٩ص ١٥س: وجملة الضاد      

 .كرز يا حالوتو]: وينادي بياع التوت[
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  .كرزي لون: ويقولون
  :ومن معارضات الزيين

  ....واجلوز مث اللوز مع كرز كذا
البول والبعر من : الِكْرس: من العربية: الٕكْرس      

اإلبل والغنم يتلّبد، ويف حلب يقلعونـه مـن أرض   
  .اخلانات وحنوها ويبيعونه مسادًا

يقول النصارى غالبًا متأثرين بـالتعبري   :َكرّٔس      
س حيـاتو للتبشـري، مـن    هالكاهن كـرّ : الغريب
  .وصّروف كّرس عمرو عالعلم. KHRIYO:اليونانية

  .وقف حياته: وعربيها
  .٢٣٦ص ١٧س: انظر جملة امع العلمي العريب

كرسَته أو كراسَته، عن : من التركية :ْسَتهالَكٔر      
املواّد األولية للبناء كـاحلجر والكلـس   : الفارسية

األوليـة عامـة    واخلشب، وهم يطلقوا على املواد
  .ومنها مواد احلذاءة

الَكرسـته  : ويسمون بائع الكرسته للحذاءة
  .جي

  .الَكَرسته جّية :ومجعوه على
ضربو صـواب كرسـحو،   : يقولون :كرسح      

بنوها على فرعل من كّسح اليت بنوها للتعدية مـن  
  .تعطلت قوى رجليه أو يديه): العربية(َكِسح 

  .ْتَكرسح مطاوعًا له: وبنوا
ال تعـرج قـّدام املكرسـح    ]: من أمثاهلم[

  ).فيحسدك: يريدون(
  .ما يقعد عليه: الُكرسّي: من العربية :الٕكْرسي      

  .وأصله مقعد امللك
  .الكراسي: واجلمع

  .كوْرسيٓا: ويف السريانية
  .ۤكَسا: ويف العربية

  .َكرسا: ويف الكلدانية
  
  
  

  .ْكسا: أوگاريتويف ملحمات 
  .من العربية واستمدت التركية امسه

: واستمدت البولونية امسه من التركية فقالت
  .كرسٓلو

  : ومن اصطالح النصارى
  .مركز أعمال البابا: الكرسي الرسويل
  .مركز إقامته: كرسي األسقف
جيلس عليه من يعتـرف  : كرسي االعتراف

  .بذنوبه للكاهن وهو يتلو عبارة العفو من اهللا
  : وقالوا

منصـب  : يريـدون : كرسي يف اجلامعـة 
  .التدريس فيها

يريدون أنـه عضـو يف   : كرسي يف الربملان
  .الس النيايب

  .عاصمة اململكة: يريدون :كرسي اململكة
  :ومن كراسيهم
مقور مقعده كانـت توّلـد   : كرسي الداية

  .عليه
كان يصنع مضـلعًا خشـبيًا   : كرسي الضو
  .لتوضع فوقه اللمبة

قضيبان كل منهما مـزدوج  : كرسي العشا
طهما قطب  ليطويا، تركز عليـه صـينية   جيمع وس
  .السفرة

من مفردات جهـاز العـرس   : كرسي الغوا
  .يكون قّدام التواليت

أو القرنة، حيمل يف اجلهـاز  : كرسي العروس
وحيّلى بالصدف وميكن طّيه، جتلس عليه العروس ليلة 

  .عرسها
جيلس عليه الزبون ويرتفـع  : قكرسي احلّال

  .وينخفض، وكذا سّنادة الرأس
جمهز بقابليات كثرية : رسي طبيب األسنانك

من ارتفاع واخنفاض ورفع الرأس أو اخنفاضه، ومـن  
  ...ول إىل اليمني وإىل اليسار وحت
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  :وأنواع كراسي االستراحة
  .كرسي القش الواطي البلدي
  .كرسي القش العايل البلدي

  .القلطق القش البلدي
  .كرسي اخليزران
  .قلطق خيزران

  .ضه نسيج حتضن الظهرأر: الكرسي البحري
طويل ممتد وبعده عـن األرض  : شيز موريس

 CHAISE:قليل، ذو متكئني لليدين مـن الفرنسـي  

MAURICE.  
  .يدور حول حمور: كرسي املكتب
كرسي اهلز، قاعدتـه  : ويسمونه: كرسي رولة

  .CHAISE ROULE: متقوسة، والكلمة فرنسية
معلق بزناجري ميكن التأرجح : كرسي بالنسوار

  .BALANCOIR: من الفرنسية عليه،
  ...راَسك كراسي و]: من توريام[

  .انظر فوات املوسوعة

حيمل األوالد ولدًا على أكفهم ]: من أهازجيهم[
  :املتصالبة هازجني
  عّمي َجراسي           كرسي كراسي 

  )أو عمي عراسي(                     
  كسرنا صندوقو    رحنا على سوقو

  هون جابتو أمو            قرص العسل يف ّمتو
  .٧٤ص ٢جـ: انظر اية األرب للنويري

  .فالن إجر كرسي]: من كمام[
كراسـي  : مسوا الوجنـات ]: من استعارام[

اخلدود، ألن الكرسي يستريح عليه القاعد والوجنـات  
  .تستريح عليها شفتا التقبيل

يامن علـى كرسـي   ]: من مواويلهم التندرية[
  .رخّدك طرق الكراسي  صا

ياما الزمان نّزل ملـوك عـن   ]: من حكمهم[
  .كراسّيا

  إذا وقع كرسي وأنته بّدك ]: من اعتقادهم[
  
  

  .تقعد عليه بكون غضبان عليك أبوك أو أمك
هو من : شالِكرش والَكِر: من العربية :الٕكْرش      

كل جمتر مبرتلة املعدة لإلنسان، وتكـون لألرنـب،   
  .وتستعمل جمازًا لإلنسان

العربية مؤنثة، وهم ذّكروها، ولـذا  وهي يف 
الْكريش، أما الكرۤيۤشة فتصغري : يقولون يف تصغريها

  .الكرشة
الكروش، وهم سّكنوا، واألكراش، : واجلمع

  .الْكراش والٕكٔرش: وهم قالوا
الكرشـة والكرشـاي   : والواحدة عنـدهم 

  .والكرشاية
ــى  ــدة عل ــوا الواح ــات : ومجع الكرش

  .والكرشايات
فالن ٕمكۤرش : لفعل فقالواوبنوا من الكرش ا

  .وفالنة مكْرشة
ْمكـّرش  : كما بنوا الفعل على َفّعل فقـالوا 

  .وْمكرشة
  .تكّرش مطاوعًا له: وبنوا
  .انظرها  .كرشن: وبنوا

َكرَسا : َكْرسٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).كالمها بالسني املهملة(

  ).بالسني املهملة(ۤكْرس : ويف العربية
  .َكْرشو: البابلية ويف اآلشورية

: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 
  .َكْرش

  .أبو كرش وأم كرش: يقولون للسمني
: فال بقربين مـالكرش، يريـدون  : ويقولون

  .بقربين مالعصب: القرابة من جهة األم، يقابلها
وكـانوا  (كرشو كرش الوجاهة : ويقولون

يتومسون يف السمني القوة والعّز محًال علـى بـدين   
  ).األنعام
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  .تعوا عالكروش ئا]: وينادي بياع الكروش[
  ]:من شديام[

  ٕكرۤشك مالن ْنخالة  خاۤلة باهللا يا خاۤلة
وهو من (كل عيش إلو كريش]: من أمثاهلم[

، )»احليـوان «وذكره اجلاحظ يف . أمثال جند أيضًا
  .اللي سعدو فاين بطلع لو يف الكرشة عضمة

وقـد  ( كرشو متل الطبل]: من تشبيهام[
  ).انقور عليه بيعمل مب مب : يزيدون

فـالن بطـبط الٕكـٔرش    ]: من استعارام[
  ).أذاع السر: يريدون(

خطفـت القطـة   : قـالوا ]: من تنـدرهم [
بايش تاچلينا وامللح : الكرشاية من إيد بدوي، قال ال

  .بايدي
السبع شاف التعلب عم بياكل، ]: من أدم[
  : وقال لو

  أش عم بتاكل يا -
   كريشةواهللا -
 .وبتحكي غوا) هوا(عم بتاكل  -
افراح يا كرشـي، جارنـا   ]: من كمام[

 .اليوم طابخ حمشي
أمسى املسا وتساوت النسا، ]: من كنايام[

واللي عندو ملّبسة ميصمصا واللي حيلتو كرشـاية  
  .يلبسا

  ]:من أهازجيهم[
  ك جابت كر بدويّمأ  احليداوي حيدا احليدا

  اهلوا يف خبشوهب   والبدوي راكب جحشو
  زمارة) عقبو(ألساوي             تبعج كرشو! يا ريب
يامـا  ّيد گهادا كان بشبابو ع: يقولون :َكٔرش      

  .للكراكون وّمت الحقا!  َكرش الدورّية
ـ : طاردها، من السـريانية : يريدون : شٔرْك

 .طرد
  
  

  .ساقهوطرده : كرده: ويدانيها يف العربية
  .طرده: كربشه: ومثلها يف العربية

أش عبالـك أنتـه أكلـت    : يقولون :كرّٔش      
امتألت بطنك، بنوا على َفّعـل  : يريدون. وكّرشت

  .من الكرش املتقدمة
  .تكّرش للمطاوعة: وبنوا منه

فيه : وّجو مكرشن، يريدون: يقولون :َكرَشن      
من الكرش  ننتوءات كنتوءات الكرش، بنوا على فعل

  .املتقدمة
صدره مث جاء بناء الفعل وأول ما بنوا بنوا م

  .انظرها  .ملحق سرياين» نه«ألن . تبعًا له
: تكرشن للمطاوعـة، ومصـدره  : وبنوا منه

  .نالتٕكرٓش
مّسته النار فتقبض : َكِرش اجللد: ويف العربية

  ).جماز(وانزوى 
رشوين، يطلقها الدارسـون  گأو ال :الَكرشٓوين      

: ، أيعلى الكالم العريب ُكِتَب بـالقلم السـرياين  
بالسني (َكْرسونٓا : باحلروف السريانية، من السريانية

  .املغَلق): املهملة
ووهم الدكتور داود چليب إذ ذهـب إىل أن  

  .اسم القبيلة العربية: »ُقَريش«الَكرشوين من كلمة 
املتخذ : فحم كْرع، يريدون: يقولون :الَكْرع      

: انه، لعلها من العربيةضبمن أرومات الشجر ال من ق
  .من كل شيء فالطر: الُكراع
مّد عنقه : كرع يف املاء أو اإلناء: عربية :ٔكرع      

وتناول املاء بفيه من موضعه، وهم يعّدونـه رأسـًا   
  .شرب جرعات كثرية: وجيعلون معناه

ابتلعـه مبـّرة   : جرع املاَء: ويدانيه يف العربية
  .وشربه شربًا متواصًال

  من البقر ) العربية(حتريف الُكراع  :الَكْرعوب      
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مبرتلة الوظيف من الفرس، وهـو مسـتدق   : والغنم
  .ق العاري من اللحماالس

  .الكراعيب: وهم مجعوه على
: ْكَرَعا:  الكلدانيةيفْكٓرعٓا، و: ويف السريانية

  .الِرجل
ولعل الباء الزائدة فيه من البقر، إذ أطلقوهـا  

  .على أطرافها مث عمموا
  .عّلقة من كرعوباكل غنمة م]: من أمثاهلم[
وأصلها (داس على كراعيبو ]: من كنايام[

أن العروسني حياول كل منهما أن يدوس  قدم اآلخر 
  ).مقدمة التغلب

  . ّمشه: َكَرف الشيء: عربية :فَكٔر      
  . رحية بشعةينكرفت: يقولون

  .الكّريف: انظر

اهللا عم بكرفت  عليه الرسق : يقولون :َكْرفت      
): العربيـة (يف كّفت الشيء إىل نفسـه  حتر: كرفتة

  .قبضه: ضّمه، الشيء
  .ْتكرفت للمطاوعة: وبنوا منها
اختلطـوا،  ): العربية(كرفأ القوم : ويدانيها

  .جتّمع وتراكب: كرفأ الشيءَت: ومطاوعها
أمكنة  نمجع األشياء م: ْكٔرف: ويف السرياينة

  .عدة
نانتك ْحناكـا مكرفسـة،   : يقولون :َكْرَفس      
  .انضم ودخل بعضه يف بعض: كرفس الشيُء: يةعرب

  .تكرفس للمطاوعة: وبنوا منها
بقلة كالبقدونس من فصـيلة  : عربية :ْفسالَكٔر      

  .احليميات تؤكل جذورها
  . ورد ذكر الكرفس يف اآلثار املصرية القدمية

  .٨٣ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري
  .٢٦٧ص ١٦س: وانظر جملة الضاد      

  
  
  
  
  
 

: َكْرفيتــٓا، ويف الكلدانيــة: ويف الســرياينة
  .كرفيتا

وال ني النفس  بفلس كرفس]: من أمثاهلم[
  ).أو حبمرة كرفس(

يريـدون  دينو كرفست، : يقولون :الَكٔرَفْست      
الصحيح، مل جنـد هلـا    أنه كافر أو ليس على الدين

نقـيض  : العربيـة » الكفـر «أصًال، ولعلها حتريف 
الحقة ا ختتم مجلة : الفارسية» تاس«اإلميان، بعده 
الفرنسـية مبعـىن    CHRISTحتريـف  : اخلرب، وقيـل 

  .النصراين
: من ألعـاب األوالد : لعبة َكٔرَفْست العجمية      

يركض أحدهم ويرمي نفسه على األرض واآلخرون 
  .فوقه، بنوها من كرفس املتقدمة مبعىن انضّم

 -ينـا  ينّج أهللا -وّچـو  : يقولون :ةالَكْرَفَسنّۤ      
كرفسّنة، مل جند هلا أصًال، ولعلها من كرفس املتقدمة 

  . مبعىن انضم، يريدون أنه متجعد
أو حنت من الكّر مبعىن احلّل، بعـدها فـاء   

  .العطف، بعده الصّنة
الفرو، وال سيما : كوْرك: من التوركية :الكرك      

  .فرو السّمور
اغراضو مكركبة، يريـدون  : يقولون :كركب      

جممعة على غري نظام، مل جند هلا أصًال، ولعلها حنـت  
  .حّل خيوطها: من كّركّبة اخليطان أي

  .ْتكركب للمطاوعة: وبنوا منها
  .انظرها  .الكركوبة: وبنوا منها

حمـّرف مـن   : أن رشيد عطية يقـول على 
  .تقّلب: ب عليناتكرت: يقال. تكرتب
 حتريف الَكرَكدَّن العربيـة عـن   :الَكْرَكَدن      

  حيوان عظيم بّري من ذوات احلافر : السنسكريتية
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قصري القوائم غليظ اجللد فوق أنفه  ،يقتات األعشاب
قرن وحيد قد يرفع به الفيل، يعيش يف إفريقيـة ويف  

  .اهلند
  .س ووحيد القرنياِملرم: وتسميه العربية أيضًا

  .َكْركَدن: وامسه يف التركية
  .٣١٥ص  ٩جـ: انظر اية األرب للنويري

  .٤٥٠ص ٤١س: واملقتطف      
  .ودائرة املعارف      

أغرب، : ضحك، يف الضحك: عربية :ٔكرٔكر      
عم بكركرين مـن  : وهم يستعملوا متعدية فيقولون

كْركـْر  : كما يقولون. دغدغه: قفا إجري، يريدون
  .حكاية صوت الضحك: صار يضحك: مبعىن

: ن يف ضـحكه قرقر فال: ويدانيها يف العربية
  .ستغرب ورّجع فيها

  .ْتكركر: مطاوعه عندهم
كركْرين حتـت الدرجـة،   ]: من كالمهم[

كرين حتت الدرجـة، تبقـى   البس جراب شغل كر
  .ت الدرجةتكركرين حت

فالن إذا كركرتـو الضـهر   ]: من كنايام[
  ).قليل احلّس والتأثر: يريدون(بضحك العصر 

سيت بالصـمندرة بتحـب   ]: لغازهممن أ[
  ).الشربة(:البوس والكركرة 

يردد امسه من يشتغل يف ضرب املندل  :كركر      
  .على أنه اسم ملك من ملوك اجلان عندهم

  .من ألقاب الشيشربك :كركرين حتت الدرجة      
كركع التقلي وشربو كّلـو،  : يقولون :َكركع      

  .انظرها  ).العربية( بنوا على فعفل من كرع املاء

  .تكركع للمطاوعة: وبنوا منها
ّمـو  أأبوي ختيار كركّم، و :يقولون :الٕكْرٕكّم      

  اهلرم واهلرمة، مل جند هلا أصًال، : كركّمة، يريدون
  
  

مبعـىن  ) غري املشددة: العربية(ولعلها حتريف الُكرُكم 
الزعفران، الورس، أرادوا أما أصفران بلون الورس 

  .ال معامل دم الشباب فيهما
ر الكّشـة أسـود   ضرب من طيو :الَكٔرَكند      

ـ  : قره: اجلناحني، من التركية : تااألسـود، وكان
  .اجلنح
عرق َكْركة، من الكرديـة  : يقولون :الَكرۤكة      

يُقّطر يف أنبيقه ببطء ومل يعد ي الذ: مبعىن اخلام، أي
حباجة إىل تصنيعه، وهو أطيب العرق، ومنه عـرق  

  .كما وضعنا حنن له هذا االسم -األندرين 
 -انظرها-بنوا على فعلولة من كركب :كوۤبةالَكْر      
  .الشيء امع فوق غريه دون نظام: يريدون

  .الكراكيب والكركوبات: ومجعوها على
أطلقوها على طبيخ السميسمة فوقه  :الكركوۤدة      

  .مقلي مفروم اللحم
  .َيهْلَزُگال: ويسمون الكركودة هذه أيضًا

ـ » رقص العبيد عالبيدر« بـويلقبوا  و وه
  .خيال بديع
  :سألت مرا مرا تانية: قالوا

  أّشو عشاكي؟ -
 كركودة -
 فو، أع -
 وأنيت أّشو عشاكي؟ -
 مايف شي -
 .فو أحسن من مايف -

حتريـف  : من أعالم ذكور األرمـن  :َكركور      
 .GREGOIREكريكور حتريف

  وز التركية گأو كراكوز، حتريف قره  :َكركٓوز      



٣٤٤ 
 

أي ذي العـني السـوداء، أي   مبعىن العني السوداء، 
وبـه  . أكرب شخصيات خۤيمة اخللـۤياليت : الغجري

  .تسمى خيمة كركوز
  .قراجوز: ٣٠٦ص ٢جـ» القاموس اإلسالمي«ومساه 

  .قره جوز» الوسيط«كما مساه 
ُدَمى صغرية من الـورق  : »الوسيط«قال يف 

أو اخلشب الرقيق حيركها إنسان خمتـف  . املصقول
  .أا تتحرك وتتكلمفترى ك. وينطق مبا تقول

  .خيمة اخللياليت: انظر
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

يف : ويظهر كركوز يف كل بابات اخليمة، أي
  .كل فصوهلا

  .الَكَركوزايت: ودمشق تسمي اخللياليت
  .إميت كان كركوز بالصرايا]: من كمام[
قرتعًا كزلك بلونني مـن  يا م]: من شعرهم[

  .زعهد َكَركو
: وحيرفها العريقون يف العاميـة إىل  :َرٓكولالَك      

قره قول، أي اليد السوداء أو : الَكركون، من التركية
  .قره قول: انظر. شعبة الليل للخفر

قره غول أو قراغول أو : وقد يرمسها األتراك
  .-كما يف معامجهم  –قراول 

  .قرقول اجلديدة: ١٧٨لسوفاجة ص» اآلثار اإلسالمية«انظر كتاب 

: بتشديد الياء: الكركّي: من العريب :الَكرِكي      
طائر كبري حبجم األوز أغرب اللـون طويـل العنـق    

  .والرجلني، أبتر الذنب، قليل اللحم يرتاد املياه
  .الكراكي: واجلمع

سجرة لوز َفْركـي حتتـا   ]: من معاظالم[
  . كردي وفوقا كركي، قام الكردي يصطاد الكركي

  
  
  
  
  

دي غم ببكي الكركـي  طار الكركي، شوف الكر
  .وحبكي بالتركي

العنب، وهم أطلقوا الكرم على : عربية :الَكْرم      
كـرم  : األرض ذات األشجار املثمـرة وال تسـقى  
  .العنب، كرم الفستق، كرم الزيتون كرم التني

  .الكروم، وهم سّكنوا: واجلمع
  .١٢٠ص: لألفغاين» العربية يف الشام اضر اللغةح«انظر كتاب 

  .٢٤٥ص ٢٤س: مع العلمي العريبوجملة ا
  .٤٧ص ٦عدد ١٤س: وجملة األديب

  .الكّرام: ومسوا من يشتغل يف الكرم
  .ومجعوه على الكّرامة

: ، ويف الكلدانيةرمٓاَكْرمٓا أو ٓك: ويف السريانية
  . األرض ذات األشجار: َكْرَما أو َكَرَما

  .ۤكۤرم: ويف العربية
  .فالن كرم عدرب]: من تشبيهام[
يف الكـرم إال   مـابقي ]: ن اسـتعارام م[
  .احلطب

مـا  . الكرم أكرم من صاحبو]: من أمثاهلم[
الكرم لـو يسـلم   . بنطر الكرم إال صاحب الكرم

يا كثرة اصحايب ملـا كـان   . مالنواطري حبمل قناطري
  .ا صار كرمي ْيبسملكرمي دبس ويا قلة اصحايب 

حرد الـدب عـالكرم زاد   ]: ماممن ك[
ال تاخـد  . اهللا حيمي الكرم مالنـاطور . قنطار محلو

بتاكل وبتشـرب  وبتتـذّكر    : األرملة ضرعا شّول
  .حبيبا األول، ما حالة الكرم إال للي قطفو أول

ارة جديدة قرب الصفا كـان  ح :َكْرم اَجلَبل      
  .حملها كرمًا على مرتفع

حارة جديدة قبلي باب الـنريب   :َكْرم ْسٔرْي      
 .لكه أحد أفراد أسرة ْسَريكان حملها كرمًا مي
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واشتهر سكان هذا احلي بضرب الشيش، 
  .وحضرت أنا حفالت عدة

عزَّ، جاد، كـان  : مصدر َكُرم: عربية :الَكٔرم      
َكَرمكار وكرمكاِري : ويف التركية. نفيسًا، ضد لؤم

  .ومكرمت ،وعاشق كرم
  .اهللا من كرمو صّلى عالنيب]: من كالمهم[
مـنني تعلمـت   : جلحاقالوا ]: من أمثاهلم[

  .َبحسب الشي ماكان: الَكرم؟ قال لن
الَكرم . الَكرم ستار العيوب]: من حكمهم[

  .بغّطي العيوب، لوال أهل الكرم ماتت أهل الَعَدم
  .فالن إيدو يف الكرم كتعة]: من كنايام[
  :يقول اخللياليت]: من شعرهم[

  لو تعلِم األرض من قد زارها فرحت
   باست موضع القدمواستبشرت مث          

  :وأنشدت  بلسان  احلال  قائلة
  أهًال وسهًال بأهل اجلود والكرم     

: ....كرامـة و وكُرم كرمًا : من العربية :ٕكۤرم      
  .عّز وكان نفيسًا، جاد، ضد لؤم

  .انكرم: وبنوا منه للمطاوعة
  .كرم علينا: يقولون

تْكـرم عيَنـك أو   ]: ومن ألفاظ ااملـة [
  رم؟عيونك، مو تك

يوهم أنـه  (تورم عيَنك ]: ومن تندر املتندر[
  ).تكرم عينك: يقول

عّظمـه،  : كّرمه تكرميًا وتكرمة: عربية: َكرّٔم      
  .ونّزهه

  .تكرمي: واستمدت التركية
احلفـالت  : حفلة تكرمي، واجلمـع : وقالوا

  .التكرميية
  
 

: واإلسالم حني يعظم علّيًا دون غريه يقولون
نه أسلم صبيًا وما كان سـجد  أل(» كّرم اهللا وجهه«

  ).لصنم
  .تكّرم، وهم سّكنوا: ومطاوع كّرم

  .كرم وكارم: انظر

كرمال اهللا، كرمال الـنيب،  : يقولون :ٕكْرمال      
: كرمايل عّين يل إبين بوظيفة عنَدك، مـن العربيـة  

  ...*حتريف إكرامًا هللا
. كرمال عني تكرم مرجعيون]: من أمثاهلم[

  .ّليقكرمال الورد بشرب الع
هادا كرمب أو كرمبـو،  : يقولون :ْمبالْكٕر      

وْمغّلقة معو ظانن حالو شي، ومرتو كرمبة واوالدو 
ْكرمبني، يريدون أنه بشع، مل جند هلا أصًال ولعلـها  

ـ : من الَكَرنب د النبات التايل ألنه عسر اهلضم ويوّل
  .الغازات

ومن سوء اهلضم انتقل استعماله إىل السـوء  
  .مطلقًا

 ماإليطالية مبعىن الفح CARBONAعلها من أو ل
  .جبامع السواد يف كل

وكان طبيعيًا أن تقلب النون الساكنة قبـل  
  .الباء ميمًا

وجعلوا كرمبو علمًا، والـواو فيـه ضـمري    
  .خلق اهللا عالغائب، أرادوا به أبش

بلبـق لكرمبـو ْخـوامت    ]: من كمـام [
  .بأصابيعو

د، حتريف عبـد  من أمساء ذكور األكرا :كرمٓو      
  .الكرمي، وهم جاروهم

  .الكرنيب: انظر :الًكرناب      
  الَكَرْنب : أو الْكَرنب، من العربية :الَكْرَنب      

                                                
  .أو كرمى هللا - *
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  .نبات بستاين ورقه ورق امللفوف: والُكْرَنب
وجيـب قبـول   : قال الدكتور أمني روحيـة 

بضم الكاف والراء خالفًا ملا ذكره الزبيدي : ُكُرنب
  .أنه ضبط عامي من» التاج«يف 

جـائز لضـم    أن ضم الراء الساكنة: يريد
  .-وهو صحيح  -الكاف قبلها 

ْكرنبـٓا، أو ْكٓرٓبـا، ويف   : ةوامسه يف السرياني
  .ْكرنَبا أو ْكرَبا: دانيةالكل

  . ۤكٓرب: ويف العربية
  .٦١٣ص ٢١س: انظر املقتطف

  .بالكرْن: ويسمى يف محاة
ز أو َشلباطٓو، ويطبخونه مع الـر : ويف الشام

  .الربغل
امللفوف ألن ورقه ملفـوف  : وحلب تسميه

  .على بعضه
وتعمل منه حمشي امللفوف حبمـض دبـس   

  .الرمان
  .كما تعمل منه اخللل

  .اللخنة كتسمية األتراك: وتسميه حلب
: أو الكرنتينـا، مـن اإليطاليــة   :الَكَرنتينـه       

QUARANTINA   مبعىن األربعني، أطلقت على احلجـر
  .أربعون يومًاالصّحي ومدته 

  .كرتن وتكرتن: وبنوا منها فعل
  .انقطع عن الناس، ومل خيرج من بيته: وجمازًا

ش، مكرۤن -أعوذ باهللا  -وّچ : يقول: كرَنش      
ـ  بن دون فيـه  وا الفعل من الكرش على فعنـل، يري

جتعيدات الكرش، وأصله كرشن على فعلـن مـن   
  .الكرشنة

 .تكرشن مطاوعًا له: وبنوا
  
  
  
  

  .مّسته النار فتقّبض: كرش اجللُد: ربيةويف الع
  .الكارنافال: انظر :الَكْرَنڤال      
على ضرب من أطلقوه  :الَكْرنيب أو الكرناب      

طويـل، وال يؤكـل،    مسالقرع ذي رأس كبري وج
  :واستعملوه يف

بضم اثنني يف نطاق ذات : تعلم السباحة -١
  .اليمني وذات اليسار ليطفو ما السابح

ر ا مغّسل علون من رأسه مغرفة يشحجي -٢
 .األموات املاء الساخن

مـن النسـيج    على ضربأطلقوه  :الَكْرۤنيش      
ـ ال ون منظـره  قطين األبيض  جيعدونه بالمكواة فيك

 .كمنظر الكرش
  .انظرها. زب الكّر: وإذا كان أسود مسوه

: قورنيچ، عن الفرنسية: من الترمية :الَكْرنيش      
CORNICHE:فريز، الطنف، النواتئ التجميليـة يف  اإل

  .البناء
َكِره الشيَء َكْرهًا وُكْرهـًا  : من العربية :ٕكۤره      

  .مقته، ضّد أحبه.......: وَكراهة وَكراهية و
  .انكره للمطاوعة: وبنوا منها

 ال ْتكتّۤر روحتك لبيت أبـوك ]: من أمثاهلم[

كٓول . إذا كرهك جارك حّول باب دارك. بكرهوك
 وساد هذا املثـل  (شراب كره وال تعاشر كره كره ا

يف سورية ولبنان وفلسـطني   -على لفظ يدانيه  –
  ).والعراق ومصر والكويت وجند

. حب وداري واكراه وداري]: من حكمهم[
  .بكرهو غريك تحّب املو
فالن بكره الضـيف ولـو   ]: ياممن كنا[

  .دتو معوزّوا
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، أو كّره فالنـًا الشـيءَ  : عربية :كَّٔره      
  .نقيض حّببه إليه: فالن إىل فالن الشيَء

  .تكّره، وهم سّكنوا: ومطاوعه
  .ر الدالل بكّره العاشقكت]: من أمثاهلم[
أو متل خوري (متل اخلوري ]: من تشبيام[
  .بكّره يف الدنيا تيبلعا وحدو): األرمن

اهللا ال يتّقـل فينـا أرض وال   ]: من دعائهم[
  .يكّره فينا عبد

  .اجلسم املستدير: الُكرة: من العربية :ةالٕكٔر      
  .الُكرات، وهم رّدوا: واجلمع

  .الُكَروّي، والُكِرّي: والنسبة إليها
  .الكريات البيضاء واحلمراء: انظر

  .شكل الكرة األرضية: ٧٠ص ١عدد١٧س: وانظر جملة األديب

  .كرة األرض، والكرة األرضّية: ويقولون
  :ومن كرات اللعب

  .كرة الطاولة
ني، وهي قتقوم بني فري: هرها كرة القدموأش

اختراع إنكليزي وغدت لعبـة عامليـة، وعشـاقها    
  .FOOT BALL:كثريون، وامسها يف اإلنكليزية

تقوم بني فـريقني  : ويتلوها شهرة كرة السلة
ال الكرة باليـد  ل فريق مخسة، ُيهَدف فيها إىل إنزك

  .من سلة من اخليطان ال قعر هلا
  .١٨٩١سنة  مريكيأاخترعها دكتور 

جيت لعندك عشر كـّرات،  : يقولون :الَكرّٔة      
اإلرجاعة، وهم استعملوها مبعىن املّرة تـأثرًا  : عربية

  .بالتركية
ويقول األتراك يف جدول الضرب يف مخسـة  

  .بش كّرة أوچ: بثالثة
  .الَكّرات: ومجعها

  
  
  
  
 

  .انظرها  .مؤنث الكّر :الٕكرّٔة      

  .الكّرات: واجلمع
طائر أغرب اللـون، طويـل   : عربية :انالَكٔرٔو      

  .املنقار، أنواعه عشرة
النوم، : يزعم العرب أنه اشتق امسه من الَكَرى

  .ألنه ال ينام
  .COURLIS:وامسه يف الفرنسية
  .CURLEW:ويف اإلنكليزية

  .انظرها. كالكروة :الَكرو      
اشترى كروزين قّداحات، : يقولون: الْكرٓوز
عشر دستات لبعض األصـناف  : grose:من الفرنسية

  .دسة لغريها ١٢و
  .الكروزات: ومجعوه على

  .ست كروزة: انظر :ٕسّت ْكروزه      
وتلفظ زايها ظاء دون إخراج اللسان  :الَكّرؤزة      
  .فيها

العجلـة  : مبعـىن  CARROZZA: من اإليطالية
  .طريق هذه املركبات: واملركبة والعربة، وجمازًا

  .زاتالكّرو: واجلمع
: الَكّروسـة، ومجعـوهعلى  : وقد يلفظوـا 

  .الكرّّوسات
وأول طريق عريض يف حلب أنشـئ لسـري   

درب : ومسوه -انظرهـا   –املركبات هو طريق اخلندق 
  .الكّروزة أو درب العربانة

  .الكروزة قبلها: انظر :الكّروسة      
  .أحد أرسان أصائل اخليل :الْكروش      
  .فّعول للتلطيف من الكرش بنوا على :الَكّروش      

  .ناَهنا على كّروشك َه: يقولون
  معدن : CARUME: من اللغات األوربية: الْكٓروم      



٣٤٨ 
 

ي مييل إىل البياض، صلب ال يصـدأ يسـتعمل   درما
بنطاق واسع يف بعض السبائك، ويف تصفيح بعـض  

  .املعادن، كما تستعمل بعض مركباته يف الصباغة
  .الُكروم: »الوسيط«ومساه 

ــترٓوالْك       ــة :مي ــات األوروبي ــن اللغ : م
CHROMITE :   معدن خليط من الكـروم واحلديـد

  .واألوكسجني يوجد يف الطبيعة كتًال
  .الُكروميت: »الوسيط«ومساه 

االسم : الَكرَوة: والَكرو، من العربية :ةالَكرۤو      
  .آجره إياها: من أكراه الدار

  .الكراويت: انظر :الَكٔرِويت      
أو الكرّيـات البـيض،    :الُكرّيات البيضـاء       

القضـاء  : حجريات تسبح يف الدم، مهمتها الرئيسية
على اجلراثيم الساحبة يف الدم، وحيوي الدم منـها يف  

  .امليليمتر الواحد حنو سبعة آالف ُكرّية
 ١٧وس ١٥٥ص ١٥وس ٤٢١ص ١٣س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .٨٨ص ١٨وس ٣٢٤ص

أو الكريـات احلمـر،    :رّيات احلمـراء الُك      
حجريات تسبح يف الدم من ذوات النواة، وظيفتـها  
الرئيسية محل األكسيجني من الرئة إىل مجيع أجـزاء  
اجلسم بواسطة الدم، وهي تعيش بضعة أسـابيع مث  
تنقسم وتتفّتت، نسبتها إىل الكريات البيض نسـبة  

أو ) ٤(، يف امليليمتر املكعب من الدم حنو ١إىل ٥٠٠
  .ماليني منها فيه) ٥(

نسيج خيطه : CREPE: من الفرنسية :ريبالْك      
  .حريري ومربوم

  :والكريب أنواع، منها
كريب درا، وكريب ماروكـان، وكريـب   

  .ساتان، وكريب جورجيت
  من قرى حلب يف جبل مسعان، من : كرحيه      

  
  

بيوت الرهبان، كما يـرى األب  : كورحۤا: األرامية
  .١٩١ص ٣٨س: املشرق أرملة يف

االعتمـاد  : CRÉDIT: من الفرنسية :الْكرۤيدي      
  .التجاري

أطلقوها يف الربغل املطبوخ  :الربٓغل الكّرۤيدي      
  .مبرق اللحم دون اللحم نسبة إىل الكرد

جتو كريزة قوية، أاملرضان : يقولون: الْكِريَزة      
  .زمةعن اليونانية مبعىن األ CRISA: من اإليطالية

  .CRISE: ويف الفرنسية
كريـزة سياسـية   ]: من تعبريام احلديثـة [

  .واجتماعية وعائلية واقتصادية وصحية
البّلـور  : CRISTAL: من الفرنسية :الْكريسٔتال      

احلجري تتخذ منه األواين النفيسـة وبعـض أدوات   
  .الزينة

من قرى حلـب يف املعـرة، مـن     :ةۤتْنْكريس      
األكولة، الضخمة البطن، كمـا  : نتٓاَكْرس: األرامية

  .٨٢ص: حلبيرى األب شلحت 
  .شّم: بنوا على فّعيل من كرف مبعىن :يفالَكّر      
  .انظرها

الزملة بكون عّريف وَكّريـف  ]: من أمثاهلم[
الرجل املستكمل صفات الرجولة : يريدون(وصّريف 

عارفًا بدقائق األمور ويشم أخبار : والشبابلكية يكون
  ).قبل وقوعها ويكون كرميًا احلوادث

الّرفش، اَملـّر،  : كؤرك: من التركية :الْكرۤيك      
املسحاة، اآللة اليت جترف التراب ودقيـق احلجـر   

  ...والفحم والطني و
  .الكريكات:وجيمعوا على

 -انظرهـا   –ويف احلفر يسـتعملون القزمـة   
  .وجيرفون بالكريك
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القشدة، وجمازًا : CREME: من الفرنسية :الْكۤرمي      
  .أطلقوه على الطالء الذي يلني البشرة

دهن األوضة بلون كـرمي،  : يقولون :الْكرۤيم      
اللون األصفر الفاتح، وهو لـون القشـدة   : يريدون

  .CREME: املتقدم ذكرها واليت امسها بالفرنسية
السخّي، الصفوح، من كـل  : عربية :الَكِرمي      
  .هأحسن: شيء

ام والكرماء، وهم سّكنوا األول الِكر: واجلمع
  .ورّدوا وقصروا الثاين

  .الَكرمية، وهم أمالوا: ومؤنثه
  .الكرميات: واجلمع

الالئـق  : واستمد األتراك كرميانـه مبعـىن  
  .بالكرمي، واهللا كرمي

قرآن كرمي، وهـم اسـتمدوا   : وقال األتراك
  .منهم

ن الِكـرام، كـرمي أهللا، أو أهللا   بياا: ويقولون
  .كرمي ورحيم

وتستعمله (الكرمي إذا وعد وىف ]: من أمثاهلم[
  .الكرمي ما عليه َحَرج). األوردية بلفظه العريب هذا

فالن كرمي لكن من مـال  ]: من كمام[
  ).وهو من كمات جند أيضًا(غريو 

  .العفو من ِشَيم الِكرام]: من حكمهم[
  . من األمساء احلسىن :الَكِرمي      

، وقد يـوجزون  عبد الكرمي: ومسوا ذكورهم
  .كرمي: فيقولون

كرٓمو، وقد جياريهم : واألكراد مسوا ذكورهم
  .احللبيون

رّب يّسر وال تعّسر : ويف مطلع جزء ألف باء
يا ! يا كرمي! رب ّمتم وكّمل يا فّتاح يا رّزاق يا عليم

  .أهللا
  
  
 

سـاحالب،  ]: وينادي بّيـاع السـحلب  [
  !.ياكرمي

  ).الزبائن: أي(ياكرمي تبعنت ]: وينادي غريه[
أن يتربعـوا  ] من عـادام [ :َكِرمي األعراس      

أبـو  : للطّبال يف العرس مببلغ وهو يتناوله منهم قائًال
كنيجان لرية ذهب، مث يضرب بطبله ضربات متوالية 

مخس جميديات : لإلشادة بكرمه، احلاج قّدور امللّيس
  .مب ببم مب

وهذه التربعات كلها كـرم مصـطنع، إذ   
  .يدي بربغود كبرييفكون كل جم

: هالرّجال بفرد كرمية، يريدون: يقولون :َكِرۤمية      
  .بعني واحدة

هالبنت كرمية نوري بك، يريدون : ويقولون
  .ابنته، وقد يريدون أخته
  .الكرميات: ومجعوه على

فالن بفـرد  : يقول متنّدرهم]: من تندرهم[
  . َبخيلة
: ةمن قرى حلب يف الباب، من األرامي :كرين      

األكداس، كما يـرى األب أرملـة يف   : كرين مبعىن
  .١٩١ص ٣٨س: املشرق
  .فعيل مبعىن املفعول: عربية :الَكريه      
كّز على اسنۤانٓو من أملـو، مـن   : يقولون :َكّز      
ضـّيقه، وهـم   ): ال كّز عليـه (كّز الشيء : العربية

  .ضغط على الشيء: يستعملوا مبعىن
  .للمطاوعةه انكّز علي: وبنوا منها
  .تكزكز: كزكز، ومطاوعها: وبنوا منها

شاف يف خابيت الطّباخ صرصر : يقولون: َكّز      
  .كّز انقبض: كّزت نفسو، عربية

قّزته نفسي وقّزت عليـه  : ويدانيها يف العربية
  .عافته وأبته: نفسي
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نفسو كّزة، ووچـوَكّز، وطعمتـو   : يقولون
  .َكّزة، وفالن َكّز

ون أناملهم يف فم الطفل لـدى أن  يدّس :ٕكزّۤة      
  .يغرونه على أن يعّضها ،كّزة: تنبت أسنانه قائلني

ويغرون الكبش على النطاح بوضعهم كفهم 
  .كّزة، يغرونه على النطاح: أمام رأسه قائلني

َكّزاب أو كّذاب، : من التركية :ٔمْيت الكّزاب      
ماء الفضة، أي املـائع  : زآب مبعىنتي: عن الفارسية

عادن األخـرى،  ذي يصفي الفّضة مما دخلها من املال
  .يستعمله الصاغة

  .والكّزاب هو حامض النتريك
ويستعملون ميت الكّزاب أيضـًا يف قصـر   

  .ألوان النسيج
وقول بعضهم إنه مسـي بالكـّذاب أصـله    
اجلّذاب ألنه إذا ترك يف وعائه مفتوحًا طار وجذبتـه  

فارسـي  هذا ال صحة له يف تعليل امسـه ال  ،احلرارة
  .األصل
هاملفتوق املّدعي حكيو بكزبر : يقولون :َكزَبر      

يبعث على القشعريرة الـيت تبـدو   : اجلسد، يريدون
  .بنتوءات مبعثها اضطراب األعصاب

  .انظرها  .بنوها فعًال من الكزبرة

  .تكزبر للمطاوعة: وبنوا منها
ـ البن سيّده » املخصَّص«يف  :الٕكزَبٔرة        ١٦جـ

  .»من األبازير معروفة: َكزَبرة والُكزُبرةال«: ١٨١ص
. الُكسُبرة والُكسـَبرة : تقول أيضًا: والعربية

  :١١٧ص ١جـ: »النهر«ومساها الغّزي يف 

  .الَقسبور: وهلجة تطوان تسميها
  . وورد ذكرها يف آثار مصر القدمية

  
 
  
  
  

  .كسربو: ويف السومرية
: كوزَبرتـٓا، ويف الكلدانيـة  : ويف السريانية

  .رَتاكوزَب
  .ُكزَبَرة: ويف التركية عن العربية

رش علـى  : كزبرلو، يريـدون : وبنوا منها
للي زعتر تللك لـو  كزبرت : طعامه مدقوقها، ومنها

  .للكمتشمشين عّنبت 
: وبنوا منها كزبر اجلسد املتقدمة، ومطاوعه

  .تكزبر
  .٣٣٩ص ٨٩س: انظر املقتطف

ورائحتها وهي خضراء كريهة، لذا يسـميها  
  .الشبيه بالبق: ن مبا معناهالفرنسيو

  .وأنواع الكزبرة عشرة كلها هاضم ومقوِّ
وتدق الكزبرة اليابسة وتسـتعمل تـابًال يف   
كثري من الطعام كالسمك األسـود والكّبـة النّيـة    
واملعالق، وتقلى بالزيت للربغل بسبانخ والفاصولية 

  .والفولية، وهي من عناصر الزعتر
  .لدى كبسه وحتشى يف قلب الباجنان التاديف

: يقولون ملن يتشدد يف الدين :الشيخ الكزبري      
أش صرت للي الشيخ الكزبري؟ وهو شيخ زاهـد  

  .م١٩حليب عاش يف القرن 
  .الكسدرة: انظر :الَكْزٕدرّٔة      
كزكز على اسنانو، بنوا على : يقولون: كزكز      

  .انظرها  .فعفع من كز

  .تكزكز مطاوعًا له: وبنوا
النظـارات  : كوْزلـك : من التركية :ٕكْزٓلكال      

  .توضع على العني
  .الكزلكجي: ومسوا بائعه

  .ويثبت الكزلك على األذنني
  .ثبتوه فوق األنف ١٣وأخريًا يف القرن 

وتفننت املعامل يف إطاره فاختذوه من املعادن 
  الرخيصةوالغالية ومن اجللد والقرن والباغة، مث تفننوا 
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  .ّم كزالك ال إطار هلايف شكله اهلندسي، وَث
  .الكزالك: ومجعوا الكزلك على

» كـذلك اهللا «ويزعم املتندر أن غبّيًا قـرأ  
وسألوه عن منرة . كْزلك اهللا: الواردة يف القرآن قرأها

  .كزلك اهللا
ويف مدينة تريفيزو بإيطالية صـورة يرجـع   

م متثل قسيسًا يقرأ والنّظـارة  ١٣٥٢تارخيها إىل سنة 
  .بأذنيهعلى عينيه معلقة 

  : وللسيوطي قصيدة يف نظارته، منها قوله
  كانت عيوين من فوق خّدي 

  واليوم أضحت من فوق أنفي        
  ]:من شعرهم[

  .يا مقرتعًا كزلك بلونني من عهد َكَركوز
  .٥٩٦ص ٣١س: انظر اهلالل

ضرب من النسيج : َكِزي: من التركية :ةالكۤز      
  .احلريري

  .سألب: كسا يكسو :َكَسى      
  .بكِسي: وهم قالوا يف مضارعه

  .انكسى للمطاوعة: وبنوا منه
  .الكساء: ٩٠١و ٨٧٢ص ١٧س: انظر جملة الرسالة

كساه صواب زّتو عاألرض، : يقولون: َكَسى      
هون بوجعك هون ما بوجعـك،  : ونازل فيه َكِسي

  . ضربه به: كساه بالسيف: عربية
: الكـسء، وهـم قـالوا   : ومصدره العريب

  .الكسي
صيغة املبالغة مـن كسـب   : عربية :الَكّساب      
  .كسب: انظر  ).العربية(

  .فالن كّساب وّهاب: يقولون
الُكسـب  : أو الْكسابة، حتريـف  :الْكسۤابْية      

طلقوها على ثفـل  عصارة الدهن، وهم أ): العربية(
تخذ طعامًا ميّد بشيء مما عصر السمسم بعد عصره ي

تـت  الوة الطحينية تفّلى باحلمنه من الشريج، وقد حي
 .ومتزج معه

: يف الكالم على السمسم» تذكرة داود«ويف 
  .»وثفله الُكسب... وقد يعصر باملعاصري«

مـا  : الِكسبة والَكسيبة: عاجم العربيةويف امل
  .اكُتسب

  .ويرى دوزي أا من ُكسَپه الفارسية
  .ُكسَپج: ويف التركية

: ٨٤ص  ١جـ: »وثائق تارخيية عن حلب«ويف 

  .»غروش ٣ة يبقية  الكسأو«
كّال سـريج يـا   ]: وينادي بياع الْكسابية[

  .حلوة عالّدواق
  .الروح أغلى مالكسابية]: ويقول املتندر[
  .إلو هيبة متل  بّياع الكسابة]: من كمام[

  .انظرها  .مصدر كسد :الَكساد      

  .انظرها  .صيغة املبالغة من كسر: الكّسار      

وغالـب  . حلطـب كّسـار ا : من صنائهم
  .كّساري احلطب أكراد
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

أطلقوها على اآللة اليت تكسر، ومنها  :الَكّسارة      
  .كّسارة الفستق، وكّسارة احلجر

: ب الشـيء َكَسب يكِس: من العربية :ٕكۤسب      
  .عم ٕبكَسب: رحبه، وهم قالوا يف مضارعه

  .انكسب للمطاوعة: وبنوا منها
وا منها الصفة املشـبهة علـى فعـالن    وبن
  .الَكساب واملكسب وكّسب:انظر. وفعالنة

بكسـب مـن   : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .عرق جبينو

اكسـاب   اكساب الصالة عالنيب،: ويقولون
  .يكسب الفرصة حسنتو، كسبنا الدعوى، بّدو

خّلينا نكسـبك عالعشـا   ]: من جمامالم[
 .اليوم
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سب وبتـربح  بتك: وينادي واعظ األسواق
  .لي تصّلي عالنيباليا

أناله إياه، جعله : كّسبه الشيَء: عربية :َكّسب      
  .يكسبه
من كسب  على  بنوا الصفة املشبهة :الَكْسبان      

  .النةالفع: فعالن، ومؤنثه
أطلقوها على ثفل حب القطن وبزر  :الٕكسۤبة      

الكتان وبزر عني الشمس والزيتون وحنوهـا بعـد   
  .ما اكتسب): العربية(من الكسبة  .عصرها

منها ووهذه الكسبات منها ما يصلح للعلف، 
  .للسماد، ومنها للوقود

: َرهُكْسـتَ : أو اخلستّرا، من الفارسية :الٕكستّرا      
  .الرندج أو ضرب منه يف اصطالح النّجارين

 فالن منفنف وشغلو: يقولون]: اممن جماز[
ئبة فيه كأنه تعهـده  جملّو ال شا: عالكستّرا، يريدون

  .الرندج
نزلوا فيـه  : أو الَكسترمه، يقولون :الَكْسترما      

: من التركيـة  ،بامواسن بسكاكني خبناجرن كسترمه
  .التقطيع: كسديرمه

عم بضهج  كستك ساعتو: يقولون :الَكسَتك      
: كوسـَتك : فوق شالتو، من التركية عن الفارسـية 

  .داّبةالقيد، الغّل، السلسلة يف رجل ال
: الُكسـتيج مبعـىن  : وعّربتها العربية فقالت

  .السلسلة والِشكال
  .وعّرا بعضهم  بنوط الساعة

كستكو، يريـدون  : وبنوا من الكستك فعل
  .قّيده

  .ْتكستك للمطاوعة: وبنوا منه
  .الكوستوليت: انظر :الَكسَتليتا      
  عن : َكستاَنه: أو الكستنه، من التركية :الَكسَتنا      

  
  

: CASTANEA: عن الالتينيـة  KASTANON: اليونانية
شجر مثمر من أسرة البلوط يؤكل مثره مشويًا، وقد 
يستعمل مع القلوبات يف اخلاروف احملشي، كما قد 

  .يتخذ من لبابه املرّبى، ومثره غّين باملواد الغذائية
: ، ومصر تسميهانظرها  .أبو فرۤيۤوة: ويسمونه

  .أبو فروة
  .اه بلوطشال: األقالمكما يسميه محلة 
  .CHESTNUT: وامسه يف االنكليزية

  .CHATAIGNE: ويف الفرنسية
وموطن الكسـتنا األصـلي شـرقي ـر     
امليسيسييب، واآلن أوشك هناك أن ينقـرض ملـرض   

  .نبايت انتابه، وتبذل اجلهود النتشاله من هذا الوباء
  . وينمو الكستنا يف جنويب أوروبا ويف تركية

الغذاء الرئيسي ملعظم سكان وكانت الكستنا 
أوروبا من إغريق أو رومان، وظلت هكـذا حـىت   

  .زامحتها البطاطا
  .وخشب الكستنا متني جدًا ومثني

ومعظم ما جيلب منه إىل سورية هـو مـن   
  .إستنبول

  .٣٣٩ص ٨س: انظر املقتطف
  .٥٢٥ص ٣٦س: وجملة الكلمة      
  .٩٥ص ١١جـ: وكتاب اية األرب للنويري      

إينا شـي مـا بتشـوفو إال    ]: ألغازهممن [
  .بالشتا وفروتو من جّوا وعمرو ما لبسا وفروا  لّربا

قطعـه، ويف  : َكسح الشـيء : عربية :َكَسح      
قّلمه، قطـع مـن   : كسح الشجَر: اصطالح الزراعة

  .أغصانه ما ال خري فيه جتديدًا له
: والكّساح من صنعته الكسح، والشام تسميه

  .راْملزَۤبّٔ
  .ساحةالْكساح والْك: ه عندهمومصدر
  .انكسح للمطاوعة: وبنوا منه

» الفالحة األندلسية«وورد الكْسح يف كتاب 
 .البن العوام
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  .ويف الكلدانية مثلها ،ْكَسح: ويف السريانية
كسـح  . نائبنا كسح املوقف]: من جمازام[

  .بضاعتنا كسحت السوق كسح. ٕعدۤاه
  .مل تنفق: َكَسدت البضاعة: عربية :َكَسد      

  .انكسد  للمطاوعة: وبنوا منها
  .كساد وكسادلق: واستمدت التركية

واستمدت اليونانية من التركيـة الكسـاد   
  .KÉCATI: فقالت
مـا عنـدي   : أو الَكْزدّرة، يقولون :الَكْسٕدّرة      

الكسدّرة أو الكزدّرة مالشي اللـي عـم بتطلبـوا،    
د هلـا  ما عندي شيء منه حىت القليل، مل جن: يريدون

أي شيء  ،)العربية(» كالذّرة«أصًال، ولعلها حتريف 
  .قليل كالذّرة

  .انظرها  .مصدر كَسر: عربية :الَكْسر      

جزء الشيء، ومنـه يف اصـطالح   : والَكسر
  .الكسر العادي والكسر العشري: احلساب

  :تع قول أيب العالءوما أم
  مسا َنَفٌر  ضرَب اِملئَني، ومل أزل 

ـ  -حبمدك  -       ضـرب  الكسـر يُ  َلمث
  بالكسِر

  .تعلمت أوروبا الكسر من العرب: قيل
  .الُكسور، وهم سّكنوا :واجلمع

، ومنـه  واستعاروا الكسر يف معىن الـنقص 
  .عليه كسور نوم: قوهلم

  .الْكسور الْكسورات: وجيمعونه على
چفت كسر وفرداوّية كسر، أي تثىن : وقالوا
  .لتمأل باخلردق
سل  على أكمامه تر كّبود كسر، أي: وقالوا

  .اليدين وال مدخل هلا
أهل الصرماية السـودا  : أهل اجلّلوم: يقولون

  .والطربوش التومي والكّبود الكسر
  فصله، قطعه، : كسر الشيء: عربية :َكَسر      

أحلقـه  : نقضـها، احلـرفَ  : هزمه، الوصية: العدّو
: جناحيـه  مل ُيِقم وزنـه، الطـائرُ  : الكسرة، الِشعَر

ثناها، من  طْرفه أو : د الوقوع،  الوسادَةضمهما يري
  .صرفه: غّض منه شيئًا، فالنًا عن مراده: على طْرفه

كسر ميينـو،  : وهم استعملوا كسر أيضًا يف
أنا عم بتكّسـر أخـدين   : حنث، ويقولون: يريدون

: برد، أو صاير معي كسور الزم آخد قينا، ويقولون
  *.اجته يف سريك: عىنمباكسور على إمينك 

: يكِسر، وهم يقولـون : ضارعه يف العربيةوم
  .ٕبۤكسر وٕبٓكسر

  .انكسر، وهم رّدوا: ومطاوعه يف العربية
  .كّسر وتكّسر  وانكسر والكاسورة الكّسار والكسرية: انظر

َكَسران شـّر، ومل يسـمع هـذا    : ويقولون
  .املصدر يف العربية
كسر الشراب واللـنب والعـرق،   : ويقولون

  .مزجها باملاء: يريدون
كسر اجلبسة أو شخطا أو عّلمـا،  : ويقولون

  .دحبا: ولبنان تقول
كسر الرّمانة والتّفاحة والسفرجلة : ويقولون

  ....و
فطر وقلـل  : يريدون ،كسر الصفرا: يقولون

  .من حدة الصفراء عنده
  .هالتاجر طلع مكسور وعليه ديون: ويقولون
كسرلو إيـدو وإجـرو وضـلعو    : ويقولون

  .وراسو وضهرو وأنفو
  .أخد حقو مّنو كسر عضم: ولونويق

وبعض املصارعني يعمل عملية إزالة عظمـة  
  .األنف استعدادًا للكمات اخلصوم

 .كسر إيدو تيشحد عليها]: ومن كالمهم[
كسر امسو ونامو ومسعتو ومسعـة  : ويقولون

  .أهلو

                                                
 .احنرف إىل اليمني: أي - *
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كسر كلمتـو، وكسـر   ]: من استعارام[
  .عرضو، وكسر عينو، وكسر خباطرو

  .كسرة أو كسرية عطى خصمو: ويقولون
  .التكسر ّمتك حلدا: ويقولون

  .أكلة اللحوم منها: وكواسر الطري
السعد ملا جبي بكسر البـاب  ]: من أمثاهلم[
ياما اجلمـل كسـر    . وم العصفور كسورن. وبدخل
  ).أو كّسر(بّطيخ 

قـيم مكسـورَتك   ]: من زاجر الكـالم [
  ).يدك املدعو عليها أن تكسر :يريدون(

سور ال تاكل وصـحيح  مك]: من كمام[
أّول غزاتـو كسـر   . ال تكسر وكول  كول تتشبع

قامـت اْملَنّيلـة   . أكل اهلدّية وكسرالزبدّية. عصاتو
  .العلبة وخرقت القادوس تتتحوس كسر

ة الكسر أربع وعشـرين  سْن]: من كنايام[
السنة اليت يكون التوفيق حليفها يراها : يريدون(شهر 

. و كسـر عضـم  أخد احلوش مّن). صاحبها طويلة
  .كسرنا الدف وعّدينا عن الغنۤا

ما جبي إال : فالن متل اجلوز]: من تشبيهام[
  .بالكسر

البضرب األرض بالعصاي ]: من اعتقادهم[
مـن شـهر    ١٢يف متام الساعة . ر روس اجلانبكٓس

  .حزيران بكسروا شي قنينة تينكسر الشرطول السنة
املرآة مبالغة يف كسر، وكّسرت : عربية :كّسر      

: فارتّد، وكّسر الكلمـة : وحنوها النور فتكّسر، أي
  .غّير بناءها األصلي
هّون عليه : كّسر عليه، يريدون: وهم زادوا

  .انظر كسر والكّسار  .املصيبة

  كّلو : ينادي  بّياع اجلبس]: من نداء باعتهم[
  
  
  

كّله أمحر وطّيـب وأقـيم الربهـان    : بكسرو، يريد
  .احلّسي

فّخار يكّسـر بعضـو، أو   ]: من كمام[
بلبق لو على بردو وجوعو العصاي .... بطّيخ يكّسر

  .تكّسرلو ضلوعو
: يريدون(اهللا يكّثر من أمثالو ]: من توريام[
  ).يكّسر

  .ياما اجلمل كّسر بّطيخ]: من أمثاهلم[
كسرة إليـدو ان  ]: من دعائهم على فالن[

  .شااهللا
بستاين أعور رايـه علـى   ]: من نوادرهم[

و، عّدى على جّبانة السنابلة وشاف شب عـم  بستان
يا يوم، نزل من على ! يا أمي: ببكي على قرب وبصيح

: جحشو وأجا يكّسر عليه، التفت الشب وقال لـو 
منو بّدو يطّلع علينا بعد موت أمي يا عّمو حج أعور 

منو بّدو يسقي تينة بيتنا  يا عّمو حج أعـور  ! أفندي
  !....أفندي

ك واحلاق تينة أمك عيف  عني عّم: قال لو
  .ينعل أبوك على أمك

: ِكسرى، عن الفارسـية : من العربية :ٕكسٔرى      
اسم ملكني من ملوك الفـرس مـن بـين    : خسرو

الـنفس  : امللقب بأنو شـروان أي : ساسان، أوهلما
  .املنصور: امللقب بأْبْرِويز أي: اخلالدة، وثانيهما

احلركة  :عربية: من مفردات الثاقفني :الَكسٔرة      
اليت هي نصف الياء، مسيت بالكسـرة ألن الفـك   

  .يرتل إىل األسفل لدى تلفظها: السفلي ينكسر أي
  .ِ -: ورمسوها خطًا مائًال حتت احلرف

  .انظرها  .اخلفضة: ويسموا أيضًا

 .وكسر اهلاء، أي واِهللا]: ويقولون يف أميام[
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جْعل الكسرة فتحة : ومن قواعد هلجة حلب
ّديق وِقّديس وِشـّرير وِبّطـيخ وِقنـديل    ِص: يف حنو

  ...َصّديق و: وِبرميل، فيقولون
جعل كسرة أول حرف : ومن قواعدها أيضًا

: ِكتاب وِحساب وِسباع، فيقولـون : سكونًا يف حنو
  ....ْكتاب و

جعل كسرة أول حـرف  : ومن قواعدها أيضًا
ِعْلم وِشرب وِتْبر وِرزق مما تالها سـكون،  : رّدة يف حنو

  ...ٕعلم و: نفيقولو
  :ومن أمتع ما جاء يف األدب العريب

  !يا ساكنًا قليب املعّنى 
  وليس فيه سواك ثاين      
  كسرت قليب؟ ألي معىن

  وما التقى فيه ساكنان      
: عطاه كسرة أو كسرية، يريدون: يقولون :ةالكسٔر      

شـأن القـط   : أعطاه فرصة موقتة يتظاهر فيها باملغلوبية
  .ضد نصر: سروالفار، بنوها من ك

ـ أطلقوها علـى احلطاطـة احلرير   :الٕكسرواۤنة       ة ي
  :املقصبة، ويف تسميتها بالكسروانة مذهبان

من أقضـية  : أا كانت تلبس يف كسروان -١
  .دهعبلبنان، وهو مذهب  نست

أا من ُخسروان الفارسية مبعىن امللكـي،   -٢
ة، احلرير الرقيق احلسن الصـنع : اُخلسرواين: ويف العربية

 .وهو منسوب إىل األكاسرة
 .*اخلسروان يف شعر الفرزدق وذي الرّمة ورد

الـديباج  : ومسوا شـعر أيب متـام والبحتـري   
  .اخلسرواين

كسـفو قـّدام اجلماعـة،    : يقولون :َكَسف      
أو  كسـف اهللا الّشـمسَ  : أخجله، عربية: يريدون

                                                
  :قال الفرزدق - *

  لبسن الفرند الخسرواني دونه
  مشاعر من خز العراق المفوف

  :وقال ذو الرمة
  ثنهكأن الفرند الخسرواني ل

  بأعطاف أنقاء العقوق العوانك

: خفضه ونكّسه، الشـيءَ : حجبهما، بصَره: القمَر
جعله سّيئ احلال مهمومًا : حلزُن وغُريهغّطاه، كسفه ا

  .هزيًال
  .انكسف للمطاوعة: وبنوا منها

  .سوء احلال واحلزن: ُكَشْفَتن: ويف الفارسية
  .الكسوف: انظر

من مفردات البدو مبعىن صّنة املاعز،  :الَكْسك      
  .السّيئ: َكسيك: من التركية

د طعام املغرب السائ: أو املغربّية :الَكسكسون      
  :يتخذ كمايلي

يفتل الربغل ذو احلبة الدقيقة مـع الطحـني   
واملاء يف اللقن فتكرب حبته، مث يوضـع يف مصـفاة   
وحتتها قدر يغلي فيه املاء فينضجه خباره، مث يضـاف  
إليه مسلوق حلم البقر بعظمه ويضاف إليـه تابـل   

هذا يف مشال إفريفية، أما يف حلب فتدهنـه  : حّريف
إليـه مسـلوق البصـل     بالسمن العريب وتضيف 

  .واحلّمص
ويشرقون معه رايب اللنب أو مرق املخلل أو 

  .السّماقية بلحمة، أو يطبخون جبانبه السودا
  .وبريوت تضيف إليه مسلوق حلم الدجاج

والشام كحلب إال أن حبة الكسكسون أنعم 
  .من حلب

  . ويتخذون مريسة القمردين مشروقًا جبانبه
 :ب وقالـت اإلسبانية مـن املغـر   هواستمدت

ALCUZCUZ.  
اسم باملغرب : كسكسو :»تذكرة داود«ويف 

  .ملا يرّطب من الدقيق بنحو السمن ويفتل مستديرًا
مطالع «يف : ٥٧ص» املوسوعة التيمورية«ويف 

أبيـات للمعمـار فيهـا     ٥٩ - ٥٨ص ٢جـ» البدور
وأصل الكلمة سكسو، ولعلها بربرية مث .. الكسكسي

: زالـوا يقولـون   عربت إىل كسكسو، واملغاربة ما
يف  لـها هن أاروسكسو، إال أم يف البالد املشرقية جي

يف مناقب أيب يعزى » املعّزى«ويف . كسكسو: قوهلم
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يخ يطحن ويكسكس إخل، فكان الش«: ٨صيف التاريخ 
  .»أي اشتقوا منه فعًال

ة كسكسو بل أصل الكلمة يف الرببري: أقول
لنون الفتات، ذيلوه بـا  كما حدثوين يف رباط مبعىن

  .الليمون: فقالوا -انظرها  –الليمو  اكما ذيلو
: »تكملة املعاجم العربيـة «ونقل دوزي يف 

أطعمـه  : يف املنـام، فقـال  ) صلعم(فرأيت النيب «
ن أبـو  ابالنون، وك: يقوله هكذا: الكسكسون، قال

القاسم يقول فيه كذلك وخيالف  الناس يف حـذف  
فـظ  ل عـن ال أعدل : النون من هذا االسم، ويقول

  .»)صلعم(رسول اهللا 
: شارح القـاموس : وجاء يف ترمجة الزبيدي

وكان جيتمع  عنده القـراء واملنشـدون والـزّوار    
واحلضار  فيعّد هلم أطعمة وثريدًا  وألوانـًا أخـرى   

  .قهوةكالكسكسو والشرابات وال
  .الكسكسي: مساه» الوسيط«و
  .الُكسُكس: مساه» الرائد«و

قوسـقوس   قوسـقوس أو : وامسه يف التركية
  .پالوي
افتكر حالو أٔضـم وهـّوه   : ولونيق :ۤكْسكٓلو      
: من الفرنسية: لو، يريدون أنه نكرة ال شأن لهكسك

QUEST-CE QUE َمن هو؟: مبعىن:  
» لـه «فهي » لو«استفهام استنكاري، أما 

  ).العربية(
: أو الكاسكيت، من الفرنسـية  :الكسكۤيت      

CASQUETTE ،  لغـريب ضرب من لبـاس الـرأس ا :
  .القبعة: اإلفرنسية  QASQUEتصغري

قرعا وإال كسكيت وأعرج ]: من كمام[
  .وراكب بسكليت

موسي كسـكني، مـن   : يقولون :الَكسكني      
  .القاطع، املشحوذ: التركية

 

دون هالقرن الفالفلة كسكني، يري: لونويقو
  .جماز من القاطع: أّنه حّريف

 َكِسـل : عربيـة وهيّۤه كْسۤلت، من ال :ٕكۤسل      
  .فتر وتواىن عما  الينبغي  الّتواين فيه: َكَسًال

. الَكَسل ما بطعمي عسـل ]: من حكمهم[
  .ْتراب العمل وال زعفران الَكَسل

الصفة املشبهة من َكِسـل،  : عربية :الَكسالن      
  .الكسالنني: وجيمعونه على

: ى، وهـم  يقولـون  الكسَل: ومؤنثه العريب
  .الكسالنة

  .الكسالنات: نة عندهمومجع الكسال
. الكسالن عند اَحلَسنة بنام]: من كمام[

: يف الليلة الغيمانة بتفرح الكسالنة بتنام بتنام وبتقول
: الدنيا لّسا  بكريانة وبتاكل قّفورة خبـز وبتقـول  

  .لّساين جوعانة
اهليئة، الشـكل،  : َكْسم: من التركية :الَكسم      

  .الطراز، الزّي
إـا مـن   : چليب إذ قـال  وأخطأ الدكتور

نية، وقع فيهـا حـذف وتقـدمي    االكلد» إسكيم«
ة كسم وإين أستبعد أن تكون كلم: ، مث قالوتأخري

  .من التركية اليت مبعىن القطع
كسملي، يريدون ذا اهليئة اليت يقبلها : وقالوا

  .الذوق
  .الكامسلي: وقد حيرفون الكسملي إىل
بياخـد  هاخلّياط : وبنوا منه على فّعل فقالوا

  .املوضة وبكّسما أكتر
  .تكّسم للمطاوعة :وبنوا من كّسم

وابن هاخلّيـاط  : كما بنوا على فوعل فقالوا
بطالع هالبدلة مكومسة أكتر، وهالكومسة مـا حـدا   

  .جباري فّيا
 .تكوسم للمطاوعة: وبنوا من كوسم



٣٥٧ 
 

واألزياء هلا أزمان وأوطان، منـها العـرب   
. طويل والتم الزغريبستحسنوا العيون الكبار والعنق ال

وتعا هّلق إذا كنت  رّسام وارمسن مع بعض وبعـدا  
  .تعا وشوشين

كو برتع كسمك، كو ]: من ألفاظ التحقري[
: بساوي هيك وهيك بكسمو، هـادا آالي كسـم  

  ).تعبري تركي مبعىن سخرية الزي أو هزء اهليئة(
هادا غاوي وكل لبسو مكّسم : يقولون :َكّسم      

  .الكسم املتقدمة نلقندرتو، بنوها م من لفتو لكّبودو
  .انظرها

  .تكّسم للمطاوعة: وبنوا منها
اسم أرض قرب مستشفى الرمضانية  :الَكسَمه      

ملفى البغاء السّري، ميضي أهل  كانت كرمًا وكانت
هم بحشرذمة تضم العشرة من الشبان تص لق مثًالقر

ـ  اب َبغّية أربعينّية ومعهم بّطام، مث يسمع م أهل ب
رة وإيثار احلـّي علـى احلـّي،    النريب ويا غرية النع

  .وبتنسحب اخلناجر والشربّيات، والقوّي يهيمن
: ومسيت هذه األرض بالكسمه من التركيـة 

  .مقلع األحجار، القطعة: كسمه
: جانا أرمغان من عنتـاب أ: يقولون :الَكسَمه      

ملنب وكعاب الغزالة وكسمه، تركيـة   بصطيق وجق
ويات اففة تقطـع، لـذا   لمن هذه احلمبعىن ضرب 

مسوها الكسمه، وتتخذ من مغلـي عصـري العنـب    
القيسي املكثف يضاف إليه حب القرنفل احلّريـف،  
كما يضاف إليه قلب اجلوز مفتتًا، مث يصب يف إناء 

  .ه كيليكيةملوجيفف فيقطع، وتع
اجلـنب  : حتريف كْسِميك التركيـة  :الَكسۤنك      

  .ليب ويكبس يف اجلراراملفتت يتخذ من احل
والفرق بني الكسنك وجنب الضرف أن جنب 

  .الضرف من القريشة ال من احلليب
  
 

: مصدر كسفت الشـمس : عربية :الُكسوف      
بت ارًا حليلولة القمر بني نورها وبني األرض، احتج

أظلم حليلولـة األرض بـني نـور    : وكسف القمر
  .الشمس وبينه

شـمس،  والعربية تسـتعمل الكسـوف لل  
  .وتستعمل اخلسوف للقمر

يزعمون يف كسوف القمر ]: من اعتقادهم[
أنه بلعه حوت، فيخوفونه بقرع الطناجر واَهلَونات أو 
بإطالق النار، وتعا معي  هديك السـاعة وشـوف   

  .احلماس على أشد ما يكون على قمٓرن
  .كسلى: امرأة كسول: عربية :الَكسول      
: الُكسـوة والِكسـوة  : من العربية: الٕكسۤوة      
  .اللباس

  .اتعلى الكسو وجيمعوا
  .كُسوت: ويف العربية

عادة جاهلية، وظلت معموًال : ٕكسۤوة الكعۤبة      
  .ا يف اإلسالم

وملا اصطنعت شجرة الدر احملمـل حلمـل   
كسوة الكعبة صار من بعدها إرسال الكسوة باحململ 

  .عادة
  .وكانت تنسجها يف أنوال خرنفيش يف مصر

اسّنت احململ امللك الصاحل جنم الـدين  : يلوق
  .بن أيوبا

والكسوة تتألف من عدة قطع كـبرية مـن   
النسيج األسود احلريري تزن يف مجلتها حنو الطن من 
احلرير املطرز بأسالك الفضـة والـذهب واحملّلـى    
نسيجها بكتابة آيات من القرآن تقاطعها الكلمـات  

يـا  «، »ا سبحاني«، »يا مّنان«، »يا حّنان«: اآلتية
  .»دّيان

وكانت احلكومة العثمانية تسّير احململ مـن  
الشام مبوكب يرأسه باشا وتصدح املوسيقا النحاسية 

 .أمامه
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وحممل مصر كـان يعمـل كمـا يعمـل     
ـ   راس احلـرم  العثمانيون الكسوة القدمية جيزئهـا ح

  .ها احلجاج للتربك اويبيعوا قطعًا يشتري
  .وة البيت احلرامكس: انظر املوسوعة امليسرة

أو الْكسيبية، أطلقوها علـى ثفـل    :الْكسۤيۤبة      
السمسم بعد عصره يؤكل بإضافة شيء من سريجه 

ـ   ،إليه الوة الطحينيـة  وقد يضيفون إليه فتـات احل
دقمـاق  : -كما يقولون  –أو  ويتخذون منه قضيبًا

  .زب القاضي
ُكْسَبه وكوسَبه، وهي من : واألتراك يسموا

أو  ،مصدر كسب: واحدة الَكسب: الَكسبة: العربية
اسم مبعىن الكسـب ألـا تكسـب    : من الِكسبة

  .باالنتفاع ا وال تطرح
  .الكسبة: انظر

  .اُملقعد: عربية: الَكسيح      
  .٣٠٣ص ١٢س: انظر املقتطف

  .الكسرة: انظر  .أو الكسرة :الْكسۤرية      

بيـت كسـيف ووّچ   : يقولـون  :الَكسيف      
احلقري والقبيح، وهـي حتريـف   : يدونكسيف، ير

العابس من الناس، املهموم اهلزيل ): العربية(الكاسف 
عظيم : وم كاِسفزنًا، الذي تغّير لونه  جته، ويح

  .اهلول، شديد الّشر
: وعند عامة العراق وغريهم: »املنت«قال يف 

القبيح أو الذاهب الرونق وهو مـن ذاك  : الكسيف
  ).من الكاسف :أي(

  .الكَسفا: على ومجعوه
كسيلون بّيـاع  «]: من كمام[ الْكسۤيلون      
  .جّرهم إىل صيغته من الكسالن السجع» البيلون
كّش الطيور واجليج، وكـّش  : يقولون :َكّش      

طرده، أبعده، زجره، : كّشه: الدّبان والزنابيط، عربية
  .الطرد، السحب، اَجلّر: كش: عن الفارسية

  
  
 

  .َطَرد: KECHEL: ويف األرمنية
  .مبعىن طرد AKECH: ويف احلبشية

طّير، زجـر،  : َكش وأۤكش: ويف السريانية
  .طرد

  .طرد: ِكش أو ِقش: ويف التركية
  .الكشة: انظر

كش كش : وعندما يكّشون الدّبان يرددون
  .عفت أمك وحلقت مرَتك

  .كّشو لربّا: ويقولون
  .كش الشاه: ويقول العب الشطرنج

دّبـان،   عـم بكـشّ   فالن]: من كنايام[
تربك يف : اوتدعو اجلدة حلفيده. ال عمل له: يريدون

كّثر اهللا نسلك وأنـت  : ريدّش بالقصبة، تالعتبة وتك
اهم ختلي هلم فناء البيت وجتلس يف العتبـة،  حلبك إي

  .وإذ تقاتل أوالده زجرهم بقصبة طويلة يف يده
  .اللي جبي بالَتّح برو بالٕكّش]: من أمثاهلم[
كـّش  : بدال  ما تقول ال]: ممن كما[

    ويسود هذا املثـل التـهكمي   (اضربا اكسور إجرا 
يف سـورية ولبنـان والعـراق     -بلفظ يدانيـه   –

  ).وفلسطني
  .كّش يا دّبان أنا حبلة من موالنا

منكّشـا  : متل دّبانة الكلبة]: من تشبيهام[
  .من هون بتجي من هون

  ]: من أغانيهم[
        الزم أكّشو هالعصفور 

  وأخرب لو عّشو هالعصفور         
كّش النار، ومن شـوبو عـم   : يقولون :َكّش      

رّوح باملروحـة  : بكّش وّچو بالكّشاشة، عربيهـا 
حركها، بنوها من كّش املتقدمة مبعىن الطـرد  : الريح

  .والزجر، أي طرد اهلواء ليتحرك
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 وكان يعّلق يف سقف دكان احلّالق عارضـة 
احلّالق يشّدها حببل يف يده  من املقّوى وحنوه وأجري

  .ح صيفًافترّو
واليوم واليوم بنعمة العلم يرّوح بالكهربا، بل 

  .تكّيف احلرارة بالكهرباء
وكانت النساء تكّش بكشاشات صينية تفتح 

  .وتطبق
كش وچو فيين ليش أنا إبـن  : يقولون: َكّش      

طرد وزجر  استعملوها :مرتو؟ من كّش املتقدمة مبعىن
  .امشأز: عىنجمازًا مب
: كّش وبرك ساكت، يريدون: يقولون :َكّش      

ـ تقّبض وجتّمع ع هم لى نفسه، مل جند هلا أصًال، ولعل
الناصية أو خصـلة  ): العربية(بنوها فعًال من الٕكّشة 

 :الشعر يف بعض اللغات، أو بنوه مـن الكشـمش  
  .جّعد واالنطواءتجبامع ال -انظرها  –زبيب العنب 

ن مزارع حلب يف جبل مسعان، من م :ْكشارا      
، كمـا يـرى األب   التوفيق، النمّو: كشرٓا: األرامية
  .٦٤ص: حلب. شلحت

 -انظرها  –ة من كّش لبنوا على فّعا :ةالَكّشاۤش      
  . وأطلقوها على املروحة

  .الكّشاشات :واجلمع
من شـوبو عـم بكـّش وّچـو     : يقولون

ّشاشـة  بالكشاشة، وكانوا امللوك يكّشوا لن تنني بك
نطبق تعلى رمح، وهّلق عم جبي مالصني كشاشات ب

فتح، وملا أجا الكهربا صار كّشاشة عالكهربـا،  نوبت
  .وأحسن مّنا مكّيفة اهلوا

مصطلح حديث أطلقوه على مـن   :الَكّشاف      
  .انظرها  .ينتمي إىل الكشفّية

قمع : بانالُكشُت: من العربية املوّلدة :انالٕكْشْتب      
ّياط يف بنصره يدفع به اإلبرة بعد أن تستند يلبسه اخل

: مؤخرا على أخدود من أخاديده، عن الفارسـية 
مبعـىن الوقايـة   » بان«األصبع و: مبعىن» أنَكْشت«

  .والصيانة

ولدى مـزج  الكلمـتني يلفـظ الفـرس     
  .أنكشَتڤاَنه: أنكشَتوانه، ويلفظون الواو ڤاء فيقولون
 الْكشـۤاتبني : وجتمع حلب الكشتبان علـى 

  .والٕكْشتبانات
  .ومصر تسمي الكشتبان بالسني املهملة

ووضع للكشتبان بعضهم كلمة اِملدَسع، من 
  .دفعه، لكنها مل تستعمل): العربية(دسع الشيَء 

قّدو قّد الفستقة وإلو ألـف  ]: من ألغازهم[
  ).الكشتبان: (عني مبحلقة

يلبس العازف على القانون  :كْشتْبان القانوجني      
ّبابة أخدودًا معدنيًا ذا ناتئة من أعاله ينقـر  يف كل س

  .ا األوتار،ويسمى هذا بكشتبان القانوجني
أجريو صارلو عندو عشـرين  : يقولون :شَتعَك      

طـرده، مل  : سنة وكشتع لو وما عطاه شي، يريدون
 مـن كّشـه       » كشتع«جند هلا أصًال، و لعلهم بنوا 

  .انظرها.  ومن تّعى له -كش : انظر –
  .تكشتع لو مطاوعًا له: وبنوا

يف اعزاز، مـن  ]: من قرى حلب[ :ٕكْشْتعار      
طّير الُغّرة، كمـا يـرى األب   : طّير عورا: األرامية
  .٨٨ص: حلب  .شلحت

بدال (كش دعورٓا : ولعل صواا من: نقول
  .يطرد األعَمى:أي) اإلضافة

ويذكروا يف معرض االحتقار ألـا قليلـة   
  .ا يقدمون البيلوناخلري، وقصارى م

: وّچ وهيئة كشحا، يريدون: يقولون :الٕكۤشح      
أنه بشع، مل جند هلا أصًال، ولعلها حنت مـن كـّش   

 .»حقري«ومن  -انظرها  –وجهه 
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  .والكشع لغة هلم يف الكشح
بنـوه صـفة   (ولعل الكۤشح لغة يف الكۤشع 

كأنه مقلـوب الشـكع   ) العربية(مشبهة من الَكَشع 
  ).والغضب والتوجعمبعىن الضجر 

أش بتعمل املاْشطة بـالوّچ  ]: من كمام[
  .الكشح؟

كشـف  : كّشَر عن أنيابه: من العربية :َكّشر      
  .تنّمرله: فالن لفالن: عنها وأبداها، وجمازًا

  .مل يذكر كّشر» املنت«و
  .ْتكّشر للمطاوعة: وبنوا منه

املا ْبكشّۤر عن نآبو ما حـدا  ]: من حكمهم[
  .بستهآبو

  .كَشش: انظر: شكّش      

: واملؤنث -انظرها –لغة هلم يف الكشح  :الٕكۤشع      
  .الٕكشعا
كشف يكُشف كشفًا الشيَء : عربية :َكَشف      

: أظهره ورفع عنه ما يواريه، اهللا الغـمَّ : وعن الشيء
  .أزاله

  .ف أو بكۤشفبكٓش: ومضارعه عندهم
رفعنا ستارة بـني حـوش جارنـا    : يقولون

  .تنقطع الكشف وحوشنا
البس طربوش كشف، يريـدون  : ويقولون

  .غري مغطاة جدرانه بلّفة
 أهل الكشف ذهابًا منهم إىل: ولياءومسوا األ

  .أم يكشفون املغّيبات
دبة مكشـوفة،  گحيلة مكشوفة، و: يقولون

  .وعم بلعب عاملكشوف، كشف السّر
  .الكاشف: انظر  .لٓون كۤاۤشف: ويقولون

الكشف الطّبـي،  ]: يثةومن تعبريام احلد[
أجا كشف ماحملكمة يكشفوا عـاحلوش، وسـاووا   

  .كشف
  
  

  .الْكشوفة: عوا الَكشف علىومج
  .اهللا يكشف البال]: من دعائهم[

كشـفت  : واملرأة حني تدعو بابتهال تقول
وتكشـف عـن   (للك احلّالبات ال ترّدن خايبات 

حبق أمـوميت اسـتجب، ويف   : ثدييها، كأا تقول
اثيل النسـاء يبتـهلن إىل   متكثري من متاحف العامل 

آهلتهن بوضع أيديهن على أثدائهن املكشوفة، ومنها 
  ).متحف حلب

اليوم يوم أخد التار وكشـف  ]: من أمثاهلم[
  .العار

  ]: من أغانيهم[
  تعا تفّرج: كشفت على صدرها وقالت

  خمزن جديد انفتح وبضاعة افرجنية          
  .انظرها  .مبالغة يف كشف: عربية :كّشف      

  .تكّشف، وهم سّكنوا: مطاوعه العريب
وراه ُعور ُعور ومكشـفني  ]: ممن كما[

. د هرولةگاحلاضي شافين أرملة كّشف ور. ورحاجل
الغنمـة   كّشفىت. عمرو ما واحد يكّشف بني العزبان

: كّشفين، قالـت ال : مّرة عن ليتا وقالت ال املعزاية
  .أنيت طول عمرك ْمكشفة

: ينادي بّياع التوت الشامي]: من توريام[
  ).كّشفا: يريد(كالشفا ! كالشفا يا شامي

ّطاية بالعرس بتغّطي غامل متل]: من تشبيهام[
  ).مقعدا(راسا وبتكّشف عن 

على أجرة » كشفّية«وشع األتراك  :الكشفيّۤة      
كشف الطبيب على املريض، استعاروها من املصدر 

وقد يطلقوا على  -انظرها  –» كشف«الصناعي ملادة 
  .أجرة اإلشراف على كل عمل

 .الكشفّيات: ومجعوها على
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اصطالح حديث على املنظمة العاملية  :الكشفيّۤة      
اليت دف إىل تدريب الشباب والشابات على النظام 
  .والطاعة وحتمل املسؤولية وإسداء اخلري لعموم البشر

. الكّشـاف : والواحد ممن انتظم يف سلكهم
  .فّعال من كَشف الُغمم: لعربيةمن ا

  .انظر املوسوعة امليسرة

: ومسوا الفتاة املنتظمـة يف هـذا السـلك   
  .اُملرشَدة

  .املرشدات: واجلمع
 BADENأسس الكشفية اللورد اإلنكليـزي 

POWELL  وأول خميم كشـفي  ١٩٤١املتوىف سنة ،
  .١٩٠٧كان يف جزيرة  بروانس يف إنكلترا سنة 

  .ي يف سهل الزبداينوللعرب اآلن خمّيم دائم
عدد الفرق الكشـفية يف حمافظـة   : إحصاء

  .فرقة ٧٦هو ١٩٦٠حلب سنة 
  .كّشافًا ٢٧٧٦: وعدد كشافيها

  .واملرشدات ال يدخلن يف هذين اإلحصاءين
  .املرشدات: انظر

  .الكشاف: ٢٨٣ص ٢٢انظر جملة املشرق س

: كوْشك عن الفارسية: من التركية :الٕكْشك      
  .مساواة بناء البيت نعشبه رواق بارز 

  .الْكشوك والكشوكة: ومجعوه على
  .KIOSQUE: والكشك يف اللغات األوربية

الُظّلـة،  : ووضعوا للكشك الكلمات التالية
  .اَملرَقب، اَجلْوسق، ومل تُسد واحدة منها

: كّشكتأيا، يريـدون : فقالوا وبنوا منه الفعل
زدت يف املغاالة وارتفعت بـه ارتفـاع الكشـك،    

  .عن املستوى املعهود وخرجت
متل قتال القيقان عكْشك ]: من تشبيهام[

  ).قصري األمد: يريدون(بيت اجلريان 
طعام يتخذ من : َكْشك: من الفارسية :الٕكْشك      

  .دقيق الشعري أو القمح مطبوخني ميزجان باللنب
  
  

  
  

برغل احلنطة ينقـع يف  : ويف حلب وما إليها
ل ويضاف مع امللح إىل املاء الساخن، مث جيفف الربغ

اللنب الرائب، مث يصب يف أكياس من اخلام فيتسرب 
منه ماؤه شيئًا فشيئًا ويترك مدة حىت يتخمر، مث ينقل 
إىل اجلرار ويعّد لألكل مـع البقـدونس والزيـت    

  .واجلوز
ويصنع الكشك يف اخلريف مئونة للشـتاء،  

  .وهذا الكشك جيفف حىت يكون كاجلنب
  .١٤٣ص» لقحوفهز ا«وورد الكشك يف 

ما ميـرس  : َكشك: »تذكرته«وقال داود يف 
  .من مسلوق احلنطة أو الشعري

  .وذكره الزبيدي يف التاج مفتوح الكاف األوىل
ولعّل عربيته : ٨٥ص :»املوسوعة التيمورية«ويف 

  .»اَملضرية«
الكشك «: ويف األمثال العامية ألمحد تيمور باشا

وجيفف وحيفـظ   .طعام يعمل أقراصًا من اللنب والدقيق
  .»لوقت احلاجة
برغل ينقـع يف اللـنب   : الِكشك:»الرائد«ويف 

  .وخيّمر مث جيّفف ويفّت مث يطبخ
: ٧٤ص: »حكاية أيب القاسـم البغـدادي  «ويف 

  .»ك دق الكشكتدق«
ـ ]: من كمام[ ك راس وصـار  كصار لكش

  .ينطبخ
  ]:من شعرهم التهكمي[

  والٕفشُك كان فرشيت  شك كان أكليتوالۤك
  .الفشك :انظر

  : وقبل البيت
  حمّرك للسواكن    الَكشك داء دفني 

  نعم اجلدوُد ولكن    برٌّ األصُل َدرٌّ ُو
بئس : يريد ا» ولكن«: اللنب، وقوله: بالدّر: يريد(

 )ولدوامن 
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مـن   أطلقوها علـى ضـرب   :ٕكشك الفقرا      
  .املهلبيات يذرون عليها بشارة جوز اهلند والفستق

: ويف املعـاجم ( حريةالَص: وضع هلا بعضهم
احلليب يغلى مث يصـب علـى السـمن    : الصحرية
  ).والدقيق

  :ويف تسميتها بكشك الفقرا مذهبان
يظهر أنه حمـرف عـن   : قال أمحد أمني -١

كشكول الفقراء، ألن هذا النوع يصنع من أنـواع  
والكشكول يضم خمتلـف املـأكول،   : يريد(خمتلفة 

راعـى  » ةاحملّال«و» الكشكول«والعاملي يف كتابه 
  ).هذه االستعارة

حدثين بعض احللبيني أن أصله كش عّنا  -٢
اطرد عنها الفقـراء فإـا التليـق إال    : الفقراء أي
  .باألغنياء

 :ومن معارضات الزيين
  وكذاك صحن فيه كشك ينتمي

  بالقول للفقرا، وهم ُبَعداُء           
  متكاثر من فوقه األنواع من 

  اءواكل القلوبات اليت قد ش         
  :ومنها
  اء وصيفناتأما الكنافة للش

  فالكشك للفقراء منها أبرُد          
  :ومنها

  ماهام يف وجدي وزادت حرقيت
  إال على صحن به كشك الفقر      

  :ومنها
  قليب على كشك الفقر         ما زال وهلان

  .والكشك للفقراء جّلت مراتبه: ومنها
  : رثاه بعضهم فقالواوملا مات الزيين

  لبقالوة العظمى وكشكويف ا
  خا احتراقأإىل الفقراء كان          

  : ورثاه الوفائي فقال
  !أحّبيت: وإذا أتوا بالكشك صاح

 كّشوا الفقري عساه عنه يبعد                  

  .انظرها  .بنوها من الكشك يف البناء :َكّشك      

: دونيَكشكش العجني، ير: يقولون :َكشَكش      
حّده وبدت طّيه ثغـرات وغـدا   اختمر زيادة عن 

  :حامض الطعم، مل جند هلا أصًال، ولعلها ممايلي
أم بنوا على فعفع من مقلوب شـّك   -١

  .باإلبر، قالوا هذا ملا يف طّي العجني من الثغرات
الفارسـية  » كَشاَكش«أم بنوها من  -٢

 .مبعىن التماسك
: التركية مبعـىن » أشكي«أم بنوها من  -٣

 .احلامض
م بنوها من مقلوب كّشـت الِقـدر   أ -٤

 .غلت): العربية(
أم بنوها من كّش مبعىن جتّمع وتقـّبض   -٥
 .انظرها  .على بعضه

 .تكشكش مطاوعًا له: وبنوا
بشـوية   كشكش احلارس: يقولون :َكشَكش      

، ومسح لو احلارس، حتريف  گشگش مصريات أو ك
عطيهـا  اهلبة، التحفة ي: -انظرها  -البخشيش الفارسية 

  .الصغُري الكبري،وهم استعملوها مبعىن الرشوة
  .تكشكش للمطاوعة: وبنوا

عم بكشـكش محـام أو   : يقولون :كََشَكش      
  .دّبان، بنوا على فعفع من كّش املتقدمة مبعىن طرد

  .انظرها

  .وبنوا تكشكش للمطاوعة
حبـب يلـبس چاكيـت    : يقولون: كََشَكش      

ـ دمكشكش من ورا، يري الثنيـات  : ةون بالكشكش
نية، مل جند هلا أصًال ولعلهم بنوها على فعفع من يالتزي

  .انظرها  .كّش املتقدمة مبعىن جتّمع وتقّبض

  .وبنوا تكشكش للمطاوعة
  لقب ممثل هزيل مصري امسه  :َكشكش ۤبك      
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أمني عطا اهللا، وجاراه ممثل سورية اهلـزيل حسـن   
ش، محدان، فلقب نفسه ذا اللقب وبأبو الكشـاكۤ 

َكشاَكش ومعناهـا  : ولعل هذا اللقب من الفارسية
  .السرور
وعاء املتسول :والكشكولة، عربية :الَكشكول      

  .مع فيه رزقهجي
  .»املنت«ومل يذكره يف 

  .فريد وجدي بضم الكاف األوىل هوأشكل
  .الَكشاكيل: واجلمع
اء الدين كتبًا له بالكشكول وآخـر   ومسى

ا يستوعبان شّتى ما يرزق باملخالة على استعارة أم
اهللا، وغدا كتاب الكشكول هذا مضرب املثـل يف  

  .حشد ماال يتماثل
  :ويف أصل الكشكول مذهبان

كچكول، وأصـلها  : أا من الفارسية -ً ١
السحب واجلر، : من َكشيَدن مبعىن» َكْش«الفارسي 

مبعىن الكتف، أي الوعـاء النسـيجي   » كول«ومن 
  .يوضع على الكتف

٢  ً- َكْشكوٓال، وأصـلها  : ا من الفارسيةأ
مبعـىن الكـل، أي   » لٓك«مبعىن مجع، ومن » ْكشٓا«

 .جيمع كل ماتيّسر
أبوكشكول ما حبب أبـو  ]: من كمام[
  .خمالية
  .لغة هلم يف الكشمش التالية :الٕكشماش      
ضرب من : ِكشِمش: من التركية :الٕكْشٕمش      

  .العنب ال بذر له، وزبيب هذا العنب
عنـب صـغار ال   : الِكشِمش: »املنت«ويف 

  .َعجم له يكون أصفر وأمحر وأسود، ويقال بالقاف
  .»تذكرته«وذكر الكشمش داود يف 

 .»املوسوعة يف علوم الطبيعة«وورد ذكره يف 
  
  
  

يف شفاء «: ٨٧ص: »املوسوعة التيمورية«ويف 
معـروف،  مثر : قشمش وكشمش«: ١٩٣ص» الغليل

  .»ناينوهو من أنواع العنب الب
قشـمش  : ولعل صواب عبارة الشفا: نقول

  ...مثر: وكشمش
كشمٓشـو  : وبنوا مـن الٕكشـمش فعـل   

ــو وگو ــو وكّشش ــوگشمش ــو ّشش  وكشكش
  .حّاله ورشاه: شو، كلها مبعىنگشگو

  . طبيخ الرز شيئًامن الكشمشويذّرون على 
  :»حكاية أيب القاسم البغدادي«ويف 

  كأن الثآليل يف وجهها
  الكشمشإذا سفرت َبَرُد     
اشترى هالغرض بكشمش، ]: من كالمهم[

  .مبا يعدل شيئًا قليًال منه، أي بالرخيص: دونيير
ـ شيخ حارة اّجللوم عّگ: يقولون: كشمري       د ي

ما ال مثيل وبستعريّوا مّنـو   *وغاوي وشالتو العجمية
نسيج منطقة كشـمري يف اهلنـد   : يف األعراس، أي

  .اشتهرت بنسيج الشال الغايل الثمني
أطلقوها على ضرب مـن حبـوب    :ةالٕكشۤن      

الَعَلف، مل تد إىل أصلها، على أن التركية تسـميها  
  .ُكشَنه، لكن معامجها مل تذكرها

  .كزن: وامسها يف الكردية
أطلقوها على اموعة اخلاصـة مـن    :شّۤةالَك      

والكّشة ال تقـل  . ا صاحبها احلمامايتهالطيور يكّش
  .الحّد لزيادان مثانية طيور، وع

  .كّشة ٢٠٠ويف حلب حنو 
  .الَكّشات: ومجعوها على

  .وبعضهم يرتزق ا
  وللحمۤاماتّية قهوة قرب خمفر قسطل احلرامي 

                                                
  .واضح أنه يقصد الكشميرية بدل العجمية - *
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: فيها يبيعون ويشترون وفيها تنشب القتاالت
على كنت كمشت للك طري وجبتو خلدمتك وأنتـه  

  ....هّلق بّدك فكاكو
الناصية أو اخلصلة : ةلُكّشا: من العربية :الٕكۤشة      
عر يف مقّدم الرأس، وهم أطلقوها على العانة من الش

  .أيضًا، وعلى جمموعة من اخليطان غري مرّتبة
  .الكّشات: ومجعوها على
: مبعىن -كش : انظر -كش وضمر : وبنوا منها

  .جتّمع وتقّبض
: من اصطالح املطابع، من التركيـة  :الَكشيۤدة      

ية تزاد لتكون أبعاد الصـفحة  الزائدة املعدن: كشيده
: كشـيدن : متساوية على شكل معّين، عن الفارسية

  .اجلّر، السحب، اخلّط
حلم َكشري وأكل : يقول اليهود خاصة: َكشۤير      

مبعىن الطاهر، ما حيل أكلـه يف  : َكشري، من العربي
  .شريعتهم

من مفردات األطفال، يزجرونه ا عـن   :َكّع      
  .خّوفه: كّعه كّعًا: ار، من العربيةخ والضتناول الوس

َكخ وَيْع، كالمها زجـر  : ويدانيه يف العربية
  .للصيب عن تناول الشيء القذر

  .رديء جدًا: ٕكْع مبعىن: ويف الفارسية
أطلقوها على ضرب من حلوى  :ْكعۤاب الغزاۤلة      

  :مايلي ىجمفف العنب يعمل يف كيليكية عل
بعاد، مث حتشى ل البصطيق قددًا متماثلة األعجي

كل قّدة منه باجلوز والقرفة والسّكر، مث تطوى على 
  .شكل حرز مثلث

نسـخة،  : واألتراك يسمون كعاب الغزالـة 
  .احلرز املذكور: يريدون

إىل » نســخة«وعــوام األتــراك حيرفــون 
MUSKA.  

  
  
 

ذكرها باسم كعب » برهان قاطع«على أن 
  .اكعب الغز: وقد حتذف المها، فيقال: الغزال، قال

: كعيبات الغزال، كما تسميه: ومحاة تسميه
  .ٕبٔقج َمْلنب

ونقلت محاة اسم كعيبات الغزال من اسـم  
كانت تطلقه على قضبان سكرية خمططة بـاألبيض  
واألمحر وقد تزيد األزرق، كما قـد جتعـل هـذه    

 يكات، كما جتعل منها قوسـًا مفرضـاً  القضبان كع
  .بالسكني، ومنه مسوا كعيبات الغزال

تها بكعاب الغزالـة ألن خطوطهـا   وتسمي
  .املتقدمة تشبه اخلطوط يف أظالفها

  :من هزج الصغار
  عّبي جيوَبك قاليل    قمر بابا تعايل

  وْكعيبات الغزايل    الفسق والبندق
العظم الناشز من جانب القدم، : عربية :الَكْعب      

  .ويف كل قدم كعبان
  .الِكعاب، وهم يسّكنون مث مييلون: واجلمع
  .قاب: لفارسيةويف ا

وكانت املقامرة أكثرها بالكعاب، وال تزال 
  .لدى األكراد

     ومن أوصاف الكعاب الكعـب الصـّبنجي   

  .والصّقا -انظرها  –
والكعب الذي مل يستوف شـروط بـرده   

  .الكعب الچلحويت: طلوبة يسمونهتتساوى أبعاده املل
  .انظرها

زهر الطاولة : ومست العربية فصوص النرد أي
  .الكعب والكعبة :بكعاب النرد، واحدها مستها

كعـب  : وا قطعة اجلنب غري املشلشلةوهم مس
  .اجلنب

  .الْكۤعاب: ومجعوها على
 :ومن مصطلحات ال عيب الكعاب
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  .الكعب الكبيري القبيح املنظر: اكالگ -١
 .الكعب اخلفيف وزنًا: إحلْرَتش -٢
ذو القاعـدة الكـبرية   : أبو الْتراكـي  -٣
 .والثقيلة

الـذي يف حواشـيه   : حش احلّجـار َج -٤
 .رضوض وثلمات

َق يبالذي مسحت قاعدته ومل : األزحط -٥
 .منها بعض األخاديد املرغوبة

النظيف اخلايل من كل شـيء  : األمعط -٦
 .ناتئ أو متعلق به

الغاية يف النظافة : األَكلٓو الكلب ونطقو -٧
 .أو أجود  األماعط

الذي ثقبت قاعدته وُصـّب  : املرصرص -٨
 .وزنيها الرصاص ليثقل ويكون ف

 .الكبري جدًا: آهلوب آهلوب -٩
ومـن  [املصبوغ بـاألمحر،  : اَحلَمْرج -١٠

 .اَحلَمْرج بلعب عاَملرج]: كالمهم
 .املصبوغ باألخضر: اخلَضْرج -١١
 .الكعب الصغري: الزْنك -١٢
ل الذي زالت رصاصته فبان حم: ألَبْعجا -١٣

 .ثقبها
احلالوة يفرم لنا  وّصي بّياع]: من كالمهم[

 .ياها كعۤاب كعۤاب
: كعَبك يا ْمدّور، يريـدون ]: من كنايام[

يـامن  ! اهلرَب اهلرَب، أي استعمل كعبك يا حصان
  .تعدو كاخليل ذات الكعب املدّور حافره

كعبه «: »شفاء الغليل«وهذا غري ماجاء يف 
من اسـتعماالت   ملن يتشاءم به، وهذا أيضًا: مدّور

  :يوسف بن الزين البغدادي املوّلدين، قال
  مدّور الكعب فاختذه 

 عرس وثّل عرش ) لدّك(     
  
  

  لو نظرت عيُنه الثريا
  أخرجها يف بنات نعِش    

  :وتظّرف اآلخر يف قوله
  أقول للكأس حني دارت

  :بكّف أحوى أغّن أحَور    
  داري ودار غريي) خربَت(

  وأصل ذا كعُبك املدّور    
  .»مبارك كعبه: وضّده

وّچو متل كيس الْكعـاب  ]: اممن تشبيه[
  ).أي فيه نتوءات(

فالن رصرص الكعـب،  ]: ممن استعارا[
عدته بالرصاص، وهـم  أثقل قا -كما تقدم  –أصله 

  .يستعملوا يف من ثقل باملال احلرام
الشـيء باحلسـاب إال   ]: من كمـام [

بالكعاب؟ أش مّنا نلعب بالكعاب املابتشيك؟ السعد 
  .قشقة الكعابللقرعة أم الناب مش

البياكل تلت كعاب جبنـة  ]: من اعتقادهم[
  .ولو زغار بنقرع

أطلقوها جمازًا على ما حتـت   :َكعب الٕقندٔرة      
  .الكعب من زائدة، مسوها باسم اجلوار

كل ما ارتفع، وأصـله  : والكعب يف العربية
  .من كعب القناة

عم حبكي كالم من : يقولون: َكعب الٕدست      
حتريف عقب الدست حيث احلثالة، . كعب الدست
  .فهو استعارة
  .عقبه: كعب القدح، يريدون: وقالوا

: كعبو أبيض، يريدون: ويقول شاربو اخلمر
  .اشربه حىت الثمالة

قاس : كعّۤب هاحلوش، يريدون: يقولون :َكّعب      
  عمل : كّعب الشيَء ذا اجلرم: عربية: أبعادها الستة
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قاسـها مث  : لوها مبعـىن له أبعاده الستة، وهم استعم
  .سّعرها

: كّعب بضاعتو، استعملوها مبعـىن : وقالوا
  .قّدر مثنها

  .تكّعب مطاوعًا هلا: وبنوا منها
أجا حرامي وقاس القندرة عند  :يقولون: كعّٔب      
درجي وصار ميشي فّيا، أجا رفيق إلو ولطشـو  القن

: على رقبتو، وأبو القندرة كّعـب وراه، يريـدون  
واستعمل : نوها من كعب القدم، أيبركض وراءه، 

  .كعاب أقدامه يف اجلري
: عامة تقول كّعب لهوال: »حاشية املنت«ويف 

كعُبه إىل كعبه، أي قدمـه  : ثره مبعىنإذ سار  على إ
  .خلَف قدمه

  .البيت احلرام مبكة: الكعَبة: من العربية :ةالَكعۤب      
مربعة أدغم فيها احلجر األسود،  *وهي بناية

قبل اإلسالم معبد قريش، يرون أـا بناهـا   كانت 
مساعيل كما يف القـرآن، ويف العهـد   إبراهيم وابنه إ

كسـوة  : انظـر . اإلسالمي غدت قبلة اإلسالم وحمجهم
  .الكعبة

. كعبة ألا مكّعبة الشكل اهلندسيمسيت بال
كعبة حمـّرف  : ٧٤ص ٣١س: ه جاء يف املقتطفعلى أن

كانت  :...سجداليت معناها م: »كابال«كلمة المن 
... ككعبة جنـران : عض املعابد املسيحيةتطلق على ب

العمـل الصـلوّي،   : أي» كاربـاال «مشتقة مـن  
ملبعد عظيم، وهو مشـهد  ) امسًا(كانت » كارباال«و

، ٨:١٤النيب ّمتوز املذكور يف التوراة يف سفر حزقيال 
واملذكور يف تواريخ الشرق عن النيب ّمتوز هو أنه ولد 

 ...هواز، وهجر األهواز إىل كربالءيف مدينة األ
  .انظر بيت اهللا

  .٣٤٠والتذكرة التيمورية ص      

  
  

                                                
 .بنية على وزن فعيلة: يقال للكعبة المشرفة - *

  .وحق الكعبة]: من أميام[
  .الكعبة بتعَرى وبتكتسي]: من أمثاهلم[

  .كعاب الغزالة: انظر :كعبّيات الغزاۤلة      
بـة،  هالكتاب كعبيتو مدّه: يقولون :الَكعبيّۤة      

و شريازة، نسبة إىل كعب احملرفة وهداك جتليد قدمي إل
  .كل شيء عال): العربية(من العقب، أو من الكعب 

عم مبشي مكعتـل وهـاملرة   : يقولون :َكعَتل      
  .مكعتلة أكتر، مل جند هلا أصًال، ولعلها حتريف كبتله

  .انظرها والكعتوتة التالية

بنوا على فعلولة للتصغري من الكعتلة  :الكعتوۤلة      
  .ة لليسري يعيق السرياملتقدم

  .الكعتوالت: ومجعوها على
  مين كعتولة بإجر جيجة؟]: من كمام[

  .ش أو كحشعگأو قعش أو  :َكٔعش      
  .كعَمش: انظر

اخلبز : كاك عن الفارسية: من التركية: الَكْعك      
  .يكون بشكل دائرة
  . الكعك هو اخلبز اليابس: يف اللسان

  .أظنه معّربًا: قالت الليث
أن الكعك يوناين » تكملته«ويرى دوزي يف 

  .األصل
ومن اليونانية اسـتمدت اإلنكليزيـة امسـه    

  .كۤيك: ، وتلفظCAKE: فقالت
: ومن اليونانية استمدت اجلرمانيـة فقالـت  

KUCHENكوخن: ، وتلفظ.  
  .ري ومنه اجلافطوالكعك منه ال

  . الكعكة والكعكاي والكعكاية: والواحدة
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  .عكاياتكالكعكات وال: واجلمع
  .ْكٕعۤكة: وبدو حلب يقولون

  . الكحك: وتطوان تسمية
  .الكحك أيضًا: ومصر تسمية

قطعـة مـن   : كوكـآ : وامسه يف السريانية
  .احللويات

  .َكَعك: ويف العربية
  .*وورد ذكر الكعك يف الشعر العريب القدمي

  .»الذخائر والتحف«وجاء ذكره يف 
 وألواح جوديا السومرية تنص على القـرابني 

  .والنذور اليت ترغبها آهلة سومر، ومنها الكعك
ـ » وثائق تارخيية عن حلب«ويف   ٨٤ص ١جـ

  .»غرشًا ٣٦ بـالرطل من الكعك «: ١٧٨٦سنة 
الكعۤاكـايت أو  : ومسوا صانع الكعك وبائعه

  .الكّعاك أو الكعكه جي
جـي يف  وبيت الكعاكايت والكّعاك والكعك 

  .حلب
  .ت الشاميةاانظر قاموس الصناع

  :عك الطري يف حلب أنواع، منهاوالك
الكعك التّنوري، أي املخبوز يف تنـانري   -ً ١

البيوت يف األحياء املتطرفة يتخذون منـه القـالدة   
  .جتفف مث تبل وتؤكل

وۤليك عيشة مبلوطـة  : ومن هلجة حي املغاير
 :أي(حّطي الكعۤكة بتمّۤك وروحي عالبلغـة َدْوِري  

 ).دوري الدوالب لفتل احلبال
عظم خبزها من الكعك التّنـوري  وموصل م

  .يباع يف األطباق
الكعك املعروك، كان يعمل يف رمضان  -ً ٢

فقط، وّمسوه باملعروك ألم لدى عجنـه يعركونـه   
  .كثريًا، ومخريته من احلّمص

                                                
  ياحبذا الكعك بلحم مثرود: قال الراجز - *

  وخشكنان بسويق مقنود                              

ومنه الكعكات املعروكة الكبرية أو الصغرية 
أو اخلبز املعروك املدهون سطحه بالـدبس، ومنـه   

، ومنه احلبة السـودا، ومنـه   يذّرون عليه السمسم
 .اليانسون
ياما عركوك يف الليايل يـا  ]: وينادي بّياعه[

  .معروك
الكعك بسمسم، وهو غـري املعـروك،    -٣

يدهن بالدبس ويرّش عليه السمسم، وهو الكعـك  
  .املعّد لفطور األغنياء

 .كعكات]: وينادي بّياعه[
الكعك املربوم، أي ذو الطـاقني مـن    -٤

 يتخذ منهما الكعـك الـّرباق، ذو   العجني يربمان مث
  .السمسم دون الدبس، ويباع عصرًا

 :والكعك اجلاف يف حلب أنواع، منها
، يكون صغريًا، وأضيف كعك سّخانة -ً ١
  .انظرها  .السّخانة

  .اخلبز اليابس: الِسلَّجن: عربيةوامسه بال
وقد يكون بالسمسم أواليانسون، كما يكون 

 .خاليًا منهما
ا، يكون رقيقًا وميزج عجينه كعك اهلو -ً ٢

  .بالسكر، وقد يلّون باألمحر
كعك العيد، يعجن بالزيـت ويلـّون    -ً ٣
 .بالورس

كعك بسمنة، و بسمن نبايت أو بزيت  -ً ٤
عجن مباء (أو بسريج، وكعك بعجوة، وكعك جببنة 

 ).مسّيخ اجلنب
هذا ومسوا مامل يتخذ من احلنطة بالكعـك،  

 ).أي وسكر(ومنه كعك بلوز 
 : وا ما ال يؤكل واستدار بالكعۤكة، منهاومس
ة من اخلرق يضعها دائر: كعكة الفّراش -ً ١

 .شه على رأسهالفّراش حتت فر
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يضعها حامل طرحـات  : كعكة الفّران -ً ٢
  .اخلبز كالفّراش

كل جراب يف ساقه : جراب كعك اهلوا -ً ٣
 .دوائر ملونة تزيينية

فيـه   كل قلچـني : قلچني كعك اهلوا -ً ٤
 .ئر ملونة تزيينيةدوا

تكون من القـش،  : كعكة علبة اللنب -ً ٥
 .تعكم اخلامة اليت تلقى على وجه علبة اللنب

دائرة نسـيجية جيلـس   : كعكة النونية -ً ٦
 .عليها الطفل لدى تغّوطه

أطلقوه على االستعارة : كعك السطوح -ً ٧
 .على سلح القطط

هذا والقرويات قد يضعن حتت جـرة املـاء   
دعة گملنها على رؤوسهن، والبنت الكعكة حني حي

 .ال تضعها
ـ ك: وبنوا الفعل من الكعـك فقـالوا   ك ّع

  .عمله: الكعك، يريدون
  .انظرها  .وبنوا منه كعوك

: هالشـي ْمكعـوك، يريـدون   : ويقولون
  .زنودا ْمكعوكة وشعرا ْمكعوك: امستدير، وكذ

  .ْتكعوك: وبنوا منه للمطاوعة
  .تكعوك الكلب من برو ونام: ويقولون

ْتفرطسـت  : قال بدوي من قرية أم رجـيم 
  .سيارة عند أم رجيم) اصطدمت: يريد(
  أشي منرتا؟ -
: يريـد (سيقانني لفوق وْكٕعكة وعصـا وتفـو    -

٧٧٥١٠.( 
: يريـدون (كعكة خبمسـة  ]: من أمثاهلم[

 ).ة خبمس مصرياتكعل كك: الشيء معروف مثنه
مستريح وكعكة . نيهالكعكة من هداك العج

كـل هالدعكـة علـى    . ودعكة وال عشرة الوان
 .الكعكةه

  

  .بعد العيد ما يف كعك: ة عزةارومن أمثال د
بعد العيد ما يف كعـك  : ومن أمثال َعَندان

  .أصفر
  ]:من أهازجيهم[

  معو كعكة من سنتني  أعور عني دك حسني
  انشااهللا تقّديين: قال يل    يينـطعم: قلت للو
حىت مطلـع أبـو    سالٌم هَي]: يقول املتندر[
ـ : ريدي(ات الكعك ىت قضينا  ليلتنا بسرور ومتعة ح

  ).الصباح
: مبعىن - انظرها –من الكْعك  :بنوا الفعل :كّعك      

  .عمل الكعك
  .وبنوا منه ْتكّعك للمطاوعة

ش باحلرامي لوقت ّمت مكعم: يقولون :َكْعَمش      
لغة هلم يف كمـش       : ما أجوا الناس وسّلموه للشرطة

  .لكعمشةا: ومصدره -انظرها  –
  .تكعمش للمطاوعة: وبنوا منها

: كعبش الشـيءَ : ويداين كعمش  يف العربية
تعكبش فيـه  : أخذه وربطه، شّده وثيقًا، كما يدانيه

  .نشب فيه بشوكه: الغصُن
ال أنساها، كارثة شهدا يف فيضان ]: لوحة[

إذ مّر بقربه عند بـاب  : رهيب لقويق الصغري الوديع
جفل البغـل وركـض   اجلنان رجل يركب بغًال، و

ف عربد واملياه تقـذ وألقى بالرجل يف النهر الزاخر امل
جيسر على إنقـاذه، إىل أن وصـل إىل    به وال أحد

شجرة فاستمسك ا بيديه ورجليه، وهلهل النـاس  
تكعمش، وتكعمش لكن املاء الطـاغي أداره  : وقالوا

، إىل الطرف الثاين من الشجرة ومل ميهله أن جرفـه 
مـارش،   إيۤلـرى : ي عطى قمنـدا كأّنو ظابط ترك

  .ضخوشوهدت جثته يف امل
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 .بنوا الفعل على َفعَول من الكعك :َكعَوك
  .الكعوكة: ومصدره
  .كعوك العجني، وكعوك التيۤلة: يقولون
معكوك بال قافـة متـل    إمضاره: ويقولون

  .الطّرة
أو ٕكغّۤة، من مفردات لغة األطفال تقوهلا  :ٕكّغ      

الرضيع حمركة بسبابتها فمه ليفتحـه، مل  األم لطفلها 
 .جند هلا أصًال

العامـة   :»املـنت «قال الشيخ أمحد رضا يف 
ِتغ : إذا ظهر صوته: تّغت الشاُة وَتّغى الطفُل: تقول

محله على ذلك، وأحسب أا حمرفة مـن  : هِتغ، وتّغا
  .ثغى، إن مل يكن حكاية صوت

 الكـالُم ال ): يف العربية(والثغثغة : نقول حنن
  .نظام له

كلمة يناغى ا : أغ: ويف هلجة مشال املغرب
  .الطفل

كّغ وكغّۤة، : يقولون للكبري]: من كمام[
  .يريدون ا أن عقله كعقل الطفل

كّغى للولد، والولـد كّغـى،   : يقولون :كّغى      
كغ، بنوها فعـًال  : قال له كّغ أو الولُد قال: يريدون

  .من كّغ املتقدمة
  .التكغاي: اوجعلوا مصدره

صرفه ومنعـه،  : كّفه عن األمر: عربية: َكّف      
  .انصرف وامتنع: كّف فالن عن أذاه
  .انكّف للمطاوعة :وبنوا منه

  .َحّف: ويف السريانية
  .كّفوا إيدو عن العمل: يقولون

ٕكّف عّنا، ٕكّف عن مسانـا،  ]: من كالمهم[
  .عن ديننا، كّف بالك عّنا يا

مت الكيس، حتريف كفـأ   كّف: يقولون: َكّف      
  .قلبه: الشيَء

  
  

  .َلوى: كف: ويف السريانية
  .انكّف للمطاوعة: وبنوا منها

اخلياطـة،  اخلّياط عم بكـّف  : يقولون :َكّف      
  .حاشيته ثانية بعد الَشل خاط: كّف الثوَب: عربية

  .انكّف للمطاوعة: وبنوا منها
كـّف  : َكّف بصرو، عربيـة : يقولون: َكّف      
  .عمي: هبصر

راحة اليد ومعهـا األصـابع   : عربية: الَكّف      
  . روا ويؤنثوا، وهم يذّك)مؤنثة(

  .الُكفوف، وهم يسّكنون: واجلمع
مـلء   :َدينونا كّف زعتر، يريدون: ويقولون

  .الكف جمازًا، أو املقدار الذي تستوعبه الكف
البس كفوف قماش أو صوف أو : ويقولون

  .القفطان :جلد أو نايلون، يريدون
وجاروا الغرب يف لبس الكفوف البـيض يف  

  .الرمسّيات
وجيارون الغرب فيرتعـون كفهـم لـدى    

  .املصافحة
كٓف، : والكّف مبعىن راحة اليد يف السريانية

  .َكّفٓا: ويف الكلدانية
  .َكف: ويف العربية
ضربو َكّف، ولطشو كّف، ونسفو : ويقولون

، كّف، وچرقو كّف، ولدعو كّف، ونتفـو كّفـني  
  ...وسطرو كّف وطرقو كّف وجنرو كّف و

ضـربة  : نسفو طّيارة، يريدون: والشام تقول
  .الراحة السريعة

مشـي  . عطّيا كّف َمغَيب]: من استعارام[
 .)سافر بكالءة اهللا: يريدون(على كّف الرمحن 
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أعلم : يريدون(فويف حنتو بك]: من توريام[
. هالكّف ما بتعرف من هـالكفّ ). ه وما عندهنهك

قلبو بكّفـو  ). مسرف: يريدون(فالن كّفو مبخوش 
  ).خائف: يريدون(

عم بياكل ). استمات: (حط دّمو على كّفو
أنـا  : (دقنـو بكّفـي  ). بشراهة: (باخلمسة والكف
  ).مستحوذ عليه

: فتح كّفو متل املغرفة وقال]: من تشبيهام[
  .هات

إذا ُقـّدم ألحـدهم   ]: من كالم أهل اليول[
إي واهللا، كـّف الـال يعـدم    : نشيء قالوا شاكري

  ).أّخ الال يفَقد: وجوابه عندهم(
  ]: من أغانيهم[

  شويف وشويف           واحلّنة نقشت كفويف! يامو
عند نقش كفـوفن ماحـدا   ]: من أمثاهلم[

للـي  الكّف !. وّين قوموا يا أهالّين بشوفن وعند بال
الضربة ذات األثر هـي الضـربة   : يريدون(َسَطرو 
البيعرف بيعرف . ط بكّفي واندار خللِفيح). األوىل

أصلها دخل رجـل  (كّف عدس : واملا بيعرف بقول
، بيته ورأى فيه من يتعرض إىل حرميه فهرب وحلق به

مـن بيـدر    وعند باب الدار جرف اهلارب حفنـة 
امسـكوه  : العدس، وصاحب الدار كـان يصـيح  

امسكوه، وكان كلما حاول أحد أن ميسـكه فـتح   
دس فيخلي سبيله لتفاهة احلادث، كفه وأراه كف الع

  ).إىل أن سألوا صاحب البيت فقال املثل
  عطوين: إذا قال]: من دعائهم على فالن[

  .يعطيك ضرَسك بكّفك -
اللي بزقتو بكفـي بلزقـا   ]: من كمام[

  .بدقنو
  رسم الكّف بأصابيعه يدرأ ]: من اعتقادهم[
  
  

البقتـل  ). وهو رمز لكّف تشحر عني العدو(السحر 
بع حرادين جمّمعة بضربة واحدة من كّفو بتنكتب س

حّكة كّف الشمال بتعين قـبض املـال،   . لو حّجة
  .وحّكة كّف اإلمني تقبيض مال

من منظومة الشيخ وفا الرفـاعي   :َكّف النيب      
  .»يف جامع بنقوسا آثار كّف النيب«: ٨٨ص

يزعمون أنه علم يعرف به طبائع : قراءة الَكّف      
  .مث يعرف به ما قّدر له وكتب عليهاإلنسان، 

  .وألف فيها جرجي زيدان وغريه
  .١٧ص ٥٨٧عدد ١٢س: انظر جملة الثقافة

حصل به االستغناء : كَفى الشيُء: عربية :َكَفى      
: جعلها كافية له، أي: عن سواه، كفاه مؤونة الشيء

منعـه  : قام ا دونه فأغناه عن القيام ا، كفاه الشّر
  .عنه

  .الْكفاۤية: الكفاَية، وهم قالوا: ومصدره
  .اكتَفى: ومطاوعه العريب

الكـالم  : يقولـون ]: من عثرات أقالمهم[
  . الكايف لإلقناع: خطأ، صوابه: الكايف على اإلقناع
: هذا العمل يكفي له كذا من املال: ويقولون

  .يكفيه كذا من املال: خطأ، صوابه
  .اكفينا شّرك]: من كالمهم[
  .نص هالزمخة بتكفي]: من كمام[
  .كفاك وال رواك]: من دعائهم لفالن[
وساد هـذا  (اللي فينا بكفينا ]: من أمثاهلم[

يف سـورية ولبنـان    -على لفـظ يدانيـه    –املثل 
). وفلسطني والعراق ومصر وجند واجلزائر واملغـرب 

زاد واحد ما بكفـي  . ما بكفي العباد إال رب العباد
  .تنني
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املثـاقفني،   مـن مفـردات  : الٕكفء      
: فالن كفء هذا األمر، عربية مثلثة الكاف: يقولون

  .النظري واملساوي
  ...األكفاء و : واجلمع

هالشي بكّفيك، بنوا على فّعل : يقولون: َكفَّى      
  .انظرها  .من َكَفاه

  .معاشي ما بكّفينا، كّفيه للزملة حّقو: يقولون
  .اهللا يعيننا تنكّفي عجيننا]: من أمثاهلم[

من مفردات الثاقفني، عربية أصلها من : الَكفاءة      
مساواة الزوج للزوجة يف حسبها : الَكفاءة يف الزواج
  .اجلدارة: وهم استعملوها مبعىن... ونسبها ودينها و

واصطلحوا على تسمية الشهادة اإلعداديـة  
  .بالكفاءة

  .الكفاءات: واجلمع
  منللو الكفاءة ؟: يقولون

! ما عندو َكفاة ار مسكني: نيقولو: الَكفاة      
ما به سد اخلّلة، أو حتريف ): العربية(حتريف الِكفاية 

ما أغىن عن الناس من الـرزق،  ): العربية(الَكفاف 
  .فليس فيه فضل وال نقص

أعطنا خبزنا : ومن دعاء النصارى يف صالم
 .َكفاة يومنا

: مصدر كافح القوُم أعداَءهم: عربية :الِكفاح      
لوهم يف احلرب بوجوههم ليس دوا ترس وال استقب

باشرها بنفسه، كـافح  : كافح األموَر: وقاية، وجمازًا
  .دافع عنه: عن فالن
  .احلياة ِكفاح]: من حكمهم[

ما ُكّفر به، أي مـا  : اصطالح فقهي :الَكّفأرة      
  .ِحمي به الذنب من صدقة أو صوم أو عتق

  
  
 

  

. رمضـان  كّفارة اإلفطار يف: ومن الكّفارة
  .وكّفارة قتل املؤمن خطأ

  .اراتالكّف: واجلمع
  .ۤكفور: ويف العربية
  .طاَلع كّفارة: ويقولون

ما كَفى : الَكفاف من الرزق: عربية: الكَفاف      
: قوُته َكفاف حاجتـه، أي : عن الناس وأغَنى، يقال

  .مقدار حاجته دون زيادة أو نقص
وتدخل . الضمان: الَكفاَلة: من العربية: الَكفاۤلة      

اليت يتحاشون إتياا،  *»الشوك«الكفالة يف أحرف 
  .الشهادة والوكالة والكفالة: وهي

     مصدر كفـى  : الِكفاية: من العربية: الْكفۤاۤية      

  .مابه سّد اخللة وبلوغ املراد: والِكفاية -انظرها  –
  .أخد ْكفايتو، أكل ْكفايتو: يقولون

تقلـب ظهـرًا   : َفت الشيُءَك: عربية: َكَفت      
صب : َكفت الطنجرة، يريدون: لبطن، وهم يقولون

  .ما فيها، فجعلوه متعديًا وأّولوه هذا املعىن
أه مبعىن قلبه، أصله كف: قال الشيخ أمحد رضا

  .اإلفراغ وتوسعوا فيه ملطلق
  .ةيتالكف: انظر

  .انكفت للمطاوعة: وبنوا من كفت
ية مثلـها  كَفت، ويف الكلدان: ويف السريانية

  .قلب: مبعىن
املطر نازل َكْفت، اهللا َكَفت ]: من كالمهم[

  .الچنق فرد َكفته تعليه الرزق َكْفت، كف

                                                
ث يقصد مجموع األحرف األولى من الكلمات الثال - *

 .التالية
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: كوفَته عـن الفارسـية  : من التركية: الٕكْفَتة      
اللحم املفروم أو املدقوق يؤكل مشويًا أو مقليـًا أو  

  .مسلوقًا
وتسلق الكفتة مع ماء البندورة، وقد يسـلق  

ويف هلجـة مشـال   ... لبطاطا أو الباجنان أو معها ا
  .ُكْفَت، استمدوها من التركية: املغرب

: تيابو نزلت كفتة أو نيفا، يريدون: ويقولون
  .متزقت
كرات من اللحم املفروم تطبخ : ٕكْفَتة بالَبَندٓورة      

  .مع ماء البندورة أو مع دبس الرّمان ومفروم البصل
والشـام  كفتة ببنـدورة،  : وحلب تسميها

كفتة داود باشا، وال يعـرف ترمجـة داود   : تسميها
  .باشا

ويؤكل جبانب هذه الكفتة غالبـًا الربغـل   
  .احملّمص

حلم ُيَدق أو ُيهَرم مع : فتةَكال: »الرائد«ويف 
البقدونس والبصل وغريمها، وجيعل منـه أصـابع أو   
أقراص، أو ُيَمّد مث يشَوى، أو ُيقلَى، أو ُينَضـج يف  

  .الفرن
يف حـارم، مـن   ]: من قرى حلـب [: ٕكْفَته      

الُقَبب، كما يـرى األب أرملـة يف   : كۤفتا: األرامية
  .١٩١ص ٣٨س: املشرق
يف إدلـب، مـن   ] من قرى حلـب [ :ٕكفتني      
الُقبب، كما يرى األب أرملـة يف  : كفتني: األرامية
  ١٩١ص ٣٨س: املشرق

املثمرون أو : ويرى األب شلحت أن معناها
  .٧٨ص: لبح  .املتكتلون

  .انظرها  .ضربه: لغة يف كفخه: عربية :َكَفح      

 .انكفح للمطاوعة: بنوا منها
  
  
  

كفخو صواب زّتو عاألرض، : يقولون: ٔفخَك      
  .ضربه ا: صفعه، بالعصا: كفخه: عربية

  .وكفحه باحلاء املهملة لغة يف كفخه
  .ضربه: قفخه: ويدانيها يف العربية
ضـربه علـى   : أفخـه : ويدانيها فيها أيضًا

  .يافوخه، وهو املوضع الذي يتحرك من رأس الطفل
  .انكفخ للمطاوعة: وبنوا منها

ضرب، ويف الكلدانيـه  : ْقَفح: ويف السريانية
  ).باحلاء املهملة فيهما(مثلها 

  .كفخ مبعىن ضرب: ويف حضرموت
نومـًا  : نام كْفخ من زعلو، يريدون: يقولون

  .عميقًا فقد معه كل الشعور
  .استعمال كفخ مبعىن ضاجع]: اازومن [
  .أجا ليخّلص أخوه كفخوه]: من كمام[

: ضّد آمـن، نعمـَة اهللا أو بنعمـة اهللا   : َكٔفر      
  .تّربأ منه: جحدها، بكذا

  .الكاِفر، وهم مييلون: واسم الفاعل
  .الُكّفار، وهم رّدوا: ومجعه

  .الُكفر، وهم رّدوا: ومصدر َكَفر
  .للمطاوعة انكفر: وبنوا من كفر
َكَفـر، ويف الكلدانيـة   : ْكَفر: ويف السريانية

  .مثلها
الكافر مرزوق، َكَفر باألرمين، ومن : يقولون

وطّنشت : قال لن! ياماكفرنا: قالوا: مواعظ الكنائس
وسكت ْلكـن،  : قال لن! ياما ظلمنا: ْلكن، وقالوا

  .غفرت ْلكن: يارب ارمحنا، قال لن: وقالوا
فالن عـم بقتـل   : نيقولو]: من كنايام[

جيعل األسباب ليلد من امرأته ولـدًا  : يريدون(كافر 
ينعل اللي كفر وصام عن ). يكون جماهدًا حني يكرب

  .الزفر
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بعـد  . الكفر يف حمّلو تسبيح]: من أمثاهلم[
  .ناقل الكفر ما هو كافر. الكفر ما يف ذنب 

القريـة  : الَكفر: أو الَكَفر، من العربية: الَكْفر      
هلـا  » املـنت «ومل يذكر . غرية إىل جنب الكبريةالص

  .الْكفورة: مجعًا، وهم يقولون
: ْكَفر وَكْفرٓا، ويف الكلدانيـة : ويف السريانية

  .اْكَفر وَكفَر
  .ۤكَفر: ويف العربية
ـ وما أكث ي ر أمساء القرى املصّدرة بَكَفر وه

ْكَفر ال من العربية، بـدليل أن تاليهـا   : من األرامية
  .قبل الفتح اإلسالميكلمة أرامية 

  :ويف ما يلي بعض منها
: يف إدلب، من األرامية] من قرى حلب[: َكْفر      
 ٣٨س: القرية، كما يرى األب أرملة يف املشرق: كفرٓا
  .١٩١ص

  . ٧٨ص: حلب  .وكما يرى األب شلحت

يف جبل مسعان، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر      
ا يـرى األب  قرية الراهب، كم: ْكَفر أبيل: األرامية

  .١٩١ص ٣٨س: أرملة يف املشرق
يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[: َكَفر أكار      

قرية الفّالح، كمـا يـرى   : رٓاْكَفر أٓك: من األرامية
  .٦٠ص: حلب  .األب شلحت

يف اعزاز، من ]: من قرى حلب[: َكَفر أنطون      
قرية أنطون، كما يرى األب : ْكَفر أنطون: األرامية
  .٨٧ص: لبح  .شلحت

  
  
  
  
  
  
  

  

يف إدلـب، مـن   ] من قرى حلـب [: َكَفربا      
قرية األب، كما يرى األب أرملة : ْكَفر أٓبا: األرامية

  .١٩١ص ٣٨س  .يف املشرق

يف اعزاز، من ] من قرى حلب[: َكَفر باْرۤجة      
قرية احلصن أو برج احلمـام،  : ْكَفر َبرجٓا: األرامية

  .٨٧ص: حلب  .كما يرى األب شلحت

يف جبل مسعان، ] من مزارع حلب[: َكَفرْبِسني      
قريـة النفايـة أو قريـة    : ْكَفر ْبسينٓا: من األرامية

  .٦٣ص: حلب  .األعالف، كما يرى األب شلحت

يف اعزاز، مـن  ]: من قرى حلب[ :َكَفر ٔبْطٔرة      
قرية البيطـار وال يسـتبعد أن   : كَفر بطرٓا: األرامية
عىن الصخرة، كما يرى األب يونانية مب» بطرا«تكون 

  .٨٨ص: حلب  .شلحت

يف إدلب، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر َبّطيخ      
قرية البّطيخ، كما يرى األب : ْكَفر ْبطيحٓا: األرامية
  .٧٨ص: حلب  .شلحت

يف إدلـب، مـن   ] من قرى حلب[: َكَفر ْبين      
قرية الذي َبَنى، كما يـرى األب  : ْكَفر ْبٓنا: األرامية
  .٧٨ص: حلب  .تشلح

يف جبل مسعان، من ] من قرى حلب[ :َكَفرِبني      
قرية بيل، كما يرى األب أرملة : ْكَفر ِبيل: األرامية

ويـرى  ). ولعل بيل علـم ( ١٩١ص ٣٨س: يف املشرق
  .قرية العيد: األب شلحت أا من كفر بنٓيا

  . ٦٢حلب ص



٣٧٤ 
 

يف جبل األكـراد،  ] من قرى حلب[: َكَفرْتبو      
قرية الذئب، كما يرى األب : ْكَفر َدآبا: راميةمن األ

  .١٩١ص ٣٨س: أرملة يف الشرق

علم : ويرى األب شلحت أن أصلها كفر تبٓا
  .٨٣ص: حلب  .على شخص

يف حارم ويف ] من قرى حلب[: َكَفر َتخارمي      
  :مذاهب ٣تسميتها 
أن بعض أهاليها يزعمون أا من كـّف   -١
  .اخلريين

ا يزعمون أا مبعىن قرية أن بعض أهاليه -٢
فصمها أو : ختارمي اجلبال، من خّرم اخلرزة كخرمها

 .ثقبها
أن األب شلحت يرى أن ختارمي علـم   -٣

 .٧٢ص: حلب  .على شخص

ْكَفر ْدَحْرمٓا : أن أصل امسها يف األرامية -٤
اَحلـْرم  : مبعىن: مبعىن قرية حاِرم، وحاِرم من األرامية

 .واملنع والنذر
الـدال أداة إضـافة،   : دحرمٓا أن معىن -٥

 .وحرما مبعىن العدول عن الطريق أي الطريق املسلوك
ل مسعان، يف جب] من قرى حلب[ :َكَفر ْتعال      

قرية الثعلب، كما يرى األب : ْكَفر َتعٓال: من األرامية
 .٦٠ص : حلب  .شلحت

يف إدلب، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر تغور      
قرية التجارة، كما يرى األب : ٓاْكَفر جتورت: األرامية
  .٧٨حلب  .شلحت

يف اعزاز، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر توۤتة      
قرية التوت، كمـا يـرى األب   : ْكَفر توتٓا: األرامية

  .١٩٣ص ٣٨س: أرملة يف املشرق

  يف حارم، من ] من قرى حلب[: َكَفر تيزايا      
  
  
  

ما يرى األب قرية من امسه تيزايا، ك: تيزٓايٓا: األرامية
  .٧٠ص: حلب  .شلحت

يف جبل مسعان، من ] من قرى حلب[: َكَفرِتني      
قرية التني، كما يرى ) وتلفظ تينٓا(َكَفر تانۤا : األرامية

  .٦٢ص: حلب  .األب شلحت

يف إدلب، من ] من قرى حلب[: َكَفر جاۤلس      
قرية املمانع أو املعطِّل، كمـا  : كفر جلس: األرامية

  .٧٨ص: حلب  .شلحتيرى األب 

يف إدلب، من ] من قرى حلب[: َكَفر جاۤنس      
قرية الكاسف، كما يرى األب : ْكَفر جنس: األرامية
  .٧٩ص: حلب  .شلحت

يف اعزاز، من ] من قرى حلب[: َكَفر جربين      
قرية الرجال، كما يرى األب : ْكَفر جربين: األرامية
  .٨٧ص: حلب  .شلحت

يف جبل مسعـان،  ] ن قرى حلبم[: َكَفر جۤنة      
قرية البستان، كمـا يـرى   : ْكَفر جنتٓا: من األرامية

  .٨٨و ٦٧ص: حلب  .األب شلحت

يف اعزاز، مـن  ] من قرى حلب[ :َكَفر جوش      
قرية الغشيان، كما يرى األب : كَفر جوشيٓا: األرامية
  . ٨٧ص: حلب  .شلحت

يف جبل مسعان، ] من مزارع حلب[ :َكَفر جوم      
قرية اجلّزار أو قرية احلّالق : كَفر جومٓا: من األرامية

  .٦٣ص: حلب  .أو احلّجام، كما يرى األب شلحت

: ١٩١ص ٣٨س: ويرى األب أرملة يف املشرق

  .قرية العني: َفر مجٓاْك: أن أصلها األرامي



٣٧٥ 
 

يف جبـل  ] من مزارع حلـب [: َكَفر حاب      
، كمـا  قرية الشـرّ : ْكَفر ٓحب: مسعان، من األرامية
  .٦٤ص: حلب  .يرى األب شلحت

يف حارم، مـن  ] من قرى حلب[ :َكَفر حاۤنة      
قرية احلضن أو قريـة الشـفقة،   : ْكَفر ْحنٓا: األرامية

  .٦٨ص: حلب  .كما يرى األب شلحت

يف ] من قرى حلب[أو َكَفر حاۤيا، : َكَفر حاۤية      
قرية األحياء، كمـا  : كَفر َحۤيا: إدلب، من األرامية

  .١٩٢ص ٣٨س: يرى األب أرملة يف املشرق
  .٧٥ص: حلب  .وكما يرى األب شلحت 

يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[: َكَفر ْحداد      
قرية اإلله حداد، كما يرى : ْكَفر حداد: من األرامية

  .٦٢ص: حلب  .األب شلحت

يف جبـل  ] من مزارع حلـب [ :َكَفر َحشيم      
قرية اآلالم، كمـا  : نيْكَفر َحِش: مسعان، من األرامية
  .٦٤ص: حلب  .يرى األب شلحت

يف جبـل  ] من قرى حلب[: َكَفر حلب  
قرية حلب، كمـا  : كفر حلب: مسعان، من األرامية
  .٦١ص: حلب. يرى األب شلحت

يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[: َكَفر محرا      
، كما )اخلمر: (قرية النبيذ: كَفر َحْمرٓا: من األرامية

  .٦٠ص: حلب  .لحتيرى األب ش

: ب سكان كفر محـرا قلوالقرى اليت حوهلا ت
  .ْمَرّقص مرتو

يف حـارم،  ] من قرى حلـب [ :َكَفر حوران      
  : ْكَفر ۤحٓورٓا: وأخرى يف جبل مسعان، من األرامية

  
  
  
  
  
  

قرية البياض أو القرية البيضاء، كما يرى األب أرملة 
  .، وكما يرى األب شلحت١٩٢ص ٣٨س: يف املشرق

  .٦٤ص: لبح

يف جبـل  ] من مزارع حلـب [: َكَفر حوت      
قريـة احلـق أو   : ْكَفر حوتتـآ : مسعان، من األرامية

  .٦٢ص: القرار، كما يرى األب شلحت
يف حارم، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر حوم      
قرية احلّر، كمـا يـرى األب   : ْكَفر حومٓا: األرامية

  .١٩٢ص ٣٨س: أرملة يف املشرق
يف اعزاز، مـن  ] من قرى حلب[: خاۤشرَكَفر       
قرية اتهد كما يـرى األب  : ْكَفر َكشريٓا: األرامية

  .١٩٢ص ٣٨س: أرملة يف املشرق

يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[: َكَفر داۤغل      
قرية الثعلب، كما يرى األب : ْكَفر َتعٓال: من األرامية

  .٩٢ص ٣٨س: أرملة يف املشرق
أن أصلها  .٦١ص :حلب :ويرى األب شلحت

  .أو أدخل قرية الذي أمثَر: ْكَفر داۤعل: األرامي
: والقرى اليت حوهلا يلقبون سكاا بقـوهلم 

  .بقر من غري حوافر
يف إدلب، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر داۤهر      
قد تكون مبعىن قرية السـَمن،  : ْكَفر دهرٓا: األرامية

  .٧٦ص: حلب  .كما يرى األب شلحت

يف حارم، مـن  ] من قرى حلب[: دريانَكَفر       
قرية املزّري، كما يـرى األب  : ْكَفر درينٓا: األرامية
  .٦٩ص: حلب  .شلحت



٣٧٦ 
 

يف جسر الشغور، ] من قرى حلب[: َكَفردّبني      
قرية الدبب أو الذّبان، كمـا  : ْكَفرُدّبني: من األرامية

واألب أرملـة يف   .٨٤ص: حلب  .يرى األب شلحت
  .يرى أا مبعىن قرية الذّبان ١٩٢ص ٣٨س: املشرق
يف حارم، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفردّيان      
قرية احلاكم، كما يـرى األب  : ْكَفر َدٓينٓا: األرامية

  .١٩٢ص ٣٨س: أرملة يف املشرق
يف جسـر  ] من قرى حلـب [: َكَفر راحوم      

قرية اِحملب، كما : ْكَفر ٓرحوٓما: الشغور، من األرامية
  .٨٤ص: حلب  .تيرى األب شلح

يف اعزاز، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر ٔرحيم      
يق، دقرية احلبيب أو قرية الص: ْكَفر ْرحيمٓا: األرامية

وكما يـرى   .٨٧ص: حلب  .كما يرى األب شلحت
  .١٩٢ص ٣٨ص: األب أرملة يف املشرق

يف املعّرة، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر رّمان      
رية الرّمان، كما يـرى األب  ق: ْكَفر روٓمنٓا: األرامية
  .٨٣ص: حلب  .شلحت

يف حارم، من ] من قرى حلب[: َكَفر روحني      
قرية الرياح، كما يرى األب : ْكَفر روحني: األرامية

  .١٩٣ص ٣٨س: أرملة يف املشرق

يف اعزاز، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر روم      
ب قرية االرتفاع، كما يرى األ: ْكَفر َرْوٓما: األرامية
  .٨٨ص: حلب  .شلحت

    

يف جسـر  ] من قـرى حلـب  [: كفرزبا  
قريـة اجلهـاز   : ْكَفرزبـآ : الشغور، من األراميـة 

  .٨٤ص : والصداقة، كما يرى األب شلحت، حلب
  من  يف إدلب،] من قرى حلب[: َكَفر زيبا      

  
  
  
  

قرية السهم، كمـا يـرى األب   : ْكَفر زيبٓا: األرامية
  .٧٦ص: حلب  .شلحت

أن  ١٩٣ص ٣٨س: ب أرملة يف املشرقويرى األ
  .قرية الَكِذب: ْكَفر زافٓا: أصلها األرامي

يف جبل األكراد، ] من قرى حلب[: َكَفر زيت      
قرية الزيتون، كما يرى األب : ْكَفر َزيتٓا: من األرامية

  .٨٦ص: حلب  .شلحت

  .ولعل معناها قرية الزيت
ـ  ] من قرى حلب[: َكَفر زۤيد       ن يف اعـزاز، م
قرية من امسه زيد، كمـا يـرى   : ْكَفر زيد: األرامية

  .٨٨ص: حلب  .األب شلحت

يف املعرة، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر َسبٔخة      
قرية الوثوب أو التشابك، كما : ْكَفر َسْبكتٓا: األرامية

  .٨٣ص: حلب  .يرى األب شلحت

يف إدلب، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر ْشاليا      
القرية اهلادئة، كما يـرى األب  : ر َشليٓاْكَف: األرامية
  .٧٥ص: حلب  .شلحت

أن  ١٩٣ص ٣٨س: ويرى األب أرملة يف املشرق
  .قرية الرهبان الصامتني: ْكَفر شليۤا: أصلها األرامي

يف حارم، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر شۤيخه      
قرية من امسه شيخه، كما يرى : ْكفر شۤيخه: األرامية

  .٧٠ص :حلب  .األب شلحت

يف اعزاز، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر ِشيل      
قرية املصدوع أو ولد الزنبة، : كَفر شيلوٓلا: األرامية

 .٨٨ص: حلب  .كما يرى األب شلحت



٣٧٧ 
 

يف اعزاز، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر صفرا      
قرية الصباح أو قرية العصفور، : كَفر صفرٓا: األرامية

  .٨٨ص: حلب  .كما يرى األب شلحت

يف جبـل  ] من قـرى حلـب  [: َكَفر صفرة      
قرية الصـباح أو  : كَفر صفرٓا: األكراد، من األرامية

  .٨٦ص: حلب  .العصفور، كما يرى األب شلحت

أن  ١٩٣ص ٣٨س: ويرى األب أرملة يف املشرق
  .قرية العصافري: ْكَفر صفرۤا: أصلها األرامي

يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[: َكَفر ْصفري      
قرية العصفور، كما يـرى  : ْكَفر ْصفرٓا: من األرامية

  .١٩٣ص ٣٨س: األب أرملة يف املشرق

بأن أصلها  ٦١حلب صويرى األب شلحت يف 
  .قرية من امسه صفري: ْكَفر صفري: األرامي
يف إدلب، من ] من قرى حلب[: َكَفر ٔصْنَدل      
قرية الصندل، كما يرى األب  :ْكَفر صندل: األرامية
  .٧٩ص: حلب  .شلحت

يف املعرة، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر طاب      
  .القرية الطيبة: ْكَفر طٓاب: األرامية
يف اعزاز، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر طوَته      
قرية من امسه طوته، كما يـرى  : كَفر طوته: األرامية

  .٨٦ص: حلب  .األب شلحت

يف حارم، مـن  ] من قرى حلب[ :َكَفر عاۤدة      
قرية من امسه عادة، كما يـرى  : كَفر عادة: اميةاألر

  .٦٩ص: حلب  .األب شلحت

يف جبل األكراد، ] من قرى حلب: [َكَفر عۤايد      
قرية العادة، كما يرى األب : ْكَفر عٓيدٓا: من األرامية

  .٨٥ص: حلب  .شلحت
  
  
  
  
  

يف جبل مسعان، ] من قرى حلب[: َكَفر ْعِبيد      
قرية املصاب، كمـا يـرى   : دكفر عبي: من األرامية

  .٦٢ص: حلب  .األب شلحت

يف حارم، من ]  من قرى حلب[ :َكَفر ْعروق      
قريـة اهلـارب أو   : أو عروقيٓا: كَفر عروقٓا: األرامية

: اَهلَرب والرحيل، كما يرى األب أرملة يف املشـرق 
  .١٩٣ص ٣٨س

  .٦٩ص: حلب  .وكما يرى األب شلحت

يف إدلب، مـن  ] لبمن قرى ح[: َكَفر عميم      
قرية اللقيط أو ولد الزانيـة،  : ْكَفر عميمٓا: األرامية

  .٧٦ص: حلب  .كما يرى األب شلحت

يف املعرة، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر ْعوۤيد      
قرية العادة أو املرونـة، كمـا   : ْكَفر عويدٓا: األرامية

  .٨٣ص: حلب  .يرى األب شلحت

زاز، مـن  يف اع] من قرى حلب[: كفر غان      
قرية البستان، كما يـرى األب  : ْكَفر جنتٓا: األرامية
  .٨٦ص: حلب  .شلحت

يف اعـزاز، مـن   ] من قرى حلب[: َكَفر غِني     
قرية الظل أو املخبأ، كما يـرى  : ْكَفرَجنٓا: األرامية

  .٨٧ص: حلب  .األب شلحت

يف إدلـب، مـن   ] من قرى حلب[: َكَفرِفري      
قرية الثمر، كمـا يـرى األب   : ْكَفر فريٓا: األرامية
  .٧٩ص: حلب  .شلحت

يف اعـزاز،  ] من قرى حلـب [: َكَفر قارص      
ْكَفر قرصـٓا،  : ومزرعة يف جبل مسعان، من األرامية

تأيت على معـان أخـرى   قد  و ،قرية مرقق العجني
  .٦٤و ٨٦ص: حلب  .كثرية، كما يرى األب شلحت



٣٧٨ 
 

مـن  يف حـارم،  ] من قرى حلب[: َكَفر ٕقرّٔة      
قرية من امسه قّره، كمـا يـرى   : ْكَفر قّره: األرامية

  .٧٠ص: حلب  .األب شلحت

يف جسر الشغور، ] من قرى حلب[: َكَفر ْقطار      
قرية العقدة، ومنها عقـدة  : ْكَفر قطرٓا: من األرامية

  .عقدة الِسحر، كما يرى األب شلحتالبناء و
  .٨٤ص: حلب

جبل مسعان، يف ] من قرى حلب[: َكَفر كرمني      
قرية الُكروم، كما يـرى  : ْكَفر كرمني: من األرامية

ويـرى األب   .١٩٣ص ٣٨س: األب أرملة يف املشرق
  .٦٠ص: حلب: شلحت يف

يف اعزاز، من ] من قرى حلب[: َكَفر كلبني
قرية الكالب، كما يرى األب : كَفر كلبني: ميةااألر

  .١٩٣ص ٣٨س: أرملة يف املشرق
  .مثله ٨٧ص: حلب: ويرى األب شلحت يف

يف حارم، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر كيَال      
قرية الكّيال، كما يـرى األب  : ْكَفر َكٓيٓال: األرامية

ومثلـه يـرى األب    .١٩٣ص ٣٨س: أرملة يف املشرق
  .وفيها آثار بيزنتّية .٦٩ص: حلبشلحت يف 

يف إدلب، مـن  ] من قرى حلب[: َكَفر التا      
قرية التعب، كما يـرى األب  : ْكَفر الوتٓا: األرامية
  .٧١ص: حلب  .شلحت

  .وحنن نرى أا من كَفر التا مبعىن قرية اآلهلة
يف حارم، من ] من قرى حلب[: َكَفر ُلوسني      

قرية من امسه لوِسني، كما يرى : األرامية ْكَفر لوسني
  .٧٢ص: حلب  .األب شلحت

  
  
  
  
  
  
 

 يف حارم، مـن ] من قرى حلب[: َكَفر ماۤرس      
ْكَفر مارس قرية من امسه مارس، كما يرى : األرامية

  .٧٢ص: حلب  .األب شلحت

يف حـارم، مـن   ]  من قرى حلب[ :َكَفرمه      
قرية املئـة، كمـا يـرى األب    : ْكَفر ٓمآأ: األرامية
  .٦٩ص: حلب  .شلحت

يف املعرة، مـن  ]  من قرى حلب[: َكَفر موس      
، كما يرى األب قرية الشموس: ْكَفر موسٓا: األرامية
  .٨٢ص: حلب  .شلحت

يف إدلب، مـن  ]  من قرى حلب[: َكَفر ميد      
قرية الفرسخ، كما يرى األب : ْكَفر ميٓديٓا: األرامية
  .٧٥ص: حلب  .شلحت

يف اعزاز، من ] من قرى حلب[:َكَفر ميز  
قرية من امسه ميز، كما يرى األب : كفرميز: األرامية
  .٦٠ص: حلب. شلحت
يف جبل مسعان، ]  من قرى حلب[: نآبو َكَفر      

ة اإلله نابو، كما يـرى  قري: ْكَفر نآبو: من األرامية
  .٦٠حلب ص  .األب شلحت

يف اعزاز، من ]  من قرى حلب[: َكَفر ناۤصح      
قرية الَشهري، كما يـرى األب  : ْكَفر ْنٔصح: األرامية

ويـرى األب  . ١٩٣ص ٣٨س: أرملة يف املشـرق 
قريـة  : أا من كفر نصيحٓا .٦٣ص: حلب: شلحت يف

  .قرية املنتصر: ْكَفر نٓصوحٓا: منه ٨٨صاملظّفر، ويف 
يف جبل مسعان، ] حلب مزارعمن [: َكَفرناها      

قرية الباكي أو املتنهد، كمـا  : كَفر ٓنهٓا: من األرامية
 .٦٣ص: حلب  .يرى األب شلحت
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يف اعـزاز، مـن   ]  من قرى حلب[: َكَفرنايا      
مبعىن صاحب القرية، كما يـرى  : َفرْنيٓاْك: يةاألرام

  .١٩٣ص ٣٨س: األب أرملة يف املشرق

أن كفر  ٨٨ص: حلب: ويرى األب شلحت يف
  .نيا مبعىن القرية الصغرية

املعرة، مـن   يف]  من قرى حلب[: َكْفَر ْنۤبل      
قرية االحتقار، كما يرى األب : ْكَفر نوبٓال: األرامية
  .٨٣ص: حلب  .شلحت

يف حـارم، مـن   ] من قرى حلب[: َكْفَرنِتي      
قرية الناهد، كمـا يـرى األب   : ْكَفر ْنتيٓا: األرامية
  .٧٢ص: حلب  .شلحت

يف إدلـب، مـن   ] من قرى حلب[: َكفَرْنجد      
قرية اجلالء، كمـا يـرى األب   : ْكَفرْنجدٓا: األرامية
  .٧٥ص: حلب. شلحت

يف جسـر  ]  من قرى حلـب [: َكْفَرجني
قريـة اإلعـالن   : ْكَفر ْنجّيٓا: األرامية الشغور، من

  .٨٤ص: حلب  .والظهور، كما يرى األب شلحت

يف إدلب، من ]  من قرى حلب[: َكَفر نوران      
قرية املنّور، كما يـرى األب  : آنْكَفر نوٓر: األرامية
  .٧٨ص: حلب  .شلحت

قرية يف جبل مسعـان، مـن   : نورانوكَفر 
ة الناري، كما يـرى األب  قري: ْكَفر نوٓرٓنا: راميةاَأل

  .٦٣ص: حلب  .شلحت

يف إدلـب، مـن   ]  من قرى حلب[: َكَفرِني      
الَقرويون، كما يرى األب أرملـة  : ْكَفر ٓنيٓا: األرامية

  .١٩٣ص ٣٨س: يف املشرق
يف حارم، مـن  ]  من قرى حلب[: َكَفر هند      
قرية من امسه هند كمـا يـرى   : ْكَفر هند: األرامية

  .٦٩ص: حلب  .األب شلحت
  
  
  
  
  
  

يف املعـرة، مـن   ]  من قرى حلب[: َكَفريا      
الَقَروي، كما يرى األب أرملـة يف  : ْكَفريٓا: األرامية
، وكمـا يـرى األب   ١٩٣ص ٣٨س: املشـرق : املشرق
  .٨٣ص: حلب  .شلحت

وكفريا قرية يف إدلب باملعىن املتقدم، كمـا  
  .٧٨ص : حلب  .يرى األب شلحت

يف املعرة، مـن  ]  من قرى حلب[: َكَفرياسني      
قرية من امسه ياسني، كما يرى : ْكَفر ياسني: األرامية

  .٨٣ص: حلب  .األب شلحت

يف ] من قـرى حلـب  [أو كفره،  :َكْفرا  
كما يـرى األب  : القرية: كفرٓا: اعزاز، من األرامية

ويرى األب أرملة أن أصـلها  . ٨٨ص: حلب: شلحت
 ٣٨س: املشـرق : القرى، كمـا يف : ْكَفرۤا: األرامي

  .١٩١ص
محله على الكفر، نسبة إىل : كّفره: عربية :َكفّٔر      

  .تكفري: الكفر، أعطى الكّفارة، واستمدت التركية
  .شي بكفّۤر: يقولون

ضرب من : CAFRAGE: من الرومانية: َكْفراج      
  . خشب الشوح الواطي يبيعه اآلالتية يف حلب

مارة كفريـة،  بنا كفري وع :يقولون: ٕكْفِري      
من عهد الكّفار قبـل الفـتح   : قدمية العهد: يريدون

  .اإلسالمي
سالمة، من قرية كفر طاب قرب : الَكَفر طايب      
له كتاب التذكرة يف النحو عشـر   -انظرها  –حلب 

  .ه٥٣٤جملدات، وله غريه، مات س
  يب، له حممد بن يوسف احلل: الَكَفر طايب      
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حلب أربعني سنة، مـات  مؤلفات، انقطع يف جامع 
  .ه٤٣٥س

ليلة يف السـنة  : من اصطالح الشاذلّية: َكْفۤشة      
جيتمعون فيها رجاًال ونساء يشربون فيهـا اخلمـر   
ويتبادلون فيها النساء مراعاة أم عشـرية واحـدة   
يسود بني أفرادها التسامح ووحدة احلال ومراعاة أن 

مـا  هذه العشرية صفية اهللا، واهللا يسمح لصـفوته  
  .حيظره على غريهم

  :ويف أصل الكفشة املذاهب التالية
إا مـن  : مذهب الدكتور چليب القائل -١
  .َكْوَشا مبعىن اخللوة: الكلدانية
مصدر ): العربية(أا من حتريف الكوشة  -٢

أتاهـا، وكـاش   : كاش مبعىن جاَمَع، واحلماُر أتانه
 الَكـْوس : ويدانيها. طرقها: الفحُل طروقته أي أنثاه

كمـا يف   –مبعىن اجلماع ) بالسني املهملة(والكْيس 
 .»التاج«

كشـف  : أا حتريف الكشفة، يريدون -٣
 .اُحلُجب
هالشب عم بكفۤكر وشـاطر  : يقولون :َكفَكر      

بالكفكرة، بكفكر ألبوه أّنو اهللا يطّول عمرو سـبب  
، وبكفكر ملعلمو أّنو لواله كان ما بيعرف شي عّزو

، بنوا َكفَكر ّنو هي سعادتو مالدۤنىللي حبّبا أوبكفكر 
: ، أيأداة الصب والسكب: لكفكري التاليةفعًال من ا

 .َصّب وسكب أرقى الكالم وأبلغه
  .الكفكرجي: ومسوا من يكفكر

  .الكفكرجّية: ومجعوه على
ـ : من التركية عن الفارسية: الَكفكري       : ريكفگ

الطبخ  املغرفة، امللعقة الكبرية ذات الثقوب يقّلب فيها
ويسكب منها ما ليس حباجة إىل التصفية كالرز أو ما 
حباجة إليها كالفاصولية اليت يرغب تصـفيتها مـن   

ـ «الرغوة ومن : الفارسية» كفك«مرقها، من  » ريگ
  .قبض، أخذ: مبعىن

  

  
الكـّف، وتسـميه   : والكفكري تسميه مصر

  .املقصوصة: أيضًا
  .كفِكر: والكفكري يف الكردية
اِملرغـاة  : كـي لكفكـري  ووضع امع املل

  .واِملطفحة
  .ةعجز الداب: عربية :الَكَفل      

  .الْكفال: األكفال، وهم يقولون: واجلمع
عاله وأنفق عليه وقام : َكِفله: من العربية: ٕكۤفل      

  .ضمنه: بأمره، واملاَل وباملال
. ِبكَفـل : يكُفل، وهـم قـالوا  : ومضارعه

  .الَكفاَلة، وهم أمالوا: ومصدره
  .الكفالة: رانظ

: ضمنه، القاضي اخلصـمَ : كّفله: عربية: َكّفل      
  .أخذ منه الكفيل
  .َتكّفل، وهم سّكنوا: ومطاوعه

يف حارم،  مـن  ] من قرى حلب[: َكفِلدين      
ضمن الدعَوى، كما يرى األب : َكْفل دينٓا: األرامية
  .٧٢ص: حلب: شلحت

رمسها  ١٩٣ص ٣٨س: املشرق: واألب أرملة يف
  .أصلها األرامي كفليدين مبعىن القبع: ين وقالكفليد
  .ما ُيلّبس امليت: عربية :الَكَفن      

  .الْكفان: األكفان، وهم قالوا: واجلمع
  .َكَفن: واستمدت األمم اإلسالمية

  .كفنجي: ومست التركية بائعه
. فالن حبسد املّيت على كفنو]: من كنايام[

سـيئو  (:  إن تاجرنا بالكفان بتبّطل الناس متـوت 
 ).احلظ
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البجي مع اللـنب بـرو مـع    ]: من أمثاهلم[
  .العادة ما بغّيرا الكَفن. الَكَفن

  .الَكَفن مالو جيب]: من حكمهم[
  .ألبسه الكفن: كّفن امليت: عربية: َكفَّن      

  .ْتكّفن للمطاوعة: وبنوا منه
وقد يتبارى خصمان باملواويل، فـإذا غـىن   

: قال أنصار الثـاين  أحدمها مّواًال يتحدى به خصمه
أمته أو رّد عليه مبّوال يكـون  : كّفن مّوالو، يريدون
  .فيه مّواله حبكم العدم

غـدۤا ملـا   : قالوا للجحاش]: من كمام[
  .اهللا خيّلى جلدنا علينا: بتموتوا بكفنوكن، قالوا

أطلقوها على اآللة اليت يقطع ا : َكفّۤة البيطار      
كـل  : الِكّفـة : العربيـة البيطار حافر الدواب، من 

  .مستدير
  .كّفات البيطار: ومجعوها على

أطلقوها على وسط املقالع  :َكفّۤة املقالع  
حيث يكون نسجه عريضًا ليحمـل قذيفتـه الـيت    

  .كّفات املقاليع: ومجعوها على. الكّفّية: يسّموا
أحـد  : ِكّفة امليزان: من العربية: كفّۤة امليزۤان      
  .ِكّفتيه

  .كّفات اْملوازين: علىومجعوها 
  .َكَفا: َكٓفا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .َكف َماۤزنيم: ويف العربية
  .كّلن بكّفة وهّوه وحدو بكّفة: يقولون

: فالن كفو هلالشغلة، عربيـة : يقولون :الٕكُفو      
 .اِملْثل، النظري: ْفو والُكفء والِكفءالُك

  .األكفاء: واجلمع
  
  
  
  
  
  

بنوهـا  . أطلقوها على مشيمة املولود: يۤتةالْكِف      
  .انظرها  .على ْفعيلة مبعىن املفعولة من َكفت

  .الْكفيتات: ومجعوها على
أنـه  : فالن ْكفيتة، يريدون]: ومن جمازام[

  .منبوذ، وال حيتاج إليه
يف جسر الشـغور  ] من قرى حلب[ :الْكفري      

ارم، من وثانية يف اعزاز وثالثة يف الباب ورابعة يف ح
القرية أو القرية الصغرية، أو مبعـىن  : ْكفريٓا: األرامية

. افر واجلاحد، كما يرى األب شـلحت الرجل الك
  .٦٨و ٧٣و  ٨٨و ٨٥ص: حلب

  .األعمى، املكفوف البصر: عربية :الَكفيف      
فعيل مبعـىن  : الكافل والضامن: عربية :الَكفيل      
  .كفل: انظر  .فاعل

  .وهم رّدوا وقصروا الُكَفالء،: واجلمع
يف اعـزاز، مـن   ] من قرى حلـب [: ْكفني      
: اجلائع، كما يرى األب أرملـة يف : ْكفيٓنا: األرامية
  .١٩٣ص ٣٨س: املشرق

صار ضـرۤاۤبة بـني حـارة    : يقولون :الَكّفيّۤة      
الكالسة وحارم اجلّلوم واشتغل ضـرب الكّفيـات   

، نسـبة إىل  باإليدين وباملقاليع، واللي انفّجوا كتريين
: كيفـآ : الكف أو إىل كّفة املقالع، أو من السريانية

  .احلجر
البس كّفّية، حتريف العمامة : يقولون: الَكّفيّۤة      

قصب تلف على الكوفّية تتخذ من النسيج احلريري امل
وأوائل  ١٩أمثن عمائم القرن  الطربوش املغريب، وهي

 .القرن العشرين، وال تزال يلبسها القّواسون
  .الكّفّيات: ومجعوها على

  .عني احلنش: انظر
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  .تعب، أعيا: عربية: َكّل      
: انظر. ْبٕكّل: َيِكّل، وهم يقولون: ومضارعها

  .الكلل والكليل
  .ال ْبكّل وال ْبمّل: يقولون

اشتغل تتكـّل وال حتتـاج   ]: من حكمهم[
  .للذل

اسـم موضـوع   :الُكـلّ : من العربية: الٕكّل      
وال . اد املتعّدد أو لعموم أجزاء الواحدالستغراق أفر

وعليه ال تدخلها  . تستعمل إال مضافة لفظًا أو تقديرًا
جـاء  : عن املضاف إليه إال إذا كانت عوضًا» أل«

  ... الكل، أي كل الناس أو 
اسـم  : الكـل : ا أريد ا لفظهـا وكذا إذ

» الـبعض «وحكم . موضوع الستغراق أفراد املتعّدد
  .انظرها  .مثلها

سـجد  : وتكون مؤكدة توكيـدًا معنويـاً  
  .املالئكة كلهم

هو عاِلم كل عـامل أو هـو   : وتقول العربية
العاِلُم كل العامل، فتستعملها نعتًا لنكرة أو ملعرفـة،  
  .وتدل حينئذ على أنه كامل بلغ الغاية يف ما تصفه به

جاء كل من : يقولون]: من عثرات أقالمهم[
  ). »كل من« حبذف: (املّدعي واملّدَعى عليه

ينص : يقولون]: يضًاأومن عثرات أقالمهم [
القانون على تغرمي كل من يتصيد عصـفورًا أيـام   

ينص القـانون  : التفريخ خبمسني لرية، خطأ، صوابه
  ).والباء» كل«حبذف .. (على تغرمي من يتصيد

: ، ويف الكلدانيةٓكٓال: يف السريانية» ُكل«و 
  .َكال

  
  
  
  
  
 

  .ُكل: ويف العربية
  .ُكل:  هلجة مالطهويف
  .كّليت وكلما وكّلي وكلّية: انظر

. كـْل ْشـٔوي وْشـٔوي   ]: من كالمهـم [
كل حساب حسبناه إال هاْحلسـاب مـا   : ويقولون
  .حسبناه

  .شي مّنو وال كّلو: ويقولون
  .بكل معىن الكلمة: واستمدوا من الغرب

. كل شي عادة حىت الْعبـادة ]: من أمثاهلم[
كـل  . ل دقن إال مشطك. كل شي مع العافية طّيب

صـيح  : شي دواه الصرب إال قلة الصرب، قالوا للديك
. كل شي إلو وقـت . كل شي بوقتو مليح: قال لن

كـل  . كل أقرع ٕجۤكر. كل وقت بنعطى لو حكمو
كـل  . كل باب إلـو مفتـاح  . إنسان شيطانو ْبعّبو

كل من . ٕحْجٔره إال ٕأجره، النظرة مبّيه والكل ْبسوّيه
كلنـا  . واحد بقلع شوكتو بإيدو كل. ّمهو على قدو
كل من على . كل من حبيبو ملو قلبو. يف اهلوى سوا

مال كل اْجل. كل من بغّني على لياله. هللا يعينوأدينو 
كل الطيور علـى أشـكاهلا   . نا باركبتعارك إال مجل

. كل قاعدة إال شـواذ . كل حمجوب مرغوب. تقع
كل سجرة . عيش إلو كريشكل . كل لسان بإنسان

. ّيف وكل بلد إال َزّي، كل من ببكى على ميتـو ال إ
أو (كل واحد بيعمل بأصـلو  . كل من بقدح بزندو

  ).حبليبو
. كّلو َعند العرب صـابون ]: من كمام[

كل داخل . كل من شافين أرملة كّشف وأجا هرولة
: انظـر . ولو كان فعفـع : أو(ينفع ولو كان ضفَدع 

لو على كل شغ. على مزبلتو صّياح كل ديك ).فعفـع 
  . هللا وتوّكليأ

كل اللي بتشتلو بتقلعـو إال  ]: من حكمهم[
  .من راد الكل فآتو الكل. ابن آدم بتشتلو بقلعك
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كل واحد بشـّد اللحـاف   ]: ياممن كنا[
هالدنيا كل واحد بقـول يـا   ). أو لطرفو(و لصوب
  !نفسي

  ]: من شعرهم[
  كل ولف على ولفو ِلفي          حىت احلديد عاملربِد

  :غريه
  إال أنا َبدِري           كل البدوره بتبدر 

  .ال: حرف جواب للنفي مبعىن: عربية :َكّال      
. ورأى لغويونا فيها معىن الـردع والزجـر  

: نعـم ال، أي : مبعىن» كن ال«ونرى حنن أن أصلها 
  .النفي وأؤيده أقّر

  .حاشا وكال: ويقولون
 أطلقوها على من يلحق اجلنـازات  :الَكّالب      

  .انظرها  .ليستفيد، بنوها على فّعال من كّلب

  .الْكالليب: ومجعوها على
  .انظرها  .عّموشة: ومن كالليب حلب
  .وانظر قاموس الصناعات الشامية

وللكالليب اصطالحات خاصة يف السلتات 
منها تسـمية احملشـي    -انظرها  –لغة القجم : تسمى

  .قومنها تسمية اللحم بالعجني باملرقو. باملدكوك
  .انظرمها
احلديدة املعقوفة : الُكّالب: من العربية: الٕكّالب      

  .ذات الرأس يدخل فيها القصاب اللحم
. الليـب الْك: الَكالليب، وهم قالوا: واجلمع

  .ةكّلب والكلبتون: انظر
  .اخلّطاف: ويسمى الكّالب يف العربية

أطلقوها على الكّالب ذي الشـعب  : الَكّالۤبة      
  ل ا الدلو من البئر، كما أطلقوها على الكثرية ينش

  
  
  
  
  

امللقط ميسك به احلّداد احلديد احلار أو يقلـع بـه   
  .الطبيب األسنان أو النّجار يقلع ا املسمار
القاشوشة : ومسوا األوىل اليت ينشل ا الدلو

  .انظرها  .أيضًا

  .َكْلْبَتا: َكْلْبتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
ما : ٕمشٓمش كّاليب، يريدون: يقولون :ّاليبالٕك      

  .استمسكت: كّلبت فيه شحمته بنواته أي
أنـه  » بستان الكالب«مذاهب تسمية  منو
  .انظرها  .من هذا

. الذي نواه مـر : وللغّزي مذهب يف الكّاليب
  . ونرى أن املرارة من خصائصه، ال تعريف له

  .ويفضلون اختاذ املرّبى يف حلب من الكّاليب
اتـروك اللـوزي واسـتقبل    ]: أمثاهلممن [
  .الكّاليب
  .كليجة: انظر :الٕكّالج      
غرفـة  : وكـيالر  ِكالر: من التركية: الْكالر      
  .املؤونة

: ومسوا مـن يقـدم الشـراب للضـيوف    
  .الكالرجي

  .وبيت الكالرجي يف حلب
  .الكالرجّية: ومجعوا الكالرجي على

مـن  » كـالر «ويرى الدكتور چلـيب أن  
  .أقلريا مبعىن خمزن القمح خاصة: نيةالكلدا

أو  CELLARIUMونرى حنن أا من الالتينيـة  
CELLA احلجرة حلفظ النبيذ أو املؤونة: مبعىن.  
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يوسف احلليب الفلكـي،  : الِكالرجي      
  .ه١١٥٣مات س 

. صانعه أو بائعـه : فّعال من الكلس :الَكّالس      
  .الكلس: انظر

  .ميةوانظر قاموس الصناعات الشا

  .وبيت الَكّالس وبيت الكّالِسي يف حلب
الطّحان مـا بغّبـر علـى    ]: من كمام[
  .َكّالس
خارج السور بـني  ] من حارام[: الَكالّۤسة      

خراق اجلّلوم وجسر اجلح، وامسها يدل على أا مجع 
  .الكّالس

ـ » النهر«قال الغّزي يف  : ٢٧٦و ٢٧٥ص ٢جـ

ن فيها أتاتني الكلس، مسيت هذه احملّلة بالكّالسة أل«
ن ووهي تبلغ اثين عشر أّتونًا، وأكثر سـكاا يعـان  

حرفة الكلس وقطع احلجارة من مقاطعهـا وحنتـها   
أهل الكّالسة وردة «: حيهم بقوهلم نوبنائها، وينعتو

، وكانت أتاتني الكلس قبل القرن السابع يف »بكاسة
قرب مقابر اليهود، وكان اسم هـذه  : مشايل حلب

، وكان »احلاضر السليماين«قبل القرن املذكور احملّلة 
فيها قصر بناه سليمان بن عبد املللك يف أيام واليته، 
وقد تأّنق يف بنايته وزخرفته، وإليه صار ينسب هـذا  
احلاضر، وكان قبل ذلك يعرف حباضر حلب، جيمع 
أصنافًا من العرب من تنوخ وغريهم، وكان فيه بعد 

ذكـر  : عشرة مساجدأن فتح املسلمون حلب مائة و
وكان هلا واٍل مستقل، وفيها : ذلك ابن العدمي، قال

  .»عدة أسواق
، ذكرها ابن شـّداد  »الكّالسة«ويف دمشق 

  .»األعالق«يف 
  .كوچوك كالسة: انظر

يف لوحـات مـاري،    KELLASUوورد اسم 
  .وفيها معبد عظيم لإلله حدد

  
 

كّالسـو واقعـة يف   : وقال األثري دوسان
  .يف حلب: حاض القدمية، أيعاصمة مملكة مي

وشوهد يف أساس بعض البيوت كسر اخلزف 
القدمي وبعض الدمى ومتثال معدين صغري ترجع كلها 

  .إىل األلف الثاين قبل امليالد
وقرب الكالسة التّلة السودا، وفيها كثري من 

  .انظرها  .اخلزف القدمي

من مفردات الثـاقفني، فرنسـية    :الْكالّسيك      
CLASSIQUE: » يف األدب وغـريه،  » الطريقة الفنّيـة

تأخذ باملوضوعية والدقة مع البساطة والنصاعة، شأن 
  .األدب اإلغريقي، على نقيض الطريقة الرومانتيكية

  .األدب الكالسيكي: ٣٨ص ٧عدد ٨س: انظر جملة األديب

قـالوش أو غـالوش   : من التركيـة : الْكالش      
: CALOCHE: عـن الفرنسـية  ): افًاگوتلفظ الغني (

  .احلذاء يلبس فوق البوتني
فالن أكل ْمرّبى الكـالش  ]: من كمام[

  ).ضرب به: يريدون(
َكالكيشيك وافروق  شيل: يقولون :الَكالكيش      

  .خيّصك: أي» كل شيء«مسانا، بنوها من 
  .لكوشومل يستعملوا مفردها الك

  .الَقْول: عربية: الَكالم      
وبفعـل  الكـالم عـاللي بقـول    : يقولون

  ).الكالم احلقيقي والثناء العادل: يريدون(
  .حرب الكالم: واستمدوا من الغرب

لوال سالمك : ويرد يف حكايام قول اجلّني
  .يسبق كالَمك لقرقطت حلَمك مع عظامك

عم حبكي كالمات الفجـارة، أو  : ويقولون
 . السفه: كالمات السفا أي



٣٨٥ 
 

الكالم على زر الصـرماي  ]: من كنايام[
  ).دون على مغّبة األمريري(

السالم جبر الكالم والكالم جبر ]: من أمثاهلم[
كـذا كـان   (إذا حضر الطعام بطل الكالم . غريو

شأم، واليوم حيسن أن يطول زمن الطعام وأن يسود 
علـى لفـظ    -وساد هذا املثل . فيه مؤنس الكالم

). يف سورية ولبنان والعراق وفلسطني ومصر -يدانيه
  .سىكالم األسى ما بنت. لو جوابالم مانّص الك

قـال  . كالمو هوا أو هوائي]: من كمام[
  .الكالم صفة اْملتكلّۤم: م، قال لوسلّۤ! ياسالم: لو

. كالم الليل مدهون بزبدة]: من استعارام[
). مستمدة من الشعر العريب(النهار  كالم الليل ميحوه
  .العني مغرفة الكالم

من فّضـة   إذا كان الكالم]: من حكمهم[
  .فالسكوت من ذهب

  .كالمو متل البندق الفِاضي]: من تشبيهام[
  ]: من أغانيهم[

  شويف قوامو         واحلى مالسّكر كالمو! يامو
  .أطلقوه على القرآن: َكالم اهللا      

  .وحق كالم اهللا]: من أميام[
ُكـاله أو  : من التركية عن الفارسية: هالْكٔال      

القلنسوة، واصطلحوا : الرأس، وجمازًا: كواله أو ُكَله
الشكل  *أن مسوا ا لباس رأس الدراويش الطويل ذي

  .املخروطي الناقص يتخذ من اللباد
والدادا يعقد عليه من أسفله عمامة خضـراء  

  .ويرسل ذيلها من الوراء
  
  
  
  
 

                                                
 .هكذا في األصل - *

: ١٧صفـا الرفـاعي   ويف منظومة الشـيخ و 

  .فيه أشجار تشابه كواله املولوي) البستان(
 -انظرهـا   -كٓولك لٓو : وبنوا من الكاله فعل

  .تزّلف له: ثىن رأسه بكالهه له، أي: مبعىن
حيوان أليف نابح من فصـيلة  : عربية: الَكْلب      

مي، دالذئب، استأنسه اإلنسان يف العصر احلجري الق
  .موطنه األصلي آسية

. صـنفاً  ١٨٠وتبلغ أصناف الداجن منـها  
 ٧٠ن عدد كالب العامل أ: ٤سوزعمت جملة السمري 

  .مليونًا
الكلب جنس جريًا على النظرة : وعند احللبيني

  .اإلسالمية
واليهود عّدوه جنسًا نكاية باملصريني الـذين  

  .قّدسوه
ومع جناسته اختذ هلم بعض الناس جرنًا صغريًا 

الكـالب   لدى مدخل الدار يزّود باملاء لتشرب منه
  .للشرب يبين قسطًال اكتسابًا للثواب، فهو كمن

مث ينذرون للكالب كذا رطًال خبزًا إذا حتقق 
  .هلم مطلب

الكلب عضو طبيعـي  : ويف شريعة زرادشت
لـى  عيف كل أسرة، وعليه فرضت أقسى القعوبات 

من يطعمها فاسد الطعام، أما من يضرب كلبة كانت 
جلدة، أي جيلـد   ١٤٠٠ولدت ثالثة بطون فيجلد 

  .حىت بعد املوت
ثري من الكـالب،  وكانت حلب مسرحًا لك

تنشب بني كالب هذا احلي واحلي الـذي جبانبـه   
  .حرب ضروس، إىل أن مسمتها البلدية منذ ربع القرن

وأذكر أن كنت مع الدكتور عبـد الـرمحن   
الكيايل عند الكتيب حامد عّجان احلديد، وإذا بالشيخ 

 .الوطنية شريعة الكالب: جنيب سراج يدخل ويقول
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. نوا مث أمـالوا الِكالب، وهم سـكّ : ومجعه
حراسـة الغـنم   : ويستخدم يف أغراض كثرية أمهها
والحظ اإلنسـان  . والبيوت، وجتلب للصّياد ما رماه

قوة الشم فيه فمرن فئة من الكـالب يف مـدارس   
  .خاصة على كشف اجلناة

وشهدت أنا يف أوروبا كالبًا تقود العميان أو 
حتمل بفمها حقائب توصلها إىل أماكن معلومة، كما 

هدت من ميثل أدوارًا فكاهية أو يقـوم بألعـاب   شا
لوانية أو يغين وكلبه حيمل صـينية ُيلقـي فيهـا    

  .املتفرجون بعض قطع النقود لصاحبه
انظر احليوان للجاحظ، ودائرة املعارف للبستاين، واملوسوعة يف علم 

 ٥٢س: واملقتطـف  ٢٥٣ص ٩جـ: الطبيعة، واية األرب للنويري
  .٢٣ص ٥٦٩عدد ١١س: قافةوجملة الث ٢٦٥و ٢١١ص

كلبــٓا، ويف : والكلــب امســه بالســريانية
  .ۤكۤلب: وبالعربية. كلَبا: الكلدانية

وقرأت يف بعض األسفار العربية أنـه مسـي   
  .كلب ألنه كله ُلّب وعقل

  .َكلبو أو َكَلبو: ويف األشورية البابلية
  .َكْلب: أوگاريتويف ملحمات 

: جات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة ويف هل
  .َكْلب

واختذ العرب للكالب أمساء وال تزال عنـدنا  
  .ويف العامل

  .الَكَلب: وللكلب مرض وبيل امسه
  .انظرها  .الَكلْبان: ومسوا ما يصاب به

  .وقد متيت عّضة الكلبان
كّلـب وتكّلـب   : وبنوا من الكلب الفعل

الَكّالب والكّالبة، كما : كالب، كما بنت العربيةتو
  .الكلبتونة: بنوا

  .انظرها  .الُطوط: بن الكلبوا اومس

 .انظرها  .يگكلب ْسلو: وقالوا

  
  
  

  .انظرها  .شوش شوش: ونادوا الكلب

  .انظرها  .هشط: وزجروه بقوهلم

فضل الكالب على كثري «ويف العربية كتاب 
  .البن املرزبان» ممن لبس الثياب

كلب، كلب ابـن كلـب،   ]: من مسام[
  .كلب معجون مبرقة كالب

]كلـب  (: فالن كالبنـت  ]: ممن توريا
  ).أنت

يرميه بزت رقبتـو  ]: من دعائهم على فالن[
  ).وتأكل جثته: أي(وتكون الكالب حاْضرة 

دوا وعّووا گار: قالوا للكۤالب]: من أمثاهلم[
...). كلو وعووا: ويروى(قالوا عالشغلتني ما منقدر 

). أو مـن كالبـو  (ال ختاف ماآلغا خاف من كلبو 
النـاس طلعـت ورا وملـا     كلب القاضي مات كل

ٕمن فۤطـس تـٓورٓو   . القاضي مات ما حدا طلع وراه
اللي سعدو فاين بعّضو الكلب وهـّوه  . ٕسۤمن كلبٓو

حـج كلبـون   : البحتاج للكلب بقول لو. عاَجلَمل
يف سـورية   -على لفظ يدانيـه   –وساد هذا املثل (

القرصة بْغضة ولو ). ولبنان والعراق ومصر واجلزائر
بيع فّضة والعّضة حمّبة ولو من اسـنان  كانت من أصا

العندو . الكلب الفلتان أحسن مالسبع املربوط. كلبة 
مال حبضى بأم العيون السود واملاعندو مال ما حبضى 

البّدو يطعميه الكلب عضـمة  . وال بالكالب السود
سعد الدابح خبّلي الكلب عالبـاب  . بّدو يعّوي معو

. ما بتبعـك  ابن غريك ما بنفعك وكلب غريك. نابح
مـن  . جّوع كلَبك بتبعك. َدرب الكلب عالقّصاب

: قالوا للكـالب . قّلة اخليل شّدوا عالكالب ْسروج
العضمة لو ما يعرف الكلب . مايف عادة: احرتوا قالوا
. كلَبك ما ْبعّضـك . كان ما أكال) يّرتال(أّنو حبسن 

بوز الكلب وأصابيع احلـالق و  : تلت أشيا ما بتدفا
  .احلمل عاجلمل والكلب بلهت. املرا) عقب(
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كلب شقد ما مسن ما ال: ومن أمثال دارة عّزة
ولو نصح الكلـب  : *انظر يف األمثال(بّتاكل حلمو 
  ).حلمو ما بّتاكل

. الدنيا جيفة وطّالبا كالب]: من حكمهم[
َدَنب الكلب أعوج ولو حّطيتـو أربعـني سـنة يف    

  .احليط الواطي بنط عليه الكلب. القالب
]عـم  : ملن يـركض  يقولون]: ممن كنايا

بًا منهم أن الكالب قـد  ذها(بتسارى ّمحام الكالب 
اهلواء ما لصق بأوبارهـا مـن غبـار     تركض ليقلع

كترت الكمايـة وصـارت عـدناب    ). وحشرات
شأن أذنـاب  : وغدت ال قيمة هلا: يريدون(الكالب 

تعـب  ). مع أذناب: مبعىن» على دناب«الكالب، و
والكلبة تيجّمع لـو شـي   وشقي ورا َلْبالد الكلب 

  ).وجحش: أي(فالن كلب وعليه ْجۤالل . قرشني
  أجاك سالم -]: ومن تندرهم[
  منني؟ -
  ).من الكلب: أي(ماللي حبّك أدنو بأجرو  -
كلبني مـا بّتفقـوا علـى    ]: من كمام[
العصـاي  . م الكلب عاجلروسّل: ٔقْرٔقع الفرو. عضمة

ال  ).مـع الكلـب  : أو(ما هي ضاْيعة يف الكلـب  
  .تضرب الكلب بتعلمو املرجلة
ولو ٕنۤصح الكلـب  . أجنس من دنب الكلب

 املرا رّبت تور وما فَلح ورّبت كلب. حلمو ما بّتاكل
لـو  !. ْكۤالٓبو يا لنبب. وما نَبح ورّبت ولد وما َجنح

ما : أو(ٕدعا الْكالب يستجاب ما مت يف البلد قّصاب 
   رّبي قط. ينعل الكلب وينعل صدقتو...). بقى

  
  
  

                                                
  .بل في التهكمات - *

بياكل فارك رّبي كلب حبـرس دارك ريب ابـن آدم   
الكلب ما بعـّض  . بيخرب ديارك وبفضح أسرارك

  .دنبو
مّنٓن متر حّنا وعود آس ومّنن : الناس أجناس
. الكلب مطرح ما ّملس ّجنـس . َدَنب كالب أجناس

اللي هو من جـنس  . خرتير) عقب(ناب كلب يف 
 مـا  الكلب اللي بعّوي كـتري . الكالب بّدو يعّوي

زهر الطاولة عضـم  . الزۤالبۤه حمّرمة عالكۤالۤبه. بعض
النفوس نفـوس  . امليت كلب واجلنازة حافلة. كلب

وهو من أمثال لبنـان  (كالب والعيون عيون قحاب 
الكلب البّدك جتّرو عالصيد بيس مّنو ومـن  ). أيضًا
ّلف خكلب . كل الكالب أحسن من ّمحور. صيدو

كالب من بقرا من  فْرمان. جرو طلع أجنس من أباه
فالن بّدو عصاية . بسَمع؟ حسرة كلب على عضمة

من . هادا وهادا ختاووا على جرن الكالب. الْكالب
القرد يف كيسـو  : عاشر القّصاب أخطا وما أصاب

والـدم يف قميصـو والكلـب    ) النحس: يريدون(
تنيناتن : كلب أبيض وكلب أسود: ال تقول. جليسو

  .كلب ابن كلب
  ]: من شعرهم[

  لكلب كلب ولو طوقتو بالدهِبا
]أو (شغلنا الكلب بعضمة ]: ممن استعارا
  ).بعضمة اشغلو

ـ : متل كالب الربيع]: من تشبيهام[ و نّص
فالن متل الكلب ما بنام إال . بالشمس ونّصو بالفّياۤنة

هدول متل الـدواب أّولـن للعـداب    . وچ الصبح
: فالن متـل قّصـاص الكـۤالب   . وآخرن للكالب

الصامي بال . ن حق فرٓون حبطو حق أكلنالبكسبو م
  كل : متل سرسبة الكلب. عانوصالة متل الكلب اجل
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متل َدَنب الكلب بكرة . عضة أجنس من أختا
متل َسَفر الكالب روحـا رَكـد   . أجنس من بكرة

بّدي أطالعك من حوشي متل الكلب . دگورجعا ر
متل دّبانة الكلبة بتكّشا من هـون  . اللي أدنو ْمَدْودة

  .تجيك من هونب
  ]:من شعرهم[

  اسقنيها حىت أكون ككلب
  أتنّشق ريَح املدام ببوِزي                     
  )هلادا(فإذا مّت يف الغرام 

  )هلاذي(وإذا مت يف املدام                      
  :غريه

  إن سّبين الندل مالو عرض تينسب
  أعض الكلب -أش قولك؟  –وإن عضين الكلب    

َنَفس الكلب بنّجس أربعني ]: ممن اعتقاده[
إذا عّوى الكلب بـاملقلوب بكـون   . دراع هامشي

  .ي باحلارة عزراهنيمعّد
أطلقوه علـى  : من اصطالح البّنائني :الَكْلب      

احلجر الطويل يعمل بني حـبيت البنـاء اخلارجيـة    
: والداخلية، مهمته ربطهما ببعضهما، ويف العربيـة 

  .كل ما وّثق به شيء: الكلب
  .الْكۤالب: مجعوه علىو

فرع من احلديديني يقـيم جنـويب    :الَكْلب
  .حلب
من اصطالح  العّقادين، أطلقوه على : الَكَلب      

الشّلة من الغزل يعدل كل مخسة ْكَالبـات منـها   
  .انظرها وشلة  .الداۤمة

أصابه : َكِلب الكلُب َكَلبًا: من العربية: ٕكۤلب      
عّضه الكْلب : نسانمرض جنون الكالب، وَكِلب اإل
  .الَكِلب فانتقل مرضه اخلطر إليه

  .الكلبان: الَكِلب، وهم قالوا: وصفته
 

هاحلّجي ٕكۤلب وصار شقد ما : يقولون: ٕكۤلب      
ـ   : صار عندو ما برضيه، يريدون ه َرانتقـل إليـه َش

  .الكالب
  .الكلبنة: ومصدره عندهم
  .الكلبان: وصفته عندهم

: لب فعل كّلب فيه مبعـىن بنوا من الك: َكّلب      
  .استمسك فيه
  .ْتكّلب مطاوعًا له: وبنوا

إذا كّلب الزلعطان جبسـد  ]: من اعتقادهم[
ـ  واحد ماْب ق نهَدشرو ليطلع اجلحش عاملادنـة ويش

  .عليها
صفة من عضة : حتريف الَكِلب العربية :الَكلْبان      

  .كلب: انظر  .الكلب الكِلب

  .وصفة ملن حرص وطمع
  .الكلبة الكلبانة: مومؤنثه عنده

  .فالن كلبان عالدنيا كتري كتري: يقولون
َكْرَپَتن أو : أو الَكْلبَتونة، من التركية :الَكَلبتون      
امللقط ُيمسك به النار أو احلديد السـاخن،  : كرَپَدن

الكلبتان والكّالب : كّماشة قلع األسنان، عن العربية
يانية كما والكّالبة، أوليست من التركية بل من السر

  .يأيت
  .كلَبتان: والفارسية تسميها

  .كلبتان أيضًا: ويف الكردية
: كلبتون، وهو مصغر َكْلبتـآ : ويف السريانية

  .امللقط الكبري
: فالن كلبتونة، يريـدون ]: من استعارام[

  .يستمسك بالشيء فال يدعه
أجـو العسـكر   : أو كلبچ، يقولـون  :َكْلبج      

كلبج مـن الَكَلبچـه    وكلبجوه وأخذوه، بنوا فعل
  .التالية

 .تكلبچ للمطاوعة: وبنوا منها
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إذا : كرجبه: العامة تقول: »املنت«يف حاشية 
: »كربشـه «كربشه، مث قـال يف  : أوثقه، وفصيحه
دخيل للغـّل الـذي   : ومنه الكلبجة(أخذه وربطه، 

: انظـر ). جيمع اليدين أو هي منه، راجع مادة غ ل ل
  .الكرابيج
لغة هلم يف الكلپچـه  : أو الَكَلپچه: كالَكَلْبَچ      

  .حمّرفها يالتالية، وه
: من التركية َكَلْبَچـه : أو الَكَلْبَچك: الَكَلْپَچه      

يد يوضع يف يدي من خيشى فراره، من الكـّالب  قال
  .كلبج: انظر  .»چه«: ، بعدها أداة التصغري)العربية(

وثـاق  : الَعَرقـة : وضع هلا الشيخ أمحد رضا
  .شد به يده إىل الِقدلألسري ت

اجلامعـة،  : ووضع له امع العلمي العـريب 
  .والغّل للذي جيمع اليدين إىل العنق

فالن ْمكلَبن وكلبنتو ما بعدي : يقولون :َكْلَبن      
: »نـه «عنا، بنوا الكلبنة أوًال من الكلب وأحلقوها 

التخلـق بـأخالق   : أداة النسبة السريانية، يريدون
  .الكالب

  .تكلنب للمطاوعة: هاوبنوا من
  .األكلَبن لصيغة اسم التفضيل: وبنوا منها

وهي جزء مرتفع من ]: من أحيائهم[: الٕكلتۤاويّۤة      
  .اجلبيلة، مسيت باسم املدرسة الكلتاوّية

ـ : »النهر«قال الغزي يف  : ٣٩١و ٣٩٠ص ٢جـ

، ٧٨٧سـنة   ها األمري طقتمر الكلتاوي املتوىفبنا«
ىل جانبها دارًا كبرية واسعة، وهو مدفون فيها، وبىن إ

  .»واملدرسة والدار دثرا: ، مث قالمنه ٣٩انظر ص
حتريف تك تيمور التركيـة مبعـىن   : وطقتمر

خالص احلديد، وكان قائد فرقة : احلديد األوحد أي
  .الفرسان

  
  
  
 

  : ٨ص: ويف منظومة الشيخ وفا الرفاعي
  والعارف اهلندي عبد القادر

  كلتاوّية جماورهو ب                     
َكَلح لون القماشة مالشـمس،  : يقولون :َكَلح      

! خّيـو : واللون الكۤاحل بضّيع جة الغرض، موهيك
  .عّبس وتكّشر: َكَلح وجُهه: من العربية

  .اّتسخ: َكِلع رأسه: ويدانيها يف العربية
  .مي ماحلة ووجوه كاحلة]: من كمام[

نـت يف العهـد   بليدة َشمايل حلب كا: ٕكلّۤز      
العثماين مركز قضاء تابعًا حلب، واليوم هي مدينـة  

  .من مدن كيليكية يف تركية
  .الكْلزي: والنسبة إليها

  .وبيت الكلزي وبيت الكلزّية يف حلب
  .الْكاللزة: وجيمعون الكلزي على

ْفالن يـا فـالن   : واشتهرت بزيتها، يقولون
  .زيت كلزي، أو زيت كردي

(: من زيت كّلز  عم بغمس]: من كنايام[
  ).يتنعم، يبذخ

  .الصاية الكلزّية: ومن صايام
خيَرب (أصلك من معز كّلز ]: ومن سبام[
  ...)وحيّطم و

احلجر احملروق، : الِكلس: من العربية :الٕكْلس
  : يستعملونه يف مايلي

البناء وعمل طني املالط، كمـا ميـزج    -ً ١
، وقـل  بالقصرمل أو النحاتة للزراقة السودا والبيضا

  .اليوم استعماله ألن اإلمسنت قهره
تطلى به اجلدران لدى جميء احلجـاج،   -ً ٢

  أو تطلى به لتنظيفها، كما تطلى به األشجار 
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لتطهريها من احلشـرات ولـتعكس أشـعة    
  .الشمس عليها

لـة الشـعر   ايستعمل يف الدباغـة إلز  -ً ٣
 .والصوف
. يزيلون شعرها: يزلطون به القّشة، أي -ً ٤

 .زلط: انظر

 .تستعمله املصابن يف طبخ الصابون -ً ٥
تكليس الزيتون بنقعه يف ماء الكلـس   -ً ٦

والنـارنج والقـرع    دليتحلى، وكذا تكليس الكّبا
 .الشتوي

عمل مرهم الكلس املعجون بالزيـت   -ً ٧
 .ة احلرقاملداو

عمل دوا يف احلّمام بعجـن الكلـس    -ً ٨
 .بالزرنيخ إلزالة الشعر

فكانت قرب مقابر اليهود، أما تنانري الكلس 
مث صارت يف حارة الكّالسة، واليوم هي قرب قريـة  

 .الكالسة: انظر  .الشيخ ْسعيد

: واستمدت العربية الكلس مـن اليونانيـة  
KHALIX عن السنسكريتية.  

  .عن اليونانية CALSISأو  CALX: ويف الالتينية
ۤكلٓسـا، ويف  : ويف السريانية عن اليونانيـة 

  .اۤكلَس: الكلدانية
طاله بـالكلس،  : كّلس البيت: عربية: َكّلس      
  .صريه كالكلس: والشيَء

  .َتكّلس، وهم سّكنوا: ومطاوعه
: هالشغلة ما فّيا غّبريت كّلسيت، أي: يقولون

وقيل بـل  . غّبرِت كّلسِت: ال مأخذ عليها يقال معه
  .غّبريت كّنسيت: أصلها
  .باجلوار: CALZA: من اإليطالية :الَكْلۤسة      

  .الكلسات: ومجعوها على
 .ويكثر أن يقال مجعها ال مفردها

  
  

  .السروال: CALZONE: من اإليطالية: الكلسون      
  .الكالسني والكلسونات: ومجعوه على

القمصان : حالة السوق فلتانة]: من توريام[
  .بطلوع والكلسونات برتول

من اللغـات  : من مفردات الثاقفني :الَكْلسيٓوم      
املعدن األبـيض يـدخل يف   : CALCIUM: وروبيةاأل

  .تركيب العظام، من مركباته الكلس والفوسفور
: َكَلش لو أكلـة، يريـدون  : يقولون: َكَلش      

ء، مل جند هلا حصل على الشيء باحليلة أو باالستجدا
  :يليأصًال، ولعلها مما

  .مجعه): العربية(حتريف َكَلت الشيَء  -١
مجع بعضه ): لعربيةا(حتريف كلد الشيَء  -٢
 .على بعض
مجعه من ): العربية(حتريف َقرَش الشيَء  -٣

: هنا ومن هنا، وضّم بعضه إىل بعض، وقرش ألهلـه 
 .كسب هلم
احتـال عـن   ): العربيـة (حتريف قلش  -٤
  .املفلس، احملتال: َقالش: الفارسية

 .املفلس احملتال: َقالِشي: ويف الكردية
 .اليونانية CALLIDUSحتريف  -٥
 .انكلش للمطاوعة: بنوا من كلشو

فالن كـالوش وكـالوش   : وبنوا من كلش
  .البلد

  .فالن بكلشا ماحلجر]: من كنايام[
األصـلع، األقـرع،   : من التركيـة  :الَكَلش      

  .الكلشان: ومجعوع على
تغّيـرت  : مصدر َكِلف الوجُه: عربية: الَكَلف      

  .بشرته بلون َكِدر
 يعلـوه مـرض جلـد الوجـه    : والَكَلف

أو الكلف أدق مـن  . الَنَمش: كالسمسم، ويسمونه
  .النمش
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بقـع سـود تظهـر يف    : والَكَلف الشمسي
  .سببه توهج ما حوهلا. قرصها

  .الكلف القمري أيضًا: ويقولون
  .٢٤ص ٨وعدد ٤٦ص ٦عدد ٦س: انظر جملة األديب

وقد . أمره مبا يشق عليه: كّلفه: عربية: َكلَّف      
  .ّزمني عالعشاوكّلف املع. ال يشق

  .وهم سّكنوا. َتكّلف: ومطاوعه
بـراهيم  إقال الشيخ ]: من عثرات أقالمهم[
فيعّدون هذا الفعل : كّلفته باألمر: يقولون: اليازجي

  .إىل املفعول الثاين بالباء، والصواب تعديته إليه بنفسه
وأجاز بعضهم كّلفته باألمر علـى تضـمني   

  .ع بهالتكليف معىن اإلغراء بالشيء واإليال
  .تكليف: واستمدت التركية
  .وهم سّكنوا. َتكّلف: ومطاوع كّلف

فالن مكّلـف  . كّلفو لليمني]: من كالمهم[
  .خلدمة العلم

كّلف خـاطرك وسـاوي لنـا    : ويقولون
  .هالشغلة

بسـاط  : ما يف بيناتنـا تكليـف  : ويقولون
  .أمحدي
بنـوا  . كّلفتين هاحلوش كتري: يقولون :َكّلف      

ما َتكّلفته على ): العربية(من الُكلفة  الفعل على فّعل
  .مشقة

. على أن بعضهم أنكر استعماهلا ذا املعـىن 
  .ْتكّلف للمطاوعة: وبنوا منها
ال تعمل هالشغلة كو بتكلفك مال : يقولون

  .ووجع راس، وميكن تكلفك روحك
  .كّلفتو حّجة احلوش: ويقولون
  لبسو ْمكلَّف وأكلوا ْمكلَّف : ويقولون

  
  
  

أنفق علـى إتقانـه   : يريدون... مكلَّف و وحكيو 
  .الكثري

  : قال الولد ألبوه]: من تندرهم[
  يا بو جوزين -
  جازتك بتكّلفنا -
  ش بتكّلف؟أ -
بّدا حق ومق وكتۤاب ومتۤاب وعـرس ومـرس    -

.. وراحة وماحة وشراب ومراب وخوجه وموجـه 
ومنا نتم نصرف نصرف حىت بعد ما تصري مرتـك  

  .نفسا ومفسا
يا مرا اطبخي طّيـب  : قال ال]: هلممن أمثا[
  .كّلف: يا رّجال: قالت لو

ما تكّلفته علـى  : الُكلفة: من العربية :ةالٕكلۤف      
  .مشقة

  .الُكَلف والُكلفات، وهم رّدوا: واجلمع
ُكلفـت وكلفتلـي   : واستمدت التركيـة 

  .وكلفتسز
شرط األلفـة تـرك الكلفـة    ]: من أمثاهلم[

يف سـورية   -دانيـه  على لفظ ي –وساد هذا املثل (
  ).ولبنان والعراق ومصر والسودان واجلزائر

ما بيعرف الكلل وال امللـل،  : يقولون :الَكَلل      
  .تعب: مصدر َكّل): العربية(حتريف الَكالل 
حريف مرّده املزاوجة بينـها وبـني   تولعل ال

  .امللل
  .ألبسه اإلكليل: هلكّل: عربية: َكلَّل      

  .سّكنوا وهم: َتّكلل: ومطاوعه
زّوجـه، ألن  : كّلله: ويف اصطالح النصارى

الكاهن يلبس العريس لدى عقد الزواج إكليًال فضيًا 
 .وللعروس آخر ويتبادالن
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. َتكلـم : مطاوعة. حّدثه: كّلمه: عربية: َكلَّم      
  .وهم سّكنوا

والثاقفون . َكٓلم: وهلجة مالطه تقول يف َكّلم
  :يعجبهم جناس العربية

  ب حىت كّل متين طرقُت البا
  وملا َكّلمتين َكّلمتين                     

» كـلَّ «ّلما املركبة من ُك: من العربية: ٕكْلما      
  .املصدرية الظرفية» ما«املنصوبة على الظرفيه ومن 

كْلمـا  : يقولـون ]: من عثرات أقالمهـم [
: صّمدت مصاري كلما بقوى ضهرك، خطأ، صوابه

صـوابه  : رك، أيكلما صمدت مصاري بقوى ضه
  .الثانية» كلما«حذف 

كلما دق الكوز باجلّرة جبي ]: من كنايام[
  .بساوي لنا هالفصل

اللفظـة  : الَكِلمة والِكْلمة: من العربية :الٕكْلۤمة      
  .الدالة على معىن

تناول كلمتـه  : وتستعمل جمازًا مبعىن الكالم
  .بالنقد والتقريظ

الكلمـات  ومن ااز تسمية الوصايا العشر ب
  .العشر

  .الكْلمات: ومجعوها على
بكـل معـىن   : واستمدوا من الغرب قوهلم

  .الكلمة
فالن كلمتو كلمة، كلمة وغطاها، : يقولون

الزملة عند كلمتو، بلع كلمتو وما حكاها، وّطيـت  
  .كلمتو

فالن كلمة بتاخدو كلمـة  ]: من كنايام[
 بتجيبو، ضْربتٓو قبل كلمتو، كلمتٓو ما بتصري تنـتني، 
واقف على كلمتو، َسّلك لو كلمتو، معو نقدّية ست 

  .هي كلمة بالتم: ماليني لرية
 

الكلمة املا بّدا تنفـد حسـرة   ]: من أمثاهلم[
تكون رقبيت رقبة َجَمـل ألذوق  ! يا ريب. بقلب قايال

  .كلميت وبعدا أحكّيا
من : ليش لفَتك عٓوجا؟ قال لن: قالوا جلحۤا

كلمـة  . بني ألفني كلمة بني تنني بتصري. كلمة احلق
ألف كلمة هشـط  . نضيفة أحسن من جريدة وسخا

أقام كالب حلـب نـدوة   : أصلها(وال كلمة ناولو 
ــوم   ــيني يهين ــآثرهم وأن احللب ــوا يف م وتكلم
ويظلموم، وأخريًا قرروا الـرتوج إىل الشـام، ويف   
الشام ال هشط وال مشط بـل قشـط بالسـاطور    

املتـل   عضهرن، عراسن، واجتمعت ندوتن وقـالوا 
  ).ورجعوا حللب

مطرح ما بتطلـع الكلمـة   ]: من حكمهم[
املا بتأثر فيه الكلمة ضربة السيف مـا  . بتطلع الروح

. مفتاح الشر كلمة ومفتاح البطن لقمـة . بتأثر فيه
خّلي الكلمة يف القلب وما تـربح وال تطلـع لـّربا    

  .كلمة احلق مّرة. وجترح
  ]: من أغانيهم[

  انت ْتعّمر بيتعمرا ما ك» !يا ريت«كلمة 
  .أطلقتها العربية على عيسى: كلمة اهللا      
: ُكورك آِشي مبعـىن : من التركية :ُكَله كاش      

: مغرفة الطعام، أطلقتها التركية على الطعام التـايل 
العدس والربغل يسلقان ويبقى فيهما املرق، مث يصب 

  .عليهما َكوية اإلدام
ثار ذو د: َكّله: رسيةمن التركية عن الفا: الٕكلّۤة      

  .به البعوض ثقوب ميد فوق السرير يتوقى
  .الكّالت: واجلمع

الِسـتارة، وهـم   : وضع هلا جممع دار العلوم
  .سّكنوها

  .َكْلَتا: َكْلتٓا، ويف الكلدنية: ويف السريانية
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: العربيـة والكلواية، مـن  : الٕكْلوۤاي      
: واحـدة الكلـوتني أو الكليـتني   : الُكلوة والُكلية

ى الزقتان بعظم الصـلب عنـد   رميىن ويس: ُغّدتان
  .اخلاصرتني، مهمتهما إفراز البول من الدم

الُكَلى والُكليات والُكلوات، وهـم  : واجلمع
  .الكلى: انظر .الكالوي: الٕكۤلى والٕكليات، وزادوا: قالوا

  .الكلى الصناعية: ٥٧ص ١٠عدد ١٥س: انظر جملة األديب

  .ىتغدينا حۤلى وكۤل: ويقولون
النـادي،  : CLUB: من اإلنكيزيـة : الْكلوب      
  .الندوة

اَملـَرّب، ومل  : وضع هلا جممع مصـر األول 
  .تستعمل

  .الْكلوبات: ومجعوها على
: CHLORE: مصطلح علمـي أورويب : الْكلٓور      

جسم بسيط غازي رائحته قوية خانقة، يـدخل يف  
  .تركيب املواد املطهرة

على طبيخ املخلوطـة  أطلقوها : كلٓوك عشٓو      
  .تتخذ من الربغل والعدس عوضًا عن الرز والعدس

ماخلشبة للرقبة وماحلموة ]: من أمثاهلم[: ةالَكلۤو      
  .انظر شرحه يف الرقبة  .للكلوة

  .انظرها  .مجع الكلواي :الٕكۤلى      

شوينا حلى وكلى وتغديناه مـع  : ويقولون
حـول  مـا  : البصل األخضر ورايب اللنب، يريدون

  .الكلى من شحم والكلى
: أجو كّلن أو كّلينت مبعـىن : يقولون: ٕكلِّيت      
  .مجيعهم

  
  
  
  
  
  
   

كّلي وكّلييت وكْليـايت، وكلنـا   : وتصرف
وكّليتنا وكلياتنا، وكّلك، وكّليَتك وكْلياَتك، وكلّۤك 
وكّليۤتك وكلياۤتك، وكلكن وكليتكن وكْليـاتكن،  

كّليتا وكْلياتا، وكّلن وٕكّلٓو وكّليتو وكْلياتو، وكّال و
  . وكّلينت وكلياتن

أو كلنا (كّليتنا يف اهلوى سوا ]: من أمثاهلم[
  ).أو كلياتنا

كّالج عن : أو الكّالج، من التركية :الْكليَجه      
ُكليَچه مبعىن قرص القمر، أطلقوها جمـازًا  : الفارسية

يبّسون السميذ بالسمن وتعمـل  : على احللوى التالية
ثخن اخلنصر تضفر مبثلها ليكون منـها  منه قضبان ب

  .ضفرية بطول عشرة سنتيمترات ختبز غالبًا يف التنور
وبعضهم يتفنن فيها فيعجنها بالزبدة والبيض 
واحلليب والسكر يضيف إليها الشمرة واليانسـون  

  . والقرفة وبعض البهارات وخيبزها بالفرن
» املوسوعة التيمورية«وورد اسم الكليجه يف 

جمـاميع   ٢٠٢جمموعة السيوطي رقـم  يف و«: وفيها
خبز كماج وحلـوى كـالج، أوردهـا يف         : ٨٠ص
  .»علي ابن كركي» الدوران الفلكي«

  :ومن معارضات الزيين
  ال تنكروا الكّالج أيضًا إنه

  ك دواُء للفاقدي األسنان ذا                     
  لون حكى وجه الصباح إذا بدا

  مري ختتفي الظلماُءمنه لع                     
  ...وصدر من الكّالج: ومنها
  ...وذكرت للكّالج: ومنها
  :ومنها

  ال شّك أن الكالجا            للداء أضحى عالجا
  اجعل الكّالج بالقطر غريق: ومنها
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من قرى حلب يف جرابلس، من : ْكليد      
: كما يرى األب أرملـة يف . املفتاح: ْقليدٓا: األرامية
  .١٩٣ص ٣٨س: املشرق
قالب معدين : CLICHE: من الفرنسية: الْكليۤشة      

  .تطبع عليه ما عكس من الصور الشمسية
: الَرْوسـم : وضع هلا امع العلمي العـريب 

اخلاَتم وما يطبع به الطني وحنوه، خشـبة مكتـوب   
  .عليها بالنَّقر ختتم ا احلنطة وحنوها

 ال: الضعيف، وسيف كليـل : عربية: الَكليل      
  .زيقطع، وهم يستعملوا يف اإلنسان الواهي العاج

  .الكليَلة، وهم أمالوا: واملؤنث
: َكِليم: ِكليم عن الفارسية: من التركية: الْكليم      

  .البساط الصويف
  .ماتالْكلي: ومجعوه على

إكليم، ومجعهـا  » تكملته«ورمسه دوزي يف 
  .أكاليم: على

  .ى النيب موسىأطلقها اإلسالم عل: َكليم اهللا      
جّبانة بني الكّالسة وباب قنسرين : الْكلۤيمايت      

قال الغّزي يف . مسيت باسم أسرة دفني فيها معتقد فيه
املعروفة بالكليبـايت وهـو   «: ٢٧٥ص ٢جـ: »النهر«

  . »ُكَليب العابد
  : ويف منظومة الشيخ وفا الرفاعي

  الشيخ كليب –كما قد حققوه  –وهو 
  ليس الكليمايت، فذا شك وريب                     

  وهو من أجداد طه زاده
  كذا رواه البعُض باإلفاده                     

أمحـد  : طـه زاده : وعلق عليه األب توتل
الچليب أسس املدرسة األمحدية يف اجلّلـوم ووقـف   

  .عليها ما اقتناه من الكتب النفيسة واآلالت الفلكية
  
 

ـ «وذكره الطّباخ يف  ـ : »بالءإعالم الن  ٦جـ

ـ و ٤٨٤و ٢٦٢ص ، كما ذكـره الغـزي يف   ٥٩ص ٧جـ
  .٥٢ص ٢جـ: »النهر«

هالبناية كّليناتـا عـراض،   : يقولون: الَكلِّني      
ْكٓلٓنيٓا مبعىن الُكّلـي  : وهديك مصّفطة، من السريانية

  .»الدوائر«كما يف كتاب  –أي تام املتانة 
  .الَكّلينات والْكاللني: ومجعوه على

عيـادة  : CLINIQUE: من الفرنسية: يكالْكلين      
  .الطبيب

  .املستوصف: وضع هلا جممع دار العلوم
  .الكلواي: انظر :الٕكْلۤية      
أخذه : أمجعه: ُكلّية الشيء: من العربية: الٕكلِّيّۤة      
  .كل: انظر  .بكّليته

ويلفت نظرنا أن املراسيم الكنسية منذ القرن 
لـتحظري تلحقهـا   كانت لدى تعبريها على املنع وا

: ، وهو تعبري التركية آنئـذ »بالكّلية«: للتأكيد بقوهلا
  .ممنوع قطعيًا ال خيالف: أي» بالكّلية ممنو عدر«

انصـرفوا  : يقولـون ]: من عثرات أقالمهم[
  .»بكّليتهم«خطأ، صوابه حذف : بكّليتهم إليه

وضع الثاقفون كلمة الُكّليـة مقابـل   : ةالٕكلِّيّۤ      
معهـد الدراسـة   : FACULTEرويب االصطالح األو

  .أحد فروع اجلامعة: العليا
  .الكّليات: على ومجعوه

كليـة الطـب واهلندسـة    : ويف حلب اآلن
والعلوم االقتصادية وكلية العلوم، وكليـة اللغـات   

  .واحلقوق والزراعة
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 :عربية، تأيت للمعنيني التاليني :كم      
كم دسـتة  : أّي عدد؟: استفهامية مبعىن -ً ١

  ك؟بّد
ومن عادة بعض باعتهم أن يرهقوا املشـتري  

 بأن يسألوه بعد قبوهلم بالسعر، كم كيلو بّدك؟
  .»ْشقد« بـويغلب أن يبدلوها 

  .كام: انظر. بكام: وإذا أدخلوا عليها الباء قالوا
ْكمـٓا وأكمـٓا، ويف   : يف السريانية» كم«و
  .ْكَما وأكما: الكلدانية

  .َكَمه: ويف العربية
املصدر الصـناعي  »  كم«من  وبنت العربية

  .انظرها  .الكّمّية بالتشديد وهم أمالوها: فقالت

كم كـيس  ! هللا أ يا: كثري: خربية مبعىن -ً ٢
واستمدوا مـن الغـرب   ! تنباك وكم مسبحة عندك

  !ما أمجله: كم هو مجيل، وعربّيه: تعبريهم
كل كم يوم شقۤشق علينا، ]: ومن كالمهم[

رك القّصاب احلليب كم باحلري؟ يف كم مالوقت حذ
 بفرم حلمتو بالسيخ؟

اللي منا الۤكيف أكتر : املقدار: عربية: الَكّم      
  .الكّمية: انظر  .مالكم

وقد جتعل امسًا تامـًا  : »َكْم«قال يف املنت يف 
: فيشدد آخرها وتقبل األلف والالم واإلضافة وهـو 

  .الكّم والكّمية، ويراد به املقدار
مدخل اليد وخمرجها : الُكّم: عربيةمن ال: الٕكّم      

  .من الثوب
  .الْكمۤام: األكمام، وهم قالوا: واجلمع

وكانوا إذا اشتروا ما يشتهى محلوه بيـدهم  
  .وستروه طّي كمهم

  
  
  
 

ّمشر كّمو، وقميص بكـم قصـري،   : وقالوا
  .وكّبود اكمامو قصار

: ضرب كـم، يريـدون  ]: ومن كنايام[
ة، وأصله أن بعضًا حصل على الشيء باحليلة والسرق

من السّراق جيعلون حتت كمهم ماسورة وميضون من 
بكام الرز؟ مـثًال، ويرتلـون   : ّمسان إىل ّمسان سائلني

بكفهم يف زنبيل الرز فتغرف املاسورة ما تغـرف، مث  
يصبون هذا يف كيس حتت ثوم اخلارجي، وهكـذا  
حىت ميتلىء، مث ثاين يوم من عّطار إىل عّطار، وبكام 

  .ضّرابني الكم: هؤالء يسّموم... ر البها
  ]: من أهازجيهم[

  شّقت كّما قتلت أّما بّدا جوز! اللهّم
خّياط وكّمو مفتوق، صامي ]: من كمام[

ْمطلع باكمامو وقامي داير عاجلريان، بدلة الرقص إال 
  .اكمام

أخوك من أّمك متل املخطة ]: من تشبيهام[
  .على كّمك
  ).أنا رّب ُكم: (كمأنا رّب]: من توريام[
ما أكلت ما ! لوالك يا كّمي ]: من أمثاهلم[

مل ُيقَبل جحا أن يدخل الوليمة ألن ثيابه : أصله(ّمتي 
وسخة، ومضى ولبس فاخر الثياب فاستقبل حبفاوة، 
ولدى الطعام أنزل كمه يف الصحن وقال املثل، ساد 

يف سـورية ولبنـان    –على لفظ يدانيه  –هذا املثل 
شّد البنت مـن كّمـا   ). ومصر واجلزائروفلسطني 

جواب املصري يف متو وجـواب  . بتطلع لعقصة أّما 
يف النـاي  . الشامي يف كّمو وجواب احلليب عند أمو

  .كّمي واهلوا يف ّمتي
أو الْكماجة، أطلقوها على خـاص   :الْكماج      

 .الطحني: انظر .الطحني وعلى خبزه
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كالمه للقرماين عند » أخبار الدول«جاء يف 
: واخلبز اخلاص«: على امللك الناصر حممد بن قايتبلي
  .»الكماجة، الرطل بدرمهني إال ربعًا

تطلـق يف  «: »املوسوعة التيمورية«وجاء يف 
بعض بالد مصر كدمياط وجهاـا علـى النـوع    
النظيف من اخلبز على وجهه السمسم، وهو جيـد  

خـاص، وكلمـة ُكمـاج    : أيضًا، واألكثر يقولون
  .»فارسية

: الُكمـاج «: ٢٨٠ص ٢جـ: »املنت«وجاء يف 
» كنـانج «نوع من اخلبز عند العامة، حمرف مـن  

اخلبز الطّيب، أو هو : أي» خشكنانج«املختزلة من 
القرص الغلـيظ  : »هوِشه«و » الشماج«حمّرف من 

  .كمج: انظر  .»من خبز األرز أو الشعري

  :ومن معارضات الزيين
  ات مالِحووكماج اخلاص يؤدم         مع قبا

وضعها جممع مصر على اآللة الـيت  : الَكّماَحة      
تقف ا الُقطر والسيارات وحنومها املسماة بالفرملة، 

  .FREIN: ويف الفرنسية
من اصطالح النّجارين واحلـّدادين  : الَكّماشة      

وحنوهم، أطلقوها على اآللة الـيت تقلـع املسـامري    
  .كمش بنوها من.  وحنوها، أو ميسك ا شيء

  .انظرها
  .اِملرتعة: عربيها

  .الكّماشات: ومجعوها على
: واستمد رجال اجليش من الغـرب قـوهلم  

  .طّوق خصمه: اجليش سّكر الكّماشة، يريدون ا
تلعب الكّماشـة  ]: من دعائهم على فالن[

  ).تقلع أسنانك: يريدون(بتّمك 
مصدر َكَمل الشيء أو كُمل : عربية: الَكمال      

  .ّمت وغدا غري ناقص: أو َكِمل
  
 

. كمـال : ومسوا ذكورهم تقليدًا لألتـراك 
  .الَكمال ألهللا: ويقولون

  .الكمالة والكماليات: انظر

قاض ووزير ومؤرخ، : ابن العدمي: كمال الدين      
زبدة احللب عن «و» بغية الطلب يف تاريخ حلب«له 

  .م١٢٦٢مات يف القاهرة » تاريخ حلب
َهْي كمالة احلسـبة اللـي    :يقولون: الَكماۤلة      
اسم الواحدة من الكمال : الَكماَلة: من العربية: بيناتنا
  .انظرها  .املتقدم

  .غالقة احلسبة: ويرادفها عندهم
وهّوه . مرضة ٣٩واحد معو ]: من تندرهم[

  .َهْي كمالة األربعني: عم بشخ سحل صرمو قال
جاروا األتراك يف إطالقها علـى  : الَكمالّيات      
ليب احلياة الثانوية، أما األولّيـة مـن مطعـم    مطا

  .ومشرب ومسكن وملبس ومداواة فهي الضرورّيات
القوس، مث : من التركية عن الفارسية: الَكمان      

غدت مصطلحًا موسيقيًا لآللة اليت يعـزف عليهـا   
وأحلقوها أداة التصـغري  . على أوتارها سبإمرار القو

  .انظرها  .الكمنجه: وقالوا» جه«: التركية

ْكمـان  : وكماۤنة، ويف كفر ختـارمي : َكمان      
ويف أصـلها  . أيضـاً : وْكمانة، يستعملوا مبعـىن 

  : املذاهب التالية
لفظـة عاميـة   : قال الشيخ أمحد رضا -ً ١

ا خمتزلة مـن  اإلعادة والتكرار ولعله: شامية، معناها
  .»كان كما«

يرى األب رفائيـل خنلـة أـا مـن      -ً ٢
 .أيضًا ذلك: مبعىن» م آنه«: الفارسية
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: يرى مارون عّبود أا من السـريانية  -ً ٣
  .أيضًا ومثلما: مبعىن» أْكَمن«

» َكما أّن«حتريف  ويرى الكثريون أا -ً ٤
 .فالن سكران كما أن أخاه سكران :مالعربية يف قوهل

واحد عـم بصـّلي علـى    ]: من نوادرهم[
 مصطبة العثمانية وعّدوا نـاس وعرفـوه وصـاروا   

  .وأنا كمان صامي: ميدحوه، قطع صالتو وقال لن
نبات : الَكمء: أو الكماۤية، من العربية: الَكماي      

ة الفطر ال ورق له وال جذع وال عرق، بل لمن فصي
  .كتلة شبه مستديرة محراء أو سوداء أو غرباء

  .الكماياية: وقالوا يف الواحد منها
ويعرف الريفيون شرقي حلب مكاا طـي  

ض بانشقاق التربة، ويلموا ويـأتون ـا إىل   األر
  .حلب ربيعًا وقّلتها وكثرا منوطة بأمطار الشتاء

  .كيَما: كيٓما، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .٤٤٤ص ٧٠وس ٥٧٦ص ٣٠وس ٢٨٩ص ١٢س: انظر املقتطف

  .١٣٤ص ١٧س: وجملة الضاد      
  .٥٢ص ١١عدد ١٤س: وجملة األديب      

وكانت . يف الطعام الشهّي وهي مضرب املثل
  .تيّبس للشتاء، واليوم تكبس يف املعلبات

  .مسرا يا بنت العرب]: وينادي بّياعها[
: على اخلروف املباع حلمه شّقات] وينادون[

هادا اللي عّفس عالكماية، يريـدون أن اخلـروف   
  .ربيعي، وهذه الكناية بديعة

كماية يا ]: كما ينادي بّياع الباجنان التاديف[
 .اديف، أو أسود يا باجنانت

  
  
  
  
  
  
  

وتؤكل بعد حكها وتنظيفهـا مـن الرمـل    
مسلوقة مع امللح والبهار، وتؤكل سلطة ومكدوسـة  

الكمـاي بعّبـا    ومسقعة، وكبريها حمشي أو مسقعة
  .ضم بني شقف اللحم املشويحمشي الكماي، كما ت

اهللا خلق جّوات األرض شيء ]: من ألغازهم[
  ).الكماي: (متل احلجر بياكلو البشر

  :ومن معارضات الزيين
  أكلها حمشية بالرز ال 
  مثله حمشي وال من بيض جان                     

  :ومنها
  ..       وأما كماة الشرق ال شيء مثلها

  فإن هي حتَشى باألرّز وحلمة
  كثرية دهن فهي قصدي من الدهِر                    

  وإن قليت بالسمن مع حلمة فذا
  احتاد ثالث حّل بالواحد الوتِر                     

  ومل تدِر أي السمن واللحم والكما
  إذا الطعم فرد، وهو من أعجب األمِر                
  :ومنها

  وكماة القوم جاءت يف الصبا
  اهلا لون حياكي الذهبح                      

  ليس شيء مشبه حمشّيها: ومنها
  اوأي بطاطة ملا أتتن: ومنها

  كماة من أراضي املشرقّيا                     
  ما آن أن أحظى بكما؟: ومنها

  والسمن فيها عّوما                     
  بلع وكّبر لقمافا

  على الكماية اليوم عّز صربي : ومنها
  هات الكماية نّقيها: ومنها

  والرز واللحم احشيها                     
   إن قصدي ألقى عندي: ومنها

 صحن حمشي من كماة                     
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: أو الكومبانّية، من الفرنسية: انيّۤةالٕكْمٔب      
COMPAGNIE :الشركة: عن الالتينية.  

  .الكمبانّيات أو الكومبانّيات: ومجعوها على
: والعريقون يف العاميـة يقولـون  : الٕكْمْبياۤلة      

د الـدين  َسَن: CAMBIALE: الكمبيانة، من اإليطالية
حمّرر يتعهد فيه املدين أن يدفع إىل دائنـه أو إىل  : أي

  .من ينيبه عنه مبلغًا معينًا يف وقت معني
  .ومجعوها على الكمبياالت أو الكمبيانات

  .والكمبيالة كالشيك جيوز حتويلها
أن تعطي ماًال ألحـد  : فَتجةوضعوا هلا الُس

فيعطيك خطًا ميكنك من استرداده من عميل لـه يف  
  .ان آخرمك

  .السفاِتج، وهم أمالوا: ومجعها
  .تاريخ الكمبيالة: ٣٩٢ص ٤٨س: انظر اهلالل

اســتحّقت الكمبيالــة، وقطــع : يقولــون
  .الكمبيالة
فالن صـارف كمبيـالتو،   ]: من كنايام[
  .كرب وشاخ ودنا أجله: يريدون

وّچـو متـل الكمبيالـة    ]: من تشبيهام[
  ).باعث اهلم: أي(املستحقة 

  .الكمبيالة املتقدمة: انظر: ةبياۤنالٕكم      
سعر صرف : CAMBIO: من اإليطالية: الَكْمبيٓو      
  .النقود

  .٤٤٠ص ٥٥س: انظر املقتطف

كمج الكوسا بالبيض وقاله، : يقولون: َكَمج      
: أصـلها  -انظرها  –لّته، بنوها من الكماج : يريدون

  .لّت الشيء بالكماج، مث أطلقوا
  .للمطاوعةانكمج : وبنوا منها

جـذب  : كمح دبتو، عربيـة : يقولون: َكَمح      
  .بعناا حىت ينتصب رأسها

  
 

  
  

  .انكمح مطاوعًا هلا: وبنوا
  .كبح: ويدانيها يف العربية

كمخو صـواب صرصـعو،   : يقولون: َكٔمخ      
  .انظرها  .حتريف كفخه

  .انكمخ مطاوعًا له: وبنوا
بنوا على فّعل من كمـخ املتقدمـة   : َكّمخ

  .مبالغةلل
  .تكّمخ مطاوعًا له: وبنوا

هالفّخار مكموخ وكمختـو  : يقولون: َكٔمخ      
طال الشيء، مل جند هلـا أصـًال،   : جديدة، يريدون

ستره، ومـن  ): العربية(ولعلها حنت من كّم الشيَء 
  .الفخار أو من اخلزف، وسادت يف األوساط العلمية

  .انكمخ مطاوعًا له: وبنوا
  .احلزن، الغّم الشديد: ةعربي: الَكَمد      

ميوت َكَمد ومـا  ]: من دعائهم على فالن[
  .يدرى فيه أحد

وما  ملا مسع هاخلرب العاطل َكَمد: يقولون :َكَمد      
  .كتم حزنه: فتح ّمتو، عربية
  .انكمد مطاوعًا هلا: وبنوا

  .صار معو كمدة: يقولون
بعرف واحد عـاش عمـرو   ]: من لوحام[

قرش واحد بغري دربو وحـرم  كّلو بتقتري وما صرف 
حالو من كل ملذات احلياة، ومجع مصاري ومجـع  
وعرف طرق استثمار، وشارك زّراع وشارك صّناع 
ودّين بالفايظ، وكّلو كان موفق فيه، إال أنه تفنن يف 
استثمار مالو، واشترى شي بتمانني ألف لرية أسهم 

وتأممـت كـل   ! للشركات، وأجا يوم، يا اصحايب
يلتا سهرت معو يف قهوة بباب النصر، هاألسهم، وبل

  وكان كۤاۤمد وماحكى وال كلمة، وخلصت السهرة 
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ورا لبيتو ونام َكْفخ، وما حكـى وال شـكا، نـام    
: وكانت آخر نومة، ودق دق دّقوا علـّي البـاب  

  صاحبك فالن عطاك عمرو ما بتطلع جبنازتو؟
من وقتا عرفت أنا أّنو الزم واحد يفّش قهرو 

  .ت طقيق وَكَمدوحيكي ملا ميو
كَمدلو عالدرب وطلع شّلحو، : يقولون: َكَمد      

  .اختفى): العربية(حتريف كمن 
  .فالن كمد على فساد: ويقولون

جّدي أبو أمي كان تـاجر  ]: من لوحام[
خردة يف السويقة يف املخزن اللي جنب جامع احلـج  
موسى، وطّن يف دين عقلو أّنو يفتح خمزن يف مكـة،  

و صار يتسّوق من خمزنو؟ بالطبع أغنياء وساواها، من
  .مكة ألّنو خمزنو كان أكرب خمازن مكة

: ومن مجلة زبوناتو كان الشـريف عـون  
شريف مكة، واشترى مّنو بالدين واشترى، وطـالبو  

  . جّدي بتسديد اْحلساب
تعا لعنـدي بعـد يـومني    ! يا حاج! تكرم

  .للطايف
ويف الدرب كمدوا لـو مجاعـة الشـريف    

  .توقوسوه وما
يا بنات اكمروا العجـني متـا   : يقولون: َكٔمر      

هلـا أصـًال،    دّثره، مل جند: طش، يريدون بكمرهيلت
  .خبأه): العربية(ولعلها حتريف طمر الشيَء 

الشيخ أمحد رضا أا حتريف غمـره  ويرى 
  .غّطاه: املاُء

ويرى عيسى إسكندر ما رأه الشيخ أمحـد  
  .رضا

  .انكمر مطاوعًا له: وبنوا
ويف الكلدانيـة  . غّطى: ْقَمر: السريانية ويف

 .مثلها
  
  
  

فالن مرضان وآخدتو الربدية ]: من كالمهم[
  .وهّلق مكمور بالفرشة

  .غدانا باجنان مقلي مكمور: ويقولون
اِحلزام، الِنطاق، املنطقة : من الفارسية: الَكمر      

  .يشّد ا الوسط
  .كيس للنفقة يشد يف الوسط: ويف القاموس

عـن العـيين أن   » اشية ابن عابدينح«ويف 
  .كمر: املنطقة تسمى بالفارسية
َمر َبْنـد مبعـىن حـزام    ك: وامسه بالفارسية

وينسـج  . ربـاط » بند«اخلصر و » كمر«: اخلصر
وأمحر، غالبًا من الصوف، ولونه غالبًا أبيض وأسود 

  .ويكون نسجه حمبوكًا جدًا
  .واشتهرت أكمار محاة

) ي دخيلة أيضًاوه(اِهلميان : ويرادف الكمر
  .واملعضدة

ۤهْمٓينٓا وَقْمرٓا، وبالكلدانيـة  : وامسه بالسريانية
  .َهْمَيَنا وَقْمَرا

  .انظرها  .ر الشيَءمبالغة يف كَم: َكّمر      

  .ْتكّمر للمطاوعة: وبنوا منه
كمش املكنسة ونسفو فّيـا،  : يقولون: كَمش      
  : وفيها املذاهب التالية. أمسك: يريدون

: انكمش اجللُد مبعـىن : اء يف العربيةج -ً ١
» كمـش «: تقّبض وجتّمع، وهم مضوا إىل جمـرده 

ألنه قد ) العربية(وأعطوه معىن قبض، وهذا ال جتيزه 
يستعمل مزيد وال يستعمل جمرده، ومثله العكـس،  

  . واملسألة مساعية
انكمـش يف  : قال الشيخ أمحد رضـا  -ً ٢
ذا أمسكه إ: اجتمع فيها، ومنه كمش الشيء: احلاجة

ينقـبض يف يـده،   : بكّفه، فكأنه جعله ينكمش أي
  .كّمشه: وصحتها
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من قمش الُقمـاَش  : ل رشيد عطيةوقا -ً ٣
  .مجعه من هاهنا وهاهنا: أي) الُفتاَت واملتاع(:

تناولـه  ): العربية(أا من كبش الشيَء  -ً ٤
 .-كما يف التاج  –جبمع يده 

 .أمسك: ْكَبش: ويف السرياينية
٥ ً- قـَبض،  : ْكَمـش : ا من السـريانية أ
يدانيه و. ، ومثلها بالكلدانية)بالسني املهمله(وْكَمس 

  .-كما تقدم  –كَبش : فيها
كمـا  . انكمش للمطاوعة: وبنوا من كمش

بنوا كّمش وتكّمش وكامش وتكـامش والكْمشـة   
 . والَكّماشة

 .اكمشو حرامي حرامي اكمشو: ويصيحون
د اكموش احلمـل وخـو  ]: من كمام[

  .باجو
: كّمشوا اهلربان، يريـدون : يقولون: كمَّش      

سعوا ألن تعتقله رجال األمن، بنـوه مـن َكَمـش    
  .للتعدي إىل املفعولني

: كعمـش، ومطاوعـه  : وحرفوا كّمش إىل
  .انظرها. تكعمش

: اسم الواحدة عندهم من الكمـش : الَكْمۤشة      
  .مصدر كمش املتقدمة

شة، ساواه من خجلو صار قّد الكم: يقولون
  .قّد الكمشه، عطاه بالكمشات

. كان التوت يبيعوه بالكمشـات : ويقولون
  .ملء اليد: كْبَشه: ويف التركية

من قرى حلب يف جسر الشغور، من  :َكمصايا      
: اجلراد، كما يرى األب أرملـة يف : ٔقمصيٓا: األرامية
  .١٩٣ص ٣٨س: املشرق

كمعو صواب علـى راسـو   : يقولون: َكَمع      
أداة : (ضربه باملقمعة): العربية( ّشحو، حتريف قمَعهر

  ).الضرب
  
  

  .انكمع للمطاوعة : وبنوا منها
  .نيلة تكمعو]: من مسام[
  .باعو وكمعو بالسعر]: من استعارام[

بنوها على فّعل للمبالغـة مـن َكَمـع    : َكمَّع      
  .املتقدمة

  .ع للمطاوعةْتكّم: وبنوا منها
ْمكمكر بالعباية من بـردو،  : نيقولو: َكمَكر      
 -انظرهـا   –ْمدّثر، بنوا على فعفل من كمر : يريدون

واستعملوا منها الفعل ومصـدره وامسـي الفاعـل    
  .ملفعولوا

  .تكمكر للمطاوعة: وينوا
َكَمل وكُمل وكِمل كماًال : من العربية: ٕكۤمل      
  .ّمت وكان غري ناقص: الشيُء
  .كملكّمل وتكامل واستكمل واأل: انظر

  .كامل وكمال وكميل: ومسوا ذكورهم
  .كمال وكامًال وأكمل: دت التركيةواستم

كمل جهـاز القـط ومـا    ]: من كمام[
  .كمل النقل بالزعرور. ناقصو إال مشعدان

: ومطاوعـه . أمته: كّمل الشيَء: عربية: َكمَّل      
  .، وهم سّكنوا»املنت«َتكّمل ومل يذكرها يف 

. ميـل ومكّمـل  تك: واستمدت التركيـة 
  .كّمل لو حسبتو: يقولون

مبارك مـا أجـاكي   : ويقولون لليت ولدت
  .تك خبرييْتَكملي أربعين

  .إذا عملت خري كملو]: من حكمهم[
َجنجقي لّقي . ْيكّمل تربيَتك]: من كمام[

من بيت اشقاع لبيـت ارقـاع لبيـت كّمـل اهللا     
  .»جنجق«انظر شرحه يف   .افراحكن

: أصله(ها كّنا كّملناها ّاللو خ]: من أمثاهلم[
صّباغ صّمد لو تسعة وتسعني لرية وأجـا حرامـي   
وأخدا، وصار الصّباغ كلما ضـرب القمـاش يف   

هه هه شقد يم لو خالهـا كنـا   : مصبغتو يصيح
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واهللا ألرّجعا : كّملناها، مسعو احلرامي ومن امتو قال
  ).وآخدا مّية، ورجّعا ولكن هيهات

  .رى واختفىتوا: عربية: َكَمن      
  .َكَمد لو عالدرب: وقد حيرفوا إىل

كّمنت ْللي زعترت ْلَلك ]: من أمثاهلم[: َكمَّن      
...) كزبرت لللي : ويروى(لو متشمشين عّنبت للك 

ذررت على طعـامي  : بنوا الفعل من الَكّمون مبعىن
  .الكّمون
أو الكمنجا، مـن التركيـة عـن    : الَكَمْنۤجة      

أداة : »َچـه «بعدها  -انظرهـا   –» كمان«: الفارسية
  .التصغري، وهي الرباب األورويب

رباب معروف : كمنجا: »شفاء الغليل«ويف 
  .معرب كماجنه

وأدخلت الكمنجة يف األوركسترا الشـرقية  
  . ١٩يف أوائل القرن

  .١٤٤ص ٢جـ: وذكر الكمنجة صبح األعشى
  .كمنجه: ها بالكرديةوامس

  .َجكمنجه وكمن: وتسميها هلجة تطوان
: ومست حلب وكثري غريها العازف عليهـا 

  . الكمنجايت
  .الكمنجاتّية: واجلمع

واشتهر من كمنجاتية حلب قـدميًا سـامي   
  .الشوا وحديثًا عزيز غّنام

  .الكماجني: ت فارس العازف عليهاومس
  :ومما نظم يف الكمنجا

  اض خليلي وبادر             إىل َسماع كمنجا
  وراح عنها كمن جا              من صّد تيهًافليس 

  :وقال ابن َحَجر
  وقضيُت منها إذ شدت بكمنجة

 ما بني سالف نغمة أو طاري                     
  ).الدف: فيه تورية بني الطارئ وبني الطار(
  

نبات ذو حب يعّد من التوابل : عربية: الَكّمون      
  .ذات الرائحة املشّهية

  .ومنه الّربي والبستاين
به ويستعمل يف الزعتـر والسـلطة   يطحن ح

واحملّمرة واحلّمص والكّبة النّية والتّبولة، كما يـرش  
  .لى املخلوطة ومشوي احللى والكلىع

  .ميزجونه حبشوة حمشي الكوسا: شاموال
  .ه أملانية للخبز تلذذًا برائحتهوقد تضيف

والكمون ينبه املعدة ويطرد الغازات ويزيـل  
س، ويقـّوي علـى   املغص وسوء اهلضم وعسر التنف

  .الباه
  .الكّموين: ومن األلوان عندهم

  .م على دنبك الكّموينعفۤر]: ومن تندرهم[
  .انظرها  .وبنوا منه فعل كّمن

ووطن الكّمون األصلي مصر واحلبشة والنوبة 
  .وآسية الصغرى 

وورد ذكر الكّمون يف آثار مصـر القدميـة   
  .باسم َكمون

  .كيمون: وامسه يف هلجة مشال املغرب
: َكمونٓا، ويف الكلدانيـة : وامسه يف السريانية

  .َكمونا
  .ونَكّم: ويف العربية
  .KAMUNU: ويف البابلية

  .كالبابلية: ويف األشورية
  .CUMMIN: يزيةلكويف اإلن

ري كمـا يف الـدرا   –ِكيمون : التركية ويف
  .الالمعات

  .CUMIN: ويف الفرنسية
  .CIMINOو  COMINO: ويف اإليطالية
عن  CUMINUM: صطالح النبايتوامسه يف اال

 .CYMINUM: الالتينية
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  .كّمون تتصّر عليه: ال تقول]: من أمثاهلم[
! قيك بالوعد يا كّمـون سب]: من كمام[

يف  –على لفـظ يـدانيها    –وتسود هذه التهكمة (
سورية ولبنان والعراق ومصر والسودان وجند وتونس 

مـا  رت الكّمون وقبل قبل ما حتَبل حّض). واملغرب
  .تولد مستو حنون

شقد بتحمـل  : قالوا للجمل]: من كنايام[
درمهـني كّمـون   : على هينتك ومهلك؟ قال لـن 

ّمحـل  : وشقد بالزور؟ قال لن: منخوالت؟ قالوا لو
  .ّمحل واطالع اركاب

يعتقدون أن الكّمون يوعد ]: من اعتقادهم[
بأن يسقى فيظل أخضر كما لو سقي وعلى هذا قال 

  :الناظم
  ه يومًا أحال إىل غٍد إذا جئَت

  وعد الَكّمون من ليس يصدُقكما                 
  ال جتعلّني ككّمون مبزرعة: غريه

  إن فاته املاُء أغنته املواعيد                     
  .انظرها  .أطلقوه على اليانسون: الَكّمون احللو      

  .انظرها  .نسبة للكّم مبعىن املقدار: الَكمِّي      

أن يفلـت  : صطالح احلماماتيـة يف ا: الْكميد      
صاحب الكّشة محامه يف وقت يستفيد فيه من طيور 

ة: انظر  .غريه   .املكّب

: عربيـة : من أمساء ذكور النصـارى : َكميل      
  .الكامل: الكميل
نا ّحلـن  موسيقي كان صـديق : َكميل َشمۤبري      

  .منها للفونوغرافوعزف على البيانو وأمأل 
  .٣٨ص ٢٢س: جملة الضاد انظر

  .فعيل مبعىن الفاعل من كمن: عربية: الَكمني      
  .انظرها

 
  
  
  

أو املصدر  -انظرها  –» كم«نسبة إىل : الكمّية      
  ).موّلدة(املقدار : الصناعي منها
كان الزّجاج يشّدد ميم «: »املقتضب«ويف 

  .»، وهو خطأ، والقياس ختفيفها»ةكمّي«
: انظـر   .»وفيه نظـر « :»شفاء الغليل«ويف 

  .»كم«

  . الكّمّيات: واجلمع
: ْكمٓيوتـٓا، ويف الكلدانيـة  : ويف السـريانية 

  .َميوَتاْك
  .َكموت: ويف العربية

  .َكَمّيت: واستمدت التركية
عجلـة  : CAMION: من الفرنسـية  :الَكْمٓيون      
  .النقل

  .الكميونات والكمايني: ومجعوه على
  .وجنيالٕكمي: ومسوا سائقة

  .الكميوجنّية: عوه علىومج
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

عدد كميونات الزبالة لبلدية حلب : إحصاء
  .عامًال ٥٨كميونًا يعمل عليها  ١٤هو ١٩٦٠سنة 

: يريـدون ! ٕكّنوا بقى يا اوالد: يقولون: َكّن      
 مبعىن البيـت، ) العربية(اهدؤوا، بنوا الفعل من الكّن 

مث اسـتعملت   لوا بيوتكم،ادخ: فأصل استعماله إذًا
  .جمازًا ملعىن اهلدوء واالنقطاع عن احلركة

هلّلق ما َكّن راسو أو بالٓو أو ]: من كالمهم[
كّنة البـال مسـألة   ! ذهٓنو أو فكرٓو، وتۤيري يا خّيو
  .ةن ومرتو كمان كۤانّۤكبرية، لكن امبارحة شفتو ۤكاۤن

إذا فرحتوا جّنوا . بكانون كّن]: من أمثاهلم[
  .حزنتو كّنواوإذا 
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ّنك زملة سـاوّيا،  إن َك: يقول متحديهم: َكّن      
  .نكحتريف إن كان أ

كّني هـادا مـا بسـتحي،    : ويقولون :ٕكّن      
. فيستعملوا من كأّن اليت معناها الشـّك والظـنّ  

كّني وكّنا وكّنك وۤكّنك وكنٓكن وكّنو : ويصّرفوا
  .وكّنا وكنّٓن

ونسي أن ياءها ، »كّني«وأكثرها استعماًال 
: لضمري املتكلم وجعلوها من أصل الكلمة، فصّرفوها

ا، يك، كّنيكي، كّنيكن، كّنيه، كّنّيكّني، كّنينا، كّن
وقد يلحقون هذه اليـاء نـون الوقايـة يف    . كّنّين

  .»كّنيين«
كّنييت، : وقد يلحقون هذه الياء التاء فيقولون

يتـا،  كّنيتنا، كّنيتك، كّنيۤتك، كّنيتكن، كّنيتـو، كنّ 
  .كّنينت

: وأن يقصد يف هذه الياء والتاء فعل الوجود
حذفت مهزته أي فاؤه جمال حبث، وعليـه  » إيت«

تكون لدى حذف تائه حذفنا فاءه والمه، مث لـدى  
: حذف يائه نكون حذفنا فاءه وعينـه والمـه أي  

  .حذفناه كله
محاتك بتحّبـك،  : قالوا جلحا]: من أمثاهلم[
  .كّني عْدمت عقال: قال لن

 كّني جسدو عـم حبّكـو  ]: من كنايام[
  ).حباجة إىل ضرب(:

  .ّمساه: كّناه: عربية: َكّنى      
  .َتكّنى، وهم سّكنوا: ومطاوعه
  .نيگفالن مكّنى باخوالو ألنن زنا: يقولون

ملا كّنا صبايا كّنا ملا يطلعـوا  : يقولون: الَكٔنار      
نا الرجال عشية عالكنايس ندلك مالحفنا وناخد قلّيت

  وسطولة أكلنا ووين؟ على كنار النهر يف جبل النهر، 
  
  
  

وكّنا نشوف الدنيا قشطت وأجت وتقرتعت علـى  
هالتلة وقّداما املرج عطول النظر، شقوا النهر ملا شق 

احلافة، : لفارسيةكنار عن ا: طريقو فيه، من التركية
  .اهلامش الشاطئ، الساحل،

  .الكنارات: ومجعوها على
 خايل ماحلج سّداجة بنّصا جاب يل: ويقولون

صورة الكعبة ومكّنرا بآيات قرآنية، بنوا كّنـر مـن   
  .الكنار املتقدمة

املصاري مكتـوب علـى   ]: من استعارام[
  .قاضي احلاجات: كنارا
صـدر ذي  أطلقوها على ال: الصينّية الكناْرلّية      

احلافة ترتفع حنو ثالثة أصابيع ترسـل ـا الكّبـة    
  .لفرن، ويصب فيها الطعامة إىل ابالصينّي

الصينيات الكنارلّية أو الصـواين  : ومجعها
  .الكنارلّية

: أو الكنار، من العربية عن اإلسبانية: الَكناري      
CANARIO : طائر غِرد أصفر اللون إىل اخلضرة طويل

اجلزائـر  : قوادم اجلناحني، مسي باسم كناريا، وهي
  .اخلالدات قرب سواحل املغرب األقصى

. ف األكناري األماكن القريبة من املـاء يأل
ويعيش يف األقفاص عشرين ألنه يغتسل به كل يوم، 

  .سنة
يعرف يف بالد الشام بالنّعـار،  : »املنت« ويف

  .جنيويف مصر بالتُر
  .قناريه: واألتراك يسمونه

أصـفر  : يريـدون  لون كنـاري : ويقولون
  .ضارب إىل اخلضرة

 وحلب مولعة يف اقتنائـه لسـماع غـرِده،   
  .-كما يقولون  –وحلب مدينة ّمسيعة 

  .من حرفته الكناسة :عربية: الَكّناس      
 .انظر قاموس الصناعات الشامية
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عدد الكّناسني يف بلدية حلب سـنة  : إحصاء
  .كناسًا ٦٥٠هو  ١٩٦٠

وجتري بلدية حلب مناقصة كل سنة علـى  
  .أعواد مكانس حلب

الفرن،  أطلقوها على مكنسة بيت نار: الَكّناس      
وهي عصا طويلة يف رأسها مشاقات ترطب وتكنس 

  .أرضه
مـا يكـنس،   : الُكناسة: من العربية: نۤاسةالْك      
  .الُقمامة

  .مال الناس ْكناس]: من حكمهم[
كُغـراب  : الُكنـاش : من العربيـة  :الٕكّناش      

جمموعة أوراق تـدرج فيهـا الشـوارد    : والُكّناشة
مجع وضم، واسـم  : شَكن: والفوائد، عن السريانية

  .اموعة: ْكنيشتٓا: املفعول
كثريًا يف كالم احلكماء، ويف       » كّناش«ورد 

وأطلقهـا  . وهي املفكرة عند أهل العصـر : »املنت«
  .دار العلوم على ما يعرف بالنوتةجممع 

  .الرسالة: لعربية تقول يف الكناشوا
  . الكّناشات والكنانيش: ومجعوه على

و بوكّناش، بطن من احلديديني يقـيم  أ: ٕكّناش      
  .خيمة ١٣٠يف أرباض حلب، يعد 

أطلقت من القدمي على خيوط مـن  : الْكناۤفة      
العجني املريق تصب يف إناء ذي نـواتئ مثقوبـة يف   
أسفله لتجري خيوطًا عجينية فوق قـرص معـدين   

ها بعض الشـيء، فيأخـذها   فيخبزحممى بنار حتته 
  .وب الكنافةالكنيفايت ويعمل منها ضر

ُفعالة مـن كنفـه   : وظين أا مسيت الُكنافة
حاطه، مسيت هكذا ألن النار حتيط القرص ): العربية(

املعدين وال تتوسطه، أو ألن النار حتيط بصينيته بعـد  
سمن وحشو الكنافة وال تتوسـطه لـئال   بالدهنها 

  .يشوى وسطها أكثر من أطرافها

: اواستمدا السريانية من العربيـة ومستـه  
كالمها مبعىن أهـداب  . كَنَفَتا: كَنَفتٓا، ويف الكلدانية

  .الثوب
وهناك من يزعم أن الكنافة العربية مسـتمدة  
من السريانية هلذا املعىن املالئم، ومنـهم الـدكتور   

  .چليب
ومسوا صانعها وبائعهـا بالكنۤافـايت، وقـد    

  .يكتبوا بالياء
والكنيفايت يصنع ويبيع البقالوة وسوار الست 

فتسميته جـاءت علـى   ... املامونية والشعيبيات وو
  .التغليب

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

: الَكنافـة : بالفتح وقال» املنت«وأشكلها يف 
ضرب من احللوى يتخذه أهل الشام، وهي كاخليوط 
يتخذ من الدقيق حيّمر بالسمن مث بـذائب السـّكر،   

أا هـي  » األطِرية«وظاهر تفسري الليث ومشر لـ 
كـذا حمركـًا   ( ينوصانعها الكَنَفا): مث قال(الكنافة 

  .، وهو خطأ صوابه ما تقدم)وكذا بالنون
: ثمامةالُكنافة ُك: »التاج«وقال الزبيدي يف 

هذه القطائف املأكلولة، وصانعها َكَنفايت حمركة لغة 
  .عامية

حتريـف  » تافـه «ة عينتـاب  نوتسميها مدي
  .الكنافة العربية

 » تل قطـايف «يسميها أما سائر األناضول ف
  .-كما يف الدراري الالمعات  –

مقالـة يف   ٧٧١ص ١٨س: ويف جملة الرسـالة 
  .الكنافة يزعم كاتبها أا لعلها يونانية

ويف املكتبة العربية ورد ذكر الكنافة يف القرن 
 .الثاين اهلجري
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: ابن فضل اهللا العمري وروى السيوطي عن
ن معاوية كا: أنه قال: »مسالك األبصار«صاحب  

جيوع يف رمضان جوعًا شديدًا، فشكا ذلك إىل حممد 
بن آثال الطبيب فاختذ له الكنافة، فكان يأكلـها يف  ا

  .السحر، فهو أول من اختذها
: ٤٧٦ص ٣٦س: وقال األب توتل يف املشـرق 

نوع من احللوى له أصناف شىت، وكلها : والكنافة«
  .»فيها حشو تكتنفه قشرتان

قول مسيـت بالكنافـة   لعله يريد أن ي: نقول
  .الكتناف قشرتيها هاتني

وكانت قبل نصف القرن يعملها الكنيفـايت  
مع البقالوة وغريها شتاء، أما يف الصيف فيبيـع يف  

  .حانوته العنب واجلبس والبطيخ وحنوها
  :والكنافة أنواع منها

يذّوب السمن ويرمى : الكنافة املفروكة -ً ١
  .لسّكر والقرفةفتيتها فيه ويقّلب، مث يرش عليها ا

ومسيت املفروكة ألا بعد ذوبان السمن معها 
وبعضهم يلّتهـا  . ورش السّكر عليها تفرك باألكّف

 .باللبا، وبعضهم ميزجها باجلوز
وهي الكنافـة  : الكنافة املدلوقة احلموية -ً ٢

القيمق الذي : (املفروكة نفسها يصب عليها البرييت
  ).حيصل عليه من احلليب البارد

 .بشكل خمروطي ويعمل
  .وهذه الكنافة من تفننات محاة

وهي الكنافـة  : الكنافة املدلوقة الشامية -ً ٣
املفروكة نفسها متزج بالقيميق الذي حيصـل عليـه   

  .بالغلي
كنافـة  : وتسمى أيضًا: كنافة الشوك -ً ٤

القّش، روعي فيها التلذذ جبرشها، وهي اليت عجـن  
ـ طحينها باملاء والسمن، وروعـي لـدى ا   اب ينس

خيوطها إىل قرص النار أن جتف وتـزول طراوـا،   
، ويزيد عليها أن تعطر مبـاء  املفروكة تتخذ كالكنافة

الزهر ويذّر عليها الفستق واللـوز وحنومهـا مـن    
  .كنافة القش: وكان امسها. القلوبات تغطي سطحها

والكنافة املفروكة وكنافة الشوك أقـدم مـا   
 .كانت تتخذه بيوتات حلب

تتخذ من كنافة الشوك : ةة الَبّلوريّۤالكناف -ً ٥
املتقدمة ويكون يف عجينها احلليـب عوضـًا عـن    
السمن، وال حتشى إال بالفستق، وختبز يف فرن قليـل  

  .احلرارة فتظل بيضاء كالبّلور
واشتهرت حلب ا، وأكثر هدايا حلب إىل 

 .البالد األخرى منها
البصمه وهو امسها التركـي  : وتسّمى أيضًا

  .ملضغوطةا: مبعىن
  .»بالط اجلنة« بـولقبتها حلب 

تـدهن  : الكنافة بنارين أو بني نـارين  -ً ٦
الصينية بالسمن مث جيعل فوقها طابق من الكنافـة مث  
يتلوه طابق من اللبا مث طابق من الكنافـة، وتفـرش   

ئذ تقلب علـى  دحتت أطرافها النار حىت حتّمر، وعن
ين صينية أخرى دهنت بالسمن، ويعود وجهها الثـا 
  .إىل النار حىت حيمر، وأخريًا تسقى بالقطر وتقطع

 .قمر بالۤغيم: ولقبتها حلب
وكانت حتشى بالفستق بدل اللبۤا، وحـدثين  
املسّتت أنه هو الذي تفنن وجعلها باللبا، ودرجـت  

  .باللبا
ـ : ويف وثائق تارخيية عن حلب  ١٠٠ص ٣جـ

تغـديت عـن   «: عن يومية نّعوم خباش ١٨٤٦سنة
تغـديت  : ١٠٩صنافة بلبة، ويف فرنسيس عجوري ك

  .»بيت فرنسيس عجوري ضوبو وكنافة بنارين بلبة
هي الكنافـة بنـارين   : الكنافة باجلنب -ً ٧

 .املتقدمة حتشى باجلنب احللو بدل اللبا
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واشتهرت ا نابلس لتوفر جـنب اجلـاموس   
والبقر فيها، إذ يظل بعد جفافه طريًا، خالف جـنب  

  .زحلب املتخذ من الغنم واملاع
يتخذ من جمموعـات  : الكنافة املربومة -ً ٨

خيوطها شرائح حتشى بالفستق، مث تربم وتشوى كما 
  .الكنافة بنارين

. كنافة اللخنـة : وكانت أول أمرها تسمى
وللشام الفضل بأن جعلتها غليظة، حىت إذا قطعتـها  
خبط مائل بدا ثراء الفستق الزبرجـدي يشـّهيك،   

  .الشرفلّية: ولقبت هذه الغليظة
ومتتاز مربومة محص أا من السمن، والشام 

  .من الزبدة
  . وجارت بريوت الشام بأن جعلتها غليظة

وهي البصمه املربومة : الكنافة املغشوشة -ً ٩
حشوا القشطة والفستق احملّمص املقشـور، وهـو   

  .تفنن شامي
حتشـى بـاجلوز   : الشعيبّيات بكنافة -ً ١٠

واملعهود أن . وحتّلى بالقطر، وهي أرخص الكنافات
  .الشعيبّيات تصنع برقائق عجينة البقالوة

ومسوا أيضًا بالكنافة نوعني مـن احللـوى   
 :يتخذان من خيوط الكنافة، ومها

ب، وهي اهلريسـة املسـماة   دكنافة ال -ً ١
 .انظرها. بالنّمورة
كنافة اجلَزر، وهي مبشور اجلزر يـذّر   -ً ٢

 .عليه السّكر ويعطر مباء الزهر
دستور يا كنافـة،  ]: م التندريةمن أذكاره[

 .َمَدد يا َعَسل
  . صينية كنافة وجنبا آفة]: من كمام[
  ]: من شعرهم[

  زائٌد! إليك اشتياقي يا كنافُة
  فمايل غناء عنِك كّال وال صُرب                     

  فال زلِت أكلي كّل يوٍم وليلٍة
 طُروال زال منّهال جبرعائِك الق                     

والشعراء املصريون أول من هلج بـذكرها يف  
، ومنهم ٧٧١ص ١٨س: كما يف جملة الرسالة –الشعر 

  :أبو احلسني اجلّزار قال
  َسقى اهللا أكناف الكنافة بالقطر

  وجاد عليها سّكرًا دائَم الَدّر                      
  وَتّبًا ألوقات املخّلل، إا

  فع وُتحَسب من عمريمتّر بال ن                     
  :وقال

  ت أرُض الكنافة إنينللئن أحم
  ألرجو هلا من سحب راحتك القطُر                  

  :وقال
  ومايل أرى وجه الكنافة ُمغضبًا

  ولوال رضاها ْمل أرد رمضاا                     
  عجبت هلا من رّقة كيف أظهرت

  فااعلّي جفًا قد صّد عين ج                     
  ُتَرى أمتين بالقطائِف فاغتدت

  تصّد اعتقادًا أن قلَيب خاا                     
  :وقال غريه

  ما رأت عيَين الكنافة إال 
  عند بّياعها على الُدّكاِن                     
  :وقال آخر

  ومل أنَس ليالت الُكنافة قطرها 
  الُغرُّهو احللو إال أنه السحب                      

  جتود على كّفي، فأهتز فرحًة
  له القطُركما انتقض العصفوُر بّل                     

  :وقال ابن عنني
  غدت الكنافة بالقطايف تسَخُر

  إين بالفضيلة أجدُر: وتقوُل                     
  :وقال غريه

  مقرونة بكنافة وقطائف
  من فوقهن السّكر املذروُر                     

  هاتيك تطربين بنظم رائٍق
 ويروقين من هذه املنثور                     
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  :ومن معارضات الزيين
  ما القطر يف صدر الكنافة عائٌم

  إال ملن يف شرقه يترّنم                     
  أهال بصدر للكنافة جامع: ومنها

  ت اجلَنباُتليف قطره قد ما                     
  ضّم تين على الصدر إذواحرق! آه: منهاو

  كنافة وجهها بالشقيق أشبه                     
  ضمَنها قشطة وافت سحريًا

  من بين خالد أتتنا بعلبه                     
  أما الكنافة للشتاء، وصيفنا: ومنها

  فالكشك للفقراء منها أبرُد                     
  وتغّزيل بسوى الكنافة مل يكن: ومنها

  ال بالصّيب وربة اخللخال                     
  وذكرت للكّالج أيضًا والقطايف: ومنها

  والبغاجا مع صنيع كنايف                     
  من كأس قطر لّذيل مشرويب: ومنها

  بعد الكنافة، فاجُله بالكوِب                     
  صدر الكنافة عن حسني قد صدر: ومنها
  نعقد مذ أنَت جارأّيها القطُر ا: ومنها

  لصدور للكنافات حووا                     
  كنافة تربي السقم: ومنها
  ما أحلى الكنافة! أيا هللا: ومنها

  جبنب بل بقطر ُسّكرّي                     
  وللكنافة البصمه: ومنها

  منافع تربئ األْكَمه                     
  !فوا شوقي إىل ُلقمه

  :لزيين فقالورثى الوفائيُّ ا
  :ويقول حني يرى الكنافة تنجلي

  يا مرحبًا ببديعة تتوّقُد                     
أن : الِكنايـة : أو الْكناية، من العربية: ةالِكناۤي      

  .يعرب عن شيء بلفظ غري صريح يف الداللة عليه
 

الزملة كناية عـن اسـطرالمة، أو   ه: يقولون
  .عبارة عن حضٓرط الحبل والبرٓبط

: نييالكناية يف البديع أن تورد كالمًا ذا معنو
  . قريب متبادر وبعيد غري متباَدر وهو املقصود

  .جة حلب غنية جدًا ذه الكناياتوهل
  .٥٩ص ٧جـ: انظر اية األرب للنويري

: أو الَكنباية أو الكَنبة، من التركيـة : الكَنباي      
: انيةعن اليون CANAPE: قاناپه أو قناپه عن اإليطالية

KONOPIYON : السرير احملاط بسجف، املقعد الطويل
  .يتسع لشخصني أو أكثر
. الَكَنبـات أو الكَنبايـات  : ومجعوها على

  .األريكة والديوان: وعربيها
ت حـانو : CANTINE: من الفرنسية: الَكنتني      

  .على الشاطئ أو يف الباخرة تقدم املأكول واملشروب
  .لكناتنيالكنتينات أو ا: ومجعوها على

تعّشينا خبز : الليلة كنجفناها: يقولون: كنَجف      
اقتصدنا فيها، بنوا الفعـل مـن   : وزيتون، يريدون

الكنجفة التالية، ألن مهمة الالعب ا أن يقتصد يف 
  .اخلسارة وأن يتحاشاها ما أمكنه

  .تكنجف للمطاوعة :وبنوا منها
اللعب، ورق : َكاْنْجفه: من الفارسية: الكنَجۤفة      
  .الشدة

  .الكتشينة: ومصر تسميها
أّخني واحـد مصـحف   ]: من استعارام[

  .مطوي والتاين كنجفة خمربطة
إينا شي بتاكلو ومـا بـرتل   ]: من ألغازهم[

ورق : (ملعدتك وبتاكلو على مائدة غري مائدة الطعام
 ).الكنجفة
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: الُكْنُدر عـن اليونانيـة  : من العربية: الٕكْنٓدر      
KHONDROS: ك، وهو الُلبـان يف  صمغ شجرة ُيعل

  .الفارسية
الُكنُدر هو : ١٠٥ص: ويف املوسوعة التيمورية

احلصا ُلبان، شجر طيب الرائحة معـروف زهـره،   
  .ويتطّبب أو يتبّخر به
  .٢٩٩ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري

أديب حليب له ديـوان  : جرجي: الكندرجي      
  .١٩١٨الزهريات، مات س

بـن  هو الِكندي أبو الـيمني زيـد   : نِديالٕك      
  .ه٥٦٣احلسني، أديب سافر إىل حلب سنة

  .الكنار والكّنري: انظر: َكنّٔر      
املال املـدفون يف األرض،  : من العربية: الٕكْنز      
: َكْنج: كل مدخر يتنافس فيه، عن الفارسية: وجمازًا

  .-وغريه » الشفا«كما يف  –املال الدفني 
  .ُكنوز، وهم سّكنواال: واجلمع

: َجزٓا أو جازٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).افًاگوجيمهما تلفظ (َجَزا أو جاَزا 

ونعتقد أن حلب فيها كنوز كثرية، لقـدمها  
وثرائها وأا على احلدود مهددة، ولكـم وجـدت   

  .كنوز منذ العهد القريب
وحتكي أسرة أمي أن أبا جـدي بـاع دارًا   

 باب الـنريب وأن املشـتري قـام    ألسرة احلّنان يف
بإصالحات فيها، منها قلع بالط أحد شبابيكها ألنه 
غري مستٍو، وإذا به تبدو له حّلة حناسية مملوءة دنانري 

  .ذهبية 
احملكمة الشرعية : وحتدثين أمي أن احملكمة أي

طويًال تسمع هذه الدعوى إىل أن رحبهـا   تأنئذ ظل
  .احلّنان

  
 

ول أمدها حـدثين  ولشهرة هذه الدعوى وط
ا كثري من معاريف القدامى وأا كانـت تـورد يف   

  .السهرات
يخ جنيب السراج كرت من كنوز الش: يقولون

  .هللا يطّول عمروحلب أ
إذا اجتمع يف جملس ْتلـت  ]: من اعتقادهم[

البصـّلي  . أسامي متل بعض بطلع على وچُّن كـرت 
  .أربعني ليلة ْقيام الليل بطلع على وّچو كرت

أطلقوه على وهدة يف حارة قلعة : ٕكرت الشّحاۤدة      
الشريف فيها مغارتان كبريتان، وزعموا أن شـّحادة  
كانت تطمر يف أرض إحدامها ماهلا، مث أحب هـذه  
الشّحادة أحد اجلان ألا كانت تشحد وتتصـدق،  

يانة كرتها ورصد من أعوانه مـن  فساعدها على ص
ل املغـارة  ميه من كل البشر، إال إذا صادف مدخحي

أحد ومعه البقدونس فإن الرصد يبطل ويظهر الكرت، 
ري گوصادف أن دخل املغارة أجري قّصاب ومعه أن

حلمة مشوية وجبانبها مفروم البقدونس، فظهـر لـه   
  .الكرت وأخذه

مجع بعَضه فوق بعض، : كَنَز املال: عربية: َكَنز      
  .دفنه

 :انكرت للمطاوعة، ومطاوعه العريب: وبنوا منه
  .اكترت

أطلقوها على ما يلبس يف الربد فـوق  : الَكۤرتة      
  .يص ألا تكرت احلرارة يف اجلسمالقم

  .١٦٧ص: انظر كتاب تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا

أزال : كَنس الـداَر وكّنسـها  : عربية: َكَنس      
  .القمامَة عنها

س وراح، يريدون بعد البهدلة كَن: ويقولون
  .وأنه كنس نفسهأنه من األوساخ 

كنسو دلة، لعلـه حتريـف   : كما يقولون
 .كنسو ببهدلة، أي مبكنسة البهدلة
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  .انكنس للمطاوعة: وبنوا منها
ْكَنس، ويف الكلدانية مثلـها  : ويف السريانية

  .مجع: مبعىن
  .وبا يكنسو]: من دعائهم على فالن[

كسح : كّنس األرض وَكَنسها: عربية: َكّنس      
  .القمامة عنها

قشّۤق البغل وكنّۤس حتتو مـا  ]: من كمام[
  .ماخلال إال إبن أختو) ألعن(

سالم هي حىت : من تندرهم]: من كنايام[
  .مطلع اْملَكنسني

البنت البتكّنس بيتا وما ]: من كتاب اللباد[
إذا كنست املرا بيتـا  . بتنضفو مليح جبّيا جْوز أقرع

. بيت شروربصري يف ال )ا جلوايعين من بّر(باملقلوب 
إذا اجنـربيت تكنسـي   . البكّنس بالليل بقّلع املاليكة

. بالليل الزم حترقي ْشوي ما ملكنسة متا ميوت حـدا 
إذا . إذا سافر عزيز الزم ما نكّنس البيت تريجع قوام

  .كّنسنا فرشة املرضان مبوت
إذا كان حدا عم بكـّنس  ]: ومن اعتقادهم[

اهللا عم إي و: أش عم بتكّنس وجاوبو: وسألو واحد
. بكّنس احملكمة بتتكّنس كل مشـاكلو يف احملـاكم  

  .البكّنس بالليل بكّنس رزقو
: تقّبض، من األمـر : كنع الشيُء: عربية: َكَنع      

  .هرب وجُبن
  .انكنع للمطاوعة: وبنوا منها
  .الكنعان: وصفة كنع

  .خضع: َنعويداين كنع يف العربية َخ
يف البيت  جلس: فش فالنكن: عربية: َكْنَفش      
  .نأيام الفَت

  
  
  
 

روح من قبـايل  ]: من مواويلهم التهكمية[
  .قوام يا ابن كنفشيت

  .كنفشِت: ريًايابن امرأة يقال هلا تعي: يريدون
» املوسوعة يف علوم الطبيعة«أشكله يف : الٕكنّٓك      

وهو الُلبان الذكر أو الُلبان اهلنـدي أو  : ِكْنك، قال
ر يستخرج منها باحلّز خبـور  الَبستج اهلندي أو الُكنُد

  .اللبان املشهور
  .ويباع يف سوق العّطارين

كنكن يف البيت ومـا بقـى   : يقولون: َكْنكن      
وهـي عنـدنا   . البيت، كسل قعد يف: يطلع، عربية

  .انظرها  .»كنَّ«فعفع من 

: واجلمع. امرأة االبن: الَكّنة: من العربية: الَكنّۤة      
  .وأمالوا، والكّنات وهم سّهلوا: الكناِئن

كلَتـا  : كلتٓا، ويف الكلدانيـة : ويف السريانية
  ).بالالم فيهما(

  .احلماية والكّنة: انظر خمتارات جرجي زيدان

  : وينصبون دبكة الزمة نشيدها
  .يا ناس امسعوا الغّنة         عاحلماية والكّنة

]كما ت ]: ممنأجت كّنة مالعراق شا
: ة؟ قالـت ما كنيت كّن: ايةقالوا للحم. محاهابيت ا

ما . ت ما تصريي محايةبسيا كّنة ل. كنت ونسيت 
: بنتك بشعة. بفضح البيت الكبري إال الكّنة واألجري

  .ضرَبك العمى عّنا: أهللا َبَعتا كنَتك بشعة
مشس ْشـباط  : العجوز بتقول]: من أمثاهلم[

حبكي . لكنيت ومشس آدار ألخيت ومشس نيسان لبنيت
  !تسمعي يا جارةت! لك يا كّنة
بكا الكّنـة   لعم ببكي مت]: من تشبيهام[

 .على موت محاتا
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  ]: من هنوهام[
  يعّلي اهللا راياَتك! يا بو عريسنا

  والسعْد يرقص ويغّني يف سَراياَتك                   
  وسْبع سواقي دهب تسقي جنيناَتك

  وحياَتك! عّمي: وسبع كناين بتحلف                
إذا سحرت الكّنة محاتا ]: ب اللبادمن كتا[

  .ما بنفك سحرا إال تتخّسل احلماية بالْقليط
  .كّن: انظر  .وكّنيت: ٕكّني      

  .الكونياك: انظر: الٕكنياك      
  .كّن: انظر: ٕكنِّيت      
معّلق كّنري املصحف فـوق  : يقولون: الَكّنري      

، كيس املصحف، مل جند هلا أصـالً : فرشتو، يريدون
الِشقة من : عن الفارسية) العربية(ولعلها من الكنارة 

  .الكناكري: ومجعها. ثياب الكّتان
 -انظرهـا   –كّنـر املصـحف   : وبنوا منـها 

  .جعل له الكّنري: تكّنر، يريدون: ومطاوعها
  .معبد اليهود: الَكنيس: من العربية: الْكنيس      
  .الكنيسة التالية: انظر

  .٣٠٨ص: مية لسوفاجةانظر كتاب اآلثار اإلسال

معبد النصارى : الَكنيَسة: من العربية: الْكِنيۤسة      
  .ومعبد اليهود أيضًا

كنوْشتٓا أو ْكنيشتٓا أو ۤإقليسّيا : عن السريانية
، وقيل هي لليهود، والبيعـة  EKKLESIA: عن اليونانية

  .للنصارى
  .معرب كنشت: قال اجلواليقي

  .مالوالَكناِئس، وهم سّهلوا وأ: واجلمع
الدير، أمـا   ويف تطوان يطلقون الكنيس على

  .»اجلامع ٕد النصارى«: الكنيسة فيسموا
  
  
  
  
  
 

  .ۤكۤنست وبۤيت َهۤكۤنست: ويف العربية
  .ِكليَسه أو كليسا: ويف التركية
  .ِكليسا: ويف الفارسية
  .EGLISE: ويف الفرنسية

 ٣٠٥و ٣٠٤و ٣٠٢و ٢٩٧ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة
  .٣٠٦و

هالكنيسة اخلربانة هلالقّسيس ]: من كمام[
األعمى، الْكنسية عتمة والقّسيس أعمى، فالن ّمتـو  
جامع وقلبو كنيسة، إذا كترت الرهبـان خربـت   

  .الكنيسة
يف إدلـب، مـن   ] من قرى حلب[: ْكِنيۤسة      
. الَكنسية، كما يرى األب شلحت: ْكنيستٓا: األرامية
  .٧٩ص: حلب

أصله من كنف مبعىن ستر، وأطلقته : نيفالَك      
  .العربية على املرحاض

اسم ...: الُكنية والِكنية و: من العربية: ةالٕكنۤي      
  .ُيعّلق على الشخص تعظيمًا له أو عالمة عليه

وألن أصلها للتعظيم ال ترى العرب تكّنـي  
ـ  أيب املسـك  العبيد، أما تكنية كافور اإلخشيدي ب

  .حاكمًا دافجرى بعد أن حترر وغ
  .ُكوٓنيٓا: ويف السريانية

واستمدت الربتغالية الكنيـة مـن العربيـة    
  .ALCUNHA: فقالت
  .كو: انظر  .وۤكه وٕكْهۤنن: ٓكه      
: مبعىن -انظرها  –بنوا الفعل من الكهربا : َكهرب      

  .سلط على الشيء قوة الكهربا
  .تكهرب للمطاوعة: وبنوا منها

اإلنكليز الرعاع  سلط: ومن عجائب السياسة
  أجرى  مث هويف حلب على األرمن وجرت مذحبة، 
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رم يف خان الشربچي يف باب هحماكمة اجلناة بأن ك
  .انطاكية، وملاذا؟ ليكون له السيطرة

 –الكهربـاء  : من العربيـة : الَكْهٔرٔبا      
مادة معدنية توجد يف بعـض طبقـات   : -وتقتصر 

حجـر خفيـف   األرض الغرينية، وأصلها صمغ مت
الوزن، أصفر أو أمحر شبه شّفاف إذا فرك صـدرت  
عنه رائحة ذكية وصار ذا قدرة على اجتذاب القطع 

  .الصغرية
: الكارٔبا، ومجعـوه علـى  : ونه أيضًامويس

  .الكاربات
كهربـان، واسـتمدا   : وإيران مستها أيضًا

  .تركية منها
نسان الكهربا هذا املعـدن قبـل   وعرف اإل
. العصر الربونزي واستعمله للزينـة أزمنة التاريخ يف 

وال يزال إىل اليوم يزين أعناق النساء، وتتخذ منـه  
املسابح وأمازك السيكارة واألركيلة، كما تتخذ منه 

  .أحجار اخلوامت
وسواحل حبر البلطيق يف أملانية أكرب مـنجم  

  . كاهربا أو كُهربا: واسم الكهربا يف التركية. له
االسـم مـن    والتركية والعربية اسـتمدتا 

التنب، القـش، و  : مبعىن» كْه«أو » كاه«: الفارسية
أمسك، قـبض، خطـف، جـذب،    : مبعىن» ُربا«

  .جذب التنب أو القش: ومؤدى كهربا
صمغ أصـفر  : كهربا«: قال داود يف تذكرته

  .»إىل محرة من شجر جببال بالد جركس
  .»كاهربا«: »برهان قاطع«انظر معجم 

الكلمـة يف   ال أثر هلـذه : وقال حممد دياب
مفردات ابن «سومة باملّد يف أمهات اللغة، رأيتها مر

» التاج«يف عدة مواضع، لكن قال صاحب » البيطار
إا بالقصر، وقد ذكرهـا مقصـورة   : يف مستدركه

  ، وَضَبط الراء »أقرب املوارد«وممدودة صاحب 
  
  

كاملشهور يف لسان التخاطب وقد أصاب، : مفتوحة
بزيادة ألف بعد الكاف : باكاه ُر: نعم أصل الكلمة

وضّم الراء، لكن تعريب اللفظ يقضي حبذف األلف 
  .وفتح الراء، ليكون على أحد أوزان ألف التأنيث

صار وّچو أصـفر متـل   ]: من تشبيهام[
  .الكاربا
أطلقوها على السراج الـذي يوقـد   : الَكْهٔرٔبا      

بالبترول املضغوط باهلواء، مسوه بالكهربـا املتقدمـة   
  .صفرار نوره، وأكثر معدن الكهرباء أصفرال

نقلوا امسها مـن املعـدن املتقـدم    : الَكْهٔرٔبا      
ـ  ام واستعملوها يف القوة اليت تتولد يف بعض األجس

نفعاالت الكيماويـة،  بواسطة احلك أو احلرارة أو اال
استعملوها يف هذه القوة ألن من خصائص هذه القوة 

  .اجلذب
الكهربائي واملهنـدس  : وقالوا يف النسبة إليها

الكهربائي واملوجة الكهربائية والقـوة الكهربائيـة   
  .والشرارة الكهربائية، أو الكهريب والكهربية

لألب » أغالط اللغويني األقدمني«ويف كتاب 
مشاّدة بـني األب وبـني    ٢٢٠ص: أنستاس الكرملي

كهربية أم كهربائية؟ وفيها يرى األب : أيقال: غريه
كهربية، ألن الكلمة غري ممـدودة يف  أن األوجه هو ال

أصلها الفارسي وكذا يف العربية، مث أن طول اللفظة 
  .تستدعي االقتصاد يف حروفها

  .مث تنتقل املشاّدة إىل فتح الراء أو ضّمها
  .١٦٠ص: عدد حلب: انظر جملة العمران

  .٥٩١ص ١٠الد: وجملة الكتاب      
  .٨ص ٣٧س: وجملة امع العريب      

  .٢٨٩ص ٥س: وجملة املشرق      
  .٣٤٨ص: وكتاب التذكرة التيمورية      
 .١٨٣ص و ١٨١ص :لة والتصنيع وتطورااوكتاب تاريخ اآل      
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جمرى املاء العام حتت : من الفارسية: الَكْهِريز      
  .الصّب» ريز«املكان و: »َكاه«األرض، من 

  .كهريز: ويف التركية
  .الكهاريز: واجلمع

البيت املنقور يف اجلبل أو الذي : عربية: الَكهف      
  .ثغرته عوامل الزمن
: وهم سـّكنوا، وقـالوا  . الُكهوف: واجلمع
  .ْكهوفة أيضًا

ومثة مذهب يرمي إىل أن العربية اسـتمدت  
  .أهل الكهف: انظر  .KIFO: الكهف من احلبشية

ـ   ويف . َحفـآ : ريانيةواسم الكهـف يف الس
  .اَحَف: الكلدانية

 CAVAالفرنسـية و   CAVEالنظر أن ويلفت 
  .الالتينية تؤديان معىن الكهف

من كانت سنه بني الـثالثني  : عربية: الَكْهل      
  .واخلمسني

: وقـالوا . وهم سـّكنوا . الُكهول: واجلمع
  .الكهولة: انظر  .ْكهولة أيضًا

اسـم إشـارة   : حتريف هاك هو هنـا : ٓكْهنۤا      
: أكثر من الواحـد  ويقولون يف اإلشارة إىل. للواحد
  .كو: انظر  .ٓكهۤنن

. فالن صار يف البلد كهنـة : يقولون: الٕكْهۤنة      
مـن التركيـة عـن    . وءمضرب مثل الس: يريدون

  .الشيء القدمي البايل: ةالفارسية ٓكهن
. القداسـة : َكهنوتٓا: من السريانية: الَكْهنوت      

  .مهمة الكاهن
. هۤول عالنـاس فالن عم بك: يقولون: َكْهٔول      

  واللي هنّۤن أكهٔول مّنو ما . وكهٔولتٓو ما مشۤيت
  
  
  
  

زمان املكهولني راح، يريدون  حسنوا يكهولوا، ألّنو
  .ربة، بنوها من الكاهن بإبدال نوا المًاالزع

مصدر َكُهـل  : الُكهولة: من العربية: الْكهوۤلة      
  .الكهل: انظر  .صار كهًال): عربيةال(

رّجال كهني ومرا َكهينـة،  : يقولون: الَكهني      
اخلبيث واخلبيثة، بنوا على فعيل من كهـن  : يريدون

  .قضى بالغيب): العربية(
  .ومجعوه اجلمعني الساملني

، ويشار للمؤنث )العربية(حتريف هاك هو : كٓو      
  .»ۤكى« بـ

  .ٓكه وۤكه: وقد تلحقها هاء السكت فيقولون
كوهـاك  : وقد تلحقها كـاف اخلطـاب  

  .وكيهاك
وقد تلحقهما بعد كـاف اخلطـاب هـاء    

  .كوهاكه وكيهاكه: السكت
كـو  : يقولون للزائر الذي أزمع على املغادرة

  .مستأنسني
َعّليكٓو وحّسيكٓو، فيـذّيلون  : يقولون :كٓو

بعض األعالم بالواو والكاف، وهو تذييل قربـاطي  
أمحـدوك  : ومثلها الـواو والكـاف  . لتلطيف العلم

  .كو: انظر  .وّحموك

أحرق جلده بالنار أو مبا : كواه: عربية: َكٔوى      
  .هو حمّمى

واستعملوها يف صـقل النسـيج والثيـاب    
  .باملكواة

  .انكَوى للمطاوعة: بنوا منها
: الَكّي، وهم قالوا: ومصدر كوى يف العربية

 .الَكِوي
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  .ْكَوا: ْكٓوا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .الكو واملكواية :انظر. ۤكِوَيه: ويف العربية

ليش عم بتـنفخ يف  : قال لو]: من كمام[
  .كواين احلليب: اللنب، قال لو

  .من يكوي: -وتقصر  –الكّواء : عربية: الَكّوا      
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

اخلضراوات مع : َكَوج: من التركية: الْكواج      
  .اللحم تطبخ بالفرن

  .فرناللحمة بال: ويسموا أيضًا
  :ومن معارضات الزيين

  )بالفرن(: كم به صحن َكَواج قد َثَوى 
خلية : الُكوارة والِكوارة: من العربية: الْكوأرة      

  .النحل ُتعسِّل فيها
  .الْكوارات: م قالوا يف مجعهاهو

  .ُكوارة: ويف الفارسية
ــرياينية ــٓا، ويف : ويف الس ــٓوارٓا وَكٓورت َك

  .اَكَوَرا وَكَورَت: الكلدانية
  .كۤوۤرت: ويف العربية

ـ فاۤير مـا بت عال: من أمثال ريف حلب ى بق
  ).الخيزن التافه: يريدون(بالْكوۤاير 

يف حـارم، مـن   ] من قرى حلـب [ :ْكوأرة      
: الكوارة، كما يرى األب أرملة يف: ْكٓورٓا: األرامية
  .١٩٣ص ٣٨س: املشرق
كواسة هالبنت أو كوستا : يقولون: الَكواۤسة      
: نة حكيا، بنوا املصدر من كّوس يف هلجتهم علىبدلع

  .الكواسة
، أمحد بن حممد احلليب، كان فقيهًا: الَكواكْبي      

  .ه١١٢٤مات سنة 
  
 
  
  

عبد الرمحن بن أمحد امللقب بالفرايت : الَكواْكيب      
املسـتمد مـن   » طبائع االستبداد«صاحب كتاب 

لروسو، وصاحب كتاب » العقد االجتماعي«كتاب 
، ومنشئ جريـدة الشـهباء وجريـدة    »أم القرى«

االعتدال، وساح يف مصر واحلبشة وزجنبار والصني، 
  .ـه ١٣٢٠مات س 

 ٨٩ص ٢١وس ٢ص ١٤وس ٤٠٥و ٣٣٢ص ٣س: انظر جملة احلديث
  .٥٥٤و ٥٤٢و ٥٣٧ص ٢٦وس ٦٧٥ص ٢٥وس ٥٠١ص ٢٢وس

 ٣٤٧ص ٣٤وس ١٥ص ٢٦وس ١٠٨ص ٢٢س: وجملة الكلمة      
  .٤٠٨و

 ٣٣وس ٢٧١و ١٨٥ص ٢٣وس ٤٢٧ص ٢٢س: لضادوجملة ا      
  .١٢١ص

  .١٢١عدد حلب ص : وجملة العمران      
  .٣٥ص: »حمافظة حلب«وكتاب       

  .وللدكتور سامي الدهان كتاب فيه
حممد بن حسن مفيت حلـب، لـه   : الَكواْكيب      

  .ه١٠٩٦مؤلفات، مات س
حسن مفيت حلـب، لـه   بن حممد : الَكواْكيب      

  .١٦٨٤س مؤلفات، مات
مسعود نقيب أشراف حلب ونائبها : الَكواْكيب      

  .ه١٣٤٨يف جملس املبعوثان العثماين، مات س
أطلقوها على شهري كانون األول : الْكوۤانني      
  .والثاين

: يريدون(بكوانني بتكّن احلال ]: من أمثاهلم[
  .َجِني الزوۤاتني بكوۤانني). تفتر حركة البيع والشراء

  .من الكردية مبعىن املشلح من اللّباد: بانالكو      
  .*وضعها جممع دار العلوم للدربّكة: الكوَبة      
 .انظرها

                                                
 .آلة موسيقية تشبه العود: الكوبة: في الوسيط - *
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وهلا ذكر يف كتب الفقه بني حملـل هلـا   
  .وحمرم
: قوبون عن الفرنسـية : من التركية: الكٓوبٓون      

COUPON : القطعة من النسيج تكون منوذجًا، اجلذاذة
  .من الورقة املالية

قوپيه عـن  : أو الكوبيه، من التركية: الكوبيا      
  .الصورة عن الشيء، النسخة منه: COPIA: اإليطالية

  .COPIE: ويف الفرنسية
أو حرب كوبيه، أطلقوه على املداد : حرب كوبيا      

البنفسجي الذي يكتب به ليستنسخ منـه لقّوتـه يف   
  .اإلمداد، من الكوبيا املتقدمة
  .لون الكوبيا: فسجيوبه مسوا اللون البن

  .وكانوا يطلون حبة السنة باحلرب الكوبيا
اجلسر، وقـّل اليـوم   : من التركية: الكٓوبري      

  .استعماهلا
  .الكوبريات والَكباِري: ومجعوها على

احلّصة، ويف : QUOTA: من اإلفرنسية: الكٓوتا      
احلّصة الـيت تقررهـا احلكومـة    : اصطالح التجارة
  .دير، يقصد ا املخصصاتلالسترياد والتص

  .الكاوتشوك: انظر: الَكْوْتشوك      
: COTONDUST: من اإلنكليزية: الكوتونداست      

  . ذرور سام يبيد حشرات القطن
فالن كويت وأختو كوتّيـة،  : يقولون: الُكويت      
أنه خبيل، نسبة إىل عشرية امسهـا كـوت   : يريدون

  .اشتهرت بالبخل
وها على اجلرو، مل جند هلا أصًال، أطلق: الُكوچ      

  :وفيها املذاهب التالية
: أا خمتصر كوچوك التركيـة مبعـىن   -ً ١

  .الصغري
: أا خمتصر كوچاك الفارسـية مبعـىن   -ً ٢

 .الصغري
  
  

  .الكلب: كوج مبعىن: أا من احلبشية -ً ٣
الصغري من : CUCCIOأا من االيطالية  -ً ٤

 .كوچو: الكالب، وتلفظ
 .الكواچ: ها علىومجعو

  .انظرها  .طوط: ويرادفها عندهم

ـ كٓوكچ، فيقو: وبنوا من الكوچ فعل : ونل
  .راح كالكلب الصغري: كوكچ وراح، يريدون

  منو هالكوچ؟]: من مسام[
َكْوَچك : أو الَكْوشك، من التركية :َچكالَكْو      

  .الغالم الرّقاص: أو َكْوشك
نوعًا كان رقص النساء للرجال يف املالهي مم

يف القرون اخلالية حىت عهد االحتاديني، وكان ينوب 
عنهن غلمان يلبسون ثيـاب النسـاء ويتكحلـون    

م بـالبودرة واحلمـرة ويلبسـون    هويطلون وجوه
األساور ويعّلقون احللـق يف آذاـم مث يرقصـون    
ويغنجون ويهزون اخلصـور واألبـزاز ويوزعـون    
البسمات على عشاقهم، وتعا معي وشوف وامسـاع  

  . لوعات عّشاق الَكوچك وآهاتن
وأصل َكْوَچك يف التركية مـن الكـوچري   

  .الرقص: انظر. الَنَوري والقرباطي: املتقدمة مبعىن
  .الكاوتشوك: انظر :الَكْوچوك      
كل بيت يتخذ من القصـب  : عربية: الكوخ      

: كل بيت بسيط، عـن الفارسـية  : وحنوه، وجمازًا
 .ُكوخ
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  .الْكواخ: م قالوااألكواخ، وق: واجلمع
ُكوَحـا  : ُكوٓحا، وبالكلدانية: ويف السريانية

  ).باحلاء املهملة(
  .ُكوخ: ويف التركية
  .ُكوخ: ويف الكردية

اصـطالح  : CODICE: من اإليطالية :الكٓوَدَچة      
  .األساس املتفق عليه يف املعاملة التجارية: جتاري مبعىن

  . الكوَدچات: ومجعوها على
من اصطالح الالعبني بالشـّدة، مـن    :الكٓور      

  .القلب: COEUR: الفرنسية
  .انظرها  .الكّبا: ويسمونه أيضًا

فتح شّباك قّدام شّباك وصار : يقولون: الكٓوران      
اشتغل الكوران يف املوتور، مـن  : كوران، ويقولون

  .التّيار: COURANT:الفرنسية
و باع هالعتقّيات اللي عنـدٓ : يقولون: كٓؤرج      

باعها مجلة واحـدة  : كٓؤرۤجة أو َمكورجه، يريدون
دون تعيني مفرداا وأسعار كل جزء منها، مل جند هلا 

  األعمى،: »كور«: علها من التركيةأصًال، ول
  .ملحق يبني اعتبار الشيء وجهته» َجه«و

كورج سـيارتو وكّرجـا،   : يقولون: كٓؤرج      
  .من الكاراج لكاراج، بنوها فعًالبّيتها يف ا: يريدون
  .انظرها

ما يعّلقه : CORDON: من الفرنسية: الكٓورٓدون      
الضباط على أكتافهم من القيطان املربوم ماّرًا حتـت  

  .اإلبط
  .قوردون: »املنت«ورمسه يف 

  
  
  
  
  
 

وضع له امع العلمي العريب وجممع الشـيخ  
  .الوشاح: حممد عبده

: KHOROS: يةمن التركية عن اليونان: الَكْؤرس      
  .مجاعة املنشدين

  .COEUR: ويف الفرنسية
  .٥٠١ص ٢٠س: انظر جملة امع العلمي العريب

املشـّد  : CORSET: من الفرنسـية : الٓكوْرۤسة      
  .للنساء

  .الكورسات: ومجعوه على
: CORNICHE: مــن الفرنســية: الكــٓوْرنيش      

رية التزيينات املعمارية تكون يف املنافذ وما حوهلا حج
كانت أو غري حجرية، كما يطلقونه على الطريـق  

  .الذي ميتد جبانب الساحل ككورنيش اإلسكندرية
الطابة : هي الُكَرة يف هلجة البدو، أي: الكٓورة      

يتخذوا من أسار اجللد يصـلون بعضـها بـبعض    
وحيشوا، ولدى اللعب ا يضربوا بعصا معقوفـة  

لعبـة  : سمون لعبتـها وي -انظرها  –الكّجة : يسموا
  .حج الرادود: انظر  .الكورة إحلّج

  .GOLFشبه شيء بلعبة الـ أوهذه اللعبة 
اإلكليل : COURONNE: من الفرنسية: الُكورٓون      

من الزهر يكرم به امليت يف حفلة دفنه، أما إكليـل  
  .BOUQUIT: الفرح من أعياد وقدوم عزيز فيسمونه

  .الكورونات: ومجعوه على
الغرفة : CORRIDOR: من الفرنسية: الكوريدور      

  .الوسطى تصل بني الغرف
  .الُطْرقة: وضع هلا امع امللكي

دلـب، مـن   يف إ]: من قرى حلب[: ُكورين      
: ، كما يرى األب شلحتالُقَرى: كورين: األرامية
 ٣٨س: املشرق: وكما يرى األب أرملة يف ٧٥حلب ص

  .١٩٣ص
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ء للشرب له عـروة، وهـم   إنا: عربية: الكوز      
سطوانة من الفّخار تستعمل يف البناء أطلقوه على األ

كحاجز يف السطح مهمته إزالة الكشف على نسـاء  
  .اجلار

  . األكواز، وهم سّهلوا اهلمزة: واجلمع
  .الكوز معّرب: قيل

إنه عريب صحيح، والقـول  : وقال ابن سيَده
  .بأنه أعجمي ُعّرب ال يعّرج عليه

  .كوَزا: كوزٓا، ويف الكلدانية: ةويف السرياني
كلما دّق الكـوز بـاجلرة   ]: من كنايام[

  .بساوي لنا هالفّنة
يف : كلما شرب، مث استعملت مبعـىن : أي(

  ).كل مناسبة
. اخلبز خمبوز واملـي بـالكوز  ]: من أمثاهلم[

  .بتموز بتغلي املّي يف الكوز
  ]: من شعرهم[

  !يا مقومعًا شعره اخلرنوب بطربوش كوز
  يا مقرتعًا كزلك بلونني من عهد َكَركوز            

من هتافام لراكب الدّراجة أول جميئها : كّوزا      
اجعل مقعدك ناتئًا كالكوز، : كّوزا، يريدون: حلب

  .بنوا الفعل من الكوز املتقدم
  .ْتكّوز للمطاوعة: وبنوا منها
  .مكّوزة تكويز) مقعدو(فالن : ويقولون

لقوها على مأوى طليان الغـنم ال  أط: الكٓوۤزة      
  .سقف له

مجعه، قال الشيخ ): العربية(بنوها من كازه 
  .والظاهر أن أصل املعىن اجلمع: أمحد رضا
  
  
  
 

اللي كّوسا أكتر حكيا الَبري : يقولون: ٔكؤّس      
ّمجلها، بنـوا الفعـل مـن    : متل األطفال، يريدون

  .انظرها والكوسة والكواسة  .الكوّيس

  .تكّوس مطاوعًا له :وبنوا
ضرب من اليقطني الصغري يؤكل مقليًا : الكوسا      

أو مسقعة أو حمشيًا أو شيخ حمشـي، ويـدخل يف   
ويتخذ منـه املفّركـة    شوربة اخلضر ويف الكواج،

  .ّومةبالبيض واملت
  .»طواب اجلوع« بـويلقبون حمشّيه 

ويغلب يف حمشي الكوسا غري احلـامض أن  
العّجور، إال أن العّجور لبنـه  نب كمحشي ليلّتوه بال

  .متّوم
. ووهم الزيين فظن أن اسم الكوسا الكوسج

احملاشـي مـن القـرع    : ... قال يف خطبة مجعه له
والكوسج والباذجنان والكمات، وهو وهم منه أوقعه 
فيه أن العربية تسمي من حليته على ذقنـه فقـط ال   

الكوسج، والكوسـج  : عليها وعلى عارضيه تسميه
  .فظن هذا ذاك. عامية الكوساتسميه ال

: الكوساة، وهم يقولـون : وواحدته العربية
  .الكوساي والكوساية

  .وذكر الكوسا الرازي وابن البيطار
  .كوسه: ٥٠٩ص» ةإحياء التذكر«ورمسه يف 
: »املوسوعة يف علـوم الطبيعـة  «ورمسه يف 

  .كوَسى
  .كوَسى: »املنت«ومثله يف 

بأم أكلوا  رون أهل املغايروأهل الكّالسة يعّي
  .الكوسا النّيئ مع اخلبز وظنوه خيارًا
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أما أهل املغاير فيعّيرون أهل الكّالسة بـأن  
عملوا اللحم بالعجني، وملا جاءوا يأكلونه تسـاءلوا  

هاللحم بعجني ناقصو شـي، أش  ! يامجاعة : كلهم
ناقصو؟ ما عرفوا حىت عّدى علّين واحـد مغـايري   

  أش ناقصو؟: وعطوه قرص وسألوه
  .ناقصو حلمه، العمى ضربكن -

ـ » وثائق تارخيية عن حلب«ويف  : ٣٩ص ١جـ

قنصل فرنسة يف حلـب  : وصف حلب لوران دارڤيو
كوسـا يصـلح   : ، وذكر الكوسا وقال١٦٨٣سنة

للشوربه وحيشى باللحم املفروم، وكل هذا وافـر يف  
  .األسواق متداين األسعار

  !ظريف يا كوسا]: وينادي بّياعه[
  :ج األوالديهز]: من أهازيهم[

  أليف بۤا بومايه              نّص رغيف وكوسايه 
  واجلبنة ْمَسْوسة              والعروس ْكويسة

  :من معارضات الزيين
  وحماشي نّوعت من كوسج

  مذ رآين شيخنا املغشي جار: ومنها
  راح للمحشي وبالكوسا استجار                     

شـوف  : ولونأو الكوساية، يق: دقن الكوسا      
هالعّطار دقنو كوسا أو كوساية، حتريف الكوسـج  

من حليته على ذقنه فقط دون عارضيه، عن ): العربية(
كوَسه، فهو ناقص الشعر على حد قـول  : الفارسية

  .وهو األثّط على حد كتب اللغة» الشفا«
  .٣٥٣ص ١٨س: انظر جملة الضاد

  .كوسه: ويف التركية
ته تكوسـج  من طالت حلي: من أمثال العربية

  .عقله
ّف الزبّتاية ورخـى دقـن   ل]: من كمام[
  .الكوساية
  
  

أو الكْوْستلّتا أو الكوستليتا، من : الكٓوستٓوۤليت      
  .قطعة حلم مشوية: COSTALETTA: اإليطالية

  .الكوستاليتات: ومجعوه على
كاوساَله أو ُكوَسَله عن : من التركية: الكٓوَسَله      

  .جلد العجل: العجل، وجمازًا: هُوساَلگ: الفارسية
  . ارا بّدو شّقاية كوسلهيتنعل قندر: يقولون

قويـة،  (: ه معدتو كوسَل]: اراممن استع[
  ).متينة

خّياطنا بكوۤسـم البدلـة،   : يقولون: كٓوَسم      
والكومسة فّن أو املكومسة، وبظن كل حـدا بقـدر   

  .اانظره  .بكوسم إال الذّويق، بنوها فعًال من الكسم

  .تكوسم للمطاوعة: وبنوا منها
هالبنت كوستا أو كواستا : يقولون: الُكوۤسة      

  .بدلعنة حكيا، بنوا الفعل من الكوّيس
  .انظرها وكوس والكواسة

من  يف جبل مسعان،] من قرى حلب[: ُكوِسينه      
ب كما يرى األب أرملـة  احملدوِد: كوسينۤا: األرامية

  .١٩٣ص ٣٨س: املشرق: يف
كـّوش  : يقول الالعبون يف الكونكان: َكؤّش      

اطرحهـا مـع الـورق    : هاألربع تسعات، يريدون
امللعوب به والذي أصبح مهمًال، مل جند هلا أصـًال،  

: مبعـىن ) التركيـة (» كٓوشه«ولعلهم بنوا الفعل من 
  . اطرحها يف الزاوية املهملة: الزاوية، أي

 )السريانية(» َكِشي«ويرى صديق يل أا من 
  .كّوم ومجع: مبعىن

  .التكويش: وبنوا من كّوش مصدره
 .ْتكّوش للمطاوعة: وبنوا منها
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  .كوچك: انظر: َكْوَشك      
طرف الزند الذي يلي اإلام، : عربية: الُكوع      

  .و العظم األصغر من الزند األعلىأ
  .االكواع: األكواع، وهم يقولون: واجلمع

 ن بوعـو  ما بيعرف كوعو م]: من كنايام[

  ).شديد اجلهل: أي( –البوع : انظر –
: زّمر عـالكوع، يريـدون  : يقولون: الُكوع      

منعطف الطريق، نقلوها من الكوع املتقدم ووضعوها 
  .الفرنسية مبعىن املنعطف COURBEلكلمة 

  .منعرج الوادي: اخلوع: يدانيه يف العربية
  .الْكواع: ومجعوا الكوع على

حريـر مكـّوف، كّوفتـو     :يقولون: َكؤّف      
  .انظرها  .املكوفة، بنوا الفعل من الكوفّية

  .تكّوف للمطاوعة: وبنوا منه
مجلة يرددها جوان كثريًا يف : كوفرِت كنۤايس      

أنك تكفر بعقيدة : ، يريدون ا»قصة امللك الظاهر«
  .الكنائس وال تؤمن ا، فهي مجلة زجرية

خط ذو : الكوفة نسبة إىل مدينة: اخلط الكويف      
زوايا، وخطوطه بـني عمـودي وأفقـي، أحدثـه     

  .الكوفيون يف القرن الثاين للهجرة
مث تفننوا فيه واشتقوا منه الكـويف املشـّجر   
الذي تعد زخرفته آية فن، ومئذنة اجلامع الكـبري يف  
حلب مزنرة ذا اخلط الكويف املشّجر وعلى طـابع  

  .خاص ال يشركها فيه أثر
  .بالكويف» ماشا اهللا«فيه : ٥٦٩ص ١الد: تب املصريانظر جملة الكا

ما يلبس على : الكوفّية«: »التاج«يف : ةالُكوفيّۤ      
، وهم أطلقوها على احلطاطة يثبتها الربمي يف »الرأس
  .الرأس

  
  
  
  

 -        الكوفّية «: ١١٠٣ص ١س: ويف املشرق
لفظه عربية مسـتحدثة ورد   –الكّفّية : والعامة تقول

والكتبـة الـذين   » تـاريخ املقريـزي  «ها يف ذكر
  .»يعاصرونه، وال نظن أا نسبة إىل الكوفة

وعندنا أن هذه الكلمة معربة عـن اللغـات   
  : األوروبية استمدا العربية من الصليبيني على مايلي

: يف الالتينية يف القرن السـادس للمسـيح  
COFFA.  

 COFIAأو  SCUFFIA: ويف اإليطالية واإلسبانية
  .، وكلها مبعىن املنديل يغطى به الرأسCOFIA أو

: واستمدا اإلنكليزية من العربيـة فقالـت  
KAFFIYEH.  

: وال تنس أن احلـالق امسـه يف الفرنسـية   
COIFFEUR.  
  .٥٣٥و ٢٣٧ص ٩٨س: انظر املقتطف

أطلقوها على اجلزء الناتئ يف مقدمة : الُكوفيّۤة      
أن املـرأة  طربوش نساء األكراد، وهذا النتوء شعار 

  .متزوجة، أما غري املتزوجة فال نتوء
وقد حتّلي املرأة هذه الكوفّية بالشّبة، وهـذه  

وظـين أن هـذه    -انظرهـا   –الشّبية : احللية يسموا
  .مي املتقدمةالكوفّية مستمدة من كوفّية الرب

أطلقوها على ألة من القصب خمروطية : الُكوفيّۤة      
رهـا تـدّورها   مقبض يف أسـفل حمو الشكل ذات 

ّوفة لتلف عليها خيوط احلرير املستمدة من الشّلة املك
  .انظرها.  املنصوبة على الطّيار

ومهمة نقل خيط احلريـر مـن الطّيـار إىل    
: الكوفّية توزيعه حسب غلظه إىل ثالث  كوفّيـات 

  : والوسط ويسمونه ،اخلارق: الرفيع ويسمونه
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   .كّوف: انظر.  *واخلشن جدا ويسمونه ،اخلشن
  .انظرها  .الكويفاين: ومسوا صانعها وبائعها

نـوع مـن   COKE:: من الفرنسية :فحم كوك      
  .الفحم املعدين

قيل ملن يرى أن كل شـيء يف املصـحف   
  هل ورد ذكر فحم كوك ؟: مذكور

  . ﴾نعم، ﴿وتركوك قائمًا -
نبات يستخرج  COCA:: من اإلنكليزية :كوكا      

بـريو يف أمريكـا    من الكوكائني، موطنه األصـلي 
. الشمالية، ويزرع يف أندونيسية ويف جزيرة سـيالن 

  .ويستعملونه يف الكازوز
  . كوكائني وكوكاكوال: انظر

مسحوق ورق نبـات الكوكـا    :الٓكوكائني      
  .املتقدم يستنشقه من يتعاطاه فيهيجهم مث خيدرهم
  . كما يستعمل يف الطب للتخدير املوضعي

وى العقلية يفسد القواإلدمان على استنشاقه 
  .مث مييت

  . ٥٢٢ص ٦٢س: انظر املقتطف
  . ٦ص ١٢س: وجملة امع العلمي العريب

  .كوالوكوكا : انظر :الٓكوكا كوال      

  .النجم: الَكْوكب: من العربية :الٓكوَكب      
وحديثًا أطلقوا الكوكب على ما يدور حول 
الشمس كعطارد واألرض، كما أطلقوا النجم علـى  

  .الشموس الثوابت أحد
  .الكواِكب، وهم أمالو: واجلمع

  .٦٣و ٥٨ص ١جـ: انظر اية األرب للنويري

: َكْوْكبــٓا، ويف الكلدانيــة: ويف الســريانية
  .َكْوْكَبا

  
  
  

                                                
سها المؤلف عن إتمام الكالم، كما أخطأ في تسمية  - *

الخيوط، فاألرفع هو الخارق والوسط هو الزرب واألخشن 
 .الزرب: انظر.  هو الخشن

وتركخ الكاف الثانية (كوَكب : ويف العربية
  ). فتلفظ خاء

  .كاْكُبو: ويف اآلشورية البابلية
: بشـة ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحل

  . كوكب
ــات  ــتويف ملحم ــيم: أوگاري : كبك

  . الكواكب
  .الكواكب: ١٧ص ٦١٧عدد ١١س: انظر جملة الثقافة

  .احلياة يف الكواكب: ٤٩ص ٥عدد ١٤س: وجملة األديب      

يف جبل األكراد، من ] من قرى حلب[ :َكْوكَبا      
الكوكب، كما يرى األب أرملـة  : َكْوْكبٓا: اآلرامية

  .١٩٣ص ٣٨س: املشرق: يف

يف املعـرة، مـن   ] من قرى حلب[ :َكٓوكۤبة      
الكواكب، كما يرى األب أرملـة  : كوكبا: اآلرامّية

  .١٩٣ص ٣٨س: املشرق: يف

مـن   COUKTAIL: من اإلنكليزية :الكٓوكتۤيل      
COOK الديك ومن : مبعىنTAIL ذنـب : الذنب، أي 

الديك، مسي هذا املشروب بذنب الديك ألم كانوا 
ّهون بقتال الديكة باحتفـال ويتراهنـون علـى    يتل

الغالب، فإذا ربح أحدهم شرب خنب الديك املنتصر 
شرابًا ممزوجًا من عدة مسكرات كالويسكي واجلن 
والروم والرباندي مع عصري الفواكـه، مث يشـرب   
ويشرب عدد ما بقي من ذنب ديكه املنتصـر مـن   

  .الرَيش
  .الكوكتيل الواليات املتحدة تابتكر
تؤخذ منه جرعة قبـل األكـل لفـتح     وقد

  .الشهّية
مث أطلقت كوكتيل على كل مـزيج مـن   
املشروبات مسكرًا كان أو ال كعصري اجلـزر مـع   

  ...عصري املوز والربتقال و
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ولكوكتيل الفواكه آلة تـدور بالكهربـاء   
  . تعصره مث متزجه

أهايل سوريا كوكتيل مـن  ]: ومن جمازهم[
  .ا إليهااألقوام اللي سكنوها أو هاجرو

فالن بعد ما تبهَدل كوكچ، : يقولون :كٓوَكچ      
  .انظرها  .ابن الكلب: چمن الكو بنوا الفعل

ورد گوگ: من التركية عن الفارسية :الكٓوٕكرد      
معـدن أصـفر مّتقـد    : أو كوكورد أو كوكرت

  .يتخذونه طالء ملداواة الغنم اجلرىب
  .اع يف سوق العّطارينبيو

  .ردية كما يف تدمروهناك ينابيع كوك
تستخرج مـن الكـوكرد    :زهرة الكٓوكرد      

  .ستعمل يف الطب أيضًاوت
يسـتخرج مـن الكـوكرد     :ملح الكٓوكرد      

  .ويستعمل يف الطب أيضًا
إذا : متل ملـح الكـوكرد  ]: ن تشبيهامم[

  . ماحرق خبنق
بالعتمة صار يكوكش على : يقولون :كٓوَكش      

يبحث عن املخفـي، مل  : غرضو وما شافو، يريدون
خفـي،  : ولعلها من ْكشٓا السـريانية . جند هلا أصًال

  .اختبأ
فـالن حـا بسـوق    ]: من أمثاهلم[ :الُكوۤكة      

يعاجل أموره : الدواب وُكوكة بسوق القطن، يريدون
على ما يالئم احلال، ففي سوق الـدواب يسـتعمل   

لزجر احلمار، ويف سوق القطـن يسـتعمل   » حا«
): العربية(حتريف الكيكة :  جوزة القطنالكوكة مبعىن

  . البيضة، يريدون جوزة القطن
اسم الطري بلغة األطفال، مسي حبكاية  :ُكوُكو      
  .صوته

  
  

مـا   ٦٦ص: »يف حلب اإلفرنج«كتاب  ويف
كان األوالد والنساء يف حلب إذا مـّر ـم   : مؤداه

  .كوكوكوكو: أوريب هزأوا به وصاحوا
  .تناسلي يف لغة القجموكوكو مبعىن العضو ال

أطلقوها على قبعة الطفل كانت تزين  :الكوكيّۤة      
  .برسم طائر
ـ كوكّية وبيبّية ومنني أج]: من أغانيهم[ ب ي

أنت طفـل  : تغنيها األم لطفلها، تقول(لك صبّية ؟ 
ذا تبكـي  اتلبس الكوكّية اليت جلبها لك البابا، فلم

  ).وتطلب مين أن أزوجك
ها على ضـرب مـن   أطلقو :كٓول واشكٓور      

» املوسوعة التيمورّيـة «يف . أصغر البقالوة سّقاطاته
كــل «: ١٥١ص ١جـــ» سـلك الــدرر «يف : ٥٨ص

  .اسم حلوى: »واشكر
ـ » درر الفوائد املنظمـة «ويف  : ٣١٣ص ٢جـ

أنه قّدم مبكة للسـلطان قايتبـاي،   : »كل واشكر«
  ):مث قال(أكلنا وشكرنا : فأكل منه وقال

صة الكـالم يف بيـان   خال«ومثله يف كتاب 
  .»أمراء البلد احلرام

لقطـب  » األعـالم «يف : وتتابع املوسوعة 
كل واشكر ومـا  : ٢٣٠صتاريخ  ١٣٣٩ رقم الدين

  .جاء يف هذا النوع من احللوى
ـ «وهو فارسـي ُكـل   ): إىل أن قال( ل گَُ
  .رّب الورد: ورد وُسّكر، وهو: أي» َبَشكر

وعلى هذا فهو على غري ماتقدم مـن  : نقول
  .ه ضرب من البقالوةأن

  : ومن معارضات الزيين
  يف جوفها القشطاء كل واشكر إىل 

  املوىل، فإن اهللا جيِزي من شكر           
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شجر يتخذ من : COLA: من الفرنسية :الكٓوال      
. مثره شراب ال يفوقه شيء يف إراحة اجلسم التعـب 

ومسي بـه كـازوز   . موطنه األصلي إفريقيا الشرقية
  .كوكا: انظر  .كوكاكوال

العلبة اخلشبية كعلبـة  : من التركية :الكٓوَلك      
اللنب، وكل كيلة ذات مقـبض يغـرف ـا أوًال،    

  ...خشبية كانت أو حناسية أو تنكية أو
عـم بكولـك لرئيسـو،    : يقولون :كٓوَلك      

 هي صنعتو وموفق فّيـا، مل ! واَملكولكة بتقنا يا خّيو
» كولـه «الفعـل مـن    جند هلا أصًال، ولعلهم بنوا

مبعىن العبد، استعملوها مبعىن تزّلـف إليـه   ) التركية(
  .تزلف العبيد، أما الكاف الثانية فلم تد إليها

  .تكولك للمطاوعة: وبنوا منها
أو الكولونيـْه، مـن الفرنسـية     :الكٓولٓونيا      

COLOGEN :  ،ضرب من العطور قوامها اإلسـبريتو
ـ أملانيا ألا اخترعمسيت باسم مدينة كولونيا يف  ها ت

  .١٧٦٦سنة 
  .٤٢٣ص ٤س: انظر جملة العصبة

اسم زهر من : من اللغات األوربية :الكٓولٓونَيه      
  . أزهار البيوت

رتبـة   COLONEL: من الفرنسـية  :الكولونيل      
  .عسكرية

  .الكولونولّية: ومجعوها على
قولره عن : أو الكولرية، من التركية :الٓكوۤلريا      

مرض وبائي حـاد أعراضـه   : CHOLERA: الفرنسية
التشنج واإل سهال والقيء، وكانت نسبة الوفيـات  

  . ال –بفضل العلم  –فيه عالية، واليوم 
   CHOLEمن : والفرنسية استمدته من اليونانية

  
  
  
  

مبعىن اهلـواء، أي اهلـواء     RHEOاألصفر ومن: مبعىن
  . األصفر

  .روهم يسمون هذا املرض باملرض األصف
  .٢٠١ص ١١٢س: انظر املقتطف

  : قال الشيخ ناصيف اليازجي
  كنا حناذر من عدّو أزرق  

  حىت ُبلينا بالعدّو األصفِر                    
طـرف   :COULISSE: من الفرنسية :الكٓوليس      

  .املسرح
  .الكواليس :ومجعوه على

  .٥٢٥ص ٣٠س: انظر جملة امع العلمي العريب

احلمل عالكوم خفيف، ]: من أمثاهلم[ :الكٓوم      
  .القطعة من اإلبل: الُكوم: من العربية

  . األكوام، وهم سّهلوا: واجلمع
مجعه وجعله كومة : كّوم التراَب: عربية :َكّوم      

 ، وثيابه يفألقى بعضه على بعض: أو ُكَومًا، واملتاَع
  .مجعها فيه: ثوب

  .كو َبكومك ها بإيدي َهْي]: من ديدام[
قمنا من كخ وقعنا يف كّوم ]: من كمام[

  . لو
صمغ صيين : قوماالق: من التركية :الكٓوماالٔكه      

 GOMMA:وامسه يف أوروبا. يصنع منه الشمع األمحر

LAQUA  مبعىن الصمغ الالمع .  
  .الكمبانية: انظر :الكومبانيّۤة      
: ةيقول من ميزج الفرنسية بالعربي :الكٓومپلئمان      

مدحه وأثىن عليـه،  : ساَوى لو كومبليمان، يريدون
  .املدح :COMPLIMENT: من الفرنسية
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  .الكومبليمانات: ومجعوها على
 :COMPOSTO:مـن اإليطاليـة   :الكٓومبٓوستٓو      

  .الفاكهة تسلق وحتّلى، اخلشاف
  .الُرّب: وضع هلا مصطفى الشهايب

اسـم  : ةالُكومة والَكوم: من العربية :الكٓوۤمة      
  .لكل ما ُكّوم

م َوالٕك: مات وهم قالواوالُكَوم والَك: واجلمع
  . والكومات

  .كوَمه وُكَوم: واستمدت التركية
كّله : هبسي كومه سي، أي: وتقول التركية

  .بكومته
  COMMITTEE: نكليزيـة مـن اإل  :الكٓوميۤتة      
  .اجلمعية

  .الكوميتات :ومجعوها على
كوميديه أو قوميدَيـه  : ركيةمن الت :الكٓومۤيديا      

مة املضحكة، نقـيض  االدر COMEDIEعن الفرنسية 
  .التراجيديا

  .اتومجعوها على الكوميدي
  .القوميسيون: انظر :الكٓوميسيٓون      
  .القوميسري: انظر :الكٓوميسۤير      
  .القوميسري: انظر :الكٓوميسۤيريا      
. كـان مصـدر  : الَكْون: من العربية :الكٓون      
كوَنك بّدك حتصل على مطلوبك هادا شي : يقولون

  .صعب كّبو من بالك
واحد األكوان اليت : الَكْون: من العربية :الكٓون      

  . الكوين: والنسبة إليه. كّوا اهللا، عامل الوجود
  .كون وأكوان: واستمدت التركية

  .عمر الكون ٤٦ص ٥عدد ٧س: انظر جملة األديب
  
  
  
  
  
  

 ٦عدد ٦بداية الكون وايته، وس ٩٨ص ١عدد ٧س: العلوموجملة       
  . عمر الكون وسعته ٣٠ص

  .بّدٓو ٕيعٔمر، َهي ٕسنّۤة الكون كٓون: يقولون
  .أحدثه: كّون الشيَء: عربية :َكؤّن      

  .انظرها  .تكّون، وهم سّكنوا: ومطاوعه
  .تكوين: واستمدت التركية

: مجعوه علىو :CONTE: من الفرنسية :الكٓوْنت      
  . CONTESSE:لقب شرف، مؤنثه: الكونتّية

  .الكونتسات: ومجعوه على
  .١٩٩ص ١س: انظر جملة امع العلمي العريب

قونطراتـو عـن   : من التركيـة  :الكٓوْنتراتٓو      
الربط، وجمازًا أطلقت على : CONTRATTO: اإليطالية

  . املعاهدة واالتفاقية
  .الكونتراتات :ومجعوها على

 CONTROLE: مــن الفرنســية :الكــٓونتروٓل      
  .التفتيش، التفقّّد

  .الكونتروالت: ومجعوها على
  .انظرها  .مؤنث الكونت :الكٓونۤتس      
 CONSERVA:: يطاليـة مـن اإل  :الكٓونسرٔوة      

املعّلبات، املواد احملفوظة بطريقة تفريغ اهلـواء مـن   
  . وعائها
نفرانس عـن  قـو : من التركية :سنالكٓونفرا      

  .الدول جملس وكالء :CONFERENCE: الفرنسية
اسم لعبة  :CONQUIN: من الفرنسية :الكٓونكان      

  .من ألعاب ورق الشّدة



٤٢٣ 
 

: CONCORDATO: من األيطالية :الكٓونٓكرداتٓو      
  . مفلس ومدينيه االتفاقية تعقد بني

شـهر كـانون األول   بنوا الفعل من  :كٓوَنن      
  .نزل املطر يف هذين الشهرين: عىنوالثاين مب

السـنة بـآدار إن كوننـت    ]: من أمثاهلم[ 
إن أمطـرت   يكون مومسها الزراعي حسنًا: يريدون(

  ).بكانونيها مث إن أمطرت بآدار
قونياق أو ُكونياك عن : من التركية :الكٓونياك      

مشروب مسكر مسـي باسـم   : COGNAC: الفرنسية
  .ا تصنعهمدينة يف فرنس
  : الشيخ حممد شاكرقال 

  ال أحب الكنياك حيرق زوري  
  فاسقياين من ِقدرة العرقسوِس                        

  . ٦٠٩ص ٦٠س: انظر املقتطف

  ]: من أغانيهم[
  هالبا      –! يا أمي –هال بالزين 

  عرق ونبيت مشروب الشبابا                        
  عرق ونبيت ما بشرب حبييب       

  بشرب كونياك واملازا كبابا                         
  .الَكّي :مصدر كَوى عندهم، عربيها :الَكِوي      
مشيخة يف اجلزيرة العربية الشـمالية   :الْكوۤيت      

  .الشرقية، أثرت لدى استنباط بتروهلا وتقدمت
كّوت واملكّوت والتكويت : وبنوا منها فعل

  . وتكّوت
  .األدب الشعيب يف الكويت: ٢٣١ص ١٧س: انظر جملة الرسالة

  .تصغري الَكّيس: من العربية الُكَوّيس :الْكٔويّۤس      
  
  
  
  
  
  
  

: وهم حيذفون الياء الثانية املمالـة يف مؤنثـه  
  .الْكوْيسني والكوْيسات: هي، ويف مجعةالْكويس
  . األكوس وكّوس والكويسات: انظر

إذا سـّلم أحـدهم   ]: من كالم أهل اليول[
  .أهلني باألكوس: أجابوه. بالكوّيس أهال: وقال

: نادى املنادي بسوق الدهشة]: من أمثاهلم[ 
الكويسة ْكويسـة  . الوحشة) بعقب(سعد الكويسة 

  .من فيقة مناما والبشعة بشعة من طلعة ّمحاما
هالغرض كوّيس ورخـّيص  ]: من جمازام[

وإبن ناس، الكوّيس مو اللي خلقـو كـوّيس ريب   
  .تر قليبالكوّيس اللي حّبو أك

ـ ]: من استعارام[  حة رّبـو  بالكوّيس مس
  .قرٔبان كل اللي حبّبٓو

ديت جييكي ولد كوّيس إذا ر]: هممن اعتقاد[
  .حاملة نيتكلي سفرجل وأ

أطلقوها على اللحم املتل يثغـر   :اتالْكٔويس      
وحيشى بالرز ويطبخ باحلمض وماء البندورة، فهـو  

  .حمشي وعاؤه اللحم
خيـرب  ]: من دعائهم على فـالن [ :الْكوۤيش      

  :مل جند هلا أصًال ولعلها ممايلي ،ْكويشو أو ْكويشتو
التركية مبعـىن الزاويـة،   » كوَشه«من  -١
 .بيته، استمدوها من التركية مث صغروها: يريدون

السريانية مبعىن الصـومعة  » ُكوشٓا«من  -٢
ومكان االنعـزال، اسـتمدوها مـن السـريانية مث     

 .صّغروها
   –انظرها–أطلقوها على صانع الكوفّية  :الْكوۤيفايت      
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  .من القصب وعلى بائعها، فهي نسبة غري قياسية
وبيت الكويفايت إسالم ونصارى كثريون يف 
حلب كثرة بيت احلريري، ذلك ألن صناعة احلريـر  
ونسجه وبرمه مع القصب مث االجتار الواسع به كانت 

  . انظر احلرير.  معززة يف حلب
أطلقوها على املرأة اليت تلف احلرير  :الكوۤيفاتيّۤة      

من الشّلة املنصوبة على الطّيار، تلفه علـى ثـالث   
كوفّيات حسب نعومة اخليط وخشـونته، تقطعـه   

وبيت الكويفاتّية حبلب إسالم . وتعقده حسب ثخانته
  .ونصارى

ال الشـيخ بكـري    وصـف : يقولون :الَكّي      
ا نيناتن وصـفوا ملرضـت  قبقابة تبودقجي وكمان أبو 

تفتح بإيداَكي وبإجراَكي تينصرف الـوخم اللـي   
جبسما، أطلقوها بلفظها العريب يف مـدلول الطـب   

إحداث ثغرة يف اجلسم حيـدثوا بـإحراق   : القدمي
حملها، مث يوضع حمل هذا احلرق ّمحصة وفوقها ورقـة  
دالية تعصبان فوق الثغرة وجتددان كل يوم إذ يـرى  

  .فيهما القيح
.  الكـوي : الكي فيما خال هذا فقالوا فيه امأ
  . انظرها

  .كيايا: ومجعوها على
دسوين ال تنسوين حسبوين ]: من كمام[

  . ّمحصة الَكي
  .من قبائل الباب :الْكيار      

  . انظر معجم قبائل العرب

أطلقوها على مقبض احملراث، مل جند  :الَكّياۤسة      
ميتها أا هـي الـيت   هلا أصًال، ولعلها روعي يف تس

  .بإدارا متأل أكياس الغالل تفاؤًال
  .الكّياسات: ومجعوها على

  
  
  
  

من صنعته كيـل احلبـوب،   : عربية :الكّيال      
  .واجلمع عندهم، الكّيالني

  .الكّيايل والكيل: انظر

  .َكٓيٓال: ويف السريانية
  .َكَيل: ويف العربية

 كال الكّيال احلنطة ومسحا، أو دّق: ويقال
  .الكيل ومسحا، أو دّق الكيل وعّرما

كل حنطة ْمسوسة إال كّيال ]: من كمام[
  . أعور

أن وزن : مرة: النسبة إىل الكيل مرتني :الكّيايل      
بزيادة ياء النسـبة، فهـو   : فّعال يفيد النسبة، ومرة

  .كسّماين وّمجايل
دود معتقـد  وبيت الكّيايل يف حلب ذوو ج

الكيايل اليت كانت وراء اجلامع  فيهم، وال ننسى تكّية
ياهـا األربـع   يشرب املرضى أربع جرعات من زوا

ها آسن ووسخ، ولكن هـو  لالستشفاء ولو أن ماء
  .االعتقاد

وبيت الكّيايل ذوو يسار أسوة ببيوت املشايخ 
املعتقد فيهم، كبيت الرفاعي وبيت الوفائي وبيـت  

  . املدرس
ومنذ القدم كان معظم حصاد جهود العـامل  

  . أتون احلرب وأتون الدين: حيرق يف أتونني
من جماذيب حلب يف  :الشيخ إمساعيل الكّيايل      
، معتقد فيه، كان يدور يف األسواق عاريًا، ١٩القرن 

ويدخل ّمحام الويساين وقت النساء ألن لـه فيهـا   
خلوة، مث كان يتكلم مبعّمى الكالم والناس خيتلفـون  

الناس تعتقـد فيـه    يف تفسريها ويشتد اجلدل، ألن
وابه جدًا، ففي كل نأمة منه ويف كل طّنـة لفـظ   

  .صدى السماء يف األرض ،مفهوم أوال
: اإلدلـيب  :الشيخ سعيد بن امساعيل الكّيايل      

  .ه١١٧٢، مات سسكن حلب، كان متصوفًا
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كان يشـتغل  : الشيخ عبد اجلواد الكّيايل
بالروحاين، ولد يف سـرمني ومـات يف حلـب س    

  .وقربه مزار ١٧٧٨
أحد أركان : الدكتور: عبد الرمحن الكّيايل

احلزب الوطين يف حلب، وكانت له النيابة يف الس 
النيايب، وصار وزيرًا للعدليـة وللمعـارف، ونـال    
عضوية امع العلمي، وأسس معنا مجعية العاديـات  
وانتخبناه حنن الستة رئيسًا لنا، هذا وصداقيت معـه  

كارثة يدي حيث كان يتفقدين  ليلةيعود تارخيها إىل 
ته، أعين أن عهدها مخسون عامًا، مث خطفه مين بعناي

املنون وسبقين إىل تربة الصاحلني حيث أودعنا جثمانه 
  .الطيب فيها

الطبيعة : عربية: من مفردات الثاقفني: الِكيان
ود واملقـام  الوج: ة، يستعملها الثاقفون مبعىنواَخلليق

كان لو كيان، جتّوز من بيت ما: والشخصية، يقولون
  .هللا صار وتّصورا إلو كيان، وما شا

  .ْكَيَنا: ٓنا، ويف الكلدانيةٓيْك: ويف السريانية
انظر كتاب األلفاظ السريانية يف املعاجم العربية للبطريرك مار أغناطيوس 

  .١٥٧ص 

  .ْيتگ: انظر. أو كّيت: َكيت  
كـان كيـت،   چ هاملـا : يقولون :ِكيت  
سب ومل خيسر بل تعادل الفريقـان،  مل يك: يريدون

  .التعادل: QUITTE: من الفرنسية
ُكْتُخدا : من التركية عن الفارسية: الۤكيْخيا  

مبعىن البيت، » َكْد« :أو َكْتُخداي، وأصلها بالفارسية
: مبعىن صاحب الشيء أو مالكـه، أوقـل  » ُخدا«و 

ذو : ذو البيـت أي : »كدخدا«فمعىن » ذي «مبعىن 
  واستعملها األتراك مبعىن وزير الوزراء  البيت الرفيع،

  
  
  
  

واملوظف األكرب يف  ووكيل السلطان ومعتمد الوزير
  .قصر السلطان أو يف اجلفتلك

أسـرة غنيـة   : وبيت الكيخيا يف حلـب   
  .ووجيهة

  .ويوالنسبة إليها الكيخَي  
  .وّيةالكيخَي: واجلمع  
رئيس حزب الشعب يف : رشدي الۤكيْخيا  

حلب يف جملسـها، عرفنـا يف    حلب سابقًا، ونائب
  .صداقتنا به اإلخالص ومتانة اخللق

مصدر كـاده  : الَكْيد: من العربية: الكۤيد  
  .اخلبث: َمَكر به وخدعه، والَكْيد: يكيده

ـ ]: ومن كالمهم[   د ال تقربو كو هادا ٕمْكۤي
اهللا جاب : يف الشماتة ويقولون. ين وكيداينْكيدۤاوٕم

  .كيدو بنحرو
األهـل واَحلَسـد   لكيد ما]: من أمثاهلم[  
ظلم احلّكام وكيـد  : هللا جيرينا مّننتالتة أ. ماجلريان

كيد الرهبان غلـب كيـد   . النسوان وْعناد الرهبان
  .النسوان

عـن  الوعاء من النسيج، : عربية: الِكيس  
  .كيَسه: الفارسية

  .الْكياس: األكياس، وهم قالوا: واجلمع  
  .٣١٣ص  ١٨س : انظر جملة امع العلمي العريب

  :واستمدا من الفارسية  
  .كيَسه أو كَِِسه: التركية، فقالت -ً ١  
، والكلدانية كيسٓا: السريانية، فقالت -ً ٢  

  .ِكيَسا: فقالت
  .كيس: العربية احلديثة، فقالت -ً ٣  
  :واستمدت اللغات اآلتية امسه من التركية  
، و كيســاگ: األرمنيــة، فقالــت -ً ١  

  .أداة تصغري» آگ«
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  .كيَسه: الپولونية، فقالت -ً ٢  
  .KÉCIAالبلغارية، فقالت  -ً ٣  
  .KESA: القرواطية، فقالت -ً ٣  
  .كيَسه: الكردية، فقالت -ً ٤  
. وچو متل كيس الكعاب]: بيهاممن تش[  

  .عليه ليتني متل كيس النشا
سبع كياس وسبع بزاز ]: ومن معاظالم[  

يطلـب إعادـا   (وكل كيس ببز وكل بز بكيس 
  ).ةبسرع

  :ومن ضروب األكياس عندهم  
جيلب من اهلند، متـأل  : كيس القّنب -ً ١  

  .فيه خمتلف البضائع
ومل نشاهد يف سياحاتنا سـوقًا ألكيـاس     

القنب إال يف حلب قرب سوق احلبال وخان احلبال، 
  .سببه شأن حلب التجاري السابق

حبسناه مع ابليس يف كيس ]: من كنايام[  
  ).يظنون أم يسجعون( طلع ابليس مّنو بستغيث

  .البياسي: انظر: الكيس البياسي -ً ٢  
كانت الفقريات تتخذ : كيس اخلرق -ً ٣  

من عتيق اخلرق أكياسًا يبعنها للعّطارين؛ واليوم حل 
  .حملها كيس الورق

غدت صـناعة اختـاذ   : كيس الورق -ً ٤  
األكياس من الورق رائجة يستعملها السّمان والعّطار 

  ...و
هو ككيس الورق إال : س نايلونكي -ً ٥  

أنه من مادة النايلون، يوضع فيه اجلـنب والزيتـون   
  ...واللحم حىت اللنب و

 كان يسـتعمل : كيس تنت أو تنباك -ً ٦  
  .أن قدمت أوروبا العلبة قبل

كيسًا للتنباك خيطتها  ٣٦٥من جماميع بييت   
  .من فاخر نسيج حلب حني كنت أدخن

وأنا ابـن   –ا لن أنسى  أن]: من لوحام[  
أن كان حيلو يل أن أقّلد رجًال من حارتنـا   –ست 

كان حسري البصر، وكان إذا فتح كيس مصاريه يدّك 
عينه اليسرى فيه لينقد ّمسان احلارة مبلغ ما اشـتراه،  
وكان يرى يف اجلانب السفلي من خمبأ العني كهـف  
فمه ذي اجلدران احلمر والبـيض تكشـف عنـها    

أوًال أن ثالثة من رباعياتـه   مصراعا الشفتني، فيطل
فقدت حملها، مث يطل اللسان، شي بتطعوج وشـي  
بتغنوج وشي بتبّوز وشي برفع راسو كأّنو بطربوش 
أمحر شيبته األيام وانتصـبت تومتـه ألن شـّرابته    

. مسع اهللا ملن محده، وشي وشي: انصرمت عم بقول
عجب حياتك حّجّيات الزربة والعيس خسا عليهن 

الرقص متل ما كان هاللسان، عجب عم بتشقلبوا يف 
بعّبر برقصو عن عاطفتو فيما تراه عينو املدكوكة من 

  .محرا وأم الستة وأبطنعش وبرغود؟ أنا ما بعرف
  .وكان أيب يغشى عليه ضحكًا  
ن حّصنتك بكـيس تـتٓ  ]: من كمام[  

  .نانتك
كان قبل أن قدمت : كيس مصاري -ً ٧  

حواشيه مزدانـة   أوروبا اجلزضان مستعمًال، وبعضه
باألويا، وكانت العادة أن يطرح فيه زوائد كاخلرزة 
الزرقا والودعة، وكانوا يكلفون جمذوبًا أن يتفل فيـه  

  .للربكة
شبارق عّمر جامع مـن كيسـو   : يقولون  

  .اخلاص
  .هادا على كيس السّبة: يقولونو  

ة: انظر   .السّب
  .م أنفٓوفوۤر م كيسٓووۤر]: من كنايام[  
اإلنسان ما بتعلم إال مـن  ]: من حكمهم[  
  .كيس حالو
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من . خّير من كيس غريو]: من كمام[
القرد يف كيسـو  : عاشر القّصاب أخطا وما أصاب

دي أصـرف  لو ب. الدم يف قميصو والكلب جليسوو
  .من كيسي ما ساويتك عريسي

متسـع  : يتخذ صغريًا: كيس احلّمام -ً ٨  
يـدلك  الكف ومن مادة خشنة كشعر ذنب الدواب 

به جسد املستحم بعد أن يعرق فتخرج حتته فتائـل  
  .الوسخ

  .كّيسو املكّيس: وبنوا منه فعل  
  .تكّيس للمطاوعة: هوبنوا من  

س: انظر   .املكّي

: واملكّيس يسمونه يف املغـرب األقصـى    
  .الطّياب د احلّمام

َتّالق، وهـي حتريـف   : ويسميه األتراك  
  . -عات كما يف الدراري الالم –الدالك العربية 

فالن كـيس ّمحـام حباشـيتني    : ويقولون
أنه ال يترك للبّياع الذي يشـتري  : وحاشية، يريدون

منه شيئًا من الربح، فهو كهـذا الكـيس يقحـط    
  .ويقحط

]: يف الدعاء على فـالن [يقولون : الِكيس  
  .جييه حدفة على كيسو، يريدون كيس خصيتيه

  .رفسو على كيسو قتلو: ويقولون  
: طالح التجـارة سـابقاً  من اص: الِكيس  

  .مقدار معني من املال
مث  CAISSE: واستمدا الفرنسية فقالـت   

: ومثلها – انظرها –أطلقتها على ما تسميه بالكاصة 
  .CASE: اإلنكليزية فقالت

: كيس املشيمة: من العربية: مةكيس البشۤي  
  .الذي كان حيضنها

مسوا به ما بني الفخـذين  : بكيس الكعۤا  
  .-ى االستعارةعل –للمذكر 

  

كّيسو اْملكّيس يف احلّمـام  : يقولون: َكيَّس  
دلك جسده بعد أن عـرق  : وبعدا صوبنو، يريدون

  .بكيس احلّمام
  .»كيس«كيس احلمام يف : انظر

. اسم فاعله اْملكّيس، ومحاة تسميه املفّركو  
س: انظر   .املكّي

  .تكّيس للمطاوعة: وبنوا منه  
: -نظرهاا–ومن نصائح الشيخ على اعزازي   

عليكم بالصالة يف أوقاـا، وال ختّلـوا املكـّيس    «
  .»بكّيسكن

: النوباتّية كّيسوا، يريدون: يقولون :كيَّس  
  .انتهت مهمتهم وأدخلوا أدوات الطرب يف أكياسها

  .صرفه: كّيس لو  مبعىن: ومنها جاء  
ه كّيعـوه وطّفشـوه   عدۤا: يقولون: َكيَّع  

: زعجوه ولّوعـوه أ: يريدون –العدا يهّد  –ماحلارة 
ضربه بـه حـىت   ): العربية(جماز من كّوعه بالسيف 

  ).وهم أبدلوا واوه ياء(اعوّجت أكواعه 
ـ يامو إبنك كّيع الدنيا تكي: قولوني مـا  : عي

  .خّلى حدا من شّرو
: اسم اسـتفهام : َكْيَف: من العربية : فكۤي

؟ كيفـا؟ كـيفن؟   ن؟ كيفٓوك؟ كيفٓكۤفَفك؟ كيكۤي
  .ة؟ كيف العيالكيف حالَتك؟ كيف الصح

چيف العيـال؟  : والبدو يبدلون كافها چيمًا
  چيف اّنك؟

 -ومسـكني  –فتح دكانو ]: يامامن كن[
  .بكام وال بكيف: للمسا ماحدا قال لو

كيـف بتعامـل النـاس    : يقولون :فكۤي
  .بعاملوك، فاستعملوها أداة شرط
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شلون كيَفك؟ إن شا اهللا : يقولون :فالكۤي
كيف هنا كل األحوال اليت كيفك مليح، يريدون بال

،  وهو تعـبري تركـي   »كيف«يسأل عن شأا بـ 
االستفهامية وأعطتـه معـىن   » كيف«استمدته من 

املزاج والصحة والرغبة والطرب والنشوة والسـرور  
  .واهلوى

: على الكيف، وضدها: فلي مبعىنكي: وقالوا
  .كيفسز

: كيف، وقـالوا : كما مست تدخني احلشيش
  .كيفجّيةال: كيفجي، واجلمع

َنَزع لو كيفو، تغّير كيفو، ]: ومن كالمهم[
  .جملس كيف: ما عندو أو مالو كيف، ويقولون

  .بطن متام كيف متام: ويقولون  
ناصـل كيـف   : ويسأل أحدهم متنـدراً   

  )كيف صحتك(
  .فحتت اللحۤا: فيجيبه اآلخر

أجـا  . ليش أنته أخو كيفي]: من كمام[
اللي ). يتفّال(و كيففالن . كيفك خليتو يكرب راسو

  ).يتفّال(مازتو فجل كيفو 
فالن ابن كيف وأختو بنت ]: كناياممن [

  .كيف
  .أنا على كيفك]: من أغانيهم[
  بأذنك بّدي أشخ -]: من توريام[

 .ّخ على كيفكٕش -
: بيتو على ذوقو، يريدونكّيف : يقولون: كيَّف

 أحدثه على حال يالئم ذوقه، بنوها فعًال مـن 
  .احلال ملبهم يستفهم به عناالسم ا: كيف
  .ْتكّيف للمطاوعة: وبنوا منه  
    

  
  

بناء الفعل أن العربية : هذا البناء ويّسر هلم
: استعملت منها املصـدر الصـناعي، فقالـت   

  .الكيفّية
ـج  «مث يّسر هلم أـا وردت فعـًال يف     
  .»ما وّحده من كّيفه«: »البالغة
  .وعلى كل فاملعاجم أمهلته  

  .تكييف: وقالت التركية
هالقهوة ْمكّيفة ]: ومن املصطلح احلديث[

  .مبكّيفات اهلوا
كّيف عالغنا مانك شايف : يقولون: َكيَّف

أنفو؟ بنوها فعًال من الكيف الـيت اسـتعملها   
  .انظرها. األتراك مبعىن الطرب والنشوة

أعطاه الكيـف  : كّيفو: ويف هلجة تطوان  
  .وهو احلشيش املخدر

  .ستحي مكّيفاملا ب]: من كمام[  
املصدر : كيفّية الشيء: من العربية: الَكيفي  

  .االستفهامية» كيف«الصناعي من 
  .الكيفّيات: واجلمع  
  .كيفيت: واستمدت التركية  
  الكيفّية أهم مالكّمية]: ومن كالمهم[  
مّضـى ليلتـو ببسـط    : يقولون :فيّۤةالكۤي  
  .بنوها من الكيف التركية مبعىن السرور. وكيفّية
  ]:غانيهممن أ[  

ـّه   عـاللوبّيـة عـاللوبي
  حال العزوبّيها ايا م    

  ياما احالكي ببيت أهلك
  القّضي ببسط وكيفّيه    
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ضرب من : CAKE: من اإلنكليزية :كالكۤي
طحني الفقش والبـيض والسـّكر   : احللويات

والزبدة مع كربونات األمونيـاك ومسـحوق   
وفيها زبيب الكشمش ) أو روح القرفة(القرفة 
  .جلوزوقطع ا
  .انظرها. يالحظ تقارا مع الكعك  

وعـاء ذو  : الَكْيـل : من العربية :يلالۤك
استيعاب معّين خيتلف حسب اصطالح املـدن  

  .تكال به احلبوب
الْكيـال  : األكيال، وهم قـالوا : واجلمع  

  .والكيولة
  .َكْيَال: ، ويف الكلدانيةَكْيٓال: ويف السريانية  

  .ليۤك: ويف العربية   
عـّين  : احلبـوب » كال«در مص: والكيل

  .مقدارها وكمية حجمها بأداة الكيل
  .انظر كال واكتال، والكّيال والكّيايل وانكال وكّيل

واستمدت الربتغالية من العربيـة الكيـل     
  .AL QUEIRF: وقالت

حيمل ولدان زبيًال فارغًا ]: من أهازجيهم[  
  :ويهزجان

  كيل ْمعّبى بالزنبيل  كيل حنطة كيل شعري
  كيل لبيت الوزير    السلطان كيل لبيت
جتيه الرزية بكيل أورفـه،  ]: من مسّبام[  
اوسع مـن  بكمية كربى، ألن كيل أورفه : يريدون

  .أكيال ما حول حلب
: يقولون إذا ضاق الس]: تاهممن كناي[  

أفسح مكانـًا لغـريك جيلـس    : يريدون(الكيل  هّز
مل : يريـدون (أخذ املسألة على قفا الكيل ). جبانبك

  ).به هلا ومل يكتلهايأ
  وصل الكيل حلّدو، ]: من استعارام[  

  
  
  

  .امتألت القلوب حتّمًال، طفح الكيل: يريدون
احلنطة اللي ماهي إلـك ال  ]: من أمثاهلم[

  .حتضر كيال بتغّبر دقَنك وبتتعب بشيال
  .كاله: ل القمح وغريهكّي: عربية: كيَّل  
ل به، وعاء يكا: الَكيَلة: من العربية: ةۤليالۤك  

كأن التاء للتصغري، وهم استعملوها يف وعاء الشرب 
  .خشبًا كان أو معدنًا أو غري ذلك

  .الكيالت: واجلمع  
: ، ويف الكلدانيةَكْيٓال: والكيلة يف السريانية  

  .َكْيَال
: فالن كيلـة، يريـدون  ]: من جمازام[  

  .فتحته كبرية وسيعة
حكى يل صاحب شـغلة  : من املضحكات  
ما حسنت أشوف كيلة يف بيت قبيلة : لبني البدو قا

العادة كيلتكن : نضيفة، واخريًا شفت، سألت البدوية
إي باهللا، احلظ حلوسـا  : قالت -نضيفة -اهللاماشا –

  .الكلب
: عن اليونانية KILO: من الفرنسية: لٓوالكي  

KHILIOI مبعىن األلف.  
كيلو متر وكيلـو غـرام، وإذا مل   : ويقال  

  . الغراميذكر مميزها انصرفت إىل
ــى    ــو عل ــوا الكيل ــوات : ومجع الكيل

  .الكيلوياتو
من مفردات الثـاقفني، مـن   : سالكيلٓو  
سائل أبيض ككتلة العجني، هو : KILOSSEالفرنسية 

عصري األطعمة املهضومة يتجمع يف املعدة قبل دخول 
  .األمعاء

ــٓو   ــية: غرامالكيلـ ــن الفرنسـ : مـ
KILOGRAMME :ألف غرام.  

  .الكيلو والغرام: انظر
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: KILOMÉTRE: من الفرنسـية : تروۤمالكيٓل  
  .الكيلو واملتر: انظر. ألف متر

: مـــن الفرنســـية: الكيلـــومتراژ  
KILOMÉTRAGE :القياس بالكيلو متر.  

ماهذا وألي : من التركية مبعىن: ِكيم كيَمه  
استفهامان إنكارايان مؤدامها تفاهـة  : َغرض يصلح

  .الشيء
استمدوه ومن أمثال التركية التهكمية وهم   

مث  من هـو حسـن؟  : ، أيكيم كيمه حسٓو: بلفظه
  ألي مهمة يصلح؟

  .لغة هلم يف الكيميا: الِكيما  
مثل : اي واين ٔوٕمين ٔهاي هاي ِكِكيٕم  

: الناس صنفان: تركي استمدوه بلفظه التركي معناه
: هاي هاي، وآخر شقي يـردد : صنف سعيد يردد

  .واي واي
مـن  من مفردات الثـاقفني،  : سالكيمٓو  
اخلالصة الغذائية، وهي املـادة  : KIMOSSEالفرنسية 

الغذائية اليت حتولت إىل مادة لبنية بيضاء صاحلة ألن 
  .متتص فتتحول إىل دم

: من مفردات الثاقفني، من العربية: الكيميا  
: مبعىن KHIMIYA: عن اليونانية –وتقصر  –الكيمياء 

دن أكسري حييل املعـا : وعّرفها العرب. اخللط واملزج
صـنعة  : فيجعلها فضة أو ذهبًا، وقـالوا الكيميـاء  

  .حجر الفالسفة: األكسري، ومسوا هذا األكسري
  .وكانوا وامهني يف هذه احملاولة  
علم يعرف : وغدا تعريف الكيمياء احلديث  

به طبائع مجيع األجسام الصلبة وخاصياا بواسـطة  
  .احلل والتركيب

وي، الكيمي والكيَم: والنسبة إىل الكيمياء  
  .الكيمَيوي والكيمياوي والكيميائي: وهم يقولون

  
  

علم الكيما، والنسـبة  : وعوامهم يقولون  
  .الكيميائي: إليه

إذن فقد كانت الغاية األوىل عند العـرب    
حتويل املعادن املبتذلة إىل معدين الـذهب والفضـة   
النادرين فلم ينجحوا، لكنهم يف طـريقهم إىل هـذا   

احلصول على ماء الفضة وماء  :اكتشفوا كثريًا، منها
الذهب وزيت الزاج وروح النشادر وحجر جهـنم  
والسليماين وملح الطراطري وملح البارود والـزرنيخ  

  .وغري ذلك
واستمد علماء العرب من علماء اليونـان    

  .الكيمياء يف اإلسكندرية
  .كيميا وِكميا: ويف السريانية  
  .ALCHIMIE: ويف الفرنسية  
  .ALCHEMY :ويف اإلنكليزية  
 ALKHIMIA: ويف الروسية  
  .ALKHIMIYA: ديثةاحلويف اليونانية   
 ALKÉMIA: ويف ارية  
  .CHEMIJA :ويف الليتوانية  
  .KEMIA: ويف الفنلندية  
  .كيميا: ويف التركية  
  .KIMYA: ويف األرمنية  

و  ١٩ص  ٣٠وس  ٣١٣ص  ١٨س : انظر جملة امع العلمي العريب
  .ويةمصطلحات كيميا: ٦٨٩

الكيمياء عنـد  : ٢١٠و  ٥٣ص  ١٠٩س : واملقتطف  
  .النفط والكيمياء: ٦٢ص  ١١١العرب، و س
  .الكيمياء عند العرب: ٩٧ص ٣س: وجملة العلوم  

  ).تربح كثريًا(: شغلتو كيميا : يقولون  
: أو الكينني أو القينا، من التركيـة : الِكينا  

مـادة شـبه   : QUININE: ِقينه أو كينا عن الفرنسية
وية تستخرج من حلاء شجرة الكينا الدائمة اخلضرة قل

يف أمريكا اجلنوبية وجاوه واهلند، هـذه الشـجرة   
الصغرية ذات األوراق البيضية واليت هلـا أضـالع   

  .ضاربة إىل احلمرة يكسوها مخل ناعم
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وأثرها عظيم يف معاجلة احلميات ال سـيما    
  .املالريا

  .QUINQUINA: وتسمى يف بلد بريو القدمية  
 ١٠٥و س  ٧٧١و  ٦٨٩ص  ٢٣و س  ٥٠٦ص  ٧س : انظر املقتطف

  ٣٩١ص 
  .أضرار الكينا: ٣٤١ص  ٥س : وجملة الضياء  

حلاء شجر : أو حطب القينا: حطب الِكينا
الكينا املتقدمة يغلونه ويشربونه ربيعًا لتطهري الـدم،  

  .ويدخل يف تركيب شراب الرعبة عندهم
ـ : الكينا املنشحة   ه ضرب من الكينا الكري

  .الرائحة ذي املفعول الشديد
  



٤٣٢ 
 



٤٣٣ 
 



٤٣٤ 
 



٤٣٥ 
 

  

  افالگ
  .اف، أو الكاف الفارسيةگال: ] ك[        

والدراسات احلديثة ترى أن األصل يف لفـظ  
افـًا يف مجيـع   گاف، دليلهم أا تلفظ گاجليم هو ال

اللغات السامية، أما لفظها جيمًا فهو مسـتمد مـن   
  . ج: انظر  .الفارسية

: كالكـاف أي  ويف حساب اجلّمل عـّدوه 
  . يعدل العشرين

وزادت الفارسية األحـرف التاليـة علـى    
  .كپ چ ژ ڤ : وهي. حروف اهلجاء العريب

إمنـا  دون أن تلحق ا حرفًا جديدًا،  زادا
كانت مساا جعل النقطة الواحدة سفلية كانـت أو  
علوية ثالث نقاط حمافظة على أسرة احلروف، وهذا 

  .عندنا فن
الث بشكل الثمانية، أعين ورمست النقاط الث

وهذا عنـدنا  . الزاوية ذات الضلعني ورأسهما علوي
  . أيضًا فن

أما الكاف فأحلقت خبطها خطًا ثانيًا ألا غري 
  .وهذا عندنا أيضًا فن. منقوطة

وأبقت متلوي خط الكاف األخرية ودعمتها 
  . خبط مائل، وكل هذا فن

كل ما تقـدم  يف وجارت التركية واألوردية 
  . رسيةالفا

.      والعربية جارت التركية يف عهدها األخـري 
  . ق و ك: انظر

ضرب مـن  : GATEAU: من الفرنسية :اتٓوگال      
  .احللوى

  .اتوياتگال: ، واجلمع*اتويةگال: والواحدة
عربيـة  : من مفردات اليهود خاصة :ادٓولگال      

  .العظيم والكبري: مبعىن
                                                

  .والكاتوي - *

  .ادوليمگال: ومجعوها على
ــث  ــىگالواملؤن ــا عل ــة، ومجعوه : ادول

  .ادٓوٓلتگال
: والثاقفون يلفظوا كأصلها الفرنسي :اراجگال      

GARAGE  انظـر .   وغريهم يقولون غالبا الكـاراج :
  .الكاراج وكرج وكورج

  .ومجعوها على الكاراجات
  .٦٠٩و ٣٦٦ص ٢٨ص: انظر جملة امع العلمي العريب

أول كاراج : ١٨٦و ٨٥راا صوكتاب تاريخ اآللة والتصنيع وتطو      
  .للتصليح يف حلب

  . املسار: **ووضع للكاراج أبو غّدة
  .انظرها  .رسونگأو ال :ارسٓونگال      

عيفك مّنو : اروطي، يقولونگأو ال :اروطگال      
ما بطلع مّنو شي، يريدون : اروطگهادا : هومن عطا

  :البخيل، فيها مذهبان: اروطگبال
عول من قـّرط عليـه   أم بنوا على فا -١

أعطاه قليًال قليًال، مث أبدلوا قافها كافًا على ): العربية(
  .هلجة من يبدهلا

  .وال تنس أن قّرط يدانيها قّتر
 .قّرط وقّتر: انظر

 –انظرها-أم بنوا على فاعول من القرياط  -٢
  . انظرها  .من الدانق» الدّناق«فهي على غرار 

  . اروطّيةگومجعوه على ال

                                                
  .تاح أبو غدةهو الشيخ عبد الف - **
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  .القات: انظر :اطگال      

الكعـب  : من مصطلح العيب الكعاب :كاگال      
  .الكبري ال يرضاه الفن، مل جند هلا أصًال

  .اتگاگال :ومجعوه على
وهم . األمحق: GAGA: من الفرنسية :وگاگال      

  . من ال يستطيع أن يؤدي عمًال: استعملوها يف معىن
  .انظرها  .طاحلضٓر: يرادفه

  .وياتگاگلا :ومجعوه على
  . و أيضًاگاگومؤنثه ال

: مـن الفرنسـية  . أو الكـالوش  :الوشگال      
GALOCHE :ضرب من األحذية.  

  .الوشاتگال :ومجعوها على
مـا  : اُجلرمـوق : وضع هلا الشيخ أمحد رضا

ُيلَبس فوق اخلف الصغري ليقيه من الطـني، اخلـف   
  .غرموك: نفسه، عن الفارسية

من مكاييل : GALLON: ةمن اإلنكليزي :الٓونگال      
  .املائعات

  . الوناتگال :ومجعوها على
حتريـف  : اوور، من التركيـة گأو ال :اُورگال      

  .الكافر العربية
يا كافر ابـن  : اوورگغلي اور أوگ: يقولون

  .الكافر
: سبانيةمن الفرنسية عن اإل :*ۤبردينۤگال      
GABARDINE :    ضرب من النسيج يقـي مـن املـاء

  .واملطر
من مفردات اليهود خاصة، عربية مبعىن  :ۤبَرميگال      

  .العظماء من الرجال: يريدون. الرجال
  .جربا: انظرا  .الرجل: بَۤرگمفردها 

  
  

                                                
  .أو بفتح الكاف والباء - *

: يـد رمسـي  چگ: من التركية :يدچگرسم       
  .العرض العسكري

  .حتريف الَكّذاب العربية :دَّابگال      
  .وجيمعوا اجلمعني الساملني

  .الكّذاب: اَخلّداب مبعىن: العربيةويدانيها يف 
  .ّداب لباب الدارگاحلاق ال]: من أمثاهلم[

  . ْتَبع الكّداب حىت لباب الدار: وتطوان تقول
  .َذب أو كدب أو كذبگأو  :َدَبگ      
  .كدب: انظر

  . دبگعم جبيه زهر متل ال]: من تشبيهام[        
مــن  ٢٧٥يف العــدد ( :دبگــْحكۤايــة ال      
  . **)هرياجلما

قلعة من روس، مسعت؟ هيك ساوى أحـد  
البحكي لو حكاية فيها صـدق  : امللوك، ألنو أعلن

بّدو يقطع راسو، الزم احلكاية من أّوال آلخرا تكون 
دب ،تيعطي للبيحكيا بنتو، امساع گدب بگدب بگ

دب احللبية البحتـة، اللـي تناقلتـا    گهّلق حكاية ال
  : النانات عن النانات

: بّتة أجانا املوت صـرنا سـتّۤة  كنا تالتة يف 
واحد أعمى وواحد أعرج وواحد أطرش، األطـرش  

أنا : عم بسمع صوت بّقة بسماها، األعمى قال: قال
ـ هللا لنرا يا: بعيين أراها، واألعرج قال د وراهـا،  گ

دنا لقينا بدربنا قلعة وسور، واللحـم  گدنا ما رگر
ألسطحة منشور، حسبنا حساب غـدانا  اوالشحم ع
احد منا لف ّللو مبحرمتو كـم عصـفور   قام كل و

ينا، واّال مرا قّدامنا، قلنـا  ومشينا يا ملك الزمان مش
يف عندك طنجرة تنطـبخ العصـافري؟   ! يا خالة: ال

  عندي طنجرة خمروقة بتّرتل اللحمة وبتخّلي : قالت
  
  

                                                
  .أثبتناها نقالً عن العدد المذكور من جريدة الجماهير - **
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أوخ أوخ َهـي الالزمـة، أخـدناها    : املرقة، قلنا ال
ري، شـفناها عـم   ورحنا لعند نانيت تطبخ لنا العصاف

بتطلق جبدي أبو أمي، وشفنا أبـوي عـم بلعـب    
دّشر نانتـك  : حلقالقة زيتونة، وأمي ملا شافتنا قالت

هللا خود قشرة بيضـة  أوهات العصافري أنا بطبخن، يا
واشتري لنا رطل مسنة وحّطو يف قشرة البيضة وتعا، 

دين تنشـتري وقعـت   گلكن يا ملك الزمان حننه را
أّشـي  ! رض وانكسرت، يااهللالقشرة من إيدنا عاأل

نبق ماألرض جيج، وجيج وجيج وصرت : هالعجيبة
أنا ورفقايت نبيع من هاجليج ونبيع طـول هالسـنة،   
وأخريًا بّقيت حلايل جيجة زغرية قّدا قّد اجلمل، قلت 
حلايل َهي بتاجر عليها وحبّمال من حلب متر لبغـداد،  
وجبيب عواضا فستق حللب، وشقد كان زعلي ملـا  

رح ضهرا ماألمحال وقعدت بّطال، حىت شـافين  اجن
واحد صاحب من حارة اجلّلوم ووصف يل أدهن ال 
ضهرا بدهن اجلوز بتطيب، ومن أول دهنة يا ملـك  
الزمان طاب، إي واهللا طاب، وطلع حمّلـو سـجرة   
جوز، وفرد مرة كربت وكربت وعشـعش عليهـا   
الطيور وتعّبت غصونا جوز، بركة اهللا والـنيب مـن   

ازل، وشقد قّد اجلوزة، قول قّد اجلبسـة وال  عيونا ن
ختاف، صرت أقش من هاجلوز وأبيع، أقش وأبيـع  
حىت بقي جوزة واحدة عالية كتري، مسكت شـوية  
تراب وزّتيتا لصوبا واال أرض امتدت يف اجلو، ماال 
أول وال ال آخر، ترابا أمحر أسود متل احلّنة، قلـت  

زرعا أش بّدي أوخ واهللا رزقة جديدة، واهللا أل: ببايل
أزرعا؟ أش بّدي أزرعا؟ قلت بزرعا مسسم، توكلت 
على اهللا واشتريت عشرين كيس مسسم طّشـيتا يف  

  اال عّدى علّي واحد هاألراضي، وأنا عم بطّش و
  
  
  
  
  

صحاب أبوي، سالم وعلـيكم السـالم،   فّالح من ا
حرام عليك تزرع هاألرض الكويسـة مسسـم الزم   

وقمت أمل السمسم،  تزرعاجبس، إي واهللا قلت للو،
ّمليتو وعّديتو شفتو ناقص مسسمة وحدة، صرت أطلع 
جبال وأنزل وديان حىت شفتا بتم منلة، صرت أشّدا 
مّنا، وهي تشّدا حىت انعصر مالسمسـمة عشـرين   
قنطار سريج، وأخـريًا وفقـين املـوىل وأخـدت     
السمسمة، طلعت فّيا واال هّيه صاغ سليم، ّمسيـت  

سمسم، وما استرحت وال حلظة، باهللا وزّتيتا بكيس ال
هللا يـا  اواشلون بستريح وبزر اجلبس عم بستّناه، يـا 

صّفو ّمشر، ّمشرت وزرعـت األرض كـّال جـبس    
وبركت على حجرة وصرت أطّلع عاألرض وأقـول  

هّلق عشۤقت البزرة يف األرض وهّلق طلـع ال  : حلايل
وهّلـق  شّر صغري وهّلق كري شّرا وهّلق طلع سـاق  

وهّلق كرب الورق وهّلـق فـرش    ورقنبت عالساق 
الساق وهّلق نبزت دعبولة اجلبس وهّلـق كـربت   
وكربت وكربت وطّلعت عاألرض يا ملك الزمـان،  
واّال جبس وجبس، وكل جبسة قّدا قد قّبة البهرمّية، 
وصرت أبيع وأحط املصاري جبيويب، بعبايب، بلفـيت،  

كمام لبۤاسي وعّبيـت لبۤاسـي مصـاري    اوربطت 
ّقيت حلايل جبسة وحدة، آكال مـع  ودهب، وبعدا ب

شوية حلمة بعد هالتعب، ورحت ووّصيت عاللحمة، 
ورجعت ومحلت جبسيت علـى مجـل، ومشـيت،    
وصلت لبّوابة قرلق ما وسعت اجلبسـة، رجعـت   
لقاضي عسكر، وما وسعت ومـا وسـعت ومـا    

  وسعت، حىت من أغري ما وسعت، اجنربت يا ملك 
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ا يف اجلبسـة،  كيتچالزمان أكسرا، طالعت سّكينيت و
غطست السّكينة وراحت يف اجلبسة، قلت واهللا مـا  
بعيف سّكينيت والسما زرقا، الزم أدخل يف اجلبسـة  
وأطّلع عليها، لكن إذا دخلت مـني بـدو ينطـريل    
اجلمل؟ األحسن أبّقي رأسي هون وأروح أنـا أدور  
عالسّكينة، ولكن شلون بّدي أقطع راسي والسّكينة 

بقرف رقـبيت بإيـدي،   : راحت؟ وبعدا خطر لبايل
وهيك يا ملك الزمان ساويت، ودخلت أنا جـّوات  
اجلبسة، واّال مسعت طبول وزمور، أّشو اخلرب؟ أّشـو  

أجت احلّجة سّكينة ماحلج، طّلعت واّال : اخلرب؟ قالوا
؟ ْي سّكينيت قلت للن، منني سّكينتكسّكينيت بذاتا، َه

ـ  اط أل سّكينيت، ألمو سّكينتك، واشتغل اللبخ والعي
بيين وبينن، وأخدوين لعند احلاكم وسـألين، أّشـو   

: راسي بّرات اجلبسة بشهد، قال: إثباتك، قلت للو
هادا حق، خدوه يا عساكر لعنـد راسـو، طلعنـا    
ماجلبسة وجينا لعند راسي، طّلعت واّال أشوفو عـم  

نشلوه، وأش : بقلي عّجة، ولك وين اجلمل؟ قال يل
  . بتسّبب: عم بتساوي؟ قال يل عم

  . ولك ياراسي مو وّصيتك باجلمل -
  .منو راسك؟ أنته مالك راس -

هللا عطا عـزم،  وهجم علي راسي، وقد ما أ
لطشين على جبيين بإيدو، شوف آثار الضرب، إلـو  

  .هللا ينتقم منوأحق؟ 
ولك يا راسي، شقد بزماين خّسلتك، نسيت 
شقد مّشطك، نسيت وحننا ماشني بالسّفاحية وبطبط 

بدّيايت مسحتك، آه منـك، يـا   عليك القاق، شقد 
وخطفتو ورّكبتو علـى   هناكر اجلميل، وهجمت علي

دت متل سيخ النار، وهّوه عـم بطبـل   گرقبيت، ور
بإيدو على صدري، ومبيل هيك وهيك، وعم بزّمـر  

مبارك محارك تعيش وتركبو، مبـارك  : بتمو وبقول
  ...محارك تعيش وتركبو، مبارك محارك

  
  

ـ أو  :ۤديبانگْدب ٕگ ـ ذب گ يبان، أو ذگ
ـ دب گدّينٓو من : ، يقولون)فيهما(ۤديبون گ ديبان گ

أن العمل كان متثيليًا ال حقيقة، : ألف لرية، يريدون
ـ تصغري » ديبانگ«و الصـفة املشـبهة مل   : دبانگ

  .يستعملوها إال هنا مصغرة
ـ » وثائق تارخيية عن حلـب «جاء يف   ٣جـ

ومساًء سهرنا عنـد  «: عن يومية نّعوم خباش ٥٧٠ص
، وكان عندهم امـرأة  )البازارجي: يريد(: باظرجي

: شكر اهللا براهيم شاه، ونظموا عرس ألم يوسـف 
  .»جارم من كذب كذيبون، وفّرقوا مشع

  .كّدب: انظر :دَّبگ      
  .كدبة نيسان: انظر :ْدبة نيسانٕگ      

  .القدح يف هلجة أهل البدو :َدَحگال      
 دح بايـدو مـا  گاملا يزّم ال]: من أمثاهلم[ 

  . يرتوي
غـدا  : ّدش فالن، يريـدون گيقولون  :دَّشگ      
  .انظرها  .ديشگديش، بنوا الفعل من الگكال

ـ الت: وبنوا منـه مطاوعـه   : ديش واملـرة گ
  . التكديشة

الشاب اَحلَدث، : اَجلَذع: من العربية :َدعگال      
  .وهم استعملوها مبعىن اهلمام واجلسور
  . دعانگال: واجلمع ِجذعان، وهم قالوا

: إيكديش عن الفارسية: من التركية :ديشگال      
  .احلصان املخصّي، وهو الربذون يف العربية: إكديش

ة يلوالكديش نوع من اخليل غري العراب األص
يؤتى ا من بالد األتـراك، وعـرف يف القـرون    

  .الوسطى باإلكديش
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  .*اديشگاأل: ومجعوه على
صـار  : ّدش فالن، يريدونگ: وبنوا منه فعل

  .انظرها  .جّحش: ديش، ومثلهگمثل ال

  .»صبح األعشى«وورد ذكر األكاديش يف 
ـ عيش يا ]: من تكهمام[ ديش ليطلـع  گ
ّراف صفرن ديش الغگ). أو لريَىب احلشيش(احلشيش 

تيطالع مي منرش : رّشوا على وّجو مي، قالوا: قالوا
  . ه مييعل

ـ فالن متل دنب ال]: من تشبيهام[ : ديشگ
  .عالطرفني بلّط

  ]:من تندرهم[
 أجاك سالم  -
 منني؟  -
 .ديش محام رقبانگمن  -

  .كدب وكذب: انظر :َذبگ      
فـالن  : ر، يقولونگرگّرى وگرى وگو :رَّگ      

حتريف : ّر بشِي ما بتعرفوگال ت! ري كتري، ولكگب
: هدر واحلمـام أو الدجاجـة  ): العربية(قرقر البعري 
  .رددت صوا

يكثـر  : يور، مبعـىن ر إيديگرگ: ويف التركية
  .رگرگ: الكالم أو يردد ما أحكي صوته

  .صّوتت: قّرت احلّية: ويدانيه يف العربية
  .قرقر: ويدانيه يف السريانية

ـ گرگالحظ الصلة بينه وبني ال رّٓق قور والش
  .وقرۤقت اجليجة بّدا تربك عالبيضة

  .ارةچّرارة ماإال گال]: من كمام[
  .السّحارةّرارة غلبت گال]: من أمثاهلم[
  .ّرارةگفالن متل العجوز ال]: من تشبيهام[
  
  

                                                
  .والكدش - *

ر الصيب كتري مع گرگإذا ]: هممن اعتقاد[ 
  . البنات بتصري دقنو عوجا

  .الفوات: انظر :ربٓو قنديلگ      
  .الغرام: انظر :رامگال      
: من اللغة العلمية عن اليونانيـة  :رامٓوفٓونگال      

GRAMOPHONE :ة الـيت تسـجل   أطلقت على اآلل
  .الصوت

كان التسجيل أوًال على جهـاز أسـطواين   
الشكل، مث غدا أقراصًا مستديرة، وبقـي امسهـا يف   

  .العربية األسطوانات
وكان التسجيل يتناول يسري الصوت، وغدا 

  .يتناول كثريه
كانت اإلبرة تبدل كل وجه قرص، واليوم ال 

  .تبدل أبدًا
ور وكان اجلهاز تدوير بزمبلك، واليوم يـد 

  .بقوة الكهرباء
 واليوم اخترعت املسـجالت تسـتطيع أن  
تسجل على شريطها ما طاب لك مـن الصـوت،   
ونذكر أول جميئها حلب تسمعها من األسـطوانات  
صوتًا ضعيفًا مع أن نـاقلني معـدنيني يصـالن إىل    
األذنني، وعرضت يف بستان الشـهبندر، التسـميعة   
بأبطنعشني، وأعـرف مـن كـان عنـده جهـاز      

وفون يستأجرها النـاس مـع صـاحبها يف    رامگال
قّبۤاعيت قّبۤاعة وعكرتين ببـاب  : أفراحهم، فتسمعهم

القاعة، مث تالها بعض أغاين مصر، إىل أن ظهـرت  
  .أقراص الشيخ سالمة احلجازي وغريه

شـارف  ويف صومعيت أنا أكرب جمموعة من الب
  .والتقاسيم التركية القدمية

وأظنـها   –وذكرت إحـدى اـالت     
أن سّجل أحدهم املقامـة الديناريـة    –» قتطفامل«

  .للحريرّي فظهر الصوت كما قال
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راهـام  گفون حاول إبداعه موراگع الاواختر
  .األمريكي، إىل أن حققه أديسون األمريكي

إىل » كراموفون«در بعضهم فيحاول رّد نويت
  .»فن«و» َغرام«إىل : العربية

  .راموفوناتگال: راموفون علىگومجعوا ال
  .انظرها  .السّماعة: راموفونگامة ّمست الوالع

ضرب مـن  : من مفردات الثاقفني :رانيتگال      
احلجر الطبيعي املتبلور الرخامي الصلب جدًا، مـن  

  .GRANIT:الفرنسية
تكّون الكرانيـت يف العهـود اجليولوجّيـة    

  . األوىل
واختذت مصر القدمية منه بعـض التماثيـل   

  . واملسالت
  .ومقلعه جنويب مصر

ويف معبد بعلبك الرهيب حجر منه، وحيتـار  
البشر اليوم كيف نقل من هذه األبعـاد الشاسـعة،   

  . وهل برّا أم حبرًا
من مفردات البدو، جعلـوا قـاف    :رٔحةگال      

  .افًا، وأطلقوها على الغنمة الرمادية اللونگالكرحة 
اسم سّقاء أبله سـاذج يسـتأجرونه    :َرّمخوگ      

األواين، فكان ميلئ عدا  ءبئر وإماللسحب املاء من ال
القواديس واألباريق والسطولة والعلـب واللقـون   
والطشوت ميلئ اجلناق والنونّيـات حـىت املعـالق    

  .اراتگوتبسّيات السي
  .انظرها  .َرمخوگوهو غري 

طلع لـو يف السـماقّية   : ولونيق :ردوشگال      
حلمة عم بتسّلى فيه وبقرمط حلماتو، مـن   كردوش
القطعة املستديرة من اللحم، وهم : رَدشگ: سيةالفار

  .استعملوها يف اليت حلمها على عظمها
  
  
  
  

  .راديشگال: ردوش علىگومجعوا ال
  .ردش اللحمگ: وبنوا منه فعل

  .ردشگت: كما بنوا مطاوعه
): بالكـاف، ودون راء (كدش : ويف العربية
  .قطع الشيء بأسنانه

ما بقرقـع يف الدسـت إال   ]: من كمام[
  . راديشگأوشم ال
رصـون، مـن   گال: ويلفظوـا  :رسٓونگال      

خادم الدعوات، خادم األماكن : GARCON: الفرنسية
  .العامة

  .راسنيگال :وجيمعوا على
  .رسونةگال: ومؤنثه
  .رسوناتگال :ومجعه

الُنـُدل،  : وضع جلمعها أمحد تيمور باشـا 
  .وأقّرها امع امللكي

  .دولالَن: والقياس أن يكون مفردها
: رسون عريبگأصل ال: ويتندر بعضهم فيقول

  .جار الُصحون
  .الكرشوين. انظر :رشوينگال      
الرغيف الكـبري  : من مفردات البدو :رصاگال      

  . الثخني يتخذ من جريشة الذرة
أش تريد؟ تريد ندحبلك العرتة : يقولون :رطاگال      

أة مـن املـر  : العرتة القرطـاء : رطا؟ من العربيةگال
ط، وقرط التيس اليت يف شحميت أذنيها القر: رطاءالق

  .كان له زمنتان يف أذنيه: فهو أقرط أي
ّرك عليـه جيـي   گ: ، يقولونّرگگأو  :ّركگ      
رغب، حّبب، : َجۤرج وَجري: من السريانية: يزورو

وكالمها تلفـظ  (حّث، حّض، ويف الكلدانية مثلها 
  .لمطاوعةّرك عليه لگت: وبنوا منه). جيمه كافًا
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  . ريكگالت: ومصدره
  .اسم نوع من محام الكّشة :اطيگَرگال      
  .انظر َكّر :رگرگ      
من مفردات البدو، أطلقوها علـى   :ورگرگال      

اخلروف الذي بلغ السن الواحدة من عمره، بنوهـا  
هدر، واحلمامة ): العربية(على فعفول من قرقر البعري 

  .رددت صوا: والدجاجة
ور ألنه يصيح كثريًا لبعده عن گرگه بالومسو

  . أمه
ج وأكـرب مـن   گور أصغر من اهلوگرگوال

  .انظرمها  .املازماز

: وجند كحلـب تسـمي هـذا اخلـروف    
  .ورگرگال

  .ريگراگال :ومجعوه على
  .انظرها  .الدغلي: ورگرگويرادف ال

بل مـن لوحـات الكـون    ]: من لوحام[
  :ايدة

أنا أشـرف  ري، وگراگإنه األصيل وأصيل ال
ريها گراگل ئعلى قطيع من الغنم ترعى بنهم ألا ّي

  .حقها من اللنب الذي استلب معظمه حّالا
ها هـي ذي   ،ري إىل أمهااگراگحان رد ال

: ري تشم ريـح احلنـان  گراگأمهاا وهاهم أوالد ال
حنان اللقاء قبل أن تراه وقبل أن تسمعه، ويزحـف  

  .الشوق إىل الشوق ليتعانقا
ماع دٓو األمهات وماع : اجلو مباع ماع وعّج

ري، وإثر اللقاء سكن الدو والسي، سكن گراگسي ال
ليحل حمله نفنفات التشـام، مث ليحـّل صّصـات    

مثري بسطوره ومبـا  : مشهد مثري حقًا! أهللااالرضاع، ي
  .بني سطوره مما ال يراه إال أمثال أيب العالء

  
  
  

واسآل عني الشمس هالدمغة مـن نـور يف   
 السما، واآلن دّب إليها الشـحوب هـالعني   جبني

شفيت شي يف تطوافك أروع : املنعنسة الدبالنة اسأال
من هاملشهد؟ روحي ملغافيكي واحلمي ياللى لّفـك  

  !.ياعني! الليل ياعني
): املوّجه: اليوم: (كان يصيح اْملَبّصر :ٕرِليتٕگال      
  رليت ؟گفني هال

  . الضجيج: وروليتگ: من التركية
هللا السالمة اروبنا سافر وياگ: يقولون :روبگال      

اموعة من : GROUPE:برجع بعد شهر، من الفرنسية
  .الناس

  .ومجعوها مجعًا مؤنثًا ساملًا
  .رگال. انظر :ريگال      
صاير مع أخوي كريب، من : يقولون :ريبگال      

  .مرض الرتلة الوافدة: GRIPPE: الفرنسية
  .٤٩ص ٣عدد ١٤انظر جملة األديب س

  .رََفگبنوا على َفّعيل من  :ّريفگال      
  .انظرها وانظر الكّريف

ّريف گالزملة بكون عّريف و]: من حكمهم[
  .وصّريف

: GRAPE FRUIT:مـن اإلنكليزيـة   :ريفٓونگال      
عنقود الفواكـه، وهـو   : راب ْفُروت مبعىنگوتلفظ 

ضرب من احلمضّيات حامض وحلو، وفيه املـرارة  
  .يتخذون منه عصري وحده أو مع غريه احملببة،

: »املوسوعة يف علـوم الطبيعـة  «ومساه يف 
  . ليمون اجلنة

ومجعوها . القَرية: أو اجلرية، من العربية :ْرۤيةگال      
  .راياگريات أو الگال: على

رايا ما بطبـق  گحساب ال]: من كمام[
  .على حساب السرايا
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: ه، ومتعديهالتّرت: زمكگ: من التركية :زدرگ      
  .ديرمككز

  . زدرةگال: ومصدرها عندهم
  . زدراتگال: ومجعها

  . للمطاوعة زدرگت: وبنوا منها
  . زٓدرگومصدرها الت
  . زدورة للجولة اللطيفةگال: زدرةگوبنوا من ال

  .زيلييگانظر ال :زِليگال      
طبيخ : زلّية، يريدونُگعشانا : يقولون :زَلّيةگال      

  .هاانظر  .السميسمة

ميتـع  : للعني أي: وزَلَيه مبعىنگ: من التركية
  .منظرها العني

أحد أشخاص خيمة اخلياليت  :زۤيردانگزۤير گ      
: واظ ممسكًا بلحية كركوز قائًال يف رقصهييرّقص ع

العون، الغوث، : زيرگ: زير كزيردان، من التركيةگ
يا : ياليتلملحق فارسي مبعىن املكان، يريد اخل: ودان
  .يا موئل الغوث! أعواين
ش، گأخـد هـالغرض بـال   : يقولون :شگال      
والكلمة اجتـزاء مـن   : جمانًا ودون مقابل: يريدون

  . شگشگّشش وگانظرها و  .شمشگال

بطي وفـرك لـو   ظّشش الگ: يقولون :ّششگ      
بنـوا  : رشاه: مخس لريات ومّشى لو شغلو، يريدون

  .انظرها  .شمشگالفعل على فّعل من ال

: تكّشـش، ومصـدره  : نه مطاوعهوبنوا م
  .يششگالت

  .شمشگال بنوا الفعل على فعفع من :شگشگ      
  .انظرها

  
  
  
  
  

ـ گت: وبنوا منه مطاوعه : ش، ومصـدره گش
  . شگشگالت

        شـمش  گلغة هلـم يف ال  :شماشگال      

  .ش املتقدمةگال: يرادفها –انظرها  –
بنوا الفعل على فعلل ال من فعمـل   :شَمشگ      

  .انظرها  .شمشگن امليم أصلية من الأل
: تكشمش، ومصـدره : مطاوعه :وبنوا منه

  . شٓمشگالت
ضرب من : من التركية بلفظها هذا :شٕمشگال      

  .العنب ال بزر له، يتخذون منه زبيب الكشمش
ـ وبنوا منـه ال  ـ  گش وگ ش گشـش وكش

رشاه أو أخـذه  : شمش، كلها مبعىنگشماش وگوال
على : تعارة مع الكنايةمن دون حق، وهذا على االس

  .رة أو فنجان قهوةعطاه سّك: حد قوهلم
  . ويزينون سطح طبيخ الرز به

ثوب مصـبوغ  : من مفردات البدو :صريةگال      
بقشر الرمان يلبسه البدوي وبعض الريفيني، مسـوه  
القصرية ألن عادة البدو أن يلبسوا الطويل العـريض  

ا الكصرية هم، أمائمرأالفضفاض، وال يزال هذا عند 
فهي القصرية العربية يلبسها غري ذوي الشأن منـهم،  
وتأنيثها جاء ألا صفة ملوصـوف حمـذوف هـو    

  .انظرها  .الكّالبية

  .صايرگال: ومجعوها على
  . صاير يف سوق العيبگوتباع ال

من مفردات البدو، أطلقوها على  :ضاضةگال      
ـ  ى احلطاطة حتت الربمي ذات اللون السمين، بنوها عل

أرسـلها  : مبعىن) جمازًا(فعاعة من قّض عليهم اخليل 
  .نزل: ونشرها، ومنه انقّض مبعىن
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  .  ضايضگضاضات والگال :ومجعوها على
حتريـف قـبض   : من مفردات البدو :ضبگ      
  .العربية

  .ضبگ :ويف الكويت
  .ضب مطاوعًا لهگان: وبنوا

ّضبني مالبـاب  گاضبني مگ]: من كمام[
عّلم حليب أحد البـدو الصـالة   : أصلها(للمحراب 
ملا بّدك تقتدي بإمام ساوي متل ما أنا بّدي : وقال لو

أساوي، ووقف احلليب يف صالتو بعد صف البدوي، 
وملا سجد بّينوا بيضاتو، قام احلليب مسـكا وكـبس   
عليها، والبدوي مد إيدو على بيضات اإلمام، وبعدا 

ـ    م سافر البدوي إىل عشريتو وحكى هلـم أّنـو تعّل
  . الصالة

 چيف؟  -
 .للمحراب بّضبني مالباگاضبني مگ -

  . قطع: من مفردات البدو، من قّط العربية :طگ      
  . ط للمطاوعةگان: وبنوا منه

: أي(ّط اللحـى  گعاداتنا ]: من شعرهم[ 
  ) حلى أعدائنا

من مفردات البدو ومن إلـيهم، مـن    :طاگال      
  .طائر يف حجم احلمام: القطا: العربية

  .طاةگال: والواحد منه
  .وكثريون مولعون بصيده

: يقولون يف احلنطة اجليـدة ]: من تشبيهام[
  .طاگحب متل مناقري ال
القطـا  «سأل أحدهم عن معـىن  : يقولون

  : ل البيت الواردة فيه إذا بهو، وملا رأى املسؤ»طيب
  ولوال املزعجات من الليايل

  َب املناِمملا عرف القطا طي                         
  
  
  

وأنواع القطا كثرية وكلها سريعة الطـريان  
  .تعيش أسرابا

  .قَطا: َقطٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .انظر احليوان للجاحظ، فهرسه

  .صيد القطا: ١٢٣١ص ٣٨س: وانظر اهلالل

من مفردات البدو، الكلب املصلوم  :طاشگال      
  .األذن

  . طعق: بنوه على فعال من قطش العربية
من مفردات البدو، أطلقوها على بيت  :طَبةگال      

  .الشعر ذي العمودين
  .طباتگال: ومجعوها على

من مفردات البدو، أطلقوها علـى   :طَشةگال      
  .انظرها  .رطةگال: ويرادفها. الشاة املعلومة األذن

أطلقوها علـى  : من مفردات البدو :طشيّۤةگال      
ن عادة باخلرج، بنوها مـن  الكّبود بنصف الكّم يزّي

  .قطع: قطش مبعىن
الدامر، ويكون بدنه : ومسوا الكّبود بكم تام

  . أطول
عشـو  گ: يقولون يف القضاء الغـريب  :عشگ      

مـن  : أمسك به: وكعشو وكحشو وقعشو، يريدون
  .مجعه: قعش الشيَء: العربية

مجعـه،  : عكش الشيَء: ويدانيها يف العربية
عطـف ومحـل عليـه،    : ليهشّد وثاقه، ع: والرجَل

  .أحاطت به: والكالب بالثور
  . عش مطاوعا لهگان: وبنوا

: من مفردات البدو، يريـدون ـا   :عودْگال      
املركوب من الدواب واجلمل الذي عمـره ثـالث   

مـا  : الَقعود: سنني، فإذا زاد فهو البعري، من العربية
  .الِبكر: يعتقده الرجل للركوب، واجلمل الذكر
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الوعاء : KOUKKOUMION: من اليونانية :مگگال      
  .النحاسي يسخن به املاء
  . COCOMAأو  CUCCUMA: ويف اإليطالية
  .COQUEMAR: ويف الفرنسية

ــة ، ويف معجــم KOOKMOOR: ويف اهلولندي
  . إفرنسي أن أصلها هولندي

  .تعاَل، جئ: مبعىن: من التركية :لَگ      
إما مـا  : لمه دي مبعىنگيتدي ياگيا: يقولون

  .ذهب وإما ما جاء
الكرة، وهم أطلقـوا  : لهگ: من التركية :لگال      

ل على الكرة احلجرية أو البّلوريـة أو اآلجريـة   گال
  .يلعب ا األوالد

  .اللگال: ومجعوها على
َجلولَتا : َجلولتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).افًا فيهماگواجليم تلفظ (
ـ لگ: ل فعلگوبنوا من ال .  ولـة گلگوال لگ

  .انظرمها
كـرة  ): كذا بالكاف(الُكّل : »الرائد«ويف 

صغرية حبجم البندقة من زجاج أو غريه يلعـب ـا   
  . األوالد

بصب : فالن متل مبعر املعز]: من تشبيهام[
  ).يريدون أنه خيتلق الكذب(الل من غري قالب گ

ّلي وال گزهرو ما ب: يقول العب الطاولة :لَّىگ      
: َله التركية مبعىنگله، بنوا الفعل من گّشو البيعرف أ
  .انظرها  .جاء وأقبل

  .ّلت معو الشغلةگما ]: ومن جمازام[
الدهر دوالب واأليام ]: من أمثاهلم[ :ّالبگال      

  .ربية يف هلجة البدوفّعال من قلب الع: ّالبةگ
  
  
  
  

من مفردات البدو، حتريف اجللباب  :ّالبّيةٕگال      
  . الثوب اخلارجي الواسع :العربية
املرّطبـات،  : GLACEمن الفرنسـية   :السگال      

  . الۤسةگال: البوظة، وقد يقولون: املثّلجات
من مفردات البدو، أطلقوه على ربح  :العْگال      

: )العربية(الغزو، ظين أم بنوها من فعل قلع الشيَء 
م بعد االنتصار يقلعون بيوم انتزعه من مكانه، كأ

  . وها يف مكان آخر حتاشيًا من انتقام العدوليضرب
من مفردات البدو، يصيحون لـدى   :عالۤيگ      
اقلعوا بيوتكم لنرحل، : اليع مبعىنگاليع گ: الرحيل

حيل بعـد أن اصـطفى هلـم    رهكذا يؤّذن مؤذن ال
  .روادهم حمطة أخرى
الئع أيضًا على اخليل تقلع مـن  گوأطلقوا ال

  .مرابط البدو
أوقع : اليع، يريدونگخّاله يصيح : يقولون

  . به التعدي حىت إنه حياول أن يهرب من بني يديه
بوسـة  احمل: الطاولة اخلمسةمن ألعاب  :ْلبهارٕگ      

لبهار، من التركية گواملغربّية والفرجنّية والعثمانّية وال
ـ «من : عن الفارسية الـورد ومـن         : مبعـىن » لگ

طيب اللعب فيها كمـا  الربيع، أي ي: مبعىن» َبهار«
  . بيعريطيب ورد ال

ن التركية عن الفارسـية مـن   م :لَبَشكرُگال      
أو : »مـع «الورد، ومن الباء املفتوحة مبعىن : »لگ«

الُسـّكر،  : مبعىن» رگَش«مبعىن واو املصاحبة، ومن 
  .أطلقوها على مرّبى الورد

ـ ُگ«: واملعاجم التركية تكتبها أو » رگل َبَش
  .»ْلبَشكرگ«أو » ل َبه شكرُگ«

ويتخذون مرّبى الورد هـذا مـن الـورد    
  . الْسباعي، ومن خصائصه اإلسهال
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ليجئ، : تركية مبعىن» لسونگ« :ن عليكْلٕسگ      
احلظ أو أطلـب أن تـأيت عليـك الـدنيا،     : أي

» ليـك ع«مرحى وبراڤو، أمـا  : لوا مبعىنويستعم
  . فعربية
ـ گ: من مفردات البدو، يقولـون  :لّٔطگ       ط لّۤ

لطو، ويدعون الضيف إىل الطعـام  گط جاي، ولّۤگو
جئ وأقبل، مل جند هلا أصًال، : ّلط يريدونگ: قائلني

مبعىن طـرح واّطـرح،   : ْقَلط: ولعلها من السريانية
: أي. من اّطرح عادة الكـرم : البخيل أي: وقلوطا

اطرح الكلفة وأقدم، يؤذن ذا املعىن أم يسـمون  
  .اانظره  .الكّلوطي: العزب

  ّلط للمطاوعةگت: وبنوا منها
احلباية اللـي طلعـت لـو    : يقولون :ْلگْلگ      

صارت كرة : أي –انظرها  –ل گلت، بنوها من الگلگ
  .ولةگلگال: انظر. لگكال

  .لگلگت: وبنوا منها للمطاوعة
ولة برقبتـو،  گلگطلع لو : يقولون :ولةگْلگال      

  .لگال واحلكيم شّق للو ياها، بنوا على فعفولة من
  . لگلگ: انظرها وانظر

  .ليگالگوالت والگلگال: ومجعوها على
وترى يف . الفأس احلريب: من الفارسية :كٕلنْگال      

ك وحنـوه  لنگحلب بعض املزارات مزينة جدراا بال
من آالت احلرب القدمية، وهذا إشارة إىل أن الدفني 
من ااهدين، ومنهم مزار معروف الفداوي يف سوق 

  .بالزر
  .اتگلنگال: ومجعوه على

له، يريد أن ما گ: يقول مالعب الطاولة :َلهگ      
ته من نقاط ال يسمح لك أن تضـع حجـرك   رشق

مـن  : املضروب فيه، فهي مبعىن ال شيء، من التركية
  جاء وأقبل، يقوهلا املالعب تأدبًا : ل مبعىنگفعل 

  
  

نرقب ونأمل أن يقبل حظك وتضـع  : ملالعبه مبعىن
جر أو األحجار املضروبة يف الثغرات اليت أتى هذا احل
  .ا الزهر

  . َلَواتگال: َله علىگومجعوا ال
َعدَّى مجاعة علـى جّبانـة   ]: من نوادرهم[ 

: هدويل كّلـن مـاتوا مـالقهر   : وبينهم مقامر، قال
  .َلهگمال

  . قذيفة املدفع: ّلهُگ: من التركية :لّۤةگال      
  . للگت والّالگال: ومجعوها على

ونعهد أن كان يف القلعة الكثري منها خمتلفـة  
  .احلجم
  .لگلگل وگال: انظر

  . ٣١٢ص ٢٠س: وانظر جملة امع العلمي العريب

  . ّلهگجتيه ]: من دعائهم على فالن[
ّلـه  گنطاكية أيف مدخل باب  :لّۤة معروفگ      

عمل هلا سالسل وعّلقت يف الزاوية اليسـرى مـن   
د أا كّلـة معـروف   سقف املكان، اشتهر يف البل

  .الفدائي املدفون يف سوق الزرب
كرايت قصة الضاهر كان يف قهـوة  حسألت 

إبـراهيم  : كان معروف، وقيل: قاضي عسكر فقال
احلوراين يتخذها يف يده سالحًا ميسكها مبقبض هلـا  

املعركة غـرز   ويضرب ا الصليبيني، حىت إذا انتهت
  .املقبض يف ساق جزمته

  جزمته أن حيملها ؟أبوسع ساق : سألته
جزمتو تقول الروايـات  ! وين رايه؟ أستاذ -

تتسع لشنبل واحد من احلنطة، وأنا من عاديت يف ما 
ينسب إىل أعمال امللك الضاهر ورجاله أطرح النص 

كانت على أقل تقدير واسعة وكـبرية  : وأبقي النص
على حسب أجسامهم الكبرية والطويلة بتسع نـص  

  . شنبل
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لة علقتها گرافة، وظين أن الكل هذا خ: أقول
احلكومة العثمانية لدى اختراعها تزدهي وتفتخر أا 

احلصون فالويل مث الويل ومتتلك سالحًا يدك القالع 
  .ملن ناوأها

نور  ةعاكس: GLOBE: من الفرنسية :لٓوبگال      
  .املصباح

  .لوباتگال: ومجعوها على
عزب، ّلوِطي، أطلقوها على الگأو ال :ّلوطگال      

  .انظرها  .ّلطگبنوا على فّعول من 

  .ّلوطّيةگّلوطني والگال :ومجعوها على
عن : GLYCERINE: من الفرنسية :لۤيسۤيرينگال      
سائل لـزج عـدمي اللـون    : GLUKEROS: اليونانية

والرائحة حلو الطعم، يّتحد باألمحـاض العضـوّية،   
  .يستخرج من الشحوم والزيوت النباتية واحليوانية

الكلمة امع العلمي املصري علـى أن   أقّر
  . غليسريين: تلفظ

  .َجْلسرين: مساه» الوسيط«ويف معجم 
  .١٩س: انظر املقتطف

مشلح غليظ مـن  : كمچي: تركية :مچيگال      
  . اللّباد يلبسه رعاة الغنم من األكراد واألتراك

  . ماچيگال :وجيمعونه على
ومروك عن گمرك أو ُگ: من التركية :ْمٓركگال      
املكس، الضريبة تفـرض   :COMMERCIUM: الالتينية

  . على البضائع اليت جتلب من اخلارج
الضريبة أو الرسم : مبعىن :MAX: ويف األرمنية

  . مركيگال
  . ماركگال :ومجعوها على

  . واستمدا الفارسية من التركية
  .جيگمرگمرك بگومست التركية موظف ال

  . انظرها وخان الكمرك

  . مَرك البضاعةگ: نها فعلوبنوا م
  . مرك  للمطاوعةگت: وبنوا منه

  .ومصر تكتبها اجلمرك

  . مركيةگالرسوم ال: ويقولون
  . ٥٦٦ص ٦س: انظر جملة امع العلمي العريب

عن  ١٠ص ١جـ» وثائق تارخيية عن حلب«يف 
وكان «: ١٦٢٩رحلة األب فيليب إىل الشرق سنة 

يتقاضون عنه وهم . مرك إذ ذاك يف أيدي اليهودگال
  . »األموال الوافرة حلساب احلاكم

  . مركگ هاحلكي ما علي]: من كمام[
  .مركگموظف ال: من التركية :جيگمرگال      
  . مركگانظر ال

  . جّيةگمرگال: ومجعوه على
وفيه كان . أكرب خانات حلب :مٓركگخان ال      

ية عن البضائع حلساب گمرگاليهود الرسوم الحيّصل 
ة حسب تعهدهم، ومعظم األَوض فيه كانت احلكوم
  . لليهود

ومدخله من األمام ومن الوراء حمّلى بتزيينات 
  . حجرّية مجيلة

شواربٓو متل درۤابيس خان ]: من تشبيهام[
  . مركگال

يقـول مالعـب الطاولـة    ] من كمام[
مـرك  گكّب الدق مرس هادا محالني خان ال: ملالعبه

  . ما حبسنوا ينقلوا لك احجارك
ـ مگٕهنيالٓو : يقولون :مَگمَگ       م مطلوبـو،  گ
نال مايرغبه وحصل عليه، مل جند هلا أصًال، : يريدون

  : ولعلها ممايلي
تتّبع ): العربية(من قمقم ما على املائدة  -ً ١

  ما بقي عليها ومجعه 
  .أخفاه): العربية(من كمكم الشيَء  -ً ٢
بعـد   -انظرها  -بنوا الفعل من القمقم  -ً ٣

استوىل : كمكم الشيء أي: إبدال قافها كافًا، وقالوا
 -   كـان سـليمان   اعليه ووضعه يف قمقمه، كم

  . يضع اجلن العاتية يف قمقم وخيتمه –حسب زعمهم 
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على أن الشيخ أمحد رضـا يـرى يف    -ً ٤
أن كمكم الشيَء من مجر الشيء أو أمجـره  » املنت«
  .أخفاه): العربية(

  .نا الثالثوال نراه، ومنيل إىل مذهب
 . م للمطاوعةگمگْت: مگمگوبنوا من 

و، أطلقوها علـى  من مفردات البد :ومگْمگال      
الركوة الكبرية تطبخ فيها القهوة، حتريف القمقـم  

  .انظرها  .العربية

  .يمگماگال: ومجعوها على
من مفردات البدو، حتريـف القمـل    :ملگال      

  .انظرها  ).العربية(

  .لموگال: ومجعوها على
ني مبيـت  گالزنهمنو ثروة گب: يقولون :ّمنگ      

روا، مل جند هلـا أصـًال،   يقدِّ: ألف دهبة، يريدون
  : ولعلها من
: مبعـىن ) العربية(بنو الفعل من الَقَمن  -ً ١

 . القريب، اخلليق، اجلدير
  .انظرها  .الشيء» ّمخن«حتريف  -ً ٢

  . ّمن للمطاوعةگْت: وبنوا منه
  .الرمح: االَقن: العربيةمن  :َناگال      

  .الرياع، القصب: قنيٓا: ويف السريانية
نـا  گنـا بال گصار ضرب ال]: مامن كناي[

: ناها يا وراها، يريـدون گيا ). اصطدموا: يريدون(
إما أن حنصـل  : إما أن تنجح القضية أو ال، وأصلها

عليها بأن نستعمل الرمح ونالدد فيها وإما أن نناهلـا  
  .سلمًا

على العصا ذات العَقد وذات  أطلقوها :ةاۤينگال      
ض املنحين كانت قدميًا تتخذ سالحًا، من القناة املقب

  .عود الرمح: العربية
  .ناياتگال: ومجعوها على

ب أكل صوا –اللهم عافينا  -فالن : يقولون
  .ناية وانفزر راسوگبال

َجنب : من مفردات اليهود، من العربية :ّنبگ      
  .سرق): فًااگوتلفظ اجليم (

   .ّنوبگانظر ال. ّنبگْت: ومطاوعها عندهم
: نطرت الفرس، يريـدون گ: يقولون :نطرگ      

ارتفعت وقفزت، بنوا الفعل من القنطرة العربية بعد 
  .انظرها  .إبدال قافها كافًا

  .نطر للمطاوعةگت: وبنوا منها
  ]: من أغانيهم[

  .وينطرة بعّالگيا غاِوي        يا ْم! يا سروج اخليل
غنغرينا، من : »منت اللغة«ورمسها يف  :ريناگنگ      

: GAGGRAINA: عن اليونانية: GANGRENE: الفرنسية
  .مرض ميوت به اللحم نتيجة موت نسيجه

وأرى أن تطلـق  «: قال الشيخ أمحد رضـا 
  .»حلم اجلرح امليت: الغثيثة: عليها
: السـارق : من مفردات اليهود مبعىن :ّنٓوبگال      
  . انظرها  .نبگلفاعل من اسم ا

مـن  ): العربية(القّواد  حتريف :ّوادالگ      
  .يقود إىل الفحشاء، مسسار الفحشاء

الگـّوادين، وقـد يقولـون     :ومجعوه على
  .واويدكالعراق الگ

  .ّوادةگال: ومؤنثه
  .  ّواداتگال: ومجعوه على

ّواد يـا  گّواد، ال يا گفالن ]: ومن مسام[ 
  .ّوادگابن ال
وران يف گأسرة سرية يف حلب من  :ٓوراينگال      

وراين احللـيب، كـان   گتركية، منها صالح الدين ال
  .١٠٤٩قاضيًا وشاعرًا، ولد ومات يف حلب سنة 

إيكي آچـق  «: الطاولة يقول العبو :ٓورمازگ      
، تعبري تركي يقوله العبو الطاولة الفرجنية، »ورمازگ

كل منـهما  إذا تركت ملالعبك ثغرتني يف : يريدون
حجر هو عرضة للضرب فـإن احلـظ ال يسـمح    

  . بضرما أو بضرب أحدمها
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زملة كورمه مش،  اهاد: يقولون :ٓورمه مشگ      
ألف حرمـان  : ما رأى، يريدون: من التركية مبعىن

  .النعمة ألن طبقته دنّية
عـم  : احلاكم ماهو عادل: يقولون :ٔوْزۤلكَگ      

يل املزاج، مل جنـدها  بساِوي كوْزلك، يريدون أنه ثق
يـوه زه  گوزلك أو گيف املعاجم التركية، لعلها من 

: لك، الثرثرة، وهم استعملوها باملعىن املتقدم وقـالوا 
  . ية ماهي ْمليحةگوزلگال

  .زلّيةگانظر  :وزَلَيهگ      
: يريدون! وَشكگيا ]: من مساّبهم[ :ْوَشكگ      
: وَشـك گ :اهل يف بذل ما اليبذل، من التركيةاملتس

  . الرخو، اللّين، الواهي
من مصطلحات لعب كرة القدم، من  :ٓولگال      

  .اهلدف: مبعىن: GOL: وتلفظ: GOAL: اإلنكليزية
  .والگال: ومجعوها على

: ويسمون من مهمته يف اللعب حفظ اهلدف
  .والرگوجلي أو الگال

  . *والرّيةگوجلّية أو الگال: ومجعوه على
التفـاح  : GOLDEN: نكليزيةمن اإل :ٓوْلٕدنگال      

  . الذهيب: األصفر، وأصل معناها
ـ  : يقولون :هگٓولگال       ه بـس  رمستـك كويۤس

ـ ولگاها قليل، يريدون ظلها، من التركية گولگ : هگ
  .الظل، الفيء

: أطلقوها على حبرية العمق، من التركية :ةٓوۤلگال      
  .البحرية: ولگ

  :ولة، يريدونگمسك ال: يقولون
  .سود املسمى السّلورمسكها األ

  
  
  
  

                                                
 .والكوالرجية - *

  .والتگال: ولة علىگومجعوا ال
ونو مسح يل وعطاين گيقولون فالن من  :ٓونگال      

الكاف الثاين تلفظ (وكل گ: اللي طلبتو، من التركية
القلب، العاطفة، الرغبة، وهم حـذفوا  : مبعىن) نونًا

  .الالم فيها
 :وَنللي، يريدونگعسكر : يقولون :ٓوَنلليگال      

وكـل املـذكورة يف          گمـن  : من التركية ،املتطوع
  .السابقة» ونگال«

  . ونللّيةگال: ومجعوها على
جوي : من مفردات اليهود، من العربية :ٓويگال      

الشـعب، وهـم   : مبعـىن ) افـاً گوتلفظ جيمها (
  .استعملوها مبعىن املسلم

مجاعـة  : جـوييم : ومجعوها اجلمع العربي
  . اإلسالم
جيرب : من مفردات اليهود، من العربية :ۤيۤبرگال      

اإلنسـان املسـتكمل   : مبعىن) افًاگوتلفظ جيمها (
  .صفات الرجولة، الوجيه

  .جيربمي: ومجعوها اجلمع العربي
جـربل  : جربٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

وجيمهـا  . (مبعىن الشاب املستكمل صفات الرجولة
  ).تلفظ كافًا

: مـن كيتمـك مبعـىن   : يةمن الترك :ۤيتگ      
  . الذهاب

إمـا  : لمه دي، مبعىنگيتدي يا گيا : يقولون
له مـه دي،  گيتدي يا گيا : مضى وإما مل جيئ، أو

  . إما ذهب وإما مل يستطع ايء: مبعىن
ّيت عّيوش أو كّيت عّيوش گ: يقولون :ّيتگ      

اخلاص ا، املتعلق ا، ما : ْييت، يريدونگأَچْلنب من 
لكها وحوزا، مل جند هلـا أصـًال، وفيهـا    هو يف م
  :مذهبان
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: مبعـىن » كتـآ «من : أا من السريانية -١
القطعة من األرض، األرض املزروعـة، اسـتعملوها   

 .جمازًا يف كل ما هو يف احلوزة، وهو مذهبنا
» ديْلٓيٓتـا «من : أا من السريانية أيضًا -٢

هب داوود خاصة، حمرفة حتريفًا كبريًا، وهو مذ: مبعىن
 . چليب

  .ّيات وكّياتگ :ومجعوها على
يَتـك  گيّٕتنا وگْييت وگ: وصرفوها كما يلي

  . يّٕٓتن، وبالكافگيتا وگيتٓو وگّيتكن وگك ويۤتگو
هـادا ِشـييت   : والشام ومحص ومحاة تقول

  ... وِشيتا و
  .كّيات: وحضرموت تقول

  .KIAT: ويف األثيوبية
كل من حبكي علـى قـد   ]: ومن أمثاهلم[

  . اتوّيگ
عـن  : GUITARE: مـن الفرنسـية   :ِيتارگال      

آلة موسيقية تشـبه العـود   : GUITARRA: اإلسبانية
  .أوتارها ستة، يعزف عليها باألصابع

الِقيثـار  : ويدانيها يف العربية عن اليونانيـة 
  . والِقيثارة

ويف . ِجيٓتـرآ : ويف السريانية عن اليونانيـة 
  ). كافًاا متلفظ جيمه(ِجيَترَا : الكلدانية

ما يلبس فوق : GUETRE: من الفرنسية :ۤيترگال      
: ساق احلذاء للتدفئة، وضع هلا امع العلمي العـريب 

  .ف إال أنه أطول منهحذاء كاخل: الكفافة أو الران
: سـماة اِمل: ووضع هلا األب رفائيـل خنلـة  

  .اجلورب من الصوف يلبسه الصياد وخيرج إىل الظباء

على مـا   وتطلق أيضًا«: »املنجد«وقال يف 
  . »يعرف عند العامة بالطماقات

أطلقوه على الثوب الليلي، مـن   :يجه لكگال      
  .الليلي: كيجه لك: التركية
يدي، من التركية گهاي : يقولون :يديگٔهاي       

 مبعىن هّيا، أو هي أداة حتّسر وتعّجـب  : »هاي«من 
 »هــاي«يف » الــدراري الالمعــات«كمــا يف –
املاضـي  : املاضـي أي » يديگ«ومن  ،-»هي«و

  .واملنصرف يف طريق الفحشاء
: وهم يستعملوا للتأنيب بتندر، وقد يقولون

  . يدي حلم اجلديگهاي 
هادا بيعمل عملو : زيل، يقولونگأو ال :يزيلگال      

يزيل گ: زيل، من التركيةگيزيل، حىت بيحكي بالگبال
  .باخلفاء، بالسر، بالكتم: زيلگأو 

عم ببتبت لو بّدو يكـون بينـاتن    :يقولون
  .يزلّيةگْحكاية أو مسألة 
  .زليتك أنا بعرفاگ: ويقولون

  .يزگأن: انظر

ال تشد عالولـد وال  : يقولون :ۤيسگۤيس وگ      
: يس أحسن شي، يريدونگيس وگترخي لو احلبل، 

أداة : النصف، والـواو : يسگ: بني بني، من األرمنية
  .عطف العربية

مفردات البدو، حتريـف الَقـْيظ    من :ۤيضگال      
  .اَحلر): العربية(

  .َقْيَطا: َقْيطٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ]: من شعرهم[

  رص النحل بالقيض گ!         يگرصين يا شويگال ت
  شر البيض گاخلصر خصر غزّيل            والنهود 
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  الالم 
  . ورهحيح جمالالم حرف هجائي ص]:  ل[       

  .ويف االستعمال تأيت يف الدرجة األوىل
منها  إحدى األحرف الستة اليت ال ختلو وهي
البـاء والـالم   : ، وهي-كما زعموا  -كلمة عربية 

  .والدال وامليم والكاف والياء
  .وخمرجها من طرف اللسان

  .سر الالم يف تأليف الكلمة: ١٢٧ص ١٩انظر جملة امع العراقي الد

: حلرف الثاين عشـر يف األجبـديتني  وهي ا
  .املشرقية واملغربية

وهي احلرف الثالث والعشرون من اهلجـاء  
  . املشرقي

وهي احلرف اخلامس عشـر مـن اهلجـاء    
  . املغريب

  .ويف حساب اجلّمل ترمز إىل الثالثني
وهي احلرف احلادي والعشرون من ترتيـب  
اخلليل واحملكم، واحلرف الثاين عشر مـن ترتيـب   

  . هسيبوي
  . دٓلۤم: وتسمى يف السريانية

  : أحكامها
  : خلة على االسم املظهرادالالم ال

هاحلوش َلجّدي، استّناين لوقت مـا  : يقولون
  . أجي

حكمها أم يفتحوا، والعربية تكسـرها،  
، ويف »الفـارقي «على أن فتحها لغة كما يف كتاب 

  .هذا أليب: تقول ١٣٤ص: »دّرة الغواص«
ّله، فإا تسّكن وحيذف ْل احلمد: وشّذ قوهلم

، أمـا إذا مل  »احلمد«رّد دال من اهللا وت» أل«معها 
  . احلمد ألهللا: فيفتحوا» أل« حنذف

  .احلمد هللا فإم جيارون العربية: أما إذا قالوا

طلعت لرتهة، أو : وصوبت العربية أن تقول
» إىل«إىل الرتهة، أو برتهة أو يف نزهة، ألن الـالم و 

  .للتعليل» يف«لباء للمالبسة، ولالنتهاء، وا
  : الالم الداخلة على الضمري

هالغرض ٕإيل وٕإلنا وإَلك وٕإۤلك : يقولون -ً ١
  .وإلكن وإلو وإال وإلن

  .شي كل شي وإلو: لونيقو
  .يا غافل إَلك أهللا: ويقولون

 . أن تسبق مزة مردودة: حكم الالم فيها
فرشٕت للي، فرشـت ْلنـا،   : يقولون -ً ٢
َلك، فرشٕت ْلۤلك، فرشت ْلكن، فرشـت  فرشت ْل

  .للو، فرشت ْلال، فرشت ْللن
حكم الالم املسبوقة بتاء املتكلم أن تسـبق  

وعلـى  » نا«بالم ساكنة، ما خال الالم الداخلة على 
 .كاف املخاطبني

َمـّدْللي، َمـّدْلنا، َمـّدْلَلك،    : يقولون -ً ٣
  .َمّدْلكن، َمّدْللو، َمّدْلال، َمّدْللن

يف املسبوقة بـالثالثي املضـعف    حكم الالم
 . كحكم املسبوقة بتاء املتكلم السابق

ك، ك، ْمَنلۤلْمَنللي، منلنا، منلَل: يقولون -ً ٤
  .ْمنلكن، منّلو، منّال، منلّٓن

وبعـدها  » ِمـن «حكم امليم املسبوقة مبيم 
 :كمايلي» أين«

حذف مهـزة   -ً ٢. تسكني هذه امليم -ً ١
  .م فيها كما تقدمحكم الال -ً ٣. ويائها» أين«
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  : معاين الالم
الالم الداخلة على االسم هلا معان كـثرية،  

  : منها
  .الذوق ألربابو: الم االختصاص -١

اهللا خيّلـي يل يـاك، وتسـلم يل    : ويقولون
 . أن مطلويب هذا يهمين» يل« بـعيونك، يريدون 

 ! الكربيا ألهللا، يا هو: الم االستحقاق -٢
 ألبو عبدو هالقندرة : الم امللك -٣
أنا معسـور،  : قلت للحاكم: الم التبليغ -٤

 .وشرحت للو حاليت
حب األم ألبنا شي طبيعي : الم التعدية -٥

  .يف اإلنسان واحليوان
 . ضربٓو لفالن: ويقولون كالسريان

ولد اإلنسـان للعـذاب   : الم الصريورة -٦
 .وللموت
 . كل شي برجع ألصلو: الم االنتهاء -٧

على الفعل فلـها املعـاين    أما الالم الداخلة
 :التالية

  .جيت ألشوَفك: الم التعليل -١
 مـا عنـده  : يقولون]: عثرات أقالمهم من[

نقص إال ألنه طيب القلـب أكتـر مـن الـالزم،     
  .حبذف الالم: إال أنه:...صوابه

» حـىت «وهم يدخلون الم التعليل هذه على 
  .قنفشٓتو حلىت ميّشي يل شغلي

عّيطت يف : نافيةال» ما«كما يدخلوا على 
  .ملا يعيدا

عند الشيخ لراح : »عند«كما يدخلوا على 
  .بكري البوادقجي تيداويه

أجا الـزغري يف  : كما يزيدوا يف حنو قوهلم
  .الليل لوحدو

الجود إال باملوجود، فينفون : يقولون :ال النافية      
كان نفي النفي » إال«وإذا وقع يف خربها  ،»ال« بـ
  .إثباتًا

  .َلأْ : ها لغة ثانيةوفي
  .َلْأ: ويف هلجة تطوان أيضًا

» التهـذيب «جـاء يف  : عربيةوهذه اللغة 
إذا وقفـوا  » ال«ويهمزون «: ٤٠ص ١٨جـ: لألزهري

  .»عليها
وهلجة حلب مز جوازًا يف الوقف : أقول أنا

  .ويف الدرج
  .َلا: ٓال، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .ٓال: ويف العربية

فيلحقوا بنـون  الضمري الضمري وينفون ا 
ألّني، ألّننا، ألّنك، ألنّۤك، ألْنكن، ألّنـو،  : الوقاية

  .ألّنا، ألّنن
ن ديَنك وال أنته من الهو م]: من كالمهم[
النو من دينك والَنك من دينو، بَقـى أش  : دينو، أو

  . لك فسٓطو ؟
: يقـول الثـاقفون  ]: ومن تعبريهم احلديث[

  .المركزّيةالالاية، الالشعور، ال
» نعـم «أو » ال«: وقوهلم يف جواب سؤال

  .فقط، كالمها مجلة
ـ ال، أنا ما ب! ال يابو]: كالمهم ومن[ غل تش

  . هالشغالت، رو دّور على غريي
متل زنِدي؟ ! حببك يا سواري]: من أمثاهلم[ 

عقلك على عقـل  . ابن إبَنك إلك وإبن بنتك ال. ال
: لول ، قاحيببعرفو صا: ل لوقا. غريك عقل غريك أل

  .، قالو إذن ما بتعرفوَلأ: لو جربتو؟ قال
زرت أنا يف بريوت الفيكونت دي طـّرازي  

  : وقّدم يل زّجاًال كان عنده أنشدين من زجله
  لولو : شو إمسك     قالت يل: قلت لال
  ال ال : ِلي ِلي         قالت يل: قلت لال

ال حبّبو : وقد يعطف على النفي ا نفي آخر
  .وال بكرهو
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ني الْقبور وال َبشوف ال َبنام ب]: من أمثاهلم[ 
  .*)أي مزعجة( منامات

وقد يرفق النفي لغة اإلشارة، وإشارته رفـع  
ظاهر الكف ورفع الرأس إىل الوراء، ومهـا عنـدي   
إشارة طرح الشيء، يقابله اإلثبات بـوط الكـف   

  .وطأطأة الرأس
  .َلَلال أو للأل: فيقولون» ال«وقد يكررون 

ندهم النفي بالچأچأة علـى حنـو   ويكثر ع
  .صوت ساّم أبرص، وال ميكن أن تصور بالكتابة

» ۤچـأْ « بـأچآت النفي هذي چوتذكرنا 
  . أداة النفي: األرمنية

وقد يتعجبون أو يستنكرون فريددون هـذه  
ال يا ملعون : الچأچآت على مهل، على غرار قوهلم

  .ال
  .انظرها  .منها» چّقيت عليه«وظين أن 

وهي اليت يطلب ا عـدم إتيـان    :الناۤهية ال      
  .ال تأذي حدا: الفعل

صايا العشـر يف التـوراة،   ونقد أحدهم الو
ال تسـرق  : ق بالغي كبري بني قولك مثًالفر: وقال

  .كن أمينًا: وبني قولك
  : وال الناهية عندهم هلا ثالث لغات

 .كما يف العربية: ال -١
لسكت، العربية بعدها هاء ا» ال«من : َلْه -٢

 .اللتقاء الساكنني» ال«وحذفت ألف 
َلْه يا : وإذا أتى أحدهم بعمل ال حيسن قالوا

  .أبو فالن

                                                
هذا األسلوب أعني أسلوب حذف الصفة وإبقاء  - *

الموصوف معروف في العربية، وشاهده قول المرقش 
  :األكبر

  لها فرع وجيدورب أسيلة الخدين بكر          منعمة 
  .أي فرع فاحم وجيد طويل

اله يـا باطلـة، وهـذه    : يقولون: اله -٣
ال تعملي هذا العمـل،  : يستعملوا لدى التأثر أي

  . أيتها الدنيا الباطلة
لتقاء الساكنني إيذان أم ومل حيذفوا ألفها ال

 .متأثرون
سمع يف طفولتنا لدى استنفار الشعب وكنا ن

! عبد احلميد: للحرب، نسمع املواكب تسري صائحة
  . ّمتعمال تّل كال تّم عسكر

  ]:من أغانيهم[ 
  ! حولك رجاجيل يابا       -! يا علٓو -ال تفتكر 

موّلدة، أطلقوها على الورقـة   :الالئحة     
  .تدرج فيها سري احلوادث

مسـتند  : لالئحةا: صطالح القانوينويف اال
خطي يقدمه أحد املتخاصمني بنفسـه أو بواسـطة   

  .وكيله دفاعًا عن حقه
  .الالئحات واللوايح :ومجعوها على

ووضعت الكلمة التركية، وهم اسـتمدوها  
  . منها

ختيار وعم بّدلعن، هادا شـي  : يقولون :الَءم      
صلحه ومجعه، والءمـه  أ: الءم الشيَء :بالئم؟ عربية

، وهم يستعملوا يف اجلمع بني شيئني وافقه: الشيء
  .على ما يفرضه الذوق واحلاسة الفنية

  .التالؤم واملالَءمة: ومصدره عندهم
  . ْتالءم: ومطاوعه عندهم

: واستمدت التركية والفارسـية واألورديـة  
  .غري مالئم: مالئم، ونامالئم
الءمٓو اهلوى والءمو الشغل والءمتو : يقولون

  .الشروط
ن أرسـطو اسـتأذن   يخ أويتحدث التـار 

اإلسكندر أن يبقى يف حلب مدة ألن هواءها الءمه، 
  .فأذن له وبقي فيها ستة أشهر
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وإذا علمنا أن الفارايب عاش مدة يف حلـب  
ومات فيها عرفنا أن حلب هي البلد الوحيد الـذي  

  . أّمه املعلم األول واملعلم الثاين، وهذا فخر
مصـدر َلـؤم   : الآلَمـة : من العربية :الآلۤمة      
  .كان دينء النفس شحيح النفس َمهينًا:فالن

  . دون رمحة: يقولون ضربٓو بآلۤمة، يريدون
ضّيۤعت إبنا وعم بتلوب عليه، : يقولون :الب      
الب الرجـل أو  : تدور وتسأل، من العربية: يريدون

حام حول ...: البعري حول املاء يلوب لوبًا ولوبانًا و
وهم استعملوها جمازًا يف مـا  املاء وهو ال يصل إليه، 

  .تقدم
ـ   : يقولون ة، شربت عليـك شـراب اللوۤب

  . حبث عنه: يريدون
  ]: من أغانيهم[
  ك األملاز دروب دروب چبلبق لك 
  وخلوين ألوب  –! يا حبيب قليب -أخدوك           

الظامل يقع، والعريقون ما البّد : يقولون :البّد      
  .البت: يف العامية يقولون

  .البّد: انظر

البـّد وأن  : يقولـون ] من عثرات أقالمهم[
  . خطأ، صواا حذف الواو: يأيت

سكان إقلـيم التيـون   : LATINSمن  :الالتني      
ومن الطوائف املسيحية عنـدنا  . األقدمني يف إيطاليا

الالتني يتخذون الالتينيـة يف عبـادام، وكلـهم    
كاثوليكيون، وكنيستهم قرب حي العزيزية ونعهـد  

  .ن كان حملها جّبانةأ
كانت اللغة الالتينية لغة روما، واإلمرباطورية 

  .الرومانية
  
  
  
  

والشعوب الالتينية يف أوروبا هي الشـعب  
  .اإليطايل والفرنسي واإلسباين والربتغايل

ويف أمريكا اجلنوبية طائفـة مـن الـدول    
  .الالتينية

وكثري من مصطلحات علم اليوم من الالتينية 
  .ومن اإلغريقية أو منحوت منها

وتلفـظ  : LATIN: وتكتب التني يف الفرنسية
  . التان

  .ومثلها يف اإلنكليزية
: ا، ويف الكلدانيــةينٓيــالٓط: ويف الســريانية

  . نياالطَي
من غادر : من مفردات الثاقفني :الجئ سياسي      

  .بالده ألسباب سياسية وحّل يف غريه
  . الالجئني السياسيني: ومجعوها على

: الح يل صورتو من بعيد، عربية: يقولون :الح      
  .بدا وظهر: الح يلوح لوحًا
الحت عليه ضيعتو هاملغترب وبكي : يقولون
  .من شوقو عليها

الصـابونة   والحت على وّچ]: من كنايام[
ال ). دنا أجله ويغسله مغّسـل األمـوات  : يريدون(

ع حتت خصـرا  طّلخصرا لكن  *تطلع عطوال ولوحة
  ).يغررك مظهرها، إا وسخةال : يريدون(

وحدة يمـة  : وحيكون أّنو جتوز واحد تنتني
، وملا ًاحاصبحدة فهيمة، وكلف كل وحدة تفيقو وو

منني عرفيت صـار الصـبح؟   : كل وحدة فيقتو سأال
مال : شهنق اجلحش، والفهيمة قالت: البهيمة قالت

  .املشمش عالتفاح الفجر الح
  و يف األرض، الحو صواب زّت: يقولون :الح      

  
  
  

                                                
 .اللوحة هنا قد تعني الحركة والتثني ال الظهور - *
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  .عاله ا ضربه: الحه بالسيف أو بالعصا: عربية
ضربه بباطن : وخله وخلًا: ويدانيها يف العربية

  . كّفه
الح قرص الفحم يف اهلـوا حـىت   : ويقولون

أداره، واإلدارة مـن مالزمـات   : اشتعل، يريـدون 
  .املصارعة والضرب
الحٓو كَّـف، والحـٓو مقلوبـة،    : يقولون
  ...لصرمايبالبابوجة أو ا

الحين وحلتو شوف رقـبيت  ]: من تندرام[ 
قد ما سلختو، أو الحين وحلتو وحطين حتتو ولـوال  

  .حتوأخوي وإبن أختو كنت وحدي رّو
ال حول وال قوة إال «: ويومهون أم يقولون

   .انظر الخ.  الحو الحو خبطو: فيقولون» باهللا
راقبـه، ويغلـب أن   : الحظه :عربية :ظالٔح      
  .املراقبة الفكريةعىن ها مبعملويست

  .مالحظة: واستمدت التركية من العربية
  .املالحظة: وهم عادوا فاستمدوها وقالوا

  .عمل لو املفتش عدة مالحظات: وقالوا
  .ْتالحظ مطاوعًا له: وبنوا من الحظ

الحظنـا  : يقولون]: ومن عثرات أقالمهم[
ليه، أخذنا ع: على الكاتب أنه يغايل، والتعبري العريب

  .على أن الحظه صحيحة
فالن عم بالحقين بدو دينتـو  : يقولون :قالٔح      

بنوا على فاعل من : وأنا عم بالحق شغلي تأويف ياها
: لزمه، وأحلق الشـيَء وبـه  ): العربية(ِحلق الشيَء 

  . أدركه
  .حلق به: التحق بالشيء مبعىن: كما بنوا
ود يا بتلحـق يـا مـا    گود ارگار: يقولون

  .بتلحق
الحقين احكي يل احكـي  ]: ومن أغانيهم[

  .يل
  
  

حتريف اإلالحة : الحتٓو تعبان: يقولون :ةالالٔح      
  . مصدر أالح): العربية(

أكل لو فرمة الحة، حتريـف  : يقولون :ةالالٔح      
  .الراحة: انظر  .راحة احللقوم: الراحة

الالحـاي والالحايـة،   : ومفردها عنـدهم 
  .الالحة النصارىوغالبًا حيرف الراحة إىل 
  .الالحة والالحايات: ومجعها عندهم

دخلوا تـنني علـى   : ومن حوادث االحتيال
هاملولد ! واهللا يا خّيو: وحدة، وصاروا يقولوا لبعضن

إللي حضرناه بشرح الصـدر، خـدي هالالحـاي    
قسم إلك وقسم إيل وقسـم  : وقسميها ْتلت أقسام

 ااءللست، وكانوا هّيئوا من قبل راحاي يف أحد أجز
ُمَرقّّّد، وملا أكلتا الست حاًال انطرحت، وهـدوليك  

  . بوا البيت
ليخٓو، ال يستعملون منـها إال  : يقولون :ٔالخ      

  . ضربه: ٕخْستضربه، من الكردّية من ۤال: مر مبعىناأل
: اسم املرفأ السوري، من امسها العريب :الالدقيّۤة      
  .الالذقّية

ٓوس األول من سنة أسس الالذقية وبناها سلٓوق
م، ومساهـا باسـم اإللـه    .ق٢٨٠حىت سنة  ٣١٢

  .الوديق
كانت «: تقول» املوسوعة امليسرة«على أن 

  .»مدينة فينيقية، وازدهرت حتت حكم الرومان
  .الالدقاين: ويقولون يف النسبة إليها
  .اللوادقة :ومجعوا الالدقاين على

واشتهرت بتنباكها، لذا اختذا مصلحة التبغ 
  .ًا مهمًامركز
الذ : عربيـة : هالولد بلوذ فيين: يقولون :الذ      
التجأ إليهم، وداناهم، وعـاذ ـم، وهـم    : بالقوم

  . انتسب إليهم: يستعملوا مبعىن



٤٥٨ 
 

: لوذ هاملسألة بفكرك، يريـدون : يقولون :الذ      
  . املتقدمة» الذ«جماز من : عاجلها وافتكر فيها
   .للمطاوعة» انالذ« :وبنوا منها

: عربية: الَزمو وما بقى يفارقو :يقولون :الَزم      
  .ق به ومل يفارقهتعّل: الزمه

–انظرهـا   -املـالزم  : واستمدت التركيـة 

  .االلتزام: املالزمة، وملتزملك: مالزمت
  . التزم: ومطاوعه العريب

  . انظرها وألزم واستلزم واللزمة ولزم

الفاعل من  مسا: من الالِزم: من العربية :الالۤزم      
  .انظر لزم  .َلِزم

  .اللوازم: ومجعوا الالزم على
  .الالزم ألزم :يقولون

  .ِالزم ولواِزم: واستمدت التركية واألوردية
  .ومن مصاحل الدولة مصلحة اللوازم

  .فالن خاطرو الزم: يقولون
 هاإلنسان الزم ينطـر قفـا  ]: من حكمهم[

  ). عليه أال يترك جماًال لكالم الناس: يريدون(
التركيـة،   من مصـطلح املوسـيقا   :الالْزۤمة      

استمدا من العربية، وعادت العربية فاستمدا منها 
القطعة من حلن العزف أو النشيد تعاد نفسها : مبعىن

 حن يف غريها، فهي على غرار عودةبعد أن ميضي الل
  .الشعر العريب إىل القافية
  .الالزمات: ومجعوها على

الالَزَوْرد، والالْزَوْرد عن : من العربية :الالْزَوْرد      
واألفغان  حجر كرمي جببال أرمينية: الَزورد: الفارسية

  .وإيران وسيربيا وشيلي
  

  
  
  
  

واستعمل . احلجر األرمين: وقد تسميه العربية
  .قدميًا يف الزينة، كما استعمل يف األصباغ

ولونه أزرق غامق، وأجوده الصايف الشّفاف 
وينسـبون اللـون   . مرة أو اخلضرةالضارب إىل احل

يشـمق الزوردي وشاشـّية   : األزرق إليه فيقولون
  .لون مساوي: كما يقولون. الزوردية

اللون : يگالجورد والجوردرن: ويف التركية
  .السماوي
  .٧٤٠ص ٦س: انظر املقتطف

أطلقها احملدثون على اجلهاز الذي  :الالسلكي      
  .ون سلكيرسل أو يتلقى املوجات الراديوية د

اهلندسـة الالسـلكية، واملهنـدس    : وقالوا
  .الالسلكي

تـارخ اآللـة والتصـنيع    «وجاء يف كتاب 
بعد احـتالهلم   ننصب الفرنسيو«: ٤٥ص» وتطوراا

 لسوريا يف حلب عمودًا يف حي السـليمانية عـام  
لتأمني املخابرات بينهم وبني ديرالـزور  ... ١٩٢١

الـذي   لذلك مسي املوضع... وتل أبيض والقامشلي
  .»بالتلفون اهلوائي: وضع فيه الالسلكي يف حلب

غالبه يف الكالم : السنه مالسنة: عربية :الَسن      
  .أو اجلدال

  . ْتالسنوا للمطاوعة: وبنوا منها
الش اللقمة بتّمو، والش طحني : يقولون :الش      

: ٓلش: حرك الشيء، من السريانية: العجني، يريدون
  .َجَبَل: عجن، وَلش
  .مضغها: يدانيها يف العربية الك اللقمةو
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الكـه  : الَث الشيء: كما يدانيها يف العربية
  . يف فيه

أداره : الج الشـيءَ : ربيةكما يدانيها يف الع
  .يف فيه

ذاقـه،  : الس الشيَء :كما يدانيها يف العربية
  .أداره بلسانه: ويف فمه

  . انالش للمطاوعة: وبنوا من الش
  .وزّتو يف األرضالشو ]: ازاممن جم[ 

  . ليَّش والتاش: انظر

  .من الالشيء العربية :الالش      
املـاش أحسـن مـالالش    ]: من كمام[

» لو«زرعنا ). اخلبز املتخذ من حب املاش: يريدون(
 غريك من ْجراَبك شّل ارقاع من ْجرابك. ٕطۤلع الش

  .ببالش الش. الش
العدم، ره إىل صّي: الشى الشيَء: عربية :الَشى      

  .أفناه
  .تالشى، وهم سّكنوا التاء :ومطاوعه العريب

  .انظرها
  .١١٨ص ١٩س: انظر جملة امع العلمي العريب

من اصطالح القطر احلديدية والبواخر،  :ْشٔقةٔال      
، ويف الفرنسـية  LASCIA: من التركية عن اإليطالية

  . ترك: LACHER: فعل
الشه أو َلش : سيةمن التركية عن الفار :الالۤشة      

أطلقوها على جثة امليت مـن  : الشيء: عن العربية
  .احليوان واإلنسان، وحطام كل شيء

  .الالشات: ومجعوها على
: يفـدح الشـتو  ]: من دعاءهم على فالن[

حتريف يفضح، يدعو عليه أن ميوت وال تدفن جثتـه  
  . فتفسد وتننت

  : عم حبّر وبلوص، والۤصت معو: يقولون :صٔال      
  
  
  
  

  .طخهل) العربية. (ريف الث ثوبه بالطنيحت
وكذا   –انظرها  –التاص للمطاوعة : وبنوا منه

  .انظرها  .انالص
  . انظرها  .صلّوص وتلّو: وبنوا منه

عـم بلـوط يف السـقاقات،    : يقولون :طٔال      
جماز من الط بالشـيء  : يتجول دون عمل: يريدون

  .نه بهطّي: باحلوض لصق به، والطَني): العربية(
   .التاط للمطاوعة وْتلّوط: وبنوا منه

يف النهار بلوط ويف الليـل  ]: من كمام[ 
  ). يتومهون أم يسجعون(حبرق زيوت 

  . أالَن له القول: الطفه: عربية :ٔطفٔال      
. َتالطفوا، وهم سّكنوا التاء: ومطاوعه العريب

  . مالطفت: واستمدت التركية
  .لطمه: طمهال: عربية :ٔطمٔال      

َتالطموا، وهـم سـّكنوا   : ومطاوعه العريب
  .التاء

: الطه عـن اإليطاليـة  : من التركية :*ٔطةالٔال      
LATTA :   اللوح اخلشيب الغليظ، تتخذ منـه جنـارة

  .البيوت وغريها
يفرم عليه القّصـاب   اللوح اخلشيب: والالطة
  . بن ممايتاللحم، ذكره ا

  .الالطات :ومجعوها على
  .من شجر التوت ويتخذوا

  .خشبة ُيسقف ا: الالطة: »الرائد«ويف 
  .واقف يل متل الالطة]: من تشبيهام[

                                                
  .الته: وقد يقولون - *
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شيخنا البس الطه، وملا بدو : يقولون :ٔطةالٔال      
يروح على املستراح بدعبال مـن ورا وبـدّخال يف   

  .اجلّبة الطويلة: الطه: من التركية: بعضا
  .ومجعوها على الالطات

       مصطلح كنسي، بنوها مـن لطـى    :ةالالطۤي      

وأطلقوها على النسيج األسود الرقيق جيعله  –انظرها  –
  .رجل الدين فوق قلنسوته
  . الالطيات :ومجعوها على

 :ويف العربية. لعب معه: العبه: عربية :الٔعب      
  .وهم سّكنوا التاء. تالعب مبعىن لعب
  . عم بتالعب علّي: يقولون

اسم الفاعل املؤنث، بنوه : تةمن الالِف :ةالالْفۤت      
صرف وجهه إليـه،  : من التفت أو تلّفت إىل الشيء

 –انظرهـا   –أطلقوها حديثًا على ما يسمى باآلرٔمـة  
أو لوحة فيها اسـم صـاحب   . حتمل يف املظاهرات

  .احملل
بنوه من لفَت، ألن معىن لفت وجهه : مل نقل

صرفه، ومل  :أراه على غري جهته، وعن رأيه: عن كذا
جيئ يف العربية لفت نظره إىل كذا، وهم بنوها ـذا  

  .املعىن األخري املتوهم
  . سّكنوا فيها عينها: ومجعوها على الالْفتات

يا ْوۤليـدات  «: ينادي منادي الضائع :الالفات      
يامن شاف لنا ! يا ْمرّدين األمانات والالفات! احلالل

ـ  ضـايع،   ريجحش أمحر جحش أمحر من عبكرا بّك
واللي يرّدو يرّد اهللا أمانتو، واحللوان جميدي ونـص،  

  .»واألجر والثواب عند اهللا
: »اللـهفات «كلمة » الالفات« بـحيرفون 

  .مجع اللهف مبعىن احلزن والتحسُّر
  
  
  
  
  

ما بليق مبقام عۤيلتـك الكرميـة   : يقولون :قٔال      
الق الشـيُء  : تاكل وأنته ماشي يف الدرب، عربيـة 

  .ناسبه :...ياقة وِل الشيَء
: واستمدت التركية واألورديـة والفارسـية  

  .حتريف الِلياقة: الِئق أو الِيق أو لياقت
  ]:من أغانيهم[

  هداين خامت أملاس    أول عشرة حمبويب           
  هادا حظي ومطلويب          وهادا الاليق بني الناس 

  . ع املعاليقاملابليق بفقّۤ]: من أمثاهلم[ 
صادفه : الَقى ِلقاء ومالقاة الرجَل: عربية :الٔقى      
  .وقابله

يقولون . َتالَقى، وهم سّكنوا التاء: ومطاوعه
  .متل مَا وّدعت تالقي: ألهل املسافر أو ملن يوّده

منحّطك بصـدر البيـت   ]: من كمام[
  . منالقيك بالعتبة

إذا ضّبۤبت عشيّۤة القـي لـك   ]: من أمثاهلم[
. ا ضّببت باكر خود عصايَتك وسافرْمغارة دفّية وإذ

ال قـي يل وال  . فّرق البحر سواقي بتطلع ما بتالقي
وين ما راح احلـزين بالقـي   . )أو القيين(تطعميين 
  .جنازة
  .انظرها  .نوا على فاَعَل من لقشب :القش      

  .ْتالقشوا للمطاوعة: وبنوا منها
» هز القحـوف «ووردت القش يف كتاب 

   .١٣ص
بنوا على فاعول من لقـط الشـيَء    :طالالقو      

أخذه من األرض، وأطلقوها علـى مـن   ): العربية(
  .يلقط من األرض السنابل املتناثرة وقت احلصاد

جعلوها على وزن فاعول لتواكب احلاصود 
  .والراجود
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أطلقوها على اخلرقة تسـّد جمـرى    :الالقوۤمة      
  .القناية أو تسّد جمرى احلنكّۤة يف احلّمام

): العربية(ها على فاعولة من لَقم الشيَء بنو
  . سّد فمه

  .الالقومات :ومجعوها على
د ميزرمهـا  عقه ترى يف متوقّيم احلّمام وقّيم

سيخني يف حلقة أحدمها لدفع الالقومـة إىل داخـل   
  .احلنّكة، والثاين ذا عكفة جتّر به الالقومة

وللفاقوسة اليت يلعب ا األوالد القومة مـن  
خشيب هلا فتحدث صـوتًا حيلـو    مبدّك القّنب تدفع
  .لألوالد مساعه
  .الالقومات: واجلمع

مـزيج مـن   : لٓوكٓون: من التركية :الالقوۤمة      
  .الكلس والزيت والقطن يسّد به ثقوب أنابيب املاء

مضغها أهـون  : الك اللقمة يلوكها َلْوكًا :الك      
  .هأداره وعّض: املضغ وأدارها يف فمه، الفرُس اللجام
  .الَلَوكان: وهم قالوا يف مصدرها أيضًا

  .انالك للمطاوعة: وهم بنوا منها
لكم أحـدمها  : الَكَم فالن فالنًا: عربية :الَكم      

  . ضربه باليد جمموعة األصابع: اآلخر، أي
َتالكما، وهـم سـّكنوا   : ومطاوعها العريب

  .التاء
ووضع املالكمة فارس شدياق للتباري بقوة 

  .ن الضرب فيها بقّفاز جلديلكم اليد يكو
ذف ألفها وجوبـًا  ن حبلِك: من العربية :الۤكن      

حرف : ه يف اللفظ لكثرة استعماهلايف الرسم مع بقائ
  .استدراك وعطف

  
  
  
  
  
  

  .وتقرن بالواو
   ؟الكۤين إش بّدك تعطيين: وقد يطيلون إمالتها

واستمدت لكن العربيـة اللغـة التركيـة    
  . والفارسية واألوردية

لكّن حبذف ألفها وجوبـًا  : من العربية :الكنَّ      
حرف : ه يف اللفظ لكثرة استعماهلائيف الرسم مع بقا

  .استدراك
ٕالكّني، الكّنا، الكنَّك، الكۤنك، : ويصرفوا

  .الكْنكن، الكّنو، الكّنا، الكّنن
ـ  : وقد يقولون ك، الكّنيين، الكّنينـا، الكنّۤ

كنّيـا، الكنـّين،   الكّنيكي، الكّنيكن، الكّنيـه، ال 
  . فيزيدون الياء بعدها

إال مع الضمري فـال  » الكّن«واليستعملون 
  . تدخل امسًا مظهرًا وال مبهمًا

اسم مملوك سـيف الدولـة احلمـداين     :لؤلؤ      
حكم حلب ست سنني بعـد  : والوصّي على أوالده

  . موت سيف الدولة حتت سيادة الفاطميني
ْومًا وَمالمًا ومالمة  يف المه يلومه َل: عربية :الم      

  .عذله: كذا وعلى كذا
  .مانَوالَل: وقالوا يف مصدره أيضًا

  .انالم للمطاوعة: وبنوا منه
فالن ُمالم : يقولون]: ومن عثرات أقالمهم[

  .َملوم: خطأ، صوابه: على ما عمل
  ]:من أغانيهم[

  .حبايب ال تلوموين الفرقة مّرة
: مصدر َلُؤم فـالن  :الُلؤم: من العربية :الٕلؤم      

   .الآلمة: انظر. كان دّين األصل، مهينًا، شحيح النفس
  .انألم مّنو للمطاوعة: وبنوا منه
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قد يزيدون يف سرد حروف اهلجاء  :الالم أۤلف      
قبل الياء مراعاة أن األلف اللينـة غـري   » الم الف«

غري اهلمزة اليت سردت يف أوهلا، وأا : اليابسة، أعين
ها بـالم  روتلفظ مّدًا إال بعد حرف صدال  ملا كانت

املخطوط عاجلها على أوىف » األلف«، وكتابنا »أل«
  .ما ميكن
 –انظرها  –قوها على لّفة السّنانة أطل :الالم أۤلف      

ألا ذات خطني من األغباين يتقاطعان يف مقدمـة  
الطربوش فيشكالن بتقاطعهما زاوية تشـبه رسـم   

  .»ال«
  . ٔالٔمه: الفارسية مست اللّفةويلفت النظر أن 

: املسألة ما فّيـا الم جـيم  : يقولون :الم جيم      
على أا اصـطالح  » الدراري الالمعات«ذكرها يف 

  .»ال جيوز«تركي يرمز إىل معىن 
: الندو عـن الفرنسـية  : من التركية :ندٓوالٔال      

LANDAU العربة أو العجلة علـى  : عن األملانية مبعىن
  .هلا نافذتان زجاجيتان شكل غرفة

شبه : مبعىن» اَملحارة«وضع هلا جرجس ّمهام 
  .اهلودج
من مفـردات النصـارى، مـن     :الالهوت      

  .اإلهلي: ۤإلّٓهوتٓا مبعىن: السريانية
وعلم الالهوت يقابله عند اإلسـالم علـم   

  . التوحيد
  .الالهويت: ويقولون يف النسبة إليه

ـ : لغة عربانيـة : قال الواحدي : ون هللايقول
ناسوت، وتكلمت بـه العـرب   : الهوت ولإلنسان

  .قدميًا
ليست عربانية بـل سـريانية، مث ال    :ونقول

  .الهوت، بل نسبة هللا: يقولون هللا
  .واستمدا التركية

  
  
  

  . أطلقتها العربية على العقل الباطن :الالوعي      
اللونـدا،  أو ونده أو الالوندا أو الّل :الٔلأوْنٔده      
عطـر  : ضهم يرسم الدال ضادًا، وبعضهم طـاء وبع

، LAVANDE: يستخرج من الزهر املسمى بالفرنسـية 
  . اُخلزامى أو السُنُبل أو الناردين: املسمى بالعربية

: أو أصلها –انظرها  –» ليش«لغة هلم يف  :َلأۤيش      
  . إىل أي شيء؟ ألن المها مفتوحة

ر القرآن، مطلع سورة من سَو :إليالِف ُقَرْيٍش      
يعتقدون أن تالوة هذه السورة على طعام الدعوات 

  . يطرح الربكة فيه، فال خيجلون جتاه املدعّوين
  .الصفة املشبهة من لؤم: عربية :الّلئيم      
  .اللؤم: انظر

اللئـام واللؤمـاء، وهـم رّدوا يف    : واجلمع
  . وقصروها» اللؤماء«

لمبة ولّب بّبور ت النار ولّبت اللبّۤ: يقولون :َلبَّ      
اشتعل دون ): العربية(ب حتريف َهل: النار ولّب البيت

  .دخان
  .ةاللبّۤ: وقالوا يف اسم املرة منه

  .انلّب للمطاوعة :وبنوا منها
  .انظرها  .لبلب مبعناها: وبنوا منها

التهب تنباك : َلّب الَنَفس، يريدون: ويقولون
  . النركيلة

  .ب عقلوملا مسع هاخلرب ل]: من استعارام[
متل خشـب الـٕدلب ال   ]: من تشبيهام[

  . بشتعل وال بلّب
شـيء،   خالص كل :ّبالُل: من العربية :الٕلّب      

  .مثرته اليت يف داخله: والعقل، ولّب اجلوز وحنوه
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  ...األلباب و: واجلمع
لّب الباجنان ولّب الكوسا ولـّب  : وهم قالوا
  .العّجور وحنوها

  .انظرها  .وباللبل: وهم قالوا يف اللب

  .ۤلبٓا: واللّب يف السريانية
  .ۤلب: ويف العربانية

  .ۤلّبو: ويف األثورية البابلية
ه اجلزيـرة العربيـة   ويف هلجات جنويب شـب 

  .ۤلب: واحلبشة
يا : يريدون(يالّب أحشائي ]: من توريام[ 

  !). سلحي 
أن من أكل لّب البصلة وطرح ]: ويعتقدون[

  . ما سواه مات أبوه وأمه
أول اللـنب يف  ): العربيـة (حتريف الِلبأ  :الٕلبۤا      

أول حليب إثر وضع الشاة أو املاعز : أو قلالنتاج، 
  .أو البقر

وحيشون باللبا الكنافة والقطايف وصرة اخلامن 
  .والشعيبّيات والشلّكات املغرقة

  .أن حيّلى وقد يكتفون بغمس اخلبز به بعد
  .٩٧٥ص ١٠الد: انظر جملة الكتاب

ما شااهللا صار وّچ إبنـك  ]: ن تشبيهامم[
كما كـان ال   –أبيض : املرضان لبا ونبيت، يريدون

  ). وهو تعبري مجيل(وأمحر  –أصفر 
: أجاب استغاثته، قـال لـه  : لبَّاه: عربية :َلبَّى      

  .لّبيك، أي تلبية بعد تلبية
  . ْتلّبى للمطاوعة: وبنوا منه

الرز يطـبخ  : الپه: كيةأو اللّبة، من التر :أللبّٔا      
  .كثريًا ويظل فيه ميوعة

  . يصف األطباء أن يتناوله بعض املرضى
  الصوف املتلبد ،وهم : اللَبد: من العربية :الٕلّباد      

  
  

استعملوها يف البسط املتخذة منه، وكذا يف مشـلح  
  .عي التركي أو الكردياالر

  .لبۤابيد: اللبابيد ويلفظوا: ومجعوه على
  .ْلبۤابيدي: انعها وبائعهاومسوا ص

  .وبيت اللبابيدي يف حلب
  .لبابيدّية: ومجعوا لبابيدي على

  .وقل يوم فرش األرض باللّباد واحلصر
  .انظر قاموس الصناعات الشامّية

  .اللّبادة: وقالوا يف واحد اللّباد
  .لّبادات ولبابيد: ومجعوها على

  .لَبد: واسم اللّباد بالعربية
  .قبعة يسموا اللّبادة ويتخذون من اللّباد

ولكل طريقة من طرايق املشايخ لّبـادة ذات  
شكل خاص يلبسها أرباا يف أذكارهم، ومنها كاله 

  .الدراويش
  . عمل اللبد: ٤٦٢ص ٧س: انظر املقتطف

اسم كتاب ومهي ال وجود له،  :ْكتاب اللّباد      
  . يريدون به جمموعة اعتقادات النساء اخلرافّية

سفرًا ضخمًا مث احتـرق   كان هويزعمون أن
وبقي منه صفحة واحدة سطت عليه األرضة، بقـي  

  .منها جزء ما يف صدور النسوان
وذات يوم سخر واستهزأ بكتاب اللّباد فقيه 

: فأجابتـه امـرأة   ،حلب األكرب الشيخ حممد الزرقا
ب وحننه ما لكتجال عندكن مّيات مارأنتو ال! شيخي

  .يهعّنا غري واحد، ضاقت عينكن عل
  : ويف تسميته كتاب اللّباد مذهبان

هذا البساط الذي كـان  : مسي باللّباد -ً ١
يتخذ من الصوف املتلبد يفرش فوق احلصر فتعشش 
فيه الرباغيث، وهو من تسمية الرجال الذين يرون أن 

  .تلسع العقول: اعتقادات النساء كالرباغيث
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أن اللّباد جيلس عليه، فأستاه اجلالسـني   -ً ٢
لسات الصقة به، وعليه يريـدون أن النسـاء   واجلا

  .يشحرن من أستاههن أوهامًا وخرافات
وموسوعتنا حافلة ذه اخلرافـات موزعـة   

  .حسب الكلمات
وال يظن القارئ أننا حنـن وحـدنا لـدينا    
خرافات، فكل أمم األرض لديها منه حىت اللندنيات 

 . والباريسيات
س الـرأس  أطلقوها على ضرب من لبا :ةاللّباۤد      

تتخذ من اللّباد وتعلق هي وأنواع القبعات والعرقيات 
  .على بعض جدران سوق العّطارين تعرض للبيع

الباس، مـن  : ويلفظوا لدى التعريف :اللۤباس      
  . كل ما يلبس، وهم أطلقوها على السروال: العربية

  .البۤاسات: وهم مجعوه على
ولباس النسوان تزين أكمام رجليـه غالبـًا   

  .بالتنتنة وغريها
وكل الباسات هلا دكك يدخلوا باملدّك يف 

  .بيت الدّكة
  .أما اليوم فال

  .وكانت الدّكة يطرزا النساء وتتدّلى
ويبيع دكك الرجال العّقـادون يف سـوق   

  . العّقادين
  .لبۤاۤسة :والنصارى يسمون السروال

القيسي ولو بعت  ا باكل إالم]: من أمثاهلم[
  ).انظرها  .العنب القيسي: يريدون(لباسي 

البحكي حكاية يف النـهار  ]: هممن اعتقاد[
  . بضّيع لباسو يف احلّمام

البـاس مـالو ودكتـو    ]: من كمـام [ 
  فالن أطهر . دّكة مشّغلة علىْ لباس خام. بأربطعش
  

  

طقطقـي  تأحسن ماتشتري فستق و. من سرج لباس
جريانك روحي اشتري لك شقفة لبـاس واسـتري   

  .سيقانك
فالن لباسو مّية وتنني وتالتني ]: ن كنايتهمم[

  ). يريدون أنه غاوي(تنية 
  .الباس املتقدمة: انظر :الۤباۤسة      
أطلقوها على ضرب من الزهر  :الۤباۤسة العروس      
  .الربي
ظـرف  : صدر َلَبق وَلبُُق مبعىنم: عربية :اللباقة      
  .اللبق: انظر  .وحذق

عّلم اللباقة والفقـر  نة بتگنالز]: من أمثاهلم[
  . بعلم العجاقة

اللنب املخثر، وأطلقوها على  منبنوها  :الَلبَّان      
  .صانعه وبائعه

  . اللّبانني واللّبانة: ومجعوها على
شجر ): دون تشديد(الُلبان : من العربية :الُلبان      

حرجي ينبت يف املناطق االستوائية يف اهلنـد، مـن   
من ساقه باحلز عصـارة   فصيلة البطميات، يستخرج
الُلبان، الُكنُدر، وهـذه  : راتنجية تشبه العسل تسمى

  .العصارة سريعة اجلفاف تتخذ خبورًا
  .وتباع يف حلب بسوق العّطارين

ـ : َلبونٓتا، ويف الكلدانية: ويف السريانية ا ْلبوْنَت
  ). ، فتلفظ ْلبوتاحتذف نوا لفظًا(

صرصعو،  لبخٓو صواب عراسٓو: يقولون :َلٔبخ      
  .ضربه: لبخه: عربية

  .انلبخ للمطاوعة :وبنوا منه
  . لطمه: ملخه: ويدانيه يف العربية

  وصف لو احلكيم لبخة بزر : يقولون :اللْبٔخة      
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) وتلفظ الكـاف خـاء  (َلَبك : كتان، من السريانية
تالحم، تالصق، أمسـك بالشـيء، وهـم    : مبعىن

صب على عمث تاستعملوها مبعىن املادة تغلى على النار 
اجللد اَملؤوف إلحداث يج مضاد فيـه، فينفجـر   

  .وخترج منه املادة الفاسدة
  .اللْبخات: ومجعوا اللبخة على

، وهـو  )العربيـة (وحِسبها بعضهم الِكمادة 
واهم، ألن الِكمادة اخلرقة تسخن وتوضـع علـى   

  .املكان املوجوع يف اجلسد
ل مت: جتيه الرزّية شقد َثقيل]: من تشبيهام[

اللبخة عالقلب، أو لبخة عالقلب، يريدون أنه كريه 
  . يلتصق فال يفارق

  . احلذاء له رّباطات: الپچني: تركية :الَلپچني      
َلَبد يف : لبد يف أرضو، من العربية: يقولون :ٕلۤبد      

  . لزق به: أقام فيه، بالشيء: املكان وَلِبد به
ـ : وتصرف مع الضمري دت، ْلٕبْدت، ْلبْدنا، ْلب

  . ْلبديت، ْلبدتو، لبد، لْبدت، لْبدوا
ّلـه باملـاء   نفشه وب: لّبد الصوف: عربية :َلبَّد      

وضغط عليه ضغطًا متداركًا بعد أن حزمـه حـىت   
  .لصق بعضه ببعض: يتماسك، والشيُء

  .ْلَبد، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
َتلّبد، وهم سـّكنوا  : ربيةومطاوع لّبد يف الع

  .التاء
  .الليربا: انظر :الِلْبرا      
  .ما ُيلَبس: الُلبس والِلباس: من العربية :ْبسالٕل      

ويف . األلْبۤسـة : األلبَسة، وهم قالوا: واجلمع
ْلَبـاش  : ْلبٓاشٓا وَلبوشـٓا، ويف الكلدانيـة  : السريانية
  . وَلبوَشا

  
  
  
  
  

  .ْلۤبش: ويف العربية
  .LUBUSAU: ويف األثورية

الولد لبسو خسـارة وأكلـو    ]:من أمثاهلم[
ال يستفيد أهله من لبسه، أما أكلـه  : يريدون(جتارة 

يا البس األبـيض يف  ). فيقويه ويستفيدون مما يعمل
إما أن يكـون  : يريدون(ي يا من فقر الشتا يا من غۤن

غنيًا وحتت لباسه األبيض ثياب صوفية تدفئه، وإمـا  
  ).الثياب شتوية ظاهرية عنده فيلبس ثياب الصيف

  .اللباس: ٤٦٥ص ٢٤س: انظر املقتطف
  . ١٥٨ص: »حمافظة حلب«وانظر كتاب 

استتر به، : َلِبس الثوَب ُلبسًا: من العربية :ٕلۤبس      
أدخل جسده فيه : ولعل من الصواب أن يقال: نقول

  .إذ قد ال يستتر به
  .ْلۤبش: ويف السريانية
  .ْلبش: ويف العربية

  .لبش: ويف اآلشورية البابلية
َلـَبس  : هلجات جنويب العرب واحلبشة ويف

  ).بالسني املهملة(
  .انلبس وتلّبس للمطاوعة: وبنوا من لبس

ـ : »وثائق تارخيية عن حلب«يف  : ٣٩ص ١جـ

 ١٦٨٣قنصل فرنسا يف حلب سنة : »لوران دارفيو«
ن السراويل الطوال النساء يلبس«: صف املرأة احللبيةي

ـ   لي، كالرجال، وفوقها القميص من القمـاش املوص
وحيتذين بأرجلهن جبزمات مـن اجللـد األصـفر،    
ويلتحفن مبلحفة من اللحاف األبيض مـن الـرأس   
للقدم، وحيجنب وجوههن بالربقع األسود الشـّفاف  

  .»فريين وال ُيَرى وجههن
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إذا لبس قبقـاب  احلفيان ]: من كمام[ 
مو كل من لبس قميص فرجنـي  . بشوف حالو ٕعلي

ولبسيت كّتانا ونسييت طّر ! اكربيت يا نان. صار أفندي
لو لبسيت سـوق الدهشـة   . من خانه إىل خانه افاحل

. من ورا احلفيانني بدو يلبس صـرماي . مالك جة
وتساوى  أمسى املسا. لبابوج بإجريها العوجت البۤس

النسا واللي عندو ملّبسة ميصمصـا واللـي عنـدو    
  . أش بّدك تلبس عالعيد ؟. كرشاية يلبسا

 ]فّصل أنت أنـا  متل ما بت]: ممن استعارا
ستعارة على لفظ يـدانيها يف  وسادت هذه اال(بلبس 

شيخنا يف الـذكر لبسـو   ). سوريا ولبنان والعراق
  . احلال

  ]:من أغانيهم[ 
  ! يا البسة األبيض على التّفاحي

  عند احلليوه راحِت األرواِح                          
ملايصّدك النار فاكهة الشتا وا]: من أمثاهلم[ 

يصطلي واجلوخ لبس اإلمارة واملا يصّدك يشـتري  
وب أمـري  إذا ضربت اضر). يظنون أم يسجعون(

حنبست اوإذا ): وقد يزيدون(لبست الباس حرير  وإذا
البـاس بابوجـة املسـعد    . احنبس على شي كـبري 

اللي معو مال بلبس من قماش اهلند واملا معـو  .تسعد
  .أش ما حضر بسد: مال بقول
البلبس شي وما بسّمي عليه ]: همعتقادمن ا[

البلبس توب على قفاه ما . بالرمحان بلبسو الشيطان
البلبس توب جديد بعد احلّمام بنهرا . بأثر فيه السحر

إذا طلع جبسد الولد حبوب الزم علـى أّمـو   . قوام
لو ياها طوق وتلبسو  لو شوية قضامة وتساويل تنش

  . ياها يف رقبتو
لى فّعل من لبس الثوَب للتعدي إىل بنوا ع :َلّبس      

: ألبس فالنًا الثوب: مفعولني، والعربية تقول يف هذا
  .جعله يلبسه
  
  

  .كل صاية بتلّبس واحد: ويقولون
  .املاشطة لّبست العروس: ويقولون
لّبس القزاز دهب وعرضو بسوق : ويقولون

  .الباطية وصار فرجة
  .ْملّبس اجلوز وْملّبس الفستق: ويقولون

اهللا يلبسك العافيـة أو  ]: عائهم لفالنمن د[
  . توب العافية
 بـروك لّبس األمسر أمحـر و ]: من أمثاهلم[ 

. ك عليه ولّبس األسود أبيض وتعا تفرج عليـه ااضح
  .لّبس املكنسة بتصري ست النسا

. َهّم بنت حّوا تلّبسا وتغاوّيا]: من كمام[
 هالرجال حبياة مرتو ما لّبسا جّبة وملا ماتت بـىن ال 

  .قّبة اقرب على
كل ما يلـبس،  : ْلبوشٓا: من السريانية :الَلَبش      

وهم استعملوها يف كل ما حيويه البيت ما خال الذي 
  .املطبخبيلوذ 

  .ومجعوها على األلباش
  .اللَبش أيضًا: وحضرموت تقول فيها

ا السعر ما بتلبش ، رمساال : يقول البّياع :ٕلۤبش      
مبعىن لبس، يريـدون   لسريانية،بش اجماز من ل: أكتر

  .أن الثمن لبس البضاعة وغّطى تكاليفها 
: خالص آجارو ولّبش، يريدون: يقولون :َلبَّش      

: مبعىن –انظرها  –بنوها من الَلَبش . انتهى إجياره وانتقل
  .نقل لبشه

والشيخ أمحد رضا يرى أن لّبش حمرف مـن  
  .أخذه أخالطًا: مبعىن) العربية(أّبشه 

إذا سألوك عن حّبش قـول  ]: كمام من[
  .لّبش: لن



٤٦٧ 
 

ضرب به األرض : لبط به األرَض: عربية :ٔلٔبط      
  .ضربت بقوائمها: وصرعه، والدابُة

  .انلبط للمطاوعة: وبنوا منها
رفع احلمار أو احلصـان  : ْلٔبط: ويف السريانية

  . رجليه بشّدة
  .تقدمةبنوا على فّعل للمبالغة يف لبط امل :ٔلبّٔط      

شباط إن شّبط وإن لّبط وإن ]: من أمثاهلم[
  . خّبط رحية الصيف فيه

هاد أمسو ياسني ولبقو طّزونة، : يقولون :اللّْٕبق      
  .انظرها  ).العربية(حتريف اللقب 

  .البوقة والبوقات :ومجعوا اللبق على
الست عّيوش شغلتا تطـالع لبوقـا   : يقولون

  . ص راسارقأم براطيم واللي عينا ب: للناس
إش مـا   –ماشاء اهللا  –بنتك : يقولون :ٕلۤبق      

َلِبق ولُبق الثوُب وحنـوه  : لبست بلَبق ال، من العربية
  .الق به: بفالن

  . لبق لو: وهم يعّدونه بالالم
  ]:من أغانيهم[ 

  !.بلبقلك شك األملاز آه يا عيين 
بلبـق لكرمبـٓو خـوامت    ]: من كمـام [
مرجوحة وألبـو بـريص    بلبق للشوحة. بأصابيعو
بلبق علـى بـردو   . بلبق للزحلفة قبقاب. خالخيل

بلبق لزنبق يتبنبق . وجوعو العصاي تكّسرلو ضلوعو
  . شبقلو أش ما لبس بلبقلو). زنبق اسم خادم(

اللـّين  : اللِبـق واللبيـق  : من العربية :اللّٕۤبق      
  .األخالق، اللطيف، الظريف
  .الّلْبقة: وهم يقولون يف مؤنثه

  
  
  
  
  

 –انظرها  –من اللبق احملرفة عن اللقب بنوها  :َلّبق      
  . جعل له لقبًا: بنوها فعًال مبعىن

هالكمام الطوال هلـا لبـدوي   : يقولون :َلَبك      
): العربية(َلَبۤكة، مل جند هلا أصًال، ولعلها حتريف ربقه 

يف حبـل، أو حتريـف ربكـه    : شّده يف ربـق أي 
لوحل، أو هي جماز من وقـع يف  ألقاه يف ا): العربية(

  .اختالط وَلْبس: أي) العربية(لبكة 
  . انلبك: التبك للمطاوعة، وكذا: وبنوا منها

أو  –انظرها  –مبالغة هلم يف َلَبك املتقدمة  :َلبَّك      
  .خلطه: َلبَّك الشيء: عربية

  . لّبكين وصرت ْملّبك: يقولون
  .انظرها  .مصدر لبك :الَلَبۤكة      

البزورنا حبّل الربكة والبنجقنا ]: أمثاهلممن [
  .خبّفف لبكة

  .نبت يلتوي على الشجر: عربية :اللْبالب      
لبالبة يف بسـتان  : قالوا]: من أدم الرمزي[

الچالق تعربشت على شجرة جوز وقـوام كـربت   
وانتعشت وصارت بأزهارا فرجة، ولكن ملـا أجـا   

ـ    وا الصفاِري دبلت وهّر ورقا ويبسـت وأجـا اهل
تريي البنتشي قـوام مبـوت   : وكنسا، قالت اجلوزة

  . قوام
لبلبت النار بنوا على فعفع من : يقولون :َلْبَلب      
  .انظرها  .لّب

  .بنوا على فعفوع من ُلّب الشيء :اللبلوب      
  . انظرها

أكل لبلوب اخلّسة وكـّب اللـي   : ويقولون
  . قبلو

  .اللباليب: على ومجعوه



٤٦٨ 
 

سائل أبيض خيرج مـن أثـداء   : بيةعر :الَلَبن      
  .احليوان لريضعه وليدها

فعيل مبعىن مفعول، : وهم مسوا هذا باحلليب
مث أطلقوا اللنب على خمّمره املخّثر بإضافة شيء مـن  

  .هذا املخّثر إليه وعرضه على النار
  .واشتهرت تركية والبلقان بلبنها

ووجود معّمرين يف تركية ويف البلقان يعـزو  
كما اشتهر عندنا . ل فيه ألكل اللنب هذاالعلم الفض

  .اللنب الكردي ولنب الباب
وأرناووط إستنبول يبيعونه فيها خمثرًا جـدًا  

  .حىت ليقطعونه بالسكني
  .لّبن: وبنوا منه فعل

  .ْتلّبن للمطاوعة: وبنوا منه
  .اللّبان: ومسوا صانعه وبائعه

  .اللّبانني واللّبانة: ومجعوه على
خلبـز  وه أو فّتوا فيـه ا ومزجوه باملاء وشرب

انظـر  : ف أْيران التركيةيرحت: العريان: وأكلوه، ومسوه
  .العريان

  .انظرها  .حمّني دقنو: ومزجوه بالدبس ومسوه
وميّونونه بتكتيله وحفظه بالزيت أو بطريقـة  

  .انظرها  .الدوبيكة

ويتّومونه ويصبون منه على سـطح صـحن   
  .السبانخ والقّشة

ا وحمشي العّجـور  ويلّتون فيه حمشي الكوس
  .وحمشي السلق وشيخ احملشي

  .ويطبخون منه اللبنّية واألرمان بلنب
  .الشاكرّية: والشام يسمي األورمان

  .كما يعمل القّصاب منه حلمة ببيض ولنب
كما يعملون منه احلّراق أصـبعتو والتريـت   

  .والثريد بلنب: بلنب، أي
واللنب الطيب يعرف بأن تغمس إصبعك فيه، 

  .ا كان متماسكًا ألن خريه فيهفإذا علق 

خبـريه  : يريد! بكليبو يا لنب]: وينادي بّياعه[
  .الذي جيعله يكلب على اإلصبع

ال تعرف اللنب  –ما خال البلقان  –با ووأور
  .هذا

  .على أن بعضهم عرفه واستطابه
كما أن اسم . والعربية احلديثة مسته لَبَن أيضًا

  .ركةاحلليب لنب، فغدا من األمساء املشت
  . ٤٠٦ص ٦٠وس ٤٢٥ص ٥٠س: انظر املقتطف

  .٣٩٧ص ٢٢س: وجملة الضاد      

فالن على وّجو حلسة لـنب،  ]: من جمازام[
  .يريدون أنه لذيذ

شعرو سـلق بلـنب،   : ويقولون على التشبيه
  .يريدون أن أسوده اختلط باألبيض

فـالن إذا  . الدنيا قَدح لَبن]: من كنايام[
فالنة إذا قـال ال  . غرفرلو علنب الضرف بغرفواص

  .اللنب أسود بتقول أسود: جوزا
مبوت النصراين وعينو يف لـنب  ]: من أمثاهلم[

اللبجي مع اللنب بـرو مـع   . )ألنه يصوم فيه(آدار 
ماحـدا  ). كالعربية: هنا اللنب مبعىن احلليب(الكفن 

ليش عـم تـنفخ   : قال لو. حآمض: بقول عن لبنٓو
  .كواين احلليب: عاللنب؟ قال لو

. عطس التيس رخص اللنب]: من كمام[
  . فالن من ذوقو خبلط اللنب بالبيض بدبس الرّمان

فالن صار متل الربغـود  ]: تشبيهاممن [ 
  .باللنب

  ]: من أهازجيهم[
  كردو كردو يف اجلبل          غط راسو باللنب 

  فينو                ضربة تقلع عينو : قالت أمو 
اكل مسك ولنب جبـن،  البي]: من اعتقادهم[ 

  .والعلم اليرى ذلك
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  :ومن معارضات الزيين
  برزت صحون الرز لألحباِب

  والناُر قد ُضرمت لشّي كباِب                     
  ....مبعية اللنب الذي جاؤوا به

  وموسم ألباِن وقشطا وزبدة: ومنها
  :ومنها

 واستعملوا منه الشواكر والسوافر
  )روفمن حلم اخل: أي(            

  فهو لأللبان نعم صحيب                         
  :ومنها 

 عليها اللحم واللنب الذيوأكثر 
  )على الثردة: أي(

  كم احيا شرابًا من موات قلوب           
املضروب مـن   ...:الَلِبن و: من العربية :الٕلٕبن      

  .الطني للبناء، وهم يطلقونه على احلجري منه
  .اللبنة: وواحدته
  .اللبنات و الّلَبن: ومجعها

  .ْلۤبَتا: ْلۤبتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
بنوا من اللنب مبعىن احلليب املخمر فعـل   :َلبَّن      

  .عمل اللنب: لّنب مبعىن
ان: انظر   .اللنب و اللّب

أطلقوها على اللنب الذي أزالوا مـاءه   :الّلبۤنة      
  . مساّمهبوضعه يف كيس من النسيج يرشح من 

  .ويغلب أن يضيفوا إليه لدى األكل الزيت
  . لنب ُمصّفى: الّلبَنة: »الرائد«قال 

أطلقوها على طبيخ يتخذ مـن اللـنب    :الَلّبۤنّية      
يرّوب ويلقى فيه اللحم والرز، وقد يضيفون إليهـا  

 ،كرات الكّبة حمشوة بالشحم أو باجلوز أو بالصنوبر 
ة: انظر. الكّبة بلبنّية: وحينئذ تسمى   .الكّب

  
  
  
  

  .ويكثر أن ياكلوها مع الرز أو مع الربغل
  . ولقبوا الربغل وجبانبه اللبنّية باحلجر و الطني

  .لكنه سّكن الباء ،»الرائد«وذكر اللبنية 
لبنّية وهي : ٥٩ص »املوسوعة التيمورية«ويف 

  .بلحم وكشك
ــت  ــة«مث قال ــوعة التيموري ويف : »املوس

: للصفدي» صف والتشبيهالكشف والتنبيه على الو«
: ٩١ص ٣٣٤ رقممن خمطوطات اخلزانة األهلية بباريس 

  :-وقلت وقد وقع ثلج كثري يف اجلامع األموي «
  هال حتسبوا الثلَج ُيرَمى        يف جامع ابن أمّي

  »كانوَن   ُيمال          يف صحنه َلَبنّيه   لكّن
  : ومن معارضات الزيين: نقول حنن
  للبنّيةويل خاشوقة إىل ا
  َتجيب الكبتني بال ارجتاعه                   

  .حبذا لبنّية يف الكبب: ومنها
  .اللبا: انظر :اللّٔبّٔة      
: -اللبَوة و فيها لغات  -: من العربية :الّلْبۤوة      

  .أنثى األسد
  .اللْبوات: وجيمعوا على

: ويلفت النظر أن اسم السـبع يف القبطيـة  
LABO.  
  .ان للجاحظ يف فهرسهانظر احليو

  . ذو اللب ،العاقل : عربية :الَلبيب      
  .ْلبيَبة: وكانوا يسمون النساء

ومنذ نصف القرن كانت لبيبة اليهودية أشهر 
  .مغنيات حلب

  .اللبيب ماإلشارة جبيب]: من أمثاهلم[
  .على البيبة والبيبة]: من أغانيهم[
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ب بنوا على فّعيل مـن لـبس الثيـا    :اللّبيس      
  .من يتأّنق يف لبسه: وأرادوا

  . اللّبيسة: ومجعوه على
  .يف اللّبيس. احلكاية مو يف القماش: يقولون

صبّية لبّيـة  : يقولون يف حكايام :َصبيّۤة َلبيّۤة      
: ك حملك رقيب، من العربيـة بتقول للقمر غيب ألبٓر

  .اللطيفة نسبة إىل اللَّب: اللبِّيَّة
  .»صبّية«ازن وهم مل يشددوا الباء لتو

لّت اخلبزة بالزيت والزعتر وفطر : يقولون: َلّت      
بّله بشيء مـن  : لّت السويق: عربية. فطور عأصلو

  .املاء
  .انلت والتت للمطاوعة: وبنوا منها
أش لـك يف   ،لّت القلم بالـدواي : يقولون

  .مرت احلّجي ملتوتة ،هاللّتة؟ هاللّتة ما خرجك 
: أي(حسو يلّت فاته تفّت و]: من كمام[

فاطمة الكردية تفت اخلبز وحسن الكردي يلّت هذا 
يقال يف من يتعـب غـريه يف   . اخلبز بالطعام ويأكل

  ).وهو يتنعم ،جلب اخلريله
ماستر األنف وماحوله : اللثام: من العربية :الۤتام      

  .مجعه» املنت«ومل يذكر ،من نقاب
ـ  ،َتلـّثم : ومطاوعه ،لّثم: منهوالفعل  و وه

  .ْتَلّتم: ويقولون يف مطاوعه ،لون الثاء تاءيبد
: ويف الكلدانيـة  ،ْلتٓامٓا: واللثام يف السريانية

  .لَتاَما
  .الليتر: انظر :الٕلتر      

  .شد اللثام على وجهه: لّثمه: من العربية :َلّتم      
وهم  ،مثَتلّثم والت: والعربية تقول يف مطاوعه

  .ْتلّتم فقط :قالوا
  
  
  
  

من  ،صّلح سيارتو ولّوت إيديه: يقولون :لّوت      
  .رهكّد: املاَء. لطخه: الشيء لّوث: العربية

  .ْتلّوت: وهم قالوا. َتلّوث: ومطاوعه
حتريـف اِللثـة   . الثاقفني. من مفردات :إللثّۤة      

  .مراكز األسنان): العربية(
  .وهم رّدوا...الِلثات و: واجلمع

ديد وذكر ابن مكي أن من أخطاء صقلية تش
  .الِلثة

متـادى يف   ،عَنَد يف اخلصـومة : ّجل: عربية :ّجل      
  .العناد وأىب االنصراف عنه

  .الَلجوج: والصفة منه
  .لّجعم ْب: ومضارعه عندهم

  .جلاجت: واستمدت الفارسية
كتبَتك شقي التلـّج بتريـد   ]: من أمثاهلم[

  .تزعل بتريد هَج
  .اوهم سّهلو ،الذ: جلأ إليه: عربية :َلجا      

  .وهم سّهلوا ،امللجأ: واسم املكان
  .وهم سّهلوا ،التجأ: ومطاوعه العريب

 ،بنوا على فّعل من جلا املتقدمة للتعديـة  :ّجلا      
  .أجلأه: وعربية

  .وهم سّهلوا اهلمز ،تلّجأ: ومطاوعه العريب
ما جيعل يف فم الدابة : اِللجام: من العربية :اجلۤام      

  .من احلديد
  .فارسي معرب :قال سيبويه
  .اجلۤامات: ومجعوه على

  .إنه عريب: »شفاءالغليل«وقال يف 
ْلجَاَما : ويف الكلدانية ،ْلٓجامٓا: ويف السريانية

  ).افًاگواجليم فيهما تلفظ (
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  .LEGUAM: ويف احلبشية
  .بّين غري تكّلم بلسان: عربية :جللج      

  .وهم سّكنوا تاءه. وتلجلج مبعىن َلْجَلج
ويف الكلدانية مثلـها   ،َلْجَلج: يةويف السريان

  ).واجليم فيهما تلفظ كافًا(
ويعتقد جورج صباغ أن الكلمة من أصـل  

  .مبعىن الكالم LOGOS: يوناين
: حتريف أجلم دابته ،َلَجم دبتو: يقولون :مَلَج      

  .ألبسها اللجام
  .انلجم للمطاوعة: وبنوا منها

يح يعمل اليومة حصانك كان را: يقولون :َلّجم      
  .مبالغة هلم يف جلم املتقدمة: اجلمو مليح ،نا كارثة

  .ْتلّجم للمطاوعة: وبنوا منه
اجلماعة جيتمعون : الّلجَنة: من العربية :اللّٕۤجنة      

  .للنظر يف أمر
  .مجعًا» املنت«ومل يذكر هلا 

اِللجان عدا مجع املؤنث : وهم جيمعوا على
  .السامل بتسكني عينه

  .أن جتمع على اِللجانبعضهم وأنكر 
 ،اللجنة التحكيمية]: ومن تعابريهم احلديثة[

جلنة تنفيذ مشروع من  ،جلنة اخلرباء ،اللجنة الفاحصة
  ...مشاريع البلدية

  .الشديد الَلجاجة: عربية :الَلجوج      
حتريف أحل  ،َلّح على أبوه جيوزو: يقولون :َلّح      

  .أحلف ،واظب عليه):العربية(يف السؤال 
حتريف الِلحى : ص ْلحاكگكو ب: يقولون :ْلحا      

  .مجع اللحية): العربية(
  .الكثرياحلس: عربية :الَلّحاس      
   ،ماُيلتَحف به: الِلحاف: من العربية :احلۤاف      

  
  
  

مايتدثرون به : وهم يعنون باحلاف ،مايتغطى به: أي
 ،نسيج حتيت يفرش عليه القطن أوالصوف: لدى النوم

ه نسيج فوقي مزخرف خييطه املنجد بإبرة طويلة فوق
  .إبرة مالحفّية جيمع خبيطها بني النسيجني: يسموا

اللحاف تتبدل  وتركب على النسيج ملحفة
  .كلما اتسخت

  .اللْحف: ومجعوا احلاف على
ويف عرض اجلهاز تعـرض اللحـف علـى    

  .الدواب مع الفرش
وقّل اليوم استعماله ألن البطّّانيـات حلـت   

  .هحمل
]ّر احلاف لصـوبو  كل من جب]: ممن كنايا

  ).كل إنسان يوجه اخلري إىل نفسه: يريدون(
اطلقـي اطلقـي   : ويصيح من يطّلق امرأته

اطلقي بالتالتة وروحي عّلي صوتك الفرشة حتتـك  
  ).مع أما ملك للمرأة(والحلاف فوقك 

من شـان برغـود حـرق    ]: من كمام[
صارقتۤالة : كما قالوا –أصله (اللعبة عاحلاف . احلاف

اطـالع  : مرتو قالت لو ،جنب بيت جحۤاوالدنيا برد
  .وشوف أش صاير

  .ولك يامرا الدىن زنطاري -
  ليش مايف مرّوة؟ ،إي حط عليك احلاف! زنطاري -

  .طلع وهّوه عم خبّلص نتشوا مّنو احلاف
  .تريي اللعبة كّال عاحلاف: رجع وقال ملرتو

اَفـك  مد أجريك على قد حل] من حكمهم[
وساد استعماله على لفظ يدانيه يف سورية ولبنـان  (

وذكـره امليـداين    ،والعراق وجند ومصر والكويت
  ).»حماضراته«والراغب األصفهاين يف 
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  :واملتنّدر يسأل بالتركية
: كيف كيفك؟ أي: يريد(ناصل كيف؟  -

  )حالك
 .حتت احلاف -
الزم تترّكـب ملحفـة   ]: من كتاب اللباد[

 ،وإذا بقيت لبعدا بنام حتتا مرضان ،راحلاف قبل الظه
 .وإذا بقيت لبعد العصر بنام حتتا مّيت وبتصري كفنو

إذا كان اللحاف الوجه له والقفا إمنا كالمها 
نسيج واحد والترّكب له ملحفة ألنه يستعمل فوق 

  .»اجلوديل«: فقط بدرء الربد مسوهاللحاف لدعمه 
  .انظرها

لنسـيج  وچ اللحاف من ا ويتفننون يف نسيج
  .الفاخر واركس واملناديل

  .ولعل إستنبول أكثر عناية ذا
يعنون به اللحاف السميك ألن  :احلۤاف كرِدي      

  .األكراد يسكنون اجلبال
أّمك مـا بتنـام تيكّبسـا    ]: من ألغازهم[
  .الكردي
مادة معدنية يرأب : اِللحام: من العربية :احلۤام      

  .ا الصدوع املعدنية
ومـرض يفـّك   ]: ائهم على فالنمن دع[

  ).جعله َتَنكًا(احلامو 
وقـدميًا كـانوا   . بائع اللحم: عربية :الَلّحام      
  .انظرها  .تليگالقّصاب أو املز: يقولون

اللّحـام  : واليوم يقولوما كمـا يقولـون  
  .وال بأس ،وامللحمة

  .الكثري اللحن: عربية :اللّحان      
حلَّد : مة على كلمة بدتيقولون يف املال :َلحَّد      
: أنته والّله تاج راسـنا ! د عليك يا أبو صطيفأو حلَّ

 ،الأحد يبايعك على ما بـدا : أي» ال أحد«حتريف 
  .أوال أحد يهتم بالسوء

  
  

َلَحس القصعَة وغريهـا حلسـًا   : عربية :َلَحس      
  .لِعق ما لصق بلسانه أو بأصبعه...: و

: لوه وزادواوهم قا ،الَتَحس: ومطاوعه العريب
  .انلحس
  .اللّحاس واللّحيس وحلوس وتلحوس: انظر

  .تلحس أنفي: يقولون] ويف السباب[
وطـوب يلحـس   ]: من دعائهم على فالن[
  .وسطك

  .فالن حلس إمضاه]: من كنايام[
. على وّچو حلسـة لـنب  ]: من استعارام[

  .الشمس بتلحس اللّكة ماخلسيل
. ّنيَبلَحس مسين وببات متـه ]: من أمثاهلم[

إن كـان صـاحَبك   . اللي بداري الَسّم بلحس مّنو
وهوعلى لفظ يدانيه من أمثال (عسل ال تلحسو كّلو 

  ).سورية ولبنان وفلسطني ومصر وجند
يكلف ولد ولدًا أن يعيـد  ]: من معاظالم[

طّفيت اجلب ركبـت الـّدب   : بسرعة اجلملة اآلتية
  .حلست الزبدة مالطاقة

قطة وحلسـتا  فالن عقلو ن]: من كمام[
  .الببزق بزقة ما بلحسا. القّطة
يريدون  ،طلع لو براسو ْحلس: يقولون :ْحسالٕل      

: عربيـة  ،زوال الشعر من جزء من الرأس: باللحس
  .أكله: َلِحس الدود الصوَف

فالن صابو حلس مالتهمة أو ]: ومن جمازام[
  .اجلزء من التهمة: يريدون ،نابو مّنا حلس

: وبنـوا . جعله يلحس: ّحلسه: يةعرب :َلّحس      
  .ْتلّحس مطاوعًا له

أفىت احلّجي أفندي اجلـابري فتـوى   : قالوا
فمضـى   ،خاطئة وتصّدى له فيها شيخ حىت ألغاهـا 

حىت : أي ،و ياهاتسمتّيت عليه حىت ّحل: الشيخ يقول
  .محلته على أن ميسح حربها
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سـتو عسـل ْبعـّض    إذا ّحل]: من كنايام[
  ).مستمدة من العربية هذه الكناية(أصبعيت
حلـش  : من الشـام قـوهلم   ااستمدو :َلحش      

حتريـف   ،رماها وألقاهـا : يريدون ،املصاري بوّجو
  .ضربه): العربية(حلجه
 ،حلظو رغبان فّيا وشّد إيـدو : يقولون :حلظ      
حلظ فالنًا وإىل فالن مبؤخرعينه عـن ميـني   : عربية
عىن حلـظ  وهم يكثر أن يستعملوها مب ،راقبه: ويسار

  .الشيء بفكره وذهنه
  .انلحظ والتحظ للمطاوعة: وبنوا منها

وهم  ،النظرة من جانب األذن: عربية :اللحظة      
  .انناستعملوها مبعىن املدة القصرية بقدر ما يفتح اجلف

  .وهم سّكنوا ،اللحظات: ومجعها العريب
  .استّناين حلظة: يقولون

  .أدركه: وبفالن َلِحق فالنًا: من العربية :ٕلۤحق      
وهـم   ،أدركـه : به حلقه وحلق: ويف العربية

  .زاد عليه: يستعملوا مبعىن
وهـم  . به، مبعىن حلق به التحق: وّلدومن امل
  .زاد عليه: يستعملوا مبعىن

ويقولون بروا اخلّس بلحقو التـوت وبعـدا   
: َحقالَل: ويف العربية ،بلحقو الشوكي وبعدا ال تسأل

والقوُم  ،كل مثرة جتيء بعد مثرة ،كل شيء ِحلق شيئًا
  .الدعّي امللصق بأبيه ،يلحقون بقوم بعد مضيهم

  .انلحق للمطاوعة: وبنوا منها
  .الحق التعتري: ابنا ما مّنو خري: ويقولون
ال أجاه لّسع ما حلق حيكي معو وا: ويقولون

  .الكف
  
  
  
  
  

روح  ،عم بفرقوا عروح االموات: ويقولون
  .يا بتلحق يا ما بتلحق

وَلك يـا   ،جحۤا عّجزوه االوالد]: وحيكون[
يف الَعوجة اللي بعدا عم بفرقوا  ،والد مويف هالَعوجةا

ولك احلقوا قبل مـا   ،رغيف وحمشّية رغيف وحمشّية
  .دواگوهّنن مسعوا هيك ور ،خيلص

 ،ميكن يكون صعي: بعدما انصرفوا قال حلالو
  .د وراهنگور

هـات  . هات إيَدك واحلقين]: من كنايام[
هلـم  «يريدون ذين التعـبريين  (عصايتك واحلقين 

  ).»جّرًا
وقت الشِوي واليخين مـا  ]: من كمام[

: دّشر أمو وأم أبوه وحلق خـالتو . قلت ياخّيو احلقين
احلاضي . لورحنا عالْقبور بلحقنا الداقور. مرت ابوه

احلاق البوم بدّلك . شافين أرملة كّشف وحلقين هرولة
ذه وسادت ه(اب لباب الدار ّدگاحلاق ال. عاخلراب
يف سـورية ولبنـان    -على لفظ يدانيها  -التهكمة 

احلاق الـديك  ). وفلسطني والعراق ومصر واملغرب
  .ّمشر واحلاق! اسحاق اسحاق. وشوف لوين بوّديك

ـ ]: اهلممن أمث[ ن أكوس مّني أهللا خلقو أزنگ
  .د وبلحقوگبس أشطر مين بر ،مين أهللا رزقو

  . لى فّعل من حلق املتقدمة للتعديةبنوا ع :َلّحق      
  .ّحلق شغلك قبل ما جتيك لكعة: يقولون
  .ضربو كف وّحلقو بالتاين: ويقولون
  .ّحلق احلبل بالقادوس: ويقولون



٤٧٤ 
 

  .لّحق لعيايلبقطع من ّمتي وب: ويقولون
  .تلّحق للمطاوعة: وبنوا منه

  ]:من أغانيهم التندرية[
  يكون طايفما باكل القطايف          إال السمن 

  !خواينوقليب موخايف      بلّحق عشرة يااباكلو 
قندريت ضيقة بعـّت أضـربا   : يقولون :ْحَلحَل      

مل جند  ،تتوسع: يريدون ،قالب َبركي بتتلحلح شوي
  : ولعلها ممايلي ،هلا أصًال
  .مقلوبة ومضاعفة من حّل -ً ١
  .الواسع): العربية(من الرْحرح  -ً ٢

  .للمطاوعةْتلحلح : وبنوا منها
  .حللح ْلنا ياها شوي ،سعرا غايل: يقولون

أو املادة ذات  ،النسيج العضلي: عربية :الَلْحم      
األلياف اليت على عظام الكائن احلي مـن حيـوان   

  .أمساكووطيور 
: والقطعة منه. وهم سّكنوا ،حومالُل: واجلمع

  .اللحماي واللحماية: وهم أمالوا مث زادوا ،اللحَمة
: وهم سـّكنوا مث زادوا  ،الَلَحمات: ومجعها

  .ْلحومْات وَلْحمايات
: ويغلـب أن يقولـوا   ،اللّحام: حملوبائع ال
  . انظرمها  .تليگالقّصاب واملز

: واجلمـع . امللحمة ملكان بيعها: وبنوا حديثًا
  .امللحمات

  .٢٦٣ص ٢جـ ٧الد: انظر جملة اللسان العريب
ت وأصل معىن اللحم يف اللغات السامية القو

ألم  ،والعربية خّصت به هذا القوت احليواين ،مطلقًا
م دون قـوت  هيعتمدون يف طعامهم عليه لتوفره لدي

  .غريه من حمصول الزرع
دار القـوت  : وبيت حلم يف فلسطني معناها

  .من حمصوالت زراعية
  .بيت حلم: انظر معجمية األب مرمرجي

ِلّلحم ولشّتى «: اريتگجاء يف ملحمات أو
لألكل والشرب ولشـّتى األمـور   : أي» صحُتكم
  .دعوتكم

  .الَلغم: وتطوان تسمى اللحم
اشترت بلدية حلب سـيارات   ١٩٤٠وسنة

ا وقبله ،لنقل اللحم من املسلخ إىل حوانيت القّصابني
  .س احلّمالنيكانت تنقل على الدواب أو على رءو

  .٥٩ص: »تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا«انظر 

  .يّربدواليوم لكل قّصاب جهاز 
يف القصـيدة   ١٩١٣وورد سعر اللحم سنة 

العامية اليت نظمها إلياس مسابكي الشامي يف الغالء 
  : قال

  ّدينالواللحمة اوقيتا بقرشني       تدَفع نقِدي ال ب
قالوا لواحد مغريب كـان  ]: ومن حديثهم[

  :قالوا لو: ،يت ناصر آغابيشتغل قهوه جي ب
  .مّنا جنوَزك -
 ال باهللا -
 ليش؟ -
والطحنـا   ،تريد اللحما والشحما والدهنا -

 .بالليل تنجسنا وبالنهار تفلسنا ،الطحنا) بعقب(
 .جراب شكل اللحم: وقالوا

اللحم املشوي أو املسـلوق  ]: ومن طعامهم[
 ،حلمة شرحات ،حلمة كباب ،حلمة شقف ،أو املقلي

. وحلمة لسان العصفور ،-سّوف : انظر –وحلمة مسّوفة 
بالفرن واللحمة بكرز واللحمة ببيض  واللحمة .انظرها
واللحمة بدبس ) ضرب قتل: وينعتوا بقوهلم(ولنب 

وهذه األربـع األخـرية    ،الرمان واللحمة بقمردين
  .يعملها القّصاب وتسمى اللحمة بالطواي

عندما يأخذ األب إبنو للشيخ تيتعلم عنـدو  
  .اللحم إلك والعضم إيل: شيخي: بقول لو

ة إذا خلـص دور  ويقول صاحب اجلوجحان
أجا دور الشحمة، أجا دور اللحمة، : ركب االوالد

جاء دور تشحيم : يريد( واملا بيرتل بيقع يف التشمة 
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مدارات اجلوجحانة، أما دور اللحمـة فـاتى بـه    
  ).للتسجيع فقط

  .اشترينا حلمة ماتشويف احملنة]: من متچكام[
أش َبك عم تاكل حلمـك؟  ]: من كمام[

على أسنانك حنقًا كأنك متضـع   تضغط: يريدون(
تعض على إصـبعك نـدمًا   : بل معناه: وقيل ،لثتها

: من قلة اللحم مسوا املعـالق ). كأنك حتاول أكلها
عّتـر  املبعدما خبلص السوق وزمحتو بـرتل  . محد اهللا

يـا  . اكـل حلمـا  كل الطيور ما بّت. وبقطع حلمتو
 وساد هذا املثل(عْند املَرق بتنَدم ! مسترخص اللحم

يف سورية ولبنان وفلسـطني   –على لفظ يدانيه  -
حلمو ما  –لو نصح  –الكلب  ). والعراق والكويت

ّمساقّيـة بلحـم   ) شقد مامسن: ويف دارة عزة(بّتاكل 
أبشع اللحم حلم القاق . القاق وملوخّية بلحم البّزاق

أبشع النسـا ايل  ووأبشع الرجال البحلف بالطالق 
اق والقطة واق كيف اللحمة أربع و. بتطّر بالْسقاق

كول حلم إيَدك وال تعتـاز  : أكلتا القطة: عم بتقول
  .رز بلحم: ٕأۤحم مۤحٕأ. القّصاب
ـ  *حّطي القّفة]: من أمثاهلم[ ة بتجـي  عالدّف

جحا . رقعرق واملعالق تيحياللحم ت. اللحمة بالقّفة
. حلم العصافري ما بنباع بالقنـاطري . أوَلى بلحم تورو

ـ : قالوا لألرنبة. حلم املا بضّحي مجل ما بشبع ي كل
اَملِلك دار . ن شا اهللا أسَلم على حلميا: حلم قالت ْلن

. اللحم ٕبلٓحم. الّرب والبحر ما شاف لو ْخمّدة من حلم
مـن  . ال أكل إال أكل اللحم وال نار إال نار الفحم

أصـله أن دعـا   : يقولـون (فاتو اللحم عليه باملرق 
ر جـرادة  أحدهم أهل قريته للطعام مث رمـى بالنـه  

  ).وقاله
  
  
  

                                                
  ...حطي حقا : الصواب - *

  .حلم متل الفستق]: من تشبيهام[
فالن معّلق على أنفو نـص  ]: من كنايام[

  ).متكّبر: يريدون(أوقيت حلمة منشحة 
 وهـو  –إذا طقطق اللحم ]: من اعتقادهم[
إذا احنطـت  . اح هالدّبة جنببكون دّب -عم بنقلى

الزم بـالعكس   ،اللحمة يف ميت الطنجرة بتتنجس
ذا كنت عم بتشـوي  . أوًال وبعد املي حنط اللحمة

حلمة وعّدت وحدة حامل وعزمتا تاكـل مالرحيـة   
وماأكلت الزم تلحقا وتستدل على بيتا وتدهن حلقة 

  .بابو بشوية زيت
  : ومن معارضات الزيين

  جوع القلوب علت صوائح حنبه       
  لشميم ريح اللحم ملا أن نضج                       

  : ومنها
  قمع منه يف زمن به ال       واللحم 

  خاروف جاء بدهنه املسكوب                       
  :ومنها
  )على الثردة(اللَحم واللنب الذي      : وأكثر عليها

  كم أحيا شربًا من موات قلوب                      
  :ومنها

  وصفيحات وكّبات كذا       حلمة للصحن
  :ومنها

  )مع الكنافة(:     هللا منسف فتة معها أتى    
  ...برج بىن باللحم                   

  وفول الّغض يف حلم طرّي: ومنها
  حلمة الضأن شفاء للكبود: ومنها
  حلمًا َشووا خبزًا طووا بيضًا قلوا: ومنها
  باهللا يا شاوي اللحم قّدم جلوعاِن: ومنها
  ؟رز دفني مأكلك أم حلم خرفاِن: ومنها
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  : ومنها
  لحوم تصاحبهما من أزّر وال

  إال ومغناطيس قليب جاذبه                     
  :ومنها

  حيث الكباب وحيث ذاك اللحم من 
  فوقي وعندي تلك من خري اِملَنح                     

  :ومنها
  ي نار يف مفروم حلمگوأن

  بلّذته دَرى من كان عارف                     
  َسَجقات الغنم باللحم طابت: ومنها
  :هاومن

  جوعًا –! أيها األّكال -أختشى
  وأنت جماور اللحم الزكّي ؟                     

  :ومنها
  وسقِّ اللحَم بالرغفان
  وخّلي دهَنه جيِري                     

  :ومنها
  هات الكمايَة نّقيها
  والرز واللحَم احشيها                     

  وحشي صدر الكبش حلم بصنوبر: ومنها
  :ومنها

  شفاء أجراحي!      واللحُم يل صاِح 
  فار دهن اللحم َيجري: ومنها

  من على وجه القدور                     
  قد حوى مسنًا ودهنًا مع حلم وار: ومنها

  )اليربق(:          
  :ومنها

  حيث من حلم األضاحي
  راح هّم اجلوع راح                     

  :ومنها
  !يا َلوّدي  -هام وجدي 

  باللحوم الزاهرات                     
  والبيض باللحم املقّمع لّذ يل: ومنها

  :ومنها
  أقدور رّز أم حلوم ؟ فانظروا

  إن كان ذا أو ذاك كّل جّيُد                     
  ومنسف رّز جاء باللحم مترعًا: ومنها
  أما وحلوم الًضأن من غنم احلمر: ومنها
  :ومنها

  يف هللا حلم غارق بالدهن
  أمراقه األرياَح  عّنا يطرد                     

  :ومنها
  )الكماة: أي(وإن قليت بالسمن مع حلمة فذا   

  احتاد ثالث حّل بالواحد الوتِر                     
  ومل تدِر أي السمن واللحم والكما

  وهو من أعجب األمِر ،إذا الطعم فرد                
  : ومنها

  ي برز وحلٍمجاجًا حمشياَد
  !وعلى السمن قد حتّمر لّبه                      

وملا مات الزيين رثاه بعضهم فقـال علـى   
  :لسانه

  واشووا حول نعِشي حلم ضأن
  :ومنها

  ومنسف رز مطبوخ بلحم
  فيه أطمروين! أيا إخوان                      

  :ومنها
  من فوق القماِش ورّشوا اللحَم

  وابنوا كل قربى من حماشي                     
 ،أو حلم بعجني أو اللحم بالعجني :حلم العجني      

حلم وعجني ويتندر بعضـهم  : ويسميه غريب حلب
  حلم عال عجينًا؟: يقالأ: فيسأل

أقراص عجني فطري ميد عليها ]: من طعامهم[
  :وهونوعان ،اللحم املفروم وخيبز بالفرن

صـل  ميزج حلمه املفـروم بالب : احلليب -ً ١
املفروم وبدبس الرّمان والدقة والصنوبر وميّد رقيقـًا  

  .اويامل: انظر  .جدًا
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يقوم به  ،واشتهر بصنعه يف حلب فرن العقبة
وما زاد من عجينه يتخذون  ،صواصنة اختصاصيون

  .أعين أرغفة ممدودة ألن عجينها فطري ،تامنه شبطّي
ساوينا حلم العجـني  : وينتّدر بعضهم فيقول

  .ويفتح ذراعيه الطمًا صاحبه ،كل شبطية هيك
  .املرقوق: والكالليب يسمونه
  .انظرها  .املاوي: وكفر ختارين تسميه

 ،الصفيحة: واملفرد ،الصفايح: والشام تسميه
  .وصفائحها هذه مسيك قرصها

وإذا كان العجني مبسوسًا بالسمن جعلـوا  
  .»عش البلبل« بـأقراصه صغرية ومسوه 

عش البلبـل  مع حلم العجني ومع ويشرقون 
  .ريانالَع

  : ومن معارضات الزيين
  )من الضان(: وكذا السمني إذا تقطع ناعمًا      

  فمع العجني تكّبر اللقمات                     
ميزج حلمه املفـروم مبفـروم   : العنۤتايب -ً ٢

البقدونس والبندورة أو مباء البندورة والفليفلة احلمرا 
  .ومدقوق الثوم

وقد يدرجون  ،من احلليب ويكون قرصه أغلظ
  .قرصه وطّيه مسلوق الباجنان

: مـاجني أعـين  ال: ويسميه سكان كيليكية
  .بامسه العريب حمرفًا لفظه

وعّم اليوم أكله بعد هجرة األرمن وصـارت  
  .عجينته يتخذ نصفها للحليب ونصفها للعنتايب

: أطلقوه على الطعام التايل :حلم عجني الفقرا      
س يف رائب دبس الرّمـان فيـه   اخلبز الساخن يغم

  .مث يرش عليه الزيت والزعتر ،مدقوق الثوم
  .انظرها  .الزّنانة: ويسمونه أيضًا

أطلقوها علـى الزيـت    :حلم عجني كردي      
  .والزعتر يرشان على رغيف

  

وبريوت ترشهما على عجني الرغيف وختبزه 
  .املناقيش: وتسميه
  .ألمها: اَلَحم الفضة وغريه: عربية :َلَحم      

. حلم السري عالقبقاب أيضـاً : وهم يقولون
  .ثّبته فيه: يريدون

  .واوهم رّد. التزق:التحم اجلرح: ويف العربية
  .انلحم مطاوعًا للحم: وبنوا

هدول تنيناتن شـركة مانـك   : يقولون :َلّحم      
يثبت : هادا حبكي وهداك  بلّحم لو؟ يريدون: شايف

، ولعلهم بنوا علـى  جند هلا أصًال مل ،كالمه ويدعمه
  .اللحمة: انظر. سدى احلياكةعلى ااز: فّعل من اللحمة

: ونديري. حلمس ال عخدودا: يقولون :َلْحَمس      
ملسها، مل جند هلا أصًال، ولعلها حنت من اللحم ومن 

ملس مـن جسـدها   : مبعىن َلَمس أي) العربية(َمّس 
  .موضعًا
القطعـة مـن   : اللحَمة: من العربية :الَلْحۤمة      
  .اللحم

  .الَلحمات: ومجعه
  . الَلحماي واللحماية: وهم زادوا

  .الَلحمايات: ومجعوها على
  .اللحمة بالطواي]: ومن طعامهم[

  .اللحم: انظر
مـا  : حمـة حمة والُلالَل: من العربية :الٕلحۤمة      

  .تشابك مع الَسدى لدى احلياكة
مايف حدا غريب كّلن سۤدى ]: من جمازام[

  .حۤمةبٕل
: اخلطأ يف اللفظ ويف الكتابـة : عربية :الَلْحن      

  .مصدر َلَحن
  .٢١١ص ٢٤س: انظر جملة امع العلمي العريب
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  .الصوت املنّغم: عربية :الَلْحن      
  .األحلان: واجلمع

  .خّطأه، نسبة إىل اللحن: ّحلنه: عربية :َلحَّن      
ب ا، وهـم  طّر: ّحلن يف قراءته: عربية :َلحَّن      

  .وضع للكالم نغمًا: استعملوها مبعىن
  .ْتلّحن للمطاوعة: وبنوا منها

  .تلحني: واستمدت التركية
على فعول ملن  –انظرها  -بنوا من َلّح  :الّلُحوح      

  .ُيلّح يف طلبه
بنـوا علـى    ،حلوس أصابيعو: يقولون :حلَوس      
  .انظرها  .ل من حلسفَعَو

  .اللحوسة: ومصدره عندهم
  .تلحَوس للمطاوعة: وبنوا منه

  .الْتلحٓوس: ومصدره عندهم
: فالن متل أبلوج السـّكر ]: من تشبيهام[

  .منني ما مسكتو بتلحوس أصابيعك
البعّزل الكرايـة بلحـوس   ]: من كمام[
  ).سؤال استنكار(أصابيعو؟ 
ّچا بتـدل  والقطة إذا حلوست ]: ويعتقدون[

  .على أّنو جايه للبيت خّطار
ملن  -انظرها  –بنوا على َفّعيل من حلس  :يساللّح      

  .يلحس كثريًا
  .اللّحيسة عدا اجلمعني الساملني: ومجعوه على

شـعر اخلـّدين   : اِللحَية: من العربية :إلّلحۤية      
  .والذقن

ولدى اإلضـافة   ،وهم رّدوا ،اِللَحى: واجلمع
  .ْلحاهن ،اهْلح: ىل ضمريالغائب يسّكنون الالمإ

  .٤٣٨ص ٤٠وس ١١١٤ص ٣٨وس ١٨٧ص ٣٥س: اللانظر اهل
  .٢٢ص ٥٨٠عدد ١٢س: وجملة الثقافة      
  .٢٩٤ص ٢س: وجملة الضياء      
  .٣٥٩ص: والتذكرة التيمورية      

  
  

حلق اللحى والشاربني كان سـائدًا لـدى   
  .املصريني

مث أجراه اإلسكندر على جنوده لكي اليكون 
  .للعدو ممسك فيهم

مث تركوا  ،للميالد ٣٠٠ة واقتبسه الرومان سن
  .مث عادوا ،احللق 

بـني  .صابون العرب حلاهن]: من كمام[
    وسادت هـذه التهكمـة   (حانا ومانا ضاعت حلانا 

يف سورية ولبنان وفلسـطني   -على لفظ يدانيها  -
حترق حليتو والتـاين  تواحد عم ب). ومصر والعراق

وما  أبوك مات: قالوا جلحا. بّدو يشعل مّنا سيكارتو
وأنا بكيت عليه بكا خرج : نلخّلف لك شيء قال 

وهو من (من كل حلية شعرة بساوي لو حلية . حليتو
  ).كمات جند أيضًا

ل القربـاط  عليه حلۤية بتشغّۤ]: من كنايام[
  .سنة

نبتة جليلة شروشـا لفـوق   ]: من ألغازهم[
  ).اللحية: (وغصونا لتحت

حلـى  (ّط اللحـى  گعاداتنا : من شعر البدو
  ).عدائناأ

. بوس األيادي ضحك عاللحى]: من أمثاهلم[
. كل حلية إال مشـط . كون باألول ولو حبلق اللحى

يظنون  ،كتاب للغزايل(» اإلحيا«بيع اللحَيه واشتري 
  ).أم يسجعون

: يريدون ،عم بلخبط يف حكيو: يقولون :خلبط      
  .ولعلها حتريف خربط ،مل جند هلا أصًال ،يهذي

  .ولغبطانظرها ولغبص 

: ويدانيها يف هلجة بدو مريـوط يف مصـر  
  .خلبص

  .»خلبط«خلبط حتريف : »اجلمانة«يف 
  .تلخبط مطاوعًا هلا: وبنوا
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: مسكينة هـاملرا إال ولـدين  : يقولون :الَلٕخر      
لغة هلم يف الرخر : واحد فقري وهداك اللخر أفقر مّنو

  .انظرها  .مبعىن اآلخر

لخـار عـدا   اللخرية وال: ومجعوا اللخر على
  .اجلمعني الساملني

أخـذ   ،اختصره: ّخلص الكالم: عربية :ٔلخّٔص      
  .خالصته

  .تلخيص وتلخيصات: واستمدت التركية
والد هادا عقلّياتو عقّدو وجبوا ا: لونيقو :مَلٔخ      

مل جند هلا أصًال  ،خيدعونه: يريدون ،وبلخموهعكارا 
ـ ( ولعلها جماز من خلمه ،ذا املعىن مبعـىن  ) ةالعربي

  .لطمه
  .انظرها  .لكمه: ويدانيها يف العربية

: وزادوا ،وهم رّدوا ،التخم: ومطاوعه العريب
  .أنلخم

 ،وهم قالوها ،اللّخام: وصيغة مبالغته العربية
  .اللّخيم: وزادوا

اللّخامـة واللّخيمـة عـدا    : ومجعومها على
  .اجلمعني الساملني

ه َلَخنه أو الَخَن: من التركية ،خناأو الّل :اللََّخَنة      
  .َرنبَكضرب من نبات ال LAKHANO: عن اليونانية

: ويسـمونه  ،ويعملون منه حمشـي اللخنـة  
  .وقد يكبسونه خملًال ،امللفوف أيضًا

فلة لـدعت  والفۤال ،لدعتو احلّية: يقولون :َلَدع      
 ،آذاه: بكالمه ،لفحته: لذعته النار: من العربية ،ّمتي

  .ومسه بامليسم احلار: وبعريه ،هآمل: لذع احلّب قلَبه
 ،لَتَدعا: وهم قالوا ،التذع: ومطاوعه العريب

  .أنلدع: وزادوا
جمـاز مـن   : لدعو كف أو صواب: يقولون
): العربيـة (أو حتريف لدحه أو لطمه  ،املعىن املتقدم

  .ضربه
  
  

 ،لدع املصاري ووينـك يـاكّلز  : ويقولون
  .لدَوع: انظر. جماز أيضًا من املعىن املتقدم: لعشاا ولدع
ضـربته  ،لسعته: لدغته العقـرب : عربية :َلَدغ      
  .عّضته: واحلّية ،بإبرا

  .انلدغ والتدغ للمطاوعة: وبنوا منها
اللي لدغتو احلّية خباف مـن  ]: من أمثاهلم[
  ).أثر سحلها على التراب: يريدون(مسحاال 

: يف لسانو هالولـد َلْدغـه  : يقولون :الَلْدٔغة      
أدا ويف : يف أجـا  كقـوهلم ): العربية(ثغة حتريف الّل

  .الح: راح
الشـديد  : العـدّو اللـدود  : عربيـة  :اللدود      

  .اخلصومة
  .انظرها  .بنوا على فعول من لدع :َلْدٔوع      

بظن  ،هااكرمي بلّذ للو جياكر: يقولون :لّذ      
: لـّذه : عربية ،من فقر مواهبو العقلية ،َهْي شخصية
  .عّده ذا لذة

وهم يقولوا ويقولوا أيضًا  ،اللذيذ: وصفته
  .بالدال املهملة

  .وهم أمالوا ،اللذَّة: ومصدره
لـّذتلي  : وقالت ،لّذت: واستمدت التركية

  .ولّذتسز ولّذتسزلك ولّذتلنديريك ولّذتلنمك
 :واستمدت األلبانية لّذت من التركية فقالت

LEZET.  
  .بني احلزّۤة واللۤذّ ة: يقولون

ما فـاز  . *كل جديد إلو لّذة]: اهلممن أمث[
  .**باللذة إال اجلسور

        

                                                
  :يقول ضابئ بن الحارث البرجمي - *

لكل جديد لذة غير أنني             وجدت جديد الموت غير 
  لذيذ

  :يقول سلم الخاسر - **
 اس مات هماً              وفاز باللذة الجسورمن راقب الن
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  .جعله يلتذ: عربية :لذَّذ
علـى أنـه ذكـر     ،»املنت«ومل يذكره يف 

  .وهم سّكنوا التاء ،التذ: َتلّذذ به: مطاوعه
  .انظرها  .الصفة املشبهة من لّذ: عربية :اللذيذ      

  .ذياللذا: وهم قالوا ،اِللذاذ: ومجعه العريب
شـّده  : ولّزه ،ألزمه إياه: لّز الشيَء: عربية :َلّز      
  .لزق به: وبه الشُئ ،وألصقه

  .ومضارعه عندهم مردودة عينه
  .انلّز للمطاوعة: وبنوا منه

ويف الكلدانيـة   ،قضـاي : زَل: ويف السريانية
  .لزلز ولّزز: انظر  .مثلها

 ما يلزق به كالصمغ: اِللزاق: من العربية :الزاق      
  .والغراء

  .الزاقة والزاقاي والزاقاية: والواحدة عندهم
  .الزاقات والزاقايات: ومجعها على

  .فالن ماهو مّنا لكن لزاقة]: ومن جمازام[
أطلقوه على مـا   ،ورق لّزاق: يقولون :الَلّزاق      

  .طلي قفاه منه مبادة الزقة
ه بعد ،ما يلصق به): العربية(اق من الِلز :الَلّزاقة      

  .تاء الواحدة
  .اللّزاقات: ومجعوها على

الصفة املشبهة مـن  : اللِزج: من العربية :الٕلۤزج      
كل مـادة   ،متّدد دون أن ينقطع: َلِزج الشيء لزوجًا

  .تعلق باليد إذا مستها
  .ُلزوجت ولزوجتلي: واستمدت التركية

  
  
  
  
  
  
  
  

  .جعله جيتمع: لّزز الشيَء: عربية :َلزَّز      
  .ْتلّزز مطاوعًا له: وبنوا

  .ألصقه: لزق الشيَء: عربية :َلٔزق      
  .انلزق والتزق مطاوعني له: وبنوا

َلزقو بأمو بأبوه بـأختو حبرميـو   : ويقولون
  .ألصق به املسبة: يريدون ،بدينو

  .حكى املسألة خبط لزق: ويقولون
  .الزوق مادام التّنور حامي: ويقولون

ـ اهللا يعيّنا تن]: من استعارام[ : اكّفي عجيّن
  .تنورا محي وطاب اللزق فيه

الزم عالعروس تاخد من ]: من كتاب اللّباد[
بيت أبّوا شقفة عجينة وتلزقا ببيت ْحماها تتلزق هّيه 

  .معا
ُألصق : لزق الشيُء بالشيء: من العربية :ٕلۤزق      

  .به
  .انلزق والتزق مطاوعني له: وبنوا
مشـبهة   اللزقانة صفة: اللزقان ومؤنثه: وبنوا

  .له
لزق فينا ما بقى يفل عـن مسانـا   : يقولون

  ).أوعن ديّنا(
ضربو . روالتلزق بإجر حدا]: من كنايام[

  .لزقو باحليط
  .مطرح ما بترزق إلزق]: من أمثاهلم[
اضروب هالطينة بـاحليط  ]: من استعارام[

  .وإذا مالزقت بتعّلم فيه ،بركي بتلزق
زقـا  اللي بزقتو بكّفـي بل ]: من كمام[
  .بلحيتو
وقـد   ،ألصـقه : لّزقه وألزقـه : عربية :َلزَّق      

  .لّزق العجني على بعضو: يستعملونه الزمًا
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  .ْتلّزق مطاوعًا له: وبنوا
  .أو تلزيق بتلزيق ،هادا شغلو تلزيق: ويقولون

  .انظرها  .الصفة من لزق :الَلْزقان      

أطلقوها باسم الواحـدة مـن لـزق     :الَلْزٔقة      
املادة : ويف اصطالح الطب ،اللزوق: دره العريبومص
ن مث تلصق نجية يضاف إليها بعض املواد وتسخالرات

  .على الظهر لتقويته أو إلزالة أمل فيه
  .اللزقات: ومجعوها على

  .فالن لزقة بيطارّية]: من كمام[
  .انظرها  .بنوا على فعفع من لّز :َلزَلز      

  .تلزلز للمطاوعة: وبنوا منها
: من العربية ،فالن ابن عّمي َلَزم: يقولون :الَلَزم      
  .املالزم جدًا ،والدوام عليه ،املالزمة للشيء: اِللزام

مصـدر  : هو ابن عّمى َلّحًا: والعربية تقول
  .أي ابن عمي األدىن ،دنت: ت قرابُتهّحل

: وُلزمة َلِزم الشيُء ُلزومًا وَلزمًا: من العربية :ٕلۤزم      
 ،وجب عليه: َلِزمه املاُل ،مل يفارقه: بيَته ،امت ودثب

وهم . وجب حكمه: األمُر ،تعلق به ودام معه: الغرُمي
  .ينقصين: يريدون ،مين شوية مصاريبلَز: يقولون

  .التزم: نلَزم للمطاوعة وكذاا: وبنوا منها
زيادة عـن   ،ومالو لزوم ،إلو لزوم: يقولون

  .اللزوم
  .اشتريتو لّلزمة: ويقولون

ملزوم أدفع حبلـب  ...: صيغة الكمبيالة ويف
  ...فالن املبلغ املذكور أعاله رألم

ُلزوم ولزوملي ولزومسز : واستمدت التركية
  .ولزومسزلق
  
  
  
  
  

قال الشيخ إبـراهيم  ]: من عثرات أقالمهم[
: أي ،يلزم عليه أن يفعل كـذا : ويقولون: اليازجي

ـ والُيعّدى هذا الفعـل   ،جيب عليه  ،»علـى « بـ
  .يلزمه أن يفعل :والصواب
ت ييلزمين الكفر إذا سـاو ]: من كالمهم[
  ...أو يلزمين الطالق أو ،هالشغلة

. اإللو ّمت وزلعوم الزم يقـوم ]: من كنايام[
  .لزمو ّمحام
ت ييلزمين ّمحام إذا سـاو ]: ويقول املتنّدر[
  .هالشغلة

. مالشيخ املا بدَحم مـا بلـزَ  ]: ثاهلممن أم[
  .شيء يٓومامحۤيل ْسالحك دٓوم بلزَمك 

: اشتكو عليه ولّزموه ببنت أختو: يقولون :َلّزم      
  .أوجبه عليه: أو بالعمل) العربية(حتريف ألزمه العمَل 
  .ْتلّزم للمطاوعة: وبنوا منه

َعندي بساط واشتريت بساط : يقولون :الٕلزۤمة      
: الَلزمة والُلزمة: من العربية ،لّلزمة أو عاللزمة: رخر

  .لزم: انظر  .أو املرة من َلِزمامسا الواحدة 

  .مصدر لِزج: اللُّزوجة: العربية من :اللزوۤجة      
  .لزج: انظر

َلّس َلّس ودخل وما حدا َحّس : يقولون :اللَّّس      
حتريف لصَّ لّصـًا  : عالّلس: وكل شغلو هۤيك ،عليه

  .اللص: انظر  .فعل يف ستر): العربية(

  .انظرها  .»لّسع«لغة هلم يف  :ٕلّسا      
  . »لّسع«لغة هلم : أو لّسايت: ٕلّساة      

  .انظرها ولّسا

  آلة النطق والذوق : الِلسان: من العربية :نٕالسۤا      
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عضو عضلي يف الفم ذو جذر : وبتعبري آخر ،والبلع
غليظ ثابت القاعدة وظيفته املضغ واملـص والبلـع   

  .فهو جارحة القول ،وتكييف الصوت
... فتجمعه علـى األلسِِـنة و  تذّكره العربية 

  .وهو األكثر
على أنه لدى  ،األلسن: وتؤّنثه فتجمعه على

وهـم يذّكرونـه   . *استعماله يف أداة الكالم تؤنثـه 
  .السانات: وجيمعونه على األلُسن وعلى
  .انظرها  .وبنوا منه فعل لّسن

ويف بعض هلجات مشايل إفريقيـة جيمعـون   
  .ْلسون: اللسان على

  .ۤلَشَنا: ويف الكلدانية ،ۤلٓشنٓا :ويف السريانية
  .ۤلشٓون: ويف العربية

  .لشاُنو: ويف األثورية البابلية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 

  .لسان
  .ْلَشن: اريتگويف ملحمات أو

  LÉZOU :ويداين ماتقدم أن األرمنية تقـول 
  .سّكت: مبعىن

  .اضحالة اللسان يف األمر: ٥١٢ص ٣١س: انظر جملة الكلمة
  .١١٢و ٦٨ص ٢جـ: وكتاب اية األرب للنويري      

فالن لسان البلد ولسان العشـرية  : يقولون
  .ولسان الوطن ولسان قومو

لـو كـان   : يريدون ،لسان احلال: ويقولون
  .للحال الراهنة أن تتطلب لقالت

للناتئة يف قبته تـدل   ،لسان امليزان: ويقولون
  .على رجاحة كفة على األخرى

 ،يف هلبها على التشبيه ،لسان النار :ويقولون
  .ومثلها لسان اللمبة

  
  
  

                                                
  .الوارد أنه يؤنث إذا أريد به اللغة أو الكلمة - *

وكانت بعض الكتب جتعل زائدة من دفتـه  
  .تشري إىل صفحة من الكتاب

أطلقوه على ما يربز  ،لسان القفل: ويقولون
  .منه عند إقفاله

أطلقوه على ما يربز  ،لسان القندرة: ويقولون
  .من مقدمتها حتت الرباطات

  .لسان اجلزمة الرّباطية: لواوقبل القندرة قا
  .لسان وألسنت: واستمدت التركية

إذا رجف لسان اللمبـة  ]: ومن اعتقادهم[
  .بكون عم حبكي للماليكة عن ذنوبنا

لسـانو   ،امسو عراس لساين]: ومن تعبريام[
عم حبكي عن   ،بيعرف سبع تلسن ،طويل أو قصري

  .لسانو
 .فالن الْلسان وال إحسـان ]: من كمام[

يظنون (حليوان بنربط من رسنو واإلنسان من لسانو ا
ليش لساَنك أكلتو القّطة؟ لسـان   ،)أم يسجعون

  .ّرارة غلب السّحارةگال
قصـاب  «وبعض اجلهلة العوام راد يـأذي  

: وبعدما أكل قال لو ،وأجربو ياكل حلم ولنب» البيع
  بكرا بكّۤر؟
  وأكل طّيب؟ ،لسان حلو ،ليش ماأبّكر -
. اللي بتّمو لسان مـا بضـيع   ]:من أمثاهلم[

! ماعـدمَتك ! يالسـاين . صاحب احلق لسانو طويل
القـرش  . كل لسان ْبإنسان. شلون مادرتك بتندار

اللي باعو طويل لسـانو   ،بلّقش صاحبو سبع تلسن
لساَنك حصاَنك إن صنتو صاَنك وان خنتو . طويل
  .خاَنك

البحترق لسانو ماحلليب : ومن أمثلة األكراد
  .عالرايب بنفخ) احلار(

  .ألسنة اخللق أقالم احلق]: من حكمهم[
   فالن مايف على لسانو]: من استعارام[
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وتسود هذه االستعارة (فالن بوّچني ولسانني . رباط
يف سورية ولبنان وفلسـطني   -يدانيها –على لفظ 
  .لسانو زفر). ومصر وليبية

لسانو بطـالع احلّيـة مـن    ]: من كنايام[
. القلعة أو عقلعـة حلـب  لسانو بلّف ع. درخوشا

  .مابدّخل لسانو حللقو
عليه لسان متـل مقـص   ]: من تشبيهام[
يزعمون (عليه لسان متل مقرعة الرافضي . السكاف

  ).أن الرافضي جيدل مقرعته وطّيها حجر
على لسان  ةأنه إذا ظهرت حب]: ويعتقدون[

إذا رجـف  . حدا بكون يف ناس نسفوا لو أكالتـو 
أو  ،أّنو عم حبكي مع املاليكةلسان اللمبة بدّل على 

  .بأّنو يف ناس عم حبكوا بقفاك
إذا كان عالسفرة أكلـة  ]: من كتاب اللباد[

لسان الزم عاملرا الزكية تسرع وتاكلو متـا يـاكلو   
  .جوزا ويطول لسانو

ويف خيمة كراكوز يسـّلم عيـواظ علـى    
  :كراكوز

  لو تعلِم األرض من قد زارها فرحت
  بشرت مث باست موضَع القدِمواست                   

  :وأنشدت بلسان احلال قائلًة
  أهال وسهًال بأهل اجلوِد والَكَرم                     

أطلقوه على ضرب من أزهـار   :ةْلسۤان احلماۤي      
  .البيوت التزيينية ألن يف مقدمة ورقه شوكة

وأطلقوه أيضاً على مثقب طبيب  :ْلسۤان احلماۤية      
  .األسنان

 ،حلمة لسان عصفور: يقولون :ْلۤسان العصفور      
  .املقطعة تقطيعًا صغريًا ال املفرومة: يريدون
أطلقوه على الكالم الذي  :ْلسۤان العصفوري      

 كقولـك يف  ،يقحم بني أحرفه زاي لكـي يعّمـوا  
رز ضزي لزي : »رضَّي يل ياه وإلك عندي سكرة«

  .يزاه وإزلزك عزندزي سزكزرة

َلْسبت ماالظـامل  : يقولون ،أو َهْسبت :تَلْسٕب      
من أن يقع ) العربية(حتريف ليس بّد : يقع أو هسبت

  .الظامل
  .املصدرية» ما«ولزمتها عندهم 

لسبت مااحلزينة تغين بعـرس  ]: من أمثاهلم[
  .لبست ماتصريي محاية! ياكّنة. جارتا
: من التركيـة  ،ويلفظوا اللصطيك :اللْستيك      

 :عن اليونانيـة  ÉLASTIQUE: فرنسيةالستيك عن ال
ÉLASTIKOS :الـدراري  «ومساهـا يف  . املادة املرنة

  .املّطاط: »الالمعات
منـها   ،ويستعمل اللستيك يف أغراض كثرية

  .دواليب السيارات
  اللستيكة: ومسوا القطعة منه
  .اللستيكات: ومجعوها على

ولستيكة ّحماية قلـم   ،لستيكة جراب: وقالوا
  .ولستيكة نقف العصافري ،الرصاص واحلرب

 مبـطّ  -ماشاء اهللا – لوعق]: من كمام[
  .متل اللستيك

  .لدغه: لسعه لسعًا: عربية :َلَسع      
لسعو عصايتني طّيرلو  ،لسعو كرباج: يقولون

  .إميانو
  .انلسع للمطاوعة: وبنوا منه
  .ْتلسوع: وبنوا منها

أو  ،أو لّسا ،لّسع ماأجا املشمش: يقولون: ٕلسَّع      
حىت : أي» للساعة«كلها حتريف : أو لّسعتو ،لّساتو

  .هذه الساعة
لّسـعين ولّسـعنا   : وتصرف لّسع كما يلي

ولّسعَتك ولّسعۤتك ولّسـعتكن ولّسـعتو ولّسـعتا    
  .ولّسعنت
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أو لّساين ولّسانا ولّساك ولّساكي ولّسـاكن  
  .ولّساه ولّساها ولّساهن

أو لّســايت ولّســاتنا ولّســاَتك ولّســاۤتك 
  .ّساتكن ولّساتو ولّساتا ولّساتنول

أو لّسعيت ولّسـعتنا ولّسـعَتك ولّسـعۤتك    
  .ولّسعتكن ولّسعتو ولّسعتا ولّسعنت

  صارت الساعة تسعة؟: ويسأل أحدهم
  .أو لّسعتينه ،اء السكت: لّسه

  .ٕأّساه: ولبنان يقول لّسع كما يقول
  .للسع وأّسا: ومصر تقول

  ...لّساين: وبعض الصعيد يف مصر يقول
  .للسع: وبدو مريوط يف مصر يقول

  .َهّسع: والسودان يقول
  .لّسع: واملغرب يقول

: »هـز القحـوف  «وورد للّسع يف كتاب 
  .٣٩ص

  .حاجة بقى لّسا: ويقولون
 -!ياجـارة  –ال تزعلـي  ]: من كمام[

ناس أكلت معاليق وناس لّساتا . البّياع لّساه باحلاره
أي (لغيمانـة  يوم ا. لّسا حليب أّمك بتّمك. عالريق

بتفرح الكسالنة بتنام بتنام وبتقول ) السما فيه غيمانة
: الدنيا لّسا بكريانة وبعدا بتاكل قّفورة خبز وبتقول

  .لّساين جوعانة
َدق علـي البـاب   : ٕدق ٕدق]: من كنايام[

  .والقاق لّسع ماحلس دنبو
  .حبمل مّيلّسع العجني ]: من استعارام[
  ]:من مناغاة أمهام[

  !      ك تس تك يا فولهتس ت
  وعيۤنك سودا ومكحوۤله                                  

  وأبوكي شب وغاوي         
   چنچولهولّسع أنيت                     

  

: عربيـة  ،النّجار لّسن اخلشبة: يقولون :َلسَّن      
  .جعل طرفه كطرف اللسان: لّسن الشيَء

  .ْتَلّسن للمطاوعة: وبنوا منها
بنوا علـى  : لسَوعين الربغش: يقولون :َلْسٔوع      

  .انظرها  .َفعَول من لسع

  .تلسَوع للمطاوعة: وبنوا منه
 ،لّشـة  -ماشـاء اهللا  –فالن : يقولون :ةاللشّۤ      

 ،ضخامة اجلسـم : يريدون ،ومرتو كمان لّشتا كبرية
مبعىن الَطرد ) العربية(مل جند هلا أصًال ولعلها من الّلش 

  .نه كيس ممتلئعلى أ
  .اللّشات واللشش: ومجعوها على

: عن اليونانية -مثّلثة الالم –من العربية  :الّلّص      
  .السارق

  ...اللصوص و: واجلمع
ــريانية ــۤل: ويف الس ــٓطنٓا ،طٓاس ويف  ،ولََس

  .ۤلسطا وَلسَطَنا: الكلدانية
  .انظرها  .لغة هلم يف لزق :َلصق      

لغـة  : وَلِسـق  ،يملغة مت: َلصِِق: ويف العربية
  .لغة ربيعة: وَلِزق ،قيس

: عيب –ولك  –هاللصلصة : يقولون :َلْصَلص      
 ،سـرقه ): العربية(بنوا على الفعفعة من َلّص الشيَء 

: انظـر . عمل الشيء يف خفاء: وهم يستعملوا مبعىن
  .اللص

  .تلصلص للمطاوعة: وبنوا منها
  .الليسته: انظر :صطاالۤل      
  .اللستيك: انظر :صطيكالَل      
صّلينا العشا يف جامع الفـردوس  : يقولون :َلّط      
يابو بنا عتيق وكل شـوي وشـوي يطلـع     ،هلوجة

صدقين لّطينا ْطَلطعـش   ،وعقرب نقطع صالتنا ونلّط
  .دب على أهللاگأو إدعش متا يصري 
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  .وهم أطلقوا ،ضربه: لّطه بالعصا: عربية
  .انلط والتط للمطاوعة: وبنوا منها

  .أهَلك التقربن بلّطك عقربن]: من أمثاهلم[
فالن متل العقرب ما حبـق  ]: من تشبيهام[

ـ فالن متـل دَنـب ال  . اللّط إال للو بلـّط  : ديشگ
  .عالطرفني
يلّطك الّطة مـن  ]: من دعائهم على فالن[

  .كل َجَنب لّطة
شوفوا العقرب شـوفوه  ]: من أدم الراقي[

: و وعم بصيحعزيق النهر وامسعوه حاطط إيدو عخّد
إيل قرايبني يف هداك الشّط وصـار يل  ! ياأهل املرّوة

م وبتعرفوا البنكر أصلو مالو زمان ماشفنت وأنتو كرا
  .البوّصلين أهللا ينيلو مرامو وحيسن أجرو أصل،

تفّضل واركـاب  : أجت الشقرقة وقالت لو
  وملا بّدو يرتل لّطا بزّنافتو ،ركب وعرب النهر

  لۤيش هالنذالة ليش؟ولك  ،وصاحت! آخ! آخ -
  أنا عقرب وطبعي اللط: قال ال

ومضى زمان وخلصت زيارة العقرب وبقى 
وأجا لزيق النهر وصاح متـل أول   ،و يرجع لبيتوبّد
  مرة

: أجت الشقرقة شقّرقتنا نفسا بذاتا وقالت لو
  تفّضل واركاب

  ركب وهّيه بنص النهر غّطت
  ليش هاألذى ليش؟ ،للوالال -

وأنـا   ،رب وطبعك اللطأنته العق: قالت لو
  .الشقرقة وطبعي الغط

 ،لزق باألرض: لَطى َيلطي لطيًا: عربية :ٔلٔطى      
ولطا يلطو لطوًا إىل كهف أو  ،وَلطأ باألرض كذلك

  .التجأ: غار أو صخرة
  
  
  
  

  .منه انلطى والتطى للمطاوعة: وبنوا
  .الطي هالقليطي]: من كمام[

 -انظرهـا   –صاغوها مـن لطـش    :الَلّطاۤشة      
  :وأطلقوها على شيئني

ساعد من الكاوشوك يف : لّطاشة الدّبان -١
  .رأسه كف ذو ثقوب يلطش به الذباب

شعب مـن أغصـان   : ريلّطاشةالعصاف -٢
قد يف اييت رأسـيه قِِمـّد مـن    الشجر يقطع ويع

الكاوشوك يوضع يف وسطه حصوة أو حنوها ويشـد  
  .ب العصفور ويرميهيفيص ،مث يرخى

مصدر لَطـف  : الّلطاَفة: من العربية :لَلطاۤفةا      
  .رق: كالُمه ،صُغر ودّق): العربية(

  .كان طبعه ناعمًا: وهم يستعملوا مبعىن
  .لطافت: واستمدت التركية

  ]: من أغانيهم[
  ياحالوَتك ياَنّنوسو! سوسو حنتوسو       يالطافَتك

بـأمر   ،لّونه: لطخ الشيَء لطخًا: عربية :َلٔطخ      
  .رماه به: يحقب

 ،دهنه مبادة مـا : وهم استعملوها أيضًا مبعىن
: يريـدون  ،َهي فّضه ملطوخة بـدهب : مث يقولون
  .مموهة به

  .انلطخ والتطخ مطاوعًا له: وبنوا
ـ  لطخ ولّوث: ْلطش: ويف السريانية . خووّس

  .ثلّو: ْلَتك ولطك مبعىن: وفيها
والكاف فيهما تلفظان (ويف الكلدانية مثلها 

  ).خاء
انت حلب تبيع البّلور امللطوخ بالـذهب  وك

وقوافلها حتمله إىل بـالد فـارس    ،يف سوق الباطية
  .القزاز: انظر  .وغريها

أم يلطخون ]: ومن عادات األحياء القدمية[
يعملـها   ،أعلى أبواب احلارة كلها مبـاء الكهريـز  

احلـي   بعضهم ليًال وسرًا إشارة إىل أن أحد سكان
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وصباحًا يعقد أهل احلـي   ،يتعاطى الفحشاء يف بيته
  .اجتماعًا ويتخذون الالزم

  .انظرها  .مبالغة من لطخ املتقدمة: عربية :لّطخ      

  .وهم سّكنوا تاءه ،وَتلّطخ مطاوعه العريب
  .انظرها  .اسم الواحدة من لطخ :عربية :الَلطخة      

مسلوقه يلطخ بـه  : لطخة بزر كتان: وقالوا
  .لقدمياَملؤوف من اجلسم يف الطب ا

فالن لطخة أو لطخة بـزر  ]: من كمام[
  .كتان

حليب يغلى مع : الونةيف اصطالح احل :الَلطخة      
دقيق الرز أو مع ناعم السميذ حيشى به الشـعيبّيات  

  .والقراص بسّكر وحنومها عوضًا عن اللبا أو القشدة
وردت يف كمة واحـدة ويف عهـد   : َلٔطس      

طَلس املـوايل   مات أحد آل الفرنسيني إذ قالوا حني
ال يؤاخذوا لئ حّرفوها ،ق فطسالشيخ لطس هّل: هلم

  .بصراحة القول
: »التـاج «يف . لطشو َكـفّ : يقولون :َلٔطش      
وقـد أمهلتـه    ،الضرب جبمع اليد والطعن: اللطش
  .اجلماعة

 ،لطشو باملكنسة: وهم أطلقوا الضرب: نقول
  .لطشو موس أو باملوس ،بالصرماي

): بالسني املهملة: (لطسه: ا يف العربيةويدانيه
  .وهم أطلقوا ،ضربه بشيء عريض ،لطمه

ضربه بشيء : لطشه: كما يدانيها يف العربية
  .صّكه ،عريض

  .ضربه ضربًا خفيفًا: لثطه: وكما يدانيها فيها
–الـتطش  ولطش للمطاوعـة  ان: وبنوا منها

  .ومتلطش –انظرمها
  
  
  
  

به الربد ضر: يريدون ،التطش العجني: وقالوا
  .فحال دون أن خيتمر

 ،وهادا ولد ملطـوش  ،لطشتو اجلان: وقالوا
  .ومعو لطشة

ويف  ،ضرب باملطرقـة : ْلطش: ويف السريانية
  .الكلدانية مثلها

 ،صـفع : رطش: ويدانيها يف السريانية أيضًا
  .ضربه بكّف مبسوطة

لطشو كّف شّهاه عاملشمش ]: من كنايام[
محر والثاين علـى  فجعل اخلد املضروب أ: يريدون(

  ).أبو اخلّدين: وهذا شان املشمش ،طبيعته
كو بلطشك صواب بطرطش ]: من قلتنام[

  .السما ْبدّمك
إذا انكّب مّيـه غاليـه   ]: من كتاب اللباد[

دسـتور  : عاألرض الزم عـاملرا تزمـزق وتصـيح   
وكانت أمي المل ذلـك تزمـزق مث   !(ياحاضرين

ْشطان : دفمث تصبها وتر ،دستور ياحاْضرين: تقول
  .البٓربك يف العتبة بلطشوه اجلان). جنيرال

عم ْبلطشوا حيطـان احلـارة   : يقولون :َلطّٔش      
بنوا على فّعل مـن لطـش   : بالكلس َعجية احلّجاج

  .لطخها بضرب املكنسة: املتقدمة مبعىن
ومثلـها يف   ،لطـخ : ْلطـش : ويف السريانية

  .الكلدانية
  .تلّطش للمطاوعة: وبنوا من لّطش

أواقيت  ،لّطشو كالم ،شغلو تلطيش: ولونيق
. س الشـيخ تلطيشـان  بلّطش لو صالة وبسمع در

  .بيعرف بلّطش شوية تركي مع العريب
بلّطع  -جتيه الرزّية  –اكل ملا بي: يقولون :َلطّٔع      
أو هي عندهم حتريف  ،أصابه: لطعه: عربية ،صدور
  .لطخ: انظر  .لطخه

  .وعةاانلطع والتطع للمط: وبنوا منها
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  .لطوع وتلطوع: وبنوا منها
  .لّطع: وبنوا منها

» لطـع «حـدة مـن   ااسم املرة والو :الٕلْطٔعة      
  .املتقدمة
  .لطف التالية: انظر :َلٔطف      
: صُغر ودق: لشيُءاَلُطف : من العربية :ٕلۤطف      

  ).ضّد ضخم(
والّلطافة وهم  ،وهم رّدوا ،الُلطف: ومصدره

  .أمالوا
  .انظرها  .اللطيفوالصفة منه 

لطف ولطافت ولطيفـه  : واستمدت التركية
ومنها لطيفة إيتمك  ،)كالمها مبعىن النادرة(:ولطيفت 

  .وگولطيفة جي ولطيفة 
  .واللطيف من األمساء احلسىن

  .عبداللطيف ولطيف ولطفي ولّطوف: وّمسوا
والنصارى مسوا . ةلطيّفة ولطفّي: ومسوا أنثاهم

  .لطف اهللا: ذكورهم
فهو لطيف بـه   ،رِفق به: ُلطفًا به وله وَلَطف

  .وله
  .بّره وأحتفه: ألطفه بكذا مبعىن: والعربية تقول

 ،وأالن له القول ،باّره: الطفه مبعىن: وتقول
  .وهم يقولوا
 ،ترفقـوا وتواصـلوا  : َتالطفوا مبعىن: وتقول

وهم سّكنوا التاء وأطلقوا املعىن على معـاين مـادة   
  .اللطف كلها

: َتَلّطف يف األمر وله مبعـىن : لوالعربية تقو
  .وهم سّكنوا التاء ،ترفق

ألصـقه بـه   : استلطفه جبنبه: والعربية تقول
وجـده  : واستعملوها مبعىن ،وهم رّدوا اهلمزة ،تلطفًا
  .لطيفًا

  
  

لوال لطف رّبك كانـت بتكـون   : يقولون
  .اْملصيبة أكرب

  !يالطف اهللا : ويقولون
  .اهللا يلٓطف باملقدور]: من دعائهم[

  .جعله لطيفًا: لّطف الشيَء: عربية :َلطّٔف      
  .تلطيف: واستمدت التركية

  .تلّطف للمطاوعة: وبنوا منها
لّطف رأيو وكالمو  ،لّطف معاملتو: يقولون
  .وهلجتو وصوتو

: »يـالطيف «يف ] يقول املتندر[ :ياَلٔطْفٔطف      
  .يالطفطف

  .لطفّية: مؤنثه ،من أمساء ذكورهم :ٕلطفي      
ضـرب خـّده أو   : لطمه لطمًا: عربية :َلٔطم      

  .صفحة جسده بالكف مفتوحة أو بباطن كفه
مث  ،وهـم رّدوا  ،الـتطم : ومطاوعه العريب

  .لطمان: زادوا
  .دير بالك التاكل لك لطمة: يقولون
  .فالن راسو ْمعّلم عالطم: ويقولون
هاملطعم فتح قربو مطعم أحسـن  : ويقولون

  .منو ولطمو
متشي بالعتمة بتجيك لطمة ال]: من حكمهم[

  ).يظنون أم يسجعون(
  .بالغ يف لطمه: لّطمه: عربية :لّطم      

  .ْتلّطم للمطاوعة: وبنوا منه
: ْمشقشق ْمنّتف إمسو قميص]: من كمام[

  .ْمسّخم ْملّطم إمسو عريس
بنوا على فعول إلتيان احلدث أكثر من  :َلْطٔوع      

  .انظرها  .مرة من لطع
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  .تلطوع للمطاوعة: منها وبنوا
  .انظرها  .لدوع: ويدانيه

  .مسوا به ذكورهم ،َفّعول من اللطف :وفَلّط      
  .الصفة املشبهة من لطف: عربية :الّلطيف      
  .انظرها

: وهم يقولـون  ،اللَّطاف واللُّطفاء: واجلمع
  .اللّٕطاف وإلّلطفا

الَبّر بعباده : واللطيف من األمساء احلسىن مبعىن
  .ُملحسن إليهموا

 ،دوا يف أذكارهم وابتهاالم مائة مرةويرد
  .اللطيفّية: ويسموا

  .يالطيفًا مل يزل: وبعض األذكار ترّدد
  .َلْطَفن: »اريتگملحمات أو«واللطيف يف 

ماصار أكتر ) أو محيد(ربك لطيف : يقولون
  .من هۤيك
يالطوف أو : »يالطيف«يقول يف ] واملتندر[
  .يالطفطف

تعريب حريف غريب يراد بـه   :نس اللطيفاجل      
  .النساء

  .األجناس اللطيفة: ومجعوه على
أبو مسيح جاب لطيفة ضّحك : يقولون: اللطيۤفة      

  .النادرة، عن العربية: من التركية مبعىن. أهل السهرة
  .اللطايف واللطيفات: ومجعوها على

معديت عم تلِعي َعَلّي، يريـدون  : يقولون :َلٔعى      
ا تؤذن بالتقيؤ، مل جند هلا أصًال، وظـين أن لعـى   أ

  .لعۤبت معدتو: حتريف
  .اللعيب: انظرها  .الكثري اللعب: عربية :الّلّعاب      

  .أجوا الّلّعابني بالسيف وبالّنّبوت: ويقولون
  
  
  

. عن مصطلح الطب القـدمي  :َلّعاب السفرجل      
ز أطلقوه على بذر السفرجل يغلى ويشرب ماؤه ليفر

  .ما سال من الفم): العربية(اللعاب، بنوه من اللعاب 
قام بعمل يلتذ بإتيانه، : َلِعب: من العربية :ٕلۤعب      

: اختذه لعبـة، ويف األمـر  : مزح، ضّد جّد، وبكذا
ـ  : استخف به، والرياح بالـديار  . اتسـلطت عليه

  .الَلْعب والِلْعب والَلِعب وهم رّدوا: ومصدره
: والِلْعبة والَلِعبة، وهم قالوا الَلْعبة: واملرة منه

  .الٕلعبة
  .واستعملوا الّلعبة لدمية األطفال

  .انلعب والتعب للمطاوعة: وبنوا منها
: اللعبـان، ومؤنثـه  : وبنوا منه الصفة على

  .اللعبانة
ما بتسلك على ) أو مالعيبو(ملعوبو : وقالوا

  .متلي
ا، وتعوا نلعب بأم نيّصومعم بلعب ع: وقالوا
  ...ۤإينا ۤإينااحليط أو ب

هالرّجال بلعب بشواربو، وبلعـب  : وقالوا
  .مبسبحتو

االوالد بلعبوا بالصّياح وبالفاقوسـة  : وقالوا
  ...الل وبالكعابگوبالعجو وبال
عم بلعـب بالشـطرنج وبالدامـة    : وقالوا

  ...وبالطاولة وبالورق
فالن رياضي وبتقن عشـرين نـوع   : وقالوا

السـويدية  ماأللعاب الرياضية ما عـدا األلعـاب   
  ...واأللعاب اجلمبازية و
عم بلعب خود وهات، أو لعبة : وقد يعّدوا

  .اخلامت، أو لعبتو
  :واستمدوا من الغرب التعبريات التالية

: بّدوا يلعب ورقتو األخرية، يريـدون  -ً ١
  .حياول احملاولة األخرية
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يعمل ما فيه : يريدون. عم بلعب بالنار -ً ٢
  .أذاه أو دماره
بالعمـل  : يريـدون . بلعب دوروعم  -ً ٣

 .وكل إليهامل
احلظ بلعب دورو اهلـام يف  ]: من كالمهم[
 .املسائل

د الكرمي بتلعب عالبزق أصابيع األمري عب -ً ٤
  .لعب ساحر

لعۤبت عينو . لعب عليه. لعب لعبتو: يقولون
والزود يلعب، عم َبلعب معك على عيَبك، أش . عليه
تال بعقلك، اهلوا ال يرو يلعب هاحمل. والدالعبت  ةهّي

أو لعبت (عم بلعب بالنار، ٕلعۤبت معديت من هاألكلة 
  ).حتركت للتقيؤ: علّي، يريدون

فالن عم بلعب باملصـاري  ]: من كنايام[
ٕسفرة بلعب . عم بلعبوا بلعبة ساق مني أطول. لعب

  .عليها جدي
جدي بّدو يلعـب بعقـل   ]: من كمام[

  بتشيك؟أش مّنا نلعب بالكعاب املا . تيس
يهـزج األوالد لـدى أن   ]: من أهازجيهم[

  :خيرب أحدهم لعبتهم
  لي برطش لعبتنا             أّمو تنتف ٕشعرتنالإ

عم . لعب ّمسو من كالمو]: من استعارام[
. اجلواكر عم بتلعب بإيـدو لعـب  . بلعب عاحلبلني

فالن عم بلعب بدّمو . لعب العرق أو احلشيش براسو
لعب اجلرح ولعبت . عب بالنارعم بل). أو على دّمو(

عصـا  (:عصايتك ما بتلعب بـيين وبينـو   . الدّملة
  . لعب الفار بعّبو). التفرقة

فالن بلعـب بيـانو   : ويقول العبو الطاولة
يريدون أنه يقدم بعض األحجار ويـؤخر بعضـها   (

  ).حسب مصلحته
  
  
  

تلعب الكّماشـة  ]: من دعائهم على فالن[
  .بتّمو

العـاب  . واتاللعـب شـهْ  ]: من أمثاهلم[
البلعب مع القط بّدو حيمل . باملقصقص تيجي الطيار

 ).احلاف حيث شرح أصله: انظر(اللعبة عاحلاف . خراميشو
مبـوت الزّمـار   . السبع إذا كرب بلعب بأدنيه الفـار 

  .وأصبعتو عم بتلعب
العبوا العبوا وجنـب  : ومن أمثال دارة عّزة

ة أصله أن عملت من الطني قصـع (قصيعيت التقربوا 
  ).فهي تنبه األوالد أّال خيربوها

. البضرب أّمو بلعب بـدّمو ]: من حكمهم[
خبسر صحتو : البلعب قمار خبسر أمثن شي يف احلياة

  .قتو وخبسر شرفو وخبسر مالوووخبسر هناه وخبسر 
  ]:من أغانيهم[

  قومي العيب اللعب لك 
  وكاس اُملدام السكب لك                  

خـّراب  : متل الطّلۤيز فالن]: من تشبيهام[
  .الطليز: انظر  .اللعب

  .اللعب والطفولة: ٢ص ٥عدد ١س: انظر جملة األديب
األلعـاب  : ١٣٠٢و ١٢٧٥و ١٢٤٧ص ١٨س: وجملة الرسالة      
  .العربية

ملوا عأكثر اللعب، وهم يسـت : عربية :َلعّٔب      
  .حّرك: للتعدية وملعىن

  .ْتلّعب للمطاوعة: وبنوا منها
. قروديبّدو يلّعبنا  هالبشط]: مهممن كال[

عم بلّعب . ك على جميدييل إيَد لّعب. لّعبوا عاجلدايا
  .أصابيعو عالبيانو

: مؤنثهوبنوها صفة مشبهة من لعب،  :الَلعبان      
  .انظر لعب  .اللعبانة

أبو موزة لعبج خصمو وجبـٓوز  : يقولون :َلْعَبج      
من  *وهي ،أبو كعب زّتو عاألرض، مل جند هلا أصًال

                                                
  . . .ولعلها من العربية : ربما يقصد - *
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: ضربه ا، ولبج بـه األرض : لبجه بالعصا: العربية
  .جلد به األرض وصرعه

  .تلعبج للمطاوعة: وبنوا منها
  .العّجان عم بلعبج طحني العجنة: وقالوا

السمك عم بلعـۤبط يف املـي،   : يقولون :ْعٔبطَل      
مل جند هلا أصًال، وفيها . رابطيتحرك باض: يريدون

  : عندنا مذهبان
: أا حتريـف لـبط الـبعُري أو البغـل     -١

  .اضطرب، ضرب بقوائمه
  .انظرمها  .»لبط«و » لعب«أا حنت من  -٢

 .ْتلعبط للمطاوعة: وبنوا منها
  .أطلقوها على الدمية يلعب ا األطفال :الٕلعۤبة      

  .الّلعبات والّلعب: ومجعوها على
: سةبّدو يلعبك لعبوية كوي: يقولون :الَلْعبٓوۤية      

  .لوية للتلطيف من لعببنوا على فع
  .انظرها ولّعوبة

لعط لو لعطة ما للنب عرف أّنو : يقولون: َلٔعط      
  .حلسته: لعطت املاشيُة النباَت: من العربية ،صاغ

  .انظرها  .لعق: ويدانيه يف العربية

حلس، ويف الكلدانيـة  : لعط: ويف السريانية
  .مثلها

  .ةانلعط للمطاوع: وبنوا من لعط
جية سّليت كل بـاكر  هومن أصناف السلتـ

يدخل خانات السمن فيلعط حىت يشبع، وثاين يـوم  
  .إىل خانات الزيت

  
  
  
  
  
  
  

مث ال يترك الدبس رّمان وميـت الفرجنـي   
  ....والدبس والعسل

  .اللّعيط واللّعاط: وبنوا من لعط
  .اللّعيطة واللّعاطة: ومجعومها على

: عربية ،ة دبس رّمانلعق لو لعق: يقولون :َلٔعق      
  .حلسه وتناوله بإصبعه أو بلسانه: لعق العسَل وحنوه

  .اللعوق: انظر. انلعق مطاوعًا له: وبنوا
  .انظرها  .لعط: ويدانيها

: صوٓتو عم بلعۤلـع، يريـدون  : يقولون :َلْعَلع      
  .دعاها أو زجرها: لعلع بالغنم: يصرخ، عربية

  .تاءهَتلعلع، وهم سكنوا : ومطاوعه العريب
لعلع باملعىن املتقدم، إمنـا  » املنت«ومل يرد يف 

  .ذكره يف َتلعلع
  .ص عم بلعلعاالرص: يقولون

  .طرده وأبعده: لعنه لعنًا: عربية :َلٔعن      
  .باعده: لعنه اهللا: قال األصمعي

  .الطرد: اللعن: وقال غريه
  .الالِعن، وهم أمالوا: واسم الفاعل
  .امللعون واللعني: واسم املفعول

  .املالعني: ومجعه
  .انلعن: التعن، وهم ردوا، وزادوا: ومطاوعه

ينعلو، وينعـل  : ويكثر أن يقولوا يف مضارعه
تلّعـن  : انظر.  أبوه، وينعل الساعة اللي شفنا فّيا وّچو

  .وتالعن وامللعون وامللعنة
: لعنت ولعنت أولسـون : واستمدت التركية

  .لتكن اللعنة
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  .اللْعناتولعنة م ،زملة لعنة:ويقولون
لكـن   ،مرض السّكر ماهو خمطر: ويقولون
  .مضاعفاتو لعنة

يريدون أنه ذكـي  . فالن ملعون: ويقولون
  .نشيط

اهللا يلعن البسـب  : قال لو]: من كمام[
  .اهللا يلعن البخّلي الناس تسّبو: الناس، قال لو

  .فالن متل اللعنة عالكاْفرين]: من تشبيهام[
ة السودا عليه، لعن]: من دعائهم على فالن[

لعنـة أهـل   . ال حتل وال تبٓجر عليـه : وقد يزيدون
  .جتيه لعنة مكربتة). اليهود: يريدون(السبت عليه 

  ]:من شعرهم[
  عندي قط إمسو هارون

  جم عاللحم بس ملعون                     
: واحد بّياع عنـب صـاح  ]: من تندرام[

زين يل : ل لوالوقّية بلعنة الوقّية بلعنة، أجاه واحد وقا
  .ْتَلت واق

  .زان لو وحببحا
اهللا يلعنـك  ! اهللا يلعنك! اهللا يلعنك: قال لو

  نك
  ليش زدت نك -
  .ألنك حببحت اللي الوزنة -

يريدون ذه التندرة أن بعض النـاس  : نقول
لـو  : على حد قـوهلم : يشترون الشر ويسعون إليه
 .شاف أدل مّنو بقتل حالو

  .انظرها  .يف لعبويةلغة هلم : ۤوبةالّلع      
اللَّعوق مصطلح طيب ملـا  : من العربية :الْلعوق      

  .يلعق من الدواء
كمـا يف   –وحيرفها األتـراك إىل َلحـوق   

  .»الدراري الالمعات«
  
  
  

بنوا على فّعيل من لعب ملن حيسـن   :اللَّّعيب      
  .اللّعاب ملن حرفته اللعب: اللعب، والعربية تقول
  .يبة عدا اجلمعني الساملنياللّع: ومجعوه على

  .الصخر َشق فالن لّعيب مّر، بشّق: يقولون
  .فالن لّعيب آخر زمان]: من كمام[

  .امللعون: عربية :الّلعني      
  !.يا لعني: يقولون

يا حج  –الناس عم بتلِغي فيك : يقولون: َلٔغى      
مـنعم  وأنته أهللا  –ليش هالبخل هادا كّلو  –! علي

تكلم به، ولِغـي  : بكذا لغا يلغو: لعربيةمن ا: عليك
  .ِهلج به: بالشيء

  .انلَغى فيه للمطاوعة: وبنوا منها
  .انظرها  .لغط: ويدانيها يف العربية

ال تلِغي بالناس الناس بلغـوا  ]: من أمثاهلم[
  .فيك

لغينا االتفاقية، حتريـف ألغـى   : يقولون :َلٔغى      
  .أبطله): العربية(الشيء 

  .التغى: نلغى للمطاوعة، وكذاا: وبنوا منها
ص؟ شغلك كّلو أش عم بتلغۤب: يقولون :َلْغٔبص      

تسيء العمل عن جهل، مل : لغبصة بلغبصة، يريدون
أو   –انظرهـا   –جند هلا أصًال، ولعلها حتريف خلبص 

أفسد، ومن خبص  مبعىن) العربية(هي حنت من َلَغب 
  .طه بهخل: الشيَء بالشيء

  .خلبص: اةويف الشام ومحص ومح
  .خلبص: ويف هلجة بدو مريوط

  .تلغبص للمطاوعة: وبنوا منها
  .الْتٕلغٓبص: ومصدر تلغبص عندهم

  .انظرمها  .خلبط وخربط: ويدانيها
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عّمى مراده : ألغز الكالم وفيه: من العربية :زَلٔغ      
  .به

  .ىمالكالم املّع... : الَلغز و: من العربية :غزالٕل      
  .وهم زادوا الغوز والغوزة ،زاأللغا: واجلمع

: لكـزا : ويف الكلدانية ،لكزٓا: ويف السريانية
  ).والكاف فيهما تلفظ خاء(اللغز 

  .١٦٢ص ٣جـ: انظر اية األرب للنويري

العامل عم بتلغط  فيك يا صبحي : يقولون :َلٔغط      
صـّوتوا  ...: لغط القـوُم َلغطـًا و  : عربية! أفندي
  . مبعىن االستغابةوهم يستعملوا  ،وجلبوا

  .ط فيه للمطاوعةلغان: وبنوا منها
  .انظرها  .لَغى: ويداين لغط

: عربية ،طلع ماحلمّام ملغوف: يقولون :َلٔغف      
  .جاَر: لغف

  .اجبور خباطر لغفيت! ياأبو الناموس :ويقولون
: ومؤنثـه  ،اللغفـان : وبنوا منه الصفة على

  .اللغفانة
  .هلف: ويداين لغف يف العربية

 LIKIMA: ُلُغم عن اليونانية: من التركية :الٕلٕغم      
  .املادة املتفجرة:  LAGON: أو

  .األلغام واللغوم والْلغومة : ومجعوها على
لغم األرض وحتت الصـخر  : وبنوا منها فعل

  .ألغم: كما قالوا ،والبحر
  .انلغم والتغم للمطاوعة: وبنوا منها

  .اللغْمجي: ومسوا املشتغل بزرع األلغام
  .اللغمجّية: ومجعوه على

  
  
  
  
  
  

ومسوا الباخرة اليت تزرع األلغام يف البحر أو 
  .القطة األلغام: تلتقطها

  .القطات األلغام: ومجعوها على
كاشفة األلغام ورافعة األلغـام  : كما مسوها
  .وكاسحة األلغام

  .حقل األلغام: ومسوا املنطقة امللغومة
  .٣١٣ص ١٨س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .شغلتو ملغومة أهللا يساعد البقع: يقولون
أّنو عم : لغمط لو وّچو باللنب: يقولون :َلْغٔمط      

مل جنـد هلـا    ،دهنه به أو لطخه: يريدون ،مبزح معو
  .لّطخه به): العربية(طه بالطيب ولعلها من لَو ،أصًال

  .تلغمط مطاوعًا هلا: وبنوا
الكالم املصطلح عليه  :اللُّغة: من العربية :الٕلَغة      

  .بني كل قوم
  .وهم رّدوا أو سّكنوا ،الُلغات: واجلمع

  .وهم رّدوا ،الُلغوي: والنسبة إليه
  .اللغة:  LOGOS: ويف اليونانية

لغـت ولغـات   : واستمدا التركية فقالت
  .ولغوّية ولغوّيات

  .ومثلها األوردية
وكان املصريون يف عهـد إبـراهيم باشـا    

ء هلجة حلب وحسن وقعهـا  املصري يعجبهم صفا
  .على األذن

على أن أكثر الطبقة العليا كانـت تـتكلم   
  .بالتركية

  .اتركو أنا بعرف بلغتو أو بلغاتو: يقولون
  .لغة حية أو لغة ميتة: ويقول الثاقفون

أم األخرس بتعـرف بْلغـات   ]: من أمثاهلم[
  .اخلرسان

ضـّد   ،ضّمه ومجعه: لّف الشيَء: عربية :َلّف      
أكثر وخلط من صـنوفه اليبقـي   : يف األكل ،نشره

  .شيئًا منه
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وزادوا  ،وهم رّدوا ،التف: ومطاوعها العريب
  .لّفان

  .َلف: ويف الكلدانية. ٓلف: ويف السريانية
  .لّف السيكارة: يقولون
لّف البلد ولّف األرض ولّف الدنيا : ويقولون

  ).جال: يريدون(
لّف اللّفة ولّف صرمايتو مبحرمتـو  : ويقولون

  .امللفوف: انظرها. لّف اليربق أو السلق أو اللخنةو
فالن بشـتغل بشـركة اللـّف    : ويقولون

  ).يريدون أنه بّطال(والدوران 
اطـِو  : يريدون(ٕلّفا بقى أو لفلفا : ويقولون

  ).هذا املوضوع
  .حًال برمة: وعكسها ،لّفا برمة: ويقولون
  .أجوا قّشة لّفة: ويقولون

ـ ]: ومن تندرهم[ وق مجيـل  إذا عّدى بالس
  .على من لّفك يا يربق: صاح متندرهم

. لسانو بلّف على قلعة حلب]: من كنايام[
: منو أغلى مالعيلة قال لـو : قال لو. لّف دنبو وراح
  .الَبلّفو كل ليلة

لّف الزبّتاية ورخى دقـن  ]: ومن كمام[
  .حماوجلي شغلتو اللّف والدوران. الكوساية
  ]: ومن أغانيهم[

  .لك شال وتعّلم شغالت الرجاللّف ل! ياولد 
عطهور إبنو لّف للـو أخـوه   : يقولون :لّف      

وهـو   ،أهـداه : يريـدون  ،وخواتو مشّكل ملون
  .اصطالح هلم مبناسبة األفراح

  . انلّف: وكذا ،التّف للمطاوعة: وبنوا منه
العـرس واحلـج   : ومناسبات الفرح عندهم

 الختتان واالنطالق من احلبس وختمـة اووالوالدة 
  ...الولد والشفاء و

  
  

واهلدية تكون غالبًا نقودًا أو أبلوج سّكر أو 
كيس سّكر أو كيس رّز أو بدلة أو حطاطة أو حرامًا 
أو مشلحًا أو عباءة أو سوارًا أو سّنارة أو خامتـًا أو  
صينية أو كاسات فضية أو كبشًا حيّلـى بالريبـان   

  ....والزهر أو
اهلدية : يريدون(اللف عالرف ]: من أمثاهلم[

  ).ماثلة
ـ : يقولون :َلَفى       ة ببـو  صار يلفي لقهوتنا طرق
» أِلـف «ولعلها حتريـف   ،مل جند هلا أصًال ،حسنّية
أو لعلـها مـن    ،نس به وأحّبـه أ): العربية(الشيء 

واملوالفة  ،ائتلف بعضهم إىل بعض: العربية» والفهم«
  .االعتزاء واالتصال
  .انلفى للمطاوعة: وبنوا منها

ملفاه القهوات وامليخانات واملقـامر  : وقالوا
  .لفي: انظر  .ليش؟ ألّنو ْمَعّتر

 ،التلفَّي عليك سّالت أو كّالب: يقولون :َلّفى      
  .املتقدمة» َلَفى«بنوا على فّعل للتعدية من 

  .تلّفى للمطاوعة: وبنوا منها
ال الفروة بتدّفّيا وال مـرت  ]: من كمام[
جبيـب لـك    ،ح على داَركالتلّفي فّال. األخ بتلّفّيا

  .بيضة خبرب ديارك
طّلع دور مالفاتو أو دور : يقولون :دٓور ماَلَفاتٓو      

قلع حنفية اجلامع ودّكا جبيبو  ،مالفتو وماشاف حدا
 !:يامن سـترت التفضـح   ،يادامي اإلحسان: وقال

صـرف  : لفتـه  مصدر): العربية(» الَلفت«حتريف 
  .وجهه إليه

  .مادراتودور : ويقولون مبعناها
بنوها  ،أطلقوها على دثار الوجه شتاء :اللَّّفاَحة      

  .ضربته: على فّعالة من لفحت الريح الَسموُم وجَهه
  .اللّفاحات: ومجعوها على



٤٩٤ 
 

  .الّلفيفة: انظر :الِلفافة      
ماأطيب الرّمان اللّفان شـغل  : يقولون :اللّفان      
) ربيـة الع(بنوا الصفة على فعالن من لـّف  : تادف
مجع على إرادة أنه جيمع بني طعم احلموضـة  : مبعىن

  .واحلالوة
واليوم يعصرون الرّمانة اللّفافـة باملعصـرة   

  .الكهربائية
لواه وصـرفه إىل  : لفت الشيَء: عربية :َلَفت      

التفـت إىل  : والعربية تقول ،ذات اليمني أو الِشمال
  .وهم رّدوا ،صرف وجهه إليه: الشيء

: ت اىل الشـيء مبعـىن  َتلّف: والعربية تقول
  .وهم سّكنوا التاء ،التفت

مل » منت اللغة«و ،استلفت نظرو: وهم قالوا
  .انظرها  .»استلفت«يذكر  

  .ديرا ولفتا بتشوفا متل بعضا: يقولون
كل هاللفتة وكل هالربمة من شان : ويقولون
  .ماحيط أبطنعش
  .أو شي بلفت النظر ،لفت نظرو: ويقولون

نبـات شـتوي   : فتاللَّ: من العربية :اللّْٕفت      
 ،رحوي الشكل يكبسونه خملًال أو يقطعونه ويقلونه

  .وكثر اليوم شرب عصريه دواء
  .الَسمك بال حسك: ويسمون مقلّيه

  .اللفتة واللفتاي واللفتاية: والواحدة عندهم
  .اللفتات واللفتايات: ومجعوها على

 ،ويزعمون أن لقمان احلكيم أتـاه مـريض  
وكان املـريض   ،ماأّلفت الدواء: عاينه قالوبعد أن 

واستعمله  ،ذكيًا ففهم أنه يريد ماء اللفت هو الدواء
  .وشفي

  .واليوم تعصره العصارات الكهربائية
  .ذكر اللفت اجلوهري والفارايب

  .٥١ص ١١جـ: وانظر اية األرب للنويري

  .الَسلَجم: ويسمى يف العربية أيضًا

الَسلغم أو : يهوحارم وسلقني وما إليهما تسم
  .الَچَلم

  .َلفَتا: ويف الكلدانية ،َلفٓتا: ويف السريانية
  .ۤلۤفت: ويف العربية

  . LAPTU: ويف السومرية
  .أيضًا  LAPTU: ويف البابلية

العندو جرة فاضية ]: ويف حلب ينادي بّياعة[
أو ! قّالية يالفـت  !كّباسة يالفت: أو ينادي! يالفت
  !ْمحّنى يالفت: ينادي

  :ارضات الزيينومن مع
  وأبعد عنا اللفت واجلزر الذي

  أتى النهي من بقراط عنه كمن يدري                
  مااللفت عندي واجلزر: ومنها

  إال غذاء للبقر                 
  وبالَشوندر والفجل: ومنها

  واللفت رّبي ال جيمع                  
رمحكم اهللا  –واجتنبوا : ومن خطبة مجعة له

ل املغلظات مثل امللفـوف واللفـت واجلـزر    أك –
  .والكرات

  .٤٧ص  ١٧س: انظر جملة الضاد

  .لفاتو: انظر :دٓور ماَلَفتٓو      
لفحـت  : عربيـة  ،لفحو اهلوا: يقولون :َلَفح      

  .أصابت وجهه: الَسموُم أو الناُر فالنًا
  .انلفح للمطاوعة: وبنوامنها
لفحو شوية بـرد كـو مسـكني    : يقولون

  .ةبالفرش
  .أصابه هليبها: لفعته النار: ويدانيها يف العربية

 ،حزمها: يريدون ،لّفح الْبضاعة: يقولون :َلّفح      
  .ولعلها حنت من لّف وحزم ،مل جند هلا أصًال
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  .ْتلّفح للمطاوعة: وبنوا منها
ولّفح العجني متا  ،لّفح وچو مالربد: ويقولون

  .للّفاحةا: انظر. وبعضهم يلّفح إبريق الشاي ،يربد
نطق بـه وتكّلـم   : لفظ الكالم: عربية :َلٔفظ      

  .رماه وقذفه: أصل معىن لفظهو
  .انلفظ: ومطاوعه عندهم

  .اللفظ: ومصدره
  .األلفاظ: ومجعوا اللفظ على

  .اللفظة: وواحدته
  .اللْفظات: ومجعوه على

  .لفظ وألفاظ ولفظي: واستمدت التركية
  .لفظ كلمة الشهادة: يقولون

  .بنوا على فّعل للتعدية من لفظ املتقدمة :ظَلفّٔ      
  .ْتلّفظ: ومطاوعه عندهم

  .لّفظوا كلمة الشهادة: ويقولون
  .انظرها  .بنوا على فّعل من لّف :َلّفف      

  .وهم سّكنوا. تلّفف: ومطاوعها
ضّم شـّقته علـى   : َلّفق الثوَب: عربية :َلٔفق      

  . األخرى فخاطهما
  .بلٓفق: وهم قالوا ،يلِفق: ومضارعه العريب

 ،مجعه وخّلط فيـه : ق احلديَثلَف: عربية :َلفّٔق      
  .ومبعىن َلَفق الثوب. زخرفه باألكاذيب

  .ْتلّفق: وقالوا يف مطاوعه
  .تلفيقات: واستمدت التركية

  .ْحكاية ملّفقة: وقالوا
  .بنوا على فعفع من لّف املتقدمة مبعناها :فَلفَل      

  
  
  
  
  
  

: ومصـدره  ،لفلف للمطاوعـة ْت: وبنوا منها
  .الْتلفٓلف

  .لفلف دنبو وانقلع ،لفلف وراح: يقولون
  .يابٓو َهْي آفۤية ْملفلۤفة]: من تشبيهام[

من  ،هالچاي بساوي لّفة عالتّم: يقولون :ةالّلفّۤ      
وهم يستعملوا  ،-انظرهـا   –مجع : َلّف مبعىن: العربية

والعربية   ،منه مبعىن الطعم العالق بالفم يتطلب املزيد
  .خالية من كلمة هلذا املعىن

  .لّف: انظر :قشّۤة لفّۤة      
وجعلوها  ،أطلقوها على العمامة بأنواعها :اللَّفّۤة      

  .من اسم الواحدة من َلّف مبعىن مجع وضم
  .اللّفات: ومجعوها على

وكانت اللّفة سائدة يف حلب عند الطوائف 
  .كلها

ـ : »ر الذهب«جاء يف  ويف «:  ٣٢١ص ٣جـ
أمرت احلكومة النصارى بأن يعتّمـوا   ١٨١٣سنة 

وأن حيتـذوا بأرجلـهم بالسـرماية     ،بعمائم زرق
  .»احلمراء

عـن كتـاب          ٣٨٢ص ٣٤س: وجاء يف اهلالل
وكان «: املخطوط للقامسي يف دمشق» بدائع الفنون«

عّمة للرئاسة : ويقولون،ألكثر الناس عمامتان فأكثر
وعمـة   ،عمة ملقابلة النـاس : ونيعن ،وعّمة للسياسة

فاألوىل متكث مدة للمحافظة  ،للدار وتعاطي احلرفة
  .»....على نظافتها إىل أن تتسخ فترتع

ومنذ أن ظهر الطربوش انتقلت كـثري مـن   
ووجدوا كرب العمامـة فيـه غالظـة     ،اللّفات إليه
  .فلّطفوها

وكان أهل القرى يلّفون اللّفـات الكـبرية   
راق أرزاقهـم وصـكوكهم   يضعون يف ثناياهـا أو 

  .كاملشط واخلالل واملقص واملرآة: وأدوام
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ـ : »وثائق تارخيية عن حلب«وجاء يف   ٢جـ

دعا «: »يومية نعوم خباش«عن  ١٨٤١سنة ٤٤و ٣٤ص
أسعد باشا أعيان اإلسالم ووّبخهم علـى مايفعلـه   

من قلب لّفـات وإهانـات   : رعاعهم يف النصارى
دلة أو كسـرنامه  ديروا بالكم أن يصري ... : وقال

  .»للنصارى) أي تشويه االسم(
: ١٨٤٩يومية خباش سنة «منه عن  ٧٢صويف 

ولبسـوا   ،»تاجر«و » رعد«وشْلحوا اللّفات عن «
  .»الطرابيش وعظم شان النصارى

  .هالشغلة بشتريا باللّفة: يقولون
إذا أجـاين ضـرب   : ويقول العب الطاولة

  .بضرَبك بلفيت
: اجلوجحانـة ويقول األوالد عندما تـدور  

  .دارت واللّفة طارت
. َلّفـة  طول عمرو جحا َبال]: من كمام[

. ختاف إال من أبو الدقن املهشهشة واللّفة املكّبسةما
  .اللّفة مصقولة واجليب مايف فولة

  .لفتو سبعني َقَدم]: من كنايام[
حليب من فسط حلب ولفتـو  ]: من أمثاهلم[

واربو على إال دنب والبس صرماية محرا ومعنكف ش
مـن  : ليش لفَتك عوجا؟ قال لن: قالوا جلحا. جَنب

  .كلمة احلق
لقب سوء يطلقه أهل القرى حول  :ر َلْفتٓواْملَكبّۤ      

  .قرية حّيان على أهل حّيان
  .اْملَكربين لّفاتن: ومجعه

  .انظرها  .لغة هلم يف َلَفى :ٕلِفي      

  ]:من شعرهم[
  كل ولف على ولفو لِفي

  و لِفيتلكل من على م                     
  حىت احلديد عاَملربِد         

  
  

وَضعها امع العلمي العريب  ،أو الِلفافة :اللَّفيَفة      
  .على السيكارة

: عربية ،لّقو صرماية أو بالصرماية: يقولون :َلّق      
  .وهم أطلقوا ،ضرا بيده: لّق عيَنه

  .التّق :وكذا ،انلّق للمطاوعة: وبنوا منها
: وقد يزيـدون (تسقيط يلّقو ]: من سبام[

  ).لقّّ
بّدو لّق مخسني صرماية على ]: من كنايام[

  .ندمان وعم بلّق حالو صرامي. راسو
قّلعو معلمو وهّلق عم بلّق مـن  : يقولون :َلّق      

الطائر : بنوها من اللقلق ،أو عم بلقۤلق ،مطرح ملطرح
طاد األمساك مبنقاره الطويل األرجل يكون يف املاء يص

فأصل لّق عندهم جتّول يف املـاء ويف طـني    ،الطويل
  .الشارع

  .لّق حواۤيجٓو أو لقلقا باملي: ويقولون
 ،الباس القبقاب وادخول عاحلوش: ويقولون

  .هّلق خسلناها التلّقا أو التلقلقا
يريدون أنه طويل  ،عم بلّق شروالو: ويقولون

  .ولطوله يصل إىل ماء األرض وطينها
غرضي أنا مابريد حـدا يلّقـو أو   : ويقولون

  .يدّقو
جنجقي لقَّي مـن بيـت   ]: من كمام[

لبيت : وقد يزيدون –جنجق : انظر –اشقاع لبيت ارقاع 
  .كّمل اهللا أفراحكن

لبيت  ْفالن داير من بيت جّقة: نان تقولولب
  .لّقة

سكّت للك وما سـكّت  ]: ومن كمام[
  .ا قلت للكللي لّقوا بيضاتك عاألرض وم

  .هاألكلة ما بتلّق على حناكك: ومنها
: يريدون ،الكلب عم بلّق ماجلرن: يقولون :َلّق      

  :وفيها مذهبان ،مل جند هلا أصًال ،يِلغ
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  .أا من لّق املتقدمة -ً ١
  .أا حكاية صوت تناوله املاء -ً ٢

تناولـه  : لعـق الشـيءَ  : ويدانيه يف العربية
 .بلسانه
حتريف . لقى بدربو نص جميدي: يقولون :َلٔقى      

  .رآه): العربية(لقي الشيَء 
  .الَتقى: وكذا ،انلقى للمطاوعة: وبنوا منها

ولقى سيكارتو من  ،لقى اللغم: يقولون :َلَقى      
ولعلـها حتريـف رأى    ،مل جند هلا أصًال. زملة معّدي

  .اتقد: الزنُد ،أوقده): العربية(الزنَد 
  .ياللْق: مصدره وجعلوا
  .انلقى للمطاوعة: وبنوا

... : أو ،أو السباب ،يقولون إذا اشتّد اجلدل
  .اشتغل اللقي

مصدر :  -ويقصر –قاء الِل: من العربية :الٕلقا      
  .لقي: انظر  .لقي الشيَء

قـال الشـيخ   ]: من عثرات أقالمهم[ :اللَّقاء      
أدَّى إليه كذا ِلقاَء عمله : ويقولون: إبراهيم اليازجي

ومل ينقل استعمال اللقاء ـذا   ،يف مقابل عمله: يأ
  .املعىن

أطلقوه مصدرًا على عمل لقط مايتناثر  :ٕاْلقاط      
  .من الرجاد لدى نقله إىل الشَحر

  .الالقوط: ون من يقوم ذا العملويسم
  .انظرها

أطلقوها على األداة اليت ينطبق شّقاها  :الَلّقاطة      
وكذا لّقاطة  ،ئال ينتزعه اهلواءعلى الغسيل ممسكًا به ل

  .الورق
  .اللّقاطات: ومجعوه على

اسم يسمى به اإلنسان سـوى  : عربية: الَلَقب      
  .امسه األول ليشعر مبدح أو بذم

: وهم قالوه وزادوا عليـه  ،األلقاب: واجلمع
  .وب والقوبةالُق

  

  .انظرها  .اللبق: وقد حيرفون اللقب إىل

ـ  رفتـها إىل  ب التركيـة وح واستمدت اللق
، وقـد  ...الدراري الالمعات«كما يف  –» الغب«

  .ألقاب: واجلمع ،لقب: تقول
جعل له . نبزه باللقب: لّقبه بكذا: عربية :بٔلقّٔ      
  .لقبًا

  .وهم سّكنوا تاءه ،َتلّقب: ومطاوعه
  .انظرها  .لّبق: وقد حيرفون لّقب إىل

  .تلقيب: واستمدت التركية
َلِقَحـت الناقـة ولقحـت     :من العربية :َلٔقح      
  .محلت. قبلت اللقاح: الشجرة

  ...قاح واللَّْقح واللَّقاح واللَِّ: ومصدرها
لقح الظبطي احلرامي عاألرض : يقولون :َلَقح      

مل جنـد هلـا    ،ألقاه: يريدون ،واشتغل الضرب فيه
أو هي  ،رمى به): العربية(ولعلها حتريف لقعه  ،أصًال

  .حنت من ألقاه وسطحه
  .بنوا من لّقح املتقدمة على فّعل للمبالغة :َلقّٔح      

  .ْتلّقح للمطاوعة: وبنوا منها
بتلّقحوا على مقاعـد  ]: ةممن عادام الذمي[

  .احلدائق العامة أو يف اجلوامع
انفرد : ي َبنِديعم بلٓقش َشنِد: يقولون :َلٔقش      

  .الكالم *النطق مبعاريض: اللقش: بذكرها» التاج«
  .»املنت«خذ وعنه أ

وعلى ماتقدم نبطل املذاهب التاليـة خـال   
  :مذهبنا األخري

  ألقى « أو من» قال شيئًا«أن لقش من  -ً ١

                                                
التورية بالشيء عن الشيء، أو كالم يشبه : المعاريض - *

إن في «: وفي الحديث الشريف. بعضه بعضاً في المعاني
 .أي سعة »ذبالمعاريض لمندوحة عن الك
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كما يذهب إدَور مْرقص يف جملـة امـع    –» شيئًا
  .٤٣ص ١٨جـ: العلمي العريب

كما يرى الغزي : »ناقش«أن لقش من  -ً ٢
  . ٣٩٢ص ٧س: يف جملة امع العلمي العريب

  مبعىن مهـس  ) السريانية(ا من ْلَحش أ -٣
غرائب اللهجـة  «كما يرى رفائيل خنلة يف كتابه  –

 .٩٩ص» اللبنانية والسورية
مبعىن عابـه  ) العربية(أن لقش من َلَقشه  -٤

: والنـاسَ  ،وشتمه ولّقنه باللقب الرديء وسخر بـه 
 .أفسد بينهم وسخر منهم

هذه املعاين تذكرها املعـاجم كلـها   : نقول
: الذي عّلق عليها» املنت«حىت  ،سه بالسني املهملةللق

إذا كان ذلـك  : القشه وهي املالقشة: والعامة تقول
 .على طريقة املزاح
انلقـش  : وبنوا منها للمطاوعـة : نقول حنن

  .والتقش
لّقـش وتلّقـش ولقـَوش    : كما بنوا منها

  .وْتلقوش
  .وكل ما تقدم مبعىن الكالم املطلق عندهم

مة أش صـار قّومـت   لقش لو كل: يقولون
  .الدۤنى

يريدون أنه حيسن (فالن ملقشاين : ويقولون
  ).التكلم

إذا حكم . م الّلقشالقرش بعّل]: من أمثاهلم[
يتكلمون بطريقـة  (امليم عالقاف القوش وال ختاف 

إذا كان جمال للفم أن ينطق : اجلفر ورموزه يريدون
  ).ويعّبر فقل وتكلم

عديـة مـن لقـش    بنوها على فّعل للت :َلقّٔش      
  .املتقدمة

  .تلّقش للمطاوعة: وبنوا منها
  .لّقشين ولّقشتو وفهمنا على بعضنا: يقولون

القرش بلّقش صـاحبو سـبع   ]: من أمثاهلم[
  .تلٓسن

: أطلقها األوالد على لعبة الشۤيلة حّطة :اللَّقٔصة      
أسرع : وفالن. ضاق: مبعىن) العربية(بنوها من َلِقص 

  .إىل الَشّر
 ،أخذه مـن األرض : لقط الشيَء: عربية :َلٔقط      

  .أخذه مبنقاره: الطائُر احلبَّ
: اوهم ردوا وزادو ،التقط: ومطاوعه العريب

  .انلقط
  .مجع وقطف: ْلقط مبعىن: ويف السريانية

  .لقطوا احلرامي: يقولون
َحَجري ملقوط وبّدك : ويقول العب الطاولة

  .تفّكو
  .لقطت النار: ويقولون
 ،دا بعد مابشـخ بـّدو يلٓقـط   ها: ويقولون

  .ينشف آثار البول بالورق اهلش أو بغريه: يريدون
: يريـدون (فالن بلقط ماهلوا ]: من جمازام[
). تسري متمهلة: يريدون(َفَرس بتلقط البّق ). أنه ذكي

  .لقطت معو
متل ورق : عقلو بلقط قوام]: من كمام[

  .اهلش
 *طـة الساْقطة إّال وراهـا القْ ]: من أمثاهلم[

يف سـورية   –على لفظ يدانيـه   –وساد هذا املثل (
: قـال األصـمعي وغـريه   . ولبنان وفلسطني وجند

لكـل  : أي ،الكلمة اليت يسقط ا اإلنسان: الساقطة
). كلمة خيطىء ا اإلنسان من حيفظهـا وحيملـها  

ماشبع منقاري ! من يومكن يااوالدي: بتقول اجليجة
  .لقط

شقوق قـول ألّمـك   كّمك م: يقولون :َلٔقط      
  .رقعه ورفاه ولفقه: لقط الثوَب: عربية ،تلقطوا

  .انلقط للمطاوعة: وبنوا منه

                                                
  :وهو من قول الشاعر - *

  لكل ساقطة في الحي القطة      وكل كاسدة يوما لها سوق
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كسـبت  : يقول العبو ورق الشـدة  :اللّْٕقط      
ولعلها من لقـط املتقدمـة    ،مل جند هلا أصًال ،لقطني

  .على أم يأخذون من احلصى العدد الذي يرحبونه
  .اْلقوط واْلقوطة: ومجعوها على

بنوا على َفّعل من لقط املتقدمة للمبالغة  :َلقّٔط      
  .يف معناها

  .ْتلّقط للمطاوعة: وبنوا منها
ماجتـده  : الُلقطة والَلقطة: من العربية :الٕلْقٔطة      

الشيُء املتروك ال  ،املنبوذ من الصبيان ،ملقى فتلقطه
  .يعرف مالُكه

: وهم قـالوا  ،َقطات واللََّقطاتاللُّ: واجلمع
  .الّلَقط: وزادو ،قطاتاللّٕ

رخيصـة  : يريدون(هالشرية لقطة : يقولون
  ).كأنك لقطتها من األرض دون مثن

: من العربية ،عم بلٓقف الرٓوح: يقولون :َلٔقف      
  .تناوله حبذق: َلَقف وَلِقف الشيَء

ن املـوت  أحيتضر ك: وهم يستعملوا مبعىن
  .يبِغي استالهلا وهو يتناوهلا ويشدها

  .بلٓقف: وهم قالو ،يلَقف: العريبومضارعه 
: اللقلق واللقـالق : عربية ،لكگأو الل :اللَّْقَلق      

طائر طويل العنق والرجلني واملنقار من أسرة مالـك  
يعيش يف شواطىء األار يصطاد أمساكهـا   ،احلزين

ومبا أنه  ،َلك لك: عن الفارسية ،كما يأكل احليات
لك گو حجي لَلك أگحج ل: يرحل شتاء مساه الفرس

  .ختيًال منهم أن رحلته هي للحج
 ،ولعل الفارسية مسته حبكاية طقطقة منقـاره 

  .ألنه ال يصّوت من حنجرته
: والتركية استمدته من الفارسـية وقالـت  

  .لك ولقلق وَلْيَلكگلكلك ول
  
  
  
  

  .َلْقَلَقا: وبالكلدانية ،َلْقٓلقٓا: وامسه بالسريانية
  .وكان القلق من معبودات املصريني

يريدون (لك گعم بصطاد الل]: من كنايام[
أنه لعسر ما ميلكه حياول سدًا جلوعه أن يأكل مـاال  

  ).يؤكل
  مليخانـة   هعم بلقۤلق من ميخاۤن: يقولون :لقلق      

: وقمبازو من حتت عم بلقلق بـالطني  –ويل عليه  –
عمل عملـه  : بنوا الفعل من اسم الطائر املتقدم مبعىن

  .ابتّلت ثيابه: ومبعىن ،الطنيفمشى يف املاء و
مبعىن الصوت » اللقلقة«استعملت : والعربية

  . مع حركة واضطراب
  .لق واللقلوق: انظر

  .حّرك: ألأل مبعىن: ويدانيها يف العربية
أحـّن  . َبال لقلقـة لسـان  ]: من كمام[

  .مالوالدة لقلقة الباردة
بنوا الصفة املشبهة من فعـل لقلـق    :الّلْقلوق      

  .تلطيف التهكم هنا: تقدمة على فعفول للتلطيفامل
  .اللقاليق: ومجعوه على

  .اللقلوقة: ومؤنثه
  .اللقلوقات: ومجعه

أطلقوها على ضرب من احللوى تتخذ  :قمالٕل      
من العجني الفطري الرقيق جيعل منه كـرات تقلـى   

  .بالسريج مث تغطس يف القطر
َلقم  ،كله سريعًاأ: َلِقم الطعام: من العربية :ٔلٔقم      
ومن املعىن الثاين قالوا يف سّدادة حنّكـة   ،سّده: فمه

  .انظرها  .الالقومة: احلّمام

  .انلقم والتقم للمطاوعة: وبنوا منها
 ،بـنّ  ميت القهوة غلت لّقمـا : يقولون :ٔلقّٔم      
  .جعله لقمًا وهيأه لألكل: لّقمه وألقمه: عربية
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  .ماُيلقم يف مرة: قمةلُّال: من العربية :اللّٕقۤمة      
  .وهم رّدوا فيهما ،الُلقم والُلْقمات: واجلمع

وحق اخلتمة مابتـدوق  : يقولون للسلته جي
  .وال لقمة
وصـلت اللقمـة للـتم    ]: اراممن استع[

يف  –على لفظ يـدانيها   –هذه االستعارة  وسادت(
اللقمـة  ). ة ولبنان وفلسطني ومصر والعـراق سوري

  ).غّمسةأْو ْم(مغموسة بالدم 
لقمة كبرية وال حتكي  عابال]: من حكمهم[

ال جتعل الدنيا ّمهك مالك مّنا غري لقمة . كلمة كبرية
  .ّمتك

. فالن خبطف اللقمة مـالتمّ ]: من كنايام[
  ).كرمي: (اللقمة اللي بتّمو ما هي إلو

  .شفتو متل لقمة الغال]: من تشبيهام[
البطن على لقمة والشر علـى  ]: من أمثاهلم[

وساد هذا املثـل  . (اللي بكّبر لقمتو بغص فّيا. كلمة
  ).يف سورية ولبنان وجند –على لفظ يدانيه  –

فإذا برزت الصحون : من خطبة مجعة للزيين
وحتركت الدقون وسبقك رفيقك بلقمة فالكمه لكمًا 

  .قويًا
أطلقوها على ما يأكله الضيف بعد  :لۤقمة اۤحليل      

وإصـرار  لف وإصرار قوفو على حيلو بتكشبعو وو
  .وهاحملشية كمان كرمال عمتك: منهم

  .الزقوم: انظر :لقۤمة الزّقوم      
حلواء : »املوسوعة التيمورية«يف  :لقۤمة القاضي      

رحلـة ابـن   « وجاء ذكرها يف ،تشبه املعروفة اآلن
  .ومساها لقيمات القاضي» بطوطة

  
  
  
  
  

  .اهلامشي: وامسها يف اهلند

اية السلطان يف لقيمات حك: منها ٨٤صويف 
  .القاضي

ـ » ما يعوَّل عليـه «ويف كتاب  : ٥٠٧ص ١جـ

  .»لقمة القاضي: نرجس املائدة«
لقمة : لقمة قادي أي: أصله: وقال أمحد أمني

  .العجوز
قادين مبعـىن  : وصوابه ،يريد بالتركية: نقول

  .فال ذكر هلا يف التركية» قادي«أما . املرأة
ست كبري من النحاس أو شبه ط: عربية :اللَّْقن      

  .الصفر متسع الفتحة
  .القون والقوۤنة: ومجعوه على
: ويف الكلدانيـة  ،لَقنٓا أو َجلنٓا: عن السريانية

  ).افًاگواجليم فيهما تلفظ (أو جلَنا . لَقَنا
  . LÉKANI: عن اليونانية
  .انظرها  .نگل: ويف التركية

األّجانة تغسـل  : اِملرَكن: ووضع له بعضهم
  .يابفيها الث

خّسالة باركة عاللقن من ناقص زوم : يقولون
  .من زايد زوم

بعتنا لبيت احلّجـي لقـن حلـم    : ويقولون
  .بعجني

أبو حممد كل مدة ومدة بفّرق لقن : ويقولون
  .سنبوسك عروح أّمو

  .كّلسنا الزيتون بالقون: ويقولون
  .صّولنا احلنطة بتلت لقون: ويقولون

بيت متل فالن تقنبز بنص ال]: من كمام[
  .لقن الوكف

لقن اخلسـيل ابـن   ]: من استعارام الفنية[
  ).جيمع كثريًا: يريدون(عشۤرة 
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الزم حنط الغسيل باللقن ]: من كتاب اللّباد[
إذا كّبينا مـي  . وبعدا نكّت املي متا نكّتا عالشيطان

سخنة يف اللقن وما كان فيه خسيل حباسبنا اللقن يوم 
جني شقفة عجني بكون إذا طار من لقن الع. القيامة

اللي بتنّشف لقنا . معناه بّدو ياكل من هاخلبز خّطار
  .بعد أول مت خسيل بتعاونا ستنا بلقيس

 ،فّهمه إياه مشـافهة : لّقنه الكالم: عربية :َلقّٔن      
  .وهم استعملوها أيضًا مبعىن عّيده إياه بلفظه

  .تلقني: واستمدت التركية
  .را املسرحثل عم بلقنوه من ومامل: يقولون
  .ف عم بلقّۤن احلّجياملطوّۤ: ويقولون
  .الشيخ عم بلّقن املّيت: ويقولون

ويلّقن املّيت شيخ بعد وضعه يف القـرب ورّد  
غفـر اهللا  : فيقول ،الطوابق وردم شيء منها بالتراب

  ...عبد اهللا وابن عبده وأمته ،سلعبد َجَل
 يركع ثالثة منهم]: من ألعاب األوالد[: الّلقو      

وسائر األوالد يقفزون ويركبون  ،الواحد تلو اآلخر
مل  ،واحد لقو تنني لقو تالتة لقـو : الراكعني قائلني
 ،اُمللَقى): العربية(ولعلها حتريف اللَّْقي  ،جند هلا أصًال

  .املطروح املتروك هلوانه
خيطو : يريدون ،عم مبشي لقوزة:يقولون :َلْقٔوز      

ولعلـهم   ،ا أصـالً مل جند هل ،خطوات الصوت فيها
بعد إبدال  ،وثب: بنوها على َفعول من نقز العصفور

  .نونه المًا
  .لقوز: انظر

 ،الكّبة اْمللْقوزة: ومن ضروب الكبب عندهم
  .وهي املقلّية الصغرية كل قطعة منها لقمة

 –انظرهـا   –بنوا على َفْعول من لقـش   :شَلْقٔو      
  .لتكرار اَحلدث

  
  
  
  

  .هلا ْتلقوش مطاوعًا: وبنوا
 –انظرهـا   –بنوا على فعول من لقـط   :َلْقٔوط      

  .لتكرار احلدث
  .مطاوعًا هلا *ْتلقوط: وبنوا

أن لونه : يريدون ،طري ْملقوط: يقولون :َلْقٔوط      
من رِقـط  . بنوا على فعَول ،السائد مرّقع بلون آخر

  .كان أسود مشوبًا بنقط بياض أو بالعكس): العربية(
هاملرا ْملقونة وما بتعّدي عـن  : يقولون :َلْقٔون      
كأن هناك من يلّقنها  ،بنوا على فعول من لّقن ،لقونتا
  .األذى
قابله وصـادفه  : َلِقي الشيَء: من العربية :ٕلِقي      
  .ورآه

  .لقى: انظر. لغة طائية: وَلقاه
وهـم رّدوا   ،...الِلقاء والَلَقيان و: ومصدره

  .فيهما
  .ِلقا: سية واألورديةواستمدت التركية والفار

خري ال تعمل  ،البشقى بلقى]: من حكمهم[
  .شر ما بتلَقى

 ،مصدر َلِقي املتقدمة: اللُّقية: من العربية :اللّْٕقۤية      
  .وهم استعملوها أيضًا مبعىن اللقطة

  .الّلقيات واللقايا: وجيمعوا على
  .َهي لقية رّبي: يقول من صادف لقطة

  .لقايا الشرايا]: من أمثاهلم[
أن من حيّني إيديـه يف يـوم   ]: ويعتقدون[

  .الوقفة جبامع الكبري بالقي لقايا
  .البياكل خبز حمروق بالقي لقايا: ويعتقدون

: يريدون ،َلّك املكتوب ولكَّكو: يقولون :َلّك      
بنوه فعًال من اللـك  . طاله بالّلك الساخن مث ختمه

  .التالية

                                                
 .وقد يعنون بها المشي الوئيد على أصابع القدم - *
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  .عةانلّك والتّك للمطاو: وبنوا منه
  .لّكك واللّكة: انظر

وكان الربيد يف القرن التاسع عشـر أكثـره   
  .امللكوك

  .لّك مسعتو وعرضو وامسو]: من جمازام[
نبـات  : َلك والك ولوك: من التركية :الّلّك      

  .صيين يتخذون منه صمغًا أمحر
  .٣٢٦ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري

  .أمحر: يريدون ،لون هالشي لّكي: يقولون
  .لك ولكك: وبنوا منه فعل

لّك َبَقى : يقولون لدى استغراب حدث :ٕلّك      
لك لك لك لك : ويقولون ،ما علينا إال وسخ إجرينا

 وهي من ،مل جند هلا أصًال ،أم الرباطيم: أجت مرۤشة
ض هـذا احلـدث   لك أعر: مبعىن) العربية(» َلك«

فهـي   ، TIENS: على غرار قول الفرنسية: املستغرب
  .وقد يكرروا ،استغرب: هم اسم فعل مبعىنعند

  .انظرها  .»ياكان«لغة هلم يف  :َلكان      

وهـم   ،ضربه جبمع كفـه : لكزه: عربية :َلَكز      
  .أطلقوا

  .التكز: وكذا ،انلكز للمطاوعة: وبنوا منها
  .ضربه: لكأه بالسوط: ويدانيها يف العربية
  .ضربه: لكده: كما يدانيها فيها

ضربه جبمـع  : لكضه: ا فيها أيضًاكما يدانيه
  .الكف

ضـربه باليـد   : لكمـه : كما يدانيها رابعة
  .جمموعة األصابع

ضـربه جبمـع   : وكزه: كما يدانيها خامسة
  .كّفه

التلكعين عندي شغل لفـوق  : يقولون :َلَكع      
   ،أقام به ولزمه: َلِكىء باملكان: من العربية ،سيرا
  
  
  

وهم اسـتعملوها   ،وتوقف وامتنع أبطأ: تلّكأ عنهو
  .أوقف عمله: متعدية مبعىن

  .انلكع والتكع: وبنوا منها للمطاوعة
ـ » وثائق تارخيية عن حلب«يف   ١٣٩ص ٣جـ

العرب قاميني « ١٨٥٠سنة» يومية نّعوم خباش«عن  
  .»والكعني احلج
  .فالن إميت ما شفتو ملكوع: يقولون
  .فالن الۤكع وملكوع: ويقولون

  .ل للمبالغة من لكع املتقدمةبنوا على فّع :َلّكع      
  .ْتلّكع للمطاوعة: وبنوا منها

 –انظرها  –بنوا الفعل على فّعل من اللك  :َلّكك      
  .طاله به: ملعىن

  .لّك: انظر. ْتلّكك للمطاوعة: وبنوا منها
حني غدا الربيد عامليًا كان معظم ما يرسـل  

  .بواسطته ملككًا
ه باليد جمموعة ضرب: لكمه لكمًا: عربية :َلَكم      
  .الكم: انظر  .األصابع

  .انلكم والتكم للمطاوعة: وبنوا من لكم
  .وهم أمالوا ،اللكَمة: والواحدة
  .وهم سّكنوا الكاف ،اللَكمات: واجلمع

مـن   ،على قميصـك لّكـة  : يقولون :اللّٕكّۤة      
 ،الشائبة ،الدَنس ،امللوثة: لّكه عن الفارسية: التركية
  .العيب

  .ولّك والتّك وانلك ولكك ولكوك وتلكوك وانظر اللّك

  .اللّكات واللكك: ومجع اللّكة
ملا بدّۤك حتطي بدلۤتك أو ]: من كتاب اللباد[

ملبوسك بالسكرتون ّمسي عليه بالرمحن متا يصري فيه 
  .ألّنو بكون اجلان لبسوه ،لّكة

 –انظرهـا   –ل من لـّك  بنوا على فعَو :َلْكٔوك      
  .عل أكثر من مرةللداللة على حدوث الف
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  .تلكَوك للمطاوعة: وبنوا منها
أطلقوها على ضرب من الزهر التزييين  :ةاللّٕكيّۤ      

  .يف البيوت
  .اللّكّيات: ومجعوها على

  .انظرها  .لغة هلم يف اللقلق :َلكگالَل      

: ة بتأذيـه گلگهاملرضان الل: يقولون: َلكگَل      
  .انظرها  .بنوها من لقلق

  .اللجلجة: ولومحاة تق
  .لك للمطاوعةگْتل: وبنوا منها

: نكن وَلگل: من التركية عن الفارسية: نگالّل      
وهم أطلقـوا   ،الطشت الكبري للغسيل أو االستحمام

ن على وعاء بيلون احلّمام يكون نصف خمروطي گالل
  . الشكل من النحاس املمّوه بالقصدير

  .ناتگالل: ومجعوه على
: ية والفارسية فقالوا فيـه أما مدلوله يف الترك

  .انظرها  .اللقن

 ١١سواقترح يف جملة امع العلمي العـريب  
جاء » املنت«على أن  ،ومل يعمل به ،تسميته بالِكفت

 ،القدر الصـغرية : الَكفت والِكفت والكفيت«: فيه
ــع  ــها جمم ــَرف وجعل ــا ُيع ــة مل مصــر مرادف

  .»...   MARMITE:بالفرنسية
  .نگل: ن بالكرديةگوالل

  .نگل: ويف هلجة حضرموت
مطـران  : »امنشور جرمانوس حّو«جاء يف 

والعروس ال تطالع يف جهازها «: ١٨٠٧حلب سنة 
  .»نات كبارگمرآة وال فرشة وال ل

  .»غرة«انظر املنشور كامًال يف 
  .٣١٤ص ١٨س: وانظر جملة امع العلمي العريب

  :ومن معارضات الزيين
  إن تّبدى القيمق ابتدروا

  ناگحنوي وأملوا منه يل ل                     
  .نگهات رّزًا أبيضًا ملء الل: ومنها

الست املا بتجبل بيلونا بتغّطس ]: من أمثاهلم[
  .نگإيدا يف الل

ابـن عـم   : فالن مامبلك الّلل: يقولون :اللّٕل      
اللي ببقـى يف  : مبعىن» اللل«وهم يفسرون  ،الالش
فهي  ،لالشيءأي ا ،والصواب أنه حتريف ال ،اجليب

  .على هذا مكررة يف كالمهم بلفظ خمتلف
حّتى جتارة بضـايع  : يقول اليهود خاصة :ٕلل      

  .لنا: يريدون ،سوق العّطارين اللي بتصدر ماهلند للنا
 ،للنـا  ،لِلي: وصّرفوها مع الضمري كما يلي

  .نلٓل ،لال ،للٓو ،للٓكن ،لۤلك ،لَلك
  .ٕلِلي للي والكّل ٕإيل]: من أمثاهلم[

يـل  فهو مـن قب  ،لفظ جيسدون به النغم :ٔلٔلٔلم      
  .انظرها  .الَتَرل

  ...ال وللال وَلْي َلْم: ومثلها
  »يا ليل«: انظر كتابنا

والدّيانة أقاموا عليـه   ،واحد أفلس: يزعمون
  .كمةاجدبا يف احمل: نصحو حماميه ،الدعوى

  سألو احلاكم: أّشو إمسك -
  لللم -
 أّشو إمسك: عم بسألك -
 لللم -
 أش بتقول يف الدين اللي عليك ،طيب -
 لللم -

 .وحكم احلاكم أنه جمنون وبّراه
ّنيك : وملا طلع بّرات احملكمة قال لو حماميه

  هات بَقى أجريت ،على جناحك
  لللم -

قبيـل  فهو مـن   ،لفظ جيسدون به النغم :َلّلي      
  فهو كللم وغريه من اللالت -انظرها  –الترل 
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  .»!ياليل«: ها يف كتابناكما أمسينا-
أداة : العربيـة » َلْم«ليس يف هلجة حلب : َلْم      

ولكنها قد تنحو منحى العربية فتنفي  ،النفي والقلب
السـيما يف منظـومهم وأغـانيهم     ،وتقلـب ـا  

  .ومواويلهم
فنفوا ا الفعلـني  : وإذا استعملوها أطلقوها

  .ومل جبي ،مل أجا: املاضي واملضارع: اإلخباريني
  ]: من أغانيهم[

  !ياّميا ! آه  ،طلع القمر: ياميميت
  !آه ياّميا  ،رني ومل َسَتعالعاشق                     

  .مجعه وضّمه وأصلحه: َلّم الشيَء: عربية :َلم      
  .وهم رّدوا ،ْمَيُل: ومضارعه
  .انلّم والتّم للمطاوعة: وبنوا منه
  .ّميمواللّمة والل –انظرها  –مللم : وبنوا منه

  .ويف الكلدانية مثلها ،مجع: مل: ويف السريانية
  .هللا على ضيعتكإلّم مصرّياتك ويا: يقولون

 ،ّمل زبيب ّمل زبيـب : وإذا وقع ولد قالوا له
  .ليلهوه عن األمل

فـالن ال كـاَون وال ّمل   ]: من كنايـام [
  .احجار

ّمل ّمتـك  : يقولون للشامت]: من استعارام[
  .أحسن لك ٔها

عـزراهني  . فاۤيق ّملام العتاۤيق]: ماممن ك[
أو (اللـي بلّمـو   . ما بّدو وخم يلّم بّدو ورد يشّم

وإذا كمـوا علـى   . بالقطنة بَروحو باحلفنة) جبمعو
الزبالة الـيت  : يريدون(جملس اللّمة : جملس األمة قالوا

  ).يلّمها الزّبال من فضالت الدور
  
  
  
  
  

لفعـل وقـع   ظرف : حني: عربية مبعىن :َلّما      
  .لوقوع غريه

ملا جاءوا : والعربية تدخلها على املاضي فقط
ملـا  : وهم يدخلوا على املاضي واملضـارع  ،جئنا

  .ملا بكتر مالك كل الناس اصحاَبك ،ضربو صوى
قال الشيخ إبـراهيم  ]: من عثرات أقالمهم[
فيدخلون  ،ملا جييئك زيد أكرمه: ويقولون: اليازجي

: انظـر . ي خمصوصة باملاضيوه ،على املضارع» ّملا«
  .ّملن

  .فّعال من ملع ملا يكثر ملعانه: عربية :الّلّماع      
  .اللّميع: انظر

عـن    LAMPE: من الفرنسية ،أو اللمبا: اللَّمٔبة      
وهم أطلقوها علـى   ،املصباح:  LAMPAS: اليونانية

مث ملـا دخلـت    ،املصباح الذي كان ميد بـالنفط 
  .زجاجتها الكهرباء استعملوها يف
  .اللمبات: ومجعوها على

  .النّفاطة: وضع هلا امع امللكي
  .اِملنور: ووضع هلا عيسى إسكندر املعلوف

إذا رجف لسـان اللمبـة   ]: من اعتقادهم[
أو بكـون   ،بتكون عم بتحكي للماليكة على ذنوبنا

  .حدا عم حبكي بقفانا
حّية بتاكل من قلبا والنـار  ]: من ألغازهم[

  ).اللمبة: (بتطلع من عّبا
: َلَمح فالن الشيَء أو إىل الشيء: عربية :َلَمح      

  .اختلس النظر ،أبصره بنظر خفيف
  .انلمح للمطاوعة: وبنوا منها

  .ملع: ويدانيها يف العربية
بلمح البصر كان العّيـار خطـف   : يقولون

  .املصاري
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جبّوز بنتو  ح لو بالكالم أّنو ماّمل: يقولون :َلمَّح      
 ،»املـنت «مل يـذكرها  : كان لكن إلو بصري ملن ما

أشار إىل : وعليه بنوا من َلمَح املتقدمة على فّعل ملعىن
  .رغبته من غري تصريح

َلّمـح تلميحـًا إىل   : قال» املنجد«على أن 
  .أشار إليه: الشيء

  .ْتلّمح للمطاوعة: وبنوا منها
  .تلميح وتلميحات: واستمدت التركية

  .مّسه بيده: الشيَء َلمَس: عربية :َلَمس      
لمس واَملّس أن اللمس لصوق والفرق بني ال

  .واملّس لصوق فقط ،بإحساس
  .انلمس للمطاوعة: وبنوا منها

العني لوال اللمس طابت مـن  ]: من أمثاهلم[
  .أمس

بنوا على فّعل للمبالغـة مـن َلَمـس     :َلمَّس      
  .املتقدمة

  .س للمطاوعةْتَلّم: وبنوا منه
أجا للعميان ولد من كتـرة  ]: من كمام[

منهن متر حّنـا  : الناس أجناس. التلميس قلعوا عينيه
س س ّجنومنهن دنب كلب مطرح ماّمل ،وعود وآس

  ).يظنون أم يسجعون(
: الـربقُ ... مَع َلْمعًا وملعانـًا و َل: عربية :َلَمع      
  .أضاء

ومثلــها يف  ،أضـاء : ملـع : ويف السـريانية 
  .الكلدانية

: يريدون ،عم بلمع علي ضرسي: يقولون :َلَمع      
  .شأن الربق: يوِجع وجعًا خاطفًا مث يسكت

البوياجي بويا قنـدريت وبعـدا   : يقولون :َلّمع      
بنوا على فّعـل   ،برچاها والزم يلّمعا وما ّملعا باللّميع

  .من َلَمع للتعديه
  .تلميع: واستمدت التركية

  

و َلّمـع اجللـَد أو املعـدن أ   : »الرائد«ويف 
  .جعله يلمع: حنومها
  :*اللمعة      
فهي إذن بنوها من  ،»املنت«مل يذكرها  :َلمَلم      

  .َلّم على فعفع مبعناها مع فارق تكرار احلدث يف مللم
  .ْتلملم للمطاوعة: وبنوا منها
جعلـه  : مللَم احلجَر: يقول» املنجد«على أن 
  .مجَعه: الشيَء ،مستديرًا كالكرة

وهم سـّكنوا  . طاوع مللمم: َتلملم): وقال(
  .تاءه

  .لفتو ململۤمة: يقولون
  .مللم حالو: ويقولون

: َلّمن أۤجت الدورّية درخشـوا : يقولون: َلّمن      
  ).العربية(حتريف ملا أن 

ّملن بتجي املاليكة بنـهزموا  ]: من كمام[
  .الشياطني

الشـيء   ،املرة من ّمل: اللّمة: من العربية :اللمّۤة      
وهم اسـتعملوها أيضـًا يف مجـع املـال      ،عاملتجم

  .ملشروع
ملّوا لٓو  ،فقري ومرضان والزمو عملية: يقولون

  .ملّۤة
للمادة  –ا انظره –بنوا على فّعيل من ملع  :اللَّّميع      

  .اليت تلّمع
ملن يلّم   –انظرها  –بنوا على فّعيل من ّمل  :اللّميم      
  .كثريًا

  .النضو: انظر :َلْنضٓو      
أو  ،ساعدنا لّنو بكلمة حتكيهـا : يقولون :ٕلّنو      
  .حتريف لو أنه ولو أين: لّني

                                                
  .أثبتها المؤلف ولم يشرحها - *
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 ،لّنو ،لنٓكن ،لنّۤك ،لّنك ،لّنا ،لّني: ويصرفوا
  .نلنّٓ ،لّنا

: يريـدون  ،لّنـو ! باري : لونواليهود يقو
  .لو أّنه! اللهم

  .ال الناهية: انظر: َلْه      

: هلاه عن كذا: عربية ،عم بلهيين: يقولون :َلها      
لعب به واشتغل وغفل به عـن  : وهلا بالشيء ،شغله
  .غريه

  .انلهى: وزادوا ،وهم رّدوا ،الَتهى: ومطاوعه
  .عّلله به: بكذا ،جعله يلَهى: ّهلاه: عربية :َلّهى      

  .وهم سّكنوا تاءه ،َتلّهى: ومطاوعه
ْحكايتك بتلّهي . ّهلاه بعضمة]: من كمام[

  .ليقواجلحش عن ع
  .هلب: انظر. مبالغة الالهب: عربية :اللَّّهاب      

  .باآب اللّه]: من أمثاهلم[
اشتعلت خالصة : ِهلبت الناُر: من العربية :َلَهب      

  .من الدخان
الَلْهب والَلَهب واللهيب والَلَهبان : ومصدره

إال األخرية . وهم استعملوها كلها بلفظها ،هابواللُّ
  .فرّدوها

ذا املعىن بل مبعـىن  » املنت«: هلب ومل يذكر
  .عطش فقط

  .َلَهب وَلَبه: ويف العربية
  .مثلها: ويف الكلدانية ،َشلۤهب: ويف السريانية

  .البو: ويف األثورية البابلية
  .َلَهب: ويف هلجات جزيرة العرب واحلبشة

  .التهبت النار: ومطاوعه
  
  
  
  
  
  

  .هللۤبت النار: وبنوا منها
  .وهي أمالوا ،اللهَبة: وواحدته

  .اللْهبات: ومجعوها على
ماللهبة يا شـوندر  ]: وينادي بياع الشمندر[

  ).يريدون أنه سريع النضوج على النار(
  .ومثله ينادي بّياع العدس

فالن متل هلبـة الشـوك   ]: من تشبيهام[
  ).يشتعل غضبًا سريعًا وشديدًا: يريدون(

  .أوقدها: ّهلب الناَر :عربية :َلهَّب      
  .وهم سّكنوا تاءه ،َتلّهبت: وعهاومطا

أخرج لسانه : الكلُب هلث: من العربية :َلَهت      
ارتفـع َنَفسـه   : الرجُل ،من حّر أو عطش أو تعب

  .إعياء
 ،واَللَهثان اَللْهث واللَهث واُللهاث: ومصدره

  .وهم أبدلوا الثاء تاء فيها
: اللهَثى وهم قالوا: ومؤنثها ،اللهثان: وصفته

  .للهتانةاللهتان وا
  .ْلَهت: ويف السريانية

  .هلث الكلب:  ١٨٦ص ١٢س: انظر املقتطف

احلمل عاَجلَمـل والكلـب   ]: من كمام[
  .بلهت
): العربيـة (حتريف َلِهج بالشيء َلْهجـًا   :َلَهج      

وهم يستعملوا  ،أغري به وأولع فاعتاده وثابر عليه
  .الناس عم بلهجوا يف أعمالو: تكلمأيضًا مبعىن 
  .انلهج للمطاوعة: بنوا منهاو

:  -وحتـّرك   –اللْهَجة : من العربية :الّلهۤجة      
  .اللغة اليت نشأ عليها قوم واعتادوها

 ،عم بلهط أكالتو وحدو وحدو: يقولون :َلٔهط      
أكلـها   ،أخذها كبرية ):العربية(حتريف رهط اللقمَة 

  .اللهطة: وواحدته. اللهط: ومصدرها. شديدًا
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  .التهط: وكذا. انلهط للمطاوعة: منهاوبنوا 
  .ملا حيدث أكثر من مرة: هلوط: وبنوا منها
  .اهليطلية: انظر  .تلهَوط: ومطاوعها

حـزن  : َلِهف على ما فات: من العربية :َلَهف      
  .وحتسّر

: وذكر َلُهف ،مل يذكرها ذا املعىن» املنت«و
  .حزن وحتسّر

 :وهـم زادوا  ،اللْهف والَلَهـف : ومصدره
  .اللَهَفان

  .وهم أمالوا ،اللهَفة: واسم الواحدة
  .ْهفاتالل: ومجعوها على

ومنها  ،الالفات: والعريقون يف العامية يقولون
يـا  ! يا ْولۤيدات احلـالل  «: قول املنادي على ضائع

  .»! ...مرّدين األمانات والالفات 
  .انلهف والتهف للمطاوعة: وبنوا من هلف

: لـهفان ومؤنثـه  ال: والعربية قالت يف صفته
  .اللهفانة: وهم قالوا يف مؤنثه ،اللهَفى
بنوا  ،قلهاملشروب بلهلب احل: يقولون :َلْهَلب      

  .انظرها  .على من فعفل من هلب

  .اللهۤبة: ومصدرها عندهم
  .ْتلهلب: وقالوا يف مطاوعها

  !هلاليبو يا ولد ]: من أغانيهم[
  .اللعب والتلذد: عربية :اللَّهو      

  .وهم أمالوا ،اللهَوة: تهوواحد
: »الشـعر العـامي  «قال مارون عّبـود يف  

  .»وأظنهم اشتقوها من اللهاة«
  .٤٩٤ص ١جـ: انظر جملة الشعلة

أو هلوة هيك هلو حكي املاردّل : يقولون :اللَّهو      
  :َحكٓين و غنۤآهن

  
  
  

وهم استعملوها يف  ،الغناء: اللهو: من العربية
  هجةملوها مبعىن اللكما استع ،طريقة الغناء 

: والِشواَء. مل حيكمه: هلوج أمره: عربية :َلْهٔوج      
  .*مل حيكمه

  .وهم سّكنوا تاءه. تلهوج: ومطاوعه
ٕحّمـى  ]: من دعاء النسـاء علـى فـالن   [
  .تلهوجو
  .انظرها  .بنوا على َفعَول من هلط الطعام :َلْهٔوط      

  .تلهوط للمطاوعة: وبنوا منها
: من العربيـة  ،من اصطالح املدراتّية :اللَّهۤوة      

: ما يلقيه الطاحن يف الرحى، وعندهم: هيةاللُّهوة واللُّ
ما يلقيه املزراب يف الرحى متأثرًا خبشبة تضـطرب  

  .**مبرور الرحى حتتها فتحرك حب املزراب
  .انظرها  .مصدر هلبت النار: عربية :اللَّهيب      

قسم يقيم : حلباسم قبيلة يف أرباض  :اهلۤيب      
  .وآخر يقيم يف رحيا ،يف جبل مسعان

  :حرف له املعنيان التاليان: عربية :َلْو      
لـو صـّمدت   : حرف امتناع المتناع -١

  .مصاري كان هّلق عندك كتري
أوطلع (زرعنا لو طلع ماش ]: من كمام[

  ).مشمش هندي
  .انظرها  .»أَفّلو«: واليهود يقولوا

  .ۤإَلو: ويف العربية
  .لو تقبل نصيحيت: حرف متّن -٢

ورأَسه  ،وجدلهفتله : َلَوى احلبَل: عربية :َلٔوى      
: والثـوبَ  ،أماله من جانـب إىل جانـب  : وبرأسه
  .ثناه: والشيَء ،عصره

                                                
  .لم ينضجه: لعله يريد - *

وقد يطلقونها على ما يعطونه للطفل يتلهى به عن  - **
 .البكاء
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  .انلوى: وهم زادوا ،التوى: ومطاوعه
: الَلـوي ويف واحدتـه  : وقالوا يف مصدره

  .الَلوية
الراية  ،َعَلمال:  -وتقصر  –الِلواء : عربية :الِلَوا      

  .ِمريِلوا: ويقولون ،ال ميسكها إال صاحب اجليش
  .اوهم أمالو ،لِوَيةاأل: واجلمع

واِللواء رتبة عسكرية تركية ملن هو يف رتبـة  
أو من رتبته أعلى من الـزعيم ودون   ،ليوتنان جنرال

  .املشري
  .واستمدا لبنان وسورية والعراق

ة اليت هي أصغر من وكان اللواء يرأس املدين
  .الوالية وتسمى بالسنجق

الدقيق يذر حتت : اللُّواث: من العربية :الْلوۤات      
  .العجني لدى رّقه لئال يلزق

  .اللويتات: ومجعوه على
  .ويت: فيقولون ،وقد ينسون الالم
  .لْوۤات: ويف اإلنكليزية

هالقطرميز لواتـو  : يقولون ،والْلوۤاتة: اتالّلّو      
: اللُّواث: من العربية ،و فيه لواتة دبس رّمانأ ،زيت

  .ما يتلّوث يف كل شيء
  .اللوۤاتات: ومجعوه على

  .اللوادقة: الالدقاين مجعيقولون يف  :اللواْدقة      
  .ى فّعال للمبالغة يف الاليصبنوا عل :اللّواص      
  .الص: انظر

  .فالن حّرار لّواص: يقولون
  من  ،ة أو اللوبّية أو الُلوبةللوْبيأو ا :اللُّوبۤيا      

  
  
  
  
  
  

بقل سبط عريض ...: و -وتقصر –اللوبياء : العربية
ذو حب أبيض وأسود يكـون يف   ،ميتد على األرض

يؤكل مطبوخًا بالزيـت أو بـاللحم أخضـر     ،قرن
  .ويابسًا

  . LOUVI: عن اليونانية
  .بيا وُلوبا ولُووباُلوْبَيه َلْو: وقيل عن الفارسية

  .ُلوبيه: ويف التركية
  .وذكرها ابن البيطار
  .اهلند الشرقية: وموطنها األصلي

مثلثـة  (» الـدْجر «وتسمى بالعربية أيضـًا  
  ).والكسر أفصح

  .لوبَيا: ويف الكلدانية ،لوبيٓا: ويف السريانية
  . LOUPIA: ويف األرمنية
  .لباب: ويف العربية

  . UB   .LU:ويف السومرية
  . LUBBU: ويف األثورية
  .أيضًا LUBBU: يةويف البابل

: واستمدا اإلسبانية من العربيـة وقالـت  
ALUBIA .  

وثائق تارخييـة عـن   «وجاء ذكر اللوبية يف 
ـ : »حلب  ـالرطل منها ب«: ١٧٨٦سنة .٨٤ص ١جـ
  .»غرشًا ٢٤

اللوبيا و اللوبـاج  : واملغرب األقصى يسميها
  .واللوباء

  .الٕعوّۤين: ويف وادي الفرات يسمون طبيخها
العـّوين  : يسمون طبيخهـا  ويف ريف محاة

  .أيضًا
  .*وتتقارب اللوبية مع الفاصولية والبازّال

                                                
ال تلوب على : لوبيا: بائعاً في باب جنين ينادي سمعت - *

  .غالي



٥٠٩ 
 

  ]:من أغانيهم[
  ياما احَلى العزوبّيهـوبّيا           ا   عاللـعاللوبّي
  ال قّضي بسط وكيفّيهاحالكي ببيت اهلك     وياما 

  مع الشايب ما بتعلقعاللوبية   بتاكـل يربق        
  يعّلقوها  عالناموسيهق        بّدا شـب يكون معْلَو

  :ومن معارضات الزيين
  )اخلاروف: أي(وبربغل دفنوه مع رّز ويف      

  الفول الطرّي وبامة واللويب                         
  وبامتنا ولوبتنا البهّية: ومنها
  !ومن اللويب كل واطرب يا حمبويب : ومنها

ى التنب أطلقوه عل ،من مفردات الريف :اللٓوت      
من اللوث  ،ليباع شتاء ،ر سطحه بالطنييكّوم ويدّث

  .لطخه به: مصدر الث ثوبه بالطني: العربية
لطخها : لّوث ثيابه بالطني: من العربية :لوَّث      

  .كّدره: واملاَء ،به
  .وهم سّكنوا تاءه ،َتلّوث: ومطاوعه

  .التلّوث: تلّوث وتلّوثلك: واستمدت التركية
  .ك دوبا تلّوت يل ضرسيدروبسات: يقولون

  .القرش ملّوت بالَدم]: من أمثاهلم[
مـن  : قطع بيلۤيت يف اللـوج : يقولون :اللٓوج      
الغرفـة  :  LOGGIA: لوَجه عـن اإليتاليـة  : التركية
  .املقصورة يف التياترو ،الصغرية

  . LOGE: ويف الفرنسية
العامـة  «د رضا إذ قـال  وأخطأ الشيخ أمح

  .»حبذف اهلمزة: من األوجخمففة : »اللوج«: تقول
» املقصورة«: ووضع هلا امع العلمي العريب

  .واستحسنت
  األلواج: ومجعوها على

  .اللوج املاسوين: ويقولون
  
  
  
  

  .طّزيز وعاللوج]: من كمام[
كل صفيحة عريضة : اللَّوح: من العربية :الّلٓوح      

وهم أطلقوها على  ،خشبًا كانت أو عظمًا أو غريها
  .ّبورةالس

ويسمي القّصاب العظم الذي جيرف ما على 
  .اللوح: الوضم

  .لواحاأل: ومجعه
  .اللوحة عنوا ا اللوح الصغري: وإذا قالوا
  .انظرها

  .لٓوح: ويف العربية
  .لوح ولوحة ولوحات: واستمدت التركية

املعـد  : يريـدون  ،لوح خشـب : ويقولون
  .للنجارة

  .لوح بّلور ولوح تنك أو توتيا: ويقولون
 ،لوح صابون للقطعة التامة منـه : ويقولون

  .لوح َزراق: ومثله
يريدون اإلملـاع   ،ة ٓلوحزمل]: من كمام[

  .يف القرآن» ُمسّنَدة *بًاُشُخ«إىل 
: قيـل : من اصطالح اإلسالم :اللٓوح احملفوظ      

وقيل غري  ،سجّل مساوي فيه ما قدره اهللا على عباده
  .ذلك

: من العربية ،ح اللحمة عالنارلّو: يقولون :َلوَّح      
وهم يسـتعملوا يف   ،سفعت وجهه: لّوحته الشمس

  .عرضها عرضًا قليًال: معىن
بـدت  : يريدون ،العنب لّوح: يقولون :َلوَّح      

أخـذ  : جماز من لّوح بثوبه: من العربية ،معامل أمثاره
طرفه من مكان بعيد مث أداره وملع به لرياه من جيـب  

  .ظهر وبان: ح يل أمركوتلّو ،أن يراه

                                                
 .خشب: هكذا في األصل، والصواب - *
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حتّرك وهو : تنّوح الشيُء: ويدانيها يف العربية
  .متدّل

  لّوح كرمنا! يايامو ]: من أغانيهم[
حّط نارة جّوات فحم جّوات : يقولون :لوَّح      

َشَبك وسّكرو وربط فيه خيط ولّوحو باهلوا شـوي  
بنوا على فّعل من الح  ،يلتوگتيشعل الفحم ويستر أر

  .انظرها  .ّورهد: الشيَء

أشـار  : عربية ،لّوح لو بالكالم: يقولون :َلؤّح      
الَسـَفُر   ،رفعه وحّركه ليلوح للناظر: بثوبه ،من بعيد

: ب فالنـاً الشـيْ  ،غّيره: أو العطُش أو الصياُم فالنًا
  .بّيضه

اسم املرة مـن  ): العربية(من الَلوحة  :اللٓوحة      
لذين استعملوها مبعىن وجاروا األتراك ا -انظرها  –الح 

  .اللوح الصغري
  .هاللوحة شغل الفنان فالن: يقولون
  .اللوحات: واجلمع

أعلى ألقـاب  : LORD: من اإلنكليزية :اللٓورد      
  .الشرف لغري األسرة املالكة اإلنكليزية

مث  ،معطي اخلري: مبعىن LAFORDS: أصله: قيل
  .استعملت مبعىن السيد

  .رداتاللو: وجيمعون اللورد على
أحد ركين الس النيايب : وجملس اللوردات

  .يف إنكلترة
  .اللوردّية: وبنوا منه

الّلوز شجر يشـبه شـجر   : من العربية: اللٓوز      
ومثره املفلطح املستطيل الـذي يعـّد مـن     ،الرّمان

  .القلوبات
كما يكون حلوًا  ،ويكون اللوز بّريًا وبستانيًا

  .ومرًا
ـ  ،الّلْوَزة: والواحدة اللـٓوۤزة  : م قـالوا وه
  .واللوزاي واللوزاية

  
  

  .اللوزات واللوزايات: ومجعوها على
  .اللوز مّعرب عن لوڤز الفارسيةو

  .اللوزة: انظر

  .ُلوَزا: ويف الكلدانية ،ُلوزٓا: ويف السريانية
  .لوز: ويف العربية

  .وورد ذكر اللوز يف اآلثار الفرعونية
  . ALLOZA: واستمدته اإلسبانية فقالت

الشرق األوسـط ومشـايل   : طنه األصليومو
  .إفريقية

  . ٨٦ص ١١جـ: انظر اية األرب للنويري
  . ٨٣٧ص ١٦س: واملقتطف      
  . ١٤٩ص ٢٢س: وجملة الضاد      

  .انظرها. وأخضر اللوز يسمونه العقبّية
ولبابه من قلوبات الكّبة املقلّيـة واملشـوية   

ة اللوزّية والصينّية والرز بلحمة وهريسة اللوز واحلالو
وشراب  ،كما يتخذون منه دهن اللوز ،وامللّبس بلوز

ويزّين به صينية النّمـورة وصـحن املهّلبيـة     ،اللوز
  .وصحن الزردة

  .مشمش لوزي: ويقولون
  .عيونو لوزّية: ويقولون

متل طالب دهن اللوز من ]: من تشبيهام[
  .بعر اجلمل
  ]: من أغانيهم[

  ّيهبنت الچلبّيه          عيونا لوز
  : ومنها

  طعميتك لوز وسّكر!          نسيت تعيب يازغّري
  لكن حّظي املعتَّر             خّالك  تكرب علّيا 

شافوا واحد بياكل لوز يابس ]: من تندرهم[
  .بتذكرٓو ملا كان أخضر: وملا نقدوه قال ،بقشرو

  : ومن معارضات الزيين
  ...واجلوز مت اللوز مع كرز
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  : ومنها
  مسن سرى     قد حازت لوزًا مع سكر بصماء منها

  .سّد اللوز: انظر :سّد اللٓوز      
حلمتـان يف  : اللوزتـان : من العربية :اللوزتني      

  .بنات أدنني: انظر  .جانب احللق قرب اللهاة

 ،ساوى لصـرمايتو لـوزتني  : يقولون :اللٓوۤزة      
  .رقمني من اجللد تدعمها مسيت على الشبه: يريدون

آلة يطـّين ـا   : من مفردات املزّرقني :اللٓوۤزة      
  .شكلها كاللوزة

  .مسوا به ذا العجمة احللوة :املشمش اللوزي      
ضرب مـن  : اللَّوزينج: من العربية :اللٓوزيَنج      

  .احللوى تشبه القطايف يؤدم بدهن اللوز
  .والكلمة فارسية األصل

وحلب تطلق اللوزينج علـى مـايلي مـن    
  :احللوى

  .يعجن الطحني مسيكًا باملاء والبيض -١
  .مث جيعل كتًال حتَشى باجلوز أو بالقشدة -٢
مث جتعل الكتل أقراصًا رقيقـة تـدهن    -٣

 .أو تقلى بالسمن. بالسمن وختبز
أو يرش على أقراصـه   ،مث ترمى بالقطر -٤

 .ناعم السكر
 .انظرها. الشلَّق: والشام تسمي اللوزينج

 ،ا على اللوز األخضر نعتًا لهيطلقو :اللوزيّۤة      
  .انظرها  .وهو مايسمونه العقبّية

أبو موزة ضرب خصمو صواب : يقولون :َلؤّش      
  .جعله عدمًا: يريدون ،بنوها من الشيء: لّوشو

  
  
  
  
  
  
  

  .انظرها  .بنوها على فّعل من الص :َلّوص      

: مـا بشـتغل  : ماعندو ناموس: يقولون: ًلّوط      
لغة هلم يف : يدور: يريدون ،يف السقاقات حبب يلّوط

  .انظرها  .لّوت

  .أمرضه: لّوعه تلويعًا احلُب: »املنجد«يف  :َلّوع      
 وهـو  ،لّوعه تلويعـاً : »املنت«ويف حاشية 

حيترق من الشوق أو مـن  : أي(جعله يلتاع : لّوعُم
نـّص عليهـا صـاحب     ،وهذه عامّية): زاد( ،)اهلّم

  .وتلّوعالتاع : انظر  .»التاج«

  .تلويع وتلويعات: واستمدت التركية
  !ع عشاق ياما الغرام لّو]: من أغانيهم[
َبـد وال  اهللا ال يلّوع لنـا كَ ]: من دعائهم[

  .لنا ولد يعّري لنا جسد وال يعّجي
احتـرق   ،جزع: مصدر الع: عربية :اللَّؤعة      

  .فؤاده من شوق أوهم
الباجنـان  َلّوف متو من أكـل  : يقولون :َلؤّف      

بنوا على فّعـل   ،شثن وقّل تذوقه: يريدون، األخضر
  .من الليف

  .تلّوف للمطاوعة: وبنوا منها
اسم قدّيس رافق بـولس الرسـول يف    :لوقا      
  .وإليه ينسب إجنيل لوقا وسفر أعماله الرسل ،أسفاره

  .وبه مسى النصارى أوالدهم
: يقولـون  ،من مفردات لسان القجـم  :لٓؤقح      
 ،ح يل مبعىن أعطاين ورمى بشيء مـن اخلـري يل  لوق

  .بنوها حنتًا من ألقى حتة
 ،لوقنطه: من التركية: أو اللوكاندة :اللٓوكنٔدة      

  أو لوقانده عن ) وتلفظ طاؤها ضادًا(أو لوقانطه 
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الــرتل  :  LOCANDAأو  LOKANDA: اإليطاليــة 
  .وهم يستعملوا مبعىن املطعم ،املطعم ،واملضافة

  .طلقها على الرتل والفندقومصر ت
  .اللوكندات: وجيمعوا على

  .اللوكنده جي: ويسمون املشتغل ا
  .اللوكنده جّيه: وجيمعونه على

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

يطلقوـا علـى    ،من مفردات البدو :اللٓوۤكة      
  .املضغ): العربية(ة َكجماز من اللو: اللقمة الواحدة

: حرف امتناع لوجـود : ْوال العربيةمن َل :لٓوال      
  .لوال احلكومة كانت الناس أكلت بعضها

  ]: من أغانيهم[
  لوال خويف من أمَّك التسأل عليك

  الحطك بعيوين يا عيوين واغّمض عليك            
: الّلْولب عن الفارسـية : من العربية :اللٓوَلب      
 وضعها الشيخ إبراهيم اليازجي للربغى الـذي : ُلوله

  .يدخل يف صمنته
كما يف  –يف العربية فهو أما مدلول اللولب 

يقال للماء الكثري الذي حيمل منه املفتح «: -» املنت«
فيستدير املـاء   ،ما يسعه فيضيق صنبوره عنه لكثرته

  .»ج لواليب ،لولب: عند فمه ويصري كأنه ُبلبُل آنية
  .لبااللو: وهم مجعوه أيضًا على

  .ُلوَله: ةويف التركية عن الفارسي
  .َلوَله: ويف الكردية

 ،ودرج لـوليب  ،خط لوليب: يقول الثاقفون
  .وعم مبشي بشكل لوليب

 ،من لوحلتو عرفتـو سـكران  : يقولون :لٓوَلح      
بنوها على فوعل مـن   ،من ميالنه يف سريه: يريدون

  .انظرها  .الح

  
  
  
  

  .تلوحل للمطاوعة: وبنوا منه
  :ومن شّديات محاة

  عبيين         حتت  ّيف اليامسِنيال!  يا ْمليحة 
  ن غلبتيين خديينوان غلبتك  الخدّنك         وا

  يبۤتك لوحليينگك فّضه     وٕبرواعمل لك طو
أطلقها فقراء الريف على اـّدرة   :الَلْوَلشان      

  .انظرها  .بنوها من الش العجني ،متزج برايب اللنب

بنوها  ،اتعم بلولص بالسقاق: يقولون :صلٓول      
  .انظرها  .على َفعَفل من لّوص

: -وتسّهل اهلمزتـان  –اللؤلؤ : عربية: اللولو      
  .الدّرة: مجع اللؤلؤة

  .اللولّية: وهم يقولون يف مفرده
  .اللولّيات: وجيمعوا على

  .وبيت اللولو يف حلب
املادة الكلسية الّرباقة : وتعريف اللولو العلمي
  .تفرزها أصناف من الرخوّيات

واإلنسان يثقبها مث يصـنفها إىل مقـاييس   
  .وقد يرّصع ا بعض احللي ،ويبيعها أطواقًا

  .ويكثر استخراجه من اخلليج العريب
  .٤٥٥ص ٤٥وس ١٢٣ص ٥س: انظر املقتطف

  .١٤٤ص ٣٢س: واهلالل      
  .٢٩٦ص ٢س: وجملة الضياء      

مطران حلب : »منشور جرمانوس حّوا«يف 
 إىل احلّمـام والكنيسـة   وال يذهنب«:  ١٨٠٧سنة 

ويسـتعرين  ) كـذا (وال يعرين ... بالذهب واللولو
  .»مصاغ ولولو من بعضهن بعض كليًا

  .»غرة«انظر املنشور كامًال يف  

» رسالة كهنة الروم الكاثوليك حبلـب «ويف 
خروج النساء بالذهب واللولـو إىل  «: ١٨٢٥سنة 

مـا  إعارة الذهب واللولو وامللبوس و... احلّمام بّطال
  .»أشبه ذلك بّطال على اإلطالق

  .وانظر عرق اللولو. »نوبة«انظر الرسالة كاملة يف
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يط اخلنفسة شافت بنتا عـاحل ]: من أمثاهلم[
  .ة خبيطلولّية مضموم! اسم اهللا : قالت
  .رهاانظ  .يستعملوا استعمال ُلوال :ُلوما      

  .       أنته كانت حالتو پريشانولوما أهللا : يقولون
  .لوما الفاسودّية كانوا غنموا التّتانة: قولونوي

صبغة األشياء الـيت  : اللَّون: من العربية :اللٓون      
والنـوع   ،استمدا من الشمس صافية أو ممزوجـة 

  .والصنف والضرب
  .األلوان: واجلمع

  .لون وألون: واستمدت التركية
َجْوَنـا  : ويف الكلدانية ،َجْوٓنا: ويف السريانية

  ).افگيهما واجليم ف(
  . KOUYNويف األرمنية من السريانية 

  ).افگواجليم فيها (َجۤون : ويف العربية
  .النول: واللون يف هلجة تطوان

  .عندو أشكال وألوان: يقولون
  .هالطّباخ بنّوع ألوان طعامو: ويقولون
  .جوزا قاسي فرجاها ألوان العذاب: ويقولون
عسفرة جوزي املرحـوم كـان   : ويقولون

  .ونمخصطعش ل
ولو : وقد يزيدون( اللون عون]: من أمثاهلم[

  ).كان على جردون
  .لون املالبس: ٤٠٨ص ٥٧س: انظر املقتطف

 ،من مفردات البدو وبعـض الريـف   :َلَوّنك      
 ،َلَوّنٓو رجًال زۤين چان يساعدك وقت الضيق: يقولون
  .»لو أنه«حتريف 

 ،َوّنـك َل ،َلَوّنا ،َلَوّني: وتصّرف مع الضمري
  .َلَونّٓن ،َلَوّنا ،َلَوّنو ،َلَونٓكن ،نّۤكَلَو
  
  
  
  
  

  .صّيره ألوانًا ،جعله ذا لون: لّونه: عربية :َلؤّن      
  .وهم سّكنوا تاءه ،َتلّون: ومطاوعه

  .تلوين: واستمدت التركية
  .الوندا: انظر :َلٔونَدة      
: من الفرنسية: من أمساء ذكور النصارى :ْلِويز      
LOUIS .  

  . LUIGI: إليطاليةويف ا
ف لكلمة لوزة وردت يف يتصغري تلط :اللّّٕوۤيۤزة      

  :أغنية دبكة هلم استمدوها من الشام
  يا بو عيون لّويزه          جترح حبّد قزاره 

  عالصدر ناصب بستنة      واخلّد  لو غّميزه
  .من عشائر سهل الغاب :اللويسات      
وليكن وليه وليهـا  وراح لۤيك وليكي  :تعاۤلينا      

) العريب(حرف االنتهاء : حتريف إىل): أوليّٓن(وليهن 
  .بعدها الضمري

  ).أو تعوا لينا(يا متلنا تعالينا : ويقولون
أهـًال وسـهًال   : البجي لينا]: من أمثاهلم[

ال أهـًال والسـهًال وال   : والقلب إلو هّزاز واملاجبي
  .القلب إلو معتاز

  ]: من شعرهم[
  فني الوصول ليها ؟ ،سماحمبوبيت يف ال -
  د عإجريهاگخشخش هلا بالدهب بتر -

ِلي ِلي وكل شي : وردت يف كمتهم :ِلي ِلي      
جعلـوه   -انظرها -يومهون أم يستعملون الترل  ،يل

 .مقدمة للتعبري عن األنانية
  .حكاية زغردة النساء :يل يل يل يل ليش      

لـو  هذا العريس احل: رمبا أصلها مبعىن: نقول
يف املطلب مث يتساهلن  ،يكون يل يل أنا وحديليته 

  .يل ْشَوّية بس: فيقلن ،حني يرين أال سبيل
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  .مصدر الق): العربية(ف الِلياقة حتري :اللَّيأقة      
  .انظرها

  .لياقت ولياقتلي وليا قتسز: استمدت التركية
عـن    LIVRE: من الفرنسية ،أو الليربا :الليربة      
  .غرامًا ٣٢٧وزن كان يعدل : الالتينية

مث مسيت بالليربا واحـدة النقـود الالتينيـة    
  .الرومانية

 ،لرية: واستمدا التركية من اإليطالية وقالت
واستعملتها املمالك العثمانية حىت البلقان مبعىن وحدة 
النقد الكربى مث احنسرت عن البالد العربية ما خـال  

يسـتعملوا   على أن اإلنكليز ظلـوا  ،سورية ولبنان
  .غرامًا ٤٥٣ ،٢٥للوزن مبا يعدل 

: ليتره عن الفرنسية: من التركية ،أو الّلتر :الليتر      
LITRE  :مكيال إفرنسي.  

  .الليترات: ومجعوه على
مـن  : من ألعاب ورق الشـدة  :لعبة الِليخا      

 ،خ مبعـىن البنـت  )  J( وتلفظ  LA HIJA: اإلسبانية
ها أن من بقيت لديه بنـت  ألن من قواعد لعب ،االبنة
  .فعليه أن يصرفها ،وين خيسر اللعبةالبست

لريه أو لريا عن : من التركية: أو اللريا :اللۤئرة
  .الليربا: انظر. املائة من وحدة النقد:  LIRA: اإليطالية

شرعت الدولة العثمانية بضرب اللرية الذهبية 
  . ١٨٤٥سنة 

  .٢٨٦ص ١جـ: انظر جملة امع العراقي

  .اللريات: مجعوا اللرية علىو
وبقي لفظ اللرية يف سورية ولبنان من البالد 

  .العربية
  
  
  
  
  

وكانت النساء تتزين جبعـل ذات اخلمـس   
  .لريات يتقلدا

لو شّرحنا اللـرية منشـوفًا   ]: من كنايام[
أو اللرية (اللرية بتعّد كتري . مرّكبة من عرق ومن دم

  ).زغرية لكن بتعّد كتري
د شحاد أعمى كان كـل يـوم   حبكوا واح

منو راقبو؟ راقبو واحد من  ،يصرف هاللي جبيبه لرية
وملا دخل عبيتو دخـل وراه خبفيـة    ،اوالد عكارة

وملـا   ،وشافو راح ألوضتو وقلع حجرة ودندل لريتو
مع غريا يقول بعدما يهوي بعصايتو هيك  مسع صوتا

والزملة ملا بعد األعمى قلع  ،ال حيرمين رّناتكن: وهيك
  .احلجارة وبدون خشخشة أخذا كّال

بوسي إيد القـط  : قالوا للفارة]: من أمثاهلم[
األجرة مليحـة بـس الـدورة    : قالت ،وخدي لرية
  .عالبسَلم

يكلـف األوالد أحـدهم أن   ]: من إعنام[
  .لريا ورا لريا: يكرر
 ،أرضيتها سوداء أو مخريـة  :صاية دّق اللرية      

  .لعثمانية الذهبيةعليها دوائر بقدر نصف اللرية ا
: يريـدون  ،امللۤيس لّيس احلۤيط: يقولون :َليَّس      

 ،مل جند هلـا أصـالً   ،فرش املالط على حجر البناء
  .لطخه): العربية(ولعلها من لّوثه 

أو مـن   ،لطخـه : لّوطه: ويدانيها يف العربية
  .ألصقه به: لّيطه به

  .اْملليّۤص لّيص: ويف محاة يقولون
زّرق احليط أي ميـد مـالط   وامللّيس أوًال ي

 ،وهو من منخول القصرمّل والكلـس  ،الزريقة فوفه
أما التلييس فيفرش فوقها مالط من منخول النحاتـة  

واليوم كل التلييس باإلمسنـت علـى    ،ومن الكلس
  .ألوانه
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  .ْتليَّس: ومطاوعه عندهم
ليسته : من التركية ،ويلفظوا الليصطه :الليسته      

  .مث أطلقت ،جدول األطعمة:  LISTA: عن اإليطالية
  .الليستات: ومجعوها على

مدري أجا هو مـدري أجـا   : يقولون :َلْيَسه      
أجا حدا مّنن ووشوش املوّظف وحط  ،َلْيَسه ،أخوه

مهمـا  : التركية مبعىن» َنه إيسه«حتريف : بإيدو شي
  .يكن

وبعد عن عمق التحقيق الـزعم أـا مـن    
  ن معىن؟فأين معىن م ،أخت كان: »ليس«

كثرية االستعمال فاستمدها » نه إيسه«مث إن 
  .»ليسه«احللبيون منهم وّحرفوها إىل 

ليش عم بتضربو؟ ليش األذى : يقولون :ۤليش      
ملـاذا وَمل  : مبعىن) العربية(حتريف ألي شيء : ليش؟
  .وِلَمه

  .انظرها  .لغة فيها» إليش«و

منـها   ،وفيها لغات أخر للهجات غري حلب
  َألّشو وَلشو؟ََألشو َو

أما هم فقـد   ،والعربية تصدر أداة االستفهام
  .يصدروا وقد ال

ليش مـا   ،ما دّينو ولو غين: واليهود يقولون
  .مبعىن لسبب» ليش«فيستعملون : عندو ذمة
أجا حليب لعنـد شـريكو   ]: من حكايام[

شـفت  : لكرديقال لو ا ،الكردي بّدو يطالبو بدينة
وغدۤا عالربيع بعّدوا  ،ابتجنب ضيعتنا شوك كتري ن

الغنم من جنب الشوك وبعلق بالشوك شي كتري من 
وبنيت َهْي فاۤته بتلّم هالصـوفات وبتغـزلن    ،صوفن
احلليب ملا مسـع   ،هللا منعطيك دينتكاوان شا ،وبتبيعن

  .هالكالم صار يضحك
  
  
  
  

  ليش عم بتضحك؟: قال لو شريكو
ليش ما يضحك وسوكر ! يابو: قالت لو فاته

  دينتو؟
البنقطع باإليـدۤين لـيش   ]: من كمام[

لـيش بتنشـل   : قـالوا للقـاق  . لنقطعو باالسنۤان؟
خبزيت درة وخبزتك . األذى طبع: ؟ قال لنالصابونة

خبزي شعري وخبزك شـعري  . درة وليش هالقنربة ؟
طبخيت عيش وطبختـك عـيش   . وليش هالتعيري ؟

إبَنك بّدو عرقّية : قالوا جلحا. وهالكالم كّلو ليش ؟
لـيش  : قالوا للجحش. ليش ضاربين العمى: قال لن

قال . خبارد وبشّم اگقد ما بر: أدنيك كبار؟ قال لن
كل بكاي : ليش عم بتبكي وأنا عّمك ؟ قال لو: لو

ليش ما بتحكي ؟ قالت : قالوا للشقرقة. ألنك عّمي
  .واملي اللي يف ّمتي ؟: لن

ـ : َلّيش العجني: يقولون :َلّيش       ل بنوا على َفّع
  .انظرها  .للمبالغة من الش

  .تلّيش مطاوعًا له: وبنوا
ار أنا بعرف يف أيام السفربر ناس ّجت: يقولون

  .من حّقن يليشوا ملح الليمون بالشّبة
  .انظرها  .حتريف اهليطلية :اللۤيطليّۤة      

  خيوط قشر النخل وغريه: عربية :الليف      
  .الِلَيف: ومجعه
  .وليفاي وليفاية ،لواوهم أما ،ليَفة: الواحدة
  .الليفات والليفايات: واجلمع

  .ِليف: والليف يف العربية
  .٤٦ص ١٢١س: انظر املقتطف

غسـله  : لّيفه. عمله: لّيف الليف: عربية: َليَّف      
  .بالليف

  .ْتليف للمطاوعة: وبنوا منها
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القهـا  : وعربيهـا  ،لّيق دوايتو: يقولون :َلئّق      
  .ةجعل هلا ليق: أالقهاو

  .صوفة الدواة: عربية :الِليقة      
  .الليقات: وجتمع على

 ،ليك القاق خطف الصـابونة : يقولون :لۤيك      
 ،خـذ : اسم فعل أمر مبعىن: إليك: من العربية ،ليكو

  .وهم يستعملوا مبعىن انظر
 ،ليكنا ،لۤيكين: وتصرف مع الضمري كما يلي

  .ليكن ،ليكا ،ليكو ،ليكن ،ليكا ،ليكك
ينربي أحـد األوالد وميـر   ]: ألعام ومن[

: فيجيـب اجلميـع   ،ليكي هادا أو ليكي هّيه: قائًال
  .ليكّيه

  )ويقّلد وضعها(بتعمل هيكه  -
  ليكّيه -
 ...وليكي هّيه -

من زمـن مغـرب   : الّليل: من العربية :اللۤيل      
إىل زمن طلـوع  : وشرعًا ،الشمس إىل زمن شروقها

 .الفجر
  .الليايل: ومجعه
  .وهم أمالوا ،اللّيَلة: واحدةوال

  .الليالت: ومجعه عندهم
  .١٣٣ص ١جـ: انظر اية األرب للنويري

  .ليَال: ويف الكلدانية ،ليٓال: ويف السريانية
  .للۤي: ويف العربانية

  .ليَله: ويف األشورية البابلية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشـة 

  .َلْيَله
  .لۤيليّۤة: ويقولون

  
  
  
  
  

  .بليلتا: لونويقو
الليلة اليتيمـة  : ومسوا أول ليلة من ليايل العيد

  .أم ال يسهرون فيها ألم أكهم التعب: يريدون
وسـبع   ،ودّواس الليل ،ابن الليل: ويقولون

  . الليل
  .ليلة يف العمر: ويقولون
هالعتمة عتمة ليل إال عتمة سيل ؟ : ويسألون

  ).غيم جيلب السيل(: 
  .ن ليلتنيالقمر اب: ويقولون

والليلة احلزينة عند النصارىء ليلـة صـلب   
  .املسيح

: قالوا لقهوايت بيت ناصر آغا]: من فام[
  ال يابو ال: قال لن ،مّنا جنوزك
  ليش ؟ -
تريد الشحما واللحما والدهنا والطحنـا   -

  .وبالليل تنّجسنا وبالنهار تفّلسنا ،الطحنا) بعقب(
دّواس . قمـر بليلة مافّيا ضّو ]: من كنايام[

 ).انظر شرحه يف القط(قطع راس القط من أول ليلة  ،الليل
البلّفو كل : منو األغلى يف العيلة ؟ قالت لو: قال ال
 .ليلة

: يريدون(وحق هالليلة الفضيلة ]: من أميام[
  ).ليلة اجلمعة
. احلَكوايت بعد نص الليـل ]: من كمام[

حـس   !يـامرا : قال ال. بآخر الليل بتسمع العياط
نام ماَنك مـن  ! نام يارّجال : طقطقة اخليل قالت لو

. أجا ونام عنا ليلة ساوى حالو ما العيلة. رجال الليل
ال تفرحـي  . يف النهار ْبلوط ويف الليل حبرق ْزيوت

  .بليلة عرسك ياما خمّباۤلك
اللي بقلب أم حسني بـتحلم  ]: من أمثاهلم[

  ). ونأو مده(كالم الليل ملطوخ بزبدة . بالليل فيه



٥١٧ 
 

ّمهي وهم اجلريان مابت ليلـة  !. هّيه ليلة ياْمكاري 
إذا كـان  . نام بظّل الورد وتذّكر ليايل الربد. فرحان

مكتـوب  . القمر عليه طأره بتكون ليلة غدۤا مّطاره
ألـف  . البسهر بالليل بنام بالنهار: على ورق اْخليار

كل واحد بغّني على . َدر وال ليلة حتت احلَجرَكليلة ب
الليل . كالم الليل ميحوه النهار). أو على لياله(و ليل

وساد هذا املثـل  (ْبآدار بتساوى الليل والْنهار . سّتار
يف سورية ولبنـان والعـراق    –على لفظ يدانيه  –

  ).ومصر
  .برغود الليل مجل]: من تشبيهام[
  ]: ياممن شّد[

  يا ما احلى السهر بالليل!     شيل يا مجّال شيل 
  ]:هممن أغاني[
  !ويا َجنف      يا أنس الليايل : يا مجيل 
البتكّنس بالليل بتقّلـع  ]: من كتاب اللّباد[
  .املاليكة
  .ليلة القدر يف القدر: انظر

وآخر  ،بطن يعرف بأبوليل يقيم يف املطخ :لۤيل      
  .يقيم يف جبل مسعان

من ألفاظ حتسـني  : أو لۤيل ،أو ياليلي :يالۤيل      
  .املّوالالنغم ال سيما 

  .مطبوع» ياليل«ولنا كتاب 
: استمدوه من العربيـة  ،من أمساء إناثهم :َلْيَلى      

مسوا بليلى مبعىن اخلمـرة   ،مؤنث األْلَيل مبعىن األسود
  .النشوة جمازًا: أى ،السوداء

أو (كل من يغين على لـياله  ]: من أمثاهلم[
  ).على ليلو

حتريـف  : كويبلف دير باَلك َلَيّال: يقولون :َلَيّال      
  ).العربية(ِلئّال 

        
  
  
  

نبات : لكيالّل: من العربية ،أو الليلۤكة :الۤليَلك
  .تزييين من فصيلة الزيتونّيات

َلـْيالق عـن   : عن التركيـة  ،أنواعه كثرية
  .َلْيَلخ او َلْيَلك: الفارسية

  . LILAS: وامسه بالفرنسية
  . LILAC: ويف اإلنكليزية
  . LILACCO: ويف اإليتالية
  . LILAC: ويف األملانية

أطلقوه على مالونه بلـون الليلـك    :اللۤيَلكي      
  .األمحر

  ]: من أغانيهم[
  عالليلكي    عالليلكي        الزهر العصدۤرك ليلكي
  مشمش بعلبك مااستوى      وملا استوى جبنا لكي

  .القدر: انظر :لۤيلة الٔقْدر      
انظر . ذات الرّفاس: يايلّيةحتريف  :عرباۤنة َليليّۤة      
  .الياي

: عن الفارسـية : الّليمون: من العربية :الۤليمون      
  ).دون نون(َلْيمو 

  .ضرب من احلمضّيات: عن السنسكريتية
استمدت الفارسية امسه من املصـرية  : وقيل

  .إذ ورد ذكره فيها ذا اللفظ ،ِممون: القدمية
  .ليمونيم: وامسه يف العربية احلديثة

  .  LOMIN: يف األحمريةو
  . LEMON: ويف اإلنكليزية
  . LIMON: ويف الروسية
  . LÉMONI: ويف اليونانية
  .ليمون: ويف البلغارية
  .ليمون: ويف التركية
  . LIMONE: ويف اإليطالية
  . LÉMON: ويف األرمنية
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  .َلْيمون: ويف الكردية
  .َليمو: »منهاجه«ودعاه ابن جزلة يف 

  :ّي الرفاءكما أسقط النون السر
  *فلك أجنمه الليمو      فمن بيض ومن خضِر

  .وذكره اخلطيب اهلروي يف حبر اجلواهر
  .»الذخائر والتحف«وذكره صاحب 
ألنه كان حيصل  ،املراكيب: ويسميه اللبنانيون
لون من : أو ألن لونه أصفر ،عليه من مراكب البحر

  .يركب مراكب البحر أول مرة
  .وموطنه االصلي اهلند

العرب احلامض منه إىل العراق وسورية  ونقل
والصليبيون نقلـوه مـن    ،ومشايل إفريقية واألندلس

  .سورية إىل إيطالية وصقلية وغريمها
ونقل العرب احللو منه من الصني إىل جنويب 

  .أوروبا
  .٤٩٧ص ٤١وس ١١٢٧ص ٢٦س: انظر املقتطف

  . ١١٥ص ٢٦س: وجملة الكلمة      
  . ٧٢ص ١٢س: وجملة الضاد      
  . ١٠٦ص ١١جـ: واية األرب للنويري      

وهـو تعـبري    ،أصفر: لون ليموين: يقولون
  .تركي

مّيت ليمون وشـراب الليمـون   : ويقولون
  .وعصري الليمون والبوظة بليمون

ميـت  ]: وينادي الولد بائع ميت اللِيمون[
  .هون أبو الصيت هون ،النقطة بعجوة ،الليمون

وچو متـل   من رعبتو صار]: من تشبيهام[
  شفت الليمون ؟ ،الليمون

                                                
أخطأ المؤلف في رواية البيت، وهو واحد من أربعة  - *

  :هي
  واصطبحناها على نهر  بصفو الماء يجري         
  ظللته شجرات         عطرها أطيب عطر         
  من بيض وخضر     فلك أنجمه الليمون           
  أكر من فضة قد           شابها تلويح تير         

يقول العـب الكونكـان   ]: من كنايام[
اعصور على جـوكرك  : خلصمه الذي قتل جوكرو

  ).يريد أنه مقرف(ليمونة حامضة 
. هدية القرفان ليمونه حاْمضه]: من أمثاهلم[

إن كنت قرفان عليك باحلمض والليمون وان كنت 
ن بتعرف شّم الليمو. زعالن عليك بالكيس والغليون

  ).أو اللي بشّم الليمون بغنيه عن طعمو(طعمو 
  :ومن معارضات الزيين
  وكذلك النارنج مع ليمونة

  والربتقال لكل داء شايف                     
  ]:من أغانيهم[

  أّمونة عالليمونة شامة واهللا
  خصمن أهللا ،على شانك ظلموين                    

وهـم يف   ،يهزج األطفال]: من أهازجيهم[
  :دائرة

  حلقالقة   زيتونه          بابا جاب يل ليمونه
  ...حّطيتا  يف الطاقة         

: أي ،لقـب اليوسـفي   :الليمون الشـريف       
  .املندرين: انظر  .املندرين

 ،ليموناده أو ليموناته: من التركية :الليموناطه      
  : LIMONATA: عن اإليطالية

  .ء والسّكرعصري الليمون ميزج باملا
: وجيارون األتراك فيسمون بائع الليموناطـه 

  .الليموناطه جي
چرچقت : اللگيقول األوالد يف لعب ال :الِلني      

مبعىن اخلـط    LIGNE: من الفرنسية: عاملور وعاللني
أي خط حميط الدائرة أو املثلث الذي رمسوه علـى  

  .اللگويف طي هذا أو هذا يصّفون ال ،األرض
  .انظرها  .عربية مصدر الن :الِلني      

  .عاملو باللني: يقولون



٥١٩ 
 

  .جعله لّينًا: لّين الشيَء: عربية :َلّين      
هاملريض معو قبض عم بسـتعمل  : ويقولون

  األدوية تلّين األمعاء: امللّينات
  .نوا تاءهوهم سّك ،َتلّين: ومطاوعه

الصفة املشبهة مـن  : الليَّن: من العربية :الليّۤن      
  .انظرها  .نَلّي

  .اخلبز الليّۤن ماهو هيّۤن]: من أمثاهلم[
آلـة  :  LINOTYPE: من اإلنكليزية :اللينٓوتيب      

  .تسكب احلروف املطبعية سطورًا
  .١٨٥٤اخترعت يف أمريكا سنة 

  دةاملنضِّ: ووضعت هلا العربية
ماركب عجز الغـنم  : األْلية: من العربية :يّۤةالٕل      

  .من الدهن وتدّلى
: وهم مجعوه على ،األاليا واألَليات: اجلمعو

  .اللّيات
  .ۤإليۤتا: ويف الكلدانية ،إليتٓا: ويف السريانية

لبني ما تقيم لّية وحتط لّيـة  ]: من كمام[
  ).بطيئة(بتدّق اخلليلّية 

  :ومن معارضات الزيين
  )بالكبش(: أسفرت        ! صاح –وبه السفرة 

  الح  النور الحإذ من األلية                 
  :ومنها

  فمثلها ،واقطع من اللّية واهلرب
  لسهل البلع حاشا يوجُد                     

  :ومنها
  !ياما احيلى الكّبة املشوّيه 

  لو ُعّوضت عن شحمها باللّيه                     
  :ومنها

  خصوصًا لّيه اخلاروف خذها
 بكّفك من صحون الشاكرّي                     

املكان املتسع : حتريف اإليوان العربية :اللَّيوان      
من الدار حييط به ثالثة جدران وينقصه اجلدار املوجه 

  .إىل الشمال ليكون متربَّد الدار
  .يدعم برودته البادنج

  .إيوان: عن الفارسية
وبعد أن عرف أن أصله فارسي مل يبق مـن  

وال  ،التركية مبعىن البيـت » أو«حاجة الزعم أنه من 
  .العربية» أوى«أنه من 

  .اللواوين والليوانات: ومجعوه على
فيتخذون حجـره مـن   : ويتفننون يف مجاله

مث هو على ارتفـاع   ،البعيديين األصفر موحي الرفاه
درجة يشرف على صحن الدار ويف وسطها احلوض 

وحـول  . والسلسبيل يطّريان جّو الدار ويبـهجاا 
عصـرًا فتتـزاحم   احلوض أواين الزهر العطر ُيسقى 

 وصحن الدار يغسـل، . طور إىل األنوفخمتلف الع
ويطل على الليوان رفراف تعب الفن كثريًا يف جنارته 

كل هذا يف الدار القدمية الـيت قطعـت   : ويف تلوينه
. ج ووفرت أسباب النعيم يف الـداخل ارصلتها باخل

وسّيد الدار جيلس على منتصف الدشك الصـدري  
  .تفقدها ويرعاهاوأسرته على اجلانبني ي

  .َأّيونٓا: ويف السريانية عن الفارسية
  .أّيونا: ويف الكلدانية
  .إيوان: ويف الكردية
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 الميم                     
  .حرف هجائي صحيح: امليم :]م  [

  .ز واحدوهي الباء والفاء يف حّي
  .وىل يف االستعمالوتأيت يف الدرجة اال

ال تكاد : احلروف الستة اليت قالواوهي من 
  .ختلو منها كلمة عربية

  .وامسها بالسريانية ميم، وكذا بالكلدانية

 والسريانية استمدت امسها ورمسها من
َمْيم مبعىن املاء، ورمستها كسطح : الكنعانية اليت قالت
  .~ماء البحر املنمنم 

: وهي احلرف الثالث عشر يف األجبديتني
  .ةاملشرقية واملغربي

  .وتعدل عندمها األربعني
وهي احلرف الرابع والعشرون يف الترتيب 

  .املشرقي
وهي احلرف السادس عشر يف الترتيب 

  .املغريب
وهي احلرف اخلامس والعشرون عند اخلليل 

  .ويف احملكم
وهي احلرف السادس والعشرون عند  
  .سيبويه

  .ويالحظ أن كثريين يرمسوا حتت توقيعهم
كما يالحظ أن بعض الرسائل تنتهي بأسطر من 
امليمات كل سطر حتيت ينقص عما قبله مبيم إىل أن يبقى 

طش، وظين أن : السطر األخري ميمًا واحدة، مث يكتبون
  .انظرهاف  ))طش((، أما ))ّمت((هذه امليمات رمز لكلمة 

هلا يف اللهجة احللبية  :أحكام امليم
  :االستعماالت التالية

  
جيت مالبيت وأكلت : يقولون -ً ١ 
إذا دخلت على  ))من((تكون جمتزأة من : هالعشا
  .))أل(( ـباحملّلى 

  ]:من تشبيهام [ 
  .ماملي مبوت متل السمك من طلۤع

  :ومن شواهد النحو على لغة اليَمن                 
  الِعَدى لقد ظفر الزّوار أقفيَة

  مبا جاوز اآلمال ماألسِر والقتِل
  
ٕمْدري ذكروا إَمسك مدري : يقولون -ً ٢

  .النافية بعد أدري ))ما((تكون جمتزأة من : غريو
  .مدري: انظر

تكون : ة ومنسٓكتْمناكل دۤل: يقولون -ً ٣
  .انظرها.قبل نون املضارعة -انظرها  -بدل باء املضارعة 

  .منكون بشي منصري بشي: يقولون
  
  .ب والعيب فينامنعيّۤ]: ومن أمثاهلم [ 

ل منهّديا والنار منطّفّيا أّما املي وين الرجۤا
  .منرو فّيا

: مهّشي زعالنني من بعضكن: يقولون -ً ٤
  .مهشي: انظر .))من((تكون بدل 

جوعانني غّدينا خبز مبز : يقولون -ً ٥
كباب مباب طبخة مبخه، وهذه واو اإلتباع التركية 

  .ومنها استمدوها
  
  :يف اللهجة احللبية على مايلي ))ما((ترد  :ما
  
ما أجا، ما بسمح لك، ما عليك : نافية -ً ١

  .مين
ماين، ماننا، : وتنفي الضمري املتصل فتصرف

ك، مانكن، مانو، مانا، مانن، أي تزاد ماَنك، ماۤن
  .بعدها النون
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عم بسمع ! يامرا: قال ال]: من كماتكم [ 
ماَنك : نام يا رّجال نام: حس طقطقة اخليل قالت لو

  .من ْرجال الليل
إذا شفت أعَمى طّبو مانك ]: من أمثاهلم [ 

  .مانك أكرم من أهللا. أكرم من رّبو
ع، مدري أنا مسطول مدري مضيّۤ: ويقولون

وهي ما النافية حذفت ألفها وحركت بالرّدة بعد 
  .أدري حمذوفة اهلمزة وتقدمت يف امليم

  .وانظرها يف مدري
املا حبترم الناس . املاجبي ال جيي: ويقولون
 ))أل((النافية  ))ما((فيدخلون على : ماحبترم نفسو
  ٠.االسم املوصول

إذا ماتبت : ))إذا((ويستعملوا نافية بعد 
  .وارجتعت كوبشكيك ألبوك

. الصنعة إذا ما غنت بتستر]: من أمثاهلم [ 
  .الولد إذا ما بكي ما بترضعو أّمو

  .زيادة ما بعد إذا: ٤٠٨ ص ٥ ضاد سانظر جملة ال

بياكل أش ماكان وبضّيق : يقولون -ً ٢
  .فيستعملوا امسا موصوًال: املكان

  ]:من أغانيهم [  -ً ٣
فيستعملوا : قد ماحبّبك زعالن مّنك

  .مصدرية
مادام جيت وجيت رو زور : ويقولون

  .عمتك
: ما أكوسك ملا بتكون أصويل: يقولون -ً ٤

  .أداة تعجبفيستعملوا 
العرق ما أبيضو يف الكاس ]: من أمثاهلم [ 

  .وما أسودو يف الراس
  .انظرها !ومسوا النرجس ما أحلى زمانو

  .املاء، ويقصر: من مفردات البدو، عربية :املا 
  .انظرها .ي واملّيةوامسه يف هلجة حلب أمل

  .واملاء مذّكر وهم يؤّنثونه
  .ما ورد وما زهر: على أن حلب تقول

  ]:من توريام [ 
  .واديـوماهم ب         واديـعرب ب

  ة اهللاگماهم خل           حبلف لك باهللا
ه گماؤهم خل: وماؤهم بوادي، مث يريد: يريد

  .اهللا
السائل العدمي الطعم واللون : عربية :املاء

  .والرائحة
  .هجيمد يف درجة الصفر ويغلي بدرجة املائ

  .واملاء أكثر مواد األرض انتشارًا
  :حاالت ٣ ويوجد يف الطبيعة على

  .حالة خبار يف اجلو -ً ١
حالة مجاد يف القطبني أو يف فصل  - ً ٢

  .الشتاء يف غريمها
حالة سائل يف البحار واألار  -ً ٣ 
  .والينابيع

  .األرض واملاء: ١٦٤ ص ٦س: انظر جملة الضياء
  .١٤١ ص ١٩ الد: وجملة امع العلمي العراقي

  .مياه حلب: ٣و ٢و ١عدد ٢عدد حلب س :وجملة العمران
  .٢٧٧ ص ١ج : واية األرب للنويري

بصطاد يف املاء : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .العِكر

أخدا على بارد املاء ]: من كنايام [ 
  ).ناء(:

مسوا النرجس ذه اجلملة  :ما أحلى زمانٓو
: التعجبية اليت ينادون عليه ا وغدت كلمة واحدة

  .اشتريت ماأحلى زمانو
  .َمْحلى زمانو: ورمسها دوزى

  .انظرها .مصدر آخذو :ةاملؤاخۤذ

  .َعَدم مؤاخذة: يقولون
  .انظرها .مصدر آداه :اْملآداه

  .ويغلب استعماهلا ملؤاذاة اجلان
اخلوان عليه : املائدة: من العربية :ةاملايۤد

  .الطعام
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املوايد : املوائد واملائدات، وهم قالوا: واجلمع
  .واملاْيدات

ووضعها جممع مصر على اخلوان ذي القوائم 
  .الذي يوضع عليه الطعام

للطاولة : املائدة اخلضرا: واستمدوا من الغرب
املائدة املستديرة : اليت يلعب عليها، كما استمدوا منه
  .ملندويب دول عدة جيتمعون حوهلا

ما به : حتريف مابوشي أي :أشبوِشي ما
  .شيء يؤخذ عليه

رجع، النتيجة، وقد : مصدر آل: عربية :املآل
  .))َمآن((حيرفوا إىل 

  مآلو ميكن يرضى]: من غنائهم [ 
  .ش عندهم التركيةلمصدر آ :شةاملآۤل

معناها يف العصر احلاضر : عربية :املؤامرة
تدبري لقلب احلكم أو حركة سرّية ضّد شخص أو 

  .ضّد مبدأ
  .املؤامرات: واجلمع

  .انظرها .حتريف املآل :املآن

حكمت عليه احملكمة باحلبس : يقولون :اْملَأّبد
اسم : املؤّبد: املأّبد، اصطالح تركي عن العربية

  .خّلده: املفعول من أّبده
ال : الوقف املؤّبد: صطالح الفقهيومنه يف اال

  .يباع وال يورث
  

اصطالح عثماين مبعىن الديوان  :نياملاۤب
  .السلطاين ومهمته االتصال بني السلطان وغريه

التقرب من : ما بينجيلك: ويف التركية
  .السلطان

: حّل به املوت، كّل شيء: عربية :مات
  .سكن

  .املّيت، املوت، مّوت، املّويت: انظر
  .دفن: وانظر

  

  .ٓمت، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
  .تۤم: ويف العربية

كما يف اللوحة : مات: ويف القرطاجّنية
  .األثرية اليت وجدت يف الربازيل

  
  .شاه مات: وتقول التركية يف لعبة الشطرنج
  .مات: واستمدت البولونية من التركية

طق ومات، مات قهر، مات موت : يقولون
  .رّبو، مات فجۤا
  أش بك مّت عليه؟: ويقولون
  .مات وشبع موت: ويقولون
عم بيعطّيا جوزا نفقة قوت : ويقولون

  .الالميوت
  .ماحدا مبو بَطْيبو: ويقولون

  .مات الشاه: ويقولون يف لعبة الشطرنج
  .مات دّقي: ويقول الالعب يف الطاولة

  .مات ورقي: ويقول الالعب بورق الشّدة
  
ذب گنت عم بأموت إذا ك]: من أميام [ 

  ...).أو أموت على غري إميان (
كّني خرطٓو اخلّراط وقلب ]: من كمام [ 

إذا مات ْبالل . مبوت الديك وعينيه عاملزبلة. مات
. لوصّح هالشي جلّدي مامات. ل األدان؟بۤط

مرتو حبياتا مالّبسا جّبة وبعد ما . البستحوا ماتوا
: شّرفنا قال لو! يابو: قال لو. هماتت بىن على قربا قّب

). شرفنا بذكر نسبنا وحسبنا: يريد(تيموت البيعرفنا 
اس طلعت وراه وملا ـمات كلب القاضي كل الن

ماتوا وما وّرتونا . ع وراهـمات القاضي ماحدا طل
وانقطعت  هماتت احلْمار. وحق البكا ما عطونا

. وا العقارب وصار النمل دّباباتـمات. الْزيارة
  :ن قالواـبتموتوا وبكفنوكغدا : وا للجحاشـقال
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أهللا يرحم : قال لو. أهللا خيّلي جلدنا علينا
صّح للو شي وما : مات من جوعو قال لو أبوك اللي

  .أكل
يزعمون أن سالم اليهودي ]: من توريام [ 

  .سال ومات: على املسلم هو
بتموت الضّرة وبتخّلي عيونا ]: من أمثاهلم [ 

مبوت . وتإذا أجا التوت بقول للخس م. بّرا
). ألنه يكون فيه صائمًا. (النصراين وعينو بلنب آدار

احلي أفضل : بتموت اال بتعّرص؟ قال لن: قالوا جلحۤا
إذا مات أبوك وأنته زغري رّبي لك عرتة . مامليت

أو (ت ت ماۤتمن باۤت. ٕمن خّلف مامات. وابدور شعري
. مبوت الزّمار وأصبعتو عم تلعب). من فاتت ماتت

ا مبوت إال بالبحر والقاطرجي ما مبوت املركبجي م
وهو من (من عاش باحليلة مات فقري . إال بالغربة

  .البياكل ما مبوت). أمثال جند أيضًا
شي ال . الشيطان مامات]: من كنايام [ 

فالن ما مبوت لو مّيت . الغَنمميوت الديب وال تفىن 
. إن تاجرنا باألكفان بتبّطل الناس متوت). من دين(:

  .اللي جنونو مثبوت؟ البستّنى احلي ليموتمنو 
  
  ]:من شّديام [ 

  عطيين حصاَنك يويو             يويو يا حجمحمد
  يويو ندرـأحلقاسك        يويو وأركب الشّد

  يويو اتـبن خّلف      اسكندر مامات يويو
  ...رود ـالق بشكل        يويو  ودـس  بناتو

  
فوق احلبلة ال تفشخ ]: من كتاب اللّباد [ 

  ).الشرب(: من مت لتم بتموت األم . مبوت إبنا بقلبا
  
ربت ـد ما كـاحلّية شق]: من اعتقادهم [ 

  دّواـة وياخـىت جيّوا املاليكـوت إال حـما بتم
  
  

احلّية إذا قتلتا ما . ويزتّوا ورا جبال قاف
إذا مات حدا وكانت . بتموت إال حىت يطلع النجم

إذا كّنسوا  .ياخد حدا معوعينيه مفتحة معناها بّدو 
اللي حبكي وبدّمع مبوت . فرشة املرضان مبوت

إذا احنرقت قرمة املكنسة مبوت صاحب . غريب
الزم . م التالتا مبوتوإذا حدا شق عاملرضان ي. البيت

  .تتفّرق تياب املرضان عروحو متا ينحشر عريان
متل اللي أسلم الضهر ]: من تشبيهام [ 

يح بشفع فيه وال حممد دري ال املس: ومات العصر
متل زرازير . من طلع ماملي مات: متل السَمك. فيه

  .الزرزور: انظر .البموت بشّخو على قربو: املعّرة

ميوت َكَمد ]: من دعائهم على فالن [ 
  ).بفتح راء يدَرى: كذا(واليدرى فيه أحد 

ابن التسعة ما مبوت ]: من حكمهم [ 
بيت من . لعدوكاشتغل تتموت وال حتتاج . بالعشرة

املا بياخد من ملتو مبوت . عنكبوت كتري عاللي مبوت
  .لوال أهل الَكَرم ماتت أهل العَدم. بعلتو

ويتخيلون أن جتاوب الدجاجة والديك إثر أن 
  :تبيض مفاده

  .ـ بضت بيضة كنت مت
  !.ـ سالمتك يا ست

  
جمتمع : من مفردات الثاقفني، عربية :اَملأْتَم
  .الناس يف حزن
  .املآمت، وهم أمالوا: واجلمع

  .مأَتم: واستمدت الفارسية
  

جمتمع : من مفردات الثاقفني، عربية :اُملؤَتَمر
  .القوم للتشاور يف أمور مهم

  .املؤمترات: ومجعوه على
   :MATINÉE: ةــمن الفرنسي :هۤناملاتۤي
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  .:املسائية SOIRÉE: الصباحّية، يقابلها
  .ومجعوها على املاتينات

: ماثله: من مفردات الثاقفني، عربية :ماَثل
  .شاه

  .هاج: ماج البحر: عربية :ماج
  .انظر املوج ومّوج

  
: فني، من العربيةمن مفردات الثاق :جناملۤا

  .ج، من قل حياؤهاملاز: املاِجن
  .اُملّجان: ومجعوه على

  
ورد ذكرمها يف القرآن،  :يأجوج ومأجوج

وجاء يف التفاسري أنه شعب استنجد باإلسكندر فبىن 
  .هو سّد الصني: له سّدًا من احلديد، والتاريخ يقول

يأجوج : ويف أسفار النصارى املقدسة
  .ومأجوج عدوان يهامجان أتباع املسيح آخر الزمان

  .١٠٤٨ ص ٢ الد: انظر جملة العصور

  
مبادرة : MATCH :من اإلنكليزية :املٔاچ

  .اللعب بني فريقني
بكرا يف ماچ عظيم يف امللعب : يقولون

  .البلدي
أحد أشكال ورق الشّدة : تركية :هَچاملٔا

  .احلربة: MACHETTE: األربعة، عن الفرنسية
  .يكپ: هچعلى أن الفرنسيني يسمون املْا

  .انظرها

  .انظرها .وهم يسمونه أيضًا البستوين

خاصمه : ماحكه مماحكة: عربية :ماَحك
  .والّجه ونازعه وشاّره

مكان : من مفردات الثاقفني، عربية :اَملأخذ
  .)∗(األخذ

                                                
 .مأخذ كهربائي: ـ وقالوا ∗

ويستعملوا جمازًا مبعىن مراقبة هفوات 
  .شخص

  .املآخذ، وهم أمالوا: واجلمع
  

  .ضد املقّدم: اُملؤّخر: من العربية :اْملَأخّٔر
بذكروا ب ّملا بكتبوا الكتۤا]: من عادام [ 

  .املهر املقّدم واملؤّخر
من مفردات البدو، يطلقوا نكرة  :املاخود

  .على كل شيء، وأظنها مبعىن ما أخذته اجلان
  

اسم : من مفردات الثاقفني، عربية :املَؤدَّى
  .انظرها .املفعول من أّدى

  .البتعرف ْمَأّداه اقتلو: من أمثال دارة عزة
  

دّمو البتعرف حق ]: ومن أمثال حلب [ 
  .اقتلو

  
  .الوشاح: MEDAGLIA: من اإليطالية :ةداليّۤاملۤا

  .املاداليات: واجلمع
  

أنته على خري ما دمت طّيب، : يقولون :مادام
  .ما املصدرية بعدها دام الناقصة: عربية

وقد يصّدرون ا مجلتها خالفًا للعربية، 
  .مادامت أفكارك هيك بتنحح هوا غريب: فيقولون

  
السيدة، : MADAME: من الفرنسية :املٔادام

  !ياسيديت
  .العقيلة: وضع هلا الشيخ عبد اهللا البستاين

  .املدامات: ومجعوا املادام على
  

: من الفرنسية :املاداموازيل
MADEMOISELLE :اآلنسة، آنسيت.!  

  .اآلنسة: وضع هلا الشيخ عبد اهللا البستاين
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  .املاداموازيالت: ومجعوا املاداموازيل على
  ).العربية(من املؤذِّن  :ندّۤاْملَأ

  .أدَّن: انظر

أداة األذان، : نةاِملئذ: من العربية :ةاملاْدۤن
وأطلقوها جمازًا على البناء العايل املعّد لألذان يف 

  .اجلوامع
حتريف من (: املشنرية : وامسها يف لغة القجم

  ).شان يرى
  .٣٩٣ ص ٣٩ س: انظر اهلالل

  .٧١٦ص ٢ الد: وجملة الكتاب

  .نۤداملاْدنات واملوۤا: ومجعوها على
متل العم بتدّفا عقناديل ]: من تشبيهام [ 

  .طويل متل املادنة. املادنة
فالن ما بفّرق بني األلف ]: من كنايام [ 

  .واملادنة
ل املادنة حبّوش ال البنٓش]: من كمام [ 

بفيت  .اللي بطالع اجلحش عاملادنة برتلو مّنا. كيس
  .ببلع املادنةوعاإلبرة 

مرا واقفه دوم وإبنا رّجال ]: من ألغازهم [ 
يف بطنا وعمرا ما محلت مرا وكل يوم بزعق إبنا 

  ).املادنة: (مخس زعقات
إذا كّلب الزلعطان يف ]: من اعتقادهم [ 

  .حدا ما بدشرو حىت يطلع اجلحش عاملادنة ويشهنق
  

ويستعملون املادنة أيضًا يف واسطة  :ةاملادۤن
  .سبحة الطويلةحبات ال

  .انظرها .الشاهدة: ويسموا أيضًا

  .املادنات واملوادن: ومجعوها على
  

ما يترّكب منه : املادَّة: من العربية :ةاملادّۤ
  .الشيء ويقوم به

  .املاّدات واملواّد: ومجعوها على
  
  

واستعملوا املادة جمازًا مبعىن املال، وكذا 
  .املاّدّية

أو ماّدياتو على فالن ماّدتو ضعيفة، : يقولون
  .قّدو

عكس : فالن ماّدي، يريدون: ويقولون
  .العاطفي

من املادة املتقدمة أحلقوا ا ياء  :ةاملاّديّۤ
  .املاّدة: انظر .النسبة

مصدر : املأذونّية: من العربية :ةاملأذونيّۤ
  .صناعي من املأذون

  .من منح اإلجازة: استعملوها مبعىن
اسم الفاعل : بيةحتريف اُملْؤذي بالعر :إملْاذي

  .أحلق به األذى: من آذاه
وساد (املأذي يقَتل شرعًا ]: من أمثاهلم [ 

هذا املثل ـ على لفظ يدانيه يف سورية ولبنان 
  ).وجند

  .السّيد: سريانية مبعىن :املار
  .الرجل: املرء: يدانيها يف العربية

نصارى العرب مبعىن السّيد  ))مار((استعمل 
 ا القديسون والبطاركة ووّيل األمر، مث خص

  .واألساقفة
ٓمارٓا وٓمِري، والكلدانية : ولفظها السرياين

  .ٓمَرا وٓمِري: تقول
: من مفردات الثاقفني، عربية :اَملْأَرب

  .احلاجة
  .ب، وهم أمالوااملآر: واجلمع
: أو ماْرس، من التركية عن الرومية :ماْرت

  .شهر آذار
إله احلرب عند : مسي باسم اإلله مارس

  .الرومان، وهو احلامي والناصر
  .MARS: ومبارس مسى الرومان كوكب املريخ
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  .MARCH: واسم الشهر باإلنكليزية
  .MARS: ويف الفرنسية
  .MARTIUS: ويف الالتينية
  .MARD: ويف األرمنية

ارتني ٓم: قرية يف إدلب، من األرامية :ٓمارتني
مبعىن سّيد التني، على أن األب أرملة يف املشرق يرى 

  .١٩٣ ص ٣٨ س: السيدات، كما يف املشرق: أن معناها
العايت، وهم : املاِرد: من العربية :داملاۤر

  .خيصون ا اجلاين العايت
العاصي، ويف : ٓمرودٓا: ويف السريانية

  .ٓمروَدا: الكلدانية
  .اَملَردة: ومجعوا املارد على

سليمان كان يعّبي املردة ماجلان يف : يقولون
  .قماقم مسحورة ويزّتا يف البحر

  
يزعمون أن خامت مارد من ملكه  :دم ماۤرخاۤت

سّخر اجلان بأن يفركه فيحضر اجلاين راكعًا ساجدًا 
لبيك عبدك بني إيديك، فيأمره بكل ما يشاء : قائًال

  .حىت ما يعجز عنه البشر، وهو ينّفذ
اسم الفاعل من : حتريف املاّر العربية :راملاۤر

  .انظرها .مرَّ

  .مارت: انظر :ماْرس
  

زاوله وعاجله : مارس األمَر: عربية :مأرس
  .وعاناه وشرع فيه
  .مارس عملو اعتبارًا ماليوم: يقولون

  
: من األرامية: قرية يف جبل األكراد :مارسادا

كما يرى األب أرملة يف : مارسابا: ٓمِري سبا أي
  .١٩٣ ص ٣٩ س: رقاملش

  
  .املرش: انظر :املارش

  

عزاز، يتهمهم من امن قرى حلب يف  :ۤعماۤر
  .حوهلم بالبالدة

يزعمون أن مارعّيًا اشترى من أعزاز شوية 
زيت وما عندو فراغ يعّبي فيه، أخد معو قرعة شتوية 
يابسة، وهّوه ماشي لضيعتو احنصر وحط القرعة 

اللي نسّيا وساوى شغلتو، والتفت وشاف القرعة 
وحّسبا طري، ومّد جفتو وضربا واال اندلق الزيت، 

ضربنا احلربّوة طلعت القرعّوة : وملا شاف هيك قال
  .كّبينا الزيتات وحرمنا الوليدات

مارقة عن اإلنكليزية : من التركية :املارٔكة
MARQUE :ا الشيء، الِسمة العالمة اليت يتميز.  

  .MARQUEويف الفرنسية 
  .املاركات: ومجعوها على
  .ْتمّرك: مّرك ومطاوعه: وبنوا منها فعل

مارماالد عن : من التركية :املارماالد
  .ُمربَّى الفواكه MARMALADE: الفرنسية

: واستمدا البلغارية من التركية فقالت
  .مارماالد

حيتفل  ٤١٠ قديس مات سنة :مارون
شباط، وإليه تنسب الطائفة  ٩النصارى بعيده يف 
  .املارونية، وهم سريان

  .ومجعوا املاروين اجلمعني الساملني واملوارنة
وإن كانوا كاثوليكيني يبيحون  -واملوارنة 

  .زواج الراهب
ٓمُرون، ويف : واسم مارون يف السريانية

  .الكلدانية مثلها
  .MARON: ويف الفرنسية
  .MARO: ويف اإلنكليزية

من أنطون لشمعون : رىمن أمثال النصا
  .ملارون الربد يكون

  
  تبةــــمك: يف حلب :املكتبة املارونية

  



١٤ 
 

 قّيمة، مجعها املطران جرمانوس فرحات يف القرن
كتابًا خمطوطًا، واليوم  ١٥٦٣ ، وكانت حتوي١٧

حتوي على سبعمائة خمطوط، مث أضيف إليها اليوم 
كما أضيف إليها مكتبة . مكتبة جرجس شلحت

  .صديقنا جرجس َمَنش
  .٨٤ص ١٥ س: انظر املقتطف

  .٧٦٣و ٥٩٩ و ٣٥٤ و ٨٩و ١٢ ص ١٧ س: وجملة املشرق

ضرب : MARINGO: من اإليطالية :اگمارين
گاتو بناهي عليه : من احللوى على سطحه فستق

   .فستق
من أمساء إناثهم، من : أو مارّيا: مارّية

  .البيضاء الّرباقة: املارّية من النساء: العربية
  ]:من أغانيهم [ 

  ! ياصبية!  ويا واقفة عالباب!  يا مارّية
  ...).يا مسوسحة عالباب : ويقال(

. مازال أثر احلرب عاليلك: يقولون :مازال
  .فيستعملون زال التامة

: مازال التلج عاألراضي: ويقولون
  .فيستعملون مازال الناقصة

مازال طباخنا غزالة شغلنا ]: من كمام [ 
  ).يظنون أم يشجعون(كّلو رذالة 

  .يومهون أنه عطر فيتندرون :املازّبا
: مازحه ِمزاحًا وُممازحة: عربية: ماَزح

  .داعبه
  .ْتمازحوا: زحا، وهم قالوااَمت: ومطاوعه

  
اخلروف : من اصطالح الغّنامة :املازمار

ج، أي مضى گاألصغر من التازماز واألكرب من اهلٓو
  .على والدته سنة

: مكررة ))ماِزي((والكلمة من الكردية من 
  .اخلروف أو اجلدي أو العجل ولد قبل أوانه

  :))َمزَمز((: ةـــعن الفارسي: ويف التركية
  

  .ها يف الكرديةمن ال حيسن عمًال وينتقد كثريًا، ومثل
: َمَزه: من التركية عن الفارسية :املاَزه

مايؤكل يف الفترات تفكهًا، وهم أطلقوها على 
  .الطعام يؤكل مع املشروب

  .املازات واملاَزوات: ومجعوها على
  .املازه جي: ومسوا من يقوم بتقدمي املازه

  .املاَزجّية: ومجعوه على
 :))الَنقل((ووضع للمازه أمحد تيمور باشا 

  .ماينتقل به الشارب على شرابه من فاكهة وحنوها
وأخطأ الدكتور أمحد عيسى إذ ذهب إىل أن 

  ).العربية(من املزّية  ))املازة((
كما أخطأ أمحد رضا إذ ذهب إىل أن 

بقية الطعام يف ): العربية(حتريف اللماظة  ))املازة((
  .مادة النقل: انظر املنت .الفم

من التركية،  ))ةاملاز((واستمدت اليونانية 
  .ماَزه: وقالت

كول من مازة السكران ]: من أمثاهلم [ 
  .واضحاك عليه

فالن مازتو مسح ]: من كنايام [ 
  ).ال مازة. (:الشوارب
  

ٔمأظهر، أطلقوه على ماء : ويلفظوا :املاَزهر
  .زهر الربتقال وحنوه من احلوامض يستقطر يف اإلنبيق

ثانية وقد يضيفون إىل املازهر الزهر 
  .مازهر الزهر: ويقّطرونه ويسمونه

  .واشتهرت طرابلس الشام مباالزهر
  .واشتهرت حلب مباوردها

بّية والرز حبليب ويرّشون املازهر على املهل
واهليطلّية بسّكر والقمحّية وهريسة القمردين 

  ).ما عدا السوس(والشرابات عامة 
كما يرّشونه بالقمقم على الناس يف حفالت 

  .املولد
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: ضرب من النفط، من الروسية :املازوت
MAZOUT.  

: اخلضخاض: وضع له الشيخ أمحد رضا
  .ضرب من النفط، تطلى به اجلرَبى، ومل يستعمل

  .ضرب من محام الكّشة :املازوين
  .الفضل): العربية(حتريف املازية  :املازّية
مّساه باخلري وماساه باخلري، : يقولون :ماَسى

حّياه حتية املساء، أو قابله : بنومها من املساء ملعىن
  .مساء

اللي بّدك تصبحو ومتاسيه ال ]: من أمثاهلم [ 
  .تعاديه

  
براهيم اليازجي إوضعها الشيخ  :اةأساَمل

  .انظرها .TRAGEDIEللقصة احلزينة املسماة عند الغرب 

املؤّسَسة، صاغوها : من العربية :ةاملؤّسۤس
على اسم املفعول واسم املكان من أّسس وأطلقوها 

مؤسسة الكهرباء، املؤسسة : على كل مشروع عام
  .الطبية

ماسوره أو ماشوره : من التركية :املاسؤرة
: ماسور أو ماشور، أو ماشوره: عن الفارسية

  .القصبة الصغرية الرقيقة، األنبوبة الصغرية
املاسورات واَملواسري : علىومجعوها 

  .واملاسور
  

ضرب من احلبوب من فصيلة العدس  :املاش
أصغر من احلمص يأكله الفقراء ويستعملونه يف 

  .اّدرة بدل العدس أو خيلطون حبه حبب احلنطة
  .والكلمة معّربة

  
  .املاش أحسن مالالش]: من أمثاهلم [ 
  

  ه،ـشى معـم: اهـماش: عربية :ماَشى
  

  .سايره بفكره: لوا أيضًا مبعىنوهم يستعم
 ))ماشا هللا كان((خمتصر مجلة  :ماشا اهللا
، واملعتقد فيها أا تدرأ العني سواء *الواردة يف القرآن

لفظت أو كتبت، لذا كانت من لوحام املتفنن 
فيها، وقد جيعلوا صغرية من اخلرز األزرق ومعها 

  .الشّبة
 :كتابهورضي الدين بن حنبلي احلليب يف 

يصحح قول  ))حبر الّوام يف ما أصاب فيه العوام((
، وهم )عربية(هذه لغة خللخانية  ))َمشاء اهللا((: الناس

  .))ما((أعراب الّشحر وُعمان حيذفون األلف من 
  .واستمدا التركية واألوردية والفارسية

ك ماشا اهللا زنوۤد: وجيارون األتراك فيقولون
س، وماشا اهللا حالك عامرة، وماشا اهللا شعرك كوّي

  .مليح
: واستمدا الرومانية من التركية فقالت

MACHALA.  
  .٥٦٦ ص ٧ الد: انظر جملة الكاتب املصري

صفحة ذهبية على شكل  :خباصة ماشا اهللا
يهديها أقرباء  ))ماشا اهللا كان((: ة حمفور عليهااالكمثر

القرنة : املولد إليه، فيعلقها أهله يف خمدة قربه يسموا
  .))ما شا اهللا كان((مكتوب عليها بالتطريز 

يف  ))جناصة ماشا اهللا((والعادة أن دى 
  .األسبوع االول من الوالدة

  
اليت : اطةاملاِشطة واَملّش: من العربية :املاْشطة

وهم يستعملوا  حتسن اَملشط وتتخذ ذلك حرفة هلا،
  .على من حتترف تزيني العروس العام

  
ّمت الزمان يشيلين وحيط حىت ]: من أمثاهلم [ 

منو بشّد مع العروس غري . ساواين ماشطة للقط
  ؟ املاشطة وأّما

__________________  
  .مل ترد هذه العبارة يف القرآن الكرمي - *
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أش بتعمل املاشطة بالوّچ ]: من كمام [ 
  ح؟الٕكۤش

املال من اإلبل : املاِشَية: من العربية :ةاملاشيْۤ
  .والبقر والغنم

  .املَواِشي: واجلمع
  .وكانت ثروة إبراهيم من احلمري

ماصه : ة، من التركيةأو املاصاۤي :أملأصة
املائدة، الطاولة، : MENSA: وماسه عن اإليطالية

  .املنضدة، املكتب
  .املاصاصت واملاصايات: ومجعوها على

  
سّوفه بوعد الوفاء : ماطله حبّقه: عربية :ٔاطلٔم

  .مطله: مرة بعد أخرى، ومثلها
  .ْتماطل للمطاوعة: وبنوا

  
 :ماطل عاألرض، يريدون: يقولون :ٔمأطل

احنين إليها، مل جند هلا أصًال، ولعلها حتريف طمأن 
  .خفضه وحناه) العربية(ظهره 

َمِطي، ويف الكلدانية : ويدانيها يف السريانية
  .مثلها كالمها مبعىن وَصل وأدرك

  ]:من أغانيهم [ 
  اـعلّي موس  سحبت  شوفوا املاِني ْببانقوسا

  لت أنا وحصاينگتشر  اـماطلت أنا البوس
  

أصلها أنه : أو يلعن ماظّينو :ٓحيرق ماظّينٓو
يشتمه بنماز دينو، أي بصالة دينه، وحتاشيًا عن 
صريح الكفر الذي قد يستوجب أن يشهد عليه اثنان 

  .ماظّينو: يف احملكمة وحيكم، حّرفها إىل
حيرق صمطينو : وقد يقول يف هذه الشتيمة

  .أيضًا
سال وجرى، : ماع الشيُء مييع: عربية :َماع

  .ذاب: السمُن
  

: ع، وزادوااملۤي: اَملْيع، وهم قالوا: مصدرهو
  .اَملَيعان

  .عۤياملۤا: املاِئع، وهم قالوا: واسم فاعله
  

: يريدون(فالن مايع ]: من استعارام [ 
اليستقر على حال، أو يأخذ شكل الظرف الذي هو 

  ).فيه
  .حكاية صوت ثغاء الغنم عندهم :َماع

واصلت : مأمأت الشاُة والظبيُة: ويف العربية
  .صوا، فقالت ِمئ ِمئ

دخلت معزاية عاألزهر ]: من تندرام [ 
وأكلت اللي يف األرض، ومن مجلنت شوية أوراق 

ماع صارت : كانت تصيح: صفر يف النحو، قالوا
  .ماق: تصيح

من مفردات اليهود، عربية مبعىن  :املاعٓوط
  .النقود

  .املاعوطات: ومجعوها على
عشر دقائق  مستحيل متضي: يزعم اإلسالم

  .عاليهودي وما يذكر فّيا ماعوط
  

كل ما انتفعت به من ِقْدر أو : عربية :املاعون
مما حواه البيت، ويغلب أن يطلقوها على ... فأس أو
  .األواين

  .املواعني: واجلمع
  

من اصطالح باعة الورق، من  :املاعون
  .طلحية ٥٠٠ الرزمة الكبرية تضم: MAON: الفرنسية

  .املواعني واملاعونات: ومجعوها على
شاف احلق بعينو ولّساه عم : يقولون :مأقل

يعاند بأن ينظر مبقلته نظرة جاحد، : مباقل، يريدون
  .غاظه: ماقله: ويف العربية
  .املقل :انظر
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ضربو على ماقوقو، : يقولون :املاقوق
 رأسه املكسور، بنوا على فاعول من مّق اُهللا: يريدون

  .شّقه وفتحه: الشيَء قلعها، أو من مّق: عيَنه
  .خادعه: ماكره: عربية :ماَكر

  
اسم الفاعل من : املاِكر: من العربية :راۤكاۤمل

  .انظرها .َمَكر

  .املاِكرين، وهم سّكنوا: واجلمع
  .املاِكَرة، وهم سّكنوا: واملؤنث
  .املاِكرات، وهم سّكنوا: واجلمع

  
ضرب البسمار ماكن، وحننه : يقولون :ناكِۤاۤمل
املتينة، ليس ملكن هذا املعىن : ة، يريدوناْكۤنعالقتنا ۤم

جعل له عليه قدرة : من الشيء ))مّكنه((إمنا ملزيده 
ّكن، لكنهم اُملَم: يقولوا وسلطانًا، فكان عليهم أن

  .املاكن: قالوا
  .شّد الصمنة ماكن: يقولون
  .هالربطة ماْكنة: ويقولون
  .هاحلصان راسو ماكن: ويقولون
اكنات بّدن عدس خبزاتنا ۤم: ويقولون

  .حبامض
ن، ووّصاه ماكن اۤكللٓو أدنٓو ۤم شّد: ويقولون

  .بعدما دلو ماكن
ال تدّق باب الصقاق ماكن، وال : ويقولون

  .تعّلي صوتك ماكن
  .صاحب املال ضهرو ماكن]: من أمثاهلم [ 
  
اضربو  عطاه رغيف ماكن]: من كنايام [ 

إيدو من شان دفع املال . عراس يهودي بأسلم
  .ماْكنة

  :ةــــأو اَملاكياژ، من الفرنسي :املاكياج
  

MAQUILLAGE : تصنيع وتدهني وجوه املمثلني على
  .ما يالئم دورهم الذي ميثلونه

  .٤٧ ص ٤٩ عدد ١ س: انظر جملة الثقافة
  .٥٥ ص ٨ العدد: وجملة الكتاب العريب

  .املاكينة: انظر :املاكينا
  

: من التركية عن اإليطالية :املاكينست
MACHINEST :من صنعته تشغيل املاكينة.  

  .املاكنستّية: ومجعوه على
  

ماكينه : أو املاكينا، من التركية :املاكيَنة
: عن اليونانية MACHINA: ومنكنه عن اإليطالية

MIKHANI :كل آلة تقوم بعمل.  
  .ناملاكينات واملكاۤي: ومجعوها على

املاكينست واملاكينه : ويسمى من يديرها 
  .املاكينه جّية: جي، ومجع األخري

  .))ةاَملِكن((: املاكينة ))الوسيط((ومسى 
: وينادي بّياع الدروبس]: من نداء باعتهم [ 

  !سّكر املاكينة بالنحاس األصفر يا ناس
  
آلة : MAGNETTA: من اإليطالية :طاانۤيگاملا

  .حاشية األحذيةيستعملها احلّذاءون يف كل 
  .انيطاتگاملا: ومجعوها على

  
عدل إليه، : مال مييل إىل املكان: عربية :مال

رغب فيه وأحبه، عن : إىل الشيء أو إىل الشخص
زال عن استوائه، : حاد عنه وتركه، واحلائُط: الطريق
: زالت عن كبد السماء، والنهاُر أو الليُل: الشمُس

  .دنا من املضّي
  ...وهم أمالوا، واَملَيالن و. اَملْيل: ومصدره
  .مال عليه وامنال عليه: وبنوا منه

مال فيه الزمان، مال فيه ]: من استعارام [ 
  .القّبان
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  .ما ملكته من مجيع األشياء: عربية :املال
  .واملال عند البدو النعم واملواشي

  .األموال، ويكثر أن يسّهلوا مهزته: واجلمع
: مالفالن أي: ويرى زيدان أن أصل املال

  .الذي له فحذفوا جمرور الالم
  .َماَال: مٓآال، ويف الكلدانية: ويف السريانية

: مالّية ومالدار ومالدارلق: واستمدت التركية
  .الغِني والغىن

  .ومثل التركية الفارسية
مبعىن ياء النسبة  ))مال((والعراق تستعمل 

  .خوازيق مال اسنان: فتقول
و مال چ: ولواحلليب حني يسوق جحشه يق

  !العمى
حّني ! يا خالة: وشحادو األبواب يقولون

  .علينا من مال اهللا
  
! يا مال الشام]: وينادي بّياع عقبية الشام [ 
  .يا عوجا

  .مال بريوت: وينادي بّياع كعك العصرية
  .يا مال العبيد: وينادي بّياع فستق العبيد

والالعبون باإلسكمبيل يسمون الورقة اليت 
  .مال األرض: األرضتفتح على 

 الانقول احجارك ّك: ويقول العب الطاولة
  .عاملال

إذا كان  .من مالٓو ٕيهَدى لٓو]: من أمثاهلم [ 
). ابذل لصونه: يريد(ماَلك من فّضة غلفو بالدهب 

مال . هادا ماَلك واهللا بداَلك. ى قلبٓوالٕبكَتر مالٓو بٕقَس
فدا  املال. املال مقابيل الروح. الوقف ّد السقف

. املال بشغل البال. صاحب املال قلبو تعبان. األبدان
اللي معن مال امشوا ومّشوّٓن واملا معن مال امشوا 

حة واملا ـاللي معن مال بياكلوا رز بصفي .وخّلوّٓن
  .صاحب املال ضهرو ماكن. معن مال ببقوا عالرحية

  

العندو مال حبظى بأم العيون السود واملا عندو مال ما 
ما خباف عاملال إال اللي . بالكالب السود حبظى وال

السعد أحسن . جناه وما خباف عالولد إال اللي رّباه
بّطال . املال الداثر بعّلم الناس عاحلرام. ماملال اموع

من أخذ ورّد . البيآخد ماَلك خود رٓوحٓو. وبيت مال
املال جبّر املال والقمل جبّر . شارك الناس يف أمواال

ي خباف عحاللو واحلرامي خباف َنِوالَز. الصيبان
املال املزّكى ال حبرق . ال عاش مايل بعد حايل. عمالو

املعو مال بلبس من قماش اهلند واملا معو . وال بغرق
  .أش ما حضر بسّد: بقول

  
يرددون الشعر العريب، وفيه ]: من شعرهم [ 

  :اجلناس
  إىل من عنده ماُلرأيت الناَس قد مالوا

  
هالشي بنشَرى مبال ]: من كنايام [ 

  .قارون: انظر. فالن عندو مال قارون. األيتام
  

درهم مال بّدو قنطار ]: من حكمهم [ 
. املال بيعرف قيمة املال ما بصري صاحب مال. عقل

مال األرض بتّم  .عز الدنيا املال وعز اآلخرة األعمال
  .باألرض

فالن المال ياخدو ]: من كمام [ 
مال املي للمي . ان وال عقل ياخدو الشيطانالرمح

قيلت يف من كان خيلط حليب بقرته باملاء فدمهها (
أخدنا القرد على مالو . مال اخلسيس ْفطيس). السيل

املال مال أبونا . راح املال وبقي القرد على حالو
. مال أبونا وبّدو يصري علينا صدقة. والناس بقْلعونا

م ة وما تعّلۤدالشحۤافالن صارلو ِميت سنة بكار 
وهو (فالن كرمي من مال غريو  .من ماَل اهللا: يقول

. املال حبي من نشح التّم). من كمات جند أيضًا
  .بيس املال النحل والعرت واجلمال. مال الناس ْكناس
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  ]:من أغانيهم [ 
  .يا مايل! يا اهللا! يا مال الشام

  
  .انظرها .حتريف مانيفاتوره :مال فاتورة

  
أطلقوه على كل ما يوزن بالقّبان  :الٔقّبانمال 

  .كأكياس السّكر والّنب والرز وعلب الشاي
: أو املَالريا، عن اللغات األوروبية :املاالريا

MALARI :مرض جرثومي.  
  .الربداء أو احلّمى الراجعة: عربيه

األَجمّية، ألا حتدث : ووضع هلا جممع مصر
  .يف األرض الوبيئة
 هو ١٩٦٠ ابني ا سنةعدد املص: اإلحصاء

  .مصابًا ٢٦
  .٢٦٥ ص ٥٧ س: انظر املقتطف
  .٤٨ ص ٤ عدد ٥ سو ٤٩ ص ٩ عدد ٤ س: وجملة األديب
  .١٤٨ و ٦٤ ص ٢٨ س: وجملة املشرق
  .١٠٤ و ٧٢ ص ٤ س: وجملة الضياء

  
: ماحله: تعا ماحلنا، عربية: يقولون :ماَلح

  .أكل معه
  .الرضاع: بينهما مماحلة، أي: وقيل

  
ضد العذب، : حلماء ِم: من العربية :حۤلاملۤا

  .- ))حبر الغّواص((كما يف  -املاِلح : ومسع
  .َمٓلوح: ويف العربية

  .حلةحلة ؤمي مۤاوجوه كۤا]: من كمام [ 
 :٧٠ص: خ وفا الرفاعيـويف منظومة الشي

  .والكختلي ذو النسمات النافحة
  بقرب ّمحام تسمى املاحلة 

ض ـاسم جزيرة يف البحر األبي :مالطة
ت خرۤب: ولونـاملتوسط نذكرها مبناسبة أم يق

  ة أمـا عن اجلوع، ومبناسبـنون ـمالطة، يك
  

وأصل (ال توجد : مالطة يوق أي: يتهكمون فيقولون
التهكمة أن نشبت احلرب البحرية بني إنكلترا 

يف شأن مالطة، ورّوج  ١٨٠٠ والعثمانيني سنة
أن احلكومة العثمانية أمرت : عه مفادهااإلنكليز شائ

قائد أسطوهلا أن يتجه إىل مالطة ليدافع عنها، وكان 
القائد جاهًال فنشر اخلريطة ليتبني أين تكون مالطة، 
وأشعل مشعة، وصادف أن ثبتها مكان مالطة ومل يَر 

  .غري موجودة: مالطة يوق أي: مالطة، فقال
  

  .ةاحلّمى املالطّي: ومن االصطالح الطيب
  .هرب: كلمة مالطة كنعانية من ملط: وقيل

 واحلقيقة أن الكنعانيني حطوا فيها حنو القرن
  .م.ق ١١

  .م.ق ٣٣٧ مث حكمها اليونان سنة
  .مث حكمها شىت األمم

وهلجة مالطة فيها جذور كنعانية وأخرى 
، وفيها كلمات ٩٠,٠ونسبتها. عربية تونسية

  .إيطالية
  .٤٠٢ ص ٤٢ س: انظر اهلالل

  .٢٣٥ ص ٥ س: وجملة الضياء

  
  :وردت يف أغنيتهم :كماۤل

  .كواهلوى غّير حال كمالك يا حلوة مال
  
طائر من طيور املاء : عربية :ك احلزينماۤل

  .طويل العنق والرجلني
أكتر سنّية اليمن شافعية : يقولون :املاْلكي

نسبة إىل مالك بن أَنس : وأكتر أهايل ليبية مالكية
املدين أحد أصحاب املذاهب األربعة، مات سنة 

  .له كتاب املوّطأ. م٧٩٥
طع ـا على حشرة تقـأطلقوه :املالوش

  ص يف مقدمتها فتنميه، بنوا امسهـأصول النبات مبق
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ه بيده كأنه يطلب فيه فّتش): العربية(من ملش الشيَء 
  .شيئاًً

  .َملوَشا: ٓملوشٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .املواليش :ومجعوه على

أو املاليخوليه أو املالنخوليا أو  :املاليخوليا
اَملليخوليا أو امللَيخولية عن : املالنخوليه، من العربية

اضطراب العقل، : MÉLAN-KHOLIYA: اليونانية
  .احلزينالسوداء، الطبع 

  .واستمدا الفارسية والتركية من اليونانية
بّطيخ مال ماليسيا أو : يقولون :ماليسيا

قاعدة بالد : ماليسا، كالمها حتريف مغنيسيه
 هساروخان يف األناضول الغربية حيث جلب بذر

  .منها
وضعها ) العربية(نسبة إىل املال  :ةاملاليّۤ

ندوق املالّية، دائرة املالّية، وص: العثمانيون، فقالوا
  .ووزارة املالّية، واملوظف املايل

  
: األم عن اإليطالية: ماما: عن التركية :أملأما

MAMMA.  
  .واسم ماما سائد يف مجيع لغات األرض

ويغلب أن يعتوره امليم إشارة إىل الفم إذ 
  .ترضع

وإذا خال من امليم كان حرفًا يبدل كثريًا من 
  .التركية ))آنه((امليم كـ

مامايت، ماماتنا، : تصرفها مع الضمري وحلب
: ك، ماماتكن، ماماتو، ماماتا، ماماتنماماَتك، ماماۤت

  .بزيادة تاء اإلملاع إىل أنوثتها
  :))ماين((وشذ أن وردت يف أغنية هلم بشكل 

  املانيالداشر مالو زيواين! ياميا !  ماين
  

 ٤٩ ص ٣ ج ))لبـوثائق تارخيية عن ح((يف 
  َنّعوم((: ))١٨٤٢ ةـخباش سنيومية نعوم ((عن 

  

ة على األرمن والروم ألجل يحّنا احلكيم طاَلع غّن
  . ))وصار عليها فرقعة ))ماين يا ّميا ماين((: الصوم بوزن

  ]:ومن أغانيهم أيضًا [ 
  اينّچباحللو  كفراك    عاملاين املاين املاين

  :ومنها
  اـسحبت علّي موس  شوفوا املاين ببانقوسا

  تشرَكلت أنا وحصاين  اـبوسماطلت أنا ال
املصدِّق باهللا : املؤِمن: من العربية :ناملؤۤم

  .ورسله، خالف الكافر
فالن : ويتندر من ال يعرف التندر فيقول

  .مؤمن: ماهو مسلم
  .املؤمن قلبو دليلو]: من أمثاهلم [ 
  
كّني عذاب املؤمن عنَدك ]: من كنايام [ 

  حالل؟
  .حتريف اسم حممد عند األكراد :مامٓو

  
اصطالح تركي أطلقوه على  :اَملأمور

  .املوّظف
  .املآمري: ومجعوه على

  .عبد مأمور: ما بطلع بإيدو شي: يقولون
  .فبنوا منه املصدر الصناعي ،املأمورّية: وقالوا

  .املأمورّيات: ومجعوها على
  

حلوة من مسيذ ومسن وسّكر، نعتقد  :ةاملامونيّۤ
أا ليست نسبة إىل اخلليفة العباسي، ألن حياته 
مفصلة لدينا، وليس فيها املامونّية، بل مل يرد ذكرها 

  .حىت منذ القرن الواحد
مث استطاعت الشام وبريوت أن تزاحم حلب 

أمونية حلب يف مت ال يف املامونّية فظليف حلواها إ
  .األوج

  ليب ويغلب أن يكون منها حـنعم أبدع
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سوق مطعم حلب، واسم املبدع : سوق السقطّية
  .مأمون فنسبت إليه

يقيين أن ال فطور أذكى وأطيب من صحن 
مامونية مع القشطة، والّشعيبية جبانبها اجلنب العزازي 
تغمس برغيف حصاوي، إن هذا الفطور غّين جدًا 

  .باملواد النشائية والدهنية والسكرية
نية والشعيبّيات فطور أيام وكانت املأمو

  .الربيع فقط، مث عّمت اليوم
: ينادي بّياع التوت]: من نداء الباعة [ 

  !أطيب ماملامونية، يا حالوتو
مبون عليك، يريدون بينكما : يقولون :مان

من طرح الكلفة ما ُيتجاوز به حدود األصول، مل 
  .جند هلا أصًال ذا املعىن

مان : العامة تقول((: قال الشيخ أمحد رضا
: إذا قضى يف حاجاته بغري إذن منه: عليه َمْونًا وَمْوَنة

: مسّهلة اهلمزة أي: كمن أذن بذلك، وهي من مام
على تضمني معىن  ))على((أقام عليهم، وُعّديت بـ

  .))قضى
  .امنان عليه: وبنوا منه

  .أنته مّوان عروحي: وقالوا يف الصفة
  .١٥٨ ص: انظر النظرات للغالييين

  .املندرين: انظر :املاندارين
املوصوف باألنوثة، خالف : عربية :اُملؤنَّث

  .املَذّكر
حزنان ـ : فعالنة: يقولون يف مؤنث فعالن

  .نةحزنۤا
هّوه أسود  :ويؤنثون ما كان على وزن أفَعل

  .وهّيه سودا وهّنن سود
  .املؤنثات: ومجعه

ماندولني عن : من التركية :املاندٓولني
  :MANDOLINO: عن اإليتالية MANDOLINE: الفرنسية

  

آلة موسيقية وترية ُهّذب فيها العود، هلا مثانية أوتار 
  .أو عشرة، يعزف عليها بالريشة أو باألصابع

  .املاندالونات: ومجعوها على
: PENDANTIF: من الفرنسية :املاْنطاطيف

السلسلة الذهبية يتوسطها حجر كرمي حتّلي به املرأة 
  .صدرها

  .املانطاطيفات: ا علىومجعوه
مانتو أو مانطو عن : من التركية :املاْنطٓو

رداء خارجي للرجال والنساء : MANTEAU: الفرنسية
  .واألوالد

  .املانطّوات: ومجعوه على
  

  .نازعه ومنعه إياه: مانعه الشيَء: عربية :ماَنع
  .ْتماَنع للمطاوعة: وبنوا

  
اسم الفاعل من : املاِنع: من العربية :عاملاۤن

حرمه إياه، كّفه عنه، منعه : منعه الشيَء ومنه وعنه
: حجره، منعه عن الدعوى: ثالقاضي عن املريا

  .صّده
  .املاِنعة، وهم سّكنوا: واملؤنث
  .املواِنع، وهم أمالوا: واجلمع
  .مايف مانع، حصل لو مانع: يقولون

  
طلع : قولونمن اصطالح الالعبني، ي :عاملاۤن

  .تساوى اخلصمان: الدّق مانع، يريدون
  .قمنا الدّق مانع: يقولون

  
فخذ من عشرية السكن يقيم يف جنويب  :عماۤن
  .جبل مسعان
اْملَأنَّق  ))أّنق((استعملوا من مادة  :اْملَأنَّق

  .واْملؤنَّقة فقط على أما امسا مفعول من األناقة
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 البالد فاكهة هندية األصل تزرع يف :اگاملان
احلارة، نواا كبرية، تؤكل فاكهة، ويتخذ منها 

  .املرّبى واملخّلل
: عن اهلندية MANGA: عن اإلسبانية

MANGGA.  
بني حانا ومانا : همتوردت يف كم :ماَنه
  .ضاعت ْلحانا

األمثال ((: قال أمحد تيمور باشا يف كتابه
كلمتان أتوا ما : حانه ومانه :١٥٧ ص ))العامية

خذ هذا وذاك، أو بني األ بني: للكناية عن شيئني، أي
  .والرد ضاعت حلانا

وهو مثل قدمي يف العامية، أورده األبشيهي 
  .٣٤ ص ١ج  ))املستطرف((يف 

  .انظرها))حاَنه((وصوابه ما ورد يف 

ماين معتاز إلك ومانك معتاز : يقولون :ماين
  .النافيةما : انظر .إيل

  .ماما: انظر .لغة هلم يف مامايت :أملاين

  .وتطلق جمازًا على احلبيبة
  .ماين ياّميا املاين]: من أغانيهم [ 

  :غريها
  اـسحبت علّي موس  شوفوا املاين ببانقوسا

  لت أنا وحصاينگتشر  اـماطلت أنا البوس
مانيفاتورة عن : من التركية :املانيفاتورة

األنسجة القطنية ومنها : MANEFATTURA: اإليطالية
  .يتچال

  .انظرها .مال الفاتورة: والعوام حيرفوا إىل

طالء : MANICURE: من الفرنسية :أملانيكور
  .*األظافر باحلمرة تزيينًا هلا

: من التركية عن اللغات األوروبية :أملانيٓوَلة
  .آلة لرفع األثقال

____________________  
  .املاناكري: وقد يلطفوا -*

  

  .املانيوالت: ومجعوها على
مابصري : يقولون يف لعبة البوكر :راملانيۤي

التمثيل : MANIÈRE: تساوي مانيري، من الفرنسية
  .الكاذب

  .املانيريات: ومجعوها على
  

أو املاْهَجة أو املهاج، من مفردات  :جاملاۤه
  .املهاج: انظر .البدو يصّفون به املاء

  
  .حلادقا: املاهر: من العربية :راملاۤه

املّهار : املَهَرة، وهم جيمعونه على: واجلمع
  .وعلى اجلمعني الساملني
  .ْمهَريا: ْمهريٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .البطل: َمَهر: اريتگويف ملحمات أو
مؤهالتو أّهلتو : ونــيقول :اُملؤهِّالت

تعبري حديث استعملوه مبعىن االستعدادات : هلاملنصب
املكتسبة اليت جتعل اإلنسان أهًال لعمل الطبيعية أو 

  .وكفًأ له
فارسية، اصطالح موسيقي بني  :املاهور

  .األوج والكردان
  

ماهّية : أو املاهّية، من العربية املوّلدة :ةاملاْهۤي
  .حقيقته وما يقوم به: الشيء

  .املاْهيات واملاهّيات: ومجعوه على
  

_  جوزك ـ ماشا اهللا: يقولون :ةاملاهيّۤ
ماهيتو بتحرز ليش مابطّلع على إبنو؟ من ماه 

  .الفارسية مبعىن الشهر أطلقوها على الراتب الشهري
  .املاهّيات: ومجعوها على

ماهيت أخوك : ولدى اإلضافة تصّرف
ك وماهيتو وماهيتا وماهييت وماهيتا وماهيَتك وماهيۤت

  .وماهيٓتن
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  .املكان الذي تأوي إليه: عربية :اَملأَوى
  .آويامل: واجلمع

: أونٓا وأوونٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .أوَنا وأووَنا

من عطور : ماء الورد: من العربية :املاورد
  .زهر الورد املستقطرة باإلنبيق، اشتهرت حلب به

  .وبيت املاوردي يف حلب
  .وحارة املاوردي فيها

  .يتخذونه من الورد السباعي
باب الورود، : وكان اسم باب الفرج

وكانت حلب تتخذ له . ل آب يتوّلى ذلكگوبستان 
  .أواين الزجاج املذهب وتّتجر به

بوّجك مسك  -فالن ]: من كمام [ 
  .شّخ أو طّش -وماورد 

رقبته : ضرب من محام الكّشة :املاوردي
محراء وعلى كل من جناحيه قلمان أمحران، وعلى 

  .وانخديه بقعتان محرا
تقع بني تراب ] من حارام [  :املاوردي

  .الغربا والسوق الزغّير
 :٤٣٦ ص ٢ج  ))رــالنه((قال الغّزي يف 

فيها قسطل يف رأس زقاق ابن أيب ُعطي يعرف ((
  .))بقسطل املاوردي

سالح ناري مسي باسم خمترعه  :راملاوۤز
  .MAUSER: األملاين

  
أطلقها سكان منطقة حارم على  :املاوّي

حلم وعجني وبندورة وبصل : اللحم بعجني عندهم
  .وفالفلة محراء

األزرق، : مسوه باملاوي من ماوي التركية
  .مسوه خلضرته
 :الربتقال خلصت أيامو: يقولون :ةاملاويّۤ

  .نسبوا إىل املاء: مابقى فيه ماوّية
  

  .املاوّيات: ومجعوه على
  .املئوية نسبة إىل املائة: ةمن العربي :ةاِملئويّۤ

  .النسبة املئوّية: يقولون
  

من التركية عن : أو املايا أو املايه :ئاَجَمل امل
اجلمل الذي أبوه بسنامني وأمه بسنام : مايه: الفارسية
  .واحد

املايا كالبغل حيمل ضعف ما حيمله غريه، ويف 
  .األوحال يزحف على ركبتيه

  .جيلب من تركية وإيران بثمن غال
  .مايه: ويف الكردية

يريدون (فالنة متل املايه ]: ن تشبيهام م[ 
  ).أا طويلة العنق وحسناء

  
  .لغة هلم يف شهر مايس وحتريف هلا :رۤئما

  .مايس: انظر

اسم شهر أّيار، من التركية عن  :سۤئما
: MAJAأو  MAIA: عن اليونانية MAIUS: الالتينية

  .والرومان إالهة اخلصب والربكة عند اليونان
  .مايٓو: ومصر تسميه
  .MAI: وفرنسة تسميه
  .MAY: وإنكلترا تسميه
  .MAYIS: واألرمنية تسميه

  
  .ماي: انظر :ٔمأيه

  
: سّهلت مهزته وأميل: من املاِئع العربية :عاملاۤي

  .السائل
  .املايعات: ومجعوه على

  
البنطلون : MAILLOT: من الفرنسية :املاّيٓو

  .سباحةالقصري جدًا يستعمل لل
  .املاّيويات: ومجعوه على



٢٤ 
 

ّبينا عن فكرنا هاملسألة كۤا: يقولون :املأيوس
عربية اسم املفعول من أيس : ألّنو مأيوس من جناحا

  .قنط: إياسًا منه
مزيج : MAYONAISE: من الفرنسية :زاملايٓونۤي

مقّبل للطعام مركب من الزيت واخلل وصفار البيض 
  ....وامللح والفلفل واخلردل و

: اسم املفعول من أباح الشيء: عربية :اُملباح
  .أجازه

  .احملظور: وضده
  

اصطالح حديث للشرطة  :ثة املباۤحٕشرۤط
  .ّيةالسّر

  .يستعملوا حديثًا للمسابقة :املباراة
  .املباريات: ومجعوها على

  
: اسم املفعول من باركه: من العربية :اْملبارك

منحه الربكة، دعا له أن مينحه اهللا الزيادة، رضي 
جعلك : عنه، وباركك اهللا ولك وعليك وفيك

  .مباركًا
: املباَرك ومثلها :بريكٓا: ويف السريانية
والكاف (ومْبركَنا  َاْبريك: مْبرٓكنٓا، ويف الكلدانية
  ).تلفظ خاء يف كليهما
والكاف تلفظ (بارك : ٓوركب: ويف العربية

  ).خاء
: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

  .ُمبارك
  .مبارك: يقولون للزوج والزوجة
مبارك ما أجاك : ويقولون لدى الوالدة

  .ان شااهللا متّضي أربعينك خبري) أجاكي(
  ...وكذا ملن اشترى دارًا أو ثوبًا أو 

  .سريي يا ْمباْركة: ويقولون للداّبة
 ] م منك؟ـري منللـالفق]: كما  
  

ْمبارك : جتّيا الرزّية للي قالت ألّمك. ني ْمباركگوالزن
  .ما أجاكي

طبيب وكاتب : احلليب :اُملبارك بن شرارة
ومؤرخ، وكانت له جرائد مشهورة عند أهل حلب 
 حيفظوا ملعرفة اخلراج على الضياع، مات حنو سنة

  .ه ٤٩٠
 :من اصطالح احملاكم، من العربية :راْملباۤش

  .املوّظف لتبليغ من يلزم قرارات احملاكم :املباِشر
استعملت يف العهد األيويب، مث يف العهد 

  .العثماين، مث اليوم
ْخَطي، ساعدو، ال تكسب : يقولون :اَملبال

  .، اإلمثهاخلطيئ: البَم: مبالو، من التركية
  .مبال باملعىن املذكور: ويف الكردية

  .املباالت: ومجعوها على
  .وقل اليوم استعماهلا

  .مصدر باىل االمَر واكترَث له: عربية :اُملباالة
  

اسم املفعول من : اُملبتذل: من العربية :إملْبَتَذل
لبسه كثريًا حىت صار ممتهنًا، : ابتذل الثوَب وغَريه

كثري االستعمال، قليل : كالم مبتذل: ومن ااز
  .الشان

  ...بتذل، وهندسة مبتذلة وغناء م: ومنه
  

  .انظرها .اسم املفعول من بچك :اْملبچَّك

  
  .طبيخ الربغل: يف لغة القجم :اْملبحٔتر

  
امرة حيرق فيها : عربية، أو اِملبخرة :اَملبٔخٔرة

  .البخور
الشيخ : شهدت أنا شيخ اجلامع الكبري

الكردي ميشي أمام مجال باشا باملبخرة لدى صالة 
  .اجلمعة
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مهازل احلياة أن زرت أنا املسجد ومن 
وهو القّيم  -األقصى يف القدس وكنت حصلت منه 

على توصية بأن يسّهل مدير املكتبة  -على مكتبتها
مهميت يف املكتبة، وكان هذا املدير نفسه رئيسًا على 
طائفة من املشايخ يتولون شرح اجلامع للزوار، 

ون فكلفين أن أزور املسجد ثانية، وإذا بناس خيلع
حذائي وإذا مبباخر عدة متشي أمامي ترفع أصواا 

من هذا؟ : بالصالة على النيب، والناس تتساءل
زياريت البسيطة : وأنا أقول يف نفسي: وماشانه

، وقعت !ف اجلنيه يا يل من يمصالسابقة كلفتين ن
  !ياخري الدين يف الفخ اآلن

  
وبعد أن ألبسوين حذائي مددت يدي إىل 

خهم األكرب أن ال أدفع شيئًا، جييب، فحلف شي
  .ورجاين أن أرجو سيده بزيادة راتبه

  
  .أول األمر: عربية :اَملبدأ

  .ِدئ، وهم أمالوابَاامل: واجلمع
  

كل إنسان إلو مبدأ خلقي أو : يقولون :اَملبدأ
اخلطة اليت يسري  :يريدون... اقتصادي أو سياسي أو

: عربيةعليها ويدين ا ويعتد، وضعتها التركية من ال
  .األصل والسبب: املبدأ

  .املباِدئ، وهم أمالوا: واجلمع
  .فالن مالو مبدأ، أو عندو مبدأ: يقولون
استمدوه من التركية، بنته من مصدر  :َمبدئيًا

  .يف حالة البدء: بدأ منسوبًا منصوبًا، أي
هالفالح عندو أرض مبَدر : يقولون :اَملبَدر

  .قاييسشنبلني، بنوها من بدر احلب امسًا للم
  .ومجعوها على املبادر

  .اَملطّش: واَملبَدر يف العراق
ياهو شغلتو ـأبو س: ونــيقول :راْملَبدّۤ

  صاريـعب بعّبي كيسو مـكل ليلة ل: رـّدْمَب

وبدّين وبفايدة كبرية ولتاين يوم ولذمم بيعرفا 
  .نضيفة

  .ومجعوه مجعًا ساملًا
  

آلة تربد ا املعادن : اِملَربد: من العربية :إملَربد
  .واألخشاب وغريها بنواتئ فيها

  .املباِرد، وهم أمالوا: واجلمع
وهي أنواع، منها اَملْتلوت والناعم واخلشن 

  .واحلّد
  ]:من شعرهم [ 

  حىت احلديد عاَملربِد  كْل من على متلو ِلفي
  

قاطع، ال : حكم ُمَربم، عربية: يقولون :اُملَربم
  .مناص منه، ال ُيحّل عقده وال ينقض

  
هذا قرب  :يكتبون على شاهدة امليت :اَملْبرور

ماال : املربور من األفعال: املرحوم املربور، عربية
شبهة فيه وال كذب وال خيانة، ماال خيالطه شيء من 

  .*املآمث، املقبول
اليوم مربوش ك يَفشۤا: يقولون :اَملْبروش
به شيء من احلزن واالضطراب، من : شوي، يريدون

املشتّد على ): بالسني املهملة(حتريف املربوس : العربية
  .غرميه

 .املباَرك: خيطئون فيقولوا، صواا :املربوك
  .انظرها

  
  .اختصار الكنافة املربومة :ةاَملْبروۤم

  .الكنافة: انظر

 تفّضل تعّشى عندي]: ومن توريام [ 
على حافة الكنيف، وهي : مربومة عاحلّفة، يريد

  .السلح
_________________  

حجًا مربورًا وسعيًا مشكورًا، ويكتبوا : ويقولون للحاج حني استقباله*
  .على اجلدران
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مسك مبستر، طون مبستر، : يقولون :اْملبستر
حلم مبستر، فاصولية مبسترة، لنب مبستر، اصطالح 

حمفوظ بطريقة باستور أي ُمخّلى من : جديد مبعىن
  .اهلواء

بنوا على املفعلل من الباستون ملن  :اْملَبسطن
  .حيمله

  .الثغر: عربية :اَملبَسم
  .واجلمع املباِسم، وهم أمالوا

  ]:من أغانيهم [ 
  سوسحتيين يا غصني البان بالكحلة

  بني اَملبَسم والغّرة باقة رحيان
آلة البشر : اِملبشرة: من العربية :اَملبشرة

  .وقحط ظاهر الثمار
  .املباِشر، هم أمالوا: واجلمع
  .بنوا اسم املفعول من البشطنۤة :اْملَبشٔطن

  .انظرها

اصطالح تركي أطلقوه على مراقب  :راْملَبصّۤ
  .املوّجه: الطالب املسمى اليوم

  
  .دبر احليوان، وهم أطلقوها: عربية :اَملبَعر

  .املباِعر، وهم أمالوا: واجلمع
النائب : اصطالح تركي مبعىن :اَملبعوث

  .ينتخبه الشعب لس املبعوثان يف إستنبول
  

اصطالح تركي لس  :جملس مبعوثان
القوانني ويعرضها على جملس األعيان،  النّواب يسّن

  .فيقّر املناسب منها
  .جملس األعيان: األعيان: انظر

بني العطوي ] من أحياء حلب [  :اْملبلَّط
ة، مسوه املبّلط ألنه أول حي بّلطته البلدية واجلدْيۤد

  .خارج السور، وال يزال بالطه القدمي
  .الكمّية، حّد الشيء: عربية :اَملْبلغ

  

  .املبالغ، وهم أمالوا :واجلمع
  .مبلغ ومبالغ: واستمدت التركية

  .سحب مبلغ كبري مالبنك: يقولون
كثرية من : عندو مبالغ، يريدون: ويقولون

  .النقود
  .هادا مبلغ علمنا بفالن: ويقولون

أطلقوها على املوّظف يف اجلامع يرفع  :غاْملبلّۤ
  .صوته عاليًا ليسمعه املقتدون

  
البليد، وظنوا أن مادة بلد : يريدون :اَملبلوط

  .ومادة بلط واحدة فقالوا املبلوط
  .املبلوطة: ومؤنثه

مبلوطة، !  ةۤشعۤي ولۤك: يرجّيةيقول املغۤا
وِري، يريدون أن جتّر حبال حّطي الكعكة بتّمك ود
  .املدور ليدور ويفتل احلبل

: من مفردات الثاقفني، من العربية :إملبَهم
  .الغامض: اُملبَهم

بنوا اسم املفعول من ت مبعىن  :اَملبهوت
  .دهش وحتّير
اسم : اسم املكان، وبالكسر: بالفتح :ةاَملبوۤل
  .اآللة من بال

  .املَباِول، وهم أمالوا: واجلمع
 عدد موظفي املباول يف حلب عام: إحصاء

  .عامًال ٨٦هو  ١٩٦٠
ولثابت تاج الدين نظم ما أنشئ يف غالب 

  .انظر فوات املوسوعة. بك رئيس بلدية حلب من املباول

  .املكان الذي ُيبات فيه: عربية :اَملبيت
  

أطلقوها على من جيلو األواين  :ضاْملبيّۤ
  .النحاسية ويغشيها بساخن القصدير

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

  ضويف دكان املبيض منخسف يف األر
  



٢٧ 
 

مزود برمل ودقيق احلصى جيلي ا أجريه األواين قبل 
فتراه يدوس فوقها ويتحرك مينة ويسرة، . طالئها

  :وعليه جاء اللغز التايل
  منو الربقص يف الطناجر والصحون؟

  
  .نقيض املسوّدة من املخطوطات :ةإملبيضّٔ

  .املسوّدة: انظر

  .املبيّضات: ومجعوها على
  

: اسم الفاعل من أبان الشيَء: عربية :اُملبني
  .اّتضح: أوضحه، والشيُء

  .الصديق البخّسر عدو ُمبني]: من أمثاهلم [ 
اسم الفاعل من : بّينامل: من العربية :نـّۤاْملبي
  .أوضحه: اّتضح، ظهر، والشيء: بّين الشيء

  .الشيء مبّين: يقولون
  .مبّين عليه حبب السلتات: ويقولون

ك نۤتـنتك ومبّيـمبّي: ويصّرفوا
  .نتنيـنتا ومبّيـنتو ومبّيـنتكن ومبّيـومبّي

  
اَملبيع، وقبلها : والسائد يف العربية :اَملْبيوع

  .عندهم املديون واملعيوب
على أن بين متيم ال يعّلون اسم املفعول 

  .الثالثي األجوف
ضربو بالسيف َمّت راسو، : يقولون :َمّت

  .قطعه: مّته: عربية
  .قطعه: َمَتك الشيَء: العربيةويدانيها يف 
  .امنت للمطاوعة: وبنوا منها

  .انظرها إميت؟: يغلب أن يقولوا :َمَتى

  :ومَتى عربية، تكون
  مىت جئَت؟: اسم استفهام عن الزمان -ً ١ 
مىت حتترْم نفسك حيترْمك : اسم شرط -ً ٢ 

  .الناس
  

  .مىت: ومىت االستفهامية ف العربية
  .إميتا: ويف السريانية

  
اسم أحد تالميذ املسيح االثين عشر،  :َمّتى

وله إجنيل مّتى ألفه ملسيحيي فلسطني الذين كانوا 
  .-كما يعتقد النصارى  - يهودًا

ومّتى علم أعجمي حقه أن تكتب ألفه ألفًا 
ال ياء ولو جتاوزت أحرفه الثالثة، فهو ككورسيقا 
وطنطا، كنهم أجروه جمرى موسى وعيسى وكسرى 

اإلجراء خاطئ لكنه ساد، فهو من وخبارى، وهذا 
  .األخطاء السائدة قدميًا
  .ى، وحقها نينواَوومثله رمسوا نين

  .ومثله رمسوا املوسيقى، وحقها األلف
  .MATTHIO: وامسه بالفرنسية
  .MATTHEW: ويف اإلنكليزية
  .٥٦١ ص ٢٩ س: انظر جملة املشرق

  .))األلف((وكتابنا املخطوط 

  
: اصطالح حريب مبعىن: من التركية :ةاملتاَرۤك

  .اهلدنة
  .املتاركات: واجلمع
كل ما ينتفع به سوى الفّضة : عربية :اَملتاع

  .األمِتعة: واجلمع. والذهب
: مصدر َمُتن الشيُء: املتاَنة: من العربية :ةاَملتاۤن
  .َصُلب، اشتْد

  
ماء يغلى، مث : طعام لفقراء اليهود :متامهربي

  .يفقأ فيه البيض، ويذر عليه الزيت والبقدونس
قاتل : وهذه الكلمة إسبانية األصل ومعناها

  .اجلوع
يل، فرقة من الشيعة إملْتوۤا: والواحد :ةاَملتاْوۤل

  .االثين عشرية يعتقدون ببقاء إمام غري منظور
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ـْ: باملتاولة ألم يقولونمسوا  نا بعد اهللا َتواَلي
  .اختذناه واليًا: عليًا وأهل بيته أي

  .٤٥٠ ص ١٦ س: انظر اهلالل
 و ٧٣٩ و ٦٢٩ ص ٣٧ وس ٤٢٥ ص ٣٦ س: واملقتطف

  .٣٤٠ و ٤٧ ص ٣٨ وس ١٠١٥ و ٩٤٣

الباذجنان  :أطلقوها على الطعام التايل :اْملتبَّل
يشوى بالفرن، يقشر مث خيبص، ويضاف إليه حب 

النّيئ والطحينة والبندورة الرّمان وعصريه والزيت 
  .والبقدونس ومدقوق الثوم وامللح والبهار

  .جعل فيه التوابل: مسوه باملتّبل من تّبل الطعام
املخّبص وأبو غّنزج وعلي : ومسوه أيضًا

  .انظرها .نازيك

  .املخشخش: وإذا خال من الطحينة مسوه
: وإذا أضيف إليه اللنب واللحم املقلي مسوه

  .انظرها .الباطرش

  .والشام تتخذ املتّبل من الكوسا أيضًا
  .مكان التنب: عربية :اَملْتَبن

  .املتاِبن، وهم أمالوا: واجلمع
  

التجارة، وجمازًا مكان : عربية :اَملْتَجر
  .املتجرة: التجارة، والعربية مست املكان

  .واجلمع املتاِجر، وهم أمالوا
  

اسم املكان : اُملتحف: من العربية :اَملتحف
  .، أطلقوها على دار اآلثارمن أحتف

  .تاحفاُمل: اَملتاحف، وصواا: وها علىومجع
  .وضعها أمحد فارس الشدياق بضّم امليم

يرجع تاريخ إنشاء املتاحف يف أوروبا إىل 
  .١٧ القرن

  .٦١ ص ٧ وعدد ٦٢ ص ٦ عدد ١١ س: انظر جملة األديب
  .٣٥ ص ٣ الد: وجملة الكتاب
  .٨٧ ص: عدد حلب: وجملة العمران

  مت أجنحة آلثارـلب نظـويف متحف ح
  

تل حلف، وتل براك، وشاغر بازار، وجدله، وتل 
حريري، وراس مشرا، وتل حاجب، وأرسالن طاش، 

  .وتل برسيب، ومحاة
يف دار له  ١٩٣١ ومتحف حلب تأسس سنة

مكانه احلايل كان بناها االحتاديون ملا استلموا زمام 
احلكم لتكون مقرًا هلم، مث هدم ووّسع وبين على 

  .نطاق عاملي ومسابقة دولية
  :يضم متحف حلب أربعة فروع

فرع اآلثار السورية القدمية، وهو أهم  -ً ١
  .يف اآلثار احلثية أعظم متاحف العامل ويعّد. الفروع

ع اآلثار اليونانية والرومانية فر -ً ٢
  .والبيزانطية
  .فرع اآلثار العربية اإلسالمية -ً ٣
  .فرع املخّلفات والتقاليد الشعبية -ً ٤

والنية متجهة إىل جعل فرع آلثار ما قبل 
  .التاريخ

متر األرض، : بنوا الفعل من املتر فقالوا :َمَتر
  .قاسها باملتر: يريدون

  .ةامنتر للمطاوع: وبنوا منها
  .املتر ومّتر: انظر

مقياس وضعته : MITRE: من الفرنسية: إملْتر
، وعّم ١٧٩٥ الثورة الفرنسية، وتقرر رمسيًا سنة

  .١٨٤٠ استعماله سنة
  .القياس مطلقًا: MÉTRON: عن اليونانية

األمتار، وهم : ومجعت العربية املتر على
  .املتورة: زادوا

ومن مضاعفات املتر الكيلومتر، رمزوا إليه 
  .))كم((بإشارة 

الديسيمتر والسنتيمتر : ومن أجزاء املتر
  .واملليمتر

  .املتر املرّبع، واملتر املكّعب: ويقولون
واملتر جزء من عشرة ماليني جزء من املسافة 

  .بني خط االستواء وأحد القطبني
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 واستمد املتر من الفرنسيني اإلسبانيون سنة
، مث اإليطاليون فاليونان فالنمسويون فاألملان ١٨٥٠

فالنروجيون مث الفرتويالنيون مث األجنتينيون مث 
  .اهلايتيون

  .متر ومتره: وقالت التركية
: من الفرنسية! يا حضرة املتر: يقولون :ْتراۤمل
MAITRE :األستاذ.  
هالورقة : يقولون يف لعبة الكونكان :ْتراۤمل

: مل يبق يف الورق غريها، من الفرنسية: متر، يريدون
MAITRE املعلِّم: مبعىن.  

  .املتورة: ومجعوها على
  

: مّتر األرض، كما يقولون: يقولون :َمّتر
  .مترا، فبنوا من املتر فعًال على فّعل

  .ْتمّتر للمطاوعة: وبنوا منه
  

اِملتراس واِملتَرس : من العربية :سإملترۤا
  .عارضة متتد وراء الباب بعد إغالقه: واِملترسة

املتاريس واملتاِرس، وهم أمالوا : واجلمع
  .الثاين

ما يستتر به من : اِملتراس: من العربية :سإملترۤا
  .العدو

  .املتاريس: واجلمع
  .انظرها .االستحكام: هلا األتراك عوض

: أو املترليوز، من الفرنسية :إملتراليوز
MITRAILLEUSE :سالح ناري سريع الطلقات.  
الُرَشيش، : الرّشاش، ووضع ملصّغره: وضع له
  .وحقه الُرَشيِّش

: ))ُحسبان((وقال الشيخ أمحد رضا يف مادة 
ويطلق اليوم على السوائل امللتهبة اليت ُيقذف ا يف 

روفة احلرب، ويصح إطالقه على بنادق الرّشاش املع
  .اليوم باملتراليوز

السهام اليت ُترَمي : وأصل اُحلسبان يف العربية
لَتجري يف طلق واحد، وأصل الباب اِحلساب، وإمنا 
يقال ملا ُيرَمى به ُحسبان، ألنه يكثر كثرة احلساب 

  ).٤٧١ :٣ :بيان(
 ُوضع أول رّشاش عملي يف أمريكا سنة

١٨٦٠.  
ظهر رّشاش مكسيم، وفيه  ١٨٨٣ ويف سنة

تّم عملية اإلطالق وإخراج الفارغ والتعبئة حبركة ت
  .الرفس

  .مث ظهرت منه أنواع خمتلفة
  

: ة، من الفرنسيةۤسأو املترۤي :ساملترۤي
MAITRESSE : املعلِّمة وَسيدة األسرة، مث أطلقوها

  .على املرأة غري الشرعية تصاحب رجًال وتعاشره
  .ساتاملترۤا: ومجعوها على

  .اَخلليلة: وضع هلا
  

اسم الفاعل من : حتريف اُملَترّيس :سإملْتريّۤ
  .انظرها .ترأس

احلاكم على : اصطالح تركي :فإملْتٔصرّۤ
  .املتصرفّية

البلد : متصرفلق: اصطالح تركي: ةإملْتٔصْرفيّۤ
  .دون الوالية حيكمها املتصّرف

األلوية، وهم : اللواء، واجلمع: ووضع هلا
  .أمالوا

صّيره ينتفع به : مّتعه اهللا بكذا: عربية :َمّتع
  .ويلتّذ زمانًا

  .َتمّتع، وهم سّكنوا تاءه: مطاوعه
  

كل ما ُيتمتع : اُملتعة واِملتعة: من العربية :إملتعة
  .به

  .ما وصلت به بعد الطالق: ومتعة املرأة
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زواج املتعة شائع يف إيران، وهو زواج 
  .موّقت

اسم الفاعل من : من املتعهِّد العربية :داُملَتعهّۤ
  .انظرها .تعّهد بعمل

اصطالح تركي أطلقوه على  :ِعدااُملَتق
  .املوّظف الذي انتهت وظيفته وأحيل على املعاش

اُملتَِّدع، كما : وضع له امع العلمي العريب
  .االّتداع: وضع ملصدره الصناعي التقاعدية

  .ُمْت قاعد: ُمْتقاعد: ومن تصحيفام
  

من أوزام يعدل : اِملثقال: من العربية :إملْتقال
ونصف الدرهم، أو الدرهم وثالثة أسباع  الدرهم
  .حسب بلده الدرهم

  .املتاقيل: املثاقيل، هم قالوا: واجلمع
  
العافية بترو بالقنطار وبتجي ]: من أمثاهلم [ 

  .كل شي بالعيار إال الدهب باملتقال. باملتقال
  

على  -انظرها  –أطلقوها من التقانة  :اْملَتقّٔن
  .النظيف املاهر

  .اْملتّقنة: واملؤنث
  

أطلقوها على املخّدة الصغرية ذات  :ةاْملَتقّٔۤن
اإلطار من الريبان وحنوه تعّلق بچرب على احلائط 

  .مهمتها أن تغرز املرأة فيها اإلبر والدبابيس وحنوها
  .املتّقنات: ومجعوها على

ويت متلة وأكلتا، حتريف َش: يقولون :إملْتل
الظهر، وهم يريدون اللحمة املستطيلة ): العربية(املَتن 

: السليلة: يف الظهر مضغها سهل، وامسها يف العربية
  .ما استطال من حلم املنت

القول السائد بني : اَملَثل: من العربية :اَملَتل
  .الناس املمثل مبضربه

  

ْملتال األمتال وا: األمثال، وهم قالوا: واجلمع
  .واْملتولة

  .َمتَال: َمتٓال، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .َمَشل: ويف العربية

  .ماثال: واستمدته التركية فقالت
  

  .٦٠حىت  ٦ص ٣ج : انظر اية األرب للنويري
 ٩ ص ٥٩٢ وعدد ١٠ ص ٥٩١ عدد ٢١ س: وجملة الثقافة

  .٢٦ ص ٦٢٠وعدد 

  .َتيزٓدق اَملَتل: يقولون
: يف سرد األمثال يقولون فيها وجيرون مباراة

  ر ما َمتلك؟َمَتل ساۤي
  

  .الشبه، النظري: *عربية :اِملثل
  .األمثال: واجلمع

  .ْمَتل، ومثلها يف الكلدانية: ويف السريانية
  .رو متل ما شفت احكي: يقولون
  .إملتل متلني أو أكتر: ويقولون
  .شفنا متلك كتري: ويقولون
  .على هاد ومتلو: ويقولون

  .متل الناس، وال باس: ونويقول
  .نايا متلنا تعوا لۤي]: من أمثاهلم [ 

  .املْراية متل ما بتفرجينا بتفرجيك
  .ما جابت متلو الَوّالدات]: من كنايام [ 
  
فالن متل عّمي السالم ]: من تشبيهام [ 

. الولد متل عْرق الرحيان. ه عبيتومتل الراۤي. عليكن
  .متل العجلقامت رجل وحّطت رجل وجابت صيب 

  
  ]:من أغانيهم [ 

  !قّصت شاليشا عالياهللا ويا اهللا
  هللاأومتل شاليشا ما خلق 

___________________  
  .وهم يبدلون ثاءها تاء_ *
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  .املتل: انظر :اَملَثل
صّوره له : ل الشيء لفالنّثم: عربية :َمّثل

عمله، : بالكتابة وحنوها حىت كأنه ينظر إليه، اِملثاَل
  .به شّبهه: بالشيءالشيَء 

  .َتمّثل، وهم سّكنوا تاءه: ومطاوعه
مّثل الشيخ سالمة ]: ومن تعبريهم احلديث [ 
  .دور روميو
  .نّكل به: َمّثل بفالن: عربية :َمّثل

  .متثَّل، وهم سّكنوا تاءه: ومطاوعه
فالن ميّثل حكومته، وهو تعبري : يقولون :َمّثل
  .تكّلم بامسها: حديث مبعىن

  .ل، وهم سّكنوا تاءهمتّث: ومطاوعه
  

  .مكان الثلج: اَملثلجة: من العربية :ةاَملْتلۤج
: املثلجات واملثاجل، وهم قالوا: واجلمع
  .املتلجات واملتاجل

  .التعلبة: انظر :َعباْملَتْل
  

ذا : مَربد متلوت، يريدون: يقولون :اَملْتلوت
  .ثالثة أسطحة

خيط متلوت، يريدون أنه مربوم : ويقولون
  .خيطانمن ثالثة 

ما تقدم على توهم أن يف العربية فعل : قالوا
  .اُملثّلث: اختذه من ثالثة، وحقه أن يقال: َثَلَثه مبعىن

  .املتلوت ما بنقطع]: من أمثاهلم [ 
  

مخيسّية الشيخ : كانوا يقولون :اَملْتليك
: َمَتليكني أو َمْتليكني أو َمْتليكتني، من التركية

غري الرقيق، ومنه نقد منه النحاسي الص: َمتاليك
األصغر األغلظ، ومنه ما ضربه االحتاديون من النيكل 

: ذي املتليك الواحد وذي املتليكني وعليه نقش
  .حريت عدالت مساوات

  .وباملتليك كنا نتعامل يف العهد التركي

: واملتليك استمدوا امسه من اليونانية
MÈTALLIKOS املعدين: مبعىن.  

: طنعش ومجعهأبو ال: وكانوا يسمونه أيضًا
أم : بارة، ونصفه ١٢ أبو الطنعشات، ألنه يعدل

  .أم السّتات: ، ومجعهاانظرهاالسّتة، 
  .املتليكات: وجيمعون املتليك على

  .بتسوى متليك]: من ألفاظ التحقري [ 
لك أبو ياسني  َعقو]: من كنايام [ 

  .متليكجي عاملظبوط، يريدون أنه حريص وخبيل
  .املتاليكجّية: ومجعوه على

  
  ]:من أغانيهم التهكمية [ 

  الَتلْت متاليكي ، عالتلْت َمَتاليكي
  سودا وزرقا واش أعمل فيكي؟

اسم الفاعل من : اُملثِمر: من العربية :رإملْثۤم
  .خرج مثُره: أمثر الشجُر
  .عمل مثمر]: من جمازام [ 
  

أو (ر مال احلرام ما بتۤم]: من أمثاهلم [ 
  ).مابثمر

  
اسم الفاعل من : اُملَتمرِّن: من العربية: نإملْتمرّۤ

  .تدّرب عليه: متّرن على عمل
وحسب القوانني الحيق ألكثر محلة 
الشهادات العليا مزاولة اختصاصهم إال أن يقضوا 
مدة التمّرن عند زميل قدمي هلم، والطبيب يزاوهلا يف 

  .مستشفى
  

هاخلامت حجرتو مْتْمنة، بنوه : يقولون :نإملْتۤم
  .ما مثنه مرتفع: من الثمني العربية

  
  .ن اسم الفاعلاسم املفعول، واملتمّۤ :اْملَتمَّن

  .ّمتن: انظر
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اسم الفاعل من : اُملَتَمنِّي: من العربية :إملْتَمنِّي
  .انظرها .متّنى

  !يا مْتمين: يقولون
  

  .نًاصّيره متي: مّتن الشيَء: عربية :َمّتن
  .املتني: انظر

  
الفن بقضي بعدم التعقيد : يقولون :اُملَتناَول

اسم املكان من : وأن يكون سهل املتناَول، عربية
  .تناول: انظر .*َتَناول

حشيشة : MATÉا، من الفرنسية أو اَملتّۤ :هاَملۤت
تنبت يف أمريكا اجلنوبية تغلى باملاء وتشرب 

  .كالشاي
ه أو من تّوا، من أو ْمَتّوه أو مَتّوۤن :ْمَتؤّى

  .من الساعة: من الَتّوة: العربية
  .تّوا وتّوه وتّؤنه: وقد حيذفون ميمها فيقولون

من  :))من((وقد يبقون ميمها ويصّدروا بـ
  ...متّوا

  .متّوه: ومحاة تقول
  .مَتّونة: والشام تقول

  .أش صار لك؟ متّونة كنت بعقلك: يقولون
  

  .انظرها .أحد املتاولة :يلإملْتوۤا

  
حبر : وكان يسمى :طالبحر األبيض املتوۤس

  .البحر األبيض: انظر .الروم

فخذ من بوسّلوم يقيم يف أرباض  :املتوصني
  .الباب ومنبج

من توفاه ): بالفتح(حتريف املتوّفى  :املتوفِّي
  .اهللا

  ةّوۤلـة ْمتـهاألوض: ونـــيقول :اْملَتوَّل
____________  

  .املقصود هنا املصدر_ *

  .ليست جدراا متقابلة: أو َمْتوولة، يريدون
  .تّول: انظر

غري : عقلوا متّول أو متوول]: من جمازام [ 
  .طبيعي

بيت الشعر : من مفردات البدو :اْملتٓوَلت
  .يكون من ثالثة أعمدة

اسم الفاعل من : اُملَتَوّلي: من العربية :إملْتَوّلي
  .قام به وتقلدهتوّلى فالن األمَر، 

واصطلح األتراك على إطالقه على من 
  .يشرف على إدارة الوقف، واليوم ألغي

من مفردات البدو، يطلقونه على  :اْملتٓوَمن
  .البيت ذي الثمانية أعمدة

  
لب الكوسا أو لب ]: من طعامهم [  :ةاْملَتوَّۤم

القرع يقّلى بالزيت وميزج مبدقوق الثوم، وقد يرّشون 
  .على سطحها مدقوق الفالفلة احلمراء
  .*املفّركة: وإذا أضيف إليها البيض مسيت

  .انظرها

  .متّوى: انظر :هْمَتوَّۤن
  .متّوى: انظر :ْمَتوَّه

  .املتّول: انظر :اَملْتوول

  
ّمسع الولد ملعلمو : يقول النصاري :ةۤلاْملتۤي

): العربية(حتريف األمثولة . درسه: ْمتيلتٓو، يريدون
  .مايتمثل به من األبيات
  .اْملتيالت: ومجعوها على

عربية، ال يستعملوا إال يف شعرهم  :اُملتيَّم
  .الذي ذهللا احلب وجعله مشبهه عبدًا: وأغانيهم

  
ليب الص: صفة مشبهة مبعىن: عربية :اَملتني

  .واستمدا التركية. والشديد
_________________  

  .وعندئذ تقلى بالدهن أو السمن ال بالزيت_ *
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فخذ من القراشيم من قبائل أرباض  :اَملتني
  .حلب

الشَبه، املقدار، الكالم تنطبق : عربية :اِملثال
  .عليه القاعدة

  .األمثلة، وهم أمالوا: واجلمع
  .مثال وأمثلة: واستمدت التركية

  .وضع حديثًا لصانع التماثيل :اَملّثال
من جعل له : تعبري جديد مبعىن: عربية :اِملثاِلي

  .مثاًال أعلى ميشي على سنته
مستقْر : من مفردات الثاقفني، عربية :ةاَملثاۤن

  .البول
  .املثانات: واجلمع

واملثانة كيس كروي من العضالت مبطن 
  .بغشاء خماطي يتجمع إليه البول من الكليتني

  .٣٦٥ ص ٢٤ س: انظر جملة امع العلمي العريب

  
اسم الفاعل من : اُملثِري: من العربية :إملثري

  .كثر ماله: أثرى إثراء
  .املثرين: اُملثرون، وهم يقولون: ومجعه

  .املثرَية وهم مييلون: واملؤنث
  .املثريات: واجلمع

  
  .الشبه، النظري، القدوة: عربية :اَملَثل

  .األمثال: واجلمع
  .مثل وأمثال: واستمدت التركية

  .كان شيخنا املثل األعلى يف الزهد: يقولون
  .املتل: انظر

  
  .صّوره له: مّثل الشيَء لفالن: عربية :َمثَّل

مّثل الشيخ سالمه يف الشهبندر : يقولون
  .رواية روميو وجوليت

  .رواية متثيلية: ويقولون
  

مّثل احلرامي لرجال األمن حادثة : ويقولون
  .السرقة

  .٥٨١ ص ١ الد: انظر جملة الكتاب

: عربية: مّثل األمري باملعتدي: يقولون :َمثَّل
  .نّكل به

  .ْتمّثل فيه: ومطاوعه عندهم
مّثل املّثال التمثال، تعبري جديد : يقولون :َمثَّل

  .عمله: مبعىن
بالدنا ممّثلة يف جملس األمن : يقولون :َمثَّل

  .لم بامسهاأرسلت من يتك: العام، يريدون
  .اللي قالوا اخلطيب ميّثل الرأي العام: يقولون

  .انظرها. متّثل: ومطاوعه عندهم
  
  .اضرب مثًال: على تقدير: عربية :َمَثًال

  .املثل: انظر. واستمدا التركية
: عرق ْمثّلث، يريدون: يقولون :اْملثلَّث

املثّلث من : استقطر ثالث مرات، من العربية
  .ما طبخ ثالث مرات، أو ما ذهب ثلثاه: الشراب

  
سطح حييط : اصطالح هندسي عريب :اُملَثلَّث

  .به ثالثة أضالع
املثّلث املتساوي ]: ومن اصطالحام [ 

ف األضالع، املثّلث املتساوي الساقني، املثّلث املختل
  .األضالع

ومنصب البيوت دائرة حتتها ثالثة قوائم، 
  .ومنصب الفرن مثلث حتته ثالثة قوائم مرتفعة

  .شۤلْمۤش: ويف العربية
  .على املثّلثات: ومجعوا املثّلث

  
اصطالح يف الرياضيات لفرع منها،  :اُملَثلَّثات

  .من مفردات الثاقفني
  .واستمدا التركية
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اقفني، وضعوها من مفردات الث :اُملثلَّجات
  .األشربة املّربدة: الفرنسية GLACEلكلمة 

  .املرّطبات أو الضنضرمة: ووضعوا هلا أيضًا
  .انظرمها

  .انظرها .العنرببوز: وقدميًا كانوا يسموا

  .انظرها .البوظة: ساد عندهم كلمة مواليو

واملثّلجات من ابتكار الصني، ومنهم أخذ 
  .اهلند مث الفرس مث العرب مث غريهم

  
من مفردات الثاقفني، : عربية :اُملَثمَّن

  .اصطالح هندسي للسطح ذي الثمانية أضالع
ما دل على : من اصطالح الصرف :اُملثّنى

  .اثنني
والعامية تثين بالياء املمالة والنون، مث لدى 

  .أدنتينك: اإلضافة تثبت النون
وصيغة املثّنى يغلب أن يشملها اجلمع يف 

  .اللغات السامية
كرتية قد تثّني، واألملانية كذلك والسنس

  .واليونانية كذلك
  .٧٥ ص ٢ و ١ج  ١٥ الد: انظر جملة سومر

: والعربية قد تستعمل اجلمع يف موضع التثنية
  .﴿وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فاصلحوا بينهما﴾

  .٧٦ ص: انظر فقه اللغة املقارن

  
  .الشبيه، النظري: عربية :اَملثيل

  .العال ما أجالو مثيلأبو : يقولون
صّبه من : مّج الشراَب وغريه: عربية :َمّج

  .فيه
وحقيقته طرح املائع : قال الشيخ أمحد رضا
  .لَفَظه: من الفم، وإن مل يكن مائعًا قيل

  .امنّج للمطاوعة: وبنوا من مّج
: َمجيجٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .املمجوج، التافه: َمجيَجا
  .جوج، وآراء ممجوجةكالم مم: ويقولون

  .من عشائر الغاب :اادعة
فخذ من عشرية بين سعيد يقيم يف  :اادمة

  .الباب وأعزاز وجرابلس
من مفردات الثاقفني، أطلقوه على  :اُملجاز

  .من حيمل إجازة جامعية من أي فرع كان
فخذ من عشرية اخلراصة يقيم يف  :ااسرة
  .أرباض حلب

  .اجلوع: عربية :اَملجاعة
  

  .صيغة اسم املكان من جال: عربية :اَملجال
  .انظرها

  .اَملطاف: ومثله
  .واستمدا التركية

مايف جمال، مالو جمال، ما ]: من كالمهم [ 
  .عندو جمال، ما ترك لو جمال

  .ليش املسألة فّيا جمال للشّك: يقولون
  

: مصدر جامله: ااملة: من العربية :ةاُملجاَمۤل
  .سان وعبارة الودادبادله باجلميل واإلح

  
ما أخذ أو ما أعطي : أو ّجمانًا، عربية :اَملجَّان

  .دون مقابل
 ،ابين وإبنك ُمجايلة: يقولون :لةاُملجاۤي

أهل الزمان : تقارب العمر، بنوها من اجليل: يريدون
  .الواحد

اسم الفاعل من : اُملجّبر: من العربية :راْملَجبّۤ
  .جّبر الكسر

  .اْملجْبرين: ومجعه
  .اْملجْبرة: ومؤنثه
  .اْملجْبرات: ومجعه

  
اسم املكان من : اَملجبَنة: من العربية :ةاَملجبۤن

  .انظرها .جّنب اجلنب
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اسم املفعول من جربه أو : كاَبر :ابور
  .انظرمها .أجربه

اسم املكان من اجتمع، وهم : عربية :اتَمع
  .استعملوها جمازًا مبعىن اهليئة االجتماعية

علم االجتماع، : مفردات الثاقفنيومن 
  .جمتمعنا حيتاج إىل عالج

  .املچحاف: انظر :فاحۤا
  

العّز والرفعة، واألرض : عربية :اَملْجد
  .كالنجد: املرتفعة

قال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات أقالمهم [ 
فالن من ذوي األجماد، يريدون : ويقولون: اليازجي

جماد والغريه، مجع جمد، ومل يسمع للمجد مجع على أ
وما مسع يف كالمهم من لفظ  ،ألنه مصدر يف األصل

على حّد شريف  :فإمنا هو مجع جميد ))أجماد((
  .وأشراف، ويتيم وأيتام

  .جمد وأجماد: واستمدت التركية
  

  .من أمساء ذكورهم :َمجد الدين
  .من أمساء ذكورهم :َمجدي
أثىن عليه وعّظمه، نسبه : ّجمده: عربية :َمجَّد

  .إىل اد
  .متجيد: واستمدت التركية

  .اجتهد: اسم الفاعل من أجّد: عربية :اُملِجّد
  

: اِملجَداف: ف، من العربيةأو ادۤا :إملْجداف
خشبة طويلة أحد طرفيها مبسوط تسّير ا القوارب 

  .بدفعها املاء
  .ااديف: واجلمع

  .املقذاف: عربيةيدانيها يف ال
  .ادوب: انظر :اْملَجدَّب

  

جّدرة اُمل(( :))التاج((قال الزبيدي يف  :اْملَجدَّٔرة
  .))طعام ألهل الشام

ويتخذ هذا الطعام من العدس يسلق سليمًا مث 
بعد ثلثي نضجه يصّب عليه الربغل اخلشن، أما اإلدام 
فالزيت يقلى به البصل ـ كما يف القرى وبيوت 

  .الفقريةحلب 
واملترفون جيعلون إدامها السمن احلديدي ال 
يقلى بل يدخلها باردًا وهي حارة، على أم يقلون 
مع البصل شيئًا يزينون به الصحن، يقلونه متل جنح 

  .-كما يقولون  - الظنبوط
  .وجيعلون برغلها خمبوصًا ال مفلفًال

وأكثر سكان القرى أكًال هلا جهات غريب 
  .حلب

ويف حارم وسلقني وما إليها إذا أطلقوا كلمة 
  .ينصرف هذا اإلطالق إىل اّدرة ))الطبيخ((

: وأنطاكية تسميها اّدرة، كما تسميها
  .الربغل بعدس

  .اْملدردرة: ولبنان يسميها
  .على أن املدردرة عدسها يعدل ثلثها

أما جمّدرة مصر فهي من العدس والرز ال من 
  .فيها دون الربغلالربغل لتوّفر الرّز 

  .الَكْوشري: وتسميها مصر
اّدرة : واستمدا سورية من مصر ومستها

  .بالرز
وإذا أطلقت اّدرة يف سورية انصرفت إىل 

  .ذات الربغل
 :٢٨٥ ص :))الغذاء ال الدواء((وجاء يف كتاب 

قد ال يعلم حمبو هذه األكلة أم إمنا يتناولون طعامًا ((
قائمة األطعمة املغذية، فالعدس يكاد مثينًا جدًا يف 

وإذا  ،من حيث القيمة الغذائية: يكون معادًال للحم
إن العدس يفوق اللحم يف بعض : شئنا الدقة قلنا

  .))...النواحي
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وهي  ،ويف تسميتها باّدرة املذاهب التالية
  :عندنا واهية وامهة

من ((: أا من احلكمة القائلة: املذهب األول
حيصل على أكل الطيبات جزاء : يريدون ))جّد يره

  .جّده
أا اسم مفعول من جّدر : املذهب الثاين

بناه، واّدرة إذا نشفت كانت ): العربية(اجلداَر 
  .جدارًا أو قل كانت سورًا يصّد جيش اجلوع

  
أا اسم مفعول جلّدر فالن : املذهب الثالث

أصابه داء اُجلَدري، فحّبات العدس ): العربية(
مها ولوا تشبه حّبات اجلدري على صفحة حبج

  .))تكملته((وهذا مذهب دوزي يف . الوجه
  

فالن : أا حتريف قول العربية: املذهب الرابع
جدير به وخليق به، فهي : َمْجَدرة مبقامه الرفيع أي

إذًا جديرة بطيبها أن تؤثر على غريها، ألن هذه 
  .اجلدارة مبايع عليها

  
يلفت  :ا حنن القائلمذهبن: املذهب اخلامس

نظرنا أن بعض البدو وأهل الرقة وأرباضها يلفظون 
اجلرية ويف : ))القرية((يف : القاف جيمًا فيقولون

وعلى هذا عنوا  - حرف القاف: انظر -جال : ))قال((
أال : وال تقل. الِقدر: باّدرة املطبوخة يف اجلدر أي

بلى يطبخون ولكنها هي الطبخة  يطبخون غريها؟
السائدة عندهم لتوفر مواّدها األوىل ولرخصها، 

 ))الطبيخ((م أن حارم وما إليها إذا أطلقوا قدوَت
 ))املقّدرة((إذًا فهي حتريف  ،انصرف إليها دون سواها

  .ما يطبخ يف الِقدر كثريًا: يريدون
أما الشرق جبانبها فبعض املخلالت 

  .والسلطات ال سيما رايب اللنب
  رغلـدٓو بـّسرة العنـْمي]: من أمثاهلم [ 

العدس لولو و الربغل مرجان ْمجّدرة . يطبخ جمّدرة
  .اّدرة مغندرة .الربغل ما بتلتقى إال ببيت األعيان

يذمها إذ  ))معارضاته((على أن الزيين يف 
  :يقول

  هّدرـخيت اـمن طب    !وا لوعيت وا حرقيت
  فاصرفهاعين مع الدره    راـالقلب منها تفط

  
من قرى حلب يف إدلب، من  :َمْجَدْليا

كما : املنتسب إىل القصر واحلصن: َمْجدليا: األرامية
  .٧٦ ص: حلب :يرى األب شلحت

ويرى األب أرملة أا من األرامية مبعىن 
  .١٩٣ ص ٣٨ ساملشرق  كما يف: الربجّي

  
اسم املفعول : ادوب: من العربية :ادوب
ضد دفعه عنه، وهم أطلقوا اذوب : من جذبه إليه

 ،ة واَجلّدوبا على من فقد رشدهواّدب واجلدۤب
  .وأصله الفناء يف اهللا

  .ااذيب، وهم جعلوا الذال داًال: واجلمع
  .متل جماديب محص]: من تشبيهام [ 
  

 - رى املاءاسم املكان من ج: ةـعربي :أرى

  .وجرى مبعىن سار - انظرها 
  .ااري: واجلمع

  تفضل كول معي: يدعو أحدهم صاحبه
  .ـ يف جماري اهلنا
جمرى السيل وجمرى النهر : ويقول الثاقفون

  .وجمرى القناة وجمرى الكوكب
  .تغّير جمرى اللعب: ويقول املقامرون

. وصلت اري العسل]: من كمام [ 
  .منيبترو يف جماِري احلمۤانني مصاري اْملجۤا

غّير  .وْصلت املي اريها]: من استعارام [ 
  .جمرى الكالم
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): العربية(وارود، حتريف اِملجَرد  :دْجرۤاإمل
سّله، : قطعه، والسيَف: اسم مفعول من جرد العود

وآلة تنظف ا األسنان، ِمحلج القطن، وهم 
طالء، واآللة استعملوها يف اآللة يقحط ا املدّهن ال

اليت يقحط ا احللواين القطر أو تقطع ا احللويات، 
آلة يقحط ا ما تناثر من : ويف اصطالح املصابن

الصابون لدى صّبه، كما أطلقها الفّران على آلة 
  .قحط العجني اليابس والّدباغ يف قحط حلم اجللد

  .ارود: انظر. ااريد: ومجعوها على
  

بنوها من اَرى وأطلقوها على  :يةإملْجرۤا
  .جمرى ماء احلَمام

  .ارايات وااري: ومجعوها على
  
أن املستحّم إذا بدا َحّب يف ]: ويعتقدون [ 

جسده فسببه أنه أصابه رشاش مستحم آخر جنب، 
ودواؤه أن يدهنها بشيء من ماء جمراية احلّمام على 

  .أن يغسلها بعد قليل
  

أطلقوها على قصة الزير أيب  :ية الزيرٕمْجرۤا
  :ليلى اُملَهلَهل، ويف أصلها مذهبان

وقائعه : يريدون ))ماجَرى((أا حتريف  -ً ١
  .اليت جرت له

  ]:من أغانيهم [ 
  !واشكي هلم اللي جرى آه ياّميا

أبدلت قافها جيمًا  ))قرأ((أا من فعل  -ً ٢
  .على هلجة الرقة وبعض البدو
  .راياتا: ومجعوا اراية على

ون مبجّرد ما غمز رفيقو ـــيقول :اُملَجرَّد
: كفوف، عربيةـيه كِسي بالـقام ونزل عل

ن ـعول من جّرده ثوبه وعـاسم املف: ّردـاُملج
  ىن أولـلت جمازًا يف معـّراه، واستعمـع: ثوبه

الُسهى ُيرى بالعني : مباشرة العمل، كما قالوا
  .تساعداخلالية من آلة : اردة، يريدون

  .ُمجّرد وجمّردلك: واستمدت التركية
  .ومثلها األوردية

قال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات أقالمهم [ 
 ))مبجرد مادخل قمت الستقباله((: ويقولون: اليازجي

  .أول ما دخل، وهو تركيب عاّمّي: أي
اسم اآللة من : ارفة: من العربية :ارفۤة

  .انظرها .جرف

: ، ويف الكلدانيةجٓروفۤا: وامسها يف السريانية
  ).افًاگواجليم فيهما (َجروَفا 

  
طول : تقول املرأة تشكو]: من استعارام [ 

  .النهار راسي مكنسة وإيَدي َمجرفة
مابعد الصرب غري ارفة ]: من أمثاهلم [ 

  .والقرب
  .انظرها .اراد :ارود

  
ضرب من محام الكّشة، منه األبيض  :اَملْجِري

  .واألسود واألزرق
  .املذحبة: عربية :ازرة
  .ااِزر، وهم أمالوا: ومجعها
صورة ْمجّسمة وصوت : يقولون :اْملَجسَّم

  .جمّسم، يريدون أنه غدا جسيمًا
  .انظرها .صاغوها من جعنص :اْملَجْعٔنص

  .فالن جمعنص وصحتو جمعنصة: يقولون
ها على أكلة القطايف الصغار أطلقو :اعوط

  .حتّلى بالدبس وتؤدم بقليل السمن
قاء : مبعىن) السريانية(ولعلها من جعط 

  ).افًاگوتلفظ جيمها (
طلقوها على أأو اَملچَفن أو اَملشَفن،  :اَملجَفن

  .سّكة احملراث الكبرية
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هناك احتمال أم بنوه من السفينة بعد 
  .حتريف ألنه يشبهها

كالم جمق وأكلة جمقة، يريد : يقولون :قإملۤج
كراهة طعمه املادية أو املعنوية، مل جند هلا أصًال، 

ومن  -انظرها  - ) العربية(ولعلها حنت من َمّج الشيَء 
  .قرفه أو قّبحه

  .امنجق للمطاوعة: وبنوا منها
عّدى كردي على ]: من أحاديثهم التندرية [ 

ع رغيف اسكيفايت وشاف اجللد منقوع باملي، وطال
وكعكة وفّتن وعطاهن لالسكيفايت، وفهم أّنو 
صاحبنا فهمنده وأخد مّنو الصحن وسّقى اخلبزات 
باملي وقصقص لو باملقص كم جلدة وصفصفا فوق 

  .اخلبزات ورّش عليهن شوية ار وملح وعطاه ياكل
الكردي يعلك اجللدات يعلك يعلك ما 

ني ينعلكو، صار يبلعن َبْلع، وملا خلص عطاه متليك
الحتّسب كردي ما يفهم، أكلك اليوم جمق : وقال لو

  .وما هو مستوي
مامزج بكدر : اَملِذق: ويداين اق يف العربية

  .ومل يكن صافيًا
  

شوف نانة هالصيب عم : يقولون :َمّجق
ق إبن إبنا، يريدون تقبيلة من وّلى شبابه إىل من بتمجّۤ

  .التقبيل، عن الفارسية: أقبل، من الكردية ماج
ويرى األب رفائيل خنلة أن َمّجق من َنَشق 

  .السريانية مبعىن قّبل
  .متّجق للمطاوعة: وبنوا من جمق

  
اُملجّلد، أطلقوه على : من العربية :اْملجلَّد

  .دالكتاب ذي اجللد جيّلده الِّ
الَّدات مراعى فيه أن : ومجعوا الَّد على

  .مفرده جملَّدة
  .الشاميةانظر قاموس الصناعات 

  

اسم املكان من : اِلس: من العربية :ساۤل
  .جلس، واستعملوه جمازًا مرسًال يف القوم اجللوس

  .ومجعوه على االس
  

الس البلدي، ]: ومن التعابري احلديثة [ 
جملس املبعوثان، جملس األعيان، جملس النّواب، جملس 

  .الدولة
: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

  .الس
عقد أول اجتماع لس املبعوثان يف الدولة 

يف عهد السلطان عبد : أي ١٩٠٨ العثمانية سنة
  .احلميد

الصحيفة فيها : اَملجّلة: من العربية :ةاَملجلّۤ
احلكمة، واألتراك وضعوها للنشرة الدورية غري 

  .السياسية غالبًا
كما مسوا ا كتاب األحكام الشرعية، 

  .اليازجي: وقيلوضعها الشدياق، 
  .اّالت: ومجعوها على

  
َمجلتا : َمَجلتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).افًاگواجليم فيهما تلفظ (
  

كالمها اسم املفعول من : أو اْملجٓولق :الوق
فتح فمه عند الضحك حىت بدا : مبعىن) العربية(جلق 

فم اجلوالق الفارسية،  ةأقصى حلقه عن معىن فتح
وهم أطلقوا اْملجولق والوق على السفيه الذي 

  اْملشفتر؟: اليرعى اآلداب، أال ترى أم قالوا
  .مل يبينه: جممج يف حديثه: عربية :َمْجَمج

  .متجمج مطاوعًا له: وبنوا منه
  .وعاء اجلمر: عربية :اَملْجَمرة
  .امرات واامر: واجلمع

  .مر القهاوي، جمامر املعابدجما: ومن اامر
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  .وتتخذ جمامر املعابد من الصفر املنقوش
وشهدنا يوم أن دخل مجال باشا اجلامع 
الكبري من باب سوق احلّدادين، وعسكري كان حيّل 
له رباط حذائه، مث مشى وأمامه جممرة البخور حيملها 

  .شيخ اجلامع
حط اللي على هاخلد : يقولون :اْملَجمَّرة

ة جمّمرة، هّيه مفحمة ما بتصري، من مالنفس نار
  .اسم املفعول من ّمجر الفحم): العربية(اّمرة 

  
  .اسم مكان اجلمع: عربية :اَمع

  .اامع: ومجعوها على
امع العلمي، ]: ومن تعبريام احلديثة [ 

  .امع املسكويف
مجع : ١٤٣ ص ١٣ س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .ااميعاموع على 

اصطالح نصراين  :امع السكسسكٓوين
الجتماع ميثل نصارى العامل بكنائسها، بلغت حىت 

  .جممعًا ٢٠ يومنا قرابة
اصطالح عسكري وضع على احملزم  :اَملْجَند

اجللدي ذي البيوت فيها فشك الرصاص وحيمله 
  .الكتفان

وفرق بينه وبني حمزم الفشك أن الثاين يشد 
  .على الوسط

  .اَملجَندات: ه علىومجعو
اسم املفعول من جّند : اُملجّند: عربية :اُملجنَّد

  .مجعها: اجلنود
اسم املفعول من ُجّن : اُملجّند: عربية :انون

  .ُستر أو زال: عقله
  .اانني: واجلمع

  .جمنون وجمنونلك: واستمدت التركية
  .ساواها نص عاقلة نص جمنونة: يقولون

يا جمنون، يا جمنون الكلب، ]: ومن سبام [ 
  .الطوب انون: انظر... يا 

  .ومستشفى اانني هو مستشفى الدويريين
  .انظرها

  
دخل جمنون ]: من أحاديثهم التندرية [ 

زر ونزل َشْبط يف حلّمام قسطل احلّجارين وأخد مۤا
اللي عم بتخسلوا فّيا، وازموا، وطلعوا عريانني، 

د سأل عن السبب، هجم ودخل وأخد عّدى واح
، ونزل يف انون شبط، طلع انون وعم *أزرق

  .يف احلّمام جمنون جمنون جمنون: برجف ويصيح
مرا ماشية بسوق اجلمعة ملا كان : غريها

د جمنون وخطف ال إبنا وطلع گبالقرب مالقلعة، ور
على مادنة جامع األطروش، وكانت مادنتو 

ل والناس حمّولة م بتولۤوودندلو وأمو ع مقطوشة،
أجا واحد وسحب من  ،ماعم بتعرف أش تساوي

  :هالبسطات سيف جمرتر وصاح للمجنون
ولك جمنون الكلب، يا بترتل وبتّرتل الولد  -

  .معك واال قطمت املادنة فيك، شوف، شوف
  .الال برتل وبّرتلو معي: صاح انون

 عدد جمانني مستشفى الدويرنية سنة: إحصاء
  .٢٥٠ رجاًال ونساء ١٩٦٠

  
جمنون حيكي وعاقل ]: من كمام [ 

انون ٕسّب للو أهلٓو بتعرف جنونٓو من . يسمع
. منيمصاري اانني بترو يف جماري اْحلمۤا. عقلو
احليطان دفاتر . ت الصابونةة ختلۤصت انوۤنختّسۤل

ليش اانني ماهن اوالد ناس؟ انون إذا . اانني
رزق اهلبالن . رين عاقل ما برجعوشلف حجر عش

  .انون بّدو أجّن. جمنونة وعطّوا دف .عاانني
  
  ]:من شعرهم [ 

  -وقوال فنون  -اإلبرة قالت 
_________________  

  .املئزر_ *
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  !يا جمنون -لوال خرقي        
  خرقك أنته اش كان بكون؟

أو اُملجِهر، األوىل صيغة اسم اآللة  :اِملجَهر
كّثفه والثانية صيغة اسم ): العربية(من جهر بالشيء 

أعلنه، وضعها : وبه) العربية(الفاعل من أجهر الشيَء 
الشيخ إبراهيم احلوراين للمنظار يكّبر األشياء مرارًا، 

  .MICRO SCOPE: وامسه يف اللغات األوروبية
نظر يف ما أقره جممع مصر بعد أن أعاد ال

  .ِمجالة الِدقاق: وضع له أوًال
والشائع يف البالد : قال مصطفى الشهايب

على وزن اسم اآللة، ال على وزن : ))اِملجَهر((العربية 
  .املكرسكوب: انظر .اسم الفاعل

  
الصالة فّيا خمِفي وفّيا جمَهر، : يقولون :إملْجَهر

  .انظرها .بنوها من جهر العربية

اسم املفعول من َجِهد، : عربية :اَملجهود
، واستعملت جمازًا مبعىن مصدرها كاملفعول انظرها

  .مبعىن العقل
من سخافة البشر أّنو معظم جمهودو : يقولون

  .بروح عاحلرب وعاملعابد
  

يقولون ْحراَمك بدّفي ألّنو ْمجوز  :زإملْجۤو
أزوج مث صاغوا ) العربية(ماهو طاقي، بنوا من الَزوج 

  .منه اسم الفاعل
م من جّوز ـول عندهــسم املفعا :اْملَجؤّز

  .مبعىن زّوجه وأجازه_ انظرها _
أمة من الفرس تعبد : عّرفتها العربية :اَملُجوس

  .النار
  .اوسّي: والنسبة إليهم

  .اوسّية واوس واوسيني: واجلمع
  .MAGHOS: واليونان يسميهم

: ْمجوشٓا، ويف الكلدانية: والسريان يسموا
  ).افًا فيهماگواجليم تلفظ (ْمجوَشا 

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية
  .٤١٤ و ٣٧٧ ص ٤ س: وجملة امع العلمي العريب
  .٣٦١ ص: وكتاب التذكرة التيمورية

: اُملجون: من مفردات الثاقفني :اُملجون
  .َمَزح: مصدر َمَجن

وقال ابن هالل يف كتاب : يف شفاء الغليل
صالبة الوجه، وقلة احلياء من : اُملجون: ))الفروق((

... إذا صُلب وغُلظ: جمن الشيُء ميجن جمونًا: قولك
كلمة موّلدة التعرفها العرب، وإمنا تعرف : واون

  .أصلها الذي ذكرناه
  
  .من األمساء احلسىن :جيداَمل

  .ايدي: انظر .عبد ايد: ومسوا

  
، ومن *عّگزعموا أنه اسم بدوي ط :دحْمجۤي

عارو غاب عن عشريتو عشرين سنة وقال حلالو 
ميكن نسيّوا، ورجع وهّوه مقبل عاجلب مسع وحدة 

  .جتّوزت فالنة يوم الطّكع جميدح: عم بتقول لغريا
  .دار رسن مجلو

نقد عثماين فّضي ضربه السلطان  :اَملجيدي
عبد ايد فنسب إليه، كما ضرب نصفه وربعه، 

  .وظّل حىت بعد السلطنة العثمانية
  .ه١٢٦٠ وأول ما ضرب كان سنة

  .٢٦٧ ص ١ س: انظر جملة امع العلمي العراقي

أهل : وكان أهل الشام يسمون أهل حلب
  .ايدي املمسوح

  .أبو أمحد: وحلب تلقبه
  .فّتح عيَنك قّد ايدي :ويقولون

  
ل ـختيار عم مبّچ األك: ونـــيقول :َمّچ

ها من مّك ـًال، ولعلـد هلا أصـمّچ، مل جن
  ّخ،ـّص ما فيه من اُملـم): ةـالعربي(ظَم ـالع

________________  
  .ضرط بلغة البدو_ *
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  .استقصاء باملّص: ومنه امَتّك الفصيُل ضرَع أمه
  

هالسرسرّية : أو اُملچاورة، يقولون :اَملچاورة
أكلّوا مچاورة يف القّلق، بنوها مصدرًا من چاور 

  .انظرها .التركية

  .املچاورات: ومجعوها على
  

: من التركية عن الفارسية :اَملچاوَرة
  .اخلرقة ميسح ا املائدة وغريها: ٔرهٔوبأچا

  
ة مچّبرة، ر وفرۤوكّبود ْمَجبّٔ: يقولون :اْملچبَّر

  .زينه بالچرب: اسم املفعول من چّبر الثوب بنوا
  

: مالتهماإأو احاف، وب :إملچحاف
اصطالح عند املزّرقني واملدّهنني أطلقوه على األداة 
اليت يچحف ا املدّهن العتيق، كما ميعجن ا 

  .الدهان اجلديد
  .املچاحف واملچاحيف: ومجعوها على

هللا أبو صطيف رّجال وا: يقولون :اْملچرقع
جّرب وعّدى على راسو، يريدون أنه ْمچرقع قد ما

جّرب األمور وخربها، مل جند هلا أصًال، ولعلها حنت 
 ))وقع((أبدلوا جيمها چيمًا، ومن : من جّرب األمور

جرب كثريًا من الصعاب ووقع فيها فغدا : يريدون
  .ابن احلياة

  .افن: انظر :اَملچَفن
فالن ْمَمّچك ومرتو : يقولون :َمچَّك

ممّچكة، والتمچيك صار عندن عادة، حىت أوالدن 
أنه يتكّلف التقّعر : طلعوا أمّچك مّنن، يريدون

: ها من العربيةـوالفصاحة، مل جند هلا أصًال، ولعل
انظرها . اختلقه، أو هي من جمق: بَشك فالن اخلرب

  .مّج: وانظر
  .ولد ممّجق: ويف محاة يقولون

  

  .للمطاوعة ))متّچك((: وبنت حلب من مچك
: حما الشيَء حموًا وحميًا: يقولون: عربية :َمحا

  .أزال أثره
  .امنحى أو اّمَحى: ومطاوعه العريب
  .اّحملاي واّحملاية: ومسوا اداة اَملحي
  .اّحملايات: ومجعوها على

كالم الليل ميحوه : ويرددون العبارة العربية
  .النهار

  .ميحي إمسو]: من دعائهم على فالن [ 
مو وذخرو من ٕيّماح ۤش: يقولونواليهود 

  .ُميَحى امسه وذكره من العاَلم: َهٓعَلم
  

جت وكومة ضَنى وَمّحا ۤأ: يقولون :َمّحا
  ).العربية( ))معها((حتريف ! قنينة دوا للحبل، قريضة

  ]:من هنهونام [ 
  هاها والعافية َمّحا  هاها صحتني وصّحه

  
مصدر : من مفردات الثاقفني، عربية :اُملحاذاة

  .مّر بقربه: حاذاه
هادا عم بعيش : أو اَملحارفة، يقولون :ةاحملارۤف

َهي بنّقص مصروفا، وَهي بشترّيا بأرخص، : ماحملارفة
تريبح شغلتو ويعيش، بنوها من اِحلرفة ... وَهي وَهي

أي الصنعة، كأن هذا االقتصاد أو التدبري من وراء 
  .احلرتفة وحارف: انظر .رحبه يف صنعته

  .اَحلّريف: ُيحسنهاومسوا من 
  .وما أكثرهم يف حلب القدمية

يكنس العّطار دكانه وال يكّب كناسته، هذه 
ارة، وهذه قطعه من حطب القينا، وهذه فتاتة من 

  ...الغريبة
  

اصطالح تركي : أو اُملحاسبجي :باُملحاۤس
  .ملن يقوم حبساب مصلحة

  



٤٢ 
 

  .اُملحاْسبني واُملحاسبچية: واجلمع
لعثماين اختّلت عملية بزمانو يف العهد ا

ر يضبطا إال حساب الدولة يف حلب، وما حدا قۤد
واحد من بيت عبديين، وأنعم عليه السلطان بفرمان 
يلبس صرماية محرا، وكانوا النصارى يلبسوا السودا، 

  .تغندر عليهابوتعاو شوفو عم 
مجع اُحلسن : اَملحاسن: من العربية :ناَملحاۤس

  .احلسن: انظر: اسال مجع اَملحَسن على غري قي
فخذ من بين زيد يعيش يف الباب  :ةاَملحاسۤن
  .وجبل مسعان

أطلقوها على السبيلني ألما  :ماَملحاۤش
  .*...حيتشم املتكلم وال يبديهما، بل 

  .اُملحامني: واجلمع
  .اُملحاماة: والصنعة
 عدد احملامني يف حمافظة حلب سنة: إحصاء

  .عدا املتمرنني ٢٨٥ هو ١٩٦٠
  

: من مفردات الثاقفني، عربية :اُملحاؤرة
  .جاوبه، راجعه الكالم: مصدر حاوره
) العربية(أو اْملحاوجلي، من حاول  :لۤواْملحۤا

  .حاول هضم احلق بتأجيله: مبعىن
  :وحكايات احملاوجلّية كثرية، ومنها

  أجا حليب يطالب كردي بدين
تكرم عالربيع، بعّدوا الغنم جنب الشوك  -

تى بتلّمو وبتغزلو وبتبيعو وبنيت َهي فۤايف ضيعتنا، 
  .وحقك بصلك

احلليب عرفا حماولة وضحك على دقنو وقابال 
  .بضحكة صرب

  .ليش عم بتضحك؟ سألو الكردي -
_____________  

يف الكالم انقطاع ونقص، والغريب أن أرقام الصفحات األصل متوالية  _*
  .صحيحة

: وليش ما يضحك ياباڤو: جاوبت بنتو فاته
  وحّقو صار بعّبو؟) بابا(

أو اَملّحاي، بنوها اسم اآللة من فعل  :ةاَملّحاۤي
  .انظرها ).العريب(َمَحى 

  .ومجعوها على اّحملايات
ّحماية قلم الرصاص، ّحماية : من أنواع اّحملايات

  .احلرب
 اصـعندما استقبلنا فرحة اختراع قلم الرص

حلقت ا فرحة اّحملاية وإن تكن  -وحنن صغار  -
  .قاسية آنئذ

مصدر : عربية: من مفردات الثاقفني :اُملحاياة
  .كّلفه أمرًا يستحى من رفض حتقيقه: حاياه

اسم الفاعل من : اُملحّب: من العربية :اْملٕحّب
  .رغب فيه، وّده: أحب الشيَء

  .الالئق باحلب: ُمِحّبانه: واستمدت التركية
  .احملّبة: انظر

  
حارة ابن : ويسميها الغّزي :حارة اْملٕحّب

  .بايل برغل: انظر .اْملحّب

عرفت (( :٤٢٨ ص ٢ج : قال الغّزي يف النهر
هذه احملّلة بأسرة قدمية كانت تسمى بيت حمب 
الدين، مل يبَق منهم أحد يعرف، واحملّلة قد تعرف 

... زاوية العقيلّية) نسبة إىل: (اآلن باسم بيت العقيلّية
العقيلي واألسر الشهرية يف هذه احملّلة أسرة آل 

  .)))منها(
كل ما حيبس، واستعملوها : عربية :اَملحَبس

  .يف اخلامت بال فص
  .احملاِبس، وهم أمالوا: واجلمع

شريط فّضّي دقيق : واَملحَبس من هدايا احلج
يعمل على شكل دائرة يرتكز طرف على طرف 

  .))مكة((ضرب فيه 
  .وهو رمز حبس النفس على التقوى
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هيب استمدته من مث عم استعمال حمبس آخر ذ
حمبس اخلطبة، يلبسه يف بنصر اليد : الغرب ومسته

اليمىن كل من اخلطيب واخلطيبة، حىت إذا مت الزواج 
  .نقاله إىل بنصر اليسرى

وهذا احملبس رمز حبس النفس على الرفيق 
  .الواحد

أطلقوها اسم فاعل على من حيبك  :كاْملحبّۤ
  .يشّدها ويوثقها: الكتب وما إليها
  .اْملحبكني: على ومجعوها

  
أطلقوها اسم فاعل على العّقاد  :كاْملحبّۤ

يعمل الچَبر وشّرابات الطرابيش املغربية الزرقاء 
  .وشّرابات الطرابيش املقبولة السوداء

  .اْملحبكني: ومجعوها على
  

  .احلب: اَملَحّبة: ّبة، من العربيةأو اْملح :ةاَملَحبّۤ
  .اَملَحّبات: واجلمع

: والفارسية واألورديةواستمدت التركية 
  .َمَحّبت

: واستمدا األلبانية من التركية فقالت
MUHABÈT.  
  
وساد (األكل على قّد اْملحّبة ]: من أمثاهلم [ 
يف سورية ولبنان  -على لفظ يدانيه  -هذا املثل 

ال ْمحّبة : مكتوب على ورق احلالوة). والعراق وجند
سنان آ الَقرصة َبغضة ولو كانت من. اوةإال بعد عد

. فّضة، والعّضة ْمحّبة ولو كانت من اسنان كلبة
نقطة دم أحسن من قنطار . اْملحّبة مسّترة العيوب

. ة ما تقومۤمة الناس تدوم كانت القيۤالو ْمحۤب. ةْمحۤب
  .حبب الورد وحبب َشّمو وحبب الولد على ْمحّبة أمو

َمَحّبة الشفاتري ال قطع ]: من كمام [ 
  .والتفصيل
  

  .اسم املفعول من حّب: عربية :احملبوب
  .انظرها

  .احملبوَبة، وهم أمالوا: ومؤنثه
  ]:من شعرهم [ 

  حمبوَبيت يف السما فني الوصول ليها؟
د گخشخش هلا بالدهب بتر: قال لو 
  عرجليها

  
  .اسم املفعول من حبس: عربية :اَملحبوس

  .انظرها 
 ١٣ س :امع العلمي العريبيف شأن مجعهم إياها على احملابيس انظر جملة 

  .٤٣ وص
: اسم أرقى لعبات الطاولة اخلمس :ةاحملبوۤس

  .ُل ار والعثمانليةگالفرجنية واملغربية واحملبوسة وال
  

قرب أغٓير، ]: من أحياء حلب [  :بۤسإملْحَت
مسيت باسم حمتسب كان يسكنها، واحملتسب من 

  .كان يقوم بأعمال اِحلسبة
  

: اِملحجن واِملحجنة: من العربية :إملْحجان
  .العصا املعّقفة الرأس

اصطالح صّحي حديث  :اَملحجر الصّحي
للمكان حيجر فيه املصابون بأمراض وبائية من 

  .مسافرين وحّجاج منعًا من انتشار املرض
  .احملاجر الصحّية: ومجعوه على

مكان حمجر وأرض : يقولون :رإملحۤج
مكان َحِجر : ربيهاحمجرة، بنوها من احلجارة، وع

  .كثرية احلجارة: وأرض حِجرة
  

ْحصان ْمحجَّل، من : يقولون :اْملَحجَّل
ما كان يف قوائمه حتجيل : اُملحجَّل من اخليل: العربية

  .بياض يتجاوز األرساغ وال يتجاوز الركب: أي
والتحجيل يكون يف كل القوائم وال يكون 

  .يف اليدين فقط
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، يريدون أنه فالن بندوق ْمحّجل: ويقولون
  .ولد زنا بعالمة فارقة تثبت هذا

  .اسم املفعول من حجب: عربية :احملجوب
  .انظرها

ومسوا ذكورهم حمجوب جريًا على معناها 
  .اخلجالن، من يستحي: يف التركية مبعىن

  
اصطالح : من مفردات الثاقفني :اُملَحدَّب

  .ضّد املقّعر: هندسي
وكانت سقاقات حلب مقّعرة ويف وسطها 

ري الطاروق وفيه جيري كل األقذار، وكانوا جي
امش فيه، واليوم : ق أيطٓوۤر: يقولون لغري املسلم

غدت هذه السقاقات شوارع حمّدبة جيري ماؤها 
  .على اجلانبني، أما كهاريزها فدفينة وعامة

  .اسم املفعول من حّدد: عربية :اُملحدَّد
  .انظرها

أرض ْمحّددة وباب ْمحّدد، ودّبة : يقولون
... ْمحّددة، وحّدد مطاليبنا، سّكينة حمّددة أو موس

  .ّددْمۤح: ويف العربية
  

  .اسم املفعول من َحد الشيء: عربية :احملدود
  .انظرها

  .أرض حمدودة وسّكني حمدودة: يقولون
  ...عقلو حمدود أو تفكريو: ويقولون
  .دْخلو حمدود: ويقولون

ويعلقون يف املخازن لوحة مكتوب فيها 
  .))أسعارنا حمدودة((أو  ))حمدودالسعر ((

حمدود ونا : واستمدت التركية والفارسية
  .حمدود

مصلى اإلمام  :اِملحراب: من العربية :إملحراب
  .يف املساجد

  .احملاريب: واجلمع
: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

  .حمراب

  .ِمحراب: ويف السريانية
ولعل أمجل حماريب حلب حمراب الفردوس 
وحمراب السلطانية وحمراب الشيخو بكر وحمراب 

  .احللوية
استلم الشغلة من بابا ]: من جمازام [ 

  .حملرابا
ّضبني مالباب گاضبني مگ]: من كمام [ 
  ).))ضبگ((انظر أصله يف . (للمحراب

  .٣٠٦ ص ٤ الد: انظر جملة الكاتب املصري

: اِملحراث، واجلمع: من العربية :ثإملحرۤا
  .آلة احلرث: احملاِرث: احملاريث، واِملحَرث واجلمع

  .َمْحٔرشه: ويف العربية
  :واحملراث عندهم ستة أجزاء

  .الكّياسة، وهو اِملقبض -ً ١
السيف، وهو اخلشبة الناتئة يلبسها  -ً ٢

  .اَملجفن
  .الَقبعة، وهو متعّلق السيف -ً ٣
  .احملراث الساعد، وهو زند -ً ٤
  .املوْصالية، وهو ما يعّلق بكتف الدابة -ً ٥
اَملجَفن، وهو احلديدة اليت تلبس السيف،  -٦
  .وا ُيفلح

وتتخذ احملاريث من اخلشب الصلب 
  .كالسنديان والزان والدردار

وتصنع أو تصّلح غالبًا يف قبو النّجارين قرب 
  .باب احلديد

 قضيب: اِملحراك: من العربية :كإملحرۤا
  .حديدي حترك به نار التّنور وغريه

  .احملاريك: واجلمع
 -ماشا اهللا  -عليه زنود ]: من تشبيهام [ 

  .متل حمراك التّنور
ماعملنا شي حمرز، : يقولون :زإملْحۤر

وهاملسألة ماهي حمْرزة، يريدون الحترز أن يهتم ا 
  .أحد
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  .ماهي حزانة: ويف الالذقية يقولون
  .ن محام الكّشةاسم ضرب م :إملْحٔرق
 :MOTORوضعوها حديثًا لكلمة  :اُملَحرِّك

اآللة اليت تتحرك بالبترول أو املازوت أو البرتين أو 
  .الكهربا، وحتّرك حبركتها األجهزة األخرى

  .احملّركات: ومجعوها على
اسم املفعول من حّرم : من العربية :اْملحرّٔم

  .انظرها .الشيء

اسم أول الشهور القمرية، يتلوه  :اُملحرّٔم
  .صفر

الالم فيه جزء من علميته فال ُيعّرى : قيل
  .منها، على أم يعّروا

  .*وجاء يف شعر محيد بن ثور
  .وينعت باحلرام

  .ويعّرف بشهر اهللا
مسته العربية ذا االسم : ))اللسان((قال يف 

ألم كانوا ال يستحلون فيه القتال، وأضيف إىل اهللا 
: الكعبة بيت اهللا، وقيل: ىل إعظامًا له، كما قيلتعا

ذا القعدة : يريد: (مسي بذلك ألنه من األشهر اُحلُرم
  ).وذا اِحلّجة واحملّرم ورجب

ولعل  :٢٢٠ ص ١٢ س: وقال زيدان يف اهلالل
السبب األصلي يف منع احلرب فيه كثرة أمطاره 

  .وصعوبة السري فيه
مما  :٢٦٧ ص ١ج : غّزي يف النهرـوقال ال

اعتادوه يف أول يوم من شهر حمّرم أن يتناولوا فيه 
عامًا حلوًا، وخيرج فيه مجاعة من العجزة ـط

م ُرباع ومخاس ـقراء ينضمون إىل بعضهـوالف
شدون ـوسداس ويدورون على أبواب البيوت وين

  يءـاس بشـهم النـشيئًا من املديح، فيتصدق علي
____________________  

   :وذلك يف قوله_ *
  رعني املرار اجلون من كل مذنب

  شهور مجادى كلها واحملرما

فاز من ((: من الربغل، وهؤالء اجلماعة يقال هلم
: مسوا بالزمة الزجل الذي ينشدونه، وهي: ))صّلى

: فاز من صّلى على تاج العلى طه النيب املصطفى((
؛ وبعض الناس يسموم اْحلسينّية؛ ويف ))جّد احلسني

يوّسع الناس على عياهلم باملآكل، يوم عاشوراء 
ويطعمون الطعام املعروف باْحلبوب؛ وكان الناس 

حيث يكون فيه : خيرجون يف هذا اليوم إىل املشهد
وليمة حافلة حيضرها الوايل ومن دونه، فيتلى شيء 
من القرآن العظيم وصحيح البخاري وقصة املولد 

  :اوتنشد مرثية ابن معتوق يف سيدنا احلسني اليت اوهل
  َهّل احملّرم فاستهّل مكّبرا

مث يأكل اجلميع وينصرفون، والنفقة يف ذلك 
من أوقاف احملّل املذكور، وكانت النفقة على ذلك 
تصرف بواسطة اخلزينة السلطانية اخلاّصة اليت جتىب 

  .من غالت القرى املوقوفة عليه
  

املنشفة اليت : يف اصطالح احلّمام :ةاَملحرۤم
  .يتمسح اتبسط فوق املناشف 

  
أطلقوها على املنديل الكبري حيمل به  :ةاَملحرۤم

أو بذيل قنبازهم ما يشترونه لبيوم أو يتنشفون به 
  .بعد الوضوء، مث يثبتونه يف زّنارهم من الوراء

  .احملارم واحملرمات: ومجعوها على
خيفيه مث يظهره يف والسيمياجي خيفي حتتها ما

  .مكان آخر
  .املقرعةويتخذون منها 

  .ويلّوح ا مربومة من يرأس الدبكة
  .املنديل: انظر

 -على أا عربية  -ويف تسميتها باحملرمة 
  :املذاهب التالية

ألن املرأة املسلمة تغطي ا رأسها درءًا  -ً ١
  .للحرام
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ألا حمّرمة على غري صاحبها أن  -ً ٢
  .يستعملها
كان أن أصل معىن احملرمة املنديل املدّبج  -ً ٣

يهدى ملن حيضر حفلة عقد الزواج مع علبة امللّبس، 
  .فهي شعار حرمة هذا العقد

احملرمة من األملانية، ومل أعرف لفظها : قيل 
  .فيها

مهرمه : واستمدا التركية من العربية وقالت
أو مقرمه، وهي املنديل الكبري املطرز تغطي به 

 ذكر ))الدراري الالمعات((القرويات رؤوسهن، ويف 
  .مقرمة

  .مقرمة: ونصارى حلب يقولون
  .ويرى حممد دياب أا من املصرية القدمية

إذا صار كذا أنا حبط برقبيت حمرمة : يقولون
  ).ومنه نعرف بيع العبيد(وببيع نفسي بسوق العبيد 

 حمرمة ينأش ساويت]: من كمام [ 
  غناجك؟

  ]:من أغانيهم [ 
  هزي هزي هزي حمرمتك

  ستة قومي ابعيت معّلمتك الساعة            
  .٢٦ ص: انظر كتاب هز القحوف

شفت خايل حمرور كتري : يقولون :اَملحرور
اسم مفعول من : ألّنو بلغو أّنو إبنو عم بلعب قمار

  .انظرها .حّره

 -ماشا اهللا  -حمروسك : يقولون :اَملحروس
ابنك : ختم قوام بقى مّنا تساوي لو نشيدتو، يريدون

  .املدعو له أن حيرسه اهللا
  .احملروسني: ومجعه
  .احملروسة: ومؤنثه
  .احملروسات: ومجعه

لونو بّني حمروق، : يقولون :البّني احملروق
  .يريدون أنه أمسر قامت

اسم املفعول من حرمه : عربية :احملروم
  .حرم: انظر .الشيء

منعه من شركة : حرم األسقف فالنًا: يقولون
  .املؤمنني

واحملروم عند اليهود من حرمته الكنيسة من 
  .شركة اليهود

خطأ منهم يف التعبري، صوابه  :ابن احملروم
االبن احملروم، يريدون من مات أبوه قبل جده فال 

  .يرث جده
واآلن عدل هذا احلكم إىل أنه يرث على 

  .غري شهري مذهب
: م من الداّبةَزحاِمل: من العربية: اَملْحَزم

حزامها، وهم أطلقوه على زّنار لطيف من األغباين 
عقدته ذات الشراشيب تتدىل رءوسها على البطن أو 

  .على أحد اجلانبني
م أيضًا جمازًا يف العمامة زمث استعملوا اَملَح

  .اللطيفه من األغباين تعتم فوق الطربوش املكوي
  .احملازم: م علىزعوا اَملَحومج
  ]:من أغاين الرقص [ 

  حبييب البس وأش البس؟
  حبييب البس حمزمو وراخي اطرافو للهوا     

  
اسم املفعول من : اُملحّزم: من العربية :ماْملَحزَّ

  .حّزم البضاعة وغريها
فالن ما بطلع عالّربّية إال حمّزم : ويقولون

نة قندرجية، مبوس أو بشربية أو على األقل بسّكي
  .يضعها يف حزامه: يريدون

ياَمحسبان ال : وردت يف كمهم :َمْحَسبان
حتسَبان تتقبضان، يريدون يامن حتسب وتتخيل 

ال متِض يف ما أنت فيه من الوهم بل اصرب ! األوهام
حىت متسك احلقيقة، وعندئذ تعرف، بنوا من 

  .ال حتسبان: احملسبان، وبنوا من الحتسّنب: احلاسب
 .اسم الفاعل من أحسن: عربية :ناُملْحۤس

  .انظرها

  !هللا يا حمسنني: يصيح الشّحاذ
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فخذ من أيب مخيس يف أرباض  :نإملْحۤس
  .حلب، وفخذ من بين زيد يف أرباض حلب أيضًا

كل أداة حيس : اِملحّسة: من العربية :ةاْملَحسّۤ
  .حّس: انظر .ا

  .اْملحّسات: ومجعوها على
من العربية اِملحّسة ألداة واستمدت اإلسبانية 

  .ALMOHAZA: حّس اخليل، فقالت
  .ALMOFACA: واستمدا الربتغالية فقالت

  ك؟أش ساويتيين ْمحسۤت]: من كالمهم [ 
  
  ]:من شعرهم [ 

  وإذا اَملحّسة بني خيل قرقعت
  ثبت السليُم وعنفص املعقوُر

: اسم املفعول من َحَسب: عربية :اَملحسوب
  .انظرها .عّد

: واستمدتاه التركية، واستعملتها مبعىن
  .املعدود من خولك وخدمك

  .احملاسيب: ومجعوها على
أنا من ! ال جتور علّي يا بيك: يقولون

  .حماسيَبك
  

بىن األتراك املصدر الصناعي من  :ةاَملحسوبۤي
  .احملسوب املتقدم، وهم جاروهم

  .احملسوبّيات، وهم جاروهم: ومجعتها على
أش عم ! ياخّيو! بدوولك يا ع: يقولون

بتحكي عن احلق واجلدارة؟ أيامنا أيام احملسوبّيات 
  .واملا بعجبو هي أربع حيطان

  
استعملوها مبعىن امللموس، املدرك  :اَملحسوس

  .حباسة اللمس
هادا شي حمسوس، وبكابر : يقولون

  .حّس: انظر .باحملسوس

  

ينيًا دع الناس، ومكان جتّم: عربية :اَملحَشر
  .األموات بعد بعثهم مكان اجتماع

ما حدا : متل يوم احملَشر]: من تشبيهام [ 
  .بسأل عن حدا

أطلقوها على مكان تعاطي تدخني  :ةاَملحشۤش
  .احلشيش

  .اَملحششات واحملاشيش: ومجعوها على
إذا تواضع أحد فنسب إىل نفسه  :احملشوم
: عربية: حمشوم أو حمشومة مشاَيلك: النقيصة قالوا له

  .أخجله: من حشمهاسم املفعول 
  

أطلقوها على الباجنان أو الكوسا أو  :إملحِشي
الفالفة  القرع أو العّجور أو اجلزر أو البندورة أو

البتاتة أو الكماية أو األرضي شوكي تقّور  الفرجنية أو
باملقورة ليخرج لباا وحيل حمله الرز أو الربغل أو 
له الفريكة مع اللحم املفروم والتابل، والشام تتّب

  .بالكّمون والعصفر
وقد يتخذ احملشي من اليربق والسلق 

  .وامللفوف والبصل وحنوها
  .وقد حتشى القبوات والكرش

اسم املفعول : اَملحشّي: واَملحشي من العربية
  .حشا: انظر .من حشا حيشي أو حيشو

  
  .احملاشي: ومجعوه على

  .ةإملحشيّۤ: والواحدة عندهم
  .احملشّيات: ومجعوها على

  .ياحملۤش: ومحاة تسمي احملِشي
  .احملشاي: ومحص تسميه

  .املدكوك: وكالليب حلب يسمونه
الُضلَم أخذًا من : ومشايل املغرب يسميه

  .ضٓومله: التركية
  ن األتراكــدته حلب مـواحملشي استم
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حلب أم : وغدت أشهر البالد العربية، حىت قالوا
  .احملاشي والكبب

حملشي كما استمدت من األتراك شيخ ا
  .انظرمها .وياالجني ضومله

أما اخلاروف احملشي فال نظن، ومثله اجليج 
  .احملشي والطيور احملشّية

عن  ٥٥ ص ٣ج  :))وثائق تارخيية عن حلب((يف 
  .غدا كّبة وحمشي وكرابيج: يومية نعوم خباش

وإذا جتمع األوالد حول دكان أو أحد جالس 
: هنيك! أوالدولك يا : اجلادة صرفهم عنه بقوله يف

مو يف أول عوجة يف تاين عوجة واحد عم بفّرق 
رغيق وحمشّية رغيف وحمشّية، احلقوا إن كنتوا 

  .بتلحقوا
: ينادي بّياع القرع]: من نداء باعتهم [ 

  .سلطان احملاشي القرعّيات
  .ويكثر أن يطبخوه بعّب البامة

غدانا عدس حمشي وتلج ]: ويقول املتندر [ 
يان وشوربة الدّق وكراسي مشوي ومسقعة السند
  ...مطّبقة ورشتاية الدود و
  .وحق احملِشي: ويقسم املتندر

ال إله إال هو، ]: ية ج ومن أذكار السلته[ 
  .صحن احملشي إينا هو

أنا بطلع رّزاية يف ]: نايام ومن ك[ 
زّق  .رزاز وحماشيآشباب مرّباية على . شيَتكٕحم

لو احملاشي ناس بنّشوا جوع وناس بياك. حمِشي حاف
  .واملقايل

  .وّچ متل احملِشي املبّعج]: من تشبيهام [ 
  
يأكلون بعد حمشي الباجنان ]: من عادام [ 

  .اجلبس
  ]:من أهازيج الصغار [ 

  را عاحلّج وخّالين                     هّل اهلّل اهلّالين
  

  عتوـيـّبــق لّبسين  بيتوــب ّالينــخ
  وقال يل تفضلي تعّشي   طبخ يل عّجور حمشي

  يـّمشر زندو وطعمان  شيـقلت لو برتع نق
افراح  .شي ببّعج احملشي]: من كمام [ 
  .جارنا طابخ حمشي! يا كرشي
  

عزموا بدوي ]: من حكايام التندرية [ 
  :على أكلة حمشي

  .ـ أش بيه؟ سأل البدوي
  ـ الرز واللحم املفروم حيشى بالباجنان وغريو

  .ناكل ـ ال باهللا، ما
  .ـ ليش

ـ لوال يكون بيه عيب ما خيبوه يف الباجنان 
  .وغريو

كان شيخ يدّرس من كتاب أصفر : ومنها
وكان الكتاب حمّشى ببعض احلواشي، وكل حاشية 
: تنتهي حسب اصطالحهم بقول صاحب احلاشية

انتهى، قاله احملّشي، لكن شيخنا مل : يريد ))حمشي ها((
آه، ((: فكان يقرأهايكن مطلعًا على هذا االصطالح 

رحم اهللا كاتبها، إنه يتأّوه : ويعلق عليها ))حمشي
حلرمانه من أكل احملشي، اللهم أطعمه من حمشي 

  .جنانك
  :ومن معارضات الزيين

  والرز واللحم إذا ما أدخال
  ضمن احملاشي سّيما القبوات

  وخاروف إذا ما كان حمشي: ومنها
  فمزقه بساعدك القوّي

  التلفان وداوي جسمي: ومنها
  مبحشّي من اخلرفان

  قّدم حمشي اخلرفان: ومنها
  يف مرقة األدهان

  قليب للمحشي مال: ومنها
  وعلى احملشي فدمدم: ومنها
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  شفاء أبدان أكل احملاشي مطلقا: ومنها
  وكذا اخلضار مجيعها فلحومها: ومنها

  منه كمشي القرع مث البامي       )من حلم الكبش(: 
  والقباوات بعدهافرينا احملاشي : ومنها
  أكل احملاشي صنعيت وفعايل: ومنها

  والرّز يل فيه وسيع َمجاِل     
  ؟من صّب للصّب حمشيًا من اجلزر: اومنه
  جلسُت جانَب أصحايب وليس على: ومنها

  مسح الصحون م غريي مبقتدِر     
  ...وصرت أرمى شذرًا للمحاشي كذا

  ويرى ضمَنها: ومنها
  ).يرى اآلكل ضمن القدر(:    

  إىل القرع حمشي مع كوسج قد اختار قربه
  ).كوسا(: 

  )الكماة(: ليس شيء مشبهًا حمشّيها : ومنها
  ....وحماشي ُنّوعت من كوسج مث قرع : ومنها

  ).كوسا(:  
  ومنها وحمشي القرع مث الفاختّيا

  خاروف احملشي على األكباد: ومنها
  مذ ّراين شيخنا املغِشّي جار: ومنها

  وبالكوسا استجارراح للمحشي 
  سبحان من قد دعبلك: ومنها

  !يا مَلك! يا ضلع حمشي 
  :وملا مات الزيين رثاه أحدهم فقال

  .فِقدت وسيَع َحْلق! ويا حمشي
  :وقال يف رثائه على لسانه

  .وابنوا كل قربي من حماشي
  .نّقاه: ّحمصه: من مفردات الثاقفني، عربية :َمّحص

  .َتمّحص، وهم سّكنوا: ومطاوعه
  .متحيص: واستمدت التركية

  
  .انظرها .عربية اسم املفعول من حصر :اَملحصور

وهم استعملوها كثريًا يف من ضّيق عليه 
  .التبّول أو التغّوط ألنه حاقن

  
  .اسم املفعول من حصل: عربية :اَملحصول

  .انظرها

  .احملاصيل: واجلمع
  .احملاصيل الزراعية: وقالوا
: من مفردات الثاقفني، عربية :اَملحض

  .اخلالص مل خيالطه شيء
جعل : من مفردات الثاقفني، عربية :َمّحض
  .*الشيء خالصًا

: اصطالح االس الرمسية، عربية: اَملحٔضر
  .الِسِجّل

  .احملاِضر، وهم أمالوا: واجلمع
  
حمضر اجللسات، ]: من تعبريام احلديثة [ 

  .حمضر الضبط
  .واألورديةواستمدا التركية 

فالن حمضر خري، وكلما : يقولون :اَملحضر
اسم املكان من حضر : أجا ذكرو مبحضر أثنوا عليه

  .انظرها .العربية

املباشر الذي : من اصطالح العدلّية :راُملحۤض
مهمته إحضار املّدعي واملدَعى عليه إىل احملكمة، 

  ).العربية(حتريف اُملحِضر 
  .أحضر: انظر

ياريت يكون عندي حمّط : يقولون :اَحملّط
  .انظرها. اسم املكان من حّط: عربية: لكّشة طيور

  .حمّطات: ومجعوه كاحملّطة على
ْمحّط كالم الزعيم أّنو ]: من استعارام [ 

  .منقبل الصلح بشروط
_____________  

ترك املؤلف هذه املادة للمراجعة، إذ كتب بعدها ضمن _ *
  .ن هذا الفعل يتعدى باهلمز ال بالتضعيفويف اللسان أ: دائرة كلمة
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  .ومسعنا أول حمّط للنغم
َحْلف األميان ْمحط بكرامة : يقولون :اْملٕحّط

  .اسم الفاعل من أحّط: اُملِحّط: اإلنسان، من العربية
  .انظرها

اسم املكان : أو اَملحّطة، من العربية :اْملَحّطة
  .انظرها .من حّط

اْملحّطات : قالوااَملحّطات، وهم : ومجعها
  .واَملحّطات

ويف العصر احلديث أطلقوها على مواقف 
والسيارات  STATIONالقطر احلديدية مقابل 

حمّطة برتين، ألن السّيارات : والبواخر، كما قالوا
حمّطة : حتط عندها لتتزّود بالوقود، وكما قالوا

  .اإلذاعة، ألن موجات اإلذاعة حتط فيها وتنطلق منها
سيجعل من القمر حمّطة  وعلم الفضاء

  .للوصول إىل الُزهَرة وعطارد
مسيت باسم حمّطة خّط  :حارة َمحّطة بغداد

بتعهد ه ١٣٢٨ بغداد اليت بوشر ببنائها سنة -حلب 
  .شركات أملانية

وكان قبلها حمّطة الشام تعهدته شركات 
فرنسية مث ألغيت حني دْمج اخلّطني وغدت ملكيتها 

  .لسورية
  .٢٤١ ص ٥ س: انظر جملة املشرق

اسم : من مفردات الثاقفني، عربية :اَملحظور
  .منع، حّرم: املفعول من حظر

  
الضرورات ]: من أمثاهلم املستمد من الفقه [ 

  .تبيح احملظورات
اسم املفعول من َحّظ : عربية :اَملحظوظ

  .ناله احلّظ: فالن
ية، اسم املكان ـعرب: أو اِملحفظة :اَملحفظة

، أطلقوها على القمطر انظرهاأو اسم اآللة من حفظ، 
  .أو وعاء حفظ األوراق وحنوها

  

  .الچنطة: وكثر أن يسموها بامسها التركي
  .انظرها

أما حمفظة الدراهم اجللدية فكثر أن يسموها 
  .انظرها .اجلزضان: بامسها التركي

  .احملفظات: ومجعوا احملفظة على
  .لمي العريب استعمال اِملحفظةوأقر امع الع

 :ومست التركية صانع احملفظات وبائعها
  .جيه حمفظ

اَملحَفل املاسوين يرّشح : يقولون :اَملحَفل
احملِفل ألن عني مضارعه : عضوه إىل الرئاسة، صوابه

اتمع، وهي من مفردات : مكسورة، من العربية
  .الثاقفني

  .احملاِفل، وهم أمالوا: واجلمع
  .اسم املفعول من حفظ: عربية :اَملحفوظ

  .حمفوظ: ومسوا ذكورهم
  .حمفوظ بالسالمة: من عبارات التشييع

  .اللوح احملفوظ: انظر :اللوح احملفوظ
 أبطله، حماه، اٌهللا: حمق الشيَء: عربية :حمق

  .ذهب بربكته: أهلكه، والشيَء: فالنًا
  .امنحق للمطاوعة: وبنوا منها

  .ميحقو اهللا]: من دعائهم على فالن [ 
  
ْمحّقا نسيت أعطيك : يقولون :ّقاحْم

املصاري، وْمحّقا نسيت أقول لك هدول أرذال 
من ((التتوّرط معن، مل جند هلا أصًال، ولعلها من 

من حق الصداقة أو األمانة، : أي ))حقها
  .اليستعملوا إال لدى تذكرهم أمرًا

أنته حمقوق ألّنو سّلمت : يقولون :احملقوق
اسم : للي ما برعى احلق، عربيةدقنك ببهامتك 
  .غلبه على احلق: املفعول من حّقه
: اَملحّك: أو اَملحّك، من العربية :اْملَحّك

  .حجر ُيحّك به الذهب الختبار عياره
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  .احملّكات: ومجعوه على
: وقالتتمدت التركية اَملحّك من العربية واس

  .َمَهْنك
: واستمدت الرومانية من التركية، وقالت

MEHENQUIYOU.  
أو (الصديق ببان عاحملّك ]: من استعارام [ 

  .املعاملة حمّك اإلنسان). ما ببان إال عاحملّك
  .الدهب عاحملّك ببان]: من أمثاهلم [ 

اسم املفعول : اُملحكَّم: من العربية :اْملَحكَّم
  .جعله حاكمًا يف قضية: من حّكمه

  .اْملحكَّمني: ومجعوه على
اكم إىل احملّكمني ختتارهم من وكثريًا تلجأ احمل

  .ذوي االختصاص، أو ممن يوثق بعدالتهم
اسم مكان : احملكَمة: من العربية :ةاَملحكۤم
  .احلكم والقضاء

  .احملكمة: ٦٩٨ ص ١١ س: انظر جملة امع العلمي العريب

احملكمات واحملاِكم، هم قالومها : واجلمع
  .بإمالة الثاين
 ]:احلديث الح العديل ـومن االصط[ 

حمكمة البداية، حمكمة : وكلها وضعتها التركية
االستئناف، حمكمة الصلح، حمكمة اجلنايات، احملكمة 
الشرعية، احملكمة العسكرية، احملاكم األجنبية، احملاكم 

  .املختلطة، احملكمة العليا
  .ومنها حمكمة العدل الدولية

عقدت احملكمة جلستها، وأّجلت : ويقولون
  .ا أو أصدرته أو اختلت احملكمةاحملكمة حكمه

إذا كنت عم بتكّنس، ]: من اعتقادهم [ 
عم بكّنس : أش عم بتساوي؟ قل لن: وسألوك

احملكمة، قل لن هيك تتكّنس وتزول كل املشاكل 
  .بينك وبني الناس

  :١٩٦٠ اإلحصاء يف أحكام احملاكم سنة
  .مدينًا ٩٥٩املدانون يف خمتلف احملاكم 

 ١٤ أمن الدولة اخلارجي اجلرائم الواقعة على
  .جرمية

 ٢٤ اجلرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي
  .جرمية

  .مجعيات ٨: اجلمعيات غري املشروعة
جرائم االغتصاب والتعدي على حرية 

  .جرائم ٥ :العمل
  .ال شيء: التظاهرات والشغب

  .جرمية ٧٨: اجلرائم الواقعة على اإلدارة العامة
  .جرمية ٣٧٢ :السلطة العامةاجلرائم الواقعة على 

  .جرمية ٦٦: اجلرائم املخّلة بسري القضاء
: اجلرائم اليت تعترض نفاذ القرارات القضائية

  .جرمية ٧٣
  .جرمية ١٥٢ :اجلرائم املخّلة بالثقة العامة

 ١١٩ :اجلرائم اليت متّس الدين واألسرة
  .جرمية

 :اجلرائم املخّلة باألخالق واآلداب العامة
  .جرمية ٣٥٢

اجلنايات واجلنح الواقعة على حياة اإلنسان 
  .جناية وجنحة ٥١٢٣ :وسالمته

 ٥٧١ :اجلرائم الواقعة على احلرية والشرف
  .جرمية

 ٣٣٤ :اجلرائم اليت تشكل خطرًا شامًال
  .جرمية

 :اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص خطرون
  .جرمية ١١٤٢

  .جرمية ٢٩٧٧ :جرائم القباحات
 :قانون العقوباتاملخالفات اليت مل ترد يف 

  .خمالفة ٢٠٢٩١
 ٣ج  :))ر الذهب((جاء يف : من تاريخ حلب

ظلم القاضي يف قضائه فرمجوه وبوا (( :٢٩٨ ص
  .))احملكمة
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يطلقوا على القمع يصب فيه  :انگإملح
السوائل لنقلها من وعاء إىل آخر، من اِملحَقن 

  .حقن: انظر .آلة احلقن): العربية(

  .نيگاحملا: ومجعوه على
  

اَجلْدب، انقطاع املطر يف : عربية :اَملْحل
  .حينه

  .فالحة الوحل َمْحل]: من أمثاهلم [ 
  

  .مكان احللول، املكان مطلقًا: عربية :اَملَحّل
  .احملاّل: واجلمع

  .حمل وحملسز: واستمدت التركية
  

حمّالت : يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 
  .احملاّل: فجمعهأوروزدي باك، ومفرده حمّل ال حمّلة، 

الدّكان أو : رايه عاحملّل، يريدون: يقولون
  .املخزن

: فالن متل ذكر النحل]: من تشبيهام [ 
  ).يظنون أم يسجعون(بياكل العسل وبضّيق احملّل 

  
  .حمّل الضيق بسع ألف زديق]: من أمثاهلم [ 
  

شجر من فصيلة الكرز ذو : عربية :اَملحَلب
  .رائحة طيبة يف اخلبز، ال سيما كعك العيد

ويتخذون من غصونه العصّي وعليها حلاؤه 
  .إشارة أا منه

  .MAHALEBوأصله من إيران وا مسى 
  .َمحلبَا: َحملبٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
ماهالب، أو إدريس آغاجي، : ويف التركية

  .إدريسشجرة النيب  :أي
  :اَملحلجة: ةـــــمن العربي :ةاَملحَلۤج

  
  

  .مكان حلج القطن، وهم مسوا ا املكان واآللة
  .احملاِلج، وهم أمالوا: واجلمع
ترمجان ْمحّلف، من احملّلف : يقولون :اْملَحّلف

من حّلفته احملكمة أن يؤدي عمله حسب ): العربية(
  .احلق

ل احلاول، مرت: اَملَحلَّة: من العربية :ةاَملحلّۤ
  .وهم أطلقوها على احلارة

  .احملّالت: واجلمع
  .َمحّلت: واستمدت التركية

: واستمدا الرومانية من التركية، فقالت
MAHALA.  

  .أيضًا MAHALA: ومثلها القرواطية، فقالت
  .MAKHALA: ومثلها البلغارية، فقالت
  .MAHALLÉ: ومثلها األلبانية، فقالت

  
اسم الفاعل : حصرم حملون: يقولون :ناْملٔحْلۤو

  .يف هلجتهم
  .ْتحلَون للمطاوعة: وبنوا منه

  
أطلقوها على القرعة الشتوية  :ةاْملَحلوۤن

الكبرية، ألن مذاقها فيه حالوة، ومنها يعملون 
  .الوة القرعةح

: تفّضل عاحمللي، يريدون: يقولون :إملْحلي
 من مهلبية: الطعام احللو يؤكل بعد وجبة الطعام

  ...وزردة وكرابيج وبقالوة و
تفّضل : وإذا ظهرت مغّبة أمر السيئة قيل

  .عاحمللي
من أعالم ذكورهم تأسيًا بالنيب  :ْمَحمَّد

  .ُمَحّمد
محو أو : واألكراد حيرفونه يف تسميام إىل

  .عمو
  حبياة ْمحمد، وحق ْمحمد،]: من أميام [ 
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يكون ْمحمد بري مين إذا كنت بَكدب، أو يكون 
  .يخصم

  .َبَصالت حممد]: من توريام التندرية [ 
  .دين حممد أشكرا]: من أمثاهلم [ 
متل اللي أسلم الضهر ]: من تشبيهام [ 

ال املسيح بشفع لو وال حممد دِري : ومات العصر
  .فيه

اهللا يساَور دوز : يف األعراس]: ويهزجون [ 
دوز جيه، صلّوا على حممد الزين الزين مكحول 

  .ادينا اهللا عليهالعني واليع
يف هلجة حي املغاير يف حلب تقول األم 

قرتع طربوَشك نّفض : وصلنا البلد! ْمحّماد: البنها
  .صرمايتك، صّلح هندامك

  .انظرها .وقرى معرمتصرين يتهيبون دخوهلا

  
كان : بن عبد اهللا احلليب :ُمحّمد بن حرب

أديبًا وشاعرًا وحنويًا، له أرجوزة يف خمارج احلروف، 
  .ه ٥٨٠ مات سنة

من قضاة حلب، مات  :ُمحّمد بن ُمحّمد
  .ه ١١٠٤ سنة

 ٢ج  :قال الغّزي يف النهر :كحارة ْمحّمد بۤي

ة، حملها خارج باب اشۤروتعرف أيضًا بالتۤك(( :٣٥٠ ص
): تسمية احلي مبحمد بيكقيل يف سبب . ())النريب

اثنان من أسرة املكانسي يف هذا احلي تزوجا حفيديت 
  .حممد بيك بن قانصوه الغوري، فسمي احلي به

  
أطلقوها على الصفحة الذهبية  :ةاْملحّمديّۤ

تعّلق على كتف الطفل األمين تكون يئة الكمثرى 
وعلى  ))ماشاء اهللا وكان((حمفور على أحد وجهيها 

  .))ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا((: الثاين
: ج ْمحّمر، يريدونالعشا جۤي: يقولون :احملمَّر

  .املقلي بالسمن حىت يكون أمحر
  

الكعك  :أطلقوها على الطعام التايل :اْملحّمرة
أو اخلبز املقّمر جيرش مع الفالفلة احلمرا واجلوز، مث 
ميزج هذا املدقوق بدبس الرّمان والزيت وينثر على 

  .ا الصنوبرسطحه
: الدّقة، كما يسموا: ومحاه تسمي احملمرة

  .الدّبابة
  .وتعّد احملّمرة كالسلطة من املقّبالت

وأغلب سفرات اإلسالم يكون فيها احملّمرة 
  .لدى العشاء

اسم سوق بعد خان الّنّحاسني  :اَملحَمص
كان يباع فيه الّنب احملّمص، اختري موقعه من قرب 

  .خانات األجانب
  .ليس له هذا االختصاصواليوم 

  .انظر قاموس الصناعات الشامية
  .ّمحص: وانظر

  
أطلقوها على وعاء حتميصه  :َمحَمصة الّنب

  .األسطواين يدّور باليد فوق النار
  .واليوم قّدمت أوروبا حمامص كهربائية رائعة

اجلمل حيمل النساء، ويكون : عربية :اَملحَمل
  .قويًا

  .احملاِمل، وهم أمالوا: واجلمع
  .لفالن َجَمل احملاۤم]: من استعارام [ 
  

اهلودج، ويف : اَملحَمل: من العربية :اَملحَمل
اجلمل الذي حيمل كسوة الكعبة : اصطالح احلج

أمري : تتقدمه املوسيقا النحاسية مث احململ مث الباشا
احلج راكبًا حصانه، مث قسم من فيلق اجليش، مث 

  .احلجاج مث قسم آخر من الفيلق
  .احملاِمل، وهم أمالوا: عواجلم

  .اَملحمل: انظر املوسوعة امليسرة

  :*حمامل ٣ وكانت تسري إىل الكعبة
_________________  

  .سريى القارئ أا أربة حوامل_ *
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كان يرسل من بغداد : احململ العّباسي -ً ١
 مرصعًا بالذهب واللؤلؤ والياقوت مما تبلغ قيمته

دينارًا ذهبيًا، وانقطع إرساله يف القرن التاسع  ١٢٥٠
  .اهلجري

 ٩٦٣بإرساله سنة  ىءاحململ اليمين، بد -ً ٢
  .ه١٠٤٩ واستمّر حىت سنةه 

  .وكان الغرض منه اتقاء احلجاج تعّديات البدو
احململ الشامي، بدأ بإرساله السلطان  -ً ٣

، واستمّر حىت بداية احلرب ه ٩٢٣سليم سنة 
  .الكربى

احململ املصري، بدأ بإرساله شجرة الدر  -ً ٤
خلالف بني  ١٩٢٥ وأوقف سنةه  ٦٤٨سنة 

  .احلجاز ومصر، مث أعيد إرساله
  .اسم املفعول من محد: عربية :اَملحمود

  .انظرها

  .احملموَده، وهم أمالوا: واملؤنث
  .حممود: ومسوا ذكورهم

  .معمٓو: واألكراد حرفوه إىل
  :والديهزج األ]: من أهازجيهم [ 

  .ةمحوده صرم الدوۤد  
  

بنوا اسم املفعول من محق العربية  :اَملحموق
  .مبعىن غضب

إميت ماشفتا حمموقة، : مرتٓو متلٓو: يقولون
  .وِلي عليها وعلى جوزا ّحما

اصطالح : احملميَّة: من العربية :ةاَملحميّۤ
  .البلد اليت حتميها دولة أو أكثر: سياسي حديث مبعىن

  .احملمّيات: واجلمع
  

عزراهني ياخدٓو، : ونـولـيق :شاْملَحْنۤت
الع متل ـاحملْنتش اللي ط ّچشلون قبل يتجوز هالو

  :نتش، يريدونـنت أحـة، لكن البحنتۤشـأمّو امل
  

بنوها اسم فاعل من : أقرب إىل شكل ولون احلنش
  .انظرها .حنتش

  .اْملحنفش: ومحاة تقول يف احملنتش
هاملرا َمْحَنكا رخو، : يقولون :اَملْحَنك

كالمها البشع الذي خيرج من حنكها، : يريدون
  .انظرها .بنوها من اَحلَنك

فالن ْمحّنك، يكان ليش : يقولون :اْملَحنَّك
عضت عليه : حنكته التجارب: ما بقع كتري، عربية
  .حبنكها وبلته وبالها

فالن ْمحّنك بإجر ]: من كمام [ 
يء اللسان، دأبه الشتم كأن جحش، يريدون أنه بذ

  .يف حنكه رجل محار يرفس ا
ماميتحن به : اِملحَنة: من العربية :ةإملْحۤن

  .اإلنسان من بلّية
  .اِملَحن واِملحنات، وهم رّدوا: واجلمع

: ِمحنت، ِمحنتَزَده: واستمدا التركية
 املبتلى،: بيت احلزن، وِمحنتگش: وِمحنتگَده اُملبتلى،

  .ّدراملغموم، املك
ونرى أن وضع األتراك كلمة االمتحان 

  .للفحص غري فنّية
  

أطلقوها على اللنب ميزج  :ي دقنواْملَحنِّ
بالدبس، مسي هكذا ألنه إذا سال على الدقن صبغها 

  .مؤقتًا بلون احلّناء
  .احمللِّي دقنو: وقد حيرفونه إىل

، على أن انظرهامصدر حما، : عربية :اَملُحو
  .ميحيمضارع حما عندهم 
  .اَملحَوة، وهم أمالوا: واسم املرة

وَمحوة، جتيه ]: من دعائهم على فالن [ 
  .َمحوة

: من مفردات الثاقفني، من العربية :إملْحَور
  .النقطة اليت يدور عليها اخلط
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  .احملاِور، وهم أمالوا: واجلمع
  .حمَور الدائرة: يقولون
اسم الفاعل من حورق يف  :قاْملحٓوۤر

  .هلجتهم
  .هاانظر

  .اْملحورقني: واجلمع
  .اْملحوْرقة: واملؤنث
  .اْملحورقات: واجلمع
  .أرض شجر اَلحْور: عربية :اَملْحٔؤرة
  .اَملحورات: واجلمع

  
حج َملزمدان غلب : يقولون :اَملْحَوْلددان

من الزم املطالبة حبقه أو : حج َمحَولدان، يريدون
  .برغائبه ناهلا أخريًا ممن كان مياطله فيها

  .من احملّول تضليًال أو كتمًا ملرادهم بنوها
اصطالح موسيقي عثماين للنغم بني  :راْملحئّ

  .مقامني
اسم الفاعل من أحاط : عربية: اُملحيط

  .أحدق به: بالشيء
  .احمليطات: ومجعوه على
اخلط املنحين ذو : حميط الدائرة: ويف اهلندسة

  .األبعاد املتساوية عن املركز
  .لكبري احملدق باليابسةالبحر ا: ويف اجلغرافية

  .ويسمى األوقيانوس أيضًا
  .األوقيانوسات: ومجعوه على
  .البحار واحمليطات: ٦ص ٢٤ عدد: انظر جملة الكتاب العريب

: فالن حميط بكل هذه األمور: ويقولون
  .الختفى عليه شاْردة وال واردة

اإلنسان ابن حميطه ]: من تعابريهم احلديثة [ 
  .الذي عاش فيه
من أمساء ذكور الريف واألحياء  :يِميدْمۤح

  .تصغري حممود عندهم: املتطرفة
  .انظرها .اختصار حميي الدين عندهم :ٕمْحٓيو

  .قرب حارة اْملحّب :حارة ٕمحيٓو
من : ُمحيي الدين: من العربية :ٕمحيي الدين

  .أمساء ذكورهم
  .ٕمحيٓو :وخيتصرونه إىل

ما يعرف ِنقي العظم، : اُملّخ: من العربية :إملّخ
  .عند العامة بالنخاع، ورمبا مسوا الدماغ ُمّخًا

األرمنية نقلوها من  ))ظوظ((ومثلها قالوا يف 
  .ِنقي العظم إىل الدماغ

  .اِملخاخ، وهم سّكنوا: واجلمع
ُموَحا : ُموحٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).باحلاء املهملة فيهما(
  .مخ: اريتگويف ملحمات أو

  .آخ على أكلة ْمخاخ :ويقول البَطري
أنه عنيد : فالن مخ، يريدون: ويقولون

 ))مخ((ومتصلب ومتشبث بسيئ العادات، وعندنا أن 
  .املسمار استعملت جمازًا: هنا من مخ التركية مبعىن

  .يا طّخٓو يا اكسور ّخمٓو]: من كمام [ 
: فالن من أهل املعادي]: من كنايام [ 

حارة املعادي يكسرون  يريدون أن أهل(شّراقني املخ 
مججمة اجلمل الذبيح ويشرقون ّخمه وهو نيئ 

  .*)شرقًا
استعملوها مبعىن إعطاء املرأة  :هاَملخارۤج

الوارثة زوجها مبلغًا عوضًا عن مهمرها املؤخر 
  .يرضوا به لتتنازل عن حقها

وتكثر املخارجة هذه عند البدو والريفيني 
  .واألكراد والتركمان

  
 .اسم املكان من خاض: بيةعر :اَملخأضة

  .انظرها

____________  
  :قال الشاعرمفاخرا_ *

  واليسرق الكلب السروق نعالنا  
  وال ننتقي املخ الذي يف اجلماجم           
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اَملخاضات واَملخاِوض، وهم قالومها : واجلمع
  .بإمالة الثاين

ما يسيل من : اُملخاط: من العربية :اْملخاط
  .خمط: انظر .األنف

مصدر : اُملخاطرة: من العربية :اْملخاطرة
  .انظرها. خاطر

  .MOHATRA: واستمدا اإلسبانية، فقالت
  .ُمخاطرت: واستمدا التركية والفارسية فقالتا      

  
: اُملخاِلف: ف، من العربيةۤلأو اْملخۤا :فاْملَخاۤل

  .انظرها .فاسم الفاعل من خاَل

  .لفنياْملَخالفني واْملخۤا: ومجعوها على
ف، أطلقوها على غري ۤلأو اْملخۤا :فاْملَخاۤل

  .السّني من اإلسالم
  .لفنياْملَخالفني أو املخۤا: ومجعوها على

اسم اآللة من : اِملخباط: من العربية :إملخٔباط
  .انظرها .خبط

وبه مسوا ِمَدّقة القّصار، ومدّقة الغسيل، 
  .ومدّقة أغصان الشجر املثمرة ليسقط مثرها

  .املخابيط: واجلمع
: اِملحضاج: ويرادف املخباط يف العربية

  .خشبة يضرب ا الثوب إذا ُغِسل
اسم مكان من : اَملخبأ: من العربية :ةۤيإملخبۤا

  .انظرها .خبأ

  .املخبايات واَملخايب: ومجعوها على
  

هالشي منظرٓو غري خمربٓو، : يقولون :اَملْخٔبر
  .انظرها .مصدر خرب: عربية

من مفردات الثاقفني، أطلقوه من خرب  :اَملْخٔبر
على مكان خرب املسائل الكيماوية وحنوها ) العربية(

  .من العلوم الطبيعية
  .اَملخابر: ومجعوه على

  

باجنان مقلي ْمخّبص : يقولون :اْملخبّٔص
ُكِمرت فسخاُته بعد قليها، وغالبًا مع : يريدون

  .خيبص مث البندورة،
  .وقد يسمون اْملتّبل باملخّبص

  
اسم املفعول من : اُملخّبل: من العربية :اْملخبَّل

  .انظرها .خّبل

  .اسم املفعول من َخَبل: عربية :اَملخبول
  .انظرها

اسم املفعول من : اُملختار: من العربية: إملختار
  .انظرها .اختار

  
خمتار : من العربية، اصطالح عثماين: إملختار
 - انظرها  - اختاراسم مفعول من : الضيعةاحلارة وخمتار 

  .ملن اختري ليمثل حارته أو قريته
  .اَملخاتري: ومجعوه على

  .ووضعت التركية خمتارلق على املختارية
  

اسم املكان من : من مفردات الثاقفني :إملخَتٔبر
، وضعها العثمانيون كاملخرب ملكان انظرهااخترب، 

  .حبوث العلوم الطبيعية
  .املختربات: ومجعوها على

  
اسم ): العربية(حتريف اُملغتسل  :لإملختَس

  .املكان من اغتسل
وهم أطلقوه على الدكة اخلشبية يغسل عليها 

  .املوتى
  .املختسالت: ومجعوه على

! ياحواجبو: قال لو]: من كمام [ 
  .انبعاملختسل ْب: قال لو! ياعيونو

الزم حنط شقفة خبزة يف ]: من اعتقادهم [ 
جيي املّيت يف الليل  كل قرنة من قراين املختسل متا

  .ويعّض أهلو
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مادة إذا ّمشها : اُملخّدر: من العربية :راْملخدّۤ
  .احليوان أو اإلنسان أو حقن ا أفقدته احلس

  .ًاويستعمل املخّدر ُكلّيًا وموضعي
ويتخذ من األفيون أو املورفني أو احلشيش أو 

  .الكوكائني
  .وال يستعمل املخّدر إال لدى احلاجة ألنه ضار

نذ القريب منحت الواليات املتحدة تركية م
  .مبلغًا على أن تلغي زراعة األفيون

املرأة : من مفردات الثاقفني، عربية :اُملخدَّرة
ِستر ُيمّد للجارية يف : اليت لزمت خدرها، واِخلدر

  .ناحية البيت
  .اُملخدَّرات: واجلمع
بتثليث : من مفردات الثاقفني، عربية :اَملخَدع

  .الصغري يف البيت الكبري البيت: امليم
  .اَملخادع، وهم أمالوا: واجلمع
اسم اآللة من : اِملخدَّة: من العربية :ةاْملخدّۤ

ماجيعل عليه اخلّد لدى االضطجاع أو املنام، : اخلّد
واستعملوها أيضًا يف ما أشبهها شكًال مما يستند عليه 

  .أو جيلس عليه
  .وهم سّكنوا ميمها. اِملخّدات: واجلمع

  .الوسادة: ادف املخّدةوير
تٓا، ويف وْسُدَسْديٓا وۤيۤي: ويف السريانية

  .َسْدَيا ويْسُدوَتاۤي: الكلدانية
ومسوا احلشّية املدّورة يفرش عليها رقيق 
العجني ليدخل التنور مسوها اْملخّدة أو اَمللزقة، 

  .الكارة: وعربيها
  .وهناك خمّدة الكّوا يدخلها حتت الكم

واستمدت اإلسبانية من العربية املخدة، 
  .ALMAHADAأو  ALMHADA: فقالت

  .ALMOFADA: واستمدا الربتغالية، فقالت
: يريدون(يا فسفسة املخّدة ]: من مسبام [ 

  ).املفسدة بني الزوجني

بّدي أحّط راسي عفرد ]: من كنايام [ 
  .ما أحلى مجع خّدين على ْمخّدة. ْمخّدة

املِلك دار الَبّر والبحر مالقى ]: من أمثاهلم [ 
  ).يريدون متكأ من الفخذ(لو خمّدة من حلم 

يلقبون القرع احملشي ]: من استعارام [ 
  .مبخّدات البطن

اللي حبّط حتت خمدتو ]: من اعتقادهم [ 
  .سكّينة مابعود بشوف منامات مزعجة

  
يف حمراب جامع الصاحلني  :ة إبراهيمْمخدّۤ

  .أنه كان خمّدة إبراهيم اخلليل: حجر ناتئ يعتقدون
  .وبقرا َقَدم إبراهيم

  .اسم املفعول من خدم: عربية :املخدوم
وكانوا يطلقونه لقب احترام لذوي الشان 

  .والسلطة
خمدومك مستعّد : وخيطئون التعبري إذ يقولون

يظنون أن لتنفيذ أمرك، يريدون أنفسهم أو ولدهم، 
  .املخدوم مبعىن اخلادم

وقع يف وْرطة مالو مّنا : يقولون :اَملخٔرج
  .مصدر خرج أو اسم مكان منه: خمرج، عربية

  .خّرج: انظر

  
اصطالح حديث يف املسرح  :جإملخۤر

نما ملن يسّير ترتيب املناظر وحركات املمثلني يوالس
  .حسب الفن

  .خَرج :انظر. اُملخِرجني: ومجعوه على
  
اسم املفعول : اُملخرَّج: من العربية :خرَّجاْمل

  .عّلمته ودّربته: من خّرجت الولَد يف األدب
  .اُملخّرجني، وهم سّكنوا ميمه: واجلمع
  .اُملخّرجة، وهم سّكنوا ميمه: واملؤنث
  .اُملخّرجات، وهم سّكنوا ميمه: واجلمع
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  .خمّرج السوربون وخّرجيها: وقالوا
َبكَرة : املتعلموقالوا جمازًا يف غري ختريج 

: ْمخّرجة ودوالب ْمخّرج وماكينة ْمخّرجة، يريدون
  .استعملت حىت صارت حركتها طبيعية

  .خّرج: انظر

كّبود ْمخّرج، يريدون أنه : يقولون :جاْملخرّٔ
  .انظرها .مزّين باخلْرج

اسم اآللة من : اِملخرز: من العربية :اَملخرز
  .انظرها .خرز

وا، ولدى إضافته املخاِرز، وهم أمال: واجلمع
َمخاْرزي، َمخارزنا، : إىل ضمري يصرف كما يلي

زكن، َمخارزو، َمخاْرزا، َمخاۤر َمخاْرۤزك، َمخاْرَزك،
  .َمخارزن

  .وخمرز يف عينو]: من دعائهم على فالن [ 
منو أنت؟ أنته خمرز ]: من حتقريهم [ 

  ).تسطو على احلقري فقط: يريدون(اسكيفايت بس 
أبوك َمخارزو ! يا خّيو]: من استعارام [ 

دهاء : يريدون(ضربو َمخرز عثمانلي . رفيعة
  ).السلطان عبد احلميد

  .العني ما بتقاوم خمرز]: من أمثاهلم [ 
اسم مكان خرط اخلشب، : عربية :اَملخٔرٔطة

  .خرط: انظر .وهم استعملوها أيضًا لآللة

  .اَملخاِرط، وهم أمالوا: واجلمع
  ).املهملة باحلاء(َمحرطة : ويف العربية

يلة گوكانوا خيرطون اجلزر وقلوب األر
سها وسواقطها وغريها بالقوس واملدقب وورؤ

الطويل، واليوم جاء املثقب الكهربائي، كما جاء له 
  .ماكينة خلرط اخلشب واحلديد وغريمها

: من مفردات الثاقفني، عربية :اَملخروط
الشكل الذي قاعدته دائرة ذات : اصطالح هندسي

ثلة عن مركزها ويرتفع مستدقًا حىت ينتهى أبعاد مما
  .خمروطي الشكل: يقولون. إىل نقطة

  

  .انظرهااسم املكان من خزن، : عربية :اَملخَزن
وهم استعملوها للمحل التجاري الكبري، ومىت 

  .كربت الدكان صارت خمزنًا
  .اَملخازن، وهم أمالوا: واجلمع

  .انظرها .وقد حيّرفون املخزن إىل اَملغزن

  .املخزجني: ون صاحب املخزنويسم
  .املخزجنّية: ومجعوه على

واستمدت الفرنسية املخزن من العربية، 
  .MAGASIN: فقالت

  .MAGAZIN: ومثلها الروسية، فقالت
  .MAGAZIN: ومثلها ارية، فقالت
  .خمزن وخمزجني: ومثلها التركية، فقالت

: ومن التركية استمدت اليونانية، فقالت
MAGHAZI.  

خمزن حنطة وخمزن صوف وخمزن  :وقالوا
  ...خرضاوات وخمزن 

خمزن موز للغرفة احلارة خيزن فيها : وقالوا
  .لينضج، ومثلها خمزن سفرجل

إن ضاعت األمانات اعميل ]: من أمثاهلم [ 
  ).أو جيَبك(خمزنك عّبك ) أو اجعال(

  ]:من أغانيهم [ 
  جكشفت على صدرها وقالت تعا ْتفرَّ

  انفتح وبضاعة فرجنّيهخمزن جديد             
  .أطلقوه على اْملتّبل ال طحينة فيه :اْملَخْشٔخش

  .مسوه بصوت دّقه
  .استوى اْملخشخش]: من كمام [ 
  

اسم املفعول من خّصه : عربية :اَملخصوص
  .اختاره: أفرده به، الشيَء لنفسه: بكذا

التركية والفارسية  ))خمصوص((واستمدت 
  .واألوردية

  .MAKCOUS: واستمدا اليونانية، فقالت
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خمصوص عدَّى وما سّلم، بريد : يقولون
  .قصدًا وعمدًا: يقول أّنو زعالن، يريدون

  .أخرج سائل أنفه منه: عربية :َمٔخط
  

إيَدي يف العجني، ّخمطي : تقول املرأة :َمّخط
  .أنزيل خماطه وامسحيه: تريد! يل ابين ياعّيوش

  .ْتمّخط: ومطاوعه عندهم
  .أجت القّشة وّخمطنا راسا: وقالوا
  .ّخمطنا السراج تيشعل مليح: وقالوا
الطري الباميلي اللي عندو ّخمط، : وقالوا

  .ابتلي مبرض املخاط: يريدون
وصرت ! كربت يا أنِفي]: من كمام [ 

  .ْتمّخط
هاملرا داميًا خمّططة : يقولون :اْملٔخّطط

  .ظرهاان .وْمكّحلة ومبودرة، بنوها من اخلطاط

كل : من مفردات الثاقفني، يقولون :اْملخّطط
الوزارات بتمشي على خمّططات مقررة، وضعوها 

  .حديثًا مبعىن خط السري
  .اْملخططات: ومجعوه على

  .٢١٢ ص: انظر كتاب حمافظة حلب

  
  .اسم املرة من خمط: عربية :اَملْخٔطة
  .اَملَخطات، وهم سّكنوا: واجلمع
  .شّراق خمطتو: يقولون

  .كل من خمطتو عتّمو حلوة]: أمثاهلم  من[ 
  

أخوك من أّمك متل ]: من تشبيهام [ 
  .املخطة على كّمك

أشِّي هي اللي الفقري بكّبا ]: من ألغازهم [ 
  ).املخطة: (ني خببّيا؟گوالزن

اليومة لون املريض : يقولون :اَملْخطوف
النقص، : خمطوف، والبامة محضا خمطوف، يريدون

  .سلب: استعاروها من خطف مبعىن

وضعت حديثًا للبناء احلكومي خيفر  :اَملْخٔفر
حيرس فيه رجال األمن أو غريهم الناس، أو : فيه، أي

  .يراقبون سري مقررات احلكومة
  .املخاِفر، وهم أمالوا: واجلمع

مافر، ومنه يعلم : ))راري الالمعاتالد((ويف 
  .أن التركية استمدته

  
العادة اليوم خمفوق ومانك : يقولون :املخفوق

اسم املفعول : هادي، يريدون أنه مضطرب، عربية
  .انظرها .من خفق

  
أطلقوها على أكلتهم  :احلٓمص املخفوق

احلّمص املسلوق ُيغَلى شديدًا ّمث يرتع : الشائعة
حيرك بقضيب خاص به حىت غشاؤه مث خيفق، أي 

يصري كالعجني، مث يضاف إليه احلمض ويذّرى على 
  .سطحه البقدونس ومدقوق الكّمون والفالفلة احلمرا

  .وقد ميزجونه لدى خفقه بالطحينة
ويؤدم باخلبز، وقد يرافقه البصل أو البندورة 

  .أو الفالفلة اخلضرا
واليوم ال خيفقونه، إمنا تدوسه ماكينة الكّبة 

  .شرته معًاهو وق
  
اُملخل عن : من العربية املوّلدة :ْخلإمل
تلفظ ( موكال: موكٓال، ويف الكلدانية: ةالسرياني

قضيب : MOKHLOS: عن اليونانية) كافهما خاء
حديدي ذو رأس مفلطح حترك به األثقال وتزحيها 

  .عن مكاا أو تقلعها أو دم األبنية
: األخمال واُملخول، وهم قالوا: واجلمع

  .اْملخولة
العصا الضخمة من : الَعَتَلة: وعريب املخل

  .احلديد يهدم ا
كيس علف : اِملخالة: من العربية :ةۤياملٕخۤال

  .الدواب يعّلق يف أعناقها
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  .املخاليات: اَملخايل، وهم قالوا: واجلمع
ماْكَال : َماْكٓال، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).تلفظ كافهما خاء(
ي لنا أن أصلها من األكل، وال والسريانية جتّل

: صحة لذهاب القدامى من أا مسيت خلالئها أي
  .لفراغها

عشب : كما ال صحة لذهام أا من اَخلَلى
  .الدواب، إذ اخلَلى هذا عندنا من األكل ال العكس

  
أبو كشكول ما حبب أبو ]: من كمام [ 

  .خمالية
: مالو من إيدي خملص: يقولون :اَملخٔلص

  .اسم املكان من خلص: يةعرب
  .حج خملص: انظرها وانظر

  
اسم الفاعل : اُملخِلص: من العربية :لصإملۤخ
  .انظرها .من أخلص

  .املخلصني: ومجعوها على
  .املخْلصة: واملؤنث
  .املخْلصات: واجلمع
ُمخِلص وُمخلصانه : دت التركيةواستم

  ).بإخالص(:
ُمخِلص، وهم جاروهم : ومسوا ذكورهم

  .خملص: وقالوا
له : عبد اهللا بن حممد العنتايب احلليب :املخِلص

  .ه١٣٦٧ مؤلفات، مات سنة
َلّقب به : اُملخلِّص: من العربية :اْملَخّلص

  .النصارى يسوع املسيح
اْملخّلص مابنوبو غري : يقولون :صاْملَخلّۤ

: اُملخّلص: شقشقة تيابو وأكل اللطمات، من العربية
  .انظرها .اسم الفاعل من خّلص

  هالطري: الح احلماماتيةـمن اصط :فإملخۤل

مانبت له : خِلف من الطريامل: خملف، من العربية
  .ريش بعد ريشه األول

  .انظر دائرة املعارف اإلسالمية :املخّلفات النبوّية
  .وانظر كتاب املخلفات النبوية ألمحد تيمور باشا

  
صاغوا اْملخّلل اسم مفعول من اخلّل،  :اْملَخّلل

  .اخلضار اليت كبست باخلّل أو بروح اخلّل: يريدون
وقد يكبسول بامللح ويصربون عليها إىل أن 

  .حتمض مبفعول جرثوم التخّمر
خمّلل اللفت والشوندر : وأهم خمّلالم

والفرجني األخضر واخليار والقّتا والعّجور والفالفلة 
  .الباجنانواخلّس وامللفوف و

واستمدوا من غريهم كبس الفاصولية اخلضرا 
  .واجلزر والقرنبيط والبصل والتوم

  .املخّلاليت: ومسوا صانعه وبائعه
  .املخّلالتية: ومجعوه على

  .وبيت املخّلاليت يف حلب
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

  .٨٧ ص ٢٩ وس ١٩٨ و ١٢٢ ص ١٤ ص: وانظر املقتطف

  
صعي فالنه : تقول النساء]: من كمام [ 
بلون مرق خمّلل : خمّللي، يريدون لكن أمحر وّچا أمحر

  .اللفت
 :أطلقوها على طعامهم التايل :اَملخلؤطة

مدقوق العدس ينّسف لتطري قشرته مث يطبخ، حىت إذا 
قارب النضوج طّبوا فوقه الرز والبصل اليابس مث 

ّت صبوا عليه مقلي اللحم، مث يرش عليه الكّمون، يَف
  .فيها اخلبز اليابس، وتؤكل شتاء وجبانبها الفجل

  
العندو ار برّش عاملخلوطة ]: من أمثاهلم [ 

أجا ). ألن البهار أغلى على أن الكّمون أفكه هلا(
جاء مجعها (الشتا ولبس الشراطيط وأكل املخاليط 
  ).هذا للتسجيع، وإال فجمعها املخلوطات
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خلق، اسم املفعول من : عربية :اَملخلوق
  .، وهم استعملوها ملعىن اإلنسان الوديعانظرها

على أن مجعه يفقد معىن (املخاليق : واجلمع
  ).وداعة املفرد

واهللا جارنا هاملخلوق آدمي، واهللا : ويقولون
  .ماانسمع لو صوت، واملخلوقة مرتو هيك

اهللا اليفضج خملوق، يريدون إنسانًا : ويقولون
  .مستورًا

سة خممخت، كّبا، هاجلب: يقولون :َمْخَمخ
مبعىن ) العربية بفتح امليم(وبنوا على فعفع من اَملّخ 

  .اللّين
: اسم املكان من مخر العجَني: عربية :اَملخَمر

جعل فيه اخلمري، وهم استعملوه للحوض اخلشيب 
  .يعجن فيه الفّران
  .املخاِمر، وهم أمالوا: واجلمع

  .وتزّود كثري من أفراننا اليوم بعّجانات آلية
اصطالح هندسي للسطح ذي  :اْملَخّمس
  .األضالع اخلمسة
كانت آخر العهد العثماين تطلق  :ةاْملَخّمۤس

  .على النقد الذهيب الكبري يعدل مخس لريات ذهبية
: مبعىن - انظرها  -ك شَبْرۤلۤب: ومساها األتراك

  .احتاد اخلمسة
وكانت من حلي النساء يثبنت يف حافتها 

يبانة ويعّلقنها يف رقان حلقة ذهبية وينظمنها يف ر
  .واحدة أو اثنتان أو ثالثة

أما اليوم فيطلقون املخّمسة على النقد الورقي 
املعّشرة : السوري يعدل مخس لريات، كما يقولون

  .يف ذات العشرة
نسيج حريري : اُملخمل: من العربية :إملخَمل

  .ذو َخَمل، أي َزَغب
  .املخاِمل، وهم أمالوا: واجلمع

  .))الذخائر والُتَحف((يف  وجاء ذكره
  

  .انظرها .اسم الفاعل من ّمخن :ناْملخمّۤ

  .املخمنني: ومجعوه على
الرجل يشبه : اُملخّنث: من العربية :اْملخّنث

  .النساء
أصله من طويت الثوب ((: عن ابن األعرايب

  .))على كسوره: على أخناثه، أي
موخنات  :واستمدت املخّنث التركية، فقالت

  .- ))الدراري الالمعات((كما يف -
  .ويف الفقه اإلسالمي باب ألحكام املخّنث

  
القالدة تتحلى : من العربية اِملخنقة :اَملخْنٔقة

  .ا املرأة يف عنقها
املخاِنق واِملخنقات، وهم أمالوا يف : واجلمع

  .األول، ورّدوا يف الثاين
  .))الذخائر والُتَحف((وورد ذكر اِملخنقة يف 

  
دبو، يريدون گَمخولين ب: يقولون :َمْخَول

: ))َخَول((بنوا على َمفَعل من : جعلين أضّل يف رأيي
  .انظرها. يف هلجتهم

  .ْتمخول للمطاوعة: وبنوا منه
من مفردات البدو، أطلقوه على  :اْملخٓوَمس

  .بيت الشعر يكون من مخسة أعمدة
من مفردات علم التشريح، وضعت  :خاْملخۤي

  .خ بتصغريهحديثًا جلانب من املخ
  .واملخيم مركز التوازن اجلسمي

اسم املفعول من : اُملخّير: من العربية :اْملخئّر
  .انظرها .خّير

  .اإلنسان ْمسّير مو ْمخّير]: من حكمهم [ 
  

  .اسم املفعول من أخاف: عربية :اُملخيف
  .انظرها

  اقفني، منـــفردات الثـمن م :ةاُملَخيۤل
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احلسّية الباطنية متثل األشياء يف القوة : اُملخيِّلة: العربية
  .الذهن

  .اُملخْيالت: اُملخّيالت، وهم قالوا: واجلمع
  .انظرها .اسم املكان من خّيم: عربية :اُملَخّيم

  .اُملخّيمات: واجلمع
  .ُمخّيم الكّشاف: يقولون
  .من طار عقله فزعًا: عربية :اَملخبول
  .مجعا التصحيح: واجلمع

  
: عمَره بسطه، اُهللا: مّد الشيَء: عربية :َمّد

طّوله، : زاد ماؤه، اَحلرَف: أطاله، مّد النهُر أو البحُر
نصرهم : أعانه، اجلنَد: َمَضى، مّده: مّد يف السري

  .أعطاه: ارتفع، فالنًا مبال: جبماعة غريهم، النهاُر
  .امنّد: امتّد، وهم قالوا أيضًا: ومطاوعه

  .َمّدة اإليد ذّل: قولونمرة اَملّد، ي: واَملدَّة
هاألراضي على مّد البصر ملك : يقولون

  .البيك
يَنك غنمٓو عم بتسرح وعلى مّد ۤع: ويقولون

فّيا، وكان الزم حيسن للفقرا واتاجني، لكن بياخد 
  .مّنن

مّد إيدو، مّد راسو، مّد عينو، مّد : يقولون
  .لسانو، مّد إجرو
اج مّدوا البساط واحلصري والسّد: ويقولون

واليانات، ومّدوا القيس ومدوا السفرة ومّدوا 
  .السماط

  
  .الكبري والدارس عقلو مبّد: ويقولون
  ).سر(: مّد عالربودة : ويقولون
َمّد بيتو مّد ملوكي، وبيت اَملّدة أو : ويقولون

  .الصمدة ادخلو وشوف
ك على قّد ـمّد إجري]: من حكمهم [ 

  ال ْتمّد). ويت أيضًاـوهو من أمثال الك(ك ـحلاف
  

البمّد إيدو للبوس مبّدا . بغْرقك معو للفرقان إيَدك
  .للقطع

: يريدون(السماط ممدود ]: من استعارام [ 
  ).األمر ميّسر
رّكبنا ورانا أعرج الٕعرج ]: من كمام [ 

إن عجبك عّد وإن ماعجبك . قام َمّد إيدو عإخلرج
 .قام السلطان حيِدي خيلو مّدت اخلنفسة إجرا. مّد

  .البياكل العِصي مو متل البعّدا: مّدا قال لو: قال لو
 :من عزائم من يتوّلى السحر عزمية التفرقة
  .سّد املسدود وحبر املمدود وخامت سليمان بن داود

البمّد راسو عاجلّب ]: من اعتقادهم [ 
  .بسحبو شيخ اجلب
يف هلجة حلب أحرف املّد هي  :أحرف اَملّد

األلف والواو والياء، وزادوا عليها : العربية السائدة
  .انظرمها .اإلمالة والواو بني بني

الفتحة والضّمة : وأنصاف املّد عندهم
  .والكسرة والرّدة

وفيها أحرف املد وأنصافها  ))األندلس((انظر دائرة املعارف اإلسالمية يف 
  .يف األندلس

  
  .الغاية واملنَتهى: بيةعر :اَملَدى

على مدى الزمان، مدى احلياة، : يقولون
  .مدى العمر

  .الكثري املدح: عربية :اَملّداح
  .َمّداح نفسو مامّنو خري]: من أمثاهلم [ 
  .بسّلم عليك مّداح نفسو]: من كمام [ 

  .أطلقوه على احلصرية املستطيلة :اَملّداد
  .املّدادات: ومجعوه على

من مفردات الريف، أطلقوها على  :ةاَملّداۤد
ضرب من األعشاب الربيعية الربية يطبخوا مع 

  * .انظرها .أصناف احلّواش

__________________  
  .كما أطلقوها على نبتة تزيينية بيتية_ *
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ما يدور عليه، : مدار الشيء: عربية :اَملدار
  .ما جيِري عليه: مدار األمر

  .دور مدار القلعة: يقولون
  .مدار حياتو هالوظيفة: ويقولون

  .استعملوها يف املطحنة تديرها الداّبة :اَملدار
  .املدارات: ومجعوه على
  .اَملَدرايت: ومسوا صاحبه

  .ومجعوه على اَملَدراتّية
ويف عهدنا دخلت حلب ماكينة الطحن تدار 

  .بالبخار
قلبو : متل بغل املدار]: من تشبيهام [ 

  .تعبان وبيضاتو ْمغّبرة
: يريدون(يا تّفاح املدار ]: من استعارام [ 
  ).روث دابته

  .احلذاء، النعل: عربية :اَملداس
  

: أو اَملداليا، من الفرنسية :اَملدالَية
MÉDAILLE : ا احلكومةقطعة من املعدن تضر

كالنقود تذكارًا ألمر ذي شأن أو تشريفًا ملن قام 
  .مجعيةبعمل جميد أو إشارة إىل مذهب أو شعاَر 

مصدر ناط مبعىن عّلق، ومل : الّنوط: ُوضع هلا
  .تسد

  .املداليات: ومجعوا املدالية على
  .املادام: انظر :املدٔام
  .الغش، اخلداع: اَملداهَنة: من العربية :ةَهۤناُملدا

فخذ من احلديديني يقيم يف  :اَملداهيش
  .أرباض جشر الشغور

وس البسمار مدّبب والدّب: يقولون :باْملَدبَّ
كمان، يريدون أن أحد طرفيه دقيق، مل جند هلا 

  .*أصًال، ولعلها حتريف املذّنب
__________________  

  .الزغب أو الشعر على وجه املرأة: أو لعلها من الدبب_ *

  

  .مكان الذبح: اَملذَبح: من العربية :اَملْدبح
املوضع : املذبح: ويف اصطالح النصرانية

  .القّداسالذي يقيم فيه الكهنة 
  .اَملداِبح، وهم أمالوا: واجلمع

: ْبحٓا، ويف الكلدانيةَمْد: واملدبح يف السريانية
  .َمْدْبَحا

  .ْدبحۤم: ويف العربية
  

: من مفردات الثاقفني، من العربية :نۤةاَملْدَج
  .املكان الذي ترّبى فيه الدواجن: اَملدجَنة

  .املداِجن، وهم أمالوا، واَملدجنات: واجلمع
  

أحسن الثناء : مدحه مْدحًا: عربية :َمَدح
  .عليه، ضد ذّمه

  .امندح للمطاوعة: وبنوا منها
  
ال كان اليوم اللي مبدحوين ]: من كنايام [ 

  ).يوم املوت: يريد(فيه 
  

مسى األتراك به ذكورهم، وهم  :َمْدَحت
  .جاروهم

وضعوها حديثًا بلفظ اَملْدحَلة لآللة : ةاَملْدَحۤل
  .بسريها على األرض فتسويهاالثقيلة تضغط 
  .اَملداِحل، وهم أمالوا: واجلمع

هذا، ومل نَر حنن يف مادة دحل مايناسب هذه 
حفر يف جانبها، وهذا بعيد عما : اآللة إال دحل البئَر

ِمفعلة من دحا : اِملدحاة: يراد، ولعل اخلَري أن نقول
  .بسطها: األرض

  .املداِحل، وهم أمالوا: ومجعوا املدحلة على
  .٦٣ ص: انظر كتاب تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا

  
  .مكان الدخول: اَملدَخل: من العربية: لاَملدۤخ
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  .اَملداِخل، وهم أمالوا: واجلمع
مغاير حلب ما يف حدا بيعرف كل : يقولون

  .مداخال وخمارجا، ومتال قلعة حلب
  .أطلقوها على من يشرب التبغ :ناْملَدخّۤ

  
  .خمرج الدخان: اَملْدخنة: من العربية :ةاَملْدَخۤن
  .اَملداِخن، وهم أمالوا: واجلمع
مدخنة البيت، ومدخنة الصوبا، : يقولون

  ...مداخن املعمل، مدخنة القاطرة والباخرة و
  .الَعْون: عربية :اَملَدد

َمَدَدك ! املدد يارفاعي: ويصيح مشايخ الطرق
  .ياأجاويد املدد! يابدوي

  .والفارسية واألورديةواستمدا التركية 
 بسطه، اُملّدَة: مدَّد الشيَء: عربية :َمدَّد

  .أطاهلا: وغريها
  .َتمّدد، وهم سّكنوا تاءه: ومطاوعه

  .متديد ومتديدات: واستمدت التركية
ن من شان الراديو بعدما مّدد اآلنتۤي: يقولون
  .مّدد الكهربا

  
خشبة ذات : اِملذراة: من العربية :ةۤيإملدرۤا

  .كاألصابع يذرى ا احلّب املدروسأطراف 
  .املداِري: واجلمع

  .هٕمْزۤر: واملذراة يف العربية
: صاية ْمدرَّبة، يريدون: يقولون :اْملَدرَّب

  .ذات دروب
  .انظرها .املقّلمة: ومثلها

فالن مدّرب على شغلو، : يقولون :اْملَدرَّب
  .زاوله بكثرة حىت غدا سليقة له: يريدون

  .اسم الفاعل عندهم من دربس :ساْملَدْرۤب
  .انظرها 

  

احلج عبدو كسب : ويقولون يف لعبة البوكر
  .ودربس، وأهللا ما بَقى يطالع مّنو فيشة

شلون أخد ! يي عليه: يقولون :اْملَدْرَبس
حتريف : القصرية الغليظة: ة، يريدونهاملرا املدربۤس

  .اتمعة): العربية(املكربسة 
فني، وضعها جممع من مفردات الثاق: اَملْدرج

مكان  :AMPHITHÉATREدار العلوم مبصر لكلمة 
من منشآت الرومان  حماط بأدراج فوق بعضها كانت

  .وما ميّثل فيها لإلشراف على األلعاب
  .املداِرج، وهم أمالوا: واجلمع

وأقرب املدارج إىل حلب وأمجلها مدرج 
  .النيب هوري

  .وال نعلم السر يف خلو حلب من مدرج
بنت بلدية حلب مدرج امللعب يف واليوم 

  .أرض الفيض
اسم : من مفردات الثاقفني، عربية: اُملَدّرج

  .انظرها .مفعول أو اسم مكان من دّرج

: أطلقوها على ضرب من احللوى :اْملَدْرَدر
الشمرة تلّبس بالسّكر امللّون وتغدو كرات صغرية، 

الكها : من العربية من دردر الشيخ أو الصيب البسرَة
  .يف فمه

: آغزمسكي أي: ويسمي األتراك املدردر
  .انظرها. مسك الفم، وهم استمدوا هذا االسم أيضًا

عل من اسم الفا: املدرِّس: من العربية: ساْملَدرّۤ
  .انظرها .دّرس

  .مدّرس ومدرسلك: واستمدت التركية
  .وبيت اْملدّرس يف حلب

  
كان مفيت حلب،  :ستقي الدين باشا اْملَدرّۤ

ووقف مجيع أمالكه على املدرسة  هوقف كتبًا كثري
  .١٨٩٢ العثمانية يف حلب، مات سنة
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ولد يف كّلز، ودّرس  :سالشيخ حسن اْملَدرّۤ
  .١٨٣٤ يف العثمانية، مات سنة

  
بن عبد الرمحن، ولد  :احلاج عطا اهللا اْملَدّرس

ومات يف حلب، ويل إدارة معارفها، وكان عضوًا 
يف حمكمة االستئناف فيها، له تصانيف، وله ديوان 
شعر أتلفه احلريق، وبه مسيت أسرة املدّرس يف حلب، 

  وبه مسيت حارة العطوي،
  .١٣٣٢ مات سنة. انظرها

  .٢٨٠ ص ٢ س: انظر جملة الشعلة

موضع : املدرَسة: من العربية :ةاَملْدٔرۤس
  .الدرس

  .املداِرس، وهم أمالوا، واملدرسات: واجلمع
املدرسة الرمزية يف األدب : ويقول احملدثون

  .املذهب األديب: وغريها، يريدون
: َمْدرشٓتا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .َمْدرشَتا
  .ْدٔرشت ۤمبۤي: ويف العربية
  .َمدرست: واحة سيَوه املصريةويف هلجة 

وأول مدرسة إناث أنشأها العثمانيون يف 
  .ه١٣١٠ حلب كان سنة

 ١٩٦٠ إحصاء املدارس يف حمافظة حلب سنة
  :هو

 ٦١٢: املدارس االبتدائية الرمسية -ً ١
 ١٥٨ لإلناث، و ٧٠للذكور و ٣٨٤ مدرسة، منها

  .خمتلطة
 ١٩ مدرسة، منها ٣٠ :املدارس األهلية -ً ٢
  .خمتلطة ٤ لإلناث و ٧للذكور، و
واحدة للذكور، : ٣ :املدارس األجنبية -ً ٣

  .واثنتان لإلناث
واحدة : ٢ :مدارس غوث الالجئني - ً ٤

  .للذكور، وواحدة لإلناث
  

 ١٩ ، منها٢٦ :املدارس الثانوية الرمسية -ً ٥
  .لإلناث ٧للذكور، و
 ١٩ ، منها٣٠ :املدارس الثانوية األهلية -ً ٦
  .خمتلطة ٤ لإلناث، و ٧للذكور، و
 ٢ ، منها٥ :املدارس الثانوية األجنبية -ً ٧
  .لإلناث ٣ للذكور، و
: ٢ :املدارس الثانوية لغوث الالجئني -ً ٨

  .واحدة للذكور، وواحدة لإلناث
  .٣٤٩ و ٣٣٣ ص: انظر كتاب حمافظة حلب

ويف حلب مدرسة للتجارة ومدرسة للزراعة 
  .ومدرسة للصناعة

  :مدارس حلب القدمية فانظرأما 
  .٣٣٧ ؟ ص س: جملة الضاد

ويف مايلي تعدادها مع  .وانظر كتاب اآلثار اإلسالمية لطلس
  :رقم صفحة هذا املصدر

  .٧٧ص: املدرسة األتابكية -ً ١
  .١٥١ ص :املدرسة األمحدية -ً ٢
  .٢١٨ ص: املدرسة األسدية يف باب قنسرين -ً ٣
  .٢٢٤ ص: املدرسة اإلمساعيلية -ً ٤
  .١٥٨ ص: املدرسة األنصارية -ً ٥

  .٢٢٠ ص: املدرسة اليشبكية -٦
  .٢٣٠ ص: مدرسة بيت العّقاد -٧
  .٢٢٥ ص: مدرسة اجلامع األمحدي -٨
  .٢٢١ ص: املدرسة احلسامية -٩

  .٢٣١ ص: املدرسة اجلردكية -ً ١٠
  .١١٧ ص: املدرسة السّفاحية -ً ١١
  .٩٠ص: املدرسة الشرقية -ً ١٢
  .٢١٩ و ١٤٧ ص: املدرسة الشعبانية -ً ١٣
  .٢٢٨ ص: املدرسة الصالحية -ً ١٤
  .١٠٦ ص: املدرسة الطرنطائية -ً ١٥
  .٧٩ص: املدرسة الظاهرية -ً ١٦

  .١٣٩ ص: املدرسة العثمانية -ً ١٧
  .٢٢٦ ص: املدرسة العصرونية يف الفرافرة -ً ١٨ 
  .٢٢٢ ص: املدرسة العالئية -ً ١٩ 
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  .٨٤ ص: مدرسة الفردوس -ً ٢٠
  .٢٢٣ ص: مدرسة القرناصية -ً ٢١

  .٨١ ص: املدرسة الكاملية -ً ٢٢

  .٦٧ ص: املدرسة املقدمية يف اجلّلوم -ً ٢٣
  .٢١٧ ص: املدرسة املنصورية -ً ٢٤

  .٢٠٦ ص: املدرسة النارجنية -ً ٢٥
وضعوا حديثًا اُملدّرعة للسفينة  :اْملَدرََّعة

  .احلربّية املصفحة بالفوالذ
  .اُملَدّرعات: واجلمع

  
أطلقوها على اإلنسان السمني  :اْملَدْرَفل

  .انظرها .القصري، بنوها من الدرفيل

األرض ْمَدرَّكة ]: من أمثاهلم [  :اْملَدرَّك
  .اليت تعرف): العربية(بالشرب، حتريف ُمْدَركة 

مدري أجا حّجي جرياننا : يقولون :ٕمْدِري
مدري مرتو ولدت حىت عم بزلغطوا، حتريف 

  .ماأدِري
مدري أنا ماعم بقدر بفهمك : يقولون

  .مدري أنته ماعم بتفهم
كان الشيخ قّدور الكّيايل : يقولون :اْملَدسَتر

إلو خلوة يف ّمحام الويساين، وكان مدسَتر يدخل 
ح له كأن مسمو: عاحلّمام وفّيا نسوان، يريدون

  .انظرها .الدستور مسح له، بنوها من الدستور

  .اسم املفعول من ادََّعى: عربية :اُملدََّعى
  

من يشكو : اصطالح حقوقي :املدََّعى عليه
  .املدََّعى عليه للمحاكم

من يشكو املدََّعى : اصطالح حقوقي :اُملّدِعي
  .عليه للمحاكم

اصطالح حقوقي، من ينتصب  :اُملدَّعي العام
  .أمام احملاكم مدافعًا عن احلق العام

  .النائب العام: ويسّمى أيضًا
  

من مفردات الثاقفني، وضعها امع  :اِملْدفأة
العلمي العريب وجممع مصر للموقد اآليل تدفأ به 

  ...البيوت باحلطب أو املازوت أو
  .واآلن كثر إنشاء املوقد العام يف األبنية احلديثة

ومدفأة احلدائق بيت زجاجي تصان فيه 
  .النباتات اليت التتحمل الربد
بإمالة : اِملدفآت واملداِفئ: ومجعوا اِملدفأة على

  .األخري
قوها على من يشتري من السّراق أطل :راْملَدفّۤ

سرقوه مث يصرب عليه ويسافر به إىل بلد آخر يبيعه ما
  .انظرها .فيه، بنوه من دّفر يف هلجتهم

اصطالح عسكري حديث لآللة  :اَملْدَفع
احلربية تقذف املواد املدمرة يف احلرب، وهو اسم 

اسم : اِملْدفع: ولو قيل انظرها،) العربية(مكان من دفع 
  .آلة منه لصح

  .املداِفع، وهم أمالوا: واجلمع
  .املدفعّي: والنسبة إليه

  .الطوب: انظر .املدفعّية: ومجعه

دفعّية الثقيلة امل: ومن االصطالح العسكري
املضادة  واخلفيفة، واملدفع املضاّد للطائرات، واملدافع

للدّبابات، واملدافع اجلبلية، واملدافع الساحلية، 
  .واملدافع السريعة الطلقات، ومدافع هاون
  .واملدافع أقدم اختراعًا من البنادق

أول من استعملها السلطان حممد : وقيل
  .م١٤٥٣ طينية سنةالفاتح العثماين يف حصار القسطن

  .٤١٠ ص ٣٤ س: اهلالل: انظر

  
وتطلق املدافع يف غري احلرب يف املدن 
كحلب ودمشق ومحاة ومحص إيذان اإلفطار 
واإلمساك وابتهاجًا باألعياد الدينية اإلسالمية 
واحلكومية، كما تطلق ابتهاجًا مبقدم زائر خطري رمزًا 
 إىل أن تفريغ املدافع من قذائفها أن الحرب مع

  .الزائر
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الفجل أّولو منافع وآخرو ]: من كالمهم [ 
  .مدافع

  .مكان دفن املوتى: عربية :اَملْدَفن
  .دفن: انظر

  .اَملداِفن، وهم أمالوا: واجلمع
أطلقوها على العصا الغليظة  :ْمَدّق التوت

يدق ا غصن شجرة التوت ليّساقط مثره على القلع 
  .املفروش له

  .ْمَدّقات التوت: ومجعوه على
آلة يثقب ): العربية(حتريف اِملثقب : اَملْدٔقب

جاء املثقب  ما، وكانت تدار بالقوس، واليو
  .الكهربائي

  .املداقب: ومجعوه على
: مسوا لسان احلماية]: من استعارام [ 

  .مبثقب طبيب األسنان
ماتقاب : واستمدت التركية املثقب وقالت

  .ومطقاب
ا ْمدقدقة، هالبدوية شفت: يقولون: اْملٔدقٔدق

  .يريدون أا موشومة، اسم املفعول من دقدق
  .انظرها

  ]:من أغانيهم [ 
  أخدوا حبييب مّني          ة البّنيگدگعلى يا ْمد

طلبنا مدّقة عرق وصحنني : يقولون: اْملَدّقة
زجاجة خاصة بالعرق، مل جند هلا : مازة، يريدون

ألا أصًال، ولعلها مسيت مبدّقة الصرمايايت النحاسية 
  .كانت أرمناز تصنعها على شكلها

فهي إذن كسّقاطة البقالوة مسيت بالسّقاطة 
  .ألا كسّقاطة الباب بشكل املَعّين

آلة لتدخيل ): العربية(حتريف اِملَتّك : اْملَدّك
  .تّكة السراويل فيها

  .اِملَدّك: وتسمى يف العربية أيضًا
  .اْملدّكات: ومجعوا اْملَدّك على

سمح هلم أن ينظم املدّك يف وكان ذوقهم ي
  .خيط وأن يعّلق يف مسمار يف البيوت

من مفردات الكالليب رمزوا به  :اَملْدكوك
  .عن احملشي

  :واملكوك عند هؤالء الكالليب نوعان
املدكوك املرعشلي، وهو كل حماشي  -ً ١

  .الرز
املدكوك اْملبحَتر، وهو كل حماشي  -ً ٢

الربغل، ألن الربغل قد يتخلله احلّمص أو الفالفلة 
  .اخلضرا أو البندورة أو البقدونس

أجري : من شخصيات اخليااليت :اْملَدّلل
  .كراكوز، وكان عيواظ يسخر به وبكراكوز

أطلقوها على سّكني القندرجّية عندما  :ةاْملَدّلۤل
  .حتمل سالحًا

  وين مدّللتك؟: حيملهاسألت من 
  .فأسرع إىل آخر ثنيات شالته وأخرجها

  ـ وليش مسيتّوا املدّللة؟
  ـ ما شفت وين كانت؟ مو عالقلب؟

الصّف من : اِملْدماك: من العربية: إملْدماك
  .احلجارة يف البناء
  .اَملداميك: واجلمع
َمْدَمْد إيدتينو وفتح متو : يقولون: َمْدَمْد

  .بنوا على فعفع من مّدكمان كمان، : وقال
  .متدمد للمطاوعة: وبنوا منه
وضعت حديثًا للسفينة احلربية  :اُملَدمِّرة

  .املسلحة وليست مصفحة لتكون سريعة احلركة
  .اُملدمِّرات: ومجعوها على
طر ـمشتهي أف: ونـيقول: الفول اْملَدّمس

ل ـبو فحل بصـدّمس برّمان وأكٓسر جنـفول م
اسم املفعول : سـاُملَدّم :وأنزل نسف، من العربية

  انواــأه، وكـه وخبـغّطاه ودفن: سهـمن دّم
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ميلئون جّرته باملاء والفول اليابس وحيكمون سّدها مث 
يدفنوا يف رماد القّميل احلار من أول الليل حىت 

  .الصباح فيكون نضوجه كامًال
اْملَدّمس من املصرية : على أن بعضهم قال

  .))ّمسَثْم((: القدمية
  .أكل فول ْمَدّمس وتّيس]: ن كمام م[ 

من مفردات الثاقفني، عربية،  :اَملْدَمع
: اليستعملوا إال يف الشعر مبعىن مكان الدمع أي

  .العني، وجمازًا مبعىن الدمع
  .املداِمع، وهم أمالوا: واجلمع

  .٢٥٥ ص ٢ج : انظر اية األرب للنويري

  .املاداموازيل: انظر :لأملْدمؤازۤي
بناها ومّصرها وهم : مّدن املدن: عربية :َمدَّن

جتعله : املدارس بتمّدن الشعب، يريدون: يقولون
  .يتخلق بأخالق أهل املدن

َتَمّدن للمطاوعة، وهم سّكنوا : وبنوا منها
  .انظرها .تاءه

نسبة إىل املدينة جاء على وزن َفَعِلي  :اَملَدين
  .قياسًا لقاعدة النسبة يف فعيلة

  .ارنا مطار عسكري ال َمَدينمط: يقولون
  .املدنيني: ومجعوا املدين على

  
املصدر الصناعي للمدينة، : عربية :اَملَدنّية

واستعملوها مبعىن التطبع بطباع أهل املدن، 
  .واستخدام مكنونات الطبيعة إىل حد استطاعوه

مدنية السومريني : من املدنيات القدمية
رومان واملصريني والصني واهلند واليونان وال

  .واإلسالم
أطلقوها على هذا : اصطالح يف اخلط :ةاَملدّۤ

وهي شكل َمّد بصيغة األمر، وترسم ) ~(الشكل 
  .آدم: فوق اهلمزة يتلوها األلف حنو

  الُبرهة تقع: اُملدَّة: ةـــمن العربي :ةإملدّۤ
  

  .على الكثري والقليل
  .اُملّدات واُملَدد، وهم رّدوا فيهما: واجلمع

: أو املدّهيب، من العربية :اْملَدهَّبالورق 
  .ماطلي مباء الذهب أو ماكان بلون الذهب: اُملَذّهب

قون املدّهب الرقيق على جبني العروس صويل
كما يلصقونه على . والذي ختم *والصيب املختوم

  .حلو القرعية وحالوة املنفوش وغريها
  

  .اسم املفعول من دّوب يف هلجتهم :اْملَدؤّب
  .انظرها

أم يدّوبون : ومن أعمال الغش عندهم
السّكر حىت يصري قطرًا ويصبونه يف خاليا العسل، 

  .ليبيعوه عسًال طبيعيًا
  .انظرها .اسم الفاعل عندهم من دّود: داْملَدوّۤ

  .اليا مدودة ال]: من عبارات التحقري [ 
صاغوه اسم مفعول من دودخ يف  :اْملدٓؤدخ

  .انظرها .هلجتهم

صاغوه مصدرًا لدودخ يف  :اَملدٓودخة
  .انظرها .هلجتهم

  
من اصطالح صناعة احلبال يف : إملْدٔور

ما يدور عليه أو به : اَملدار: البلغات، من العربية
الشيء، وهم أطلقوه على الدائرة املعدنية تدور على 

ا أكرب ـحمور معدين مزّيت يدّورها دوالب وراءه
الكبري غري، وهذا ـسرعة الص منها ليزيد يف

يدّوره عامل بشّد  - انظرها  -السنديان: ونهـيسم
حبالة له فيدور ويدور الصغري بأسرع، وعندئذ يتقدم 
بّرام احلبال وينشب يف شوكة أمام الصغري القّنب 

ي ـط بقدر معّين، وميشـالذي كان ُدّق مث ُمّش
ًا ـان دائمـقرى ويداه تراعيـباحلبل املربوم القه

  قبهـيصل احلّد األقصى، فيل هذا القدر املعني حىت
________________  

  .املختون: لعلها_ *
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  .انظرها .ويعود لربم غريه فيكون هذا ما يسمى باَملَرس

ولدى برم أمراس عدة على املدور الكبري 
  .يكون غلظ احلبل

  
اسم املفعول من : اُملدّور: من العربية :اْملَدؤّر

  .انظرها .دّور

اركض : يريدون! مدّوركعَبك، يا : وقالوا
كما نرى  -! يامن تشبه اخليل ذات الكعب املدّور

  .-حنن 
  

قامة ابين مدّورة ال هي كبرية وال هي : وقالوا
زغرية، فاستعملوا املدّور لالمتداد الطبيعي يف كل 
شيء ال مبعىن االستدارة، ومل جند له أصًال، ولعله آت 

املستطيلة  من الرغيف الطبيعي املدّور مقابل الشبطّية
  .أو الصمنة املمطوطة

  
ِشي شوفٓو شوفٓو مۤا: يقولون :إملْدٔوم

ولك ارفاع راَسك وافتاح صدرك وخّلي : وْمدومخ
مِّخ ة، حتريف اُملَدقلبك يغين لك غّنية سعادة احليا

  .طأطأ رأسه: اسم الفاعل من َدّمخ مبعىن): العربية(
ة ْدَمك مبعىن نام، ويف الكلداني: ويف السريانية

  ).والكاف فيهما تلفظ خاء(مثلها 
  

ال تتّم مدٓومغ وعنيد، : يقولون :غاْملدٓوۤم
احلياة عم بتقول جّرب جّرب واستفيد من جتارب 

مخ : بنوها من الدماغ: غريك، وبعدا اختار األصلح
  .الرأس

  
أنا ! واهللا يا جاري: يقولون: اَملْدووخ

ي قسط ـأدفع إلبن: مدووخ شلون بّدي أساوي
نيت بدلة ـإال أشتري لو كتبو إال أشتري لب مدرستو

  طيـل منظرا، إال أعـدرة، واهللا شي خبّجـوقن
  

ألبو الكهربا إال ألبو املي إال أسدد لك دينتك أنته 
اسم املفعول من : اللي طالت وعم خبجل أشوفك

  .انظرها .داخ

ّر هادا أبو گشقد ب: يقولون :اَملدووش
بكري، لسانو مابدخل حلقو، كأنو بالع راديو، يعين 
كلما أجا بتشوفين مدووش، ولك وماحبكي إال 

  .انظرها. بصوت عايل، بنوا من دوش اسم املفعول
وردت يف لعبة طميمشة ميمشة ْحَدي  :ْمَدْي

  .))ْحَدي((ْمَدي، وردت على أا إتباع لـ 
  .طميمشه: انظر

سالح  ):العربية(حتريف اِملدوار  :إملْديار
لنك ألن كًال منهما ينتهي گالدّبوس القدمي وسالح ال
  .من مقبضة بكرة مدّورة

  ]:من طرائفهم [ 
  ـ كّني عم بتتغدَّى؟

  ـ إي نعم، وكتري متلك عدَّى
  ـ كّني غداك خبز وزيت؟

  ـ إي نعم، ومن هديك الدكان اشتريت
  ـ بتطعميين واّال خبٓطف

  .وأنا مبدياري هادا َبحدف !ـ بتخطف؟ هه
  

من قرى حلب يف جبل مسعان، من  :ْمديثا
. املدينة، كما يرى األب شلحت: ْمديثٓا: اآلرامية

  .٦٧حلب 
فعيل مبعىن املفعول، أي الكالم : عربية :اَملديح
  .الذي ميدح به

  .املدائح، وهم أمالوا: واجلمع على
  .املدايح النبوّية: وقالوا

  
مابَقى جيينا البطيخ  :ونــيقول: اَملديد

اين أبو احلزوز، صعي ماهو حلو لكن إلو ـالسلط
عت زراعتو من ـطعمتو وفكاهتو اخلاصة، كّني انقط

  ديدة، أو من اوقاتـديد، أو من مدة مـزمان م
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فعيل مبعىن : الطويل: اَملديد: أو اوقاتات طويلة، عربية
  .املفعول أو فعيل مبعىن الفاعل كرحيم

ألتراك ملعىن من يرأس وضعها ا :اُملدير
وخّطا الشيخ  :هذه اليت مسوها الدائرة: مصلحة

  .إبراهيم اليازجي من مجعها على ُمَدراء
مدير املدرسة ]: ومن تعبريام احلديثة [ 

ومدير ناحية واملدير العام واملدير املسؤول ومدير 
  ...الشركة و

أطلقوها على سوق اخلضرّية وما  :ةاْملديۤن
  .اَملديَنة، وهم أرادوا لّبها: يةحوله، من العرب
نزلت عاْملدينة واشتريت خضريت : يقولون

صحت ووّجهتو عالبيت  *!وحلميت وعرب عرب
  .قوام ألّنو عّنا خّطار من بيت امحاي

لبني ما تتحّرك الْسمينة ]: من كمام [ 
البدوي نزل عاملدينة ماجاب . بتكون سّكرت اْملدينة

  .غري دبس وْطحينة
  ]:األوالد  ويهزج[ 

  صحن السلطه          !اطا يا طاطاـط
  !قولوا يا لطيف         بيضة على ْرغيف

  ...نزلت عاملدينه          نهـة ِمسيـجيج
  .طاطا: انظر

  
  .املصر اجلامع: اَملديَنة: من العربية :اَملدينة
إملٕدن : اُملُدن واَملدائن، وهم قالوا: واجلمع

  .واَملداين
ْمدينَتا : ، ويف الكلدانيةْمدينتۤا :ويف السريانية

  ).كالمها ال تلفظ فيهما النون(
  .مديَنة: ويف العربية

  .مّتاحمّسيا: انظر كتابنا حلب

  
  رة، أطلقتها العربية!أو اَملدينه املنو :ةاَملديۤن

______________  
  .أي احلمال_ *

  

  .على يثرب من باب التغليب
أطلقتها العربية على بغداد من  :َمدينة السالم

  .باب التفاؤل
  

املديون لغة متيم، وغريها : عربية :اَملديون
  .أعطاه دينًا: اسم املفعول من دانه: اَملدين: يقول

  .املديون مالو غّلة]: من أمثاهلم [ 
  

مصدر : من مفردات الثاقفني، عربية :اَملذاق
  .انظرها .ذاق

  .ومذاقوكل واحد بطّلع على كيفو : يقولون
واستمدت التركية املذاق، واستعملتها يف 

  .طيب املذاق
  

  .مصدر ذاكره يف أمر: عربية :اُملذاكرة
  .انظرها

  .اُملذاكرات: واجلمع
  .مذاكرتنا املاضية كانت صعبة: يقولون
  .اختلت احملكمة للمذكرة: ويقولون
  .الس عندو مذاكرة: ويقولون

  
. اُملذكِّرة: من مفردات الثاقفني: ةاُملذّكر

مذّكرة ماحملكمة بدفع ) وابه تسّلمص(استلم : يقولون
، وهم انظرهااسم الفاعل من ذّكر، : عربية: اللي عليه

  .استعملوها مبعىن اإلعالم اخلّطي
  .املذكَّرات: املذكِّرات، وهم قالوا: واجلمع

  
اسم الفاعل من : اُملذِنب: من العربية :بإملذۤن

  .أذنب
  .املذْنبني: ، وهم قالوااُملذِنبني: واجلمع
  .ةإملٕذنۤب: اُملذِنبة، وهم قالوا: واملؤنث
  .إملٕذنبات: اُملذِنبات، وهم قالوا: واجلمع

  



٧١ 
 

  ]:من أغانيهم [ 
  كمشوين بعد املغرب     اين مذنبـم! اعةـيا مج

  واخبارك وصلت لعّنا    دبگبت: شيخ احلارة قال يل
الكوكب ذو : من مفردات الثاقفني :اُملَذّنب

الذيل النوراين يدور حول الشمس على غري ما تدور 
  .الكواكب األخر، إذ دورته إهليلجية مستطيلة

  .اُملَذنَّبات: ومجعوه على
  .قد تدخل أرضنا يف ذنب املذّنبات دون أذى
  .ويعرف علم اليوم لشمسنا حنو ألف مذّنب

  .٦٢٥ ص ٣٥ س: انظر املقتطف

  املعتَقدز: عربية :اَملْذَهب
  .املذاِهب، وهم أمالوا: واجلمع

احلنفي، الشافعي، : ومذاهب أهل السنة أربعة
  .احلنبلي، املالكي

  .ومعظم إسالم حلب أحناف وشوافعة
ذهاَبك : اكتم ثالثًا]: من حكمهم [ 

  .وَذَهَبك وَمذَهبك
: أن يتحدث أحدهم فيقول]: من تندرهم [ 

  .لنحتَحَنٕفَشعي، يريد ا
  .بنوها من الذوق ملن اّتصف به :قإملْذۤو

  .املْذوقني: ومجعوه على
  .املذْوقة: ومؤنثه
  .املذوقات: واجلمع

  
من مفردات الثاقفني، وضعوها  :إملذياع

  .حديثًا جلهاز الالسلكي يبّث الصوت
  .املذياعات: ومجعوه على

جاز،  .: .. َمّر َمّرًا ومرورًا و: عربية :َمّر
  .اجتازه: َمّر به وعليهذهب، مضى، 

  .امنّر عليه للمطاوعة: وبنوا منه
أهًال وسهًال : َعدَّى وقال]: من توريام [ 

  .ومر
  

  .ضّد احللو: اُملّر: من العربية: إملّر
  .املرَّة: ومؤنثه

: َمريرٓا ومورٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .َمريَرا وموَرا

  .مرير: ويف العربية
  

عروج أيب ((وكان األستاذ البزم انتقد كتايب 
ومما انتقد فيه استعمايل اَملرير حبجة أنه مل  ))العالء

  .تذكره املعاجم
 ))القاموس((يبدو أنك راجعت فيه : وأجبته

وحنومها فلم جتده فحكمت على خلّو  ))اللسان((و
  .العربية منه

لوجدته مع  ))أساس البالغة((ولو راجعت 
  :شاهده
  ا حّذرتين حذوُرإين إذ

  حلو، على حالويت مريُر
ومل تنشر جملة امع رّدي عليه حتّيزًا ونشرت 

  .نقده
  .بكاء مّر: واستمدوا من الغرب قوهلم

  
استكربوا ولو كانت مّرة ]: من أمثاهلم [ 

وساد هذا املثل على لفظ يدانيه ـ يف سورية ولبنان (
 وقبلهم كان شائعًا بني. وفلسطني والعراق ومصر

الٕضّرة ). عامة األندلسيني يف املائة الثامنة للهجرة
  .البياكل حلوتا بصٓبر عمرّتا. ٕمّرة

كاس العمى . نفسٓو مّرة]: من استعارام [ 
: كاس العمى مّر، قال لو: قال األعمى لألعور. مّر

  .نص اخلرب عندي
  .كلمة احلق مّرة]: من حكمهم [ 
: ملّرفالن متل العّجور ا]: من تشبيهام [ 

  .مايف شي عتّمو مّر: فالن متل اجلراد. من ذاق بزق
  .ٕخرٕخر وعجو ٕمّر]: من كمام [ 
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كاتب مّر وشاعر مّر، وناقد : يقولون :إملّر
مّر، وخطيب مّر، ولّعيب مّر، يريدون أنه قوّي، 

احلالة اليت يستمّر عليها ): العربية(حتريف اِملّرة 
  .وشّدته، أصالة العقل الشيء، طاقة احلبل، قوة اَخللق

مريَرا : َمريرٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).كالمها مبعىن القوّي(

  
  .مؤنث املرء: املرأة واَملَرة: من العربية :اَملٔرا

: ومبعىن ))مار((واملرء يقابلها بالسريانية 
  .السّيد

جاء على غري (: الِنسوة والنساء : ومجعها
  ).لفظ مفرده

مرِت عمي ومريت : اإلضافةويقولون يف 
  .فيحذفون ألفها وتظهر تاؤها: ومرَتك ومرتو

مرات أخي ومرايت ومراَتك : واليهود يقولون
  .ومراتو

الراّبة، وهم يسموا : ومرت األّب عربّيها
  .اخلالة: أيضًا

احلرامي صار يف بيت خالتو، : ويقولون
  .يف احلبس الذي يشبه ببيت مرت األب: يريدون

  .ُسِمع َمَرة يف مرأة: ))العّوامحبر ((ويف 
  .َمرا: واملرا يف هلجة مالطة

  .َمٔرت: ويف العربية
: يابن املرا، يريدون: ومصر تقول يف مسّباا

  .يا بن املومس
  .جنح مكسور: وحلب تلقب املرا بقوهلا

واملرأة الترث عند البدو والريفيني واألكراد 
  .نظرهاا. والتركمان، وقد جينح هؤالء إىل املخارجة

  .٥٦٧ ص ١٠ الد: انظر جملة الكتاب
  .٢٣ ص ٢٠ س: وجملة احلديث

  
  ك ماحببكإذا كان جوۤز]: من كتاب اللباد [ 

  

إذا نزل املطر . الزم تبزقي يف الطنجرة اللي بياكل مّنا
. والشمس طالعة بكون الشيطان عم بقتل مرتو

ت ۤبإذا تعۤذ. البحّكو أنفو بكون بّدو يتقاتل مع مرتو
  .املرا يف الوالدة بكون عمر إبنا طويل

عبد الرمحن شّخ ونام ]: يهزج األوالد [ 
  .طّلق مرتو يف احلّمام

وحدة عقد عقال كانت ]: كام چمن مت[ 
أنا مرت : إذا اجتمعت مع النسوان تقّدم نفسا وتقول

  .األونباِشي
  .إي ماشا اهللا، إي ماشا اهللا: فيجبنها

  .مريتحترم علّي ]: من أميام [ 
  

 .البيعطي أدنو ملرا بتعب]: من أمثاهلم [ 
إذا  مو جوزك وبيت امحاكي؟! يامرا؟ من عّالكي

مرتك وإبنك الزغري . ردت تفضح سّرك سلمو ملرا
الرّجال بعشق من عينو . حبسبوك عكل شيء قدير

قال . الَفَرس من خياال واملرا من رّجاال. واملرا من أدنا
. يا رّجال كّلف: لو اطبخي طّيب قالت! يامرا: ال

الدار الْوسيعة واملرا اْملطيعة : تالتة ْبطْولوا العمر
: قالوا جلحۤا. ب طالقةاملرا َبال كتۤا. والفرس الَسريعة

صاحب ماحلكومة . من بلد مريت: أنته منني؟ قال لن
الواحد َيشارك على . التاخد وسّرك ملرتك التعِطي
  .مرتو وال ْيشارك على صنعتو

حّس ! يامرا: قال ال]: م من كما[ 
نام ماَنك من ! نام يا رّجال: طقطقة اخليل قالت لو

املرا يا حّنانة يا مّنانة يا عّنانة . رجال الليل
إما حتن إىل أهلها أو إىل زوجها : دونـيري(
دمي أو متّن على زوجها مبا منحته من مال أو من ـالق

كد يف البيت أو تئن وتتحسر على سوء طالعها 
منو حاسس على خطاطك يامرت ). ى حرمااوعل

الرّجال بالكّدانة . فالنة نص مرا ْمقعورة .األعمى
  املرا رّبت تور وما فلح ورّبت كلب. واملرا بالسيبانة
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أصل . ال الفروة بتدّفّيا وال مرت األخ بتلّفّيا .وما نبح
إن مت بتورثك وان ): وقد يضيفون(املرا مرمرة 

املرا صفاها شهر بعدا . ماتت بطلع لورثتا عندك املهر
بعدما أكل . إذا ما موتتك موت رّبك بتمّوتك قهر

دّشر أّمو وأم . طعامك مالو َزكا! يامرا: واّتكا قال ال
تقعي ! يامرت احلّجي. رت أبوهم: أبوه وحلق خالتو

  .تنفجِّي
وردة واملرا  احلب]: من استعارام [ 

  .املرا فاقوسة إبليس. شوكتا
ينّجينا ماملرا املشعرة  اهللا]: من دعائهم [ 

  .والّرجال األجرودي
  

وضعوها حديثًا ملكان تصليح  :املرأب
  .اراجگالسيارات، وقد يستعملوا خطأ مبعىن ال

من بين حممد من قبيلة اجليس  فخذ :دةاُملراۤب
  .يقيم يف أرباض حلب

اصطالح زراعي للفّالح يعطيه  :عاْملراۤب
  .صاحب األرض ربع الغلة

: ١١٢ ص ١ج : ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 
قنصل  CORANCEZEلويس إسكندر دي كورانسر ((

إم : قال عن الفّالحني ١٨٠٨- ١٨٠٢ فرنسة سنة
ال ميلكون األرض، ولكن يفلحوا مرابعني ألصحاا 

  .))املزارعني األغنياء
اسم : من مفردات الثاقفني، عربية: اُملرايب

  .أعطى ماله بالربا: الفاعل من راَبى
  

  .مأوى املاشية: اُملراح: من العربية: اْملراح
من  اسم املفعول: اُملراد: من العربية: اْملراد
  .رغب فيه: أراد الشيء

  .اهللا طعماه مرادو أو مراد قلبو: يقولون
  .ْمراد: ومسوا ذكورهم

  .إذا راَدك قَضى ْمراَدك]: من أمثاهلم [ 

سلك ((حممد خليل بن علي، ألف  :اُملرادي
  .ه١٢٠٦ ، مات يف حلب سنة))الدرر

: مجع املّرة: عربية: وِمرارًا واَملّرات :اِملرار
  .الفعلة الواحدة

ِمرارًا : واستمدت التركية ِمرارًا وقالت
  .وتكرارًا

  .صار مرًا: مصدر مّر الشيُء: عربية: اَملرارة
  
متل املرارة، أو متل مرارة ]: من تشبيهام [ 

  .العّجور
شبه كيس الزق بالكبد فيه : عربية: اَملرارة

مادة صفراء مائعة، مهمتها أا تساعد على هضم 
  .الطعام

اَملرارات واملراِئر، وهم قالومها : واجلمع
  .بتسهيل مهزة الثاين وإمالتها
  .َمره: واملرارة يف العربية

ت مرارتٓو، ت مرارتٓو، وطقّۤانفزۤر: يقولون
  .وفقعت مرارتو

  .لوال جاريت طّقت مراريت]: من أمثاهلم [ 
  

اصطلحوا حديثًا على تسمية من  :لاُملراۤس
  .يرسل أخبار البلد إىل الصحف باُملراِسل

  .اُملراْسلني: ومجعوه على
بن فتح اهللا، كان صحافيًا،  :عبد اهللا َمّراش

 خمتصر، وهو خمطوط، مات سنة ))حلب تاريخ((وله 
١٩٠٠.  

  .١٣٣ ص ٥ س: انظر جملة الشعلة
 ٥٥٥ و ٥٢١ و ٤٩١ و ٣٤٤ ص ٢ س: وجملة الضياء

  .٦٨٤و ٦٢٤و
  .٨٧ ص ١٦ س: وجملة الكلمة

  .واملوسوعة امليسرة

شاعر حليب : بن فتح اهللا :فرنسيس مّراش
  .١٨٧٣ ومؤلف، مات سنة
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  .١٨٣ ص ٢ س: انظر جملة الشعلة
  .٣١٣ ص ٣ س: وجملة احلديث
  .٨٣ ص ١٦ س: وجملة الكلمة

  .٣٥١ ص: وكتاب حمافظة حلب

بنت فتح اهللا الشاعرة  :َمريانا مّراش
  .املوسيقية، نشرت يف اجلرائد بعض املقاالت

  .٢٨٢ ص ٢ س: انظر جملة الشعلة
  .٨٧ص ١٦ س: وجملة الكلمة
  .٢٨ ص ٥ عدد ٢١ س: وجملة األديب

فخذ من بين زيد يقيم يف جبل : ةاَملراشۤد
  .مسعان

  .انظرها .وضعوها لعيد الكارناڤال :اَملرافع

ة تتقدم الصوم عند واَملراِفع أيام معلوم
  .النصارى

  .ومن عادام أم يأكلون الكاتا قبل الصوم
  .٣٥٨ ص ١٧ س: وانظر املقتطف. انظرها

: اُملراِفع: اصطالح حقوقي حديث :عاْملراۤف
  .احملامي، املدعي العام

اصطالح حقوقي حديث وضعوه  :اُملراَفعة
  .لعرض وقائع الدعوى على احملاكم

  .اُملراَفعات: ومجعوها على
  

اسم الفاعل : اُملراِقب: من العربية :باُملراۤق
  .انظرها .من راقب

  .واُملراقب يف الشرطة من يراقب األمن
نسبة إىل : اَملراِكيب: من العربية: اَملراْكيب

  .َمراكب املاء، وال ينسبون فيه إىل املفرد
  .اَملراكبية: ومجعوه على
  .انظرها ومركب .مركبچي: وقد يقولون

  
  .املطلب: عربية :اَملرام

  .اَملرامات: واجلمع
ال تورطٓو، أش َمراَمك تقضي على : يقولون

  وظيفتو؟
  .ما يطلب: اَملروم: من العربية :اُملرام

باَملران : من مفردات الثاقفني، يقولون: اَملران
مصدر َمَرن على ): العربية(حتريف اَملراَنة : شبتآۤل

  .اعتادوه وداومه: الشيء
  

: من مفردات الثاقفني، من العربية :قاُملراۤه
  .من قارب سّن البلوغ: اُملراِهق

  .اُملراَهقة: واملصدر
  .قةاملراه: ومؤنث اُملراِهق

  
  .قبدو يرتلون قرب داۤب :ةاَملراْوۤن

  
تنّتف قنبازٓو وصار شرايا : يقولون :اَملرايا

َمرايا، مل تستعمل إال يف هذه اجلملة، مل جند هلا 
  .انظرها .وهي عندنا إتباع الشرايا أصًال،

  
أداة ): العربية(ة، حتريف اِملرآة ۤيأو اْملرۤا :ياْملرۤا

من البّلور مدهون قفاها مبادة تعكس ما أمامها من 
  .املناظر

  .وقد تتخذ من غري البّلور
تكون مسطحة بل مقّعرة وحمّدبة ويف وقد ال

  .للضحكحمل منها دون حمل، وهذه تكون 
  .اْملرۤايات وزاَملرايا: املراۤية عندهمومجع 

  .وكانت املرايًا قدميًا معدنية
  .وذكرت هذه املرايا يف أسفار موسى

  .ووجدت بني آثار األثوريني واملصريني
ويلفت النظر أن مرايا املصريني األثرية فيها 

ه مل ختل منه واحدة، ويرى رسم مسخ مشوَّ
يًال بالنسبة املالحظون، أن هذا لترى املرأة وجهها مج

  .للمسخ
أما املرايا الزجاجية فال يعرف من اخترعها، 

: م١٣٠٠ لكن يعرف أا صنعت يف البندقية سنة
  .صفحة من الزجاج حتتها الفضة

  .مث جاء دور طالء ما وراء الزجاج بالزئبق
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ومن عادة الفرس أم حني عقد الزواج 
آنية خبت مومهني أن : يبدون مرآة للعروسني يسموا

  .هذه املرآة جالبة احلظ
وكان حدثين شيخ كثري االعتقاد باألوهام، 
حدثين على باب مسجد هارون دده وأنا ناهزت 
العاشرة أو ملا وهو يتوىل بيع الكتب يف بسطة 

إنه كان على مدخل جامع الطروش من : صغرية، قال
يت عزميتا بتفرجيك الزملة الغايب ة إذا قۤرۤيأعاله مرۤا

وأّنو ساوتا وحدة مرا من شان إبنا وأش عم بيعمل، 
وشافتو مّيت وحممول لقربو، وضربت املراية 

  .وكسرتا
  .٢٠٨ و ١٥٣ ص ٨ س: انظر املقتطف

اْملراية متل مابتفرجّيا ]: من أمثاهلم [ 
  .بتفرجيك

مراية ويف  ّچفالن يف الو]: من تشبيهام [ 
  .القفا صرماية
بالليل البطّلع يف املراية ]: من اعتقادهم [ 

  .جيّن
أطلقوها على املرآة اليت ترى  :ية البختمرۤا

  .فيها العروس وجهها ليلة الكتاب
: اسم املكان من رَبى الولد: عربية :اَملْرَبى

  .نشأ
ٕترَبى اَملراِبي على من كان ]: من حكمهم [ 

  .رابيها
اسم املفعول من : اُملَرّبى: من العربية :اْملَربَّى
  .انظرها .رّبيت الولد

  .اْملرّبى غاِلي]: من أمثاهلم [ 
واهللا شركة الكونسروة يف : يقولون :اْملَربَّى

: الشام عم بتقدم مرّبايات معّلبة شكعة، من العربية
  .اسم املفعول من رّببت الفاكهة: اُملرّبى

  .رببتها: ومثله يف العربية
  .٢٧٤ ص ٢ج  ٨ الد: انظر جملة اللسان العريب

  

  .َرَبه: ويف العربية
مرّبى الورد، مرّبى : وأشهر املرّبايات

املشمش، مرّبى التفاح، مرّبى السفرجل، مرّبى 
الكرز، مرّبى اخلوخ، مرّبى اجلانرك، ومرّبى 

زهر : أي(القراصية، ومرّبى الزعرور ومرّبى الزهر 
  ).الربتقال

  .انظرها .اسم املكان من ربط: عربية :ٔبطْراَمل

  .ااملرابط، وهم أمالو: ومجعوه على
كان بني حلب وكّلز عدة مرابط، : وقالوا

  .مواضع ربط الطريق لقّطاع الطريق: يريدون
كان عند أمحد الرفاعي مربط خيل : وقالوا

  .فرجة
  .مربَطا: َمْربطٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

]: من هتافات اجلهلة يف عهد فرنسا [ 
  .باريس مربط خيلنا

العالية الكبرية أطلقوها على الغرفة  :عاْملَربَّ
جمتمعهم يف بيت الشعر : أخذًا من الَربعة عند البدو

الدار، ولعل ): العربية(وندوم فيه، وهذه من الَرْبع 
ثىن قدميه حتت : املرّبع من ترّبع يف جلسته مبعىن

  .فخذه فغدا أربع مفاصل
  .اْملَرّبعات: وجيمعون اْملرّبع على

ع صارال اّم القمباز املرّق]: من كمام [ 
  .قاعة ومرّبع

اصطالح هندسي للسطح ذي  :اُملَربَّع
  .األضالع األربعة

حاصل ضرب العدد : املرّبع: ويف الرياضيات
  .٩=  ٣ Í ٣ :يف نفسه

  .َبعْمۤر: ويف العربية املربع اهلندسي
  

من قرى حلب يف جبل  :هْمٔرّبعات بيۤش
مرابض البائسني، : َمْرَبعتٓا ٓميشٓا: مسعان، من األرامية

  .١٩٣ ص ٣٨ س: كما يرى األب أرملة يف املشرق
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  .أو األربعينّية أو أربعينية الشتا :إملْربعينّية
  .انظرها

فالن مربوع القامة، حتريف : يقولون :اَملربوع
  .الوسيط القامة): العربية(الَربعة 

  .املرا: انظر :فالنمرت 
ساوينا للشيخ البّدو يقرا : يقولون :ةاَملْرَتۤب

: املرتفع من الفرش، من العربية: املولد مرتبة، يريدون
  .املقام العايل: املرتبة

مث أطلقت املرتبة جمازًا على ذي املرتلة الرفيعة 
  .لدى احلكومة
  .املراتب، وهم أمالوا: واجلمع
  .بة وخجالنةشوف العروس عاملرت: ويقولون

  ]:من مناغاة أمهام [ 
  قتلوكي -! عيوين -قتلوكي   

  وما عرفوا منه أبوكي
  عاملراتب صمدوكي          ولو عرفوا لك َمقامك

املَعى  :MORTADELLA:من اإليطالية :املرتديّال
  .الكبري حيشى باللحم املفروم املتّبل

مارتني عن : أو املرتينة، من التركية :ْتنيرأمل
البندقية حيملها : HENRY MARTINI: اسم خمترعها

  .املشاة
  .وكان اختراعها بعد املدفع

  .املراتني واملرتينات: ومجعوها على
  

اشتهر بنسخ الكتب يف  :الشيخ عمر املرتيين
  .١٨١٣ حلب، مات سنة

: دون تشديد) العربية(حتريف اَملرثَية  :ةاَملرثيّۤ
  .الشعر يقال يف الرثاء

  .املراثي: واجلمع
األرض الواسعة فيها عشب : عربية :اَملرج

  .ترعى: متُرج فيها الدواب أي
  .اُملروج، وهم سّكنوا: واجلمع

  

  .هو فارسي معّرب: قال اجلواليقي يف معّربه
 مل يّدِع أحد: اكرـوعلق عليه أمحد حممد ش

أن املرج معّرب اال املؤلف، واملادة  -يف ماعلمت  -
  .عربية ال شّك فيها

على أين وجدت يف معاجم التركية أا من 
  .بالغني املعجمة: َمْرغ: الفارسية

: َمْرجٓا، ويف الكلدانية: واَملْرج يف السريانية
  ).افًاگتلفظ جيمها (َمرَجا 

تغالية املرج من العربية، واستمدت الرب
  .AL MARGEM :فقالت

: أي MARGAKEDINEأو  MARGويف األرمنية 
معناها  (KEDINE). األرض الواسعة فيها عشب

  .األرض
بكرا بدوب التلج وببان ]: من كمام [ 

  .املرج
صار َهْرج وَمْرج، : يقولون :اَهلْرج واَملْرج

  .خّالها والفساّد: َمَرج السلطاُن رعّيَته: عربية
  

موضع يف شرقي حلب، فيه  :قمرج داۤب
 جرت واقعة السلطان سليم مع قانصوه الغوري سنة

، ومنها دخلت حلب وسورية يف حكم ١٥١٩
  .العثمانيني
  

صغار اللؤلؤ، : اَملْرجان: من العربية :إملْرجان
  .اَملرجاَنة: واحدته

  .اَملرجاين، وهم رّدوا: والنسبة إليه
  :واختلفوا يف أصل كلمة املرجان على مايلي

مبعىن الزينة،  ))َمْر((: أا من الفارسية -ً ١
  .روح الزينة: مبعىن الروح أي ))جان((ومن 

  .MARGARITA: أا من اليونانية -ً ٢
َمْرٓجنيتٓا وَمْرٓجن عن : أا من األرامية -ً ٣
  ).وتلفظ اجليم فيها َكافًا(اليونانية 
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للطريرك مار أغناطيوس انظر كتاب األلفاظ السريانية يف املعاجم العربية 
  .١٦٣ ص: أفرام الثاين

  .مرجان: ويف التركية
  .مرجان: ويف الكردية
  .MARGHERITA: ويف اإليطالية

  .واختذ املرجان حلية منذ القدم
  .٣٣ ص ٤ س: انظر املقتطف

  .١٠٨١ ص ٣٤ س: واهلالل
  .٢٦١ ص ٥ س: وجملة الضياء

ويف املندل يردد ذكر مرجان على أنه أحد 
  .اجلانملوك 

  .مرجانة: ويسمون اجلواري
  ]:ومن أغانيهم التهكمية [ 

  !دّبرها يا سعيد          مرجانة زعالنة
أطلقوها اسم زهر تزييين يف  :إملْرجانة

  .البيوت
هاملّرة أخوك ْمَرّجل،  واهللا: يقولون :لاْملٔرجّۤ

 .يوفقو، بنوها اسم فاعل من رّجل يااهللا لنشوق، اهللا
  .انظرها

بنوها من الرجل وأرادوا ا صفة  :ةۤلاَملْرَج
  .الرجل الكامل الرجولة السيما الشجاعة

اَملْرَجالت واَملراجل : ومجعوها على
  .واملراجيل

  .املرجلّية: إليها: وقالوا يف النسبة
  .املرجلّيات: ومجعوها على

: منها املصدر الصناعي فقالوا وبنوا
  .اَملْرجالنية

تتشبه : مرجالنّيةامرأة : ))التاج((يف مستدرك 
  .بالرجال يف اهليئة والكالم

  .ومجعوها على اَملرجالنّيات
  .ْتمرجل للمطاوعة: كما بنوا

ال تضرب الكلب بتعلمو ]: من حكمهم [ 
  .اَملرجلة

بعدها تاء  - انظرها  - من املرج العربية  :ةاَملْرۤج
  .التصغري

  .املرجات: واجلمع
اَملرجوحة واُألرجوحة : عربية :املْرجؤحة

مايتعلق ا األوالد فتتحرك : والُرجاحة واملرجيحة
جيئة وذهابًا، أو خشبة يسند وسطها على مرتفع 

  .ويتراجح ولدان على طرفيها
  .ويلحق مبا تقدم القّالبة وما قدمت أوروبا

  .املرجوحات واملراجيح: واجلمع
بلبق للشوجة مرجوحة ]: من كمام [ 

  .و بريص خالخيلوألب
  .انظرها .تأرجح ومترجح وأرجح: وبنوا منها

مرجوعك لعندي، : يقولون :املرجوع
  .رجوعك: يريدون املصدر

  .املرجوحة: انظر :املرجيحة
: اِملرحاض: من مفردات الثاقفني :إملرحاض

  .املغتسل، اُملستراح جمازًا
  .املراحيض: واجلمع

  .َمْرَحص: ويف العربية
باحلاء (فعل رحص : اريتگويف ملحمات أو

  .مبعىن غسل) املهملة
  .٩٩ ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لطلس

  
صادفت سعة : مرحبًا بك: عربية :َمْرحبًا

  .وُرحبًا
  .وهم حافظوا على إعراا

  .وزعموا أن أول من قاهلا سيف بن ذي يزن
مراحب وميت : وهم قد يقولون للتعرمي

  .مرحبا
  .مرحبتني: وجواب مرحبا عندهم

وكان انون جنيد الحيسن من الكالم إال 
مرحبا، وعليه فقاموس جنيد أفقر : يريد ))حابا((

  .قواميس العامل
: ويف هلجة عرب آسيا الوسطى قرب خباري

  .٧٤ ص ٨ عدد ١٤ س: كما يف جملة األديب - مرحب 
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مرحبا ال : واستمدت التركية مرحبا وقالت
  .تبادل السالم: مشق مبعىن
  ]:أغانيهم من [ 

  يواشرف على الواِد            ع عراس اجلبلالط
  الديـب  هوا ّسم َن             يا مرحبا : واقول

املسافة اليت : اَملرحَلة: من العربية :ةاَملْرحۤل
  .قطعها املسافر يف يومه

  .اِحل، وهم أمالوارامل: واجلمع
 -! ياابين -قطعنا يف تعليمك : ويقولون
  .فيستعملوا جمازًا يف اآلمادمراحل طويلة، 
  .الرمحة: اَملْرَحَمة: من العربية :ةاَملْرۤمح

  .املراِحم، وهم أمالوا: واجلمع
مرمحت ومرمحتلي : واستمدت التركية

  ...ومرمحتسز
  .يطلقوا على املّيت تفاؤًال: اَملرحوم

ويكتبون على القبور هذا قرب املرحوم 
  ...املربور

  .يامرحوم الّيب: ويقولون
شجر دقيق سريع الوري يقتدح : عربية :اَملْرخ

  .به
  .مارخ: ويف األرمنية

  .٥١٠ ص ٨٩ س: انظر املقتطف

  .نهدّه: مّرخ جسَمه: عربية: مرّٔخ
  .متريخ: واستمدت التركية

  .ْتمّرخ مطاوعًا له: وبنوا
بضاعتو شغل مرخصان، : يقولون :َمْرَخصان

يريدون أا تافهة، ولكي اليبدهوا مبا يسخط بنوا 
سوء : على مفعالن من الرخص، يريدون الزمه

  .البضاعة
واهللا أبو حممد مْرد اللي : يقولون :اَملْرد

الرُجل، الشجاع، : من التركية عن الفارسية: بتريدو
  .البطل

مبعىن الرجل عن  MART: ويف األرمنية
  .الفارسية

: نامرد مبعىن: ويقول األتراك تأثرًا بالفرس
  .اجلبان

  .اَملَردة: ومجعوه على
يطلقها النساء على اخلرقة اليت تتقي ا  :اْملٔرّد

دم احليض تربطها يف حزام على وسطها وترّدها من 
  .األمام إىل الوراء

  .اْملرّدات: ومجعنها على
  

  :ماالت التاليةهلا االستع :اْملٔرّد
عارضة خشبية : من اصطالح النّجارين -ً ١

) جيَلى(: تنظم تسوية اخلشب ُينَشر أو يقش 
  .بالرابوب

السوقة األخرية : من اصطالح البّنائني -ً ٢
أو السوقات العليا جتتاز مدى سقف البيت، مهمتها 
أن حتضن التراب يف السطح وفوقه احلصى ابول 

  .طباإلمسنت وفوقه املَال
أطلقوها على : من اصطالح الفّالحني -ً ٣

  .رسن البقر الذي حيرث األرض، ألنه يرّد
استعملوا املْرّد لكل ما يرّد السقوط أو  -ً ٤

  .ما يدرأ طارئًا
  .اْملرّدات: ومجعوها على

  
آخر األمراء املرداسيني يف  :اِملرداسي سابق

  .ه٤٧٣ حلب، مات سنة
، مات أمري حلب: بن حممد: املرادسي نصر

  .ه ٤٦٨سنة 
: َمرداَنه: من التركية عن الفارسية :إملردان
  .حمربة املطبعة

  .املردنونة: انظر. اْملردانات: ومجعوها على
  .املرزجنوش :انظر .وشگواَملْرد :اَملْرَدقوش

  .اِملغزل: اِملْرَدن: من العربية :اَملْرَدن
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وهم ّمسوا به السيخ املثبت يف دوالب املغزل 
  .املاسورا جمازًاتدخل فيه 

  . املرادن: ومجعوه على
الغّزالة بتغزل على عود، ]: من أمثاهلم [ 

  .مردين معووج: واملاهي غّزالة بتقول
: َمرداَنه: من التركية عن الفارسية :ةاَملْرَدنوۤن

  .آلة تدوس احلجارة لتسّوى الطرق
  .املردنونات: ومجعوها على

: مرديوان عن الفارسية: من التركية :اَملرِدوان
الُسّلم، وهم استعملوها للسّلم يصعد به إىل : َكْرِدبان

  .ظهر السيارة الكبرية فقط
  .اَملْرُدوانات: ومجعوه على

  
  .انظرها .اسم املفعول من رّد: عربية :اَملردود

مردود ضيعتو ودّكانو بكّفوه : يقولون
  .الغّلةمايرّدان عليه من : وزيادة، يريدون

  .كالَمك مردود عليك: ويقولون ُمَتحدِّين
  .هالبضاعة مردودة ما بتصري معنا: ويقولون
معاملتك ما أخدت شكال القانوين : ويقولون

  .وأصبحت مردودة
من اصطالح الريفيني والبدو  :اَملْردوف

اخلروف يرضعونه من غنمتني ليسمن : والغّنامة
  .ويذبح يف أقرب وقت
  .انظرها .هَجناَمل: ويسمونه أيضًا

  .جعله َيُمّر: مّرر الشيَء: عربية :َمرّٔر
  .ْتمّرر مطاوعًا له: وبنوا
قد ما ّمحاها عالنار مّررا، : يقولون :َمرّٔر

  .صّيره ُمّرًا: مّرر الشيَء: عربية
  .ْتمّرر مطاوعًا له: وبنوا
  .مريزا: انظر :إملرزا

  الرئيس،: من التركية عن الفارسية :اَملرَزبان
  

وّمسوا ا قضبان احللوى تتخذ من هريسة اللوز، ألا 
  .جتعل على شكل رجل
نبات : وشگأو املردقوش أو املرد :املرزجنوش

عطري ذو ورق دقيق وزهر صغري جيلب من جزيرة 
قربص تطلى به املرأة بعد والدا يف احلّمام بأربعني 

  .ولد: انظر. يومًا
  .ورمسها الغّزي مرزنوش خطًأ

أخدت مرس : يقول العب الطاولة :أملْرس
: خلصت الربيت، من التركية: مبرس وهي دّق واحد

  .اجلولة يف اللعب حتسب جبولتني: ماْرس
  .اْملروس واْملروسة: وجيمعوا على

  :وتنّدر كاسب املرس فنظم
  .صار مرسًا، أّرخوه

دعكه بيده : َمَرس الدواَء وغريه: عربية :َمٔرس
  .اءبعد أن لّينه بنقعه يف امل

  .امنرس للمطاوعة: وبنوا منها
 .ْمَرس، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية

  .املريسة: انظر
  .انظرها .مجع املرسة :اَملٔرس

  
َمّرس البندورة، ومرسا، بنوا : يقولون :َمرّٔس

  .انظرها .على فّعل من مرس

  .ْتمّرس للمطاوعة: وبنوا منها
  

الدّق مّرس، : يقول العب الطاولة :َمرّٔس
  .انظرها .أصبح يف حكم املرس: يريدون

  .اسم املكان من رست السفينة :اَملرَسى
  .رسا: انظر

  .اَملراِسي: واجلمع
أداة ترسو ا : اِملرساة: من العربية :ايةإملْرۤس

  .السفن
  .اَملراِسي: واجلمع
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املاَرستان واملاِرستان : من العربية :املٕرْستان
مكان، : ))ستان((املريض، و: ))بيمار((: عن الفارسية

  .حمّل املرضى: أي
  .وهم أطلقوا املرستان على مستشفى اانني فقط        

  .املرستانات: ومجعوه على
  .ماَرستان: والتركية ختتصر أيضًا فتقول

  .املرستاين: وقالوا يف النسبة إليه
  .واشتهر عندهم املرستاين أو حيدر

  .املرستانية: علىومجعوه 
  .لغة يف بيمارستان: املارستان: قال اجلواليقي

املارستان : والعبارة الدقيقة أن نقول: نقول
  .العربية حتريف لبيمارستان الفارسية

مسع ماَرستان يف : ))حبر الغّواص((ويف 
  .بيمارستان

  .والعبارة الدقيقة ماتقدم لنا أيضًا
: وقد يسمي الفرس البيمارستان أيضًا

  .دار املرضى أيضًا: يمارخاَنه مبعىنب
وعرف العرب املارستانات يف صدر الدولة 

  .العباسية
  :ومل يبَق من مارستانات حلب إال مارستانان

مارستان الُنوري يف شارع الشيخ عبد  -ً ١
  .اهللا يف اجلّلوم، وهو حطام

مارستان أرغون الكاملي يف حي باب  -ً ٢
  .سليمقنسرين أمام خان القاضي، وهو 

  .انظر كتاب البيمارستانات
  .٩٠ و ٦٥ص: وكتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة

  .فالن جمنون بّدو مرستان: يقولون
اسم املكان : حتريف املسرح العربية :اَملْرَسْح

  .من سرح، وضعوها لدار التمثيل
  .املراسح: ومجعوها على

مرسح الشيخ سالمة : وكانوا يقولون
كشكش، واليوم  حجازي ومرسح عكاشه ومرسح

  .قلما حيّرفون

اشتقاقات : لواملرَسل إليه، واملرۤس :اُملْرَسل
  .انظرها .من أرسل

: واَملَرساي واَملَرساية، من العربية :ةاَملَرۤس
احلبل، وهم أطلقوها على احلبل أول برمه : اَملَرسة

  .دون أن يربم مع مرسة أخرى
  .اَملَرسات، واَملَرسايات: ومجعوها على

مرَشا : مرشٓا، ويف الكلدانية: ريانيةويف الس
  ).بالشني املعجمة(

ومرسة : وإذا زاد البغيض يف سفاهته قالوا له
  .أو مرسة تشنقو
نشرنا اخلسيل عاملرسة، وقالدة : ويقولون

الكعك التّنوري هّيه عاملرسة، وحزمنا البضاعة 
  .باملرسة لنشحنا ملوش وزعرت

: من مفردات الثاقفني، يقولون :املرسوم
صدر مرسوم بتوزيع ميت لرية عن كل سهم أممتو 

  .ما يكتبه ويفرضه الوالة: عربية: الدولة
  .املراسيم: واجلمع

: موّلدة، فصيحها: قال الشيخ أمحد رضا
  .العهد

  .مريسي: انظر :رسيۤم
  

بني اجلبس واملي يف ]: من أمثاهلم [  :اَملْرش
  .سال: مصدر مرش املاء :قرش مرش، من العربية

أو املارش، من التركية عن اإلفرنسية  :ألمْرش
سار، واصطالحًا : مبعىن MARCHERمن فعل 

  .املعزوفة املوزونة يسري عليها اجلند: موسيقيًا
وكنا يف حداثتنا نسمع مرش السلطان عبد 
ومرش السلطان عبد احلميد ومرش السلطان حممد 

  .الدينرشاد ومرش ويل العهد يوسف عز 
  .املرشات واْملروشة: ومجعوا املرش على

  
  اِملْرشح واِملْرشحة: ربيةــمن الع :اَملْرَشَحة
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ماجيعل على ظهر الدابة حتت السرج ليمتّص : 
  .عرقها

  .اَملرَشحات: ومجعوها على
وضعت حديثًا لإلناث من  :اُملرِشدات

  .الكّشافة
  :يف حمافظة حلب: ١٩٦٠ إحصاء لعام
  .فرقة ٣٣ املِشداتعدد فرق 

  .مرشدة ٢٨٨ :عدد املرشدات
  

مرشة ومّروش ومّروم : مسوا بنام :ةٔمْرۤش
ملحق سرياين لتصغري  ))شه((وكلها من مرمي، و

  .))هۤس((التلطيف، ومثله 
: من مفردات الثاقفني، يقولون :إملرصاد

إذا زّل عالشعرة شكاه، من : واقف لو باملرصاد
  .حيث يرصد هذا ذاك: قالطري: اِملرصاد: العربية

  .وما استعملوها إال يف العبارة املتقدمة
  

جاب لنا جوزي عالعيد : يقولون :اَملْرَصبان
ألّنو االوالد ، عواض البقالوة جاب لنا املرصبان
: من األملانية .حببوه، ضرب من الكاتو باللوز

MARTZAPAN.  
اسم : من مفردات الثاقفني، عربية :أملْرَصد

املكان من رصد، وضعت حديثًا حملل رصد األجرام 
  .السماوية، وسادت هذه الكلمة

  .اَملراِصد، وهم أمالوا: واجلمع
  .املرصدات: اجلمعاملرصدة، : ووضع آخرون

املرقب، : كما وضع الشيخ إبراهيم اليازجي
  .املراقب: واجلمع

 ة كان سنةأقدم املراصد مرصد اإلسكندري
  .م.ق٣٠٠

وأصبحت مراصد اليوم بعد غزو الفضاء ترى 
  .كل ما حيدث يف سفينة الفضاء وهي يف القمر

  

من اصطالح العيب  :الكعب املرصرص
الكعب بعد أن يصقل يثقب ويصب فيه : الكعاب

  .الرصاص ليكون متزنًا
  

  .مصدر مرض: عربية :أملٔرض
  .مرض: انظر

  .األمراض: واجلمع
مرَعا : َمرعٓا، ويف الكلدانية: السريانيةويف 

  ).بإبدال الضاد عينًا(
بلفظ (مرض وأمراض : واستمدت التركية

  ).الضاد ظاء
ض، َراستمدت الرومانية من التركية املو

  .MEURAZ: فقالت
  .مرضو خمِفي: يقولون

ومرض، ومرض ]: من ألفاظ زجر البغيض [ 
  .مٓويفّك حلۤا

َرض إال إلو تلتني َم: ماقال]: من كمام [ 
  .الغرض

  .مصطلحات األمراض: ٧٦ ص ٢٦ س: انظر جملة امع العلمي العريب

إحصاء املرضى املعاجلني يف املستوصفات 
  :١٩٦٠ الصحية يف حمافظة حلب سنة

  
  .١٥٢٦٣ :العينية

  .٣٤٧١٦ :القلبية والصدرية
  .٣١٦١٨ :اِملَعدّية واملعائية

  .١٥٣٤٦ :العصبية
  .٧٣٦٢: البولية والتناسلية

  .١٠٢٤٢ :اجللدية
  .١٦٣٧٥ :اجلراحية
  .١٤١٥ :اإلفرجنية
  .٦٣٣٤: املرزغية
  .٨١٤: السّل

  .٢٥٤٦ :السارية األخرى
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  .١٤٩١٩ :املختلفة
  .١٩٢٦ :أمراض األذن واألنف واحلنجرة

  .٤٣١٨ :النسائية والوالدة
  .تغريت صحته: َمِرض: من العربية :ضٕمۤر

  .ْمرط: املغربويف هلجة مشال 
  .املرض واملرضان ومّرض واملمرضة واملريض واملرضة: انظر

اهللا ال : وإذا قيل عن البغيض إنه مرض قالوا
  .يعرفو أش بوجعو

الغريب داريه وإن مرض ]: من أمثاهلم [ 
  .داويه

صّيره مريضًا، : مّرضه: عربية :َمّرض
ومن هذا (داواه واعتىن به يف مرضه : وبالعكس
  ).املمّرضة

بنوا الصفة من مرض على َفعالن  :اَملرضان
  .املريض: فعالنة، وعربيها: ومؤنثه

  
اللي بشّق عاملرضان يوم ]: من اعتقادهم [ 

إياكن تكنسوا فرشة املرضان . التالتا بسّبب لو املوت
  .كو مبوت

اسم الواحدة من اَملْرض مبعىن : عربية :اَملْرٔضة
  .اَملَرض

  
ي وبنيت مرضّية ابين مرض: يقولون :إملرِضي

نالوا رضى أبّون : وهدوليك الكبار كّلن مرضّيني
: اَملرضّي: وأّمن، شلون بّدن ما يتوفقوا، من العربية

  .انظرها .اسم املفعول من أرَضى

ولفظت الضاد (مرِضي : واستمدت التركية
  .غري املرضّي: نامرضي: وضده) ظاء

  
: وضعوها للمثّبجات، واحدها :اُملرطِّبات

 .اسم الفاعل املؤنث من رّطب): العربية(بة اُملَرطَّ
  .انظرها

  .البوظة والعنرب بوظ: ويرادفها عندهم

  .GLACE: يقابلها يف الفرنسية
احلليب، السحلب، : أشهر مرطّبات حلب

القشطة، الليمون، الكرز، الربتقال، املشمش، 
  .األناناس، املوكا
البس تياب شراطيط : يقولون :اَملْرطوطة

الرداء، وهم : مرطوطٓا: مراطيط، من السريانية
  .استعموهلا مع الشراطيط ملعىن التياب املمزقة

  .مسحه: َمَرع رأسه بالدهن: عربية :َمٔرع
بالغني : العربية(َمِرغ عرُضه : ويدانيها

  .تدّنس): املعجمة
  .ابين َمَرع البيت حبرب الكوبيا: يقولون
  .انظرها .اسم املكان من رعى: عربية :اَملرَعى

  .اَملراِعي: واجلمع
  .ِمْرَعه: ويف العربية

 أحلقوها بـ(َمرعالق : واستمدت التركية
أداة املكان، دون أن يالحظوا أن الصيغة : ))لق((

  ).العربية صيغة املكان
فالن أْكل ومرَعى وقلة ]: من كنايام [ 

الكناية يظنون أم يسجعون، وسادت هذه (صنعه 
يف سورية ولبنان والعراق  - على لفظ يدانيها  -

  ).وفلسطني ومصر
من قرى حلب يف املعرة، من  :َمْرعايا

املرَضى، كما يرى األب أرملة يف : َمْرعيٓا: األرامية
  .١٩٣ ص ٣٧ س: املشرق

  

أنكره الشيخ إبراهيم اليازجي ألنه  :بإملْرۤع
  .فزعهأ: ليس يف العربية أرعبه، بل فيها رعّبه

  .املرعب للنار: ويقولون
  

الصوف اللّين، : اِملْرِعز: من العربية :زإملْرۤع
صنف من املعز طويل الشعر ناعمه يعيش يف آسية 

  .الصغرى السيما يف أنقرة
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  .إلْرْعِزي: اِملرعِزي، وهم قالوا: والنسبة إليه
  .معّرب، تكلموا به: ويف شفاء الغليل
  .حارة العريانتقع قرب : حارة اَملْرعشِلي

مسيت (( :٤٣٣ ص ٢ج : قال الغّزي يف النهر
باملرعشلي نسبة إىل صاحب القرب املوجود يف 

عمر املرعشي، مكتوب عليه مايفيد أن ... مسجدها
 وفاة صاحبه كانت يف أواخر ذي القعدة سنة

 ١٣٠٢ ، ويذكر أن هذا احلوض ملا عمر سنة١٠٨٤
ه أن خرج يف حفرته حجرة مكتوب عليها ما معنا

الذي أنشأ هذا املسجد هو الشيخ ناصر الدين 
  .))٦٤٤املرعشلي سنة 

الرز : من مفردات لغة القجم مبعىن :املرعشلي
  .املطبوخ

مْرعي، من أرَعى : مسوا ذكورهم :ٕمرِعي
  .رعاها): العربية(املاشيَة 

من قرى حلب يف إدلب، من  :َمرعيان
اُملرِضي، كما يرى األب أرملة يف : َمرعينٓا: األرامية
  .١٩٣ ص ٣٨ س: املشرق

أا من  -  ٥ ٧ص: حلب - ويرى األب شلحت 
  .الرعايا: مرعيتٓا

  
قّلبه فيه، : مّرغه يف التراب: عربية :َمرّٔغ

  .أشبعه َدهنًا: رأَسه
  .انظرمها. مَرع ومّرخ: ويدانيها يف العربية

َمَرج، ويف الكلدانية مثلها : ويف السريانية
  ).افًاگتلفظ جيمها (

فرضة : من مفردات الثاقفني، عربية :اَملرفأ
  .البحر، مرَسى السفن

  .املرايف: املرافئ، وهم قالوا: واجلمع
  

املوصل : اِملرفق واَملرِفق: من العربية :اَملرٔفق
  .بني الساعد والَعُضد

  

  .أمالوااملراِفق، وهم : واجلمع
  .قَمْرۤف: ويف العربية

نفذ : مرق السهُم من الرمّية: عربية :ٔمٔرق
  .فيها وخرج منها
مرق شي حدا قّدامك من مجاعة : ويقولون

  .َمّر: ة؟ استعملوها مبعىنالظلۤم
ِعي ن يساِوي شغلة الدرۤاهاللي حبۤس: يقولون

  .أنا َبمٓرق من حتت أباطٓو
  

الذي أغلي فيه املاء : عربية: واَملرقة :أملٔرق
  .اللحم فغدا دمسًا

  .املرقات: وجيمعونه على
  .ومحص جتمعه على األمراق

  .َمَرق: ويف العربية
  ]:من شعرهم التندري [ 

  :ويف طنجرتا ادفنوين  -! آه يا عيوين -القّشة 
  .باَملَرقات واحلفتايات      

  .من فاتو اللحم عليه باملرق]: من أمثاهلم [ 
  
فالن كلب معجون ]: من ألفاظ السباب [ 
  .مبرقة كلب
يامسترخص اللحم عند ]: من كمام [ 
  .ص شعبنا مرقةإذا كان طّباخنا جعۤي. املرق ٕتنَدم

  :من معارضات الزيين
  أمراقه األرياح عنا ُتطَرُد     هللا حلم غارق بالدهن يف

  .والسمن عام على األمراق كالدرر: ومنها
  منها الشفا) للخاروف(: وألمراق له : ومنها

  للذي منها احتَسى أو شربا     
  يف مرقة األدهان           قّدم حمِشي اخلرفان: ومنها

عّما قليل تنسكب : ومن خطبة مجعة له
األمراق بالقصع الِغماق، وتشخص حنوها األبصار 

  .واألحداق
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هالعيلة كل فرد من أفرادا إلو : يقولون :أملٔرق
م، وحممود إلو مرق شكل، حسني إلو مرق باحلما

مرق باخليل، وصّفو مرقو بالزراعة، والزغري مرقو 
بالسينما، واألزغر بركب املوتوسيكل وأختو اللي 
بقّدو مرقا جتمع طوابع، وهدول كّلن طالعني جلّدن، 

مرق بالكتب واملسابح، من  -اهللا يرمحو  -وكان لو 
  .الرغبة والولع واَهلوس: َمراق: التركية

، اَملَرْقِلي: يدعون الَولوعوجيارون األتراك ف
  .املرقلّية: واجلمع

  
: مرق العجني وْمرقت الطبخة: يقولون :قٕمۤر

  .بنوا الفعل الزمًا من َمّرق املتعدية
  

أكثر مرَقها، وهم : مّرق الِقدَر: عربية :َمرّٔق
أكثر ماءه، فأطلقوا : َمّرق العجني والطبيخ: يقولون

  .الظرف وأرادوا املظروف
  
ق وقال اعجٓون ومرّۤ: قال لٓو]: أمثاهلم من [ 

  .قالدورة عاللي بغلّۤ: لو
مّرقين لصوبك، حتريف : يقولون :مرّٔق

  .اجعلين أمّر: أمررين
مّرقو من شاطي لشاطي، مّرقو من : يقولون

  .مصيبتو
وضعها الشيخ إبراهيم اليازجي  :اِملرَقب

  .املرصد: انظر .للتلسكوب

  
فالن مرّقد أو مترّقد، ْبشوف : يقولون :داْملٔرقّۤ

منو الزمو مصاري وبّدو يبيع شي أو يرهنو بدحم، 
وقدما بطلع بإيدو بستفيد مّنو بدون رمحة، حتريف 

  .مترقب فرص االستفادة: املترّقب أي
واحد بتغّنى بالشيوعية ]: من لوحام [ 
  ابا، ودارتـية بتحسبٓو قطب من أقطـواالشتراك

  

ومسح االحتاد السوفيييت لعدد يزوروا  األيام دورتا
بالدا بضيافتا، ونّصبوا صاحبنا عاملسألة، راح نّقى 
اللي بستفيد مّنن، وأجاه واحد كان أهدى 
هاملضيفني كتب ولوحات وطلب يروح حمّٓن، قال 

  هات أبعميت لرية: لو
  .ما عندي! ـ يا خّيو

  .ـ طّيب ارهون عندي أنا برهن لك
فوائد هالرهينة  وحسب البّدو يرو أّنو

  .الشهرية بسنة بتاكل الرهن
وسافر العدد ماعدا املذكور، وحدثين واحد 
مّنن أّنو كل ليلة كان يسرق باكيتات سيكارات 

  .الضيافة
هاملرّقد أو املترّقد رجع ولّسا يغّني مّوال 

آه يا ليل : االشتراكية، ولّسا يف من يسمع لو ويصيح
  !يا عني

الذي مل يكمل  :يريدون :اخلبز املرقّٔد
اختماره ورّقة الرّقاق وبسطه على الطرحات أمام 

  .مدخل بيت نار الفرن كأنه يرقد هناك ليتم اختماره
  

القّديس اإلجنيلي من تالميذ بطرس له  :ُمرُقس
  .اجنيل مرقس: انظر .إجنيل

  
ْمرّقص سعادين،  كان فالن: يقولون :صاْملرقّۤ
  .انظرها .اسم الفاعل من رّقص: اُملرّقص: من العربية

وقرية كفر محرا يلقب من حوهلم من القرى 
  .))ْمرّقص مرتو((كل فرد منهم بـ 

اسم املفعول من : اُملَرّقع: من العربية :اْملٔرقّٔع
  .انظرها. رّقع

قوه لأط: من اصطالح احلماماتّية :عالۤطري اْملرقّٔ
  .من طيور الكّشة، ونوعه رخيصعلى ضرب 

  .املرّقعات: ومجعوه على
  اصطالح: اُملَرّقعية: ةــمن العربي :ةاملْرّقعۤي
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أطلقوها على اجلّبة اليت تكثر فيها : ملشايخ الطرق
  .رمز الفقر: الرقع

  .اْملَرّقعيات: ومجعوها على
  .املرق: انظر :املرقة

  .املرقات: واجلمع
بنوا على فعَول من رقص وصاغوا  :اْملٔرْقٔوص

منه اسم املفعول ملعىن الدّين الذي يضحك الناس 
  .حبركاته

من مفردات الكالليب، أطلقوه على  :اَملرُقوق
  .اللحم بالعجني يقدَّم يف السلتات

 فقط: ترد يف عبارة الكمبيالة املأثورة :اَملرُقوم
مخسون لرية سورية غب مرور شهرين من  ٥٠

ملزوم أدفع حلاملها فالن املبلغ املذكور  تارخيه أدناه
  ...أعاله أو املرقوم أعاله وقدره مخسون

: اسم املفعول من رقم: وكلمة املرقوم عربية
  .كتب وسطر

  
هالقهوة بتمّرك ليل وار : يقولون :ٔمرّٔك

مخسميت فيشة أو مخسميت ماركة، بنوا مّرك فعًال 
عن الفرنسية  MARQUERمن املاركة املستمدة من 

  .سّجل وثّبت: اجلرمانية مبعىن
  .ْتمّرك للمطاوعة: وبنوا منها

ويف املعامل أداة تثبت وقت دوام العمال على 
  .املمركة: دفاترهم، يسموا
  .ت عليك كتريالساعة مرۤك: ويقولون

  
  .مايركب برًا أو حبرًا أو جوًا: عربية :اَملرَكب
  .وهم أمالوا: املراِكب: واجلمع

  .مركَبا: مركبٓا ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .املركبة: وكانوا يسمون احلنتور

  .املراكيب واملركبجي، واملركبة: انظر

  راعي،ـاملركب الِش]: من اصطالحام [ 
  

  . املركب البخاري، مركب النجاة، مركب اخلفر
مركب الضراير سار ]: من أمثاهلم [ 

إذا غرق مركَبك عطيه . ومركب الساليف حار
  .رفسةبالزود 

املركب اللي مافيه شي هللا ]: من حكمهم [ 
  .املركب بني َرْيسني بغرق. بغرق

تعبري عريب مبعىن أنه ال يدري  :اجلهل املرّكب
  .أنه ال يدري وال يدري

من مفردات الثاقفني،  :ُمَرّكب النقص
عندو مرّكب النقص، : فالن مامّنو خري: يقولون

  .مةيريدون أنه يشعر بالعجز عن القيام مبه
بعدها  - انظرها  - من اَملرَكب  :املركبچي

: أداة النسبة التركية، فمركبچي مبعىن: ))چي((
  .اَملركِبي

  .املركبچية: ومجعوا املركبچي على
املركبچي مامبوت إال يف ]: من أمثاهلم [ 

  .البحر والقاطرجي مامبوت إال يف الغربة
مبعىن املركب والتاء للتصغري، وكانوا  :ةاملركۤب

  .يطلقوا على احلنتور
أحلقوها التاء : مركبة الفضاء: وقالوا اليوم

  .لصغرها بالنسبة إىل مهمتها
: مركبتٓا ويف الكلدانية: كبة يف السريانيةروامل

  .مركبَتا
  .َمْرَكَبه: ويف العربية

  .مركَبت: اريتگويف ملحمات أو
  

وسطها، : مركز الدائرة: عربية :اَملركز
  .واستعملوها جمازًا أيضًا يف وسط كل شيء

  .ز، وهم أمالوااملراِك: واجلمع
: مركز قوماندان: واستمدا التركية وقالت

  .مركز قيادة اجليش
  .واستمدا األوردية
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  .مركز: ويف العربية احلديثة
وأسست مصر مراكز ثقافية يف كل البالد 

  .أنا، ويف مجيعها مكتبات ونشراتالعربية، وزرا 
  .مركز الثقل: من تعابريهم العلمية

فالن إلو مركز بني الناس، : ويقولون
  .له مقام خطري: يريدون

مركز الدوالب ]: ومن تعبريام احلديثة [ 
  .ومركز األوتار ومركز بيع البرتين ومركز بيع الرز

عّبي مركزك : وإذا شّط أحدهم قالوا له
  .والك

خيط رفيع جدًا مسي باسم  :تزۤيرۤكط مخۤي
  .مراكته األوروبية
مسيت باسم : حطاطة مركزيت: كما قالوا

  .خيوط نسجها املتقدمة
أطلقتها إدلب وما حوهلا على  :املركوب

  .الصرماي
  .املراكب واملركوبات: ومجعوها على

: من مفردات الثاقفني، من الفرنسية :املركيز
MARQUIS دون الدوق : لقب شرف: عن الالتينية

  .وفوق الكوْنت
  .١٩٨ ص ١ س: انظر جملة امع العلمي العريب

على َمْرَمى احلجر : يقولون يف األبعاد :اَملْرَمى
 - انظرها - مصدر رَمى : عربية: ى الْرصاصأو على َمرَم

  .أو مكانه
  .املراِمي: واجلمع

 مدفع بعيد املرَمى،: من اصطالح العسكريني
  .أصاب املرَمى

مكان يف : ويف اصطالح العيب كرة الَقَدم
كل من طريف امللعب حياول كل من الفريقني إدخال 

حارس : الكرة فيه لريبح جولة، ويسمى حارسه
  .املرَمى

  :يةــالـمن اإليط: الدـأو اَملْرَم :اَملْرماالد
  

MARMELLATA :ى من احللوّياتاُملَرّب.  
: رمر أهلو، ويقولونهالولد م: يقولون :ٔمْرٔمر

جعل عيشهم : ة مرمرت، يريدون يف األولكۤيهالفۤا
: صارت مرة: فهي متعدية، ويريدون يف الثاين: مرًا

فهي الزمة، وكالمها بنوه على فعفع من املّر 
  .انظرها ).العربية(

  .مترمر مطاوعًا للمتعدي: وبنوا
نّكد حياته، ويف : هَمْرَمۤر: ويف السريانية

  .مثلهاالكلدانية 
  .هللا ميرمرٓوأمرمرين : يقولون

  ]:من أغانيهم [ 
  مرمر زماين، يا زماين مرمر

  عميت عيونو املا حبب األمسر                 
  
: MARMAROS: عربية عن اليونانية :ْرمرأمل

  .الرخام القاسي األبيض
  .MARBRE: ويف الفرنسية
  .MARMOR: ويف الالتينية
  .مرمر: ويف التركية

  .راملراۤم: علىومجعوه 
املرمرة : وقالوا يف الواحدة من املرمر

  .واملرمراي واملرمراية
  .املرمرات واملرمرايات: ومجعوها على

واستعملوا املرمر خطوطًا تزيينية يف البناء مع 
تبليط أراضي الدور، كما  احلجر األسود أو مربعًا يف

مث استمدوها . اختذ منه احللواين لوحة عرض حلواه
لواين اآلخر لعرق احلالوة، مث اهليطالين، مث منه احل

سادت عند بّياع الفالفل والكازوزجي ويف املطاعم 
والقهوات ويف بعض دواوين احلكومة واملصارف 

  .وغري ماتقدمها
وزاحم املرمر غريه من األحجار حىت املرمر 

  .الصناعي
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دبس : دبس مرمري، يريدون: يقولون
  .عنتاب األمسر الشديد الصالبة

يطلب اإلسراع يف لفظ ]: من معاظالم  [
بربر عّمر منرب من مرمر، وقيصر عّمر منرب : ما يلي

من مرمر، قاسوا منرب بربر وقاسوا منرب قيصر طلع 
  .منرب قيصر أكرب من منرب بربر

جتيه الرزّية مرمس قليب : يقولون :َمسَمر
وهّوه عم بّربد قلبو، بنوا على فعمل من مرس الدواء 

  .نظرهاا .وغريه

  .مترمس للمطاوعة: وبنوا منه
اليت مات : بنوه من األرملة العربية :اْملرّمل

زوجها، وفيه شذوذ البناء وشذوذ إطالقه على 
  .الرجل

  .املارماالد: انظر :املرمالد
  

وعاء كان يتخذ : اِملرملة: من العربية :لةاَملْرمَۤ
غالبًا من الپورسلني فيه رمل أمحر نظيف يذرونه فوق 
الكتابة الندّية لتجف من ثغرات يف أعاله، مث يعيدون 

  .الرمل إليها
  .اِملرمالت، وهم فتحوا: واجلمع

  .الرّماالت: الرّمالة، واجلمع: وقد يسموا
  .وأنا استعملتها حىت جاء ورق النشاف

الصفة املشبهة من : اَملِرن: من العربية :ناَملۤر
  .الن يف صالبة: ُمرونة) العربية(َمَرن الشيُء 

فالن َمرن، : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .وفالنة مرنة، وأفراد الفرقة املرنون

  
  .عّوده ودّربه: َمّرنه على العمل: عربية :َمرّٔن

  .َتَمّرن، وهم سّكنوا: ومطاوعه
  .مترين ومترينات: ةواستمدت التركي

  .الفعلة الواحدة: عربية :اَملرَّة
  .اَملّرات، واِملرار: واجلمع

مّرة من ((ويف مشال املغرب يقولون يف 
  .َمرَّ ماملراري: ))املّرات

مابيعرف باملّرة، ماشفتو باملّرة ترد : يقولون
رفض : مصدره بالياء لتأكيد النفي اللفظي أو املعنوي

باملّرة، غاب عن فكري باملّرة، وليس يستلم بضاعتو 
يريدون أن النفي : هلا ختريح يف العربية، إال أن نقول

  .يسري على القليل ولو باملرة الواحدة
  .وأنكرها الشيخ إبراهيم اليازجي

مابيعرف شي : والشام ومحص ومحاة تقول
  .بنٓوب، وما شفتو بنٓوب

  ]:من أغانيهم [ 
  حرام تنسوين باملّرة            زوروين بالسنة مّرة

: MALAGHMA: عربية عن اليونانية :اَملْرهم
  .طالء تداوى به اجلروح

  .هو دواء مرّكب للجراحات: ويف الصحاح
  .وعبارة الصحاح هذه قاصرة

  .اَملراِهم، وهم أمالوا: واجلمع
  .الُبرَهم: ويف هلجة تطوان

َمَلْجمٓا، ويف : ويف السريانية عن اليونانية
  )..افًاگواجليم فيهما تلفظ (َمَلْجَما : كلدانيةال

  .َمْرَهم: ويف الفارسية
  .َمْرَهم وَمْلَهم: ويف التركية

: واستمدته األلبانية من التركية، فقالت
MEHLEM.  
  .متل اَملرَهم عاجلرح]: من تشبيهام [ 
  

حّطا : الدراهم كاملراهم]: من أمثاهلم [ 
  .عاجلرح يربا
ة بدّدا مرهم ّسة الٕنالدّمۤل]: من كمام [ 
  .أجنس مّنا

استمدوه من العربية َعَلمًا مبعىن  :َمْروان
  .الصّوان وّمسوا به ذكورهم
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بيت الشعر يكون : مفردات البدو :عاْملٓروَب
  .من أربعة أعمدة
آلة حتّرك ا : اِملْرَوحة: من العربية :أملْرٔؤحة

  .الريح عند اشتداد احلّر
املراِوح، واِملرَوحات، وهم أمالوا : واجلمع

  .يف األول، وفتحوا امليم يف الثاين
: ْمَروحٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .ْمَروَحا
  .واملروحة من اختراع الصني قدميًا

ويتحدث الصينيون أا اخترعت إثر دعوة 
فعت إحدى حافلة احتشد فيها صيفًا خلق كثري، فر

  .ت بهحاملدعوات ذيل ثوا ورّو
وتردنا اليوم من الصني مراوح لطيفة 

  .بانثناءاا ورسومها
أول ماصنعت له : ))القول املقتضب((ويف 

  .املراوح هارون الرشيد
واليوم جاءت املراوح الكهربائية، بل جاءت 

  .مكّيفات اهلواء
ونعهد أن حالقي حلب كانوا يثبتون يف 

فتتحرك السقف لوحة من املقوَّى جيرها مبرس أجريه 
  .جيئة وذهابًا، وبذا يرّوح على زبائنه

طقطقت هاملروحة، ]: من أهازجيهم [ 
  .وزقزقت هاملروحة، يريدون ا اجلوجحانة

مسوا به إناثهم، وهم فّعول تلطيف  :َمّروش
  .حتريف مرَيم - انظرها وهي ومروم  - ه مرۤش

وضعوها ملن يذّلل احليوانات  :ضاْملروّۤ
ويعّودها أن تقوم حبركات التعملها، من هؤالء 

مروضو األسود واألمنار والقرود واملاعز : املرّوضني
  .والبالبل تزقزق على مقام موسيقي معّين

  .من أعالم النساء، تلطيف مرمي :َمّروم
  .مروش ومرشه ومرمي ومارية: انظر

كمال ): ربيةالع(حتريف اُملروءة  :ةاْملروّۤ
الرجولة والنخوة، وهم استعملوها ملعىن القدرة 

  .ماعندي مرّوة أمشي من هون هلون: واهلمة والطاقة
  .اْملرّوات: ومجعوها على

  .ُمرّوت ومرّوتلي: واستمدت التركية
  .فالن ْمرّوتلي: وهم استمدوا من التركية

  .ةاملرّوتلّي: ومجعوه على
  . يف املرّوةاهللا اهللا: يقولون يف إثارة النخوة

ّچ قّوة وبالقفا احلكي بالو]: من أمثاهلم [ 
  .ْمرّوة

أش بك رايح جايه : يقولون :ٕسرِّي ٕمرِّي
حتريف سرِّي مرِّي واستعملوها مبعىن : سّري مّري

  .كثرة ايء والذهاب للذكور واإلناث
  

الكبش يتقدم : من اصطالح الغّنامة :ٕمْرياع
بنوا : الغنم وبرقبته جرس ويترك صوفه أربع سنني

  .زاد ومنا): العربية(على مفعال من راع الشيء 
  .مراش مريانا: انظر :َمريانا مّراش

  
: من مفردات الثاقفني، من العربية :اَملّريخ

الكوكب الذي يدور حول مشسنا بني األرض : املّريخ
  .واملشتري
َفعيل مبعىن : اَملريس: من العربية :ةْملريۤسا

بعدها تاء التأنيث على  -انظرها  - مفعول من مرس 
  .تقدير األكلة

وإذا أطلقوا اْملريسة انصرفت إىل مريسة 
وتعّطر مباء الّزهر ويفّت . القمردين مترس مع السّكر

  .فيها يابس اخلبز
  .ويلقبون مريسة القمردين باألرمان الشاِمي

  .الصفة املشبهة من مرض: عربية :اَملريض
  .انظرها

  .املرَضى: واجلمع
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بالصاد (ص َمۤر: اريتگويف ملحمات أو
  .مرض واملرضان: انظر ).املهملة

نفوس مريضة، ووجدان ]: من استعارام [ 
  .مريض، وأذواق مريضة

الَشّقة عاملريض متل زيارة ]: من تشبيهام [ 
أسلوبًا كالميًا ُيتحدث به أن لكل : اخلطيب، يريدون

  .معه
واهللا مصطفى احلج حسني : يقولون :اُملريع

اسم : عربية: قام بأعمال ُمريعة بعجز عنا أكرب بطل
كما ذكر  -أفزعه ): العربية(املفعول من أراعه 

  .))أراع((املنجد 
من [ على أن الشيخ إبراهيم اليازجي يعّده 

ر ُمريع، وقد هذا أم: ويقولون: ، قال]عثرات األقالم 
: فيأتون به على صيغة أفعل، والصواب: أراعه األمر

  .راعه يروعه، وهو أمر رائع
: كالم رائع وخطبة رائعة، يريدون: يقولون

  .الغلّو يف بالغتها كأا تفزع
صفة مشبهة من َمَرق : بنوا على ْفِعيل :اْملِريق

  .مرق: انظر .القدُر

  .اْملراق: ومجعوه على
الزم نطّلع على جارنا : ]من كنايام [ 

ياسني ألّنو دبساتو مراق، يريدون أنه فقري، ضعيف 
  .احلال

ناثهم استمدوها من أم من أمساء إ :َمْرمي
  .مرشه ومّروش ومّروم: انظر .املسيح

َمْرَيم، ويف الكلدانية : ومرمي يف السريانية
  .مثلها

  .MARI: ويف الفرنسية
  .MARY: ويف اإلنكليزية

  .املرميّيات لإلناثويف حلب مدرسة 
  ب،ـــب يف إدلـمن قرى حل :َمْرَيمني

  

املرتفعون، : ْمِرميني: وأخرى يف أعزاز، من األرامية
  .١٩٣ ص ٣٨ س: كما يرى األب أرملة يف املشرق

أا مبعىن  - ٦٢ ص: حلب - ويرى األب شلحت 
  .الرافعني

: اِملثقب احللزوين، مسي باسم مصنعه :نةاَملّرۤي
MARINA.  
  

أو الرّيالة، أطلقوها على صدرية  :اَملْرُيول
  .األطفال تقي صدورهم من سائل لعام

مّز : عربية: مزللو مّزة عرق: يقولون :َمّز
  .مصَّه: الشيَء

  .امنّز للمطاوعة: وبنوا منها
حساه ليذوقه، : َمزَمز املاء: ويدانيه يف العربية

  .شرب منه قليًال
بدل ورقة : يقول الالعبون يف البوكر :َمّز

ومّز األجتو أو مزمزا واال صار ستريت فلٓوش، من 
  .املهل، بنوا منها الفعل: اَملَزز: العربية

  
أن بشرب بالشتا نبيت عتيق : يقولون :اَملّز
  .ماطعمه بني احللو واحلامض: اَملّز: َمّز، عربية
  

أنا مزاجي شكل وأنته : يقولون :اِملزاج
ما أسس : يةمزاَجك شكل شلون مّنا نتفاهم؟ عرب

  .عليه البدن من الطبائع
  .األمزجة: واجلمع

الصحة، ويف الكلدانية : زاجِم: ويف السريانية
  ).افًا فيهماگواجليم تلفظ (مثلها 

: ِمزاج وأمزجة ومزاجلي: واستمدت التركية
الصحيح، : ريگذو مزاج ونامزاجلق ومزاج

  .فقدان الصحة: الصحة له، ونامزاجلق: ومزاجسز
حمروف : ستمدت من التركيةوهلجة حلب ا

  .املزاج
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الدم : األمزجة األربعة، وهي: قال أبقراط
والبلغم والصفراء والسوداء ناجتة من امتزاج اثنني أو 

  .األخالط: انظر .ثالثة من األخالط

األمزجة : ما مؤداه .٦٢٣ ص ٧ س: ويف اهلالل
الدموي والليمفاوي والعصيب والصفراوي : هي

والسوداوي، ّمسيت بذلك نسبة إىل أهّم املواّد 
الداخلة يف تركيب اجلسم، وكل إنسان ال خيلو من 
هذه األمزجة معًا، ولكن بعضهم يتغلب فيه أحدها 
دون اآلخر، فمن تغلبت عليه الصفراء مسي صفراويًا، 

  .يًا وهكذاأو الدم مسي دمو
ويندر أن يتغلب مزاج واحد يف إنسان، 

وميتاز صاحب كل . والغالب أن يتغلب مزاجان معًا
  :مزاج بأخالق خصوصية، إليك خالصتها

يعرف صاحبه بنشاط الدورة : املزاج الدموي
الدموية وبياض البشرة وإشراقها وزرقة العينني وملعان 

عة الَشعر مع ميل إىل االمحرار، ومن أخالقه سر
  .احلكم وعدم الثبات

ميتاز صاحبه ببطء : واملزاج الليمفاوي
األعمال احليوية وبليونة العضل وامتالء اجللد وضعف 

  .اللون ومجود العينني وضخامة املفاصل وقلة التهّيج
صاحبه دقيق العضل رقيق : واملزاج العصيب

 -سريع اخلاطر  -الشفتني المع العينني سريع النبض 
  .ف احلركة سريع التأثرشديد احلذق خفي

ميتاز صاحبه بالقوة : واملزاج الصفراوي
والشدة يف كل أعضائه وبوضوح املالمح وامحرار 
اللون وسواد الشعر وسواد العينني وقوة النبض مع 

االستقراء ُعرف ببطئه، وهو ثابت يف آرائه مثابر، و
  .أن أكثر مشاهري العامل من هذا املزاج

اج الصفراوي، لكنه كاملز: واملزاج السوداوي
  .أقّل منه قوة يف العقل واجلسم

أو أمزجة (أش بدنا نعّلل أمزجة : يقولون
  ؟)الناس

  

  .بنوا صيغة املبالغة على فّعال من مزح :اَملّزاح
بانباع باملزاد أوقاتات أشيا : يقولون :اَملزاد

 - انظرها  - اسم املكان من زاد : كويسة ورخيصة
  .استعملوه جمازًا ملصدر املزايدة

مزاد : واستمدت املزاد التركية، فقالت
  .ومزادلق

: واستمدا الرومانية من التركية فقالت
MEZAT.  

  .مزاد علين، وقع املزاد على فالن: يقولون
: حراج مزاد، يريد: وينادي دّالل املزادات

  .حرام املزاد، يريد أن يزيد مث ينكل عن الشراء
ستان حافل مبزاد بيع الثياب وسوق بال
  .والسّجاد وحنوها

أطلقوها  _انظرها  -اسم املكان من زار  :اَملزار
  .على قرب الويل املعتقد فيه

  .املزارات: واجلمع
: مزار، ومزارلق: واستمدا التركية وقالت

حمل القبور، ومزارجي مبعىن حّفار القبور وحارسها، 
  .املقربة: ومزارستان

  .تربه: اككما قال األتر
  .وجاراهم الشاميون يف التربة
  .انظرها. اجلّبانة: وحلب تسمي املقربة أيضًا

ومنظومة الشيخ وفا الرفاعي حافلة مبزارات 
  .حلب، أوردناها مبناسبة أحيائها

مكان زيارة األقارب : وقد يعنون باملزار
  .وحنوهم

  .األرض قفرا نفرا واَملزار ْبعيد]: من أمثاهلم [ 
شافوا القّبة من ْبعيد ]: م من كما[ 
  .حّسبّوا مزار
اسم الفاعل من : اُملزارع: من العربية :عاْملزاۤر

عامله على األرض ببعض ماتغّله على أن : زارعه
  .يكون البذر من مالكها
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لجي، بنوها فالن ْمزاغ: يقولون :غلجياْملزۤا
أداة النسبة : ))جي((بعدها  -انظرها  - غل من الَز
  .التركية

  .اْملزاغلجّية: ومجعوها على
يقولون َعندو َمزاق ْيناهد من عبكرا  :اَملزاق

  .للمسا مع البّنايني وماعندو مزاق يصري معّلم مدرسة
: من التركية عن العربية: قومثل املزاق املاۤز

بتذّوق الطعوم، استعملوها جمازًا مبعىن الولع، . التلذذ
  .مث فّرعت منه حلب املازق

األركيلة أمزق : التفضيل فقالوا وبنوا منه اسم
  .ألّذ وأطيب: مالسيكارة، يريدون
نشيدًا تؤلف  ١٥٠ جمموعة :َمزامري داود

  .سفرًا من العهد القدمي، تنسب إىل امللك النيب داود
  .وضع داود بعضها: وقيل

  .الزبور: والقرآن يسميها
  

  .بنوه اسم فاعل من زاَيد :اُملزايد
  

  .انظرها .بنوها مصدرًا من زايد :ةاُملزايۤد

واستمدت الربتغالية املزايدة من العربية، 
  .ALMOZEDA: فقالت

  
  .موضع الِزبل: عربية :ةاَملْزَبۤل

  .املزاِبل، وهم أمالوا، والزَبالت: واجلمع
كل ديك على مزبلتو ]: من كمام [ 

ال تقعد شرقي . مبوت الديك وعينو عاملزبلة. صّياح
. يك مافّيا وال تاخد الندل بيعطيك مافّيااملزبلة بعم

  .املنابل: انظر. نامت اَملنابل وقامت املزابل
 - انظرها  -ويف املساجلة بني البيضا والسمرا 

  .إي عاملزابل كّبوا عّنا: ترد الزمة
  .خلطه: َمَزج الشراَب باملاء: عربية :َمَزج

  .امنزج للمطاوعة: وبنوا منها
  

َمَزج، ويف الكلدانية مثلها : ويف السريانية
  ).افًا فيهماگواجليم تلفظ (

  .َهَزل، َدَعب: عربية :َمَزح
  .امنزح للمطاوعة: وبنوا منه

َبرح، ويف الكلدانية مثلها : ويف السريانية
  ).كالمها بالباء املعجمة(

  .املّزاح واملزوحي واملزحّية: انظر

ردت ماحبمل مزح، وأخوه شقد ما: يقولون
  .متزح معو ْمزاح مابزعل

بنوا املصدر الصناعي على الفعلّية من  :ةاَملْزحيّۤ
  .مزح

  .اَملزحّيات: واجلمع
سلطتنا اليوم محضا َمْزدا، : يقولون :اَملْزد

  .ِقواُمه): العربية(حتريف ِمساد الشيء 
  

حتريف : عم بوجعٓو مزدغٓو: يقولون :اَملْزٔدغ
  .مابني العني واألذن، ومها ُصدغان): العربية(الصدغ 

  .غاملزاۤد: ومجعوه على
  

  .امليزاب: اِملزراب: من العربية :بإلْزرۤا
  .ريباَملزاريب أو اْملزۤا: واجلمع

  .اِملزراب: ويداين اِملزراب يف العربية
تصريف وكلمة امليزاب فارسية مبعىن أنبوب 

املاء، وهم استعملوها للحجر الناتئ أو حنوه يصرف 
  .به ماء األسطحة

وأطلقوا املزراب أيضًا على مشحر السّمان 
والعّطار يشحر به السّكر والعدس وغريمها ويصبه يف 

زراب من حناس أو معدن وعاء آخر، ويكون هذا امل
آخر أو من خشب، ومثله مزراب القضيمايت يسّهل 

  .ات إىل اجليب وغريهإنزال املمّلح
  .َمرٓزبٓا: والزراب يف السريانية

  .املرزام: ويف هلجة جند
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  .املرزاب: ويف العراق
، زقم املزراب، *اشتغلت اْملزاريب: يقولون

، اشتغل رقع - ماشا اهللا  -اْملزاريب ما بقت ْتلّحق 
  .املزاريب

ردنا نتخّلص مالوكف ]: من كمام [ 
باع احلوش وما باع  جحۤا. بوقفنا حتت املزرۤا

  .املزراب
ا، فالن مزاريبو لرب]: رام من استعا[ 

  .أنه يصب اخلري للغريب: يريدون
عّمي هاخلتيار ْمَدْندل دقنو ]: من ألغازهم [ 

  ).املزراب: (عالدار بشتغل بالشتا وبالصيف بّطال
  
: اِملرَزّبة واِملْرَزبة واإلرزّبة: من العربية :زٔرّبةإمل

عصّية من حديد، وهم استعملوها ألداة يعذب ا 
  .املذنبون يوم القيامة أو يف القرب

  .املزرّبات: ومجعوها على
  .ارَزفَتا: إرَزفتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  
  .انظرها .صاغوه اسم مفعول من زّرخ :اْملَزرّٔخ

  .اْملزّرخني :ومجعوه على
  

اسم نوع : من اصطالح احلماماتية :اْملَزرّٔخ
  .من طيور الكّشة

  .اْملَزّرخات: ومجعوه على
  

  .موضع الزرع: عربية :اَملْزرعة
  .اَملزارع، وهم أمالوا، واملزرعات: واجلمع

  
كالم أهل الشام ماهو : يقولون :اْملَزّرف

  ).العربية(طبيعي، كّلو مزّرف، حتريف املظرف 
  .ظّرف: انظر

________________  
  .وهي كناية عن غزارة املطر_ *

ُأوض الطابق التحتاين كّال : يقولون :اْملَزرّٔق
مزرّقة وساكنا، لكن الطابق الفوقاين كل أوضو 

ليش؟ : ماهي مزّرقة وال هي مسكونة، بّدك تسألين
ألّنو مىت زّرقا صارت صاحلة للسكىن، وحسب 

ماحبرز،  -الخيفاك  - رجاالقانون جمبور يآجرا، واآل
ْمخّلّيا الوالدو بعد موتو يسكنوَّا، صاغوا املزّرق من 

  .انظرها. زّرق
  

فالن بتعربش عاْملزرَّق ]: من كنايام [ 
احلائط الذي ُطّين بالزريقة فغدا أملس، يريدون أنه (:

  ).حرامي
اسم املفعول من زّر القميص : عربية :اَملْزرور

  .انظرها .وغريه

احلذاء : واملزرور يف اصطالح البدو والريف
  .املربوط خبيط غليظ

  :من كالم بدوي بيعتز
) مدق الّنب(ر گالن) نقرات(:رات گعلى ن

أمس ) قامت(:امت گوعلى رحية الّنب الساخن 
طين گالبس ال) كنت(:چنت و) دبكتنا(:چتنا دب
َسدى َبال ) كّالبية من القطن تلبس يف األعياد(:

اع گچاله البه الطراج والطراج چالَحدف احلدف 
بقي من ذيله خيوط السدى، أما خيوط اللحمة (:

چان بال ، واملزرور )فتناثرت لسريي السابق فوقها
چي چيسي التنت ْمَدّلى على ور، و)نعل(:طراج 

) كان(:چان متل خصيان اجلدي، و) وركي(:
چي التاين موسي هاد على ور) يدّقان(ون ّگيد

چانت مع الربع، و) أدبك(:چ وزنادي، وآين أدب
شَوي من باب بيت الشعر ) تشق(:ري تشك مبنت األ
تطري من ) وكادت(:چادا علّي، و) وحتّدق(:وتدّحج 

  .فرحا، وتغمزين حبالوة عيونا
  .انظرها .صاغوه اسم فاعل من زغرب :راْملَزعۤب

  .اْملَزْعربين: ومجعوه على
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  .اْملزْعْبرة: ومؤنثه
  .اْملزعربات: ومجعه

  .أيضًا املزعربجي: ويقولون
  .املزعربجّية: ومجعوه على

 .صاغوه اسم مفعول من فعل زعتر :اْملزعَتر
  .انظرها

العادة خضرة هاخلضري : يقولون :راْملَزعۤت
  .كّال مزعترة، يريدون أا ذابلة كالزعتر الّربي

شّقه وجعله : مّزق الثوب: عربية :مّزق
  .ِقَطعًا

  .متزيق: واستمدت التركية
  .رضوممّزق ]: من استعارام [ 

اسم املفعول من : اُملزّكى: من العربية :اْملَزّكى
  .بّرأه: أّدى زكاته، فالنًا أمام القاضي: زّكى ماله

طّهر، واستعملت لتأدية : وأصل معىن زّكى
  .هلكأن الزكاة تطّهر ما: الزكاة على االستعارة

 املال اْملزّكى الحبرق وال]: من أمثاهلم [ 
  .قبغر

تلي حارتنا حلمتو گمز: يقولون :ْتليگاَملزْٕ
اللّحام، مل جند هلا أصًال، ولعلها : عأصال، يريدون

القّصاب املسلم الذي : حتريف ُمَزّكاْتِلي التركية مبعىن
بسم : يطّهرها بقوله لدى ذحبها: يزّكي ذبيحته أي
  .اهللا الرمحن الرحيم

  .تلّيةگاَملز: ومجعوه على
حمل : اه أيگبسمل: املسلخوالفارسية تسمي 

  .تأدية البسملة
على أن معظم من كان يتوّلى الذبح يف حلب 
 .حاخام، ذلك ألن اليهود ال يأكلون إال حلم الدخيا

  .انظرها

من اصطالح سائقي السّيارات،  :اَملْزَلقان
  فعني تكونـوها على األرض احلدور بني مرتـأطلق

  

أو اَملزلقة أو ) العربية( الطريق، صاغوها من املزَلق يف
  .موضع التثبت فيه قدم... 

  .َمزلقانات: ومجعوها على
  .املازمار: انظر :اَملزماز

  
كان احلج علي عصرّية كل : يقولون :َمْزمز

عّبي بطتو ويشتري لو بنّص قرش قضامة ييوم 
ازيق النهر وميزمزا على مهلو، وكان يمكّسرة ووينك 

: ة قال يلصاحيب ومبلك مخس ماليني لرية، وما مّر
  .انظرها .تفّضل، بنوا على فعفع من مّز

فالن عادتو مبزمز الورق ملا : كما يقولون
  .انظرها .بلعب، بنوا على فعفع من مز

: مرضو مزمن، من العربية: يقولون :نْزۤمإمل
  .ماطال عليه الزمان: اُملزِمن

  .العداوة املْزمنة مامّنا َثَمرة: يقولون
حتريف قول شّحادي مقتل  :َمَزٕمن صّلى

  .انظرها .فاز من صّلى: احلسني

واسم  -انظرها  -مؤنث اَملّز عندهم  :اَملّزة
  .الواحدة من مّز على اختالف معانيها

  .اَملّزات: واجلمع
  

رحنا حلارة َكْرم ْسري أنا وجبي : اَملزٔهر
عشرين من اصحايب ومعظمن دكاترة، وتقّصدنا 

بضربوا حالن  هيك يكون ألّنو أهل هاحلارة
بالشيش، يعين بغّزوا السيخ احلديدي ببطنن وبطالعوه 

جز ضم جز : من ضهٓرن، وقبال صار ضرب املزآهر
ضم واهللا شي كوّيس، واألكوس ملا طلعوا اْملَشّيشني، 
شفنت أنا املا َبصدق هالشغالت شفنت بعيوين، وحىت 

وموضع خمرجو وشافوه ملست موضع مدخل الشيش 
وطلعنا كلنا مؤمنني أن هللا رجاًال إال  معي كل اصحايب،

  بيعطي ألة سر ألّنو أهللا ماـاملسألة ما هي مس: أنا قلت
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سّرو جلهلة ونّصابني، البد مايكون يف سبب وسبب 
  .طبيعي، لكن أنا ماعرفتو

ّمسوا الطار الكبري املرقوم باجللد مسوه اَملزهر، 
حمرفًا إىل العود، فنقلوه من العود : اِملزَهر: ويف العربية

  .هذا الطار الذي يضرب عليه مشايخ الطرق
  .املزاِهر، وهم أمالوا: واجلمع

وما أكثر الضرب على املزاهر يف مراكش وما 
  .إليها، حىت شهدت سوقًا يبيعها خاصة

وكان اَملزهر معروفًا يف اجلاهلية وصدر 
  .اإلسالم

شفتك عم بتلعب بالطاولة : يقولون :رإملزۤه
قيت تلعب معو، مابقول لك مبسك مع الكردي، الَب

  .متلو زّهري يف زهر، لكن مزهر ياخّيو وما
املزهر ولفظوا زايه ظاء ملن : بنوا من الزهر

  .يقبل معه الزهر
أّما أّنو يف ناس مبسكوا زهر شفنت أنا 

  .واعترفوا يل
صاغوه اسم مفعول ملا رمست عليه  :اْملَزهّٔر

  .األزهار أو نسجت فيه أو حفرت
  .املزّهرة: واملؤنث

  
نوع من : من اصطالح احلماماتّية :اْملَزهّٔر
  .طيور الكّشة

  
وتلفظ زايها ظاء، أطلقوها على  :ةاَملْزهريّۤ
  .وعاء ماء الزهر

  .املزهرّيات: ومجعوه على
  

صاغوا من املزح على فعويل ملن  :اَملزوِحي
  .املزح: انظر .يكثر املزح

: MISURA: زورة، من اإليطاليةأو اۤمل :زورااۤمل
  .آلة يقاس ا

  .ومجعوها على امليزورات

 .صاغوه اسم مفعول من زورب :اْملزٓورب
  .انظرها

مت يشّد وّمت ميط حىت شّق : يقولون :اَملْزٔؤرة
 *بنطلونو ماَملزورة، بنوا من الزور مصدر مزور

  .وصاغوا منه املزورة
  .التمزور: متزور، ومصدره: ومطاوعه عندهم

  
صاغوا اسم املفعول من فعل زوزق  :اْملزٓؤزق

  .انظرها .عندهم

  .أهاللشام أكترن مزوزقني: يقولون
  

صاغوا املصدر امليمي من فعل  :اَملزٓؤزقة
  .انظرها .زوزق عندهم

وتسمى حارة ألتونبغا أو حارة  :حارة اْملٔزؤّق
  .اانظرمه .ساحة امللح

أطلقوها على : اِملزولة: من العربية :ةاَملزوۤل
الشمسية ألا تعتمد على زوال ظل  الساعة

  .شاخصها ليكون وقت الظهر
اِملزوالت واملزاِول، وهم فتحوا ميم : واجلمع

  .األول وأمالوا يف الثاين
ويف صحن اجلامع الكبري مزولة كشف 

  .غطاءها الرصاصي يل ولطاليب شيخ اجلامع
  

أطلقوها على مافيها زيوان  :ةۤناحلنطة إملزو
  .كثري

أطلقوها على العباءة الرقيقة  :اَملَزوّيةة العباۤي
الناعمة املزركشة الياقة بقصب الفّضة أو الذهب أو 
باخلرج يلبسها أمراء البدو وجتلب من العراق، 
ومسيت املزوية ألا تزوي وتستر البسها من أشعة 

  .الشمس
  .اَملَزوّيات: ومجعوها على

__________________  
  .ـ الصواب فعل مزور* 
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الرمحن  احلافظ يوسف بن عبد :اِملّزي
  .ه٧٤٢لد بظاهر حلب، مات سنة واملؤلف، 

خشبتان ): العربية(يار حتريف الِز :إملزيار
يتصل طرف كل منهما بطرف األخرى بواصلة 

: جلدية يضغط ما البيطار على جحفلة الدابة أي
  .على شفتها ليتمكن من حدوها أو من معاجلتها

من اصطالح صناعة الرتول، أطلقوها  :كاْملَزيّۤ
على من يتوّلى َمّد خيوط النسيج لريبط ماانقطع 
منها، مث ليجمع كل ذي لون حسب خطة النسيج 
متهيدًا لعمل امللقي يف أن يدخلها يف مشط احلياكة، 

  .دستور نقش اخليوط: من الزيك الفارسية
  .وبيت اْملزّيك يف حلب
  .املزايكي: والشام تسمي املزّيك

  
: موزيقه عن الفرنسية: من التركية :ةاَملّزيۤك

MUSIQUE : النغم، وهم أطلقوها على املوسيقا
  .املوسيقا: انظر .النجاسية

  .املّزيكات: ومجعوها على
وتعزف املّزيكة يف األعراس وجية احلّجي 
والطهور ونقل جهاز العرس ويف األفراح، كما قد 

تولت  تعزف عندهم يف اجلنازات، واليوم بعد أن
  .مصلحة الدفن البلدية مل يعد للمّزيكة استعمال

  .أطلقوها على احلّالق :ناْملَزيّۤ
  

الفضيلة، : اَملزّية: أو اَملّزّية، من العربية :ةاَملِزيّۤ
  .ما ميتاز به الشيء عن غريه

  .اَملزّيات واملزايا: واجلمع
محيد املزايا : ومن ديباجة رسائلهم قدميًا

  .كرمي الشَيم
َلَمَسه، ...: مّس الشيَء مّسًا و: عربية :َمّس

: أجلأت إليه، مّسه بأذى: مّست احلاجة إىل كذا
  .أصابه

  

  .امنّس للمطاوعة: وبنوا منه
: َمش وٓمش، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).كالمها بالشني املعجمة(َمش 
قال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات أقالمهم [ 
س بكراميت، وال هذا األمر مي: ويقولون: اليازجي

: معىن هلذه الباء، ألن الفعل يتعدى بنفسه، والصواب
  .ميس كراميت

سلوك إبين هادا مو مبس فيين بس : يقولون
  .مبس يف حيشية عيلتنا

وقت : -وتقصر  -املساء : عربية :اَملسا
  .غروب الشمس
  .األماسي: واجلمع

  .املساوّية: والنسبة إليه عنَدهم
تشتغل مساوية يف كانت سارينا : يقولون

  .اللونا بارك وصباحية يف الشهبندر
أجا إبنو خّبرو أّنو أجونا بيت محاه : ويقولون

  لعندو ضيوف، بتعرف أّنو نزع لو مساه؟
  .أمسى املسا: ويقولون

صباح : مساء اخلري، يقابلها: وحتية املساء
  ).وال يقولون ضهر اخلري وال غريه(اخلري 

وتساوت النسا أمسى املسا ]: من أمثاهلم [ 
والعندو ملّبسة ميصمصا والعندو : وقد يزيدون(

  .ضيف اَملسا مالو عشا). كرشاية يلبسا
: قال له مساء اخلري: مّساه: عربية :َمّسى

  .أتاه مساء: وهم يستعملوا أيضًا مبعىن
ِميت : ميّسيك باخلري، وجوابه: وحتية املساء

  .مائة مساء اخلري لك: مسا أي
  .صّبح القوم وال متسّين ]:من أمثاهلم [ 
  

  .سابق: انظر .مصدر سابقه: عربية :اُملسابقة

مصدر مسح : اِملساحة: من العربية :اَملساحة
  .قاسها: األرض
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  .اِملساحات، وهم فتحوا امليم: واجلمع
 ١٩٦٠ مساحة حمافظة حلب سنة: إحصاء

 :كم، ومساحة حلب مع جبل مسعان ٩١٩,٢٢ :هو
  .كم٢٩٢,٤

صاغوها على فّعالة من َمَسح الغبار  :اَملّساحة
  .انظرها .أو الوسخ

واملدارس أطلقت املّساحة على ما ميسح به 
  .لوح الكتابة

  .املّساحات: واجلمع
اراج، ومل يُسد گلل *وضعها أبو غّدة :اَملسار

  .استعماهلا
واحلظ حالف كلمة اِملرآب مع أن الرأب 

ت، إصالح املصدوع المساس هلا مبكان السيارا: أي
  .أما املسار فمساسها به جلي

  .٣٦٩ و ٣٦٦ ص ٢٨ س: انظر جملة امع العلمي العريب

  
قال الشيخ ]: من عثرات أقالمهم [  :اَملساس

فعلت كذا َملساس : ويقولون: إبراهيم اليازجي
  .ملّس احلاجة أو ملسيسها: احلاجة إليه، والصواب

أما قوهلم اِملساس فصواب، ألنه من : نقول
المن مّسه، ومثله الِقتال من قاتل، ومعىن ماّسه ماّسه 

  .تبادل معه اللمس
أطلقوها على عصا الفالح ينتهي  :اَملّساس

التصق فيها بزج معدين مسّطح يقحط به ماأحد طر
  .بالسّكة من التراب أو يفّتته

اسم الفاعل من : اُملَساِفر: من العربية :رۤفاْملسۤا
  .انظرها .سافر

واستعملتها مبعىن الضيف، واستمدا التركية 
دار الضيافة، : وقالت ُمسافر وُمسافر خاَنه

  .**اَملضافة: وُمسافرلق
________________  

 .يقصد الشيخ عبد الفتاح أبو غّدة_ *
 .أوضة املسافرين: واحللبيون تأثروا بالتركية فسموا غرفة الضيوف_ **

  

واستمدت الرومانية املسافر مبعىن الضيف من 
  .MUSAFIR: التركية وقالت

  .MOUCAFIRIS: ومثلها اليونانية، فقالت
البعد بعد : اَملساَفة: من العربية :ةاَملساۤف

  .نقطتني
  .اَملسافات: واجلمع
أطلقوها على من صنعته سكب  :اَملساكيب

  .النحاس وغريه
  .اَملساكبّية: ومجعوه على

  .ساكيب يف حلبوبيت امل
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

  
أطلقوها على اخلرقة ميسك ا اإلناء  :ةاَملّساۤك

  .احلار وعلى كل ماميسك به
  .املّساكات: ومجعوها على

 :ةـوها لكلمـوضع :مّساكة الريشة
PORTE PLUME.  

  .مّساكات الرَيش: ومجعوها على
أطلقوها على أداة تثبت  :ة اخلسيلمّساۤك

  .الغسيل على املرس لدى نشره
  .مّساكات اخلسيل: ومجعوها على

حيىي بن حممد احلليب، له مؤلفات  :املَساِخلي
  .ه١٢٢٥ مات سنة

املطلب، وهم : املسأَلة: من العربية :ةاَملسَأۤل
  .استعملوها مبعىن املوضوع والنبذة من العلم

  .اَملساِئل، وهم أمالوا: واجلمع
 واستمدا التركية والفارسية واألوردية،

  .وكذا املسائل
بالشني (الرغبة، اُملراد : ِمشَأَله: ويف العربية

  ).املعجمة
مسألتك بسيطة جنب مسأليت، : يقولون

  بال،ـة وعابرة وما هي عالـكن سطحيـومسألت
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ومسائلنا صعبة ومعقدة وبّدا أخو أختو حيّال، ألّنو 
  .ماهي ْمرجوجة

ألقى ضوءًا على : من الغرب قوهلمواستمدوا 
  .كثري من مسائلنا

ثقوب يف : من مفردات الثاقفني :املساّم
  .اجلسم ترى باهر

  .اَملساَمات: ومجعوها على
  .مصدر ساحمه: عربية :اُملساَمحة

  .سامح: انظر

  .ُمساحمة البيع والشرۤا: يقولون
  

  .احلديث ليًال، وهم أطلقوا: عربية :اُملساَمٔرة
  .ساوى: انظر. مصدر ساواه: عربية :واةاُملسا

على َقَدم : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .املساواة

: وضرب االحتاديون على نقودهم النيكلّية
  .حريت عدالت مساوات

املصدر الصناعي من : عربية :ةاملسؤوليّۤ
  . ، وهي مما وضعته التركيةسأل: انظراملسؤول، 

  .املسؤوليات: ومجعوها على
َتَبعية هذه : حديث، والعربية تقولوالتعبري 

  .األمور عليك
أنا مابتحّمل هاملسؤولية، منو : ويقولون

يابو أل، أنته  بتحّمل هيك مسؤوليات غري انون؟ ال
  .بتساوّيا اصطفل، كو مسؤوليتا عليك

  
  .املسا: انظر :ةاَملساوۤي
  .اسم املكان من سبح: عربية :اَملْسَبح

  .انظرها

جبانب ملعبها مسبحًا وأنشأت بلدية حلب 
  .يف حي الفيض
  .املساِبح، وهم أمالوا: واجلمع
  بحةـبحة أو الِسـحتريف الُس :اَملْسَبَحة

كرات خشبية أو من عجم الزيتون أو ): العربية(
عظمية أو معدنية أو بّلورية أو حجرية أو خزفية أو 
عاجية أو من األحجار الكرمية أو من الصدف أو من 

مثقوبة ... اللولو أو كهربائية أو اللولو أو من عرق
سلك للتسبيح كما وضعت، أو للتسلية  تنظم يف

  .كما تستعمل غالبًا اليوم
  .حاَملْسبحات واملساۤب: ومجعوها على

  .واشتهرت البندقية بصنعها من الزجاج امللّون
واليوم أكرب مصّدر للمسابح الكهربائية أملانية، 

  .من الشعوب البدائيةتستيدل ا غالبًا املواد األولية 
كما صنعتها الصني من العاج املنقوش ومن 

ضرب من املعادن وضرب من (: * املرجان واَجلَمْشت
  .ومن الَيْشب) األحجار

واملسابح يستعملها كل املسلمني، ماعدا 
  .الوّهابيني، فإا عندهم بدعة

وأصل املسابح أن تكون كل مسبحة تسعًا 
  .صة طويلةوتسعني حّبة يعلوها حّبة شاخ

املاْدنة : وهذه احلّبة الشاخصة يسموا
  .انظرها .دةۤهة والشۤاواإلماۤم

: والشاهدة حتريف شاه دانه الفارسية مبعىن
  .ملك احلّبات

وتقسم املسبحة ذات املائة حّبة إىل ثالثة 
  .أقسام بني كل قسم وما يليه حاجز

مث فصلوا هذه األجزاء الثالثة فكانت املسبحة 
  .وثالثني حّبة، ودرج الناس عليهاثالثًا 

ويف بعض اجلوامع والتكايا املسبحة األلفية 
ذات احلّبات اخلشبية الكبرية جيتمع حوهلا لفيف من 
القراء لتتلى سورة اإلخالص املسماة بالصمدية مائة 
: ألف مّرة على روح مّيت، وهذه التالوة يسموا

  .العتق أي عتق املّيت من العذاب
  ل يعلقوا يفـار برمهي األصواملسبحة شع

________________  
  ).بالسني(أو اجلمست  _*
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  .مائة تعويذة هلم: رقام مائة حّبة أي
  .وهي قدمية عند الربامهة قدم نشوء دينهم

  .مث اقتبسها منهم البوذيون
واإلسالم اقتبسها من البوذيني إثر فتحهم 

  .اهلند
مث اقتبسها الغرب من اإلسالم سورية يف 

  .يف القرن احلادي عشر م: العهد الصلييب أي
ويف أوروبا أدخلها األب دومينيك رمسيًا 

تتدىل من زّنار  ١٢٠٨ ضمن الشعائر املسيحية سنة
  .الراهب، وشاهداا صليب

  .وللسيوطي رسالة يف بيان فضائل السبحات
  .٥١١ العدد: انظر جملة األسبوع العريب اليت تصدر يف لبنان

الشيخ طاهر النعسان من محاة وكان حدثين 
  .أنه ألف رسالة فيها، وسألت ورثته فلم يأوا

وبلغين أن آل سرسق يف لبنان يقتنون جمموعة 
  .مثينة من السبحات

وعندي أنا جمموعة خمتلفة من السبحات 
  .عددها أكثر من أربعمائة سبحة

ومن هواة املسابح يف حلب ناجي البصمه 
  .جي يقتين حنو العشرين مسبحة

ومن نوادره أنه إذا مّد أحد إىل مسبحة يف 
  منني هاملسبحة؟: يده سائًال

ـ هاملسبحة وصية املرحوم املربور الشيخ 
يوسف املولوي اخلداوند كاري اخلشنفشنشري 

َخة، وفيها يۤفاَحلَنشتنشتري، وأصلها من شجر الَفۤخ
 يعَخة، وهي ُمْشَتّظة ومن َشظإعّخ وعّخوخ وْعۤخ

  .طزوز وَشَطز ْغَلم، استقرمطناهاشظ وَشظازيز وش
 ص ٣ ج: ))بـوثائق تارخيية عن حل((ويف 

ضّيعت ((: ١٨٤٥ عن يومية نّعوم ّخباش سنة :٩٦
ت ـي وقوام عّرفـمسبحيت املرجان حبارة السيس

وم ـفشافها نّع.  . . يهاـوا علـللكنائس، فوّص
  يعقوب،) اسـابن الشّم: دــيري(اس ـابن ّمش

ورأيتها أم  ٥ بارة، ومصاريف قرش ٦٠ا اوحلو
  .))الشّرابة اخلرز األزرق

: الكوّيس مسبحة رّبو]: من استعارام [ 
  .البذر مسبحة الشيطان. كل من شافو حببو

مسبحة : واملسابح املتداولة اليوم أشهرها
النارجني، وعجم الزيتون، وبزر الَبّت، وخشب التمر 

والٕيْسر  ،)من شجر جوز اهلند(اهلندي، والقوقا 
، والكاربا، واملرجان، )مرصعة بعروق من الفضة(

والنجف، والعاج،  ،واللولو، وشغل احلبس، والعقيقن
  .انظرها كلها. وعني القط

أكلة شامية أطلقوها على احلّمص  :اْملَسبَّحة
الصحيح املسلوق يسبح يف مرق طبخه، مث يضاف 
إليه احلمض والطحينة مع شيء من خمفوقه يعلوها، 

يقلى السمن أو الدهن ويكوى به مع الصنوبر،  مث
  .ومحص ومحاة تعتين ا أيضًا

السطح : من مفردات الثاقفني، عربية :اْملَسبَّع
  .ذو السبعة األضالع
  .اْملسّبعات: ومجعوه على

قنبازو مسّبع وعرقيتو : يقولون :اْملَسبَّع
وأصله مغسول سبع مرات، مث استعملوه  ،مسّبعة

  .للمغسول مطلقًا
صاغوها اسم مكان من سبك  :اَملسَبك

  .انظرها .املعدن

  .املسابك: ومجعوه على
  .املسابكي: انظر

 - انظرها –بنوها مصدرًا ميميًا من سّبه  :اْملَسّبة
  .وليس لسّب هذا املصدر

  .اْملسّبات: ومجعوه على
  
: إذا سب أحدهم آخر بقوله]: من توريام [ 

... ضربك أو يابن الكلب أو يلعن أبوك أو العمى 
  ...يابن الكلب ْمسّبة أو: ب موّريًاأجابه املسبو
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احلذاء : من التركية عن الفارسية :اَملْست
  .اللّين اخلفيف ال مؤخرة له

  .اْملسوت: ومجعوه على
  .اْملسويت: ومسوا صانعه وبائعه

  .اْملسوتّية: ومجعوه على
  .وبيت اْملسويت يف حلب

  .ضوءوأجاز الفقهاء املسح عليه لدى الو
أهل ورا اجلامع أهل اَملست : يقولون
  .ويل اجلوخوالبابوج وشرۤا

  
عطوين َمسِتي وإزاري ]: من كمام [ 

  .ت مقداريالناس ما عرۤف
كلنا : مستاهل يقع: يقولون :لۤهإملستۤا

: -وتسّهل مهزته  - اُملستأهل : نصحناه، من العربية
استوجبه، كان أهًال : اسم الفاعل من استأهل الشيَء

  .له
  .املستاْهلني: ومجعوه على

  .ةْهۤلإملسنۤا: اُملستأِهَلة، وهم قالوا: ومؤنثه
  .املستاهالت: ومجعوه على

  
من من مفردات الثاقفني،  :املستحاثات
ما ُطمر  :*...وضعوه لكلمة : اصطالح الطبيعيات

  ...يف األرض من فحم حجري وبترول و
اآللة اليت حتّد ا شفرة : عربية :إملْسْتَحّد
  .أدوات القطع

  .املستحّدات: ومجعوه على
  .انظرها .املشحذ: ويدانيها يف العربية

اصطالح حديث  :اُملستحَضرات الطبّية
  .لألدوية اجلاهزة التركيب

  أطلقوه على مستحلب بزر :إملستحَلب
_______________  

  .فراغ يف األصل_ *

البّطيخ حيّمص مث يدق مث ينخل، مث يضاف إليه 
احلليب وماء الزهر والسّكر ليتخذ شرابًا مربدًا، أو 

  .جيّمد مع املرّطبات
 اسم: اُملستحيل: من العربية :إملستحيل

باطًال : صار ُمحاًال أي: الفاعل من استحال الشيء
  .ومقتضيًا الفساد من كل وجه، غري ممكن احلدوث

: -كما ورد يف الشعر العريب -حيالت واملست
هالشي : الغول والعنقاء واخلل الويف، وعليه يقولون

  .من رابع املستحيالت
يسأل أحدهم أن جييبه : من أحاجي الثاقفني

إذا اصطدم جرم يقهر كل شيء ماذا حيدث : زميله
إن هذه الفرضية مستحيلة (جبرم آخر ال يقهره شيء؟ 

ألن كل افتراض من االفتراضيني جيعل اآلخر 
  ).مستحيًال

  
أطلقوها على ضرب من  :ةالشجرة املستحيّۤ

الشجر من فصيلة الصفصاف أو الكينا يغرس قرب 
  .املياه، مسوها املستحّية النكباب أغصاا على األرض

وضعوها ملن يعمل باألجر يؤديه  :اُملسَتخَدم
ديه إليه احلكومة إن كان ؤإليه صاحب العمل أو ت

  .موظفًا
  .املستخَدمني: واجلمع
  .وهم أمالوا: املستخَدَمة: واملؤنث
  .املستخَدمات: واجلمع

  
يقع قرب ]: من أحياء حلب [  :ةاُملستداميّۤ

  .البّياضة وجبوار السرايا القدمية
كانت (( :٣٨٤ ص ٢ج : يف النهر قال الغّزي

تسمى حارة البستان، وأما نسبتها إىل مستدام بك 
مستدام ) و.. (فحادث حبدوث تعمريه جامع النفيسية

بك بن عبد السالم أحد عتقاء السلطان قانصوه 
  .))الغوري
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  .٢٤٨ ص ٥ج : انظر إعالم النبالء للطباخ

وورد ذكر املستدامية يف منظومة الشيخ وفا 
  :قال ١٨٠ ص: الرفاعي

  من األكابر الفحول األعيان      واملستدامية فيها شيخان
وسبيل  ١٩١ ص: جامع املستدامية: *انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لطلس

  .٢٦٢ ص: املستدامية
اسم : من مفردات الثاقفني، عربية :اُملستدَرك

حاول إدراكه : املفعول من استدرك الشيَء بالشيء
أتبعه : تداركه، اخلطأ بالصواب: به، استدرك مافات

  .خّطأه فيه: به، عليه القول
شغلتك مستدركة، يريدون أنه : يقولون

ميكن أن تعاجل يف املستقبل وال حاجة للسرعة فيها 
  .اآلن

وتلفظ  MASTER: ليزيةمن اإلنك :رإملسۤت
املعّلم أو احلائز على شهادة خاصة يف : مستر مبعىن

: مبعىن MASTER: وتكتب أيضًا باإلنكليزية. العلوم
  .السيد

كّنى به الثاقفون عن بيت اخلالء،  :إملستراح
  .انظرها .صاغوه اسم مكان من استراح

  .املستراحات: ومجعوه على
اسم الفاعل : اُملستريح: من العربية: ستريحإمل

  انظرها. من استراح
بكسب : أبو عبدو شغلتو كويسة: يقولون

  .مّنا يوميًا عّمال عبّطال مخسني لرية عاملستريح
اجلزء من : من اصطالح الفّرانة :إملستريح

  .بيت النار الذي تقل حرارته عن غريه
 اسم املفعول: اُملستشار: من العربية :إملستشار

  .انظرها .من استشاره

املوظف الفرنسي : ويف اصطالح االنتداب
يف كل مصلحة من مصاحل الدولة وبيده تسّير 

  .األمور
  .املستشارين: ومجعوه على

___________________  
  .وقد تكرر هذا السهو: لسوفاجه: يف األصل_ *

األجنيب : من مفردات الثاقفني :رقإملستۤش
  .الذي درس جانبًا من حياة الشرق

  .املستشرقني: ومجعوه على
  .االستشراق: ومسوا اختصاص املستشرق

وضعها شدياق لدار املرضى،  :إملستشفى
  .صاغها من استشَفى اسَم مكان

  .وأقرها جممع دار العلوم مبصر
  .املستشفيات: ومجعوها على

املستشفى ]: ديثة ومن اصطالحام احل[ 
العسكري، املستشفى السّيار، مستشفى األمراض 
العقلية، مستشفى الُزهري، مستشفى األمراض 

  .السارية، املستشفى اجلراحي
بين املستشفى العسكري يف  ١٨٣٢ ويف سنة

. الرمضانّية، اقتلعت حجارته من سفح قلعة حلب
  .٢٣٨ ص ٨٦ س: انظر املقتطف

  .٤٦ ص ٣٤ س: وجملة الكلمة

  
 عدد املستشفيات يف حلب سنة: اإلحصاء

 ٦١٠وفيها  ٧: املستشفيات احلكومية: ١٩٦٠
 ٤١٤ وفيها ١٦ :املستشفيات اخلاصة األهلّية. أسّرة
 ١٤٦ مستشفيان فيهما: املستشفيات األجنبية. سريرًا
  .سريرًا

نشر : من اصطالح الثاقفني قوهلم :اُملستعار
مبا أراد أن يرمز إليه : مقاله باسم مستعار، يريدون
  .من األمساء غري امسه احلقيقي

  .األمساء املستعارة: ومجعوه على
اصطالح حديث للبالد اليت حتتها  :ةراُملستعَم

  .دولة أجنبية وتستويل على خرياا
  .املستعمرات: ومجعوها على

  .انظرها .وا ا عن النونيةكّن :ةإملستعمۤل

  .املستعمرات: ومجعوها على
اآليت : اُملستقَبل من الزمان: عربية :إملستقَبل

  .اسم مفعول: بعد احلال
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املستقِبل من الزمان كأن : وجيوز املستقِبل أي
  .الزمان يستقبلنا هو

ال  -جعلت العربية لألفعال اإلخبارية : أقول
املاضي واملضارع وأودعت : فعلني فقط مها -الطلبية

املضارع أحداث  املاضي أحداث املاضي وأودعت
احلال واالستقبال، ألن زمن احلال ومهي ال وجود له 

يلبث أن يصب يف كالنقطة اهلندسية يف اهلندسة، ال
  .عبقرية للغة العربية -حبر املاضي، وهذا إذا صّح 

أطلقوها على تكملة أيام  :إملستقرضات
 .ء يستقرضها شباط من أوائل آدارأربعينية الشتا

  .انظرمها

 .اسم الفاعل من استقام: عربية :املستقيم
  .انظرها

ة كانوا مستقيمني أكتر من األواوۤل: يقولون
  .هاجليل

: من اصطالح علم التشريح، عربية :اُملستقيم
القسم األخري من اَملعي حيتفظ بالفضالت موقتًا 

  .لدفعها إىل خارج اجلسم
اصطالح هندسي ألقصر خط  :قيماخلّط املست

  .بني نقطتني
  

عن ) العربية(حتريف اَملصِطكا  :ةإملستۤك
مادة راتنجية أي صمغية : MASTIKHIA: اليونانية

يفرزها حلاء األشجار البطمية ذات اخلضرة الدائمة 
  .السيما الصنوبر على شواطئ البحر األبيض املتوسط

العلك أو العلك الرومي ألنه : وتسميه العربية
على أن . بالد الروم: كان جيلب من آسية الصغرى

بذكر حلب  HALEPIENSIS: امسه العلمي يف الغرب
فيه، سببه أم كانوا يستوردونه من حلب وحلب 

  .تستورده من األناضول
وورد ذكر املصطكا يف آثار مصر القدمية، 

  .كما أن علكه قدمي جدًا

يسمح الطب مبضغه لنسلية ذوي املزاج و
العصيب، ولتقوية أسنام وتنظيفها، وألنه حيرك 

  .اللعاب فيسّهل اهلضم
واستمدت اإلسبانية املصطكا من العربية، 

  .ALMACIGA: فقالت
  .ALMÉCEGA: ومثلها الربتغالية، فقالت

: واستمدا التركية من العربية، فقالت
  .ماستكي ومصطيقة

ستكة إىل اجلنب أثناء وحلب تضيف امل
  .تسييخه كما تضيفها إىل الراحة حني طبخها

من مفردات الثاقفني، مكان  :اُملسَتَند
  .اإلنسان الذي تعتمد عليه: االستناد، وجمازًا

الوثائق اليت تربهن على صّحة : ويف احلقوق
  .املّدعي

  .اُملستندات: ومجعوها على
اصطالح حقوقي وضعه األتراك  :قاُملستنۤط

للقاضي الذي يتوّلى التحقيق يف القضايا اجلزائية مث 
  .حييلها إىل احملاكم اخلاصة ا أو مينع حماكمتها

  .استنطاق ومستنطقلق مبعناها: ويف التركية
وضعت اسم  ،من مفردات الثاقفني :اُملستنَقع

  .مكان ماجيتمع املاء فيه طويًال فيأسن
  .ملستنقعاتا: ومجعوه على

  .واستمدا هي ومجعها التركية
من أمساء ذكور األكراد، حتريف  :ٕمستو

  .مصطفى
 DEPPOوضعت حديثًا لكلمة  :وَدعسَتإمل

  .مكان اّدخار األشياء: اإليطالية مبعىن
  .املستوَدَعات: ومجعوه على

  .انظرها .اسم املفعول من ستر: عربية :اَملستور

الفقري الراضي : وهم يستعملوا مبعىن
  .بقسمته

  .مستور بقّشاية: يقولون
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مصطلح حديث ملكان يصف  :املستوَصف
الطبيب فيه العالج للمرضى، وضعه نادي دار 

  .العلوم
  .املستوصفات: ومجعوه على

 عدد املستوصفات يف حلب سنة: إحصاء
مستوصفًا، مراكز  ٢٥ :مستوصف حكومي: ١٩٦٠

  .ثالثة مراكز: رعاية الطفولة واألمومة
معبد : املسِجد: من العربية :داَملسۤج

  .املسلمني، وكان قياسه فتح جيمه
  .املساجِد، وهم أمالوا: واجلمع

ومىت كان املسجد كبريًا تقام فيه صالة 
  .انظرها .اجلامع: اجلمعة مسوه

  .تگَمز: واستمدت التركمانية املسجد فقالت
  .MEZQUITA: واستمدته اإلسبانية فقالت
  .MOSQUÉ: ومثلها الفرنسية، فقالت
  .MOSQUE: ومثلها اإلنكليزية، فقالت
  .MOSCHE: ومثلها األملانية، فقالت

  .دَمْسۤي: واملسجد يف هلجة تطوان
: ويف هلجة الُشْلَحت من املغرب األقصى

  .َداگَتَمز
ويف مايلي بعض مساجد حلب ذكرت يف 

صفحة ة لسوفاجه وجبانبها رقم كتاب اآلثار اإلسالمي
، ٢١٥ ، مسجد التينة٢١٤ *مسجد بكتور: تابالك

، ٢١٣ ، مسجد العريان٢١٠ مسجد العاشوري
  .٢١٢ ، مسجد النحاة٢٠٨ مسجد النيب

اصطلحوا أن يسموا باملسجِّلة اآللة  :ةاْملَسجۤل
اليت تسّجل الصوت على شريط ممغنط واليت مساها 

  .REGISTREالغرب 
امليم اُملَسجِّالت، وهم سّكنوا : واجلمع

  .واجليم
_____________________  

يعرف مبسجد بلنكو وقيل هو : ٢/٤١٢» النهر«قال الغّزي يف _ *
    .مسجد بكتوت

 .اسم املفعول من سجن: عربية :اَملسجون
  .انظرها

  .جنياْملسۤا: اَملساجني، وهم قالوا: واجلمع
هل جيمع على : ١٤٣ ص ١٣ س: انظر جملة امع العلمي العريب

  مساجني؟

أزال : مسح الشيء مسحًا: عربية :َمَسح
  .األثر عنه، بالدهن، أمّر يده عليه به

: ْمَسح، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
  .أمّر يده عليه بالزيت
  .ْمَسح: ويف العربية
  .امنسح للمطاوعة: وبنوا منه

، يريدون أنه بعد الكّيال مسح الكيۤل: وقالوا
وبه عصا ليزيل الزائد مامأله وهزه أمّر على سطح حب

  .عن استيعابه
مرا عليها َمسحة مجال أو شباب، : يقولون

  .كالمو عليه مسحة كم
فالن مازتو مسح ]: ومن كنايام [ 

  .الشوارب، دّينتين َمْسح ووّفيتك تعرمي
  

إذا دعوا فتحوا كّفيهم، ]: من عادام [ 
وإذا انتهوا من الدعاء مسحوا وجوههم وصدورهم 

وإذا جاء ذكر نيب أو ويل مسحوا  بكّفيهم،
  .صدورهم

  .وإذا قرءوا سورة اإلخالص كذلك
مامبسح دموعك متل ]: من حكمهم [ 

  .إيَدك
البمسح راس اليتيم تلت ]: من اعتقادهم [ 

مبسح ّمتو  االبشرب وم. مرات بتنكتب لو حّجة
  .بلحسو الشيطان
ت قد مسحت أرضي طْلۤع: يقولون :َمَسح
  .قاسها: األرض َمَسح: أرضك، عربية

  .امنسح للمطاوعة: وبنوا منها
  .ْمشح، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
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  املساحة: انظر

  .مبالغة يف مسح: عربية :َمّسح
  .ْتمّسح للمطاوعة: وبنوا منه

: يريدون(عم مبّسح جوخ ]: من كنايام [ 
  ).يتزلف

اللي بتلدغوا ]: من أمثاهلم [  :ةال احليّۤمسۤح
احلّية خباف من مسحاال، مل ترد إال يف مثلهم هذا، 

قشره، ): العربية(بنوا على مفعال من سحل الشيء 
  .أرادوا باملسحال ثوا الذي سلخته

  .اسم الفاعل عندهم من سّحر :راْملَسحّۤ
  .انظرها

  .))املثل السائر((وذكر املسّحرين ابن األثري يف 
ر يقرع طبله يف يده إثر كل مجلة من واملسّح

  :حنو مايلي
  زارت الغزالة النيب، وقالت أنا اوالدي

  ماألْمس لليوم ماذاقوا وال زادي              
  

  :ويف أواخر رمضان يقول مع مجاعة تصحبه
  ياشهرنا مّنا عليك السالم         :وّدعوه مث قولوا له

وموا طم طم ق: أما األوالد فيتندرون ويقولون
عالسحور، طم طم أجا الكلب يزور، طم طم أكل 

  .اللحمة، طم طم ماخّلى شي للسحور
ويزعمون أن مسّحر إدلب يقول بعد أن 

  :يضرب طبله يف السوق
  

  يا أهل إدلب ما اكتركو
  يص مسّحركوص ْمۤعْجعۤي                

  ريـإيل عليكو كيل شع
  كوــباخدوا وبقلع عيني              

  .فقتوا لبيضي وان مافقتوا لبيضيإن 
وأول يوم عيد الفطر يقلع العيدّية ويفطر يف 

  .كل بيت ْشوي هو والقنوايت وحارس احلارة
  :كما يزعمون أنه يقول

  قوم وتسّحر مع هالعجول     قوم وطزطز قوم وبول
  )لقمتني(قوم وخدلك مشداقني 

  چنق فولقوم واضرب لك                   
ّمسوك مسّحر وخلص ]: كمام من [ 

  .رمضان
ماُيَدّق ويسحق مما تزين به : عربية :اَملسحوق

  .املرأة وجهها
  .املساِحيق: واجلمع
حّول صورته إىل : مسخه اهللا: عربية: َمَسخ

ٕمْسخ : أقبح منها، فهو َمْسخ وَمسيخ، وهم قالوا
  .وْمسيخ

اْملسوخ : اُملسوخ، وهم قالوا: واجلمع
  .واْملسوخة
  .امنسخ للمطاوعة: نوا من فعل مسخوب

وَسَرى إىل العرب اعتقادهم يف اَملسخ من 
  .اهلند

أن القرد مسحت له أمه ]: ويعتقدون [ 
  .مؤخرته بالطحني فُمسخ

. هللاأأكتر مالقرد مامسخ ]: من كمام [ 
يكان : مبسخك رب العاملني قال لن: قالوا للقرد
  .بقلبين غزال

  .موّلدة ماُيسخر منه :اَملسٔخرة
  .املساِخر، وهم أمالوا، واملسخرات: واجلمع

  .متسخر: انظر
  .اَملسَخراين واَملسَخرجي: والنسبة إليها عندهم

  .ةاَملسَخرانّية واَملسَخرجّي: على ومجعوها
  .مسخرة ومسخرجي: واستمدت التركية

واستمدت الرومانية من التركية مسخرة، 
  .MASCARA: فقالت

  .MASKARÉVO: يونانية فقالتومثلها ال
: واستمدا الفرنسية من العربية، فقالت

MASCARADE.  
  .MASCHERATA: ومثلها اإليطالية، فقالت
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ال الكارناڤ: رى مسوا عيد املرافع أيوالنصا
  .بعيد املسخرة

وشبام يتقنعون مبا يثري املسخرة يف عيد 
  .الرببارة

كل : باواين مسخرتٓو هالقرۤاس: يقولون
  .هه هههه: وشوي شوي

طاله : سّخم الشيَء: من العربية :اْملسخَّم
  .بالسواد أو بسواد الِقدر

مشّقف منّتف امسو ]: من كمام [ 
يظنون أم (قميص، ْمسّخم ملّطم امسو عريس 

  ).يسجعون
  .املسّخمة: وبعض ريف حلب يسمي الطنجرة

  
كان يف جامع العدلّية : يقولون :نإملسۤخ

دّماتو خفاف بضّحك املخوزق، ساعايت مسخن و
أنه حاضر النكتة، ويف أصلها املذاهب التالية : يريدون

  :كما نرى
من  -على حد وضعها  - أا  -ً ١
ضّد الربودة، كأن نفسه يعتلجها حرارة : السخونة

  .األنس والضحك والسرور فيصب منها على غريه
البليغ : ، مبعىنةالفارسي ))ُسَخن((أا من  -ً ٢

، وهؤالء يغلب أن يالزمهم إيراد صوالشاعر والقّصا
  .النوادر

بالغ : أثخن يف احلديث: أا من العربية -ً ٣
املبالغ يف احلكاية وإيراد : املثخن((: ))التاج((فيه، ويف 
املتحرك بكالمه ويف : املثخن((: وفيه أيضًا ))األقوال
  .))حركاته

 وفن التمثيل اهلزيل يقوم يف كثري من: نقول
مشاهده على العرض املبالغ فيه، ألن احلقيقة تافهة يف 

  .موضوعهم التندري
  .هالبامة محضا مسدا أو مزدا: يقولون :إملْسد

  .املزد: انظر

  حمافظنا قدير وإذا راح: ونــيقول :اَملَسّد

موضع الَسّد، : اَملَسّد: ماحدا بسّد َمسّدو، عربية
ا كأن متطلبات اإلدارة ثغرات مهمته أن يسده

  .حبكمته ودربته
أمّر يده عليه بضغط، : ّسدهم: عربية :َمّسد
  .أو هي عامية

ويعتمد طب اليوم كثريًا على التمسيد السيما 
  .يف األمراض العصبية

السطح ذو : اصطالح هندسي :اُملَسدَّس
  .األضالع الستة
  .اُملسّدسات: واجلمع
وضعوها حديثًا للسالح الناري  :اُملَسدَّس

الصغري يطلق ست طلقات بعد أن كان طلقة واحدة 
  .الَتك: وكان امسه

  .املسّدسات: واجلمع
وغدا اليوم مدلول املسّدس كل سالح ناري 

  .صغري مهما بلغت طلقاته
اسم الفاعل : اُملسدِّي: من العربية :اْملسدِّي

  .السدى: انظر .أقام َسداه: من سدَّى النسيج
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

وهو من [ أجالك خرب ُمِسّر : يقولون :اُملِسّر
الساّر، من سّره الِمن : صوابه]: ثرات أقالمهم ع

  .أسّره
. اسم املفعول عندهم من سربس :اْملَسْرَبس

  .انظرها

  .اْملسرَبسة: ومؤنثه
  

  .انظرها .وضعت حديثًا مقابل التياترو :اَملْسرح

  .ح، وهم أمالوااملساِر: واجلمع
  .انظرها .املرسح: وكانوا ُيخِطئون فيسمونه

 :ومسوا الرواية اليت متّثل على املسرح
  .املسرحّية، وهم أمالوا
  .املسرحّيات: ومجعوها على

  .٢٢٣ ص ٦٩ س: انظر املقتطف
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  .٢٥٦ عدد حلب ص: وجملة العمران
  .واملوسوعة امليسرة

  
: بنوا من سرخوش التركية مبعىن :شاْملَسْرۤخ

سِكر، وصاغوا : السكران، بنوا فعل سرَخش مبعىن
: انظر. السكران: اسم فاعل مبعىن: منه اْلمسرخش

  .سرخوش

تناولت : يقول الثاقفون يف رسائلهم :اَملسرَّة
  .أفرحه: مصدر سّره: بيد اَملسّرة كتابكم، عربية

  .اَملسّرات: واجلمع
وضعها جممع مصر األول للتلفون،  :اُملِسرَّة

  .ومل تسد، وساد اهلاتف
: اسم املفعول من سّره اهللا: عربية :اَملسرور

  .أفرحه
  .املصطبة: انظر: اَملْسٔطۤبة

  
آلة يسّطر : وتلفظ املصطرة، عربية :اَملْسٔطٔرة

  .ا
  .املساِطر، وهم أمالوا، واملسطرات: واجلمع

  .املخطاط: وبعضهم يسميها
  

الدّالل جاب لنا مسطرة : يقولون :إملْسْطرة
: ار وبضاعتو مليحة وسعرو مليح، من التركية

 MOSTRA: عن اإليطالية :ُموْسَتَره أو موْصَتَره
  .النموذج، العينية
  .املساِطر، وهم أمالوا: واجلمع
  .چ مْسْطرةحّطو و: يقولون

  
آلة يطّين : ويلفطوا املْصطرين :اَملْسَطِرين

  .ا
ذكرها  ))حميط احمليط((مهلتها املعاجم إال أ

  .بلفظ اِملسطارين
 MYSTRUM: والكلمة استمدوها من اليونانية

  .MYSTRONأو 

  
  .MYSTRE: ويف الالتينية
  .MESTOLA: ويف اإليطالية

  .اِملَسّجة واملاجلة واململط: وعربّيه
اصطالح محوي للطعام التايل يتخذ  :اَملسطوح

حليب بارد يبّيت فيكون على سطحه قشدة : فطورًا
  .باردة ميتصها الرغيف ويرش عليها ناعم السكر

  .املخطوط: انظر

  .صاغوها اسم مفعول من سطلو :اَملْسطول
  .سطل: انظر

  .الَسْعي: عربية :اَملسعى
  .املساعي: واجلمع

البناء مبساعي أنشئ هذا : ويكتب على البناء
  .مدير أوقاف حلب

اسم املفعول من : اُملسَعد: من العربية :إملسٔعد
  .جعله سعيدًا: أسعده اهللا

: اُملْسَعد، إمنا تقول: والعربية قل أن تقول
  .السعيد

بعضهم فيوهم أنه يدعو له بأن ]: ويتندر [ 
اهللا جيعلك من سعادين الدنيا : يكون مسعدًا ويقول

  .واآلْخرة
  .امشي مع إملسعد ٕتسعد]: أمثاهلم من [ 
  

  .السعيد: عربية :اَملسعود
  .مسعود: ومسوا ذكورهم

: مسعود، وضدها: واستمدت التركية
  .نامسعود

هاملضروب هاملسّفق ابن : يقولون :اْملَسفّٔق
اجلارة داميًا بضرب يل بنيت، بنوا على فّعل من سفقه 

ملوه لطمه، وصاغوا منه اسم املفعول، استع: العربية
  .ملن يدعى عليه

  .اْملسّفقني: ومجعوه على
  .اْملسّفقة: ومؤنثه

  .اْملسّفقات: ومجعوه على
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: اسم املفعول من سفقه: عربية :املسفوق
  .لطمه، استعملوه ملن يدعى عليه
  .ومجعوه اجلمعني الساملني

  
أطلقته العربية على حمل : الراس َمْسٔقط

  .الوالدة
ط مساۤق: وامساِقط الرأس، وهم قال: واجلمع

  .الراس
طعام اخلضرة باللحم املفروم، انفرد  :اْملسّقٔعة

الدراري ((: بذكرها املعجم التركي العريب
  .بلفظ موصاقه على أا تركية. ))الالمعات

 -على مانرى  -وقد تكون موصاقه التركية 
املسّقاة بالدهن مع : أي) العربية(حمرفة من املسّقاة 

  .مفروم اللحم
اخلضرة قد تطبخ بلحم الشقف وإذا كانت 

كالبامة والفاصولية والشوكي اليسموا املسّقعة، إمنا 
املسّقعة تطبخ مبفروم اللحم كمسّقعة الباجنان 

  .والكوسا والقرع والفرجني واجلزر
  .املسّقعات: ومجعوها على

املّرتلة يف لبنان والشام : واملسقعة تسّمى
  .ومحص ومحاة
ومغريب، ودعا  تصادق يف احلج حليب: قالوا

احلليب صديقه أن يصحبه إىل حلب، فلّبى، وطبخ له 
واملغاربة حلم طعامهم غري مفروم،  -احلليب املسّقعة 
  .فأكل وسكت

وتاين يوم مسّقعة غريا، وطلع مالدار وشاف 
: محارة احلليب البيضا مربوطة عالباب، ماطل ووشوشا

  .يتت لك عشاكي يا بنۤيال تواخديين ْكلۤي
  .مبسّقعة السنديان إىل الضربويرمزون 

  
  .انظرها .لقب الطنبورة :مسّقعة الٕفسٓتق

اصطالح تركي لألبنية ذات : اْملسّقفات
  .السقوف

  .وقلما استعملوا مفردها
  

  .سقمن: انظر :املَسْقَمن
  .املسكوب: انظر :اَملْسقٓوف

  
: اِملسك عن الفارسية: من العربية :إملْسك

من جراب : طيب ُيحصل عليه من غّدة أي: ِمشك
حلمي يف جدار بطن غزال املسك الذي يعيش غالبًا 

  .يف الصني
وهذه الغّدة تفرز أول أمرها مادة دهنية محراء 

  .تضرب إىل السمرة كريهة الرائحة، مث تذكو قليًال
يس وغزال املسك جمتّر وله أربع معدات، ول

له قرون وال ذيل، أما وبره فغليظ خشن يشبه 
  .الشوك

  
واملسك يفرزه الذكر دون األنثى، وذلك 
  .عندما تتّم غريزته اجلنسية، ويستمر حىت الشيخوخة

واعتاد صيادوه أن يسّدوا أنوفهم لدى القرب 
منه ألن رائحته الذكية القوية قد تسبب نزيف الدم 

  .من أنوفهم
  .ثالثة أرباع املسكوالصني تصدر للعامل 

ويبيعه العّطارون يف حلب مسحوقًا يف جرن 
مرمري صغري، ولدى سحقه يصّبون عليه ماء الورد 

  .ليكون مائعًا يودع يف حنجور
  .ويطّيب به الزرده

املشموم أيضًا، وقد تؤنث : والعربية مسته
  .املسك على معىن الرائحة

طاله باملسك، وهم : مّسكه: ويف العربية
  .عّطرو ومّسكو، ومعّطر وممّسك: يقولون

  .الشديد الرائحة: ووصفته باألذفر مبعىن
ولّقب املتنيب كافورًا اإلخشيدي بأيب املسك 

  .لسواده
  .متّسك للمطاوعة: وبنوا منه
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: ويف الكلدانية. موٓشك: وامسه يف السريانية
  .موَشك

  .مسك: اريتگويف ملحمات أو
مسك، وإذا استحسن األتراك : ويف التركية

  .مسك إيله عنرب: شيئًا قالوا
  .MOUCHG: ويف األرمنية
  .MOUSKOUS: ويف الروسية
  .MUSCHIO: ويف اإليطالية
  .MUSC: ويف الفرنسية
  .MUSK: ويف اإلنكليزية

  .MOSKHOS: ويف اليونانية احلديثة
  .٥٠٠ ص ٩٥ س: انظر املقتطف

  .١ ص ١٢ج : واية األرب للنويري

عاملسك، أو وحياة وحياتك ]: من أميام [ 
  .شواربك أو دقنك عاملسك

  .بعطيك البدَّك وحّبة مسك: ويقولون
ّچك راح فالن يشخ بو]: من توريام [ 

  .مسك وماورد
  .مسك اخلتام: ودعوا املرحلة األخرية

البّطيخ : ومسوا ضربًا من البّطيخ العِطر
  .املكسي

الربتقال : العِطر الربتقالكما مسوا ضربًا من 
  .املسكي

املسكي : كما مسوا ضربًا من التفاح العِطر
  .آغز مسكى: انظر .اِخلَيمي

  :من شعر البدو وفيه جناس
تسكب (ه ْچۤب، والدنيا ْمَس)حبيبته: ثريا (: هال بْثَري 

  ).املطر
اسم حلي تثبته (:  ))زلةگعود أو گ((مطر و

  )أمسك برأِسها(چ به ٕمۤس) يف ذوائبها
  ).وفيه املسك(: چ به عجاج الظعن عنرب واملس

  .تعّلق واعتصم: َمَسَك به: من العربية :كٕمۤس

: ومل يسمع يف شعر صحيح، إمنا قالوا
  .أمسك

ْمٕسكت، ْمسكنا، ْمسكت، : ويصّرفوا
  .ت، مْسكواك، ٕمْسۤكْمسكيت، ْمسكتو، ٕمۤس

ٕمٕسكين، مسكنا، : ومع ضمري املفعول
كن، ٕمْسكٓو، مْسَكا، كك، ٕمسْٕمْسَكك، ٕمْسۤك

  .مْسكن
  .امنسك للمطاوعة: وبنوا منه

ئًا يتناول ش: َمَشك: اريتگويف ملحمات أو
  .يف يده

  .ْسمك، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
مسك معو يدهن لو البيت عجية : وقالوا

  .احلّجي
  .حبلفك باللي مسكت شّباكو: وقالوا

مبسك زهر، أو : وقالوا يف لعب الطاولة
  .مّسيك زهر

  .بيت امحاي عالغدامسكوين : وقالوا
  .املطرة ماسكة: وقالوا

  
: فالن متل أبلوج السّكر]: من تشبيهام [ 

  .منني ما مسكتو بتلحوس أصابيَعك
 ).خبيل(:إيدو ماسكة ]: كنايام من [ 

  .ة مٓعن مالصبحسۤكهالسكران وهاحملّشش مۤا
بين متسك التراب إيا : وتدعو األم البنها

  .يقلب دهب
م أرسلوه إىل بيت قريب وإذا أزعجهم ولد هل

جيب من عندن دبس امسكين، : هلم وقالوا له
  .فيعرفون

امسيك احلجر قبل ماجيي : وخياطبون اجلراد
  .السمرمر

أطلقوها على تسجيل  :ترَمْسك الدفۤا
  .الدوبيا: انظر .صادرها وواردها وبيعها وذممها: التجارة

  



١٠٨ 
 

نقًال  ١٥ ص ١ج عن حلب  ))وثائق تارخيية((يف 
س االشّم ١٦٣٧ ويف سنة(( :٣٢ صعن سورميان 

استڤازادور األرمين نسخ كتاب مسك الدفاتر عن 
  .))طلب الكاهن دير أوهاّنس أفنديوغلو حبلب

  .عّطرو ومّسكو: يقولون :َمسَّك
  .املسك: انظر

دخل أو العريس ومّسك : يقولون :َمسَّك
تعّلق به، وهم استعملوه : مّسك به: إيدو بإيد، عربية

  .متعديًا
  .متّسك للمطاوعة: وبنوا منه
أطلقوها على مكان سكب : عربية :اَملْسَكب

  .املعادن
  .املساِكب، وهم أمالوا: واجلمع

  .املساكيب: انظر

اسم مكان من : َبةاَملسك: من العربية :ۤةاَملْسَكب
جزء من أرض : ، ويف اصطالح البساتنةانظرهاسكب، 

البستان حييط به أنشاز ترابية من أطرافه يصب فيه 
ماء الساقية، حىت إذا شربت أرضها وارتوت حتول 

  .جمرى الساقية إىل غريها
  .اَملسكبات واَملساكب: ومجعوها على
: َمسكبتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .َتاَمسكب
  

  .سكحف: انظر :اْملَسكَحف
اسم الفاعل من : اُملسِكر: من العربية: رإملْسۤك

  .انظرها .أسكر

  .املسكرات: ومجعوه على
  .املشروبات الروحية: ويرادفها

  .املشروبات الروحية: انظر

  .واملسكر املفضل يف حلب هو العرق
واحللبيون املغتربون إذ حينون إىل حلب حينون 

  .السيما املثّلث منهإىل عرقها 
  .على أن كل ضروب املسكرات يتناولوا

  

  .تاريخ املسكرات: ٣٥ ص ٧٥ وس ٥٢٣ ص ٧٤ س: انظر املقتطف

  
  .سكن: انظر .البيت: عربية :اَملسَكن

  .املساِكن، وهم أمالوا: واجلمع
بالشني (مشكن : اريتگويف ملحمات أو

  ).املعجمة
وبنيت حديثًا مساكن شعبية يف خمتلف 

  .جهات حلب
  .مساكن احللبيني: ١٦٨ ص ١ س: انظر جملة الشعلة

  .مرتو بّدا مسكن شرعي وصحِّي: يقولون
  
 - صاغوها اسم فاعل من سّكن : نكّۤاْملَس

  .وأطلقوها على الدواء الذي يسّكن األمل -انظرها
  .املسّكنات: ومجعوه على

شرقي ) العربية(اسم أطالل مسكنة  :ةَمْسَكۤن
تابعة ملنبج، عندها يتحول  كم١٠٠ حلب، تبعد

  .جمرى الفرات من اجلنوب إىل الشرق
من أطالهلا مئذنة آجرية مجيلة بناها نور 

  .يگالدين زن
وكانت مدينة تستفيد من جمرى الفرات 

  .حبذائها وتنقل بسفنها املتاجر
فتحها أبو عبيدة بن اجلراح، وضمها الرشيد 

  .إىل جند العواصم
وأجهز عليها . م٨٥٩دّمرها الزلزال سنة 

  .املغول
  .سباۤل: وكان امسها قبل أن يفتحها العرب

  
 أو اَملسقٓوف أو املوسقوف :بالد اَملْسكٓوب

بالد روسية، مسيت : -كما يسميها العثمانيون  -
  .الذي جيتاز مدينة موسكو MOSKOVAباسم ر 

  .الروس: انظر

  
  يناـفالن عم بشرط عل]: من تشبيهام [ 
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إثر إنكسار العثمانيني يف بعض ( شروط املسقوف 
  ).حروا شرطت روسية للصلح شروطًا قاسية

ومن أناشيدنا وحنن طالب االبتدائي يف 
  :التركية إثر انتصار العثمانيني

  دمشا منزدر            موسقوف ينه باش قالديره جق
إنه ) بعد ضربتنا هذه(الروس أيضًا سريفع رأسه : أي

  ).باملرصاد سنكون له دومًا: أي(عدّونا 
وحتاول قصة امللك الظاهر بيربس أن تبني 

طلب أحد أباطرة : سبب تسمية املوسكوب فتقول
املسكوب من حكيم أن يعطيه أكسري احلياة األبدية 

  .كي ال ميوت
  امسعوا أش جاوبو؟ -
هادا ممكن إذا موتتك أنا وبعدا : جاوبو -

بسكب عليك دوا عندي بتعيش ومابتعود بتموت، 
موسكوب : لكن احلكيم ماسكب، فقالواورضي، 

  .ماسكب، وهذا سبب تسمية بالده موسكوب: أي
  

فالن : يقول النصارى يف ترامجهم :نةاَملسكۤو
العاملي، نسبة إىل األرض : املسكوين، يريدون

  .املسكونة، وأنا الأستحسنها
  

من الميلك : اِملسكني: من العربية :إملْسكني
قوته، الذليل، املقهور، وهي عندنا من سكون 

  .الفتور
  .اَملساكني: واجلمع
  .اِملسكينة، وهم رّدوا وأمالوا: واملؤنث
  .اِملسكينات، وهم رّدوا: واجلمع

  .اَملسكَنة، وهم أمالوا: وقالت العربية
  .اَملسكنات: واجلمع

أمسكن من هادا : وبنوا منه اسم التفضيل
  .هداك، لكن أملعن

: سكينٓا، ويف الكلدانيةۤم: ويف السريانية
  .سكيَناۤم

  .نْسۤكۤم: ويف العربية
  .MUSKINو MESKINU: ويف األثورية

 MEZQUINO: واستمدا اإلسبانية، فقالت
  .مبعىن البخيل

  .MESQUINHO: ومثلها الربتغالية، فقالت
مبعىن  MESQUIN: ومثلها الفرنسية، فقالت

  .البخيل
  .مسكني: ومثلها الفارسية، فقالت
  .مسكني: ومثلها األوردية، فقالت
  .مسكني: ومثلها التركية، فقالت

: واستمدا الرومانية من التركية، فقالت
MESCHIN.  

  .بتعرف مالدنيا شيأنته مسكني ما: يقولون
الدّالل صاح بسوق الدهشة ]: من أمثاهلم [ 

  .وراحت املسكينة عفسة
  ]:من أغانيهم  [

  ْبنام عالفرشة َدْعَبلي          مسكني يااللي مالو مرا
قرع مسلح أو سالحي، : يقولون :حإملْسۤل

على سلطان احملاشي : هادا بنادي عليه بّياعو
يريدون متييزه عن القرع الشتوي املستدير ! ياسالحي

وأنه باستطالته يشبه ضروب السالح القدمية اليت 
  .لَنكگالعصا والمهمتها الضرب ك
: انظرسلخ الذبائح،  مكان: عربية :اَملسَلخ

  .مذحبها: ، وهم أرادواسلخ
اه، ألنه گبسمل: والفارسية تسمي مذبح البلد

  .املزكتلي ودبح: انظر .تردد فيه البسمالت لدى الذبح

: مت بضربو لساواه مسلخ، يريدون: يقولون
  .حىت أدماه

والعيون الزرق العيون السود يف املسلخ كترية 
  .يف البلد قليلة

  .٢٣٥ ص: انظر كتاب حمافظة حلب

من  ١٩٦٠ كان ملسلخ حلب سنة: إحصاء
  .سيارة ١٤ سيارات نقل اللحوم
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اسم املكان من : الطريق: بيةعر :اَملْسَلك
  .انظرها .سلك

  .املساِلك، وهم أمالوا: واجلمع
: املسالك البولية والغائطية: ويقولون
  .الطرق احلقيقيةفيستعملوا يف 
سلك مسلك أبوه، وما غّير : ويقولون

  .فيستعملوا يف الطريق اازي: مسلكو
غّير مسلكو، كان يف مسلك : ويقولون

احلقوق تركو ودخل يف مسكل اهلندسة، فيستعملوا 
  .أيضًا يف الطريق ااري االحترايف

من اتبع دين : اُملسِلم: من العربية :مإملْسۤل
  .انظرها .سم الفاعل من أسلما: اإلسالم

: اُملْسلمون واُملسِلمني، وهم قالوا: واجلمع
  .إملْسْلمني

  .إملْسلْمة: اُملسِلمة، وهم قالوا: واملؤنث
  .املْسْلمات: اُملسِلمات، وهم قالوا: واجلمع

مسلمان : ويف التركية والفارسية واألوردية
: أصول املسلمني، ومسلمانلق: ومسلماجنه
  .اإلسالمية

، والكلدان َمْهٓجرٓا: والسريان يسمون املسلم
من نسل هاجر، واجليم تلفظ (:َمْهَجرا : يسمونه

  ).ًاافگ
الشعب، (:جٓوْي : واليهود يسمون املسلم

  ).افًاگتلفظ جيمه 
أعور الْشمال عدّو ]: من كمام [ 

  .الرمحان وأعور اإلمني عدّو املسلمني
  .انظر اإلسالم وأسلم

  
عشرية صغرية تعرف بأبو مسلم تقيم  :مٕمْسۤل

  .يف أرباض منبج
لقب الباجنان املقلي عند  :م حمروقٕمسۤل
  .اليهود خاصة

  

لقب الربغل بباجنان عند  :بۤرم هۤإمسۤل
خاصة حتديًا لإلسالم الذين يلقبونه بيهودي  اليهود

الباجنان األسود الوجه كاليهودي : مسافر، يريدون
لذي ليس من عنصره، سافر وانتقل إىل الربغل ا

  .وتلقيب اليهود إياه باهلارب أنكى من املسافر
  

اسم الفاعل من : اُملسلِّم: من العربية :ماْملَسۤل
قال له السالم، من : مبعانيها التالية - انظرها  - َسّلم 
: أعطاه إياه، سّلمه باألمر: وقاه إياها، إىل فالن: اآلفة

  .انقاد: رضي، سّلم إليه
  

 ص: جاء يف التذكرة التيمورية :ينإملٕسْلمۤا

  .))املسلماين من أسلم من العجم((: ٣٧٠
وهم استعملوها ملن دخل يف دين اإلسالم 

  .مطلقًا
  .اسم بعض عشائر الغاب :ينإملٕسْلمۤا

  
. كم٤٤ قرية مشايل حلب تبعد عنها :ةإملٕسْلميّۤ

  .وهي أول حمطة، وفيها مطاعم تقّدم املشروب
الزراعي، أنشأته احلكومة وفيها املعهد 

العثمانية بأموال اإلمساعيليني الذين مجعوها إلرساهلا 
ومبناسبة  -على عادم  -إىل آغاخان يف اهلند 

احلرب استولت احلكومة عليها وافتتحت فيها هذا 
  .املعهد الزراعي يف أخصب بقعة يف سورية

املثل : ويزعمون أا مسّيت باملسلمية حتريف
ها اخلصبة تعطي املثل مائة مثل، وحنن مّية، أي أرض

  .نرى أا مسيت مبن كان ميلكها وامسه مسلم
  

اإلبرة الكبرية : اِملَسّلة: من العربية :ةاْملَسلّۤ
  .خياط ا األكياس وغريها

  .وهم سّكنوا: اِملسّالت: واجلمع
  .ْمَشلَتا: ْمَشلتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
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 .ةر هاملسلّۤط ْبغۤييّۤرو خ]: من كمام [ 
َبخّيط ْمبسّلة وال َبعتاز . اللي بربدعتو ْمسّلة بتنخوشو

  .َلْمَصّنة
 .شعرو متل املسّالت]: من تشبيهام [ 

فالن متل . بشتغل للو فرد شغلة: فالن متل املسّلة
  .جوز: انظر. ما جبي إال باملسّلة: اْجلوزة العميا

  .حنكوومسّلة، ومسّلة يف ]: ومن سّبهم [ 
من مفردات الثاقفني، وضعوها حديثًا  :ةاْملَسلّۤ

للعمود احلجري املربع املستطيل احملّدد الرأس كانت 
  .الفراعنة تنصبه للتذكار

وتسميتها باملسّلة ترمجة حرفّية لتسميتها 
  .باليونانية

  .وهم سّكنوا: اِملسّالت: واجلمع
أطلقوها على ضرب من احلبوب  :ةاْملٕسلّۤ

يشبه اجللبان يطعمونه الطيور حني التفريخ، 
ويزعمون أن اإلنسان إذا أكله ابتلي بداء السّل لذا 

  .اليت تصيب بالسّل: مسوه باْملسّلة أي
  

  .املصاب بداء السّل: عربية :اَملسلول
فالن ضعيف مسلول مالو حيل، : ويقولون
  .جلدة وعضمة

  .املسلولني: ومجعوه على
  .املسلوَلة، وهم أمالوا: نثؤوامل
  

نبات ْمسّم وحشيشة ْمسّمة، : يقولون :اْملٕسّم
اسم الفاعل من ): العربية(حتريف الساّم والساّمة 

  .سّم: انظر .سقاه السّم: ّمسه

من مفردات الثاقفني، أطلقه  :الَقَلم إملسماري
علم اآلثار على اخلط الذي ابتكره السومريون بني 

لنهرين، مث استمده منهم غريهم، مسوه باملسماري ا
  .على التشبيه باملسامري

ومسوه أيضًا باإلسفيين على التشبيه باإلسفني 
  .أيضًا

عمود خشيب : اِملسماك: من العربية :كإملسمۤا
  .يرفع به: يسمك به اخلباء أي

  .اَملساميك: واجلمع
  

كعك ْمَسْمَسم أو : يقولون :اْملَسْمَسم
  .أنه لّت بالسمسم قبل خبزه: ٕبسمٓسم، يريدون

  
  .انظرها .مصدر مسع: عربية :اَملسَمع

  
أطلقوها على من يسّمع متجيد اهللا  :عاْملَسمّۤ

  .ّمسع: انظر .يف املآذن

بنوها من الَسمك وأطلقوها على  :ةاَملْسَمۤك
  .حوضه الكبري يرىب فيه

  
ة ٕمسِمي بشراب ُجوۤد :يقولون :إملْسِمي

: ت، بنوها من االسم، يريدونومصيّۤ - انظرها  -الرعبة 
  .َسّمى): العريب(اشتهر امسه، ومدلول أمسى 

  .املسميني: ومجعوه على
  .املسمّية: واملؤنث

  .املسمّيات: ومجعوه على
  

حجر : اسم آلة: اِملسّن: من العربية :اْملَسّن
  .ُتَسّن به األدوات اجلارحة أو فوالذة أو غريمها

  .اْملسّنات: ومجعوه على
  .ويف الكلدانية ْمَشَنا: ٓاْمَشن: ويف السريانية

وكان يأيت حلب من تركستان حّجاج 
حيّجون على أقدامهم ويعيشون من دوالب مسّن 

  .ّداملستح: انظر .حيملونه على ظهورهم

  
َبلَحس ْمَسنِّي وبَبات متهنِّي ]: من أمثاهلم [ 

على لفظ  -زيت مسّني، وساد هذا املثل : أي(
يف سورية ولبنان والعراق وفلسطني ومصر  -يدانيه 

  ).واملغرب
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ظنبوط وّقف عاملسّن ]: من كمام [ 
  .سّن ألسّن: وقال لو

أبوك رّجال ْمسن الختّليه : يقولون :اْملٕسّن
: اسم الفاعل من أسّن: اُملِسّن: يتعّدب، من العربية

  .شاخ
  .اْملسنِّني: ومجعوه على

  .اْملسّنة: واملؤنث
  .اْملسّنات: ومجعوه على

  
ارٓو ْمسّنن، نهالصحن ك: يقولون :اْملسنَّن

هادا ماهو صّحي، حبوي مابني اسنانو وسخ، 
فعًال من األسنان لشبهها ا وي أحسن، بنوها السۤا

  .خطوطًا أو سطوحًا
  .اْملسّننة: واملؤنث عندهم

  .اْملسّننات: واجلمع
نقشتها : صاية ْمَسّننة، يريدون: يقولون

دربان بينهما درب ذو خط منكسر كأسنان املنشار 
  .انظرها .جينةالعرۤي: يسمونه

اسم الفاعل من : اُملسِهل: من العربية :لاملسۤه
مشى بطنُه بتناول العقاقري املفّرغة : أسهل فالن

  .لألمعاء
  .انظر املوسوعة امليّسرة

كان يتردد إىل جملسي يف القهوة ثقيل كريه، 
  جاءين ذات يوم وخلقتو مقلوبة

  .أش َبك؟ مبّين ماَنك عاحلشيشة اليوم -
  .واهللا، شربت مسهل وما اشتغل معي -
  .بّدو يكون هاملسهل مستعمل -
  

  .أطلقوها على مايشترى من السوق :إملْسَواق
العود تنّظف : اِملسواك: من العربية :كإملسوۤا

  .به األسنان
  .اَملساويك: واجلمع

  ذات ))نانـاية األسـفرج((وحل حمله اليوم 

السطح املستطيل والشعر املرغوب قساوة وليونة، 
يفرش عليه الطالءات املنّظفة واملقّوية، يستعمل من 

اليسار وبالعكس ومن فوق إىل حتت ومن اليمني إىل 
  .أمام ومن وراء، كل هذا بنعمة علم اليوم وذوقه

  .٦٧ ص ٢ج : انظر اية األرب للنويري

  
بيت الشعر ذو : من مفردات البدو :اْملسٓوَبع
  .األعمدة السبعة
  .املست: انظر. صانع املست وبائعه :اْملسويت

  .وبيت املسويت يف حلب
  .ت الشاميةانظر قاموس الصناعا

  
: من مفردات اليهود خاصة مبعىن :اَملسٓؤحٔقة

 .زء والسخرية، من سٓوحق العربيةالضحك، واهل
  .انظرها

  
ضرب من : من اصطالح احلماماتية :اْملَسؤّد

طيور الكّشة منه اْملسّود األمحر واْملسّود األسود 
  .واْملسّود األصفر
بيت الشعر ذو : من مفردات البدو :اْملسٓوَدس
  .األعمدة الستة
أطلقوها على ما كتب أول مرة،  :ةاملْسَودّۤ

. ّمسوه املبّيضةكتبوه كتبوه يف مافإذا مانّقحوا ما
  .اُملسوَّدة: ةوعريب إملْسودّۤ

مسوّدة الكتٓاب جيرى عليها : ومن املسوّدة
  .عقد النكاح

  .املْسوّدات: ومجعوها على
  

: ابنيمن اصطالح القَص :ةاْملسؤّۤفاللحمة 
ساف هرب وساف دهن، يقلى : اللحم املفروم سافني

  .ساف الدهن ليقلى معه اهلرب وخضرة املسّقعات
  

  .انظرها .مصدر سولف عندهم :ةاَملسٓولۤف

  .اَملسولفات: ومجعوها على
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ة، حبِكي هاخلتيار ما بشبع َمسٓولۤف: يقولون
  .قق ْعميل من عاۤمۤزع نۤالك طاۤل

  
هاَملسوة َبَعدِّي أنا عليك، أو : يقولون :ةاَملْسۤو

خالف ): العربية(هاَملَسوّية، حتريف األمسّية 
  .املسا: انظر .األصبوحة

  .اَملْسوات: وجيمعوا على
  .املسا: انظر :ةاَملَسوۤي

  
ْمشيحٓا، : أو اَملسيح، من السريانية :اْملسيح
، مبعىن )بالشني املعجمة(: ْمشيَحا : ويف الكلدانية
املدهون بزيت الكهنوت، وكانت : املمسوح أي

عادة اليهود أن يدهنوا بالزيت رأس من جيعلونه ملكًا 
واملسيح لقب يسوع الذي يسميه اإلسالم . عليهم

أويل العزم، ويعتقدون أنه من الرسل  - انظرها  - عيسى 
وأنه ُرفع ومل يصلب، ويعتقد النصارى فيه أنه األقنوم 

اآلب واالبن والروح : الثاين من األقاليم الثالثة
القدس، فهو إذن االبن وهو كلمة اهللا جتّسدت يف 

  .مرمي أمه العذراء خلالص العامل من خطيئة آدم
ولد يف بيت حلم وعاش حىت الثالثني يف 

وه بالنصارى واحدهم الناصرة، لذا مسي تابع
ووردت سرية . نسبة على غري القياس: النصراين

حياته يف األناجيل اليت اعترف بأربعة منها إىل أن 
  .صلب

ويعتقد العلماء املتحررون اليوم أنه شخص 
ومهي كإبراهيم وهومريوس، وأنه زعم اليهود أنه 

ثالثة قرون  ظهر وخلقوا سريته يف األناجيل إىل ماقبل
  .نفوسهملغاية يف 

مدفن (: قرب البستان : ١٢٦ و ١٠٣ ص ٢٩ س: انظر جملة الكلمة
  ).املسيح

.سيحي واَملسيحياْمل: وقالوا يف النسبة إليه  
اْملسيحيني واَملسيحيني : ومجعوه على

  .واْملسيحّية واَملسيحّية

  .اُملسيحّية واَملسيحّية: واملؤنث
  .اتسيحّيات واَملسيحياْمل: ومجعوه على

بصائر التمييز يف ((وللفريوزبادي كتاب 
 ٥٦ ذكر فيه للمسيح ))لطائف كتاب اهللا العزيز

  .قوًال
  .MESSIE: م املسيح يف الفرنسيةسوا

  .MASSIAH: ويف اإلنكليزية
وْحياة اْملسيح، : والنصارى يف حلب حيلفون

  .وْحياة اْملسيح وْمحمد: وأمام املسلم
الضهر متل اللي أسلم ]: من تشبيهام [ 

  .ومات العصر الاْملسيح بشفع لو والْمحمد دِري فيه
  

  .أطلقوها على نسيج الربوكار :اْملَسيَّخ
  .الربوكار وسّيخ: انظر

أو اجلبنة اْملَسّيخة، أطلقوها  :اجلنب اْملَسيَّخ
على اجلنب الربيعي خيّمر مث يضاف إليه املاء ويذّوب 
د على النار إىل أن ميكن مطه وجعله خيوطًا تعق

الشّلة، وبتسييخه هذا ميكن حفظه مباء امللح : وتسمى
  .طويًال

وقد يضيفون إليه العلك واحلّبة السوداء أثناء 
  .تسييخه

: العربية(حتريف اُملسّيَحة  :ية اْملَسئَّخةالصۤا
املخططة من الثياب، أطلقوها : مبعىن) باحلاء املهملة

من  على الصاية اليت أرضيتها بيضاء غالبًا وهلا دروب
  .قصب الفّضة
اسم املفعول من : اُملسّير: من العربية :اْملسيَّر

  .، واُملسّير خالف اُملخّيرانظرهاسّيره، 
  .اإلنسان ْمسّير ماهو ْمخّير]: من حكمهم [ 
  

يريدون يف لعب الطاولة أنه  :َمّسيك زهر
  .انظرها .يتحكم عليه، بنوا على َفّعيل من َمَسك

موضع سيل : سيلاَمل: من العربية :اْملِسيل
  .املاء
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اريز حلب قرب همصب ك: واْملسيل عندهم
  .جسر احلّج

لقب : MONSIEUR: من الفرنسية :إملْسيٓو
  .سيدي خياطبون به الفرنسيني: احترام مبعىن

مّشى هالعاجز لبيتو، ومّشى : يقولون :َمّشى
  .جعله ميشي: مّشاه: لو شغلو، عربية
  .ْتمّشى للمطاوعة: وبنوا منه

  .متشيت: واستمدت التركية
مّشى لو كالمو، والشيخ مّشى : يقولون

  .االوالد يف جنازة
ويسمون من يالحق معامالت احلكومة 

  .ْمَمّشي معامالت أو ممّشي أوراق
بطنا،  عطاها احلكيم دوا مّشى ال: ويقولون

  .وهداك عطاها دوا مّشاها عاجلّبانة
  

كنا يف مجعية العاديات نقوم برحالت،  :اَملّشا
وكنا نكّلف رئيسنا الدكتور عبد الرمحن الكيايل 

ني وجبي قدامنا مطارح فقنا، وكان عمرٓو جبي متاۤناير
مابتمشي فّيا سيارات، واملرحوم لفت نظرنا كلنا أّنو 

صيغة : فّعال: مّشا وكان قّدام الكل، من العربية نكا
  .املبالغة من َمَشى

فخذ من القراشيم من قبيلة التركي  :ْحرةاملَشا
  .يف أرباض حلب
مصدر شاّده : اُملشاّدة: من العربية :ةاُملشادۤد

  .غالبه وقاواه: يف األمر
  

  .اسم الفاعل عندهم من شارطه :طۤراْملشۤا
الواقعة بني ] من أحياء حلب [  :اَملشاْرٔقة

باب اجلنان وباب أنطاكية خارج السور وحذاء 
  .قويق

: املشارقجّية، واحدهم: ويسمون ساكنيها
  .املشارقجي

وكان ُيدخل إىل املشارقة من البلد بعبور 
  .بةۤيجسر امسه جسر ْعۤر

وعربية َعَلم على شخص جمهول بىن اجلسر 
  .وبىن جبواره طاحونًا نسب إليه أيضًا

  :ويف تسميته باملشارقة املذاهب التالية
  :املذهب األول

عدة كانت يف غري  أن املشارقة اسم قبائل
حلب وهاجرت إىل هذه البقعة وضربت خيامها 

  .جبانب النهر، مث بنت على توايل األيام
ومن هذه القبائل قبيلة املشارقة كانت تقيم 
يف أرباض فلسطني الشمالية، وأصلها من بين صخر، 

  .خيمات ٩وتعّد 
ومن هذه القبائل قبيلة املشارقة كانت تقيم 

سويف واملينا وتنسب إىل  يف بين: يف أرباض مصر
  .عرب احلجاز

وهذا املذهب ال يدعمه إال االسم فقط، وهو 
  .وحده غري كاف، لكنه جمال حبث

وإذا صّح رجحنا هجرة مشارقة فلسطني 
على مشارقة مصر، لقرم، وألن النيل اليهجره 
جماوره ويرتاد قويق، وألن التاريخ حدثنا أن بين 

نها إىل مصر، ومل هالل نزحوا من جند إىل حلب وم
حيدثنا عن سكان النيل األصليني والنازلني أم 

  .غادروه
بقي أن نعرف تاريخ هجرة مشارقة فلسطني 
إىل مضارب خيامهم غريب حلب، وهذا يلقي عليه 

ففي تواريخ احلروب الصليبية : التاريخ بعض الضوء
تقدم أمري أنطاكية الصلييب وامسه بوهيمند وأمري الُرها 

ريشار حملاصرة حلب، وعسكرا يف حي الصلييب 
على ضفاف ر قويق جتاه باب أنطاكية، : املشارقة

ولكنهما اضطرا إىل رفع احلصار ألن مدينة مالطية 
 -وهي يف قبضة الصليبيني  -التابعة ملدينة الرها 

  .حوصرت، فاضطرا إىل جندا
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ومما تقدم يفهم أن احلي بلغ أن تكون أرضه 
  .ني بل قبلهحيًا يف عهد الصليبي

  :املذهب الثاين
 :٤٩١ حاشية ص ٣٦ س: جاء يف جملة املشرق

من خمطوط  ٥٧ صللدويهي  ))تاريخ األزمنة((جاء يف ((
مسيحية تويف  ١١٦٨ ويف سنة((: املكتبة الشرقية

شاروق التركماين، وإليه تنسب الطائفة املشارقية، 
فسكنوا بظاهر حلب وبنوا عماير كثرية على شاطئ 

  .))ر قويق تعرف باملشارقة
وعلى هذه الوثيقة فأصل سكان املشارقة من 

  .التركمان، وهو أقوى املذاهب
  :املذهب الثالث

أن املشارقة على زنة مفاعلة صرفيًا من 
وتستوي مع فعاللة كقرامطة وفواعلة كبوارتة  املشرق

  .عروضيًا وكلها صيغة منتهى اجلموع
وجاء من أمساء أحياء حلب على صيغة 

البساتنة واحلوارنة : منتهى اجلموع ستة أحياء، وهي
  .والفرافرة والقوانصة واملشارقة واملغازلة

نّصت موسوعات : ذكرنا ماتقدم لنقول
عروضي يكون للنسبة الصرف إىل أن وزن فعاللة ال

  .كبغاددة للبغدادي وهكذا
وإذًا فاملشارقة مبعىن املنسوبني إىل املشرق، أو 
قل الذين جاءوا من الشرق واحتلوا هذه البقعة من 

  .أرباض حلب
ويقع الظن على أن هؤالء الشرقيني الذين 

  .وفدوا من الشرق هم من الشوايا
والشوايا قبائل بدوية مسوا بالشوايا ألم 

  .يرعون الشياه
  :ويعزز هذا املذهب االعتبارات التالية

على : أن مرتهلم األصلي شرقي حلب -ً ١
ضفاف الفرات، وأم عرضة لغزوات البدو اآلخرين 

األمر الذي أجلأهم أن  -وما كان أكثر مايقع  -
  .يغادروا جّبار ر الفرات إىل صعلوك ر قويق

: ةأن نزعة سكان احلي هي نزعة قبلي -ً ٢
  .انصر أخاك ظاملًا أو مظلومًا: تعمل مببدأ
أن كل ماصّدر من أمساء القبائل  -ً ٣

أبو ينتمي إىل الشوايا، ومن هؤالء : أي ))بو((بـ
ابري أصلها حتمًا ـالبوجابر، فإذا علمنا أن أسرة اجل

ابري ـ ـمن املشارقة وأن جدهم األعلى أمحد اجل
كار كما يف شجرة أنسام ـ وقف داره وقف أح

على ذريته، وظل هذا الوقف جاريًا يستغله املستحق 
من اجلابريني إىل أن جاء قانون إلغاء الوقف الذري 

  .*١٩٥٢ فجرت تصفيته عام
تواتر األخبار ممن شهدوا مضارب  -ً ٤

  .الشوايا يف جبل النحاس يف عهد الحيددونه
  :املذهب الرابع

: تقدم يف صدر املذهب الثالث وقلنا
القوم الشرقيني، : سبة إىل املشرق، أين: املشارقة

وهذا مذهب قوّي يزحزح املذهب الثالث القائل إم 
الشوايا، يزحزحه ليحل حمله قومًا شرقيني أخر، هم 

  .٥٠٨ ص ٢ج : قرباط العجم، كما قال الغّزي يف النهر

  
  :يعزز هذا املذهب االعتبارات التالية

أهل املشارقة أصلهم رفضة، : قال دوزي -ً ١
  .حيث الشيعة: دليل على أم جاءوا من الشرق
وكانت الشيعة تسمى : وقال دوزي أيضًا

باملغرب املشارقة نسبة إىل أيب عبد اهللا الشيعي، وكان 
املشارقة وهم الرفضة، ): إىل أن قال(من املشرق 

  .فهذا دليل على أم من الفرس
يصف  ٣١٣ ص ٢ج : قال الغّزي يف النهر -ً ٢

يعانون سياسة القرود واألدباب  :أهل املشارقة
  .واحلمري واملاعز ويعلموا بعض األلعاب لالسترزاق

اة ألصق بالقرباط منها ـوهذه املعان: نقول
  ارقة ما يسّمىـوايا، وال يزال يف بيوت املشـبالش

____________________  
  .اجلملة الشرطية ناقصة كما هو واضح _*
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: املخزوم الناتئ يف اجلدارباخلّرامة، يراد ا احلجر 
اخلّرامة العالية لربط الدواب والواطية لربط القردة 

  .وحنوها
  .ودار أمحد اجلابري فيها خّرامتان واطيتان

وعلى امتهام هذا كانوا حمط امتهان 
يا مشارقجي : احللبيني إياهم، إذ كانوا يقولون

  .يارّقاص السعادين
قرباط وهذه دالئل إتنوغرافية على أم من 

العجم، أال ترى قرباطنا ميتهنون الطبالة والزمارة 
  .والرقص والعبلة، ومثلهم قرباط العامل كله

أهل : أما املشارقجي فال يرضى بل يقول
املشارقة لّباسني الصرماية احلمرا والطربوش التومي 

حيمل شعاري النعمة آنئذ والوجاهة، كما : يريد
ماشاء ساكن  ماشا رقة أي: أصل املشارفة: يقولون

  .هذا احلي هو رّقة
واليوم سكان املشارقة كسائر سكان حلب 

  .فيهم آل الفضل والصالح واملدنية وفيهم من هوال
أن يف املشارقة قسطًال يسمى قسطل  -ً ٣

ربان، وكلمة زعريبان تتصالب مع كلمة زاَره زعۤي
قوم يسكنون جبال زغروس غريب : بان الفارسية

األمر الذي يعزز أم من  :فارس على حدود العراق
  .مشارقة الفرس ال من الشوايا

أن الطابع الفسيولوجي طابع اخلالق  -ً ٦
الَيضل وال ميني، طبعت قدامى سكان املشارقة بطابع 

عيون اآلريني العيون الشوايا : العيون الزرق
  .الساميني

قرب ]: من حارات حلب [  :ةاْملشاِطيّۤ
اهيم اْملشاطي املعتقد امللنِدي، مسيت باسم الشيخ إبر

  .فيه واملدفون يف جامعها
عّمره احلاج  :٣٢٨ ص ٢ج : قال الغّزي يف النهر

  .١١٣١ حمّرم بن فتح اهللا سنة
  :٨١ ص: ويف منظومة الشيخ وفا الرفاعي

  وهو اليماّين الوّيف العهِد       ويف املشاطية قرب السعِد

الطريق ملك َمشاع لكل : يقولون :اَملَشاع
  .الناس، يريدون أنه عام الخاص

ذاع : بنوا على َفَعال من شاع مبعىن
  .واستعملوها مبعىن عّم

: من مفردات الثاقفني، يقولون :راَملشاۤع
مجع : املشاِعر: مشاعر هاملرا رقيقة كتري، من العربية

  .أحد احلواس اخلمس: املشعر
  

حج : من مفردات الثاقفني، يقولون :راَملشاۤع
: من العربية: وزار مشاعر احلج وهّلق بّدو يزور

: موضع مناسك احلج أي: مجع اَملشَعر: املشاِعر
  .موضع عباداته
ماسقط من : اُملشاقة: من العربية :اْملشأقة

الكّتان وغريه بعد مشقة يف اِملمشقة، حىت خيلص 
  .خالصه وتبقى ُمشاقته

القّنب عند احلّبالني مثلها، إال أم وْمشاقة 
القْلب : جعلوا ماسقط من القّنب ثالثة أنواع

  .حسب نعومة ماسقط: واْملشاقة والَسقط
  

  .أشكل: انظر :َكلجياْملشۤا
  

بنوها على اُملفاعلة من شكل أو  :ةاْملشاَكۤل
كالمها مبعىن التبس، يريدون أنه حيدث : من أشكل

خلصومات، أّما شاكله وخيلق التباسات تدعو إىل ا
  .فليس هلا إال معىن وافقه، وهو خالف مايريدون

  .اْملشاكالت: ومجعوها على
  

َمشال هالبضاعة بكّلف : يقولون :اَملَشال
  .انظرها .بنوا على َمفَعل من شال: كتري

أنا خّبيت هالعباية الكويسة : يقولون :ْمشان
  .حتريف من شاَنك: مشاَنك، بعرَفك لّبيس وغاوي

  .شان: رانظ

  .اعفي عّنو هاملّرة ْمشان اهللا: يقولون
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اصطالح عسكري للجنود الذين  :اُملشاة
  .اليركبون اخليل وال املصفحات
  .املاِشي: وال يستعملون مفردها

بياَده، : وقد كانوا يسموم بامسهم التركي
  .َياَدهَپمن 

مصدر : اُملشاهرة: من العربية :اَملشاَهٔرة
استأجره بالشهر، وهم استعملوها للراتب : شاهره

  .الشهري
  .اُملشاهرات، وهم سّكنوا: واجلمع
  .من جيّر الشؤم: عربية :اَملْشؤوم
: املشائيم واملشؤومني، وهم قالوا: واجلمع

  .املشؤومني
  .اَملشؤوَمة، وهم أمالوا: واملؤنث
  .املشؤومات: واجلمع

وسرى إليهم من الغرب ]: تقادهم من اع[ 
  .مشؤوم ١٣ أن العدد

ة ة والتوۤمۤلالبدخل بني الَبص]: من أمثاهلم [ 
  .ما ْبنوبو غري رحيتا املشؤومة

 .واَملّشاية، أطلقومها مؤنثني للمّشا :اَملّشاي
  .انظرها

  .اَملّشايات: واجلمع
أطلقها بعض الريف وسكان األحياء  :ةاَملّشاۤي

  .املتطرفة على الصرماي
  .املّشايات: ومجعوها على

  
أطلقوها لقب حتقري للمرأة  :ةة اخلاْبۤيَمّشاۤي

  :الداهية املاكرة، ويف أصلها مذهبان
نة اليت تراعي ّيأا مبكرها ختدع املرأة الد -ً ١

ماأوجبه اإلسالم من التستر، وجتعلها متشي إىل 
  .راتاملنك

سرية سيف بن ذي ((أا مستمدة من  -ً ٢
من ساحرة يرد ذكرها تسحر، ومن سحرها  ))يزن

  .تعزم على اجلرة الكبرية أن متشي فتمشي

أطلقوها على ضرب من املكانس  :إملشٔباط
  .انظرها .بنوها من شبط. الكبرية

  .املَشابيط: ومجعوها على
  

هالصيب ْمَشبَشب وأختو : يقولون :اْملَشْبَشب
  .انظرها .ْمشبشبة، بنوا على ْمفعفل من شبشب عندهم

  
أطلقوها على ضرب من حلواهم  :اْملَشبَّك

ذات العجني اخلمري املريق يصب يف أسطوانة من 
التوتياء مثقوبة القاعدة َيضَغط من يقلبها على العجني 
 فيها مبدّك يدخله من سطحها فيجري العجني خطًا
إىل الزيت املقلي، وجيعل اخلط حلزونيًا ويبدو أنه 
كان ميّد خطوطًا طولية وأخرى عرضية فتتشابك، 

قطع يالقطر كاللقم و ومنه مسى املشّبك، ويغط يف
  .ويؤكل

نوع من : املشّبك: ))شفاء الغليل((ذكر 
وهذا وإن كان موّلدًا لكنه ليس ): مث قال(احللوى 

  .خبطأ
طلمبه، مبعىن  :والتركية تسمي املشّبك

  .املضّخة، ألنه جيرى بالضغط
: لعبة ألوالد قرى حلب الغربية :اْملَشبَّك

ميضون إىل أرض كان فيها طني وأوشك أن جيف، 
ويتبارون يف ضرب عصّيتهم يف األرض عمودية على 
أن تغرز يف هذا الطني اجلاف منتصبة، مث حياول ولد 
ا ثان إسقاط هذه املنتصبة على أن تنتصب مكا

  .عصاه، وهكذا
وإذا كانت عصاهم أضخم وأغلظ من 

  .انظرها .ةالَدْرۤم: املشّبك مسوها
  .البياكل ْمشّبك بتشربك: يقولون
اسم املفعول من : اُملشّبه: من العربية :اْملَشبَّة

  .انظرها .شّبه

: اُملشّبه به، وهم يقولون: يقابله يف التشبيه
  .اْملشّبه فيه
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أطلقوها على املشمش الكبري اللني  :هاملْشۤب
  .ُيشبه الشكر بارة
البمشي مع املشبوهني : يقولون :اَملْشبوه

  .انظرها ).العربية(بنشبه، صاغوه من الُشبهة 

موضع الشتاء، موضع اإلقامة : عربية :اَملْشَتى
  .فيه شتاء

  .اَملشاِتي: واجلمع
  

  .انظرها .اسم املكان من َشَتل: عربية :اَملشَتل

ويطلقونه على املوضع املغّطى ال يعرض 
  .*لشدة الربد تودع فيه الشتول

  .املشاِتل، وهم أمالوا: واجلمع
  .َلهَمْشۤت: ويف العربية

لتنا اليوم ار ٕمشِتي ولۤي: يقولون :ٕمْشِتي
اسم الفاعل من أشَتى : اُملشِتي: مْشتية، من العربية

فيه : مبعىندخلوا يف الشتاء، وهم استعملوه : القوُم
  ...خصائص الشتاء من برد ومطر و

  
اسم الفاعل من : اُملَشتِّي: من العربية :اْملَشّتي

  .انظرها .َشتَّى

من مفردات الثاقفني، وضعها  :اِملشَجب
العلوم على ما يسموا جممع مصر وجممع دار 

 PORTE: املسماة بالفرنسية - انظرها  - التعلوقة

MANTEAU عيدان ): لعربيةا(، بنوها من الِشجاب
تضّم رؤوسها ويفّرج بني قوائمها يعلِّق عليها الراعي 

  .دلوه وِسقاءه
  .املشاِجب، وهم أمالوا: واجلمع
آلة ُيسوَّى ا : من اصطالح املصابن :اَملْشح

بسط : ْمَشح: سطح الصابون بعد صّبه، من السريانية
  .الشيَء ومّده

  وها على املوضع الذيـــأطلق :اَملْشٔحٔرة
________________  

  .وقد يطلقونه على احلديقة العامة _*

  .ُيشعل فيه احلطب ليكون فحمًا
  .اَملشحرات واَملشاحر: ومجعوه على

  .ومشاحر حلب يف جبل األكراد
من قرى حلب يف جبل مسعان، من  :َمْشحَال

السيل، جمرى املاء، كما يرى : ْمَشْحٓال: األرامية
  .٦٧ ص: حلب .األب شلحت

 .اسم املفعول من شحن: عربية :املشحون
  .انظرها

  .مأله: شحن بّبٓور من بضاعتو: يقولون
  .مملوء: كتاب مشحون باألغالط: ويقولون

  
الرندج : من مصطلحات النّجارين :اْملشخَّط

  .حبدث يف اخلشب خطوطًا دقيقة
  .اَملشاخط: ومجعوه على

بنوه اسم مفعول من شخلع يف  :اْملشخَلع
، وأطلقوه على الطوق تتحلى به النساء انظرهاهلجتهم، 

  .له شراشيب مدّالة
  .اْملَشخلعات: ومجعوه على
 .بنوه اسم مفعول من شخوط :اْملَشخٔوط

  .انظرها

ثوب تشّد به املرأة : اِملشّد: من العربية :اْملَشّد
  .خصرها

ُمَشّد أورويب، زّنار صوف، : وهم أطلقوه
  .زّنار تشّد به احلبلى بطنها

  .اْملشّدات: ومجعوه على
صمنات  أطلقوه على مفتاح :ْمَشّد الرباغي

  .الرباغي تشد وتفتح بزواياه
  .مشّدات الرباِغي: ومجعوه على

  
  :يزعمون أن مسّحر إدلب يقول :إملشداق

  هالعجول مع  قوم وتسّحر    قوم وظزظز قوم وبول
  چنق فولقوم واضرب لك     قوم وخدلك مشداقني

  .اللقمة: اقيريدون باملشد
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  .الِشدق الواسع: عربية :اَملْشٔدق
  .املشاِدق، وهم أمالوا: واجلمع
نقيض ): العربية(بنوه من الَشّر  :يناْملشّرۤا

  .اخلري ملن يبدر منه الَشّر
  .اْملشّرانني: ومجعوه على

  .اْملشّرانّية: ومؤنثه
  .اْملشّرانّيات: واجلمع
كل واحد مشربو شكل، : يقولون :اَملْشَرب

جماز من مكان الشرب : ميله وهواه: يريدون
  ).العربية(

  .اَملشاِرب، وهم أمالوا: واجلمع
متحد : مهمشرب مبعىن: واستمدت التركية

  .العاطفة
  .أطلقوها على دّلة القهوة :ةاَملْشَربيّۤ

  .املشربّيات: ومجعوها على
  

األداة اليت ): العربية(من اِملشرط  :اَملْشَرط
  .شرط: انظر .يشرط ا، اِملبَضع

  
االمرأة تكون غالبًا من زوجات  :اْملَشْرٔطة

احلّالقني تشّرط آذان بعض املرضى وظهورهم على 
  .انظرها .ما كان يرى يف الطب القدمي

  
ك يف مشرعو، ك وهۤيهۤي: يسّبون :اَملْشٔرع

  .انظرها .بنوا على َمفَعل من الَشرع

الذي سّن : اُملَشرِّع: من العربية :عاْملَشرّۤ
  .شرع: انظر .القانون

  .اْملشرعني: اُملشرِّعني، وهم قالوا: واجلمع
  

  .مقابل املغرب: اَملشِرق: من العربية :قاَملْشۤر
  .املشاِرق، وهم أمالوا: واجلمع

  عم َبحكي معك: ونـــيقول :اْملَشرَمِحي
  

بالصراحة، بنوها من شرح : باْملَشرَمحي، يريدون
  .بنوها على فعمل - انظرها  - الكالم 

  .كل مايشرب: عربية :اَملشروب
ماتقدمه القهوة من : ويف اصطالح القهاوي
  .ضروب مشاريبها حىت الراحة

: ويف اصطالح امليخانات ومواضع املسكرات
  .املشروبات الروحية: املشروب الروحي، واجلمع

اَملشاريب : وا املشروب علىومجع
  .واملشروبات

  .املشروبات: ٢٨٣ ص ٢ج  ٧الد: انظر جملة اللسان العريب

من اصطالح االحتاديني بعد  :ةاَملْشروطيّۤ
َمشروطيت، يريدون ا أن حيكم : االنقالب العثماين

البالد ملك يتقيد بالقانون الذي يفرضه جملس 
املبعوثان ويصادق عليه جملس األعيان، ال أن حيكمها 

  .حكمًا إراديًا مطلقًا
وكنا ننشد يف مدارسنا وحنن صغار كما 

  :علمتنا بالتركية
  ريوَيهـگدوْنمـاِيز أصـًال       إيلِريدائم  إيَلِري 

  مشروظيت  عسكـــري      بزه دبرلر عثمانلي
  صاحب شوكت       مكنت ياشلسون شانلي مّلت

  :وترمجتها
  امــإىل األمام دومًا إىل األم

  لفـال نرجع حنن إىل اخل
  ُندَعى بالعثمانيني) حنن الذين(

  العسكر املشروطي) ذوي(
  وكةــــــوذوي الش
  ذوي الصالبة، لتعش األمة ذات الشأنو 

لزمن احلقيقة أن جيلنا شهد من تقلبات ا
مل يشهده عهد وشهد من هجوم االختراعات ما
  .قبلنا، ورمبا مالن يشهده عهد بعدنا

  
األمر الذي بدئ به وُشِرع : عربية :اَملْشروع

  .يف تنفيذه، أو يف النية الشروع
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  .املشاريع واملشروعات: واجلمع
 :واختلفوا يف مجعه على املشاريع بني قائل

بل : وقائل. مجوع التكسري كلها مساعية ومل يسمع
مجعه قياسي على قاعدة مجع كل مخاسي رابعه 

  .شبابيك وتنانري: حرف علة
مشروع جر مياه ]: ومن عبارام احلديثة [ 

الفرات، مشروع سد الطبقة، مشروع استخدام 
رواء، مشروع الطاقة الكهربائية، مشروع اإل

  ...املساكن
آلة ذات أسنان : اُملشط: من العربية :إملْشط
  .ممتدة ُيمشط ا
املشاط : األمشاط، وهم قالوا: واجلمع

  .مّشط واملاشطة: انظر .واملشوط واْملشوطة

اضروب الورق : ويقول العبو ورق الشّدة
  .مشط

  .وبيت املشاطي يف حلب
وكان يطوف يف أحياء حلب رجل نصراين 

مساِوي ْمشاط : لبس قنبازًا وطربوشًا ويناديي
ْمساِوي ْمشاط، فإذا لدى امرأة مشط مكسور نادته 
وأعطته إياه، وهو يف مرتله جمهز لوحات من عظم 
ساق البقر مسطحة فيلحم الواحدة باألخرى بأربعة 
مسامري مقطومة الراس وحمددة يدخلها يف حافة لوحة 

لقدوم السطوح، ومعها مادة الصقة، مث يسوع حبّد ا
  .مث يعمل أسنان املشط باملنشار
  .هذا يف أمشاط العظم

أول متشيط الشعر : أما أمشاط التخليص أي
املتشابك فمشطه من اخلشب القاسي ذي األسنان 

  .الغليظة ميشط به أوًال مث ميشط باملشط العظمي
واليوم قدمت معامل الغرب األمشاط 

  .والنايلونالرّجالية والنسائية من الباغة 
  

  ومشط اإلجر، أطلقوها على :مشط اإليد
  

  .العظام الرقاق املمتدة يف اليدين ويف الرجلني
أطلقوها على عصا عمودية  :مشط احلّبالني

  .يف رأسها عارضة ذات حواجز بني احلبال
أطلقوها على كل مخس  :مشط الَفَشك

  .فشكات تكون مثّبتة يف مشّد هلا
أطلقوها على اللوحة  :كمشط احلاۤي

املستطيلة يتوسطها ثغرات مستطيلة يضم فيها امللقي 
  .خيوط السدى

هاملسألة دخلت يف ]: من استعارام [ 
  .مشطي

: واسم هذا املشط ومشط الشعر يف التركية
: طرقجي، ومجعوه على: امَطَرق، ومسوا من يصنعه

  .الطرقجّية
  .وبيت الطرقجي يف حلب

) عربية: (شعرو مّشط: يقولون :َمشَّط
  :وكذا

  .مّشط الورق: يقولون
مّشط القّنب، والقّنب املمّشط : ويقولون

  .اْملشاقة والقلب والَسقط: عندهم ثالثة أنواع
  .ْتمّشط: ومطاوعها كلها عندهم

  
أطلقوها : من اصطالح الصرماياتية :إملْشٔطة

على املدق النحاسي، ألنه عالوة عن الدق يصقلون 
  .به وجه الصرماي

  .املشطاية: والشام تسميها
  .املشطات: ومجعوا املشطة على

فخذ قبيلة تسكن يف أرباض  :إملْشعاب
  .حلب

وأطلقوها ) العربية(بنوها من الَشعر  :اَملْشَعر
  .املوضع يف جسم اإلنسان يكثر فيه الشعر

  .املشاعر: ومجعوه على
  اسم الفاعل: اُملشِعر: ةــمن العربي :رإملْشۤع
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نبت عليه الشعر، وهم يستعملوا : اجلننيمن أشعر 
  .ذي الشعر اجلسدي الكثري: مبعىن

  .املشعرين: ومجعوه على
  .إملٕشعٔرة: ومؤنثه

  .املشعراين :انظر. ومجعوه على املشعرات
اهللا ْينّجينا ماملرا املشعرة والرّجال : يقولون

  .األجرودي
بنوها من املشعر املتقدمة وأحلقوها  :ينإملٕشعرۤا

لف بدل تاء التأنيث، ألم أول مابنوها بنوها األ
صفة للمؤنث مث أحلقوا األلف نون الوقاية مث ياء 

  .-كما نرى حنن  - النسبة 
  .املشعرانني: ومجعوه على

  .املْشعرانّية: ومؤنثه
  .املشعرانّيات: ومجعه
اسم املكان من َشَعل النار، : عربية :اَملْشٔعل

  .، ومثله املشعلةانظرها
تعملوا اَملشَعل على موقد احلطب وهم اس

احلديدي ذي الصفحات الرقيقة املمتدة بينها وبني 
أختها ثغرة تأذن للهواء أن يضرم نار املشعل، وهذا 
اَملشعل كان حيمل يف التعليالت وحنوها ليستضاء به 

  .حمموًال على عصا تدخل يف قاعدته
  .اَملشاِعل، وهم أمالوا: واجلمع

، قوله ١٣١ ص ٢ج : ))صبح األعشى((جاء يف 
كان ُيحَمل أمام السلطان يف السفر ((: يف املشعل

  .))ليًال
  .َمْشَعل ومشعلة: واستمدت التركية

: واستمدته الرومانية من التركية، فقالت
MASALA.  

  .MACHALA: ومثلها القرواطية، فقالت
  .اَملشعل: ومسوا ذا الوجه املنري

  ]:من أغانيهم [ 
  ديين مشعالينعلى أوف مشعل ديين 
  ماين حماكيتو عالدرب تبّالين    

  .من شخصيات خيمة اخللياليت :اَملْشَغْلجي
  

 .اسم املفعول من شغله: عربية :اَملْشغول
  .انظرها

  .املشغول الٕيشغل: يقولون
  .هاللوج مشغول: ويقولون

  
  .انظرها .أو افن :اَملْشَفن

  
 .اسم املفعول عندهم من شفتر :اْملَشْفٔتر

  .انظرها

مّد : مشق يف الكتابة مشقًا: عربية :قَمش
احتذى : حروفها، أسرع فيها، وهم يستعملوا مبعىن

  .خطًا جيدًا يقّلده
  .امنشق للمطاوعة: وبنوا منه

واستعملوه يف تقليد النغم أيضًا، كما أطلقوه 
  .يف التمرين على كل أمر

مشق الزيتون وغريه، : يقولون :َمٔشق
ده وسلت مثره باليد األخرى، أمسكه بي: يريدون
  .جذبه: مشقه: عربية

  ]:من أغانيهم [ 
  هيك مشق الزعرورة يا ّميا هيك

عم مبّشق معك ال تزعل، : يقولون :َمشّٔق
ولعلها حنت من . ميزح، مل جند هلا أصًال: يريدون
التركية  ))َشَقه أو شقا أو شاقه((ومن ) العربية(مزح 

  .مبعىن اهلزل
  .انظرمها .واملشقعة متّشق: وبنوا منها

التركية وأخواا تصرفت ا  ))شقه((و
  .تبادل املزح: مشقل، شاقه الاهلاز: شقاحي: التركية

ومن مآخذنا على بلدتنا حلب أن الِسباب 
ضرب من املزح والتفكه به، وهذا يقل عند الشعوب 

  .األخرى
  ساويتين مشقعتك؟: ونـــيقول :اَملْشٔقٔعة
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السخرية : أنته املشقعة وأبوك املشقعة، يريدون
واهلزء، مل جند هلا أصًال، ولعلها من مّشق املتقدمة 

  .بعدها تاء الواحدة ))مع((أحلقت بعني 
  .املشقعات: ومجعوها على

  .متشقع للمطاوعة: وبنوا منها
املزاريب من كترة ]: وتعجبين استعارام [ 

كْان تقليده يف (املطر كل واحد عم مبشقع التاين 
  ).الصب تقليد سخرية

ين هاملشقّليزة، عطي: يقولون :ةيۤزإملْشٕقلّۤ
تعين معىن من معاين املعارف، إمنا وإشارم هذه ال

  .أنكر النكرات: ))شيء((هي ككلمة 
  :املذاهب التالية معرفة أصلها وفرضناهلا وأعيانا

  .))مش أقول دا((: أا من هلجة مصر -ً ١
مبعىن  MACHIN: أا من الفرنسية العامية -ً ٢

  .املبهم من األشياء
: مشقليز مبعىن: أا من التركية العامية -ً ٣

تتناوله اليد، السيما ألعاب األوالد كالطابة ماكل 
  .املربوطة خبيط مطاط

  .وأظن أن هذا املذهب األخري أصح املذاهب
  .املشقّليزات: ومجعوها على

  .الصعوبة: عربية :ةاَملَشقّٔ
  .اَملشّقات: واجلمع

  .َمَشّقت: واستمدت التركية
األجر على قّد اَملَشّقة ]: من حكمهم [ 

يف  -على لفظ يدانيها  -وسادت هذه احلكمة (
  ).سورية ولبنان والعراق ومصر وجند

منو هاملشكاح حىت : يقولون :حإملْشكۤا
بنوها على : احلقري، من العربية: يسّبك، يريدون

شامته، : قّبحه، شاقحه: فعال من شقحه اُهللامل
  .أبعده: أشقحه

  .اْملشاكيح: ومجعوه على
  هادا نفسو معّقدة،: ونـــيقول :لإملْشۤك

: حبلى لو اهلنا، داميًا من مشكل ملشكل، من العربيةما
  .األمر الصعب أو امللتبس: اُملشِكل واملشكلة
املشاكل واُملشكالت، وهم أمالوا : واجلمع

  .إملشْكالت: ول، وقالوا يف الثايناأل
املشكلجي أو : ومسوا من يعمل املشاكل

  .اَملشاكلجي
  .املشكلجّية: ومجعوه على

ُمشِكل وُمشكلة : واستمدت التركية
 .املصّعب: َسْندَپومشاِكل ومشكالت وُمْشكل

حّالل املشاكل، وٌمشكللشمك : وُمشِكلُكشا
  .كالمها مبعىن الصعوبة: ومشكللنمك

  
مرض : من مفردات البدو مبعىن :َشكاَمل

الطني ): العربية(األمطلس، استعاروه من اَملشق 
  .األمحر جبامع الليونة واالمحرار يف كل

أطلقوه على الثوب الصويف اخلارجي  :اَملشَلح
  .انظرها .الغليظ، بنوها على َمفَعل من شلح

  .حاملشاۤل: ومجعوه على
  .واملشاحل من لبس البدو

  
الدبة رسنا وراحت  تشّلط: يقولون :طاْملَشلّۤ

  .انظرها .اسم الفاعل عندهم من شّلط: چوليف هال

هالولد مشّلط مايف شي ] من استعارام [ 
  .يرّدو

  .اْملشلطني: واجلمع
  .اْملشلطة: واملؤنث
  .اْملشلطات: واجلمع

  
اليومة ار مْشمس : يقولون :سإملْشۤم

اسم الفاعل : اُملشِمس: بالصالة عالنيب، من العربية
  .فيه ظاهرة كانت الشمُس: من أمشس اليوُم
  املشي مع العاطل: ونـــيقول :سإملْشۤم
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: يقولون يف فعله: مشمس، حىت معاملتو مشمسة
أمشسو، فكان من الصواب أن : َشَمسو ومل يقولوا

الشامس الاملشمس ولكنهم  :يكون اسم الفاعل
  .مشس: انظر .حلنوا

  .املشمسني: ومجعوه على
  .املشمسة: ومؤنثه

  .املشمسات: ومجعوه على
الفستق اْملشّمس أغلى : يقولون :اْملَشمَّس

افف بنشره يف : وأطيب ماحملّمص عالنار، يريدون
: الشمس بعد غمسه يف ماء امللح، من العربية

بسطه يف : ّمشس الشيء اسم املفعول من: اُملَشّمس
  .الشمس

  .ويف اليمن ذقت اجلراد املشّمس واحملّمص
  

اِملشِمش على ماأثره : من العربية :إملْشٓمش
شجر : الكوفيون واَملشَمش على ماأثره البصريون

  .ومثره، والشجر سبط العود
ة واملشمشاي إملشمۤش: والواحدة منه عندهم

  .واملشمشاية
  .واملشمشاياتاملشمشات : ومجعوه على

  .املشماش: وامسه يف مشال املغرب
متر : وكان املشمش يعرف يف أوروبا مبا معناه

  .دمشق
  .ومنذ أجيال كانت مصر تستورده من سورية

كما تستورد القمردين بكميات عظيمة منذ 
  .القمردين: انظر .أن عرف

واختذ العرب من املشمش مخرًا، وُعِرف 
  .اَملْوِصلي املغنِّيبشرا إسحق بن إبراهيم 

  .وقصة أصل موطنه طويلة
  .موطنه األصلي أفغانستان وتركستان: قيل
موطنه األصلي أرمينية، وأرمينية : وقيل

استمدته من العراق عن العجم عن اهلند عن الصني 
  .اليت عرفته قبل امليالد بألفي سنة

ومن أرمينية انتقلت زراعته إىل تركية 
  .فاليونان فإيطالية

  .املوسوعة يف علوم الطبيعة انظر
  .١٤٠ ص ١١ج : واية األرب للنويري

  .٣٦٥ ص ١١٧ س: واملقتطف
  .١٦٨  ص ١٥ س: وجملة الضاد

وهو  :١٢٧ ص ١ج : وقال الغّزي يف النهر
  :مخسة أنواع

أصفر وبرتقايل أو مييل إىل اَخلَضار : العجمي
يف حجم بيضة الدجاجة الصغرية، حلو، طّيب 

  .وهو عندنا أقّل األنواع وأندرها. املاالرائحة، كثري 
يف حجم العجمي، له رائحة : اَحلَموي: الثاين

  .عنربية، أبيض أمحر، وهو نادر أيضًا
أبيض ناصع، دون األّولني : الشحمي: الثالث

  .حجمًا، حلو الطعم
دون الشحمي حجمًا، : سندياين: الرابع
  .أبيض أمحر

ًا وهو أصغر األنواع حجم: الكاليب: اخلامس
  .وأكثرها

 ))ولگ((وكلمة كاليب فارسية مركبة من 
املاوردي، : وهو املاء، ومعناها: ))آب((وهو الورد، و

ش ذا االسم لطيب ومسي هذا النوع من املشم
  .يوجد نظريها يف بقية أنواعهنكهته اليت ال
ُل آب بل مسي گالكاليب هذا ليس من : نقول

  .نواتهبالكاليب ألن حلمته ناشبة مكّلبة يف 
والكاليب يتخذون منه املرىب، ويف محوضته 

  .نكهة
وجتفف كل أنواع املشمش، كما جتفف مع 

  .السكر
وتستورد حلب من محاة املشمش : ونقول

 - انظرها  -ذا النواة احللوة : واللوزي - انظرها  - املْشبه 
  .انظرها .والشكربارة

اهلوا رماك وبلبل ]: وينادي بّياع املشمش [ 
  !.مشمشاحوالك يا 
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ال تصري متل سجرة املشمش من : ويقولون
  .أدىن نسمة ّر

صرنا : يقول العب الطاولة]: من توريام [ 
طلع  ))لو((مقابل الشيء، زرعنا : تالتة ملشمش، يريد

  .مشمش هندي
 :ويبين املتندر منه ومن غريه الفعل فيقول

  .كّمنت للي زعترت للك لو متشمشين عّنبت للك
يف حزيران برتل املشمش ]: من أمثاهلم [ 

  .املشمش رخيص بس شيلو غايل. وبكَتر الرّمان
ياريتين مشمشه المسع ]: من كمام [ 

  .صوت الوشوشه
ضربو كّف شّهاه ]: من كنايام [ 
  ).فغدا كاملشمش ذا خدين: يريدون(عاملشمش 

  :ومن معارضات الزيين
  وال بأس يف التفكيه من مشمش أتى

  حلموي حياكي عاشقاواملشمش ا: ومنها
استنبولية : جتّوز واحد ْتلت نسوان: قالوا

وكّلفن كّلن يفيقوه بّكري قبل طلوع . وحلبية وفّالحة
  .الشمس، نام عند االستنبولية وفّيقتو

  منني عرفين صار الصبح؟ -
عرفت الصبح : برد الزمّرد على خّديين

  .وافاين
  :وبعدا نام عند احللبية وفّيقتو

  منني عرفيت صار الصبح؟ -
تريد (الصبح الح : مال املشمش عالتّفاح -

  ).أن النسيم حتّرك بتأثري دنّو الشمس
  د الفّالحة وفّيقتونوتالت ليلة نام ع

  منني عرفيت صار الصبح؟ -
رة وشهنق جحش جارنا أبو حصرتين الكبۤي -

  .ةعرفت الدنيا بّكۤري: رةمۤي
  

  .ضرب من طيور الكّشة :املشمشي
  .املشمشّية: عوه علىومج

املشمش يطبخ باللحم، استمدوها  :ةاملشمشيّۤ
  .من الشام

اسم املفعول : اُملشّمع: من العربية :اْملَشّمع
غمسه بالشمع أو طاله : من ّمشع اخليط أو النسيج

  .به
املشّمع امللبوس لدى : من ضروب املشّمعات

: املطر ومنه مشّمع العربه جّية، وضع له جممع مصر
  .مطراِمل

وقبل تبليط الدور حبجر . ومشّمع السفرة
. اإلمسنت كانوا يفرشون أرض الغرف مبشّمع كبري

ويلّفون احلرز أو احلجاب مبشّمع ذهابًا منهم إىل أن 
  .دخول بيت اخلالء دون لّفه هذا حرام

: ُمشّمع وحرفتها فقالت: واستمدت التركية
  .موشامبه

واستمدت اليونانية املشّمع من التركية، 
  .MOUCAMMASأو  MOUCAMAS: فقالت

  .MOUCHAMA: ومثلها الرومانية، فقالت
  .MYSHAMA: ومثلها األلبانية، فقالت

  
: من مصطلح طبهم القدمي :ةْمَشّمْعٕة اَخلْزۤن

قطعة من اخلاصة مشّمعة الوجه، أما قفاها فمطلي 
بعقاقري مهمتها إنضاج الدمامل أو أسنان الفارة، 

  .مسيت باسم بيت خزانة يف حلب يصفوا
 DOUCHEوضعها جممع مصر لكلمة  :اِملَشّن

  .صّبه): العربية(أخذًا من شّن املاء 
ىل اختيار وقد سبق األدباُء إ: قال جممع مصر

  .هذه الكلمة من عهد بعيد
وكان قبل هذا الوضع وضع هلا جممع دار 

  .املرشاش: العلوم
، شنق: انظرموضع الشنق، : ةـعربي :اَملْشٔنٔقة

  .وهم يستعملوا جمازًا ألداة الشنق
  .اَملشنقات واملشانق: ومجعوها على
  ة قربـأرض يف حي العزيزي :أرض اَملشنقة
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  .ون ينفذون حكم الشنق فيهاخمفرها كان العثماني
استعملوها لدى اجلمع فقط ومل  :اْملَشّنقني

  .املشنوق: جيعلوا فيها اْملشّنق مفردًا، بل مفردها
  .مجال باشا شّنق املشّنقني: قالوا

  .شنق: انظر :اَملْشنوق
هل جيمع املشنوق : ١٤٣ ص ١٣ س: وانظر جملة امع العلمي العريب

  على مشانيق؟

  .فيه مجعه على املشاريع: املشروع: انظر: نقول
من مفردات لغة القجم وضعوها  :إملْشنٔرية

  .))من شان َيَرى((على املادنة، وبنوها من 
باقي مالرواية مشهدين، : يقولون :اَملْشَهد

  .املنظر: عربية
  .اَملشاِهد، وهم أمالوا: واجلمع
مشاهد مجال الطبيعة مابتذّوقا إال : يقولون

  .اجلميل
  .مكان دفن الشهيد: عربية :داَملْشَه

  .املشاِهد، وهم أمالوا: واجلمع
  .واستمّدا الفارسية واألوردية والتركية

  
: هرــقال الغّزي يف الن :َمشَهد األنصاري

أيضًا ) الكالسة: (ومما يلحق ذه احملّلة(( :٢٨٥ ص ٢ ج
مشهد يف قرية األنصاري اليت كانت تسمى 

  .األنصاري: وانظر. انظرها. ))ياروقّية

ومة شيعة حلب أعيد بعد الدمار إىل 
  .ماكان عليه

 ص ٢ج : قال الغّزي يف النهر :َمشَهد اْحلسني

  .وأما مشهد احلسني فهو يف سفح جبل اجلوَشن(( :٢٨٠
: وعن حيىي بن أيب طي يف تارخيه): مث قال(

أنا راعيًا يسمى عبد اهللا يسكن يف درب املغاربة كان 
غنمه، فاتفق أنه نام يومًا بعد خيرج كل يوم يرعى 

صالة الظهر يف املكان الذي بين فيه املشهد، فرأى 
كأن رجًال أخرج نصفه من شقيف اجلبل املطل على 

  .))...املكان
  

  .٦٩ ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجة

 ص ٢ج : قال الَغّزي يف النهر :نَمشَهد ْمَحسّۤ

الٕطْرح، وهو يعرف مبشهد الٕدّكة ومشهد (( :٢٧٨
غريب حلب، مسي ذا االسم ألن سيف الدولة ابن 
محدان كان له دّكة على اجلبل املطّل على موضع 

 .))...املشهد جيلس عليها، لينظر إىل حلبة السباق
  .انظرها

  .شهره: انظر .أو الشهري، عربية :اَملشهور

  .املشاهري: ومجعوه على
ع على هل جيم: انظر جملة امع العليم العريب

  .املشروع واملشنوق: انظر .املشاهري
  .٧٦٨ ص ٧ س: وانظر جملة لغة العرب

  
يقولون هالولد إميت ماشفتو  :اْملَشْهٔون

ْمشهون متل املرا احلبلى، صاغوه اسم مفعول من 
  .انظرها .الشهونة

 .اَملشو بنفع، حتريف املشي: يقولون :اَملُشو
  .انظرها

  .ةاملشۤو: واسم املرة منه عندهم
  .املشوات: واجلمع
  .ساوى لو مشوة عضيعتو: يقولون
دّقتا مشو من حلب للفوعة : ويقولون

  .هالضيعجّية
املشوار عند : قال الشيخ أمحد رضا :إملشٔوار

العامة أن يذهب الرجُل ويعوَد يف َسَفر قريب، وهو 
إذا ركبها عند عرضها على : مأخوذ من شار الدابَة

ظر كيف سريها املشتِري، فمَشى ا وعاد لين
  .ومشيها

  .ويراْملشۤا: ومجعوها على
  .املسرية: ويدانيها يف العربية

  
 .يستعملوا خطأ مصدر تشٓودق :اَملشٓؤدٔقة

  .انظرها
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االسم من أشار : عربية، واَملشورة :اَملْشٔؤرة
  .عليه، النصيحة، الرأي
  .اَملشورات: ومجعوها على

  .انظرها .بنوها مصدرًا من شومل :ةاَملشٓوَلۤم

تعبري وضع بعد احلرب  :ُمشّوهو احلرب
  .العاملية األوىل ملن أصيب فيها

  .مشّوه احلرب: واحدهم
شهدت سربًا من نساء األملان يتحدثن عمن 
حيبنب من الرجال، واليت هلا حبيب مشّوه حرب تعتّز 

  .به وأتراا يبايعنها بشكل طبيعي على هذا االعتزاز
يده إثر متثيله أما يف حلب فأعرف من بترت 

إثر زحف جيش غورو، نعم  ))االستقالل((رواية 
أعرفه ولكن الرشد ماأمنات يف مفكرم البدائية 

ال ملوجب أبدًا سوى أنه اليشركهم يف  -فغدوا 
أبو اإليد ((: غدوا يدعونه -مذهبهم السياسي

  .*))املقطوعة
وبلغين أن عاملًا سوفيتيًا اخترع يدًا صناعية 

  .كالطبيعة مستجيبة طلبات الدماغتتحرك 
  

اسم املفعول : اَملشِوّي: من العربية :إملشِوي
  .انظرها ).العربية(من شوى اللحم 

  .اَملشاوي: واجلمع
اللحم املشوي تيعَرق ]: من أمثاهلم [ 

  .واملعالق تيحَرق
عصافري أو طيور مشوية، : من مشاويهم

مسك مشوي، معالق مشوي، جيج مشوي، كباب 
شقف مشوية، شرحات مشوية، قراص  مشوي،

مشوي خاروف ... نعناع مشوية، كوتيليت مشوّية
متّبل، وهو الشقف يتّبل بتتبيلة املعالق ما عدا التوم 

تقدم من إليه ماء البندورة ويشوى بعد ما ويضاف
  .انظرها. التتبيلة ساعتني، واألتراك يسمونه تربيه يل

__________________  
  .لف يقصد نفسه ذا اخلربال خيفى أن املؤ _*

  ...درة مشوية، كستنا مشوية
نقل القدم من ): العربية(حتريف مَشى  :ٕمِشي

  .استطلق: مكان إىل آخر، بطُنه
  .ٕامشي وٕاْمْش: واألمر عندهم

  .امنشى للمطاوعة: وبنوا منه
ماشي، ) مث يقّبلون ميينهم(الشغل : يقولون

  .مشي احلال
  .الساعةت ت الدواليب، مشۤيمشۤي
  .ت املي وتعّبى احلاووظمۤش

  .بتصري كلمتنيكلمتو بتمشي ما
امشي عشور أبوك اهللا يسعدك، متل 

  .مامبّشيك احلكيم امْش
  .چتو عاملاشيأكل صندوي
ورب متل الزلعطان، مشي عروس مشي باأل

  .أصابيعو
  .َبمشي َهّز وباكل رّز]: من شّديام [ 
سارت (: مشي خشبو ]: من كنايام [ 

). راقصًا(: عم مبشي على دّقة ونص ). جنازته
مبشي ماحليط . مشيت املّي حتت املّنو وما حّس

بقتل القتيل ومبشي . السترة! يا ريب: للحيط وبقول
  ).يقتل قاتلو: أو بقول(جبنازتو 

وين : رزقك متل فّيك]: من تشبيهام [ 
  .مامشيت بتبعك

كول فول وإمشي ]: من أمثاهلم [ 
. امشي مع السعيد تسعد. ي بتمِشيارِش. عاألصول

المتشي . البمشي لك خطوة امشي لو خطوتني
العملة العاْطلة بتمشي على . بالعتمة بتجيك لطمة

  .القملة العرجا بتمشي سبع فْرش. أكرب صّراف
ليش عم بتمشي : قال لو]: من كمام [ 

َبدال ما متشي . شي ما شفتو قط: وبتنط؟ قال لو
اللي . كـة ٕخفّۤي رقعي فرۤدك روحوّزي كتۤف

  اللي. ّدوـبيعرف أبوه وجّدو مبِشي وحدو وعلى ق
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مو ِشي حبسنك . راسو من مشع ما مبشي يف الشمس
  .ومجالك السعد ماشي قّدامك

  
املاشي طري والواقف ]: من تشبيهام [ 

  .َحَجر
من شان ميشي الزغري ]: من كتاب اللباد [ 

: وّز للو سريرو وتقولّچو عالقبلة الزم أّمو تدير و
عليك َبدٓخل إذا مشي إبين بطعميك ! لخ ٕمنٓخيا شۤي

ل، أو تربط إام إجرو خبيط وتوصلو باإلام گزن
التاين وتشيلو لباب جامع احلارة يوم اجلمعة وقت 
صالة اجلمعة وحتط شوية زبيب بديالو وتقول ألول 

  .فّك للو ٕاشكآلو وخود البديالٓو: مصلِّي طالع
ال تزعل عيك َمشيئة رّبك، : يقولون :ةشيۤئاَمل
  .انظرها .مصدر شاء: اَملشيَئة: من العربية

  .اَملشيئات: ومجعوها على
  .مشيَئت وَمشيئات: واستمدت التركية

  
صاغوها على مفعلة من الشيخ  :اَملْشَئخة

  .واستعملوها ملن يقوم مبهمة شيخ) العربية(
  .اَملْشَيخات: ومجعوها على

  .زمان مشيخات البدو راح: يقولون
العادة قلعت اللفة وحلقت الدقن، : ويقولون

  .كّني مانفعتك املشيَخة
َمشيخة : واألتراك يسمون دار شيخ اإلسالم

  .أو مشيخة اإلسالم
: اسم الفاعل من أشار عليه: عربية :اُملشري

  .دّله على وجه الصواب
اصطالح عسكري عثماين ألعلى  :رتبة اُملشري

  .رتبة عسكرية
  .اُملشريّية: واملصدر الصناعي منه

  .٣٧١ ص: انظر التذكرة التيمورية

: عربّيه]: من عثرات أقالمهم [  :اُملشني
  .مبعىن العائب، ال من أشان: الشائن

وضعه يف فمه : مّض الشيَء: عربية :َمّص
  .وسّلط عليه لعابه وبلع ذوبه شيئًا فشيئًا

  .بنوا منها امنّص للمطاوعةو
  .مصمص: وبنوا منها على فعفع

  .متصمص: ومطاوعها
  .مص، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
  .َمصص: ويف العربية

  .املمصوص: انظر

هاملسكني صّح للو ]: من استعارام [ 
  .شقفة عضمة عم مبصا قام تكّبر عليها

مسّمة ة إذا حدا قرصتو ْدبيۤب: من الطب القدمي
أو حّية أو حنش جبيبوا حدا ميص لو الدم من حمل 

  .اجلرح وببزق، ومبص وببزق لوقت ما يركن الوجع
بعضهم يتبادل مع من حيب  :ةَمّص الٕشفّۤ

مّص الَشَفة، ويبدو أا عادة قدمية، والبن منظور 
  .*))ارتشاف الضرب من لسان العرب((كتاب 

ة أطلقوه على أقراص سّكري :ةَمّص الٕشفّۤ
صغرية ملونة ميّصها األحداث، وقد تضاف إىل آلة 
اخلزانة، وقد تضّيف يف النشيدة والطهور، تباع يف 

  .سوق العّطارين
  .قرب جب أسد اهللا :حارة اَملصابن

مسيت (( :٢٠٣ ص ٢ج : قال الغّزي يف النهر
باملصابن لكثرة ما كان فيها من املصابن، حىت إنه 

املصابن آبار الزيت، وهي كثريًا ما يظهر يف زقاق 
  .))اآلن خالية منها، اليوجد فيها مصبنة واحدة

  
مصدر : اُملصاحَبة: من العربية :ةاَملصاَحۤب

  .انظرها .صاحبه

ال تواخذين ]: من عكاكيز كالمهم [ 
  .َمصاحبة، أو باَملصاحبة

  حننه يف أيام احلرب،: ونــيقول :اْملصادرة
_____________________  

  .الصواب أن هذا الكتاب أليب حيان النحوي األندلسي _*
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والدولة أش ما شافت بتاخدو باسم املصادرة، أوعوا 
يا اوالدي جتيبوا ما البضاعة اللي شعط سوقا 

اصطالح : إالكيسني ورا كيسني، فهمتوا؟ املصادرة
  .تركي يراد به االستيالء على املال مؤّقتًا

  .اْملصادرات: ومجعوه على
مصدر : اُملصارعة: من العربية :ٔعةاْملصأر

  .انظرها .صارعه

  .اُملصارعات، وهم سّكنوا: واجلمع
املصارعة احلّرة، : أهم املصارعات املستمدَّة

املصارعة اليونانية، املصارعة الرومانية، مصارعة 
  .الثريان

وكان حفالت املصارعة يف حلب يف القرن 
كانت  -كما حدثنا من شهدها  -التاسع عشر 

وهي اآلن قهوة محو نفسها : رى يف قهوة الناطورجت
  .يف باب النصر

اْملصارعجي، : وكانوا يسمون املصارع
  .اْملصارعجّية: وجيمعونه على

وكانت حفالت املصارعة جتري ليًال وغالبًا 
  .يف شهر رمضان

وشوف معي أرض القهوة معّباية كراسي 
زغار، وصاحب القهوة بسقي القهوة املّرة لكّلن، 

لجي، وبعدا جبي املعّد وكل واحد حبط گريو األروغ
  .فيه َمَتليكني

وهّلق طّلع معي على مصطبة املصارعة 
وشوف املصارعجية الشباب وكّلن ْمَبرمني شواربن 

  .وجمّردين من تيابن إال مالتّبان
شوف هّلق مصارعجيني طلعوا عاملصطبة، 
وما كان يف عادة تصفيق الناس، لكن يف عادة 

يا أبو فالن لنشوَفك، عراسي واهللا أنته، : حيمسوا
ويف قرنة هاملصطبة ... ّيد ضيعتناگسن عليك يا عۤلگ

بتشوف ختيار، هادا منو؟ شيخ املصارعجّية، امسوا 
وببوسوا احلج قّدور طفِّي، جبوا بكل أدب تنيناتن 

  .إيدو

واشتغلت املصارعة واملتفرجني يا سالم شقد 
متحمسني، وأغلنب من سكان األحياء املتطرفة 

  .ومالضَيع، خصوصًا ضيعة حريتان وضيعة حّيان
فخذ من قبيلة الولدة تقيم يف أرباض  :املصأرة

  .منبج
كانوا أطلقوها على النقود املصرية  :اَملصاِري

وبقيت هذه الداللة تطلق  أيام إبراهيم باشا املصري،
  .على كل نقد عندهم

: املصرّيات، ويقولون أيضًا: ومجعوها على
  .انظرها .املصراط: املصرات ويلفظوا

حدا بشتري جهنم ]: من كمام [ 
  .مصاري اْملجانني بترو مبجاري احلمامني .مبصاري؟

املصاِري بتجيب بنت ]: من أمثاهلم [ 
  .السلطان

البشوف اهلالل على  ]:من اعتقادهم [ 
  .ّچ حلو بكون شهرو خري وبسطمصاري أو على و
أطلقوها على شبه حلمة الثدي  :اَملّصأصة

  .الصناعية يعللون ا األطفال بإدخاهلا يف فهمهم
  .املّصاصات: ومجعوها على

وإذا كّلفت أخت الولد أن تسكنه أنشدت 
  :املناغاة التالية

  وخّلتها راحت أّما       تس تك تس تك تكها
  نسيتها  واملّصاصة         نيبـتبعق ج اـخلته

  
من عثرات [ اَملساغ : ويلفظوا :اَملٔصاغ

احللّي ): العربية(حتريف اَملصوغ ]: أقالمهم 
  .اَملصاغ: يقول ))املنجد((: املصوغة، على أن

  .املصاغات: ومجعوها على
مطران حلب : منشور جرمانوس حّوا((يف 

وال يعرن : يريد(ن ويستعرن وال يعري: ١٨٠٧ سنة
) كذا(مصاغ ولولو من بعضهم بعض ) ويستعرن

  .))كليًا
  .))غّرة((انظر املنشور كامًال يف 
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بعد سحب  -كّالسة لحكى يل واحد ما
ة ساويت إلبين مصطفى نشيۤد: قال -آهات كترية 

ل عندك، ورحت استعرت من عديلي يف قرلق َعقبۤا
ولّفيت فردة فردة سوار دهب، وصارت النشيدة، 

السوار مبحرميت وحّطيتا جبيب عّبي هاد، ووينك 
ياقرلق، وصلت وضّبيت إيدي على عّبي واال الفردة 
مفقودة، اليطعميك هّيه، رجعت وحكيت ملريت، 

لو عندي قطعة مساغ كنت ببيعا : قالت يل
ومننستر، ومرت األيام واألشهر والسنني، وبعد ست 

: رايت، قال يلسنني عم حبكي حكاييت لقاسم املد
اذكر يل من وقت ماطلعت لوقت ماوصلت لعند 
عديلك، حكيت لو عن الطريق اللي سلكتو والناس 

ها ووصلت : بس؟ قلت لو: اللي سّلموا علي، قال
لقسطل ساعة باب الفرج وماطلت وشربت للي 

قوم : ْشوي، وأخدت درب طريقي، قال يل
لنشوف، ومشينا صوب القسطل وّمشر وحكَوش 

  .كَوش واال طلعت فردة السوارةهيك وح
  

حتريف ]: من عثرات أقالمهم [  :اُملصان
احملفوظ، والكلمة من مفردات : املصون مبعىن

  .الثاقفني
: من مفردات الثاقفني، من العربية :إملصباح

  .السراج: اِملصباح
  .املصابيح: واجلمع

  .وبه ّمسوا ذكورهم
 ك وارداتٓوجوۤز! ماشا اهللا: يقولون :إملصباح

ن كل مصباح مخسني جميدي، بنوا من حملو بباب جنۤا
  .انظرها. على مفعال من الصبح العربية

  
ح ممّسي، فالن مصبّۤ: يقولون :ح ممسِّيْمصبّۤ

  .يريدون أن أمره قريب الوقوع
  .صّبح: انظر

اسم : املسبغة، عربية: ويلفظوا :اَملْصَبٔغة
  .انظرها .املكان من صبغ

  .أمالوا، واملصبغات املصاِبغ، وهم: واجلمع
بني باب : أكتر مصبغات حلب يف سوق اهلوا
  .انطاكية وسوق البهرمّية ويف حارة أغيور

: وأكثر األلوان اللي كانوا يصبغوا فّيا
، )من قشر الرّمان(الكحلي، األزرق، األصفر 

األمحر، وبعدا صارت أوروبا خصوصًا أملانية تقدم لنا 
  .كل أنواع الصباغات

 .معمل الصابون: اَملصَبنة: من العربية :اَملْصَبنة
  .الصابون: انظر

 .وهم أمالوا، واملصبنات: املصاِبن: واجلمع
  .حارة املصابن: انظر

: ويسمون صاحب املصبنة ومن يعمل معه
  .املصبنجي

  .املصبنجّية: ومجعوه على
  .مصبنة ١٥ وكان عدد مصابن حلب

وكان طبخ الصابون يبتدئ من كانون األول 
  .غاية آذارحىت 

  .طبخة ٤٠٠ وقد تطبخ مصابن حلب سنويًا
 قنطارًا و ١٤ ومعدل وزن الطبخة الواحدة

  .رطًال مبيزان حلب، وقد تزيد ٥٦
): مثلّثة(اُملصحف : من العربية :إملْصَحف

  .أطلقوه على القرآن
  .اَملصاِحف، وهم أمالوا: واجلمع

 :٨٦ص: جاء يف منظومة الشيخ وفا الرفاعي
من آثار حلب مصحف خبط كويف بقلم اُملغرية بن 

  .ُشعبة
شهدته يف ضريح زكريا، وأوصافه : أقول أنا

  :كمايلي
خطه كوّيف، وهذا اخلط كان سائدًا يف  -ً ١

  .صدر اإلسالم
 ورقه هندي خشن يسمى بالقبادي، -ً ٢

  .انظرها
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وعهدي أن مصاحف صدر اإلسالم كانت تكتت 
  .ايبعد صحة الدعوىعلى رق وتدرج درجًا، وهذا م

هذا املصحف : ويف أول صفحة منه -ً ٣
الشريف بقلم ابن شعبة الصحايب، وهذا التعبري ليس 

  .من طابع لغة صدر اإلسالم
يقول ((: ويف هامش الصفحة األوىل -ً ٤

كاتب هذه األحرف حسني بن علي الشهري بابن 
هذا ) كذا(چاقجي احلليب احلنفي بأنه أوقف الب

جبامع الكبري حبلب احملروسة ابتغاء  املصحف الشريف
لوجه اهللا تعاىل، وصلى اهللا على حممد وآله، حترير يف 

  .))١٠١٤ أواخر صفر اخلري سنة
هذا املصحف حباجة إىل أن تتواله يد : أقول

من فحص مداده : -كما يريد علم اليوم  -الدراسة 
وورقه كيميائيًا وما إليه، كما شهدت يف مصاحف 

  . مشهد خراسانآستانة قدسي يف
  .املصاحف يف صدر اإلسالم: ٣٣ ص ١ج  ١٢ الد: انظر جملة سومر

  .٣١٦ ص ٢ س: وجملة امع العلمي العريب
  .٨٨ ص ٢٠ الد: وجملة امع العلمي العراقي

  
طب إيدو عاملصحف، وما بصدقك : يقولون

  .ولو بلعت املصحف
وحق املصحف، وحق ]: من أميام [ 

واملصحف، وحق هالزاد اللي ٕعلي على سبع السيف 
  ...).وحق هالنعمة اللي علت : أو(مصاحف 
أم يظرفون املصحف ]: ومن عادام [ 

، ومن الدين أّال انظرهابثوب مجيل يسمونه بالكّنري، 
ميّسه إال املطّهرون، وقد يبثون بني أوراقه زهر الورد 

جديدة نقلوا  أو التمرحنا أو الفّل، وإذا انتقلوا إىل دار
ومن عادام أم إذا أرادوا . املصحف واخلمرية أوًال

التكهن عن أمر فتحوا املصحف وقرءوا أول صفحته 
  .اليمىن وتكهنوا

إذا فتح املصحف ومل ُيقرأ ]: من اعتقادهم [ 
  .فيه قرأ فيه الشيطان

ابنك ـ ماشا اهللا ـ متل ]: من تشبيهام [ 
  .النقطة مبصحف، أو مصحف مطوي

يف إدلب، يلفت النظر  :مصحف بيت ّمحاش
أنه مكتوب خبط كبري لذا يهابه األدالبة، ويهّددون 

كو باخدك ملصحف بيت ّمحاش : من ارتابوا يف أمره
  .وحبلفك عليه

وضعت حديثًا ملستشفى األمراض  :اَملَصّحة
  .الصدرية

  .اْملصّحات: ومجعوها على
وضعها جممع مصر على القرص  :اِملَصّد

احلديدي يستند بني عربات القطار على دافع مهمته 
  .ختفيف ضغط االصطدام

مصرامي : ِمصر، عن العربية: من العربية :ٕمصر
ِشّدة مصر العليا ومصر السفلى، : مبعىن الِشّدتني

أطلقوها على القطر الواقع مشال شرقي إفريقية اليت 
ن بعض علماء اليوم كان حيكمها الفراعنة، على أ

  .ينكر سكىن العربيني مصر
 KEMIأما اسم مصر لدى عهد الفراعنة فهو 

إشارة إىل : ض السوداءرالسوداء، أي األ: مبعىن
  .مايلقي عليها النيل من الِغْرَين

: واستمد األثوريون امسها من العربيني، وقالو
: معىن مصر ومصري باألثورية: مصر وِمصري، وقيل

  .على احلدودالبالد اليت 
، وذا االسم وردت EGYPS: ومستها اليونانية

يف اإللياذة ويف األوديسا، ومن امسها هذا مسي القبط 
بالقبط، ومن امسها اليوناين هذا دعاها شعوب أوروبا 

EGYPTE.  
  .٤٧ ص ١٠١ س ٥٥٥ ص ٦٤ س: انظر املقتطف

اِملصري، : تقول يف النسبة إىل مصر :والعربية
اِملصريون واِملصريني واِملصرّيات، وهلجة  :واجلمع

املصريني واملصريات : واجلمع. إملصري: حلب تقول
  .املصاورة أيضًا: واَملصاروة، ونصاراها يقولون
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ياداخل ملصر متلك ألوف ]: من أمثاهلم [ 
  .مصر مابتبعد عن عاشقا). أو كتري(

بقيم من : شغل مصر]: من كمام [ 
كنت يف مصر أنّط أربعني : قال لو. عبكرا للعصر
  .هنيك أرض وهوين أرض: دراع قال لو
أو (متل عّياق مصر ]: من تشبيهام [ 
  .من عبكرا للعصر: متل خياطة مصر). نشترية مصر

أو درة مصري أو درة مصرية،  :ٕدٔرة مصر
ومصر تسميها الدرة . أطلقوها على الذرة الصفراء

من أمريكا  الّشامية، ضاع أصلها عندهم ألا جلبت
، والعربية التعرف إال الدرا: انظربعد أن اكتشفت، 

  .الذرة البيضاء، وا مسيت الصفراء
  :*ثالثة أنواع وتؤكل يف حلب على

  .مشوية على الفحم -ً ١
يا مال مصر يا مال مصر ]: وينادي بّياعها [ 

  .رحنا عبكرا جينا العصر
: وتسمى حينئذ حمّمصة وممّلحة، -ً ٢
  .انظرها .**البيشار

وجلبت اآلن آلة حتّمص حبها وتلقي به 
  .منفوشًا بعد أن تصب عليه مادة مسنية جتعله لذيذًا

  .الَبليَلة: مسلوقة وتسمى -ً ٣
ويكثر خبزها يف منبج، كما : خمبوزة -ً ٤

  .يكثر أن ختلط مع احلبوب غريها لتطحن وختبز
  .أو املصراط، حتريف املصرّيات :إملْصرات

  .واملصاريانظرها 

  .املصار: ومشايل املغرب يقول
 :١٥٩ ص ))هلجة مشال إفريقية((وجاء يف كتاب 

املصاري يطلقوا على النقود باعتبار أن إعطاءها ((
اليكون إال يف حدود قليلة، ألن املال أحب األشياء 

  .أعطاه قليًال قليًال: إىل أصحاا، من َمصَّر عليه
  إىل نقد مصروحنن ال نرى هذا إمنا هي نسبة 

__________________  
 .بل أربعة أنواع كما سيأيت_*

 .أو البوشار_ **

  .الذي ساد يف عهد حممد علي باشا ومن تاله
وعندما يقولون املصرّيات وتصرفاا يغلب 
أن يقرنوها بلغة اإلشارة، وإشارا متثيل عّدها بني 

  .سّبابة اليد اليمىن وإامها
كانت طريقة املبادلة، وقبل اختراع املصرّيات 

  .وهي صعبة
حط مصراتك بكّمك ]: من أمثاهلم [ 

  .بتشتري أبوك وأّمك
  .البعّد مصراتٓو بطّير بركتا]: من اعتقادهم [ 

اَملعي الذي ): العربية(حتريف املصري  :إملْصران
  .يصري إليه الطعام بعد املدة

  .املصارين: ومجعوه على
  .املصارين برد تشارين ٕبهري]: من أمثاهلم [ 

استمدوها اسم مكان عريب من  :اَملْصٔرف
  :ووضعوها ملا يلي -انظرها  -صرف 

مصرف املي مسدود ماجللي، : يقولون -ً ١
  .مكان صرف املاء: يريدون

مصريف أو مصرويف كل يوم : يقولون -ً ٢
  .املصروف من النفقة: دهبتني، يريدون

 صرفـحّطيت مصرّيايت بامل: يقولون -ً ٣
ة الرمسية ـاملؤسس: و أأمن شي، يريدونيا خّي -

  ...دان وـالعامة أو اخلاصة تودع فيها األموال وتست
  .BANK: وهي تقابل الكلمة العاملية

االعتماد املصريف، ]: ومن تعبريام احلديثة [ 
  .الكفالة املصرفّية
  .املصاِرف، وهم أمالوا: واجلمع

  
 .اسم املفعول من صرف: عربية :اَملصروف

  .انظرها

مصاريفي كترية، أو مصروفايت : يقولون
  .باْهظة ماهي بسيطة

  .االوالد مصروفني ماملدرسة: ويقولون
  .انظرها .أو املصرات :املصرّيات
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فالن بصرف من غري وعي، أش : يقولون
  .جايب مصرّياتو مالتّلة

ْزيارة وبربارة ]: من كمات النصارى [ 
الة واحللوّيات ألبو الْنخالة ألبو الْزب. ومصرّيات مايف

  .املصرّيات
عطيه إلبنك مصريتني : يقولون :ةاملصريّۤ

خرجّية، أطلقوا املصرّية على أدىن النقد، ومسوها 
  .احلمرا ألا مضروبة من النحاس األمحر

  .املصرّيات: ومجعوها على
فالن مابسوى ]: من ألفاظ التحقري [ 

  .مصرّية أو محرا أو ْنحاسة
: اِملصَطَبة واِملصطّبة: من العربية :ةاَملْصٔطۤب

: ةـعن الالتيني. املكان املمّهد القليل االرتفاع
STUPA  أوSTIPA عن اليونانية :STYPPI.  

  .املصطبات واملصاطب: وجيمعوا على
  .ÉTOUPE: ويف الفرنسية عن اليونانية

  .َمصطبة: ويف التركية
َمْصطبتٓا وَمسطبتٓا، ويف : ويف السريانية

  .َمصطبَتا وَمسطبَتا: نيةالكلدا
  .ْمثيبت: اريتگويف ملحمات أو
  .٣١٤ ص ١٨ س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .وبّراين احلّمام حوله مصاطب
وال ُترِضي احلّمامي صنعته، ويسميها 
مصاطب الذّل ألنه مفروض فيه أن يتملق وأن يقدم 

  .النعل والقبقاب للزبون
الناس  :شهود مصطبة، يريدون: ويقولون

الذين جيلسون على مصطبة احملكمة الشرعية ليشهدوا 
  .بأجرة ومبا علموا ومبا ال ومباكان صحيحًا أو باطًال

  
  .املنتقى: املصطَفى: من العربية :ٕمصطَفى

  .وهو من أمساء النيب
  .وقرب املصطفى]: ومن أميام [ 

  .وبه ّمسوا

  .ف وإىل صّفٓو وصّطوفوحّرفوه إىل صطۤي
  .مستو: قالواواألكراد 

طقطق الدست وطار ]: من كمام [ 
  !إيه يانبينا املصطفى: الغطا وقال

من شخصيات اخللياليت  :مصطفى جاويش
  .يف خيمته

من مفردات الثاقفني، وضعها امع : اَملَصعد
األوروبية،  ASCENSEURالعلمي العريب لكلمة 

مبعىن الغرفة اليت تصعد وترتل : وجاراه جممع مصر
  .بقوة الكهرباء
  .املصاِعد، وهم أمالوا: واجلمع
: اِملصفاة: ية، من العربيةواملصفۤا :يإملْصفۤا

  .األداة اليت يصّفى ا
: أيضًا: املصاِفي، وهم قالوا: واجلمع

  .املصفايات
رول، مصفاة البت]: ومن التعبريات احلديثة [ 

  .ايچومنه مصفاية املطبخ ومصفاية ال
مال ! خّلف أبوه يوك مال، خيو: يقولون

مابتحرقوا النريان، لكن حلق التعتري والقمار وصّفت 
  .مصفايتو ليصري خّدام يف أوتيل

: فالن متل املصفاية]: من تشبيهام [ 
  .مابعيقا خبش

من : اُملَصفَّحة: وضعت حديثًا :اْملَصفَّحة
السيارة احلربية املغطاة بصفائح : يشمفردات اجل

  .الفوالذ الواقية تزّود مبدفع واحد
  .اُملصّفحات، وهم سّكنوا: واجلمع
من مفردات الثاقفني، من مصطلح  :اَملْصل

الطب احلديث، وضعت للجزء الصايف من الدم الذي 
غدا بعد التخثر سائًال أصفر حيقن به بعض املرضى، 

  .SÉRUM: ةوضعت مقابل الكلمة األوروبي
اُملُصول، وهم سّكنوا ميمها، : ومجعوها على

  .ةاْملصوۤل: وقد يقولون
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  .انظر املوسوعة العربية
  .ودائرة املعارف للبستاين

مايبعث على الصالح، : عربية :اَملْصَلٔحة
مايتعاطاه اإلنسان من األعمال الباعثة على نفعه أو 
نفع غريه، ووضعت حديثًا للمؤسسة احلكومية ذات 

  .الدائرة: النفع العام، وكان األتراك يسموا
  .املصاِلح، وهم أمالوا: واجلمع

مصلحة املعارف،  ]:من التعبريات احلديثة [ 
  .والربيد، مصلحة النافعةمصلحة الربق واهلاتف 

مصلحتك أنك ما تزّعل حدا، : ويقولون
تعارضت مصاحلن، املصلحة العامة ْمقدمة عاخلاّصة، 

  .مصلحتو بتقضي يبيعا بسوقا
بسهر على مصلحة : واستمدوا من الغرب

  .بيتو وعيالو
  .مصلحت: واستمدت التركية والفارسية

  .انظرها .بنوا على فعفع من مّص :َمْصَمص

  .املصمصة: هاومصدر
  .متصمص للمطاوعة: وبنوا منها

  .الْتٕمْصٓمص: ومصدرها عندهم
 !عندو عضمة عم مبصمصا، بعيفا: يقولون

  .أهللا أكرب
أمسى اَملسا وْتساوت النسا، ]: من أمثاهلم [ 

  .والعندو ْملّبسة ْيمصمصا والعندو كرشاية يلبسا
  .تطلقها القرى الغربية على املخلل :اَملصمود
اصطالح موسيقي عثماين  :ياَملصموِد

دم دم، تك دم، تك : لضرب من اإليقاع، دوزانه
  .تك

مين هاْملصّنة تترتعج من : يقولون :اْملٕصّن
اسم الفاعل من أصّن : اُملِصّن: كالما؟ من العربية

  .الصنان: انظر .صار ذا ِصنان: فالن

  .ال يا ْمصّن ال]: من ألفاظ التحقري [ 
  ة وال بعتازلّۤــْمبس طخبيّۤ]: من كمام [ 

  

  ).لتعريين إبرا، يظنون أم يسجعون(ملصّنة 
  .انظرها .عربية اسم املكان من صنع :اَملْصَنع

  .املصاِنع، وهم أمالوا: واجلمع
اسم املفعول : اُملصّنف: من العربية :اْملصنَّف

  .انظرها .من صّنف

  :يليويستعملوا كما
كان : يريدونفالن ْمصّنف يف وظيفتو،  -ً ١

  .ذا صنف رمسي
: ْمصّنفات جّدي كّال فقدت، يريدون -ً ٢

  .ما صّنفه وأّلفه
: حط املعاملة يف املصّنف، يريدون -ً ٣
  .انظرها .الدوسية

اخلشبة يف : من اصطالح املصابن :إملصوات
رأسها عارضة حيّرك ا الصابون لدى طبخه، مسيت 

  .بصوت قرعها قاعدة القدر وجدراا
  .اْملصاويت: ومجعوها على

  
: بنوا من فعل صوَبن عندهم :ناْملصٓوۤب

اسم مفعول واسم فاعل، كما : ناملصوَبن واملصوۤب
  .صوبن وتصوبن: اَملصوبنة مصدر: بنوا منها

  .وانظر قاموس الصناعات الشامية. انظرمها

 العتيقة اليت: حنطة ْمصوْبنة، يريدون: يقولون
بلزوجة الصابون، وهذه رت فيها إذا فركتها شع

  .تصلح إال للنشا أو أن تكون علفًا أو وقودًاال
أنا ماين مصوج، مرتك : يقولون :جإملْصۤو

 .من الصوج: املذنب واملذنبة: أنته املصوجة، يريدون
  .انظرها

املصوَّر  - انظرها  - صاغوا من صّور  :اُملصّور
  .اسم مفعول واسم فاعل: واملصوِّر

  .ثائق الدعاوى مصّورةويف احملاكم تقدم و
من مفردات الثاقفني،  :اُملصّور اجلغرايف

  .انظرها .وضعت حديثًا لكلمة اخلريطة
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  .املصّورات اجلغرافية: ومجعوها على
وضعت حديثًا آللة التصوير املسماة  :اُملصوِّرة
  :بلغات أوروبا

  APPARCIL PHTOGRAPHIQUE :يف اإلفرنسية
  .CAMERA: يف اإلنكليزية والدارجة

اُملصوِّرات، وهم سّكنوا امليم : واجلمع
  .والواو

من اصطالح املطاحن، أطلقوه على  :أملْصٔول
 .لمكان تصويل احلنطة وبنوه اسم مكان من صّو

  .انظرها

وعاء خشيب مستطيل : ومن اصطالح املزّرقني
  .يطفأ به الكلس ومييع، ومنه جيري إىل مادة التزريق

البلّية تصيب : بةاُملصي: من العربية :ةاْملصيۤب
  .اإلنسان

: اُملصيبات واَملصائب، وهم قالوا: واجلمع
  .اْملصيبات واَملصايب

: والعربية الجتيز تسهيل مهزة املصائب، وقالوا
  .صائدصائب من املصائب، ومثلها مهزة املمهزة امل

  
: فالن أفكارو مصيبة]: من توريام [ 

مؤنث : ظاهره على أا على صواب من أصاب
  .املصيب، وباطنه من البلّية

ُمصيبة باألموال وال ُمصيبة ]: من أمثاهلم [ 
. مصائب الدهر أكتر من نبات األرض. باألبدان

  .اْملصيبة بتجمع
من قرى حلب يف إدلب، من  :ْمصيبني

نصيبني مبعىن الغرسات، كما يرى األب : األرامية
  .١٩٣ ص ٣٨ س: أرملة يف املشرق

  
اِملصَيدة واَملصَيدة : من العربية :ةاَملصَيۤد

  .ما يصاد به....: و
  .املصاِئد، وهم أمالوا، واملصيَدات: واجلمع

  وكما الجتيز العربية أن تسّهل مهزة املصائب

  .ال جتيز تسهيل مهزة املصائد
ْمِصيدتٓا، ويف : واملصيدة يف السريانية

  .ْمصيدَتا: الكلدانية
صيدة مصيدة الغار، م: من أنواع املصايد

  .اجلرادين
  .منتهى األمر: عربية :اَملِصري
  .ب مصريٓو أسوداملا حبۤس: يقولون
املعي : من مفردات الثاقفني، عربية :اَملِصري

  .الذي تصري إليه فضالت املعدة
املكان ): العربية(حتريف اَملصِيف : اَملصَيف

  .الذي يقام فيه صيفًا
  .اَملصاِيف، وهم أمالوا: واجلمع

العربية املصائف بل تسّهل وال يقال يف 
  .عكس املصائب واملصائد: مهزته

  .جبل األربعني، سلقني: من مصايف حلب
  

  .آمله: مّض اجلرُح فالنًا مّضًا: عربية :ٔمّض
  .اجلرح مامبّض إال صاحبو]: من أمثاهلم [ 
  

  .ذهب وخال: عربية :َمَضى
  .انظرها .مِضي: ويغلب أن يقولوا

: واستمدت األوردية هذه اجلملة العربية
  .))مضى ما مضى((

مضى عالسَند ومضى على : يقولون :َمَضى
أنفذه، : جدول الرواتب، حتريف أمَضى األمَر إمضاء

خّط توقيعه على صحة : وهم استعملوها مبعىن
  .مضمون وثيقة أو سند

  
كمبيالة : يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 

  .ممضاة: ممضّية، عربيها
  :يستعملوا كما يلي َمّضى

من مّضى األمر : مّضاه عالسند -ً ١
  .أنفذه): العربية(
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بنوا على : َمّضى لو شهر يف دريكيش -ً ٢
  .الالزمة) العربية(فّعل للتعدية من مضى 

  .ْتمضّٔى: وكالمها مطاوعة عندهم
  

: من االصطالح الصريف العريب :عاُملضاۤر
املضاِرع أو الفعل املضارع، الفعل الدال على احلدث 

  .يف احلال أو االستقبال
: ))عم((أو  ))عّمال((ويصرفه للحال عندهم 
  .آه وياعيين: عّمال يغّني، واْملشّوق عم بصيح

بدِّي بدنا بّدك ((ويصرفه للمستقبل عندهم 
  .ف آخرتا معكبدِّي أشو: ))بدكن بّدو بّدا بّدن

،  باء املضارعة: انظربكٓتب، : ويصّدر بالباء
  .منكتب بإبداهلا ميمًا: ومنها

وحركة عني املضارع الثالثي يف هلجة حلب 
  :كمايلي

: بسٓكت، عم حبٓكش، بّدو ينٓطر: حنو -ً ١
  .الضمة بني بني

: حنو بفَلح، عم بسَمع، بّدو يرَبح -ً ٢
  .الفتحة

: لبّدو يۤرت ف،ك، عم حبۤلحنو مبۤس -ً ٣
  .اإلمالة

وإذا حلق املضارع الذي عينه غري مفتوحة 
ٕبضٕرْبين، ٕبْضٕربنا، : ضمري املفعول صّرف كما يلي

ك، بْضربٓكن، بضْربو، بضرَبا، بضْرَبك، ٕبٕضرۤب
  .بضربن

ومنه يعلم أن عينه تكون مردودة يف بضربين 
  .وبضربنا وبضربٓكن بضربن

  .وتكون ساكنة يف ماخال ذلك
ملضارع املفتوح العني حنو جبمعين أما ا

ك وجبمعكن وجبمعو وجبمعنا وجبمَعك وجبمۤع
  .وجبمعنا وجبمعن، أما هذا فتبقى عينه مفتوحة أبدًا

  .وهلجة مالطة تكسر عني املضارع أبدًا
  

  :وأحرف املضارعة عندهم كالعربية
بتريد أحكي لك الصعي إال : اهلمزة -ً ١

  اجلنبو؟
مالبيت وما باكل باكل : ويكثر أن تعّل

  .مالسوق
  .ما حدا بستجِري عليك: ويكثر أن حتذف

نريد : وهلجة املغرب تقول يف املتكلم الواحد
فتستعمل النون دون اهلمزة، وهلجة مالطة : نشرب
  .مثلها

  .منسلِّي اهلّم بصّب الدم: النون -ً ٢
اسم املفعول من ضاعف : عربية :فاُملضاَع

  .انظرها .الشيء

لكن  السّكر ماهو خمطرمرض : يقولون
  .ينجم عنهما: مضاعفاتو لعينة، يريدون

معلمو ضاعف إجرتو ألّنو شافو : ويقولون
  .خرج شغل وعمل

: الضيوف تعّشوا يف املضافة: يقولون :ةاَملضاۤف
  .دار الضيافة): العربية(حتريف اَملضيفة 

  .اَملضافات واَملضايف: وهم جيمعوا على
الَثوّي، ومل  :ووضع هلا جممع دار العلوم

  .تُسد
  .كلبنان: املرتول: وبعض قرى حلب تسميها

ومست احلكومة ملجأ الفلسطينيني باملضافة، 
  .ومنها مضافة النريب ومضافة حندرات مشايل حلب

شوفو شقد مضبوع : يقولون :اَملضبوع
انه بث فيه الرعب كما يعمل : ومعبوط، يريدون

  .ضبع: انظر .الضبع إذ يقود فريسته فتتبعه

استفقدت : حكى يل واحد من ضيعة الرسَتن
رفيقي بعدما ودعين يف الليل وكان سهران عندي، 
استفقدتو من بعيد وال شفت زوالو والمسعت صوت 
مشيو عالتلج، ونترت الچفت ومشيت بسرعة، 

  ّداموـو بّرات الضيعة ماشي والضبع ماِشي قـشفت
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ضبع ضبع، : وصاحيب بصوت خافت عم بقول
صة من چـفيت تدعبل الضبع وبلحقو، وبرصا

  .عاألرض ورجعت مع صاحيب
على  - انظرها  - صاغوا من ضحك  :ةاَملضحۤك

  .موضع السخرية: اسم املكان، يريدون جمازًا: املفعلة
  .املضحكات: ومجعوه على

عصفور عالربكة بضحك ]: من كمام [ 
  .عالناس وهو َمضحكة

اسم األراضي اليت يصب فيها ر  :اَملْضخ
  .الِغرَين: قويق جنويب حلب، حتريف املطخ العربية

  .كيالطيف ماملضخ كل بّقاية هۤي: يقولون
من مفردات الثاقفني، وضع اِملضّخة  :اْملٔضخّٔة

الشيخ إبراهيم اليازجي على األداة اليت ترفع املاء 
، صاغها من ضّخ املاء انظرهااملسماة بالطلمبة، 

  .سكبه): العربية(
  .وهم سّكنوا. اِملضّخات: واجلمع
اسم الفاعل من : اُملِضّر: من العربية :اْملٕضّر

  .جلب عليه الضرر: أضّره
ويف : ))مسالك األبصار((يف كتاب  :ُمَضر

  .الرحبة من بالد حلب رحال من ُمَضر
آثار مدينة على الفرات األوسط : والَرحبة

  .أسست يف عهد املأمون
اخليمة : اِملضرب: من العربية :اَملضَرب

العظيمة، وإذا قلت اَملضرب على أا اسم مكان 
  .جاز

  .املضاِرب، وهم أمالوا: واجلمع
  .مضارب البدو: يقولون

  
اشتهر أمر فالن : يقولون :َمضَرب اَملَتل

: ِمضرب املثل: وصار مضرب املتل، من العربية
مايضرب به مثل، وإذا قلت َمضِرب املثل على أا 

  .اسم مكان جاز

اصطالح رياضي حديث لكرة  :ة اَملضَربُكۤر
يتبارى يف ضرا العبان أو أربعة مهمة كل واحد أن 

بعد  يضرا بلوحة من الشبك ذي املقبض، وأن يرتهلا
  .أن ترتفع بضربته يف شبك يستدير حول دائرة

  
  .ضّد املنفعة: عربية :اَملٔضرّٔة
اَملضاّر واَملضّرات، وهم استعملوا : واجلمع

  .الثاين فقط
: مضّرت ولفظتها: واستمدت التركية

  .مظّرت
ابين هاملضروب ماعم : يقولون :املضروب

  .املدعو عليه أن ُيضَرب: بربك عاقل، يريدون
  .املضروبني: على ومجعوه

  .املضروبة: ومؤنثه عندهم
  .املضروبات: ومجعوه على

  
  .انظرها .اسم املفعول من ضّره :اَملضرور

أنا مضرور أأّخر دفع : يقولون :اَملضرور
  .الضرورة: انظر .أجلأه): العربية(دينيت، من ضّره 

: من مفردات الثاقفني، من عربية :أملضض
  .وجع اُملصيبة

  .على مضض حتّملو: يقولون
: من مفردات الثاقفني، من العربية: إملضطّر

جه وأح: اسم الفاعل من أضّطره إىل كذا: اُملضّطر
  .وأجلأه

  
أطلقوه على ضرب من النرجس  :إملْضٔعف

أزهاره ضعف أزهار غريه، فصاغوه اسم  الّربّي
  .جعله ضعفني): العربية(مفعول من أضعفه 

): بفتح امليم: كذا(اَملضعف : ))الرائد((ويف 
 ))ْنطاق النيب((نبت طيب الرائحة، ويسمونه يف الشام 

  .قيَئه: يريدون
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الكه : مضغ الطعاَم مضغًا: عربية :َمٔضغ
طحن الطعام : بلسانه، وهم يستعملوا مبعىن

  .بأضراسه والكه بلسانه معًا
  .امنضغ للمطاوعة: وبنوا منه
  .صار مضغة بتّم الناس: يقولون

  
آلة تقيس : اِملضغط: وضعت حديثًا :اَملضغط

  .االرتفاع عن سطح البحر وتنبئ عن تقلبات الطقس
مصطلح : من مفردات الثاقفني :ُملضّلعا
  .الشكل ذو األضالع: هندسي

وضعها الشيخ إبراهيم احلوراين  :اُملضّلع
  .انظرها .لألباجور

من أكرب أعياد اليهود، امسه  :ةعيد املضلّۤ
مجع اِملظّلة، ينصب فيه اليهود : عيد املظاّل: العريب

مظّالت حتت السماء من القصب تذكارًا خلروجهم 
  .من مصر وحتررهم من الفراعنة، ومدته سبعة أيام

  
يف : من مفردات الثاقفني، يقولون :إملضمار

: مضمار الصناعة والكيميا ماحدا سبق األملان، عربية
املّتسع من األرض جيري فيه سباق اخليل : اِملضمار

، أطلق على ااالت كلها وتضمريها وترويضها
  .جمازًا

اسم : اُملضِنك: من مفردات الثاقفني :كاُملضۤن
): العربية(بنوه من الضْنك : الفاعل من أضنكه العمل

  .الشيق يف كل شيء
  

حركه : مضمض املاَء يف فيه: عربية: َمْضَمض
أداره، وغدا اصطالحًا فقهيًا من مفردات فيه و
  .الوضوء

  .ْتمضمض للمطاوعة: وبنوا منه
  

  اسم: نيـــمن مفردات الثاقف :اَملضمون
  

  .احتواه: مفعول من ضِمن الوعاء شيئًا
  .املضامني واملضمونات: ومجعوه على

مضمون كالمي ومجليت، ومضمون : يقولون
  .الكتاب

 واستعملوا املضمون من ضمن الشيَء
كفله وتعهد بأدائه، ومنه الرسالة الربيدية ): العربية(

  .املضمونة
من مفردات البدو، يطلقوا على  :اَملضهور

  .مقابل البطن: اجلمل حمّمًال، صاغوها من الظهر
  .املضاهري: ومجعوه على

  .انظرها .الضعن: ويرادف املضهور عندهم

  .انظرها .البوش: ويسمون اجلمل غري حمّمل

من مفردات الدبو، أطلقوها على  :اَملضٔوى
املكان الذي تبيت فيه الغنم، بنوها اسَم مكان من 

  .ضّمه): العربية(ضَوى إليه الشيء 
  .اَملضاوي: ومجعوه على

  
دّخلو من باب طالعو من : يقولون :َمْضَيع

باب ومضيعٓو، بنوها فعًال على وزن مفعل من 
  .مايكثر فيه أسباب الَضياع): العربية(اَملضيعة 

  .ْتمضَيع للمطاوعة: وبنوا منها
  :وكانوا قبل غناء القصائد ميهدون له بتلحني

  واش للعواذل عندنا! آه يا أنا
  قم َمضيع العّذال وواصلين أنا    

  .فتق: انظر

ضاق من ما): العربية(حتريف اَملضيق  :اَملضيق
  .األماكن واألمور

البيت اْملضيق بَسع ألف ]: من أمثاهلم [ 
  .ْزديق

قطعة : عربية، من املصطلح اجلغرايف :اَملِضيق
  .ضيقة من البحر بني أرضني

  .املضاِيق، وهم أمالوا: واجلمع
  .وال جتيز العربية هنا اَملضاِئق
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  .مّده: ّط الشيَءم: عربية :مّط
  .امنط للمطاوعة: وبنوا منها

مبط  -! ماشا اهللا -عقلو ]: من كمام [ 
  .متل اللستيك
وضعت حديثًا ملكان طريان الطّيارات  :اَملطار

  .وهبوطها
املطري كاملسيل ألن : وكان قياسها أن يقال

كل مضارع مكسور العني يكون اسم مكانه على 
  .مضِرب ومهِبط: َمفِعل

  .املطارات: وه علىومجع
وّمت تدشينه  ١٩٢٨ أنشئ مطار النريب سنة

  .١٩٣٤ /٥ /٤ يف
 وأنشئت فيه مدرسة للطريان العكسري عام

١٩٤٦.  
كان ارنا مّطار، لنشوف : يقولون :اَملّطار

ليلتنا كمان مّطارة، أو مّطري ومّطرية، صاغوا من 
  .صيغة مبالغة: على فّعال) العربية(َمَطَر 

القمر إذا كان عليه طاره ]:  من أمثاهلم[ 
  .مّطاره لة غدۤابتكون لۤي

أطلقوها على القرباط ألن منهم  :ةاَملطاْرۤب
الطّبال والزّمار والعبلة واحلجّيات وقشري يف خيمة 

  .اخللياليت
  .ومل نسمع هلا مفردًا

: ةمن مفردات الثاقفني، عربي :اُملطارحة
ظره نا: مصدر طارحه الكالَم أو الِشعر أو الغناء

  .وجاوبه فيه
  .اُملطارحات: واجلمع

وضعوها حديثًا على املصارعة  :اُملطارحة
القدمية اليت حياول كل من املتصارعني أن يطرح 

  .خصمه على األرض دون أن يلكمه
  

  ني، منــــمن مفردات الثاقف :ةاُملطاَرۤد
  

  .َحَمل عليه: مصدر طارده: العربية
  .اُملطاردات: واجلمع

اصطالح عسكري للطائرة  :اُملطاِردةالطائرة 
السريعة تطارد طائرات العدو أو وحداته الربية أو 

  .البحرية
الطائرات املطاِردة أو : ومجعوها على

  .املطاِردات
  .انظرها .وضعت لكلمة الكاوتشوك :املّطاط

  .٢٢٧ ص ٤ س: انظر جملة العلم
  .٤٥ ص ٨ عدد ٧ وس ٦٢ ص ٢ عدد ٤ س: وجملة األديب
  .٢٢١ ص ٩الد : وجملة الكتاب
  .٥٢٢ ص ١ الد ١ س: وجملة الضياء

  .١٩٦ ص: وكتاب تاريخ اآللة والتصنع وتطوراا
  .واملوسوعة امليسرة

  
قال الشيخ ]: من عثرات أقالمهم [  :اَملطال

طال اَملطال على هذا : ويقولون((: إبراهيم اليازجي
 ))اَملطال((األمر، أي طال العهد عليه مثًال، ويقرؤون 

على  - ))طال((ذهابًا إىل أنه َمفَعل من : بفتح امليم
، وال معىن هلذا التركيب،  -مايوهم ظاهر اللفظ 

: ))اِملطال((وإمنا هو عند من نقلت عنه هذه العبارة 
  .))ِقتال من قاتلهمصدر ماطله مثل ال: بكسر امليم
  ]:من أغانيهم [ 

  !يامايل! يا اهللا! يا مال الشام
  تعاِلي! طال اَملطال، يا حبِّي                  

مصدر : من مفردات الثاقفني، عربية :اُملطالعة
  .اّطلع عليه بإدامة النظر فيه: طالعه

قّدم املّدِعي العام مطالعتو يف : ومنه تعبريهم
  .حكم احملكمة

  .قرأه: الكتاَبوطالع 
  .غرفة املطالعة: ومنه تعبريهم

  
بيت ْمطاول وقبلّية : ونــيقول :اْملطأول

  :املطاَول: ةـــاجلامع الكبري ْمطاولة، من العربي
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غالبه يف الطول، وهم : اسم املفعول من طاوله
  . املستطيل واملمتّد: يستعملوا مبعىن

مو كّل اْملدعَبل جوز وال ]: من أمثاهلم [ 
  .كّل املطاَول موز

  
  .مكان الطبخ: عربية :أملْطَبخ
  .املطاِبخ، وهم أمالوا: واجلمع
حلب مطبخا مطبخ تركي، : ويقولون

  .صنوف طعامها وطريقة طبخها: يريدون
وباملناسبة نذكر أن مطبخ السلطان أمحد يف 
طوبقبو عليه كتابة مفادها أن طّباخه حليب أو أنه 

  .كان يشرف على مايطبخ فيه
  .أدوات املطبخ: ٢٥٧ ص ٢ج  ٧الد : نظر جملة اللسان العريبا

  ).باحلاء املهملة(ِمطَبح : واملطبخ يف العربية
  

هو بقايا قصر العجيمي  :ميَمطبخ العجۤي
م، مث رمم يف  ١٢ قرب خان الوزير، بين يف القرن

  .١٦ و ١٥ القرن
  .٦٨ ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجه

وضعت حديثًا ملكان طبع املطبوعات  :اَملطٔبعة
  .اسم مكان

املطاِبع واملطبعات، وهم أمالوا : واجلمع
  .األول

  .طبع: انظر. ولعلها من الوضع التركي
وكان من الصواب أن تسمى آلة الطبع 
باِملطبعة، لكنهم فتحوا امليم ومل يفرقوا بني دار الطبع 

  .وآلته
  .املطبعجي: ومسوا من يطبع
  .ملطبعجّيةا: ومجعوه على

  .خطأ مطبعي: يقولون
وشاهدت الكتاب املقدس املطبوع بالعربية يف 

  .طبع: أي ))ختم يف رومية((: روما، وعليه عبارة
  .١٧٩٦ واخترعت أملانية املطبعة احلجرية سنة

وأول مطبعة عربية يف الشرق هي املطبعة اليت 
بطريرك الروم : أسسها يف حلب أثناسيوس الرابع

احلليب يف مستهل القرن الثامن عشر األنطاكي 
  .امليالدي، حفرت حروفها وسبكت يف حلب

 سنة(( :٥٩٦ ص ٢ج : وقال الغّزي يف النهر
أسس املطران يوسف مطر املطبعة املارونية  ١٨٥٧

يف حلب، وكانت من أوليات املطابع العربية يف 
  .))الشرق

ويلفت النظر أن مؤلفات احللبيني ومن هم 
أربت على مجيع ماألف يف سورية . م١٨ يف القرن

والعراق ومصر معًا، سبب هذا إنشاء أول مطبعة 
  .عربية فيها

ويعتقد أن إشعاع حلب هذا تأثرت به لبنان، 
  .مث أثرت لبنان يف مصر

  .٣٦١ ص ٢٦ س: انظر جملة الكلمة
 ص ٢٠ وس ٣٧٤ ص ١٧ وس ٣٤٣ ص ٦ س: وجملة الضاد

١٩٣.  
  .٣٨٣ ص ٢ س: وجملة الشعلة

  .واملوسوعة امليسرة
  .٣٤٤ ص: وكتاب حمافظة حلب

  
  .اَملطبعة: انظر :اِملطبعة

حتريف اجلنون اُملطِبق : اْجلنون إملطٔبق
  .الدائم): العربية(

أو املطبقّية، أطلقوها على جمموعة  :ةاَملطبقانيّۤ
صحون الطعام تطّبق فوق بعضها مث تثبت بواشجة 
تدخل فيها ينقل ا الطعام، بنوها من الطبق 

  ).العربية(
  .انظرها .َسَفرطاس: ويرادفها عندهم

الَصّن أو : وضع هلا امع امللكي مبصر
الِصنان، ومل تسد، ال : شبه السّلة، واجلمع: الُصّن
  .وفيها الِصنانسيما 

الطعام الكثري : الَقهَقر: ووضع هلا غريه
  .املنضود يف األوعية، ومل تسد أيضًا
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خدودا ْمطبَلجة لكن : ولونـيق :اْملَطْبَلج
 .مافّيا جاذبّية، اسم املفعول من طبلج يف هلجتهم

  .انظرها

اسم نشرة أرمنية سنوية  :مطبوخ األرَمن
يطالية، تتحدث تصدرها رهبنة األرمن املختارين يف إ

هذه النشرة عن حالة الطقس يف حوض البحر 
األبيض املتوسط، ويؤمن بصحتها األرمن على 

كما يئمن ا الزّراع على  ،طوائفهماختالف 
ألم على ضوء معلوماا ينجزون اختالف أديام، 

  .زراعتهم
حارتنا مطبولة باملرا اللي : يقولون :اَملطبول

ولوا قريبًا تتعلق مشنقتا، ّمست اوالد جوزا، وعم بق
ذيوع اخلرب وانتشاره ذيوع صوت الطبل، : يريدون

. ضرب الطبل): العربية(بنوها اسم مفعول من طبَل 
  .طبل وانطبل: انظر

أطلقوه على املطبوخ يف  :عالق اْملطجَّنإمل
القدر الاملشوي، بنوه اسم مفعول من الطاجن 

  .الِقدر): العربية(
 .عندهماسم املفعول من طحبش  :اْملَطْحَبش

  .انظرها

مكان طحن : اَملطحَنة: من العربية :ةاَملطحۤن
  .احلبوب

اَملطحنات واملطاِحن، وهم قالومها : واجلمع
  .بإمالة الثاين

: طوحنتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .طوحنَتا

وكان من الصواب أن تسمى آلة الطحن 
  .اِملطحنة، ولكنهم فتحوا

 ))تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا((يف كتاب 
أقدم معمل طحن للحبوب هو ماكينة حاج (( :٤٨ ص

وكان يف عهد ... عبد الرمحن مساقية يف حلب 
  .)) . . . احلكومة العثمانية رئيسًا لتجارة احلبوب

  .منه ٦٦ انظر ص

  

  .املطحنة السابقة: انظر :اِملطحنة
ويف حلب عدا مطاحن احلبوب مطاحن 

ومطاحن اجلمنتو ومطاحن اجلبصني ومطاحن النحاتة 
  .احن النب ومطاحن التوابلطالتباشري، عدا عن م

  .املضخ: انظر :اَملطخ
  

كانت السما صاحية وهّلق : يقولون :تَمْطۤر
: مطرت، الجيعلون الفاعل إال السماء، يريدون

مطرت : سحاب اجلو، ومثلها أتلجت، من العربية
  .نزل مطُرها: السماء

  .مَطرٕت: اريتگملحمات أوويف 
كل الشهور بتمطر ماعدا ]: من أمثاهلم [ 

  .آب
لو بّدا . خلّيا متطر كبب]: من كمام [ 

  .متطر زالبية كانت غّيمت عجني
إذا مطرت والشمس ]: من كتاب اللباد [ 

إذا مطرت . طالعة بكون الشيطان عم بقٓتل مرتٓو
القاق ملا  .حبّبااواملرا عم بتنشر خسيال بكون جوزا م

البياكل مالطنجرة . بصيح بكون عم بدعي لرّبو متٓطر
  .بتمطر يف عرسو

  
حتول البخار يف اجلو إىل ماء مث نزوله  :اَملٔطر

  .قطرات
  .األمطار: واجلمع

  .املطرة: واملرة عنه
  .اَملَطرات، وهم سّكنوا: واجلمع

: طرٓا، ويف الكلدانيةۤم: واملطر يف السريانية
  .طَراۤم

  .مطر: العربيةويف 
  .املطر مبعىن الشتاء: ويف هلجة مشال املغرب

وأمطار حلب غالبًا شتوية، وأيام املطر دون 
  .الستني يومًا
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  .وهناك بالد أمطارها صيفية كاليمن
  .٧٤ ص ١ج : ب للنويريرانظر اية األ

  .٢٠٥ ص ٦٣ وس ٣٣ ص ٧٠س: واملقتطف
  .٤٨ ص ٤ وعدد ٥٠ ص ١ عدد ٧ س: وجملة األديب

  .وكان القدامى يقدمون الضحايا إلله املطر
  .واملطر الصناعي اليوم أصبح ميسورًا

ت املطرة وسكتت، واملطر كبۤس: يقولون
  .نازل سلخ

هرِّي : وإذا نزل املطر صاح من يف الطرق
  ).قلوب احملتكرين: يريدون(على قلوٓبن 
آدار اهلّدار أبو الزالزل ]: من أمثاهلم [ 
ل وال جْلب إال جْلب مطر السۤيالمطر إال . واألمطار

مْطرات التوت . ال، مطر نيسان حبيي اإلنسانالرۤج
  .بتهّد البيوت
هداك الغيم جاب ]: من استعارام [ 

  .هداك املطر جاب هالوحل. هاملطر
العارسوز قال  ّچبزقوا بو]: من كمام [ 

  .هي مطرة متوز: لن
 .مطر متل سيل نوح]: من تشبيهام [ 
  .دايا متل مطر نيسانشوفَتك ه
مشس ومطر عرس ]: من أهازيج األوالد [ 

  .*الديك
  

 ءالزيت الردي: يف اصطالح الزّياتة :إملطَراف
يستخرج من نوى الزيتون، وإذا طبخ به الصابون 

  .صابون مطراف: قالوا
  .فتچالَعرجون وال: ويسمونه أيضًا
  .املطاريف: ومجعوه على

  
: رانـواَملط رانـاِملط: دةـموّل :إملْطران
فوق األسقف ودون البطريرك، عن : رئيس الكهنة

  .MITROPOLITIS: ميطرون عن اليونانية: السريانية

                                                
  .أو عرس البقر -  *

املطارين واملطاِرَنة، وهم : ومجعوه على
  .قالومها بتسكني الراء وإمالة النون يف الثاين

وراعت السريانية أن ختتار الطاء يف املطران 
راعت  :ليت هي حقهاوالبطريرك وإيطالية دون التاء ا

  .هذا ألن لفظ الطاء أفخم
  .أطلقوها على دار املطران :ةإملطرانيّۤ

  .املطرانّيات: ومجعوها على
إناء زجاجي : ُمْرُتبان: من التركية :ألمْطربان

من مقاطعة  MARTABANمساه األتراك باسم بلدة 
برمانيا من بالد اهلند اشتهرت بعمل األواين 

  .الزجاجية
  .املطربانات: لب علىومجعتها ح

اَحلْوجلة : وضع له الشيخ أمحد رضا
  .القارورة الواسعة الفم، ومل تُسد): العربية(

األّجانة ): العربية(اِملرَكن : ووضع هلا غريه
  .وحنوها لغسل الثياب، ومل تسد أيضًا

 .اسم املفعول من طربق عندهم :اْملطْربق
  .انظرها

املوضع الذي ُيطَرح إليه : عربية :ٔرحاَملْط
املكان : وهم استعملوها أيضًا جمازًا مبعىن. شيء

  .واملوضع
  .املطاِرح، وهم أمالوا: واجلمع

ويظن أن لغات عدة استمدت املطرح من 
: العربية العامية، واستعملتها مبعىن مكان النوم أي

  .املوضع الذي يطرح الناعس جسمه يف أرضه
  .MATELAS: ففي الفرنسية
  .MATTRESS: ويف اإلنكليزية

  .MATRATS: ويف ارية
  .MATRATS: ويف الروسية

برٓوك مبطرحك، حْوش إلبنك : يقولون
  .مطرح يشتغل فيه

  وأكتر قتال النسوان يف احلّمام على أخديت يل
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مطرحي، وأكتر قتال الرجال يف وسائط السفر على 
  .لي مطرحيلأخدت 

احلجر . إلزقمطرح مابترزق ]: من أمثاهلم [ 
. بتطلع الكلمة بتطلع الروحح مامطر. مبطرحو تقيل

اإلجر بتدب . قاتليين وخّلي للصلح مطرح! يا جاريت
  .مطرح مابتحب

اهللا مابقطع من مطرح إال ]: من حكمهم [ 
  .بوصلو بأحسن

املطرح ضّيق واحلمار ]: من كمام [ 
  .مطرح مابضت رو قاقي. رّفاس

  :بد الوهاب وغّناهويغّنون ما ّحلنه حممد ع
  بنام وانا مرتاح البال         مطرح ماجيي بعيين النوم

صبّية لبّية ((: وترد يف حكايام هذه الكليشة
  .))بتقول للقمر غيب ألبرك مبطرحك رقيب

  .نوع من طيور الكّشة :اْملطْرزي
 .صاغوا اسم املفعول من طرطق :اْملٔطْرٔطق

  .انظرها
  

آلة من حديد : اِملطرقة: من العربية :اَملٔطرقة
  .يضرب ا احلديد وغريه

  .املطاِرق، وهم أمالوا: واجلمع
وهم أطلقوا اَملطرقة على اليت يسوِّي ا 
احلّجار احلجر، وتكون ذات طرفني مربعني، أما 

  .الچاكوچة: ماسواها فيسموا
  .واستمدت اإلسبانية من العربية املطرقة

  .MATRACA: فقالت
  .MATRAQUE: لها الفرنسية، فقالتومث
  

عّبى مطرتٓو ٔمي وسافر، : يقولون :اَملٔطٔرة
: تمد من العربيةساصطالح عسكري تركي م

أطلقوها على اإلناء ذي السّدادة حيمله اجلند : اِملطهرة
معلقًا بقدة جلدية على كتفهم وفيه ماء شرم، كذا 

  .يف املعجم التركي

  .بةالقر: املطرة: ))التاج((ويف 
مبعىن  MATRAS: واستمدا الفرنسية، فقالت

  .الوعاء الزجاجي الطويل العنق يستعمل يف الكيمياء
 .بنوا على فّعل للمبالغة من مّط الشيء :مّطط

  .انظرها

  .ْتمطط للمطاوعة: وبنوا منه
  

وضعها أمحد فارس الشدياق على  :اَملطعم
  .مكان األكل، وأقّرها جممع دار العلوم مبصر

  .املطاِعم، وهم أمالوا: واجلمع
  

أطلقوها على لعبة الفاقوسة، ألا  :ةاْملٔطقطقاۤن
  .تطقطق

  .اْملطقطقانات: ومجعوها على
املسألة : من مفردات الثاقفني، عربية :اَملطَلب

  .من العلم تذكر يف املؤلفات
  .املطاِلب، وهم أمالوا: واجلمع

  
ن شفتو على مطلع الدرج، م: يقولون :عاَملطۤل

  .السّلم: اَملطَلع: العربية
  .املطاِلع، وهم أمالوا: واجلمع
يف مطلع الشمس، ويف مطلع اليوم : ويقولون

  .واجلمعة والشهر والسنة
  .مطلع الغّنية واملّوال والقصيدة: ويقولون

ّمتينا سهرانني حىت مطلع ]: يقول املتندر [ 
  .أبو الكعكات

  
اسم الفاعل من : اُملّطِلع: من العربية :عإملّطۤل

  .انظرها .اّطلع

نقيض : من مفردات الثاقفني، اُملطَلق :إملْطَلق
  .اُملقّيد

إذا ساويت هيك بزعل : ونــيقول :ٕمْطلقًا
  ري تركيـقًا، وهو تعبـوما بعود حبكي معك مطل
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: استمدت التركية كلمته من العربية واستعملتها مبعىن
  .لأبدًا ويف أي حا
 .بنوا على فعفع من مّط الشيء :َمْطَمط

  .انظرها

  .ْتمطمط للمطاوعة: وبنوا منه
  .عم مبطمط يف حكيو ويف خّطو: يقولون
مت ميطمط يف الدعوى حىت خصمو : يقولون

  .مّل
  .مايطمع يف احلصول عليه: عربية :اَملطَمع
  .اَملطاِمع، وهم أمالوا: واجلمع

احلفرية حتت األرض خيبأ : عربية :اَملْطمورة
فيها احلبوب وغريها، وهم يستعملوا أيضًا للوعاء 

  .املسدود إال ثغرة يرتل منها النقد ليخبأ
املطمورات واملطامري، وهم قالومها : واجلمع

  .بإسكان ميم اجلمع الثاين
: مطموٓرا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .مطموَرا
  .ة بّدا مطمورةالعصفور]: من أمثاهلم [ 
  

: من مفردات الريف، يقولون :اْملَطْنَطف
أنه مريض بالتهاب : حممد احلسني ْمَطنطف، يريدون

سه، حب): العربية(بنوها من طفنه : غريهاحللق دون 
  .استعملوها مبعىن أن مرضه حيبس تنفسه

: اصطالح كنسي نصراين كاثوليكي :ْطٔهرأمل
اب موقت مكان يف اآلخرة تطهر فيه النفس بعذ

  .لتدخل بعده اجلنة
اُملطوِّف من اصطالح : من العربية :فاْملطوّۤ

من يطّوف احلّجاج حول الكعبة ويرشدهم : احلج
  .إىل مناسك احلج

  .اْملطوفني: ومجعوه على
أطلقوها على من يشّوق املغين على  :اْملَطيبايت

طّيب واهللا طّيب، ياعيين، آه : الغناء، كأن يقول له
  .اآه، عيدا عيد

  .وذوق اليوم بعيد عن هذا
  .اْملطيباتّية: ومجعوه على

اليوم َمّطري والليلة مّطرية، : يقولون :أملطّير
: صاغوا من املاطر صيغة املبالغة على فّعيل، كما قالوا

  .انظرها .املّطار

مّظ الكعب وأجاه چلحويت، : يقولون :ٔمّظ
ماژ بعمىن : قامرة، من الفارسيةرماه يف امل: يريدون
  .لعب

  .امنّظ للمطاوعة: وبنوا منها
  .ضرب من ألعاب الكعاب: واملّظة عندهم

طلعت يف البلد مظاهرة : يقولون :اُملظاهرة
مسرية الناس يف الطريق معلنني : كبرية، يريدون

  .للحكومة مطلبًا هلم
: وأنكرها الشيخ إبراهيم اليازجي وقال

  .التظاهرة: صواا
حيح، ألن كالمها ص: ورّد عليه الغالييين

  .املظاهرة مبعىن املعاونة والنصرة
  .٣٣٣ ص ٥ س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .٥٦١ ص ١٩ س: وجملة الرسالة

  
صاغوا من ظّبط عندهم املظبَّط  :اْملٔظبّٔط

  .ظّبط: انظر .اسم مفعول واسم فاعل: طواملظبّۤ

) العربية(اصطالح تركي من ضبط  :اَملْظٔبٔطة
استعملوها مبعىن احملضر يرفعه أهل احلي أو غريهم 
يوّقعون عليه طالبني من احلكومة حتقيق عمل أو إزالة 

  .الشكوى منه
  

) العربية(اصطالح تركي من ضبط  :اَملْظبوط
  .الصحيح والصواب: استعملوها مبعىن
  .ساعة اجلامع الكبري ساعة مظبوطة: يقولون

كالمو مظبوط، وباملّية مّية : ولونويق
مظبوط، وشغلو مظبوط ووعدو مظبوط، يكان ليش 

  .العامل بتثق فيه



١٤٤ 
 

من مفردات الثاقفني، اصطالح  :ةاِملظلّۤ
حديث أطلقوه على األداة اليت تنشر فتظلل من حتتها 

  .من الشمس، مث استعملوها لليت تقي من املطر
  .اِملظّالت، وهم سّكنوا: واجلمع
  .الشمسّية: أن يقولواوغلب 

مطلَتا : ْمطلتٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).كالمها بالطاء املهملة(

  .١٨ انتشر استعمال املظّلة يف القرن
  .٤٢٥ ص ١ س: انظر جملة العصبة

  :ومن شعر شوقي
  .* موالي عباس اهداين مظّلته

وضعوها على اجلهاز الذي  :ة الواقيةاِملظلّۤ
يتخذ من احلرير أو من الكتان أو النايلون ينشره 

  .الطيار لريفعه من الطّيارة ويرتل به منها ساملًا
  .واملظلّيون فرقة من الطّيارين

ني ـــبطريرك امللكي :مكسيموس مظلوم
  .١٨٥٥ الكاثوليك يف حلب، له مؤلفات، مات سنة

  
  .ضرب من طيور الكّشة: اْملظهّٔر

  .ظرف يالزم اإلضافة: َمَع وَمْع: عربية :َمع
  :وله عندهم استعماالن

معي مصاري، مبعىن االجتماع : حنو -ً ١
  .واملصاحبة

  .اهللا معك: ومنه كلمة الوداع
  .جيتك مع األدان، مبعىن الزمن: حنو -ً ٢

امشي مع القافلة، ومعي : وتصّرف كما يلي
  .ومعنك ومْعكن ومعو ومعا ومعنا ومَعك ومۤع

  ...مَعاري، معانا: ومصر تقول
ّحمو وّحما : وقد يقولون يف ضمري الغائب

  .وّحمن
  جواز ١٣٠ ص ))ّواصـــحبر الغ((وجاء يف 

_________________  
  .يظلل اهللا عباسًا ويرعاه: عجزه_ *
  

  .))حمهن((و ))حمهم((و ))حمهما((و ))حمها((و ))َمَحه((
  .الكلدانيةَعم، ومثلها يف : ومع يف السريانية

  .ِعم: ويف العربية
  .َمع: اريتگويف ملحمات أو

مع متنيايت  ،مع األسف: واستمدوا من الغرب
  .احلاّرة، مع اإلكرام واالحترام

  .ٓهنٓهن علۤيفالن مٓعن مٓعن علۤي: ويقولون
  .هالولد بصري وبتحّسن معو معو: ويقولون

  
  .املعو أش مبنعو]: من أمثاهلم [ 
  .لعبة معي معي ماَبعطيه]: من ألعام [ 
  ]:من هنهونام [ 

  ّحما  ةـوالعافي  هاها         هاها صحتني وصّحا
  هاها وكل مسسة َنّحا          هاها وجنينة مسسم

  
ت، ي معّٕۤاجلِدي َمّعى واملعزۤا: يقولون :َمّعى

  .ماع: بنوا الفعل من حكاية صوت األغنام
  .التمعاي: ومصدره عندهم

  .التمعاية: واسم املرة
  .التمعايات: ومجعوها على

 .مصدر عادله: اُملعاَدلة: من العربية :ةاْملعاَدۤل
  .انظرها

تساوي : ومن اصطالح اجلرب عند الثاقفني
  .كميتني فيهما جمهول أو أكثر

  
قرب ] من أحياء حلب [  :حارة اَملعاِدي

  .باب املقام
  :ويف تسميتها ثالثة مذاهب

أا سريانية من معدٓا مبعىن االرجتاج  -ً ١
واالضطراب وتزعزع القدم، وهو مذهب األب 

ويبدو أن احملّلة كانت : قال - ٥٧ ص: حلب -شلحت 
  .ذات طرق تزلق فيها املاّرة

  أا سريانية أيضًا مبعىن أن سكاا أشقيا -ً ٢
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َيتعوذ منهم من اضطرته احلاجة إىل املرور م، فريتج 
: حلب .مروره، وهو مذهب ثان لألب شلحتأثناء 

  .٥٧ ص

نسبة إىل ): العربية(أا حتريف اَملعاذي  - ً ٣
  .شهري أو دفني يف احلي

وأهايل املعادي كثري منهم يشتغل جبمع مساد 
. البساتني على محار، لذا يلقبوم بأهل ارفة

: شّراقني املخ، يريدون: ويلقبهم احللبيون أيضًا
  .ل الذبيح بعد كسر مججمتهيشرقون مخ اجلم

  .ويف القاهرة حمّلة باسم اَملعاِدي
  

استمدوها من العربية بلفظها  :َمعاَذ اهللا
  .أجلأ إليه وأعتصم اعتصامًا: ومبفادها

  .واستمدا التركية
  

يقف : لعبة َمعاَذ اهللا]: ومن ألعام [ 
أحدهم ويداه على رقبته لتتحمل الضرب، مث يأيت 

يديه بإحدى يديه وحيرك يديه آخر ويضربه فوق 
معاَذ اهللا، ومهمة املضروب أن حيزر أيسرى : قائًال

  خصمه ضربته أم ميناه؟
  
، مسعانمن قرى حلب يف  :بات األتاۤرعاۤرَم

مغارة الشحم، كما يرى : َمَعَرت َأَربٓا: من األرامية
  .٦٠ص: حلب .األب شلحت

من قرى حلب يف إدلب،  :ت األخوانَمعاۤر
كما يرى ...* مبعىن مغارة *...َمَعٔرت: من األرامية

  .٧٨ ص: حلب .األب شلحت

من قرى حلب يف جبل : خامطومانت َمعاۤر
....* مبعىن مغارة ...* َمَعَرت: مسعان، من األرامية

  .٦١ ص: حلب .كما يرى األب شلحت

  ب،ـب يف إدلـمن قرى حل :ت َعلياَمعاۤر
_______________  

  .هكذا يف األصل_ *

املغارة العلوية، كما يرى : َمَعْرٓتاعليٓتا: من األرامية
   .٧٦ ص: حلب .األب شلحت

  
من قرى حلب يف جبل  :ةت املسلميَّۤمعاۤر

كما  *...مغارة: *...َمَعَرت: مسعان، من األرامية
  .٦١ ص: حلب .يرى األب شلحت

وضعتها التركية ملصلحة التعليم  :فاَملعاۤر
  .احلكومية

: معارف اإلنسان: من العربية :فاَملعاۤر
  .أصحابه ومن يعرفه

  
من قرى حلب يف إدلب، من  :َمَعارة

 .املغارة، كما يرى األب شلحت: َمَعْرتٓا: األرامية
  .٧٦ ص: حلب

من قرى حلب يف جبل  :ة األرتيقمعاۤر
مغارة األرتوقي، : أرطيٓقا معرت: مسعان، من األرامية

  .١٩٣ ص ٣٨ س: كما يرى األب أرملة يف املشرق

  
من قرى حلب يف إدلب، من  :ة ٕدْبَشامعاۤر

مغارة الدبس، كما يرى : َمَعَرت دبشٓا: األرامية
  .٧٦ ص: حلب .األب شلحت

مغارة : معره دبسه: وّمساها األب أرملة
  .١٩٣ ص ٣٨ س: الدبس، كما يف املشرق

  
  .صاحب اِملعَزى وراعيها: عربية :اَملّعاز

  .ةاملّعاۤز: ومجعوها على
  

من مفردات الريف، يريدون  :أرض ْمعاس
أا زرعت جبسًا مث جعل مسادها مما بقي من : ا

جذوره وعروقه، مل جند هلا أصًال، ولعلها حتريف 
الصالبة من األرض، يؤنس به أن ): العربية(اَملَعز 

  .األرض مل حترث فهي صلبة
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وضعها األتراك ملعىن األجر ملدة  :َملعاشا
  .معينة

  .املعاشات: ومجعوها على
من يتقاضى راتبًا، : معاشلي: ويقول األتراك

  .معاشسز: وضده
من اصطالح القّصابني، أطلقوه  :سيخ َمعاش

  .على السّكني الكبري املنحين يفرم به اللحم
  .ْسياخ معاش: ومجعوه على

فرم اللحم قد الُيجاِري قّصاب حلب يف 
  .قصاب يف غري حلب

مصدر : اُملعاشرة: من العربية :اْملعاَشٔرة
  .انظرها .عاشره

  .معاشرة األخشان شرك باهللا]: من أمثاهلم [ 
كل راكب بّدو يدفع حق : يقولون: عافاُمل

اسم املفعول : بيليتو إال العاجز َمعاف، حتريف اُملعَفى
  .بّرأه): العربية(من أعفاه من األمر 

  .هوٓن َمعاف]: ومن ألعام [ 
: قال الشيخ إبراهيم اليازجي :اُملعاف

إذا ُأسقطت عنه : هو ُمعاف من كذا: ويقولون
أعافه من األمر، وال : كلفته، ومقتضاه أنه يقال

وجود هلذا احلرف يف اللغة، إمنا هو حتريف أعفاه من 
  .الشيء فهو ُمعَفى

ة، من اصطالح املوبيلياجي :ساَخلَشب اْملعاۤك
ضرب من اخلشب الصناعي تصنعه أوروبا طبقات 
رقيقة حمكمة اإللصاق، روعي يف كل طبقة أن تكون 
أليافها عكس ألياف سواها لئال تتفسخ، واسم هذا 

  .CONTREPLAQUE: اخلشب يف اللغة اإلفرنسية
مجع : من مفردات الثاقفني، عربية :اَملعاِلي

  .علي: انظر .َمفعَلة من عال: اَملعالة

  
  .حلب أّم املعاِلي والرَتب]: من أمثاهلم [ 

مهر ! ياطالب املعايل]: من حكمهم [ 
  .املعاِلي غاِلي

وقبل إلغاء ألقاب الشرف كان يطلق على 
: صاحب املعايل، واجلمع: الوزير ومن يف مقامه لقب

  .أصحاب املعاِلي
مصدر عامله، : اُملعاملة: من العربية :ةاُملعامۤل

  .لتو مليحةمعام: ، يقولونانظرها
  .اُملعامالت: واجلمع

األحكام الشرعية : ويف االصطالح الفقهي
  .املتعلقة بأمر الدنيا كأحكام البيع والشراء

األوراق اليت تتعلق : ويف اصطالح احلكومة
يف شأن يوقع عليه أرباب االختصاص، وضعها 

  .العثمانيون
الصلة بني التاجر : ويف اصطالح التجارة

  .وغريه
النقد، وهو اصطالح : السوقويف اصطالح 

  .معامله جي للصّراف: ، وتقول التركية*عثماين
مصدر : اُملعاهَدة: لعربيةمن ا :ةاُملعاَهۤد

  .انظرها .عاهده

اتفاق : املعاهدة: ويف اصطالح القانون الَدويل
  .بني دولتني أو أكثر على تنظيم عالقة معينة

  .اُملعاهدات: واجلمع
  .واستمدا التركية

املعاهدة التجارية، ]: التعابري احلديثة ومن [ 
معاهدة حسن اجلوار، معاهدة الصلح، معاهدة تبادل 

  ...تسليم ارمني
  .أشهر املعاهدات اليت ألغيت: ٩٥٥ ص ١٠٠ الد: انظر جملة الكتاب

: وضعتها التركية وقالت :معاون املوظف
  ...وزير معاوين، مدير معاوين

 .مصدر عاونه: عاوَنةاُمل: لعربيةمن ا :ةاملعأوۤن
  .انظرها

  .معاونت: واستمدت التركية
  فعل –انظرها  -د ـوا من العيـبن :ةاُملعايۤد

_________________  
  .ما معي جنس املعاملة: يقولون _ *
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زاره يف : مصدر عايدو: عايدو أو عّيدو واملعايدة
  .مناسبة العيد

  .املعايدات: ومجعوها على
 :))الكاثوليك حبلبرسالة كهنة الروم ((يف 

إرسال الزهور باألعراس واملعايدات ((: ١٨٢٥ سنة
وباقي املباركات والتهاين كاّفًة بّطال على اإلطالق 

  .حتت ثقل خمالفة الوصايا والقانون املفروض
املعايدات بّطالة بالكّلية، الفيما بني الرجال 
مع بعضهم وال بني الرجال للنساء، وال بني النساء 

ا الوالدين ألوالدهم وبالعكس واألخوة للرجال، عد
  .))إن يكن لطائفتنا أو لغريها مثله -ألخوم 

  .))نوبة((انظر الرسالة كاملة يف 

  
لطيف مالعيد وثقالتو يا]: من لوحام [ 

لطيف، البيت بّدو يتعّزل، التياب بّدا تنشرى إلك يا
أهل البيت، واألكل بّدو تنشرى حلمتو  لولك

وخضرتو، والفرايغ بّدا تنجلي، والطبخ بّدو ينطبخ، 
وقّدم عيدّيات، وال تنسى ثقالة املعايدات، أنته من 
بانقوسا مثًال وقرايبينك وْصحابك اللي الزم تعيدن 

كل واحد بديرة، هدول كّلن بّدك : موزعني يف البلد
تركب عربّيات، ودق تعيدن وتدّقا َمشو لبيوتن أو 

قويل ملرت ! دق تدقدق بيوتن، ويف حدا؟ ولك
أخوي حتّط عراسا، تفّضل مايف حدا، السالم 

... عليكن، وفّزوا كل املعيدين وأيامك سعيدة و
وتعا ابروك امساع احلكي الفاضي، وتفضلوا تفضلوا 

فطار كمان أش ! عالفطور، ولك يابو فطرانني، بصري
احملشية وهالسّقاطة بصري، وهالكردوش إلك وه

وهالـ وهالـ، ولّسع كتري، وببيت غريو هيك، 
وأنا من شاين مابتاكل لك كم : وعزراهني عم بقول

  لقمة؟
مصدر عاينه، : املعاينة: من العربّية :ةاُملعايۤن

، ووضع األتراك معاينت إلشراف الطبيب على انظرها
  .املريض

  .حيتاج ملعاينة ثانية: يقولون
من مفردات الغّنامة، أطلقوها على  :ٕاملعبار

اخلروف الذي عمره أربع سنني : صوف املرباع أي
املوفور : اُملعَبر: ومل جيّز صوفه قبلها، من العربية

  .الريش أو الشعر
  .مكان العبادة: عربية :اَملعَبد

  .املعاِبد، وهم أمالوا: واجلمع
، انظرهاعربية، اسم املكان من عرب،  :اَملعٔبر

  .وها على مدخل الدكاكني بني دّكتنيوهم أطلق
ولدكاكينهم هندسة وحلّمامام هندسة 

  .ولبيوم وألسواقهم
  .َمْعَبر: ويف العربية

حّطيت باب املعرب، ]: من كنايام [ 
أغلقت الدكان، أي مل يعد من حاجة : يريدون

  .للسوم يف مابيننا من عالقة
اوالد زّنوب كّلن معبعبني : يقولون :باْملعبع

أم بدينون وِسمان، بنوا : لكن مبوتوا قوام، يريدون
الثوب الواسع ): العربية(اسم املفعول من الَعبَعب 
  .واستعملوه جمازًا يف السمني

  .املعبعبني: ومجعوه على
  .اْملعبعبة: ومؤنثه
  .اْملعبعبات: واجلمع
اسم املفعول من : اُملعتَبر: من العربية :ٕاملعٔترب

  .انظرها .اعتربه

واستمدها األتراك واستعملوها ملعىن احملترم، 
  .وهم جاروهم

  
الغليظ، الكثري : اُملَعّتر: من العربية :راْملَعتّٔ

من جعله اهللا يعثر، وهم : اللحم، أو من اُملعثِّر
استعملوها ملن يسلك طريق الزيغ والشطط كالشرب 

: انظر .عىن السيئ احلظكما استعملوها مل... والقمار و
  .عّتر وتعّتر
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والشاميون يسمون : وقال الشيخ أمحد رضا
ُمَعّتر، وهو مأخوذ : بين َمْعَتر، واحدهم: شّطارهم

  .من العّتار، وهو القوّي الشجاع
بعدما خبلص السوق ]: من كمام [ 
بعدما سّكر السوق . ل اْملعّتر بقطع حلمتووزمحتٓو بٕنۤز

  .اْملعّتر يتسّوقوتطربق برتل 
  ]:من أغانيهم [ 

  طعميتك لوز وسّكر        !ْنسيت َتَعِبي، يا زغّير
  علّيا َبر ـخّالك تك         ّترـن حّظي اْملعـلك

 .اسم املفعول من اعتقد: عربية :إلمعَتٔقد
  .انظرها

  .املعتقدات: ومجعوه على
املعتقد الديين، املعتقد ]: من تعابريهم [ 
  ...املعتقد احلريبالسياسي، 

اسم املكان من : املعتقل: من العربية :إملعَتٔقل
  .انظرها .اعتقله

  .املعتقالت: ومجعوه على
  .ومن معتقالت سورية جزيرة أرواد

وضعت حديثًا للموظف الذي  :إلمعَتَمد
 .يدفع رواتب املوظفني، بنوه اسم مفعول من اعتمد

  .انظرها

  .املعتمدين: ومجعوه على
نقص  :اسم املفعول من َعِته: عربية :اَملعتوه

  .عقله
  .معتوهلق مبعىن اَخلَرف: واستمدت التركية

  
): العربية(بنوها من أعجبه األمُر  :ينإملْعجبۤا

محله على العجب، واستعملوها يف من تعجبه 
  .تصرفاته، أو يف املغرور
  .نينيإملعجبۤا: ومجعوها على

  .املعْجبانّية: ومؤنثه
 .املعجبانّيات: على ومجعوه

: حبييب كّمل كل املعاين]: من كمام [ 
  .أقرع وأنكش وأعور ومعجباين

  .انظرها .اسم الفاعل عندهم من عّجز :زاملعجّۤ

  .اْملعجزين: ومجعوه على
  .اْملعجزة: ومؤنثه

  .اْملعجزات: ومجعوه على
ومن وّكله معّلم املدرسة من الطالب بكتابة 

ظام يكتب على اللوح امسه، وإذا أمساء من خيّلون بالن
  .تكرار ومعّجز ومعّجز الدىن: زاد كتب

  .معجزلك مبعىن التعجيز: واستمدت التركية
حادث خارق : اُملعجَزة: من العربية :ةاملٕعجۤز

  .النظام الطبيعي ينسبه الدين إىل الرسل وحنوهم
  .الكرامة: وإذا بدرت من غري الرسل مسوها

  .املعجزات: ومجع املعجزة
: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

  .معجزت ومعجزات
اْملدّهن َمْعَجن احليط، : يقولون :َمْعَجن

طاله بالعجينة متهيدًا لدهنه، بنوه على َمفَعل : يريدون
  .فعًال

  .ْتمعجن للمطاوعة: وبنوا منه
  .معجونة املدهنني: انظر

الوعاء يعجن : اِملعجن: من العربية :اَملعَجن
  .فيه، وهم أطلقوه على معجن الفرن اخلشيب

  .املعاِجن، وهم أمالوا: واجلمع
ن يف ووقبل جميء آلة العجن كانوا يعجن

  .األفران بأرجلهم
من املعجوَنة يف اصطالح الطب  :ةاَملعجوۤن

الدواء يتركب من مواد كثرية جتعل كالعجني : القدمي
  .ًامث جتعل حبوب

ويعملون يف البيوت معجونة البنفسج 
ومعجونة الورد، كالمها يعجنانا بالسّكر، واألوىل 

  .يداوون ا الرتلة الصدرية، والثانية لتليني الباطنة
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وأكثر معجونات سوق العّطارين بيعًا 
  .معجونة الباه

معجوجني لصانعها : واستمدت التركية
  .اخاذها: وبائعها، ومعجونالصق

معجونة تتركب من  :َدهننية اْملمعجوۤن
األسبيداج ومن زيت بارير ونفط وبرنيش ميّشط ا 

  .املدهنون قبل أن يدهنوا
 اسم اآللة من عّد: اِملعّد: يةربـمن الع :اْملَعّد

  :أطلقوها على - انظرها  - 
القطعة من النسيج يبسطها املستعطي  -ً ١

  .على األرض ليضع فوقها احملسنون صدقتهم
: فالنة حّطت املعّد، يريدون: يقولون

  .تستعطي
الصفحة اخلشبية املستطيلة ذات  -ً ٢

اجلدران الواطية تنتهي مبسرى ضيق جيمع فيه 
. القهوايت واملغنِّي والصّراف والتاجر الدراهم ويعّدها

  .وتكون غالبًا موشاة بعرق اللولو
ضع : بّيض اْملعّد، يريدون]: من كنايام [ 

 غدت لتأدية النقد مهما كانو نوعه فيه نقدًا فضّيًا، مث
أِعّد له : حّضر لو معّد خمروق، يريدون. ودون معّد

  .املبالغ اليت التنفذ
 )ربيةـالع(ا من عدَّى الشيء ـبنوه :يةاْملعّدۤا

وأطلقوها على الساقية املرتفعة، تصّب فيها  - انظرها  - 
  .املضخة جبانبها لتسقي األراضي املرتفعة

ْمعّدل رحبو الشهري كذا، : نيقولو :اْملعدَّل
جعله موزونًا ومستقيمًا، : عّدل الشعَر: من العربية

  .وهم أطلقوا جمازًا
  

: ضرب لو ْمعدَّل، يريدون: يقولون :اْملعدَّل
وّجه إليه كالمًا ظاهره عدم التهكم، بنوها من َعدَّل 

زّكاه، وهم استعملوها ملعىن زّكاه ): العربية(الشاهَد 
  .ظاهرًا

  .اْملعدَّالت: على ومجعوه

َقيمات احلّمام أبرع الناس يف ضرب : وقالوا
  .املعّدالت

عنصر ): العربية(حتريف اَملعِدن : اَملعَدن
كيماوي ميتاز خباصية الصالبة وبقابلية الصهر واملد 

  .والطرق، شذ عنه الزيبق
وحتريف املعِدن إىل معَدن كان من التركية، 

جري معدن معَدجني، ومسوا الفحم احل: وقالوا
  .كوموري

  .املعاِدن، وهم أمالوا: واجلمع
احلديد والنحاس والقصدير : واملعادن أشهرها

  .والتوتيا والفّضة والذهب واأللومنيوم
  .وإذا أطلقت العربية املعدن انصرف إىل الذهب

معدن خام أو خامي للذي مل : ويقولون
  .تتناوله يد الصناعة

  .٤٠ ص ١٢ عدد ١٨ وس ٦٠ص ٣ عدد ٣ س: انظر جملة األديب
  .٨٩ ص ١ج  ٢ الد: وجملة سومر

وقف زنبوط عفلس ]: من كمام [ 
  .أصبت معَدن يا َدنَدل: جحش قال لو

املاء املعَدين، : ويف العربية احلديثة :ةٔمي معدنيّۤ
مياه مشبعة بأجزاء من املعادن : املياه املعَدنية: واجلمع

جتمعها من الصخور اجلوفية اليت متر ا مث تظهر على 
  .درجات متفاوتة يف احلرارة
  .معدن صويي: واألتراك يسموا

وبالد تركية غنية جدًا ذه املياه املعدنية على 
  .بهااختالف تركي

سى وقرب حلب ّمحام العمق وّمحام الشيخ عۤي
  .قرب جسر الشغور

  
جهاز : اَملِعدة واِملعدة: من العربية :ةإملْعۤد

هضم الطعام، وهي لإلنسان مبرتلة الَكِرش لذوات 
  .األظالف

ِعدات واِملعدات، وهم اِملَعد واَمل: واجلمع
  .َعد وإملْعداتإمل: قالوا
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  .شي بقلب املعدة إذا تفّصح البهيم: يقولون
كل وجبة أكل ما بصري إال أختما : يقولون

  .كبس معدة: جببنة
  .معدتٓو كٓوَسَلة]: من استعارام [ 
اسم : املرض اُملعِدي: من العربية :عِديإمل

أحلق به مابه : الفاعل من أعداه من علة أو ُخُلق
  .منهما

اسم الفاعل من : اُملَعدِّي: من العربية :اْملَعّدي
  .انظرها .عدَّى

  .تركه: عدَّى عن األمر مبعىن: ويقولون
: عّداه عن شرب السيكارة مبعىن: ويقولون

  .صرفه عنها
  .أجازه وأنفذه: عّداه النهر مبعىن: ويقولون
: عدَّى على حارتنا ظبطّية، يريدون: ويقولون

  .َمّر، وهذا املعىن هم وّلدوه
ناَم فعل الزم ونّوم متعدِّي : ول الثاقفونويق

  .عّديناه بالتضعيف
اُحلّجة : من مفردات الثاقفني، عربية :اَملعِذرة

  .يعتذر ا
اَملعِذرات واملعاِذر، قالومها بإمالة : واجلمع

  .الثاين
  .َمعِذرت: واستمدت التركية

 .*اسم املفعول من عذره: عربية: اَملعذور
  .انظرها

أو َمعراتا، اسم عدة قرى يف إدلب  :َمعراَته
املغارة أو : َمَعرٓتا: واملعّرة وأعزاز، وكلها من األرامية

 ص ٣٨ س: املغاور، كما يرى األب أرملة يف املشرق

  .٨٦ و ٨٠و ٧٥ ص: حلب .وكما يرى األب شلحت ١٩٣
يا راكب الكّر : ويقولون يف معراتة إدلب

  ).خبالء(: على معراتا ال متّر 
_______________  

  .وقد يطلقوا على اجلنب _*

كلمة إسالمية : اِملعراج: من العربية :ْعراجإمل
  .أطلقت على صعود النيب إىل السماء

  .واستمدا األمم اإلسالمية كلها
من . من قرى حلب يف إدلب :َمَعرْبليت

اُملغربالت، كما يرى األب أرملة : ْمَعْرَبلتٓا: األرامية
  .١٩٣ ص ٣٨ س: يف املشرق

من قرى حلب يف إدلب، من  :ةمْعربوۤن
املغربلون، كما يرى األب أرملة يف : َمعٓربنۤا: األرامية
  .١٩٣ ص ٣٨ س: املشرق

  
من قرى حلب يف أعزاز، من : ْمَعْرَته

 :املغارة، كما يرى األب شلحت: َمَعرتٓا: األرامية
  .٨٨ص: حلب

من قرى حلب يف إدلب ومحاة، : َمَعْرزاف
مغارة الِنفاق، كما يرى : معرت زافٓا: من األرامية

  .١٩٣ ص ٣٨ س: األب أرملة يف املشرق
  

من قرى حلب يف املعرة، من : ْمَعرزيتا
مغارة الزيتون، كما يرى األب : َمَعرزيتٓا: األرامية

  .١٩٣ ص ٣٨ س: أرملة يف املشرق

ة مغار: ويرى األب شلحت أن معناها
  .٨٣ ص: حلب .الزيت

من قرى حلب يف أعزاز، من  :ةَمْعَرۤس
مغارة الكرمة، كما يرى األب : معرستٓا: األرامية

  .١٩٣ ص ٣٨ س: أرملة يف املشرق

  
: من قرى حلب، من األرامية :ْمَعرَشمارين

أرملة [ مغارة املطروحني، كما يرى األ: َمَعرشوٓمرين
  .١٩٣ ص ٣٨ س: يف املشرق

: معرتشمارين، وقال: شلحتورمسها األب 
 .مغارة راشقي السهام: شورين معرت: من األرامية

  .٨٧ ص: حلب
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من قرى حلب يف املعرة، من : ةَمَعرمشۤس
مغارة الُشموس، كما يرى : معرَشمسٓا: األرامية

  .١٩٣ ص ٣٨ س: األب أرملة يف املشرق
مغارة : ويرى األب شلحت أن معناها

  .٨٤ ص: حلب .الشمس

من قرى حلب يف املعرة، من  :َمَعرشورين
مغارة األسوار، كما يرى األب : معرشورين: األرامية

  .١٩٤ ص ٣٨ ص: أرملة يف املشرق

  .٨٤ ص: حلب .ويرى األب شلحت مثله

حّرفه ) العربية(حتريف اَملعِرض  :اَملعَرض
أطلقوه على  - انظرها  -اسم املكان من عرض : األتراك

  .د من زراعة ومن صناعةمكان عرض منتوج البال
  .املعارض، وهم أمالوا: واجلمع

  .أول من أقام املعارض، وهم أمالوا
أول من أقام املعارض إنكلترا ففرنسا يف عهد 
  .نابليون سنة فتحه مصر، مث اهتم الفرنسيون به كثريًا

  .أجا ذكرك يف معرض الكالم: يقولون
 .مصدر َعَرف: اَملعِرَفة: من العربية :ةاَملعْرۤف

  .انظرها

َمعِرفت وَمعِرفتلي : واستمدت التركية
  .ومعرفتسز

: واستمدا الرومانية من التركية، وقالت
MARAFER.  

: مبعىن MARAFÉT: ومثلها اليونانية، فقالت
  .الواسطة واحليلة

من معرفتو بالصحابة ]: من كمام [ 
  .بترَضى على عنتر

  .انظرها .اسم الفاعل من عّرق :قَعرّۤاْمل

موضع الِعراك، : اَملعرَكة: من العربية :ةاَملعَرۤك
  .العراك والقتال: وجمازًا

املعَركات واَملعاِرك، قالومها بإمالة : واجلمع
  .الثاين

  

  .معركة االنتخابات حاْمية]: من جمازام [ 
  
اشتّدت املعركة، معركة ]: من تعابريهم [ 

  .وا يف معركةحاْسمة، اشتبك
معركة برية أو حبرية أو : ومن تعابري اجليش

  .جوية
سرج : من مصطلحات البدو مبعىن :ةگاَملَعر

احلصان يكون حشية من الصوف حتشى بوبر اجلمل 
وجهها من اجلوخ أو الشال أو السّداج، مل جند هلا 

مبعىن الَشوط، ) العربية(أصًال، ولعلها من الَعَرق 
اجلري : جرى الفرُس َعَرقًا أو َعَرقني، والشوط: يقال

  .يف السباقة تتخذ گإىل الغاية، ومنه يفهم أن املعر
  .ككات واملعارگاملعر: ومجعوها على

  
من قرى حلب يف حارم، من  :ْمعرمايا

مغارة املاء، كما يرى األب أرملة : َمْعرَميٓا: األرامية
  .١٩٤ ص ٣٨ س: يف املشرق

  .انظرها .أو معرة النعمان :اْملعرَّة

من قرى حلب يف املعّرة، من  :ةة حرۤمْمعرّۤ
املغارة اُملحرّمة، كما يرى : رمتٓات ۤحَمَعۤر: األرامية

  .٨٣ ص: حلب .األب شلحت

  .مغارة دبسا: انظر :ةة ٕدبۤسْمعرّۤ

من قرى حلب يف حارم، من  :ة الشليفْمعۤر
مغارة الشيخ، كما يرى األب : َمَعَرت َشلفٓا: األرامية
  .٦٩ ص: حلب .شلحت

  
من قرى حلب يف حارم، من  :ةاْملعرَّة الْشماليّۤ

، كما يرى األب ...املغارة....: َمَعَرت: األرامية
  .٧٠ ص: حلب .شلحت

من قرى حلب يف حارم، من  :ة ِصنيْمعۤر
مغارة الرائحة، كما يرى : َمَعَرت ِصينا: األرامية

  .٨٣: حلب .األب شلحت
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أو معر متاتر، من قرى حلب يف  :رة ماۤتْمعرّۤ
مغارة السّمود أو : َمَعرت مترٓا: املعرة، من األرامية

  .٨٧ ص: حلب .احملراك، كما يرى األب شلحت
أو معرمتصرين، من قرى  :ة مصرينْمعرّۤ

مغارة : َمَعرت مصرين: حلب يف إدلب، من األرامية
 .ني أو املتآلبني، كما يرى األب شلحتّمطـاملق

  .٧٦ ص: حلب

: مغارة مصر: ويرى األب أرملة أا مبعىن
  .١٩٣ ص ٣٨ س: املشرق

وحنن نرى أا مبعىن مغارة الشّدة والضيق، 
  .ألن مصر مبعىن املضّرة واألذى، كما تقدم العربية

أو املعّرة، مركز قضاء يتبع  :ة النعمانْمعرّۤ
  .اآلن إدلب

املغارة، كما يرى األب : َمَعرتٓا: من األرامية
  .٨٠ ص: حلب .شلحت

وال صحة ملا تزعمه العربية من أا من العيب 
  .والعار

أما النعمان فمحتمل أا نسبة إىل من امسه 
  .نعمان، ومعىن نعمان احلمرة، وهو غري ابن املنذر

  .لسليم اجلندي ))تاريخ املعرة((انظر 

  .اْملعرِّي واْملعّراِوي: ويقولون يف النسبة إليه
  .فيها يزار وقرب أيب العالء اليزال

  .وفيها مئذنة تشبه مئذنة اجلامع الكبري يف حلب
 ]متل زرازير املعرة]: م من تشبيها :
متل سوق . زرزور: انظر. شّخوا على قربوالبموت ب

  .ألف بّياع وال شّرا: املعرة
  

 اسم املفعول من عرف: ةــعربي :اَملعروف

  .واخلري واإلحسان - انظرها  - 
معروف، : والفارسيةواستمدت التركية 

  .ونامعروف مبعىن اهول
  .معروف: ومسوا ذكورهم

  .اعمال معروف وانده يل هالبّياع: يقولون

األقربون . املعروف بتمامو]: من أمثاهلم [ 
 -على لفظ يدانيه-وساد هذا املثل (أوَلى باملعروف 

يف سورية ولبنان والعراق ومصر وفلسطني، وكان 
  ).شائعًا عند عامة األندلسيني يف املائة الثامنة للهجرة

وهو الفداوي املذكور يف  :الشيخ معروف
سرية امللك الظاهر بيربس، محى باب أنطاكية 

  .، وقربه يف سوق الزرب-كما تقول  -وحده
ّلة گ: ّلة يسمواگويف سقف باب أنطاكية 

  .فمعرو
  .٨٤ ص ٢ج : انظر إعالم النبالء

  :ويف منظومة الشيخ وفا
  والشيخ معروف بسوق الضرِب

  كان شجاعًا باسًال يف احلرب     
  

كان يعمل يف شهر رمضان  :الكعك املعروك
فقط ويعرك ويطلى بالدبس أوًال، ويذّر على سطحه 

واليوم قد يعمل يف غري . السمسم أو احلّبة السودا
  .رمضان

ياما عركوك يف الليايل، ]: بّياعه ينادي [ 
  !يامعروك

انظر مظان ترمجاته يف  .أمحد :اَملَعرِّي أبو العالء
  .خمتلف التراجم

حممد بن عبد اهللا حفيد أخ من أخوة  :اَملَعرِّي
 أيب العالء املعّري، ويل قضاء املعرة، مات سنة

  .ه٥٢٣
من قرى حلب يف أعزاز، من  :ٕمْعرين

اَملغاور، كما يرى األب أرملة يف : َمَعرين: األرامية
  .١٩٤ ص ٣٨ س: املشرق

  .٨٧ ص: بحل .ويرى األب شلحت مثله

  
اَملعز، خالف الضأن : ربيةــمن الع :إملْعز

من الغنم، أو هي ذوات الشعر منها واألذناب 
  اليتها ـاز بقوة قوائمها وصالبة أظالفـالقصار، متت
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متكنها من تسلق صخور املرتفعات، وبأا قد تلد 
  .مولودين

  .املعزات: ومجعوه على
دّجن املعز يف فارس حيث موطنه : قيل

  .األصلي
  .واملعز اسم جنس
  .يةي واملعزۤااملعزۤا: والواحدة عندهم

  .املعزايات: ومجعوها على
  .وقد يستعملون املعزاية مبعىن امرأة الرجل

  .انظرها .العرت: ويقال يف املعز

  .الَتيس، وهم أمالوا: ومذكر العرت أو املعز
  

س عنهم كالتور واجلحش من ألفاظ والتۤي
  .التحقري

  .املّعاز: ويسمون صاحب املعز
  .املّعازة: ومجعوه على

  .زۤع: واملعز يف العربية
  .١٢٥ ص ١٠ج : انظر اية األرب للنويري

  ).يف فهرسه(واحليوان للجاحظ 

  
من ملوك الدولة  :املرداسي ُمعّز الدولة

  .ه٤٥٤ املرداسية يف حلب، مات سنة
من اصطالح الريف يطلقها على  :باْملعزّۤ

امرأته، ألا : ُمعّزبة الرجل: املضيف، ويف العربية
تزيل عنه عزوبته، وهم استعملوها للمضيف 

  .استعارة
: أحوا املعّزمني، يريدون: يقولون :اْملَعزَّمني

  .عزم: انظر .املدعوين أو املعزومني يف هلجتهم

  
من العربية احملدثة، وضعوها للقطعة  :ةاملعزوۤف
  .املوسيقية تعزف
  .املعزوفات: واجلمع
  دلكه،: يَءـمعس الش: ةـــعربي :َمٔعس

غداه خبزة حاف عم مبعسا، : وهم يقولون
  .الفقريةاستعملوها ملضغ اللقمة 

  .امنعس للمطاوعة: وبنوا منها
داس، دهس، عصر، : معس: ويف السريانية
  .ويف الكلدانية مثلها

  .الضعيف برو َمْعس]: من استعارام [ 
  

ال تشوفٓو عم ]: يقولون يف التحقري [  :اْملٕعّس
ة، حتريف ن، هادا ْمٕعس مابسوى بصۤلم وبقلۤتبعرّۤ

أطعمهم قليًال : القوَممن عّس فالن ): العربية(العاّس 
  ).وال أعسَّ يف العربية(

  .اْملعّسن: واجلمع
  .اْملعّسة: واملؤنث
  .العّسة: انظر. اْملعّسات: واجلمع

احلقري، الدينء، : ْمعيسٓا: ويف السريانية
  .السخيف

  .ال ياْمعّس أل]: من سبام [ 
  

اسم الفاعل من : اُملعِسر: من العربية :رإملْعۤس
  .افتقر: أعسر

عربية مكان العسكر، وحديثًا : اُملَعْسَكر
  .مكان الكشافة أيضًا

  .املعسكرات: واجلمع
  .ضّد امليسور: عربية :اَملعسور

  
 .اسم املفعول يف هلجتهم من عشبق :اْملَعْشٔبق

  .انظرها

: قال الشيخ إبراهيم اليازجي :اَملْعَشر
: الِعشرة: هو ظريف املعشر، يريدون: ويقولون

تعاشروا وختاَلطوا، : قوُم أيال االسَم من أعشر
جييء اَملعشر ذا املعىن وال وجه له يف االشتقاق، وال

معشر : وإمنا هو مبعىن اجلماعة أمرها واحد، يقال
  .أهله: الكّتاب ومعشر التّجار، ومعشر الرجل
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  .اَملعاِشر، وهم أمالوا: واجلمع
  .يطلقونه على من ولد لعشرة أشهر :راْملعشّۤ

  .بطن أّمو بتربِّي: املعّشريقولون يف 
اُملعّشر من جييب : من العربية املوّلدة :راْملعشّۤ

  .العشر للحكومة
  .اسم الفاعل من عصَّب يف هلجتهم :باْملعصّۤ

  .املعصرة: انظر :اَملعصراين
  

من : من قرى حلب يف حارم :َمعصرتا
اَملعاصر، كما يرى األب أرملة يف : َمعصرتۤا: األرامية
  .١٩٤ ص ٣٨ س: املشرق

  .٦٨ ص: حلب .وكما يرى األب شلحت

  
مكان العصر، وهم : عربية :اَملعٔصٔرة

  .أيضًاملكان عصر الزيتون والسمسم وآللته  استعملوها
اَملعصرات واملعاِصر، وهم قالومها : واجلمع

  .بإمالة الثاين
  .اَملعصراين: ويسمون من يشتغل يف املعصرة

  .اَملعصرانّية: واجلمع
  .الصناعات الشاميةانظر قاموس 

واستمدت اإلسبانية من العربية املعصرة، 
  .ALMAZARA: وقالت

  .عصر والعصارة: انظر
  .٥١ ص: ))تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا((وكتاب 

  
: وكانوا يعربون عن رواج العمل بقوهلم

ان، وطاحون گمتل ّمحام رقبان، ومعصرة حو((
واملعصرة احلّمام يف حي محزة بك، : ))السلطان

  .كانت يف بانقوسا، والطاحون كان قرب عني التل
ان حني كان يصّلي يرفع گوزعموا أن حو

لتسري دابته  ))مسع اهللا ملن حده((من  ))َده((صوته بلفظ 
  .إذا وقفت أو أبطأت

اسم الفاعل من عصمص يف  :صاْملٔعْصۤم
  .انظرها .هلجتهم

: ماحدا معصوم ماخلطا: يقولون :اَملعصوم
: اسم املفعول من عصم اهللا فالنًا من املكروه: عربية

  .حفظه ووقاه
: معصوم ومعصوملق: واستمدت التركية

  .املعصومية والرباءة
: ةفالن معصوم بّدو شرۤب: يقولون :اَملعصوم

: شّدها بعصام أي): العربية(جماز من عصم الِقرَبة 
  .حببل

مصدر َعَصى : اَملعِصَية: ربيةمن الع :ةاَملعصۤي
  .خرج عن طاعته، خالف أمره: سّيَده

  .اَملعاِصي واَملعصيات: واجلمع
: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

  .معصيت
 ]:من أمثاهلم املستمدة بلفظها من العربية [ 

وساد هذا املثل يف (إذا ُبليتم باملعاصي فاستتروا 
  ).ومصرسورية ولبنان والعراق وفلسطني 

  
: من مفردات الثاقفني، من العربية :ةاُملعِضۤل

املسألة الصعبة، اُملشكلة اليت ال يهتَدى إىل : اُملعِضَلة
  .َحلها

  
: ة متعطٓو، من العربيةعلۤك: يقولون :َمٔعط
  .نتفه: معط الريَش

والنساء يستعملن العقيدة من الدبس ميعطن 
  .هلا زغب وجوههن

  
بعدما عرف أّنو  سريالقومۤي: يقولون :َمٔعط

: ه احلرامي معطٓو كم كّف طّير الشرار من عينيههوّۤ
  .نتفه): العربية(استعارة من معطه 
  .امنعط للمطاوعة: وبنوا منها
  .معطو قتلة عالسَوا: يقولون
ة، يريدون شديدة، معطا بوۤس: ويقولون

  .ولشّدا نتف ا زغب وجهها
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من مفردات الثاقفني، وضعها امع  :اِملعطف
وهو الرداء  PARDESSUSالعلمي العريب لكلمة 

  .اخلارجي يلبس شتاء
  .املعاِطف، وهم أمالوا: واجلمع
من اصطالح البساتنة يف حلب، : اَملعطوش

... نعناع معطوش وباجنان معطوش و: يقولون
مضروب بآفة العطش، أما ماعطش من : يريدون

  .لعطشانا: اخلضار فيقولون
اسم املفعول من : اُملعّظم: من العربية :ماْملعظّٔ

  .انظرها. عّظمه
  .حلف ميني معّظم: يقولون

  
 .اسم املفعول عندهم من عّفس :اْملعفَّس

  .انظرها

خّطو معّفس، وقرايتو ]: من جمازام [ 
  .معّفسة

خّلف لو أبوه كم مصرّية وهّوه : يقولون
وعّفس وعّفس غشيم ونزل عالسوق بّدو يتاجر، 
يشّبر انسحب وحّسب كل العامل عندا ْذمام، وقبل ما

  .بّتصل حبداورجع لبلكون بيتو ما
  

هالصنف مالبضاعة ِمعفي : يقولون :إملْعِفي
: مرك، وبقية البضاعة غري معفّية، من العربيةگمال

  .اُملعفاة: اُملعَفى ومؤنثه
  .انظرها .اسم الفاعل عندهم من عقبق :بقاْملعۤق

  
اسم املفعول من : اُملعّقد: من العربية :دٔعقّٔاْمل
  .بالغ يف عقده: عّقد احلبل

كالمو معّقد وأفكارو معّقدة : يقولون
  .وأمورو كّال معّقدة، يالطيف عاملغضوبني

ِشي معّقق : يقول سكان القصيلة :اْملٔعقّٔق
حسنة ومجيلة، : ومسألة أو شغلة معّققة، يريدون

  .انظرها .بنوها من العقيق

اسم من : اُملعّقم: اصطالح حديث :اْملعقّٔم
  .قتل مافيه من اجلراثيم: عّقم الشيَء

  .دلكه ودعكه: معك الشيء: عربية :َمٔعك
  .دلكه: معته: ويدانيها يف العربية

  .امنعك للمطاوعة: وبنوا منها
دلك، ضغط، ويف : ويف السريانية معك

  .الكلدانية مثلها
  .إٔميان قتلۤة معكٓو قتلة دين]: من جمازام [ 

مقاْرَنه : ة، من التركيةأو املعكروۤن :اَملعكرون
: عن الالتينية MACARONI: عن اإليطالية

MACERARE : َسَحق، فّتت أي طحن الدقيق وسحقه
: لصنعها، واإليطاليون مسوا شّلة اخليطان بقوهلم

MACCHERONE.  
  .م١٣ باشرت أمم أوروبا تأكلها يف القرن

الواحد األورويب يأكل منها وقدروا أن الفرد 
كغ إال يف فرنسة فوسطي الفرد ٣٦ وسطيًا وسنويًا

  .كغ٦سنويًا 
نوع من الطعام يعمل : اَملَقرونة: ))التاج((ويف 

  .من عجني ومسن ولوز
ـ بوكثريون يورطون فيستشهدون : نقول

على أن الكلمة عربية، وهو جيمع ماعرف  ))التاج((
يف عصره وما درج من الكلمات، وكنت أمتّنى أن 

  .يشار إىل هذا يف طبعة الكويت
واملعكرون طعام اإليطاليني املفضل، لذا 

  .لقبوها ببالد املعكرونة
  .وسادت املعكرونة يف مطاعم الدنيا كلها

: األطِرية: وضع هلا عيسى إسكندر املعلوف
  .الدقيق كاخليوططعام من 

سادت هذه الكلمة بلفظها يف العامل : نقول
  كله ككلمة السينما فَلم تشذ العربية باستبدادها؟

: لبـها يف حـومن ضروب طبيخ
  نب،ـاملعكرونة بلحمة، املعكرونة جببنة، املعكرونة بل
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املعكرونة بالفرن، املعكرونة بالبيض، املعكرونة 
  .وربة املعكرونةبالبندورة، املعكرونة باحلليب، ش

  
كرجي هادا جمۤا: يقولون :اَملْعكَساين

وأطلقوها على  - انظرها  -معكساين، بنوها من العكس 
  .من خيالف حبق أو بال

يد على املفعلّية ملعىن ّگبنوها من الع :ةيّۤدَگاَملْع
  .يدگالع: انظر .ةاملصدرّي

موضع ): العربية(حتريف اَملْعَلف  :فإملعۤال
  .الَعَلف

  .املعاِلف، وهم أمالوا: واجلمع
خرجو . فخرجٓو معۤال]: من كنايام [ 

  .يرتبط عاملعالف
وكان يّساف اليهودي يسخر بالناس ويأخذ 

ف ألۤي: أجر هذه السخرية، فيأخذ أجرًا مث يقولون له
  .فراَسك باملعۤال: ليجيبهم

  
يقتلعه اجلّزار من بطن أطلقوه على ما :إملعٔالق
تني والكبد والطحال والقلب، وّمسوه الذبيحة من الرئ

باملعالق ألا كلها تعلق باحللقوم فسموها مبجموعها 
ويأكلونه مشويًا مع . الُسحارة: املعالق، وعربّيه

مطبوخًا : تتبيله بالكزبرة والثوم، ومقليًا، ومطّجنًا أي
  .بالطاجن مع ماء البندورة

  .اليقعاَمل: ومجعوه على
ط معالقو قد هالولد َفَرك سكيت وۤل: يقولون

  .ما بِكي
ماينشَوى  -َشوينا معالق ]: من متچكام [ 

  .لكن قلب على غايل
املشِوي تيعٔرق واملعالق ]: من أمثاهلم [ 

  .تيحرق
ويتندر غليظ فيعيد معالق بصوت أعلى 

  .بدرجة مما قبله كأنه يردد سّلم املوسيقا

الشي ملا بليق بفّقع ]: من كمام [ 
من قّلة . من قّلة اللحم مسوا املعالق رمحة اهللا. املعاليق

ناس أكلت ). راس(: باش : الَدَسم بقولوا للمعالق
  .معاليق وناس لّساها عالريق

: فالن متل املعالقة احلمرا]: من تشبيهام [ 
(: فالنة متل سيخ املعالق . مابتّرت غري مّي صفرا

  ).سوداء ورفيعة
: بتشوف املعالق قولّملا ]: من أمثاهلم [ 

تاكل معالق بزيد ّمهك َهّم،  ما. سبحان اخلّالق
  .حمسود عليه وهّوه ْمجّمد من دّم

 .ارفاع ساقا ببّين معالقا]: من كنايام [ 
  .رق معالقنا قد ما صحنازا

  :ومن معارضات الزيين
  واقله بالسمن َيصدمنا            قّطع املعالَق والدهنا

  تهتنعش األكباد نكه   
  .رحنا ومل حنظ منه يف معاليقه: ومنها

  .نفاخ املعالق: انظر :َنّفاخ املعالق
وضعوها حديثًا على األطعمة  :اُملَعّلبات

  .املعّقمة حتفظ يف العلب
العريق يف العامية جياِري مصر  :ْمَعْلَبك

  .ْمعلبك: ويسمي مدينة َبعَلَبك
  .دّب معلبِكي: ويقولون
من قرى حلب يف إدلب، من  :َمٕعلتايا

املداخل، كما يرى األب أرملة يف : معليتا: األرامية
  .١٩٤ ص ٣٨ س: املشرق

  .ع العلفــــــموض: عربية :اَملعَلف
  .املعالف: انظر

  .املعاِلف، وهم أمالوا: واجلمع
أداة لعق ): العربية(حتريف اِمللعقة  :اَملعَلٔقة

  .تناوله: الطعام أي
: واِمللعقات، وهم قالوااملالِعق : واجلمع

  .املعالق واملعلقات
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  .معلقة طبخ ومعلقة أكل ومعلقة چاي: يقولون
  .انظرها. ةگاخلاشو: والبدو يسمون امللعقة

: ْلَحت من املغرب األقصىويف هلجة الُش
  .كلهجة حلب: معلقة

  .مغرفة: وهلجة مالطة تسميها
واستمدا التركية من العربية وحرفتها 

  .-كما يف الدراري الالمعات  - مايالق: فقالت
  .الغايب معلقتو ْمعّلقة]: من أمثاهلم [ 
  .رجع ملعلقتو القطما]: من كمام [ 
تقاتلوا صرمايتني عمرو ما]: من كنايام [ 

فالن خلق ومعلقة . بيتو وال معلقتني عسفرتوـْب
  .الدهب يف ّمتو
شي ْمحّمل بدخل ]: من ألغازهم [ 

اجلحش ): أو) (امللعقة: (نبو بّرأعالطاحون وْبخلِّي د
  ...دخل عالطاحون

من : فالنة متل معلقة الّنب]: من تشبيهام [ 
  ).ال تستقر: (درخوش لدرخوش

البياكل مبعلقة غريو ]: من اعتقادهم [ 
  .انظرها .بصريلو قويطات

  :ومن معارضات الزيين
  ....أعّز                ونقرة صحن، بل وقرع معالق

  .قعقعة املعالق فوقهوكذاك : ومنها
التفاح : أطلقوها على أكلة لألوالد :اْملَعلَّل

القصريي تضم كل واحدة منه يف عود من مفلوق 
القصب، مث تغمس يف السّكر امللّون باحلمرة واملذاب 
واملغلي، فيعلق به ويغّلفه، بعدها يغرز ذنبها هي 

]:  وينادي بّياعها[  وأخواا يف طبق من القش،
ّهلاه، وكان ): العربية(اوالد، بنوه من عّلله املعّلل يا

  .حقها أن تكون اسم فاعل، الاسم املفعول
  

اغني، أطلقوها ـمن اصطالح الصّب :اْملَعلَِّلي
  .لون اْملعّلل املتقدم: على اللون األمحر

اسم الفاعل من : اُملعلِّم: من العربية :ماْملعلّۤ
  .انظرها .عّلم

  .ةاْملعْلۤم: علِّمة، وهم قالوااُمل: واملؤنث
يقول مالعب الطاولة إذا رمى خصمه زهرًا 

  .جييب املعلم جييب األجريمتل ما: مثل زهره
يقولون ملعلم املدارس وملعلم الكارو لكل من 

  .اْملعّلم: علم
ضربة املعلم بألف ولو شلفا ]: من أمثاهلم [ 

  .شلف
  ]:من أغانيهم [ 

  هّزي هّزي هزي هزي حمرمتك
  الساعة ستة قومي ابعيت معلمتك

  يا معّلم! يا معّلم: غريها
  !عّلمين الكار يا معّلم

أطلقوه على املعمار الرئيس،  :م سلطانْمعلّۤ
يريدون أنه رمسي ترضى احملاكم حبكمه يف قضايا 

  .البناء وما إليه
  

  .قالله: انظر :م ٔقالَلهْمعلّۤ
  

املصدر : اُملَعلِّمّية: من العربية :ةاْملعْلميّۤ
  .انظرها .الصناعي من اسم فاعل عّلم

  .اْملَعْلمّيات: اُملَعلِّميات، وهم قالوا: واجلمع
حاجة تساِوي لنا ْمعلمّيات، : يقولون

  .االدعاء باملعرفة: يريدون
دي فرجينا ْمعلميَتك هٓون، : ويقولون

  .التساوي لنا ْمعلمّيات شايفني متلك كتري
  .معلملك مبعىن املعلمّية: ستمدت التركيةوا
  

من قرى حلب يف إدلب، من األرامية،  :هَمْعۤل
: رقـاملش املداخل، كما يرى األب أرملة يف: مَعۤال

  .١٩٤ ص ٣٨ س
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  .املريض: عربية :اَملعلول
 !زاد عليكي يا معلولة]: من كمام [ 
  .ك يف تالولةعراس أنۤف

ي، حتريف ِشماعلۤيش أو أو ماعلۤي :شَمْعلۤي
  .من الَبأس: أي) العربية(ماعليه شيء 

  .ماعليشي النوبة ماعليِشي]: من أغانيهم [ 
أو ماعليك، وتصرفات املخاطب  :كَمْعلۤي

  .والغائب، حتريف ماعليك من بأس وهكذا
اصطالح : من مفردات الثاقفني :إملْعمار

  .تركي مستمد لفظه من العربية مبعىن البّناء
و (معمار ومعمارجي : وقالت التركية

، )اللزوم هلا ألا كامنة يف صيغة معمار ))جي((
: رئيس البّنائني، وقالوا: معمارباشي: وقالوا

املنسوب إىل : صنعة البّناء، ومعماري: معمارلق
  .البّناء

  .وبيت معمارباشي يف حلب
  
  !معّلم معمارعّلم يا]: من أغانيهم [ 
  

  .معمك: انظر :ةۤكإملْعمۤا

  .كاتاملعمۤا: ومجعوها على
  

لقب القّديس يوحّنا بن زكريا  :اَملعمدان
حسب  -من أنسباء يسوع، عاش : وأليصابات

متقشفًا يف برية اليهودية، مث ظهر  -الرواية النصرانية 
يف الثالثني من عمره يعّمد الناس باملاء للتوبة ومبشرًا 

  .لكبقرب جميء املسيح، اجتّز رأسه هريودوتس امل
  .وهو حيىي عند اإلسالم

  .املنجد بضّم امليم ))املعمدان((وأشكل 
  .املعمودية: انظر. َمْعمٓدٓنا: والكلمة سريانية

: انظر كتاب األلفاظ السريانية يف املعاجم العربية للبطريرك مار أغناطيوس
  .١٢٠ ص

س معمعم، حتريف املتعمم أو تۤي :ٕدّب ْمَعْمَعم
ومحلوا الدب . كالتيس بذقنيلبس العمة وهو : أي

  .على التيس جبامع أما مضرب املثل يف احلقارة
دخل يف معمعة : يقولون :اَملْعَمعة

  .الفنت واحلروب: املعامع: االنتخابات، من العربية
  .املعمعات واملعامع: ومجعوها على

  .معمك واملعماكة: انظر :ةاَملْعَمۤك
  .ومجعوها على املعمكات

حديث ملكان يصنع فيه  اصطالح :اَملعَمل
  .صنف مما تعمله اآللة أو ال

  .املعاِمل، وهم أمالوا: واجلمع
معامل الغزل والنسيج، : من معامل حلب

  .معمل الزيت، معامل اإلمسنت، معمل البرية
  

  .انظرها .اسم املفعول من َعمَّم عندهم :اْملَعمَّم

من أمساء ذكور األكراد، حتريف  :َمْعمٓو
  ).العربية(حممود 

ماء : املعمودّية: ))شفاء الغليل((يف  :ةاَملعموديّۤ
  .تغسل به النصارى أوالدهم

أول أسرار الدين : املعمودّية: ))املنجد((ويف 
املسيحي وباب النصرانّية، وهي غسل الصّيب وغريه 

  .باملاء باسم اآلب واالبن وروح القدس
: ويلـللص ))ح ديوان أيب نواسشر((ويف 

الطهارة، ويراد ا : أنه معرب معمودينا، ومعناها((
ماء تقدس مبا يتلى عليه من اإلجنيل، مث تغسل به أول 

  .))احلامالت، وهو كاخلتان لغريهم
معموديتٓا، ويف : واملعمودية من السريانية

  .الكلدانية معموديَتا
كبري ويف مدخل احللوية جرن بيزنطي أسود 

  .منقوش داخل يف البناء ويبدو منه بعضه
من اعتقاد النصارى أن االغتسال ا يزيل 

  .املعمدان وعّمد: انظر .خطيئة آدم
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  .أطلقوها على األرض :اَملعمؤرة
: أطلقوها على ضرب من حلواهم :اَملعمول

مسيذ مبسوس بالسمن حيشى بالفتسق أو غريه، مث 
مث يذر على سطحه يوضع يف قالب، مث خيبز بالفرن، 

  .السّكر املسحوق
وكان يعمل يف عيدي اإلسالم فقط ويعمله 
الشرابايت يف سوق العطارين، ومنه انتقل إىل احللواين 

  .اليوم
  .ومثل ماتقدم الغريبة

  .م١٩٠٠ وكالمها عرفا قبل سنة
  :ومن معارضات الزيين

  أهًال مبعمول أتى من فرنه   
يف الصدر املعمول ) بالفرن(: كم به : ومنها

  حَكى) يف الصينية(: 
  نظم زهر يتلو جنمًا كوكبا     

  كم من املعمول قد مشنا َبريق: ومنها
  الح منه وهو ضمن العلِب      

من أمساء ذكورهم احلديثة استمدوها  :َمْعن
  .كل ماانتفعت به: من قدمي العربية
مدلوهلا، معىن : معىن الكلمة: عربية :اَملعَنى

  .مضمونه: الكالم
  .املعاِني: واجلمع

  .املعنوي واملعنوّية: والنسبة إليه
  .املعنوّيات: واجلمع
  .قّوى لو معنوياتو: ويقولون
كان الشاعر يستفيد من شعرو : ويقولون

  .ماديًا ومعنويًا
معنات قولك مارضيت، أو معىن : ويقولون

  .مظهرفيلحقوا التاء جوازًا لدى إضافتها إىل قولك، 
ومعناتا ومعنآتن،  معناتٓو: ولونــويق

فيلحقوا التاء وجوبًا يف ضمري الغائب لدى إضافتها 
معنايت أو : ائر فجوازيـإليه، أما يف سائر الضم

  اك،ـاَتك أو معنـانا، معنـمعناي، معناتنا أو معن

  .معناتكي أو معناكي، معناتكن أو معناكن
معىن ومعاِني ومبعناه : واستمدت التركية

  .ومعنوي
كالم مالو معىن وهالتصّرف مالو هال: يقولون

معىن، وهالشغلة اللي ساويتا إال معىن؟ ماال جنس 
  .املعىن

دربست الباب بال معىن، ]: چكام من مت[ 
دون أن حتمل كالمي على حممل جمانس : يريدون

  .فتؤول حسب مايوحي إليك اخليال
  .املعىن بقلب الشاعر]: من أمثاهلم [ 

خ عبد اهللا قال الشي :ةبكل معىن الكلۤم
ومن (( :٥ ص ))مناظرة لغوية أدبية((البستاين يف 
فالن رجل بكل معىن الكلمة، فذلك : أوهامهم قوهلم

فالن : تعبري ليس من العربية بشيء، فالعرب يقولون
على معىن كامل يف كل : رجل أّي رجل وأّيما رجل

هو الرجل كل الرجل، : وكذلك. صفات الرجولية
البليغ : وجّد العامل، يريدونوهو العامل كل العامل 
  .))الكامل يف كل الصفات

 :٥٩ صرملي ــوقال األب أنستاس الِك
فقول .. ليس يف لغتنا كالم يؤدي هذه الِفكر((

بكل معىن من : أي ))بكل معىن الكلمة((: القائل
الوصفية أو احلقيقية أو اازية أو املطلقة أو : (املعاين
التعبري الذي يذكره يرى يف  ، وهذا ال)املقيدة

 فذلك تعبري ليس من العربية يف: العرب، وأما قوله
شيء، فهذا الينفي استعماله، ألن العرب مل تنطق 

التركيب تركيب عريب ومنحاه ... جبميع التعابري
منحاهم، وإذا نطق به واحد منهم فهمه حال كل 

  .ناطق بكالمهم، فلم يبق إال اختاذه
  

 أن يذكر للقراء وكان حيسن بالشيخ البستاين
أن ماأورده من منع هذا االستعمال سبقه إليه غري 
واحد من خمّطئي كتاب العصر كالشرتوين مثًال ومن 

  .))أخذ إخذه
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: اسم املفعول من عّناه: من العربية :اْملعّنى
  .كّلفه مايشق عليه

أطلقوها على الَزَجل اللبناين الذي  :اْملعّنى
: َمعينتٓا: من السريانيةافية دون الوزن، قيعتمد على ال

  .األغنية
وذكره عيسى إسكندر املعلوف والدكتور 

  .أنيس فرحية
اسم مفعول من َعِني : وقال األب رفائيل خنلة

  .غّنى): السريانية(
  ]:من غنائهم [ 

  عالسمر والبيض غّنى              ويل اْملعّنىگامسعوا 
  

: الماَملعناة من الك: ))الرائد((يف  :َمعنات
  .املعىن: انظر .اهمعن

أجا إبين اليوم شايف حالو : يقولون :راْملعنۤت
وْمعنتر، أش َبك يابو، قال كسبنا يف املباراة، بنوها 

  .اسم فاعل من عنترة بن شداد البطل العريب
 .اسم املفعول من عنجك عندهم :اْملَعْنَجك

  .انظرها

هالشيشات املعّنقات : ونــيقول :اْملَعنّٔق
مّنن ألّنو معاملن يف أملانية خربت، من ماَبقى جيي 

طال، أو بنوا : اسم املفعول من عّنق: اُملعّنق: العربية
  .مبعىن طال عنقه على فّعل) العربية(من َعِنق 

  .ْمعّنقة متل أبو بريص]: من كمام [ 
  

رسن : من مفردات البدو :ليي السبۤيگاْملعن
  .ألصائل اخليل
ني، أطلقوه على من مفردات الثاقف :اَملْعَهد
  .املدرسة العليا

  .املعاِهد، وهم أمالوا: واجلمع
  

أو املاعٓوط، من مفردات اليهود مبعىن  :املعٓوط
  .النقود، من العربية ذا اللفظ واملعىن

  .املعوطات: ومجعوها على
أكتر الكلمات اليت يرددها اليهود : يقولون

  .ماعوط
الزم  رتاويگأنا ز! يامعّود: يقولون :اْملَعوَّد

ياأيها املعّود على املّربات، : تطّلع َعَلّي، يريدون
وأصله من تعابري البدو، مث استعمله الريف، مث 

  .استعملته األحياء املتطرفة يف حلب
  ]:من كمام [ 

  الضرس الوسطاين دّود          !شّد اخليط يا معّود
بيت الشعر ذو : من مفردات الدبو :اْملعٓؤشر

  .ةمدة العشرعاأل
الَعْون : اَملعونة: من العربية :ةاَملعوۤن

  .واملساعدة
  .اَملعونات: واجلمع

  .إن شفتا سخرة اعمال معونة]: من أمثاهلم [ 
  

هالصنف مالبضاعة معوور : يقولون :اَملْعوور
مصابة : وبقية األصناف ماهي معوورة، يريدون
 .أتلَفه: ببعض التَلف، اسم املفعول من عار الشيَء

  .العورية: انظر

دخلت  AVARIAاألصل إيطايل من 
االستعمال يف اللغة العربية منذ توسع التبادل 

  .التجاري مع البندقيني
من مفردات الثاقفني، مصب فضالت  :اَملْعي

  .جهاز اهلضم عند احليوان
  .األمعاء، ويغلب أن يستعملوا مجعه: واجلمع

املعي الدقيق واملعي : أخص أقسام املعي
  .انظرها .شربًا ٣٦ املصران الذي قد يبلغالغليظ أو 

  
: نصح الطبيب أحدهم]: من نوادرهم [ 

كول تْلت مابيسع مصرانك والتلت التاين للمي 
  .والتلت التالت خّليه للهوا

  ا وتالتني شرب أكل،ـأنا بترس الست: قال لو
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  .ع واال كيفٓوواملي تعّفس بعضا، أما النَفس إن طۤل
  .ْمِعي: واَملْعي يف العربية

  .ْمَعا: ْمعٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
وحيشون األمعاء كليهما بالرز واللحم 

  .انظرمها. ويطبخون منهما القبوات والسندوانات
وكان تشحن إىل أوروبا كميات كبرية من 
األمعاء حتشى بالقديد، واليوم اختذت أوروبا عوضًا 

  .عنها مادة النايلون
  .العيار يقاس به: اِملعيار :من العربية :إملْعيار

  .املعايري: ومجعوه على
ُمو كل ما أجا يف الصحف والكتب : يقولون

  .معيار الصدق
هو معيار، الكار ما]: من أمثاهلم [ : إملْعيار

  .املعايب: املعاِير: من العربية
  

  .انظر املعيوب .العيب: عربية: اَملعيب

  .املعاِيب، وهم أمالوا: واجلمع
  .املعائب: وال يقال

من مفردات الثاقفني، وضعت حديثًا  :اُملعيد
للمدرس اجلامعي الذي رتبته دون األستاذ، واُملعيد يف 

  .احلاِذق، ارب لألمور العامل ا: العربية
من قرى حلب يف إدلب، من  :رينْمعۤي

املوقظون، كما يرى األب : معريين: األرامية
  .٧٥ ص: حلب .شلحت

  
كل دكاكني السوق مبعٓيشن : يقولون :َمْعَيش

و تشكيلة بضايع رخيصة، بنوا من هاملخزن ألّنو عند
  .جعله يربح ويعيش بشرائه: عيشة فعل َمعَيش مبعىنملا

  .متعيش للمطاوعة: وبنوا منه
  

ماتعيش به من : اَملعيشة: من العربية :ةاَملعيۤش
  .مطعم ومشرب، ماتقوم به احلياة

  

  .ري نّص املعيشة أو تلتيناالتدب]: من أمثاهلم [ 
اسم الفاعل ): العربية(حتريف اُملِعيل  :لإملْعۤي

  .كثر عياُله: من أْعَيل فالن
 ص: ))حكاية أيب القاسم البغدادي((جاء يف 

  .))!يا صعود الِسعر عند اُملِعيل((: ١١٩
  

: عيِّن حرفه األتراكحتريف اُمل :ُمرّبع ُمعيَّن
األضالع األربعة، وزواياه الشكل اهلندسي املتساِوي 

متقابلتان، واثنتان منفرجتان  اثنتان منها حادتان
متقابلتان، وهو من مفردات الثاقفني واصطالح 

  .هندسي
هادا باشة حلب وهَي َمعيتٓو : يقولون :ةاَملِعيّۤ

يه، وضعت التركية َمِعّيت ملن هو موظف حتت حواۤل
  .إمرة احلاكم الكبري ميثل السلطان

  ).جعله موظفًا كبريًا( مبعيَتك خدين: يقولون
  .احلاشية، وسادت: وضع هلا جممع دار العلوم

  
  .عاب: انظر .املعيوب كاملعيب: عربية :املعيوب

بنو متيم ال يعّلون اسم املفعول الثالثي املعتل 
  .مديون ومبيوع: العني، فيقولون

. بعّيب إال املعيوبما]: أمثاهلم  من[ 
  .معيوباملا بنتفخ بكون  فالضر

  .من أصيب بالعني: عربية كاَملعني :املعيون
يعّلون اسم املفعول الثالثي املعتل بنو متيم ال

  .العني
اجلوكر املكشوف : ينكلپيقول العبو ال

  .معيون
  .بطن من البدو يسكن جرابلس :اَملغار

  
  .الكهف: اَملغارة: من العربية :اْملغارة
: قالوااَملغارات واَملغاِور، وهم : واجلمع
  .راْملغارات واَملغاۤي
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قال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات أقالمهم [ 
باهلمز، : مغائر: ويقولون يف مجع املغارة((: اليازجي
: كما يقال يف مجع مفازة. بالواو: مغاور: وصوابه

  .))مفاوز، ألن حرف املّد إذا كان أصًال ال يهمز
  .َتاَمَعر: َمَعرٓتا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .َمَعَرة: ويف العربية

 ّمتك متل املغارة: قال ال]: من تشبيهام [ 
  إميت حّطيت مونتك فّيا؟: قالت لو

  
ة القي َلك ت عشيّۤإذا ضّبۤب]: من أمثاهلم [ 

  .ْمغارة ْدفّية وان َضّببت الكر خود عصايتك ويافر
  

  .قرب ساحتبزة :ةحارة اَملغاْزۤل
 :٣٦٩ ص ٢ج  :رــقال الغّزي يف النه

واملغازلة حتريف املغازيل نسبة إىل الشيخ املغازيل ((
وكان يسكنها بعض موظفي ... ه ١٠٤٥ مات عام

: احلكومة العثمانية الصغار، لذا أطلقوا عليها
  .))ةالفرافرة الصغري: چوك فرافرة أيكو

  
باحث ترجم القرآن  :ز احلليبزكي مغاۤم

للتركية، وترجم تاريخ التمدن اإلسالمي لزيدان 
  .ه١٣٥١ وغريمها، مات سنة

  
ها، أهلها شيعة من قرى حلب مشالّي :ةاَملغاْوۤل

  .من املغول، ويلقبوم بضّريبة الفاس
اصطالح عسكري لكلمة : اَملغاوير

  .انظرها .قوماندوس

  .واملغاوير مفرده اُملغوار، وهم رّدوا
واملغاوير طائفة من اجلند املدرب على حرب 

  .الصاعقة والتخريب واألعمال اخلطرة
 .تقع بني الكّالسة وجسر احلج :رحارة اَملغاۤي

  .الكالسة: انظر

  

  .مسيت مبغاور بنيت فوقها
وهلجة حي املغاير تكاد تكون ذات طابع 

حمّماد يا حمّماد وّصلنا للَبَالد، : خاص، فيها مط اللفظ
  .ايتك قرتع طربوشاكنّفض صرم

ويزعم املغايريون أم من بقايا بين هالل 
  .نزلوا يف هذه البقعة لدى زحفهم على املغرب

ويشتغلون بصنع املكانس، وال مكنسة يف بلد 
  .تعدهلا متانة ومجاًال

كما يشتغلون بفتل حبال القّنب، وال حبال 
يف األرض تعدل حباهلم املتينة اللّماعة املختلفة الغلظ 

  .يبيعها خان احلبال بالكبرية وسوق احلبال بالصغرية
شة ك عۤيوۤل: ومن هلجتهم يقولون البنة هلم

ة حطي الكعكة بتّمك وروحي عالبلغة ــمبلوط
  .ديري دوالب فتل احلبالأ: َدْوِري، أي

ومن نوادر ماسلف أن ساءت العالقة بني 
العثمانيني واإلنكليز إثر احتالل هؤالء مالطة، هاهم 

ء شباب املغاير آتون من بعيد مزودين باألسلحة أوال
النارية اليت صدرا أوروبا حديثًا من تك وقرابينا، 

  ومن بعيد طق طق طق طق، أّشو خرب؟
  
  .مّنا نقابل قنصل اإلنكليز -

  .أذن القنصل لتالتة يدخلوا
بّلغ حكومتك أّنو أهل املغاير : دخلوا وقالوا

  .صاروا صّبة نار
الكّالسة تنابذ وتراشق وبينهم وبني أهل 

  .باملقاليع
طلعنا : وينسب إليهم الكّالسيون قوهلم

) التوت: يريدون(عبستان عبدو َجالل وأكلنا الدود 
  .متل صرم اجلحش!) خّيو(:كل دودة غّيٓو 

وينسبون إليهم أم يؤدمون خبزم بالكوسا 
  .األخضر يظنون أنه اخليار

  مّالسة أن أحدهـكما ينسب إليهم أهل الك
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حفر ليتخذ جّبًا، فبدا له جمرى الكهريز، فنادى أهل 
مي رايقة ! سالميا: ير فأتوا وذاقوا ماءه وقالوااملغا

  .متل الزالل بس جمقة شوي
كما ينسب إليهم أهل الكّالسة أّنو شافوا 

يقا، مٓعن من نص احلارة لِزاألحسن ينقلوا مادنة جۤا
ليش؟ متا يشوف املأّدن نسوانن، وجابوا حبال 

جّروا وجّروا وكمان، ! وربطّوا وياهللا ياشباب املغاير
ل ّحمن، وظنوا عم بتنّجر، واحلبل مالشد الشد ُطۤو

  .وّمتوا جبّروا حىت وصلوا للْمسيل ووقعوا فيه
وهؤالء املغايريون اليسكتون، بل ينسبون 

أن مجاعة من الكّالسيني : أشياء كثرية منها *إليهم
العجني، وملا أجوا اشتركوا يف أن يتغدوا اللحم ب

مجاعة ناقصو ولك يا: كلوه صاروا يقولوا لبعضنيا
ّنو، أّشو هالشي، أّشو شي، إي واهللا يف شي ناقص م

حدا عرفو، دي، حىت عدَّى واحد هالشي؟ ما
  .ناقصو حلمة: ماملعاِدي، ودّوقوه قرص، قال لن

ولنا مقال مسهب يف هذا املوضوع كنا 
  .انظرها .نشرناه يف جملة العمران عدد حلب

وعاء يذّوب فيه : اِملغراة: من العربية :ةۤيإملْغرۤا
  .النّجار الغراء على النار باملاء الغايل

  .املغرايات: ومجعوها على
بيعرف املا داق املغراية، ما]: مثاهلم من أ[ 

  ).اجلاهل حيسبها طعامًا طيبًا(: ّشي احلكاية 
اسم املفعول من : اُملغّبر: من العربية :ربّٔاْملغ

  .انظرها .غّبر

(: فالن مغّبر مّنك ]: ومن جمازام [ 
  ).زعالن

ض واجلحش ـاخليار األبي]: من أمثاهلم [ 
ألن (ّبر هدويل ال تقربن ـر والكردي اْملغـاألخض

  شـنب، وألن اجلحـض كالتـار األبيـطعم اخلي
___________________  

  .أي إىل الكالسيني _*

الزعالن : األخضر رّفاس، وألن الكردي املغّبر أي
  ).بّطاش

العريب : وضعت حديثًا، اُملغتِرب :بإملْغَتۤر
  .سكن أمريكا موقتًا جللب الرزق

  .املغتربني: ومجعوه على
ـَين ْزويّال، ڤأغلب احللبيني املغتربني يف 

 حنو الثالثني، ويف سنة ١٩٢٥ وكان عددهم سنة
  .بلغ عددهم العشرين ألف مغترب تقديرًا ١٩٦٨

  .وأغلب احلماصنة منهم يف الربازيل
  .وأغلب الشوام منهم يف األرجنتني

  
مكان غروب : اَملغرب: من العربية :باَملغۤر

الشمس، وأطلقها املصريون على إفريقية الشمالية من 
ليبية وتونس واجلزائر ومراكش، ألا تكون غرب 

  .مصر
: َمْعْربٓا، ويف الكلدانية: السريانية واَملغرب يف

  ).كالمها بالعني املهملة(َمْعْرَبا 
  ).بالعني املهملة: (َمْعَرب: ويف العربية

: اَملغِريب، وهم يقولون: والنسبة إىل اَملغِرب
  .املغريب: انظر .إملغَريب

  .اَملغاْربة: اَملغاِرَبة، وهم قالوا: واجلمع
  

املغرب، أدان  جيت لعندك: يقولون :بإملغۤر
  .وقت غروب الشمس: اَملغِرب: املغرب، من العربية

َمْعْرَبا : َمْعْربٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).كالمها بالعني املهملة(

  ).بالعني املهملة(َمْعَرب : ويف العربية
البشٓعل الضّو قبل املغرب ]: من اعتقادهم [ 

املغرب بتصري البكّب الزبالة بعد . بتجيه جيجة الفقر
  .عشا المواتو
فالن متل اجليج بنام ]: من كمام [ 

  .ماملغرب
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  ]:من أغانيهم [ 
  كمشوين بعد املغرب    ذنبـم  اينـم!  يا مجاعة

  واخبارك وصلت لعّنا    بتكدب: شيخ احلارة قال يل
  

قرب حارة الطبلة، مسيت  :ةحارة اْملغرْبليّۤ
بغربلة احلبوب، ألن احلارة فيها مدارات أكثر من 

  .كل احلارات
 .املنسوب إىل اَملغرب: حتريف اَملغِريب :إملْغَريب

  .انظرها

  .اَملغاْربة: ومجعوه على
  .املغربّية: واملؤنث
  .املغربّيات: واجلمع

  .فطوم املغربية: انظر

علي بن احلسني من أصحاب سيف  :اَملغِريب
  .ه٤٠٠ الدولة، مات سنة

  
  .انظرها .أطلقوها على الكسكسون :ةإملغَربيّۤ

  .وكثر اليوم طبخها بلحم الدجاج
  

اسم فتاة جزائرية كانت  :ةَفّطوم املغَربيّۤ
مضرب املثل يف اجلمال، وكانت صورها موزعة 

  .بكثرة يف حلب وغريها، واليزال منها
  .يافالن متل فّطوم املغربّيةفالن : يقولون
 :اولة اخلمسةـمن ألعاب الط :ةاملغَربيّۤ

  .احملبوسة والفرجنّية والكل ار والعثمانلية واملغربية
  

التسمع لو هادا مغرض، : يقولون :ضإملغۤر
أصاب : اسم الفاعل من أغراض: اُملغِرض: عربية

  .َغَرضه، وهم يستعملوا مبعىن الباحث عن غرضه
األداة اليت ُيغرف : اِملغَرفة: من العربية :ةإملغرۤف

  ...ا املاء، واملزراب يغرف به السّمان امللح والرز و
: اِملغَرفات واملغاِرف، وهم قالوا: واجلمع
  .فإملغَرفات واملغاۤر

البتحّطو يف الدست بطلع يف ]: من أمثاهلم [ 
وساد هذا املثل ـ على لفظ يدانيه ـ يف (اَملغَرفة 
ولبنان والعراق وفلسطني ومصر والسودان  سورية

واجلزائر والكويت وجند، وكان سائدًا يف األندلس 
  ).يف املائة الثامنة للهجرة

  .العني َمغْرفة الكالم]: من استعارام [ 
فتح كف متل املغرفة ]: من تشبيهام [ 

  .هات هات: وقال
  

  .املولع به: املغَرم بالشيء: من العربية :إملغٔرم
  .اُملغرمني، وهم رّدوا: واجلمع
  .اُملغرَمة، وهم أمالوا: واملؤنث
  .املغرمات: واجلمع
مغرم بالقصص، بالكتب، جبمع : يقولون

الطوابع، بالسماع، باللعب، بالدخان، بعلك 
  ....املستكة

طني أمحر ....: اُملغرة و: من العربية :إملغٔرة
  .يصبغ به

: واستمدا الربتغالية من العربية، فقالت
ALMAGRE.  

اُملطَمع بالباطل، املخدوع، : عربية :اَملغرور
االغترار، : فالن مغرور ومغرورالمنق: وهم يقولون

  .الُغرور: ومغرورلق
  

  .آلة الغزل: اَملغَزل واِملغَزل: عربية :اَملغَزل
  .اَملغاِزل، وهم أمالوا: واجلمع

َمْغْزال : ْزٓال، ويف الكلدانيةَمْغ: ويف السريانية
  ).كالمها بالعني املهملة(

  
  .انظرها .لغة هلم يف املخَزن :اَملْغَزن

  .اَملغاِزن: ومجعوه على
  .يج مغازه ومغازه: واألتراك يقولون
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أطلقوها على اجلرن تغسل عليه  :اَملْغَسلة
  .األيدي والوجه والراس

قالومها املغَسالت واملغاِسل، وهم : واجلمع
  .بإمالة الثاين

  .وهناك مغاسل للسيارات
أطلقتها الشام على الكنافة بنارين  :ةاَملغشوۤش

حشوها القيمق والفتسق املهرمش، وهم استمدوها 
منها من باب تسمية الشيء بصفة مضادة إلثارة 

  .النصرة لصفته احلقيقية
وجع وتعطيل يف األمعاء : عربية :اَملْغص
  .وأسفل البطن

  .اَملْغس: ا يف العربيةويدانيه
: معصٓا ومعسٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  ).وكالمها بالعني املهملة(َمعَصا ومعسا 
مكان الغطس إناء : عربية واِملغطس :اَملغطس
  .كبري يغطس فيه
  .املغاِطس، وهم أمالوا: واجلمع

  .اإلْبَزن: ووضع جممع مصر للمغطس اإلناء
  .اَملغطس كاِري]: من استعارام [ 

من أكالت الفطور يف محاة  :اَملغطوط
ومحص، يغطون اخلبز الساخن يف احلليب املسطوح 
أي املبّيت منذ املساء فيبين على سطحه قشدة باردة، 
هذه القشدة الباردة تعلق بالرغيف الساخن، مث يرش 

  .عليها السّكر، ومحص تصب عليها القطر
  :من معارضات الزيين

  غدت يف القطر حمطوطة          !وطةأيا رغفان مغط
  

  .من الفطنة له: اُملغّفل: من العربية :اْملغّفل
  .املغّفلني، وهم سّكنوا: واجلمع
  .اْملغّفلة: اُملغّفلة، وهم قالوا: واملؤنث
  .اُملغّفالت، وهم سّكنوا: واجلمع

  .الراعي اْملغّفأل حبّبو الديب]: من أمثاهلم [ 

أنا صاير هاأليام مغَلبة، : مريقول املقا :ةاَملغَلۤب
لطيف مالنحس إذا ركب إنسان، صاغوها اسم يا

  .وأرادوا ا حمط الغلب - انظرها  - مكان من غلب 
  .املغلبات: ومجعوها على

  
سوق الصابون ملا جبّين زبون : يقولون :َمْغلط
 ايتـدكاجني أجريو، برو وجبيب مطيبمدهن بغمز ال

قامية طويلة  بكون مرّتب لو -والسّر بيعرفو  -
عريضة بشتغل الولد بتركينا وبيعطيا ملعلمو، حبط لال 

شقد اشترى الزملة، : أسعارا وبفرجّيا لزبونو، شوف
حننه ماعّنا غش، وهّلق قّدامك جبي بدفع وما بكاسر، 
إلو ثقة مبحلنا وأنته بسعرو، مو َبس بكبس البّياع 

بنوا : بأسعار غالية لزبونو، فوقا مبغلطو يف احلساب
  .انظرها .على َمفَعل من غلط

  .متغلط للمطاوعة: وبنوا منه
  .وقد يكون سوق العيب مثل سوق الصابون

اسم املفعول من : اُملغّلف: من العربية :اْملغلَّف
  .انظرها .غّلف

  .املغّلفات: واجلمع
وحديثًا أطلقوا املغّلف على ظرف الرسائل، 

 املغلِّف، إال أن جياب أن: وكان حقهم أن يقولوا
  .املغلَّف اسم مكان الاسم مفعول

وأنكر بعضهم فعل غّلف وإن جاء مطاوعه 
  .تغّلف، وعليه أبدل املغّلف بالغالف

  .ذكر غّلف ))املنجد((على أن 
واستمّد بعضهم من الغرب أن يغّلف 

  .بضاعته املبيعة بورق مطبوع فيها إعالن حملّله
  

اسم املفعول من : اْملغَلق: من العربية :إملغَلق
  .ضّد فتحه، أما غلقه فلغة رديئة: أغلق الباَب
  .كالم مغَلق]: من استعارام [ 

  الچاي اَملغلي بأذي وما هو: يقولون :إملغلي
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: اسم املفعول من أغلى الِقدر: طّيب، من العربية
  . جعلها تغلي بقّوة احلرارة

وبغلي من عم بفور ]: من استعارام [ 
  .غضبو

س والشمرة يغليان، بلدوضعوها ل :إملغلي
ويقدم من حملوهلا املغلي كالشاي أكواب الضيافة 

  .ولد: انظر .مبناسبة الوالدة

  
  .مل يبينه: مغمغ الكالم: عربية :ٔمْغٔمغ

  .ْمتغمغ للمطاوعة :وبنوا منها
  .احكي بصراحة وال ْتمْغمغ: يقولون

: يقولون الختاف على إبن عمك :ةاْملٕغمّۤ
: شاطر وإبن وقتو ومابقع يف مغّمة، من العربية

  .أحزنه: اسم الفاعل املؤنث من أغمه األمُر: اُملِغّمة
  

  .انظرها .اسم املفعول من غمَّ: عربية :اَملغموم

أطلقوها على أكلة الربغل بسبانخ،  :ةاَملْغموۤم
اله، ع): العربية(صاغوها من غّم الشيُء الشيَء 

وهذه بعد طبخها يصب على سطحها الزيت املكوي 
  .وفيه مدقوق الكزبرة

  .انظرها .وتلقب بالبهبهانّية

اسم البادجنان : مغموَمه((: ))برهان قاطع((ويف 
  .))املقلي يف الفارسية

حلب بتحب اَملغَنى، بنوا من : يقولون :اَملغَنى
  .الغنا: انظر .الِغناء على مفَعل

  .املغاين: ومجعوه على
  ]:من أمثاهلم [ 

  لتزفين املغاين             فني أمي تراين
  ....اَملغَنى حياة الروح]: من أغانيهم [ 
  

أو املغنطيس، معدن فيه قوة  :اَملغناطيس
  دـأوكسيد احلدي: ًاـجتذب احلديد، ويسمى علمي

املغناطيسي، يكثر يف الصخور الربكانية، عن 
  .MAGHNÈTIS: اليونانية

باسم مغنيسية يف األناضول حيث ومسي 
يتحدث راع حيتذي حديدًا حتت النعل أن األرض 

  .جتذبه
جمنطيس، ومثلها يف الكلدانية : ويف السريانية

  ).افًاگوجيمهما يلفظ (
يخالديز، مغناطيس وِم: ويف التركية

اجلذب، : املغنطة، وِمقناطيسالنديرمق: وِمقناطيسلق
  .االجنذاب: ومقناطيسالمنق
: عن اإليطالية MANGANESE: رنسيةويف الف

MANGANESE.  
  .غنطةامل: مغنط، ومصدره: وبنوا منه فعل

وبنوا من مغنط، َتمغنط مطاوعًا له، وهم 
  .سّكنوا

  .٢٦٠ و ٢٢٩ ص ٦ س: انظر جملة الضاد

وضع حديثًا للذهول  :التنومي إملغناطيسي
النفسي خيضع فيه النائم إلرادة املنوِّم إن كان فيه 

  .قابلية
  .املغناطيس: انظر :َمْغٔنط

اسم دواء كان يباع يف سوق  :اَملغنيسة
  .MAGHNIC: العّطارين مهمته تليني الباطن، من اليونانية

عم مبغيب، وصارلو مدة : يقولون :َمغْيَيب
ممغيب متا يالحقو الشرطة، بنوه فعًال على َمفعل من 

  .انظرها .غاب

  .املغيبة: ومصدره عندهم
  .متغَيب للمطاوعة: وبنوا منه

  .عطاه كّف َمْغَيب]: من استعارام [ 
مكان غياب الشمس وزمان : عربية :بيِغاَمل

  .غياا
أّنو ماحبسنوا  كَمفاد كالَم: يقولون :َمفاد

حسنوا وطلعوا، حتريف ! بطلعوا عالقمر، سيدي
  .اسم املفعول من أفاد: اُملفاد
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ا آلة تفتح : اِملفتاح: من العربية :إملفتاح
  .قفال وغريهااأل

: اَملفاتيح، وهم يقولوا ويقولون: واجلمع
  .تيح أيضًااْملفۤا

  .َمفَتح: ويف العربية
وأكرب مفتاح يف العامل مفتاح باب مدينة نينوا 

  .طوله ثالثة أقدام ونصف
مفتاح باب سقاق، مفتاح : من أنواع املفاتيح

دّكان، مفتاح خزانة، مفتاح كاّصة، مفتاح السّيارة، 
  ...مفتاح املعّلبات

يربطون حول الرأس : ويف حالة الصداع
  .منديل ويشدونه مبفتاح

الصرب مفتاح الفرج ]: من حكمهم [ 
وسادت هذه احلكمة ف سورية ولبنان وفلسطني (

والعراق ومصر وجند، وذكره امليداين والثعاليب يف 
  ).))خاص اخلاص((

عندي صندوق للسّر ]: من استعارام [ 
  .مفاتيحوضاعت 

مفتاح السّر كلمة، ومفتاح ]: من أمثاهلم [ 
  .كل باب إلو مفتاح. البطن لقمة
  ]:من أهازيج الصغار [ 

  يامفتاح الَسَفرجه            خوجيت عرجا عرجا
من شان نعرف أش بّدا ]: من كتاب اللباد [ 

رٓتو خيط جتيب احلبلة منجيب مفتاح ومندّخل بدّوۤا
صار يدور بكون بّدو جيّيا ومنتركو يف اهلوا، إذا 

  .بنت، وإذا صار يرو وجيي بكون صيب
  

آلة تفتح ا احلنفّيات  :ليزيگاملفتاح اإلن
  .وغريها بضغط شديد
آلة : من اصطالح القندرجّية :مفتاح الَچّك

اء خياطة النعل، لتكون الطعنات بنسبة يفتح ا احلّذ
  .واحدة

  إشارة: الح موسيقيـاصط :مفتاح الصٓول

  .قاعدا على خط الصول يف سّلم املوسيقا توضع
  .أطلقوها على بكر األوالد :مفتاح القلوب

أطلقوها على املوظف يف  :املفتاحجي
السكك احلديدية يفتح قضبان احلديد جلهة، 

  .املقصجي: ويرادفه؛
  .حتريف الفاِخر :شي مفتَخر
اصطالح عثماين للموظف يتفقد  :اْملفّتش

  .أمرًا من أمور الدولة
  ).املفتشّية(: مفتِّش ومفتشلك : وقال األتراك

املفتش العام، ]: ومن تعبريام احلديثة [ 
مفتش الدولة، املفتش الصحي، املفتش العديل، مفتش 

  .ماركگاملعارف، مفتش ال
  

 !ضحكتو مفتعلة ياخّيو: ونـيقول :إملفتَعل
  .غري طبيعية وظاهرية: أنا ما حبب اللي مبثلو، يريدون

ضرب من طيور الكّشة منه األبيض  :لاْملفتَّ
  .وبدنب أزرق وبدنب أسود

  
، فىت: انظر. اسم الفاعل من أفىت: عربية :إملفيت

أفىت كان عليهم أن يقولوا الفايت فىت ال: وملا قالوا
  .لكنهم جاروا سيادة املفيت

 ومفتيلك ُمفيت: واستمدت التركية
  ).اإلفتاء(:

واستمدت الرومانية املفيت من التركية، 
  .MUFTIU: فقالت

  .١٧٥ ص: ))األجانب يف حلب((انظر كتاب 

  
موضع : املفحَمة: من العربية :ةاَملفحۤم

  .الفحم، موضع حتويل احلطب إىل فحم
اَملفحمات واَملفاِحم، وهم قالومها : واجلمع

  .بإمالة الثاين
اسم املكان من : ماُيفتخر به: عربية :اَملفخرة

  .انظرها .الفخر
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املفخرات واملفاِخر، وهم قالومها : واجلمع
  .بإمالة الثاين
: مالو مفّر من هاألمر، عربية: يقولون :اَملَفّر

  .انظرها .اسم املكان من فّر

  .مالو مفّر! وين بّدو يطري: يقولون
  

  .انظرها .اسم الفاعل من فرتن :ناْملَفْرۤت

  .البحر اليوم ْمفرتن: ولونيق
! هالزملة إميت ماشفتو مفرتن، خّيو: ويقولون

  .نص األلف مخسمّية
يرد ذكرها يف قصة امللك الظاهر  :اَملفَرد

ُسّلم التسلق يرمى يف اهلواء : بيربس فقط مبعىن
  .فينشب يف مكان عال مث يصعد به

الواحد، وهم : اُملفرد: من العربية :إملفَرد
  .عىن الوَتر أيضًايستعملوا مب

  .وحدو مبفردو خوَّف قافلة: يقولون
) العربية(يصوغوا من أفرد  :دإملفۤر

  .نقيض الَشفع: ر من األعدادتويستعملوا للَو
  

: وفيها مقامرم]: ومن ألعاب األوالد [ 
الل أو العجو وميد گيقبض أحدهم على كمية من ال

  .خيسرمفرد اال جموز، فريبح أو : يده قائًال
بعض البطرانني يدخل القهوة وبيده ورقة 

: مفرد َلّما جموز، يريد: سورية ويقول لصاحب له
  .رقم اآلحاد فيها، فإذا حزر رحبها وإال خسر مثلها

وبعضهم يتفق مع صاحب له يف أن 
السيارات اليت متر من أمامهما يف اجلادة هذا له املفرد 

  .وذاك الزوج ومن حزر ربح لرية
  

: مفرَزة: اصطالح عسكري عثماين :ةاَملفرۤز
  .جنديًا ٢٥ القطعة من اجلند التقل أفرادها عن الـ

  .املفرزات: ومجعوها على

اُملفرَزة،  ))املعجم العسكري((وأشكلها يف 
  .كأا من أفرز ال من فرز

، )العربية(بنوها من أفرط  :ينإملفرطۤا
  .انظرها .واستعملوها مبعىن الفاروطي

الطريق تتشعب منه طريق : عربية :اَملفَرق
  .أخرى

األسواق بتبيع باملفّرق : يقولون :اْملفرَّق
  .واخلانات بتبيع باجلملة

  .القّطاعي: واملفّرق يف مصر
باع : مصدر أخىت: اإلختاء: ويف العربية

  .متاعه ثوبًا ثوبًا
باعه ثوبًا : كسر متاعه: ويف العربية أيضًا

  .ثوبًا
  .املواد املتفّجرة أطلقوها على :اْملفرقعات

  .انظرها .اسم الفاعل عندهم من فّرك :كاملفرّۤ

  
لب : أطلقوها على الطبيخ التايل :ةاْملفرَّۤك

الكوسا أو لب القرع يقلى بالزيت مث يفقأ فيه 
  .البيض

صاغوها من فرم وأطلقوها على اآللة  :ةاَملفرۤم
  .اليت تفرم التنت

  .املفرمات: ومجعوها على
اسم الفاعل من : اُملفِسد: من العربية :دإملفۤس

ضد أصلح، وهم استعملوها مبعىن النّمام، : أفسد
  .ومن خيرب احلكومة عن املخالفات

  .الفاسودي واملفسداين: انظر

  
 .لغة هلم يف املفسد والفاسودي :ينإملفسدۤا

  .انظرمها

ملتقى ): العربية(حتريف اَملفِصل  :اَملفَصل
  .عظمني من اجلسد

  .املفاِصل، وهم أمالوا :واجلمع
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ل ل واقطاع اْملواۤصهّز احلاۤص]: من أمثاهلم [ 
تناول املسهل مث امتنع عن : يريدون(بتربا اَملفاصل 

  ...).الطعام 
تعّبت احلواصل وارختت ]: من استعارام [ 
  ).أكل فارختى(: املفاصل 

  
: أطلقوها على من يفّصل الثوب أي :لاْملفصّۤ

  .فّصل: انظر .طتهيقطع نسيجه بقصد خيا

أطلقوها على الصفحتني املعدنيتني  :ةۤلاْملفّص
تتداخالن وحيبكهما حمور تستعمل بني مصراع 

  .النافذة واجلدار
  .اْملفّصالت: ومجعوها على

انظرها  - ) العربية(بنوها من فضح  :ايناملفضۤح

  .واستعملوها مبعىن الفّضاح - 
قال لو خود قرش ]: من كمام [ 
  .خود مفضحاين ببالش: قال لووافضحين 
اسم الفاعل من : اُملفِطر: من العربية :رإملفۤط
  .أفطر: انظر .أكل أو شرب: أفطر الصائم

اسم الفاعل من : اُملفّطر: من العربية :راْملَفطّۤ
  .انظرها .فّطر

  .انظرها .اسم املفعول من فعل: عربية :املفعول
  .كل مفعول جائز]: من أمثاهلم [ 
  

احلّجي لبس عبايتو أو : يقولون :به اَملفعول
به  جيوز يف املفعول: أو لبسا لعبايتو لبس لعبايتو

  :عندهم ثالثة أمور
  .أن يتعّدى الفعل املتعدِّي عليه مباشرة -ً ١
: أن يتعّدى الفعل املتعدي عليه بالالم -ً ٢
  .الم التعدية
أن يتعّدى الفعل املتعّدي على ضمري  -ً ٣

  .ى على املفعول بهاملفعول به مث يتعد
  اللهم صّل وسلم وبارك: ول العربيةــوتق

على سيدنا حممد، فتسّلط أفعاًال متعددة على مفعول 
واحد، وحقه تسليط األول مث تسليط مابعده على 

  .ضمريه، وهم جارومها
عطيتو حّقو ، هناك أفعال مساعية : ويقولون

  .تتعّدى على املفعولني
 الفاعل من فّكر صاغوها مؤنث اسم :اُملفكِّرة

ووضعوها لشبه دفتر صغري يف صفحاته أيام  -انظرها  - 
األسبوع والتاريخ الشهري وحتتها فراغ تسجل فيه 
األعمال اليومية، كما يذّكر يف أعمال لأليام املقبلة، 
فكان األجدر أن تسمى املذّكرة، لكن املذّكرة 

  .انظرها .أطلقوها على اإلعالم الرمسي

  .املفّكرات: ومجعوها على
  

ابين مفكور بّدي أرو لعند : يقولون :اَملفكور
أنه حمسود : أم حسن تصّب للو رصاصة، يريدون

 -كما يرون  -ومصاب بالعني، بنوه من الفكر ألنه 
  .يوجهون فكر احلسد حنوه

مالو َمفلت وال لو َمَفر وال : يقولون :اَملفلت
. َمخلص من هالوقعة، صاغوه اسم مكان من فلت

  .اانظره

  .انظرها .اسم الفاعل عندهم من أفلس :ساملفۤل

املفلسني، واملفاليس، وحق : ومجعوه على
  .املفاليس أن يكون مجعًا ملفلوس، لكنه مل يستعملوه

  .مفلس ومفلسان: واستمدت التركية
: واستمدا الرومانية من التركية، فقالت

MOFLUS.  
  .لغة هلم يف املفلس :اَملفَلسان

  .انظرها وأفلس

  .حيبساناملفلسان ال]: من كمام  [
  

الربغل والرز املخبوصني : يقولون :اْملَفلَفل
مل يكمل ما: اْملفلفلني، يريدون باملفلفلشوي أطيب م

  .انظرها. نضجه، بنوه اسم مفعول من فلفل
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شعرو ْمفلفل، يريدون أنه : يقولون :اْملَفلَفل
  .أسود، بنوه من الفلفل

  .انظرها .املصاب بداء الفاجل: عربية :اَملفلوج

  .اَملفاليج ومجعا التصحيح: واجلمع
وضعها أمحد تيمور باشا لضابط  :اْملفوَّض

الشرطة مقابل كلمة قوميسري، وأقرها امع العلمي 
  .العريب

وضعت يف عهد االنتداب  :املفّوض السامي
  .HAUT COMMISSAIRE: على املسؤول األكرب املسمى

  .املفوضّية العليا: صناعي منهواملصدر ال
  

وضعت حديثًا لرتبة دون  :الوزير املفّوض
رتبة السفري يف السلك اخلارجي وفوق رتبة القائم 

  .باألعمال
  .انظرها .اسم الفاعل من أفاد: عربية :اُملفيد

  .وبه مسوا ذكورهم
  .ُمفيدة، وبه مسوا إناثهم: ومؤنثه

  
هالزغري نازل مّق يف بّز أّمو، : يقولون :مّق
  .مّصه شديدًا: مقمق الولد ثدي أمه: من العربية
  
يلجي، إميت گفالن أر]: من استعارام [ 
  .چة يف ّمتو وعم مبّقماشفتو القم

مّص : مكَّ فالن العظَم: ويدانيها يف العربية
  .مافيه من اُملّخ

يف ضرع أّمه امتّك الفصيُل ما: كما يدانيها
  .استقصاء باملّص: ومتككه

  .ومسّيت مكُة مكَة لقلة مائها: قيل
ّچ ُمقاحبة أو وّج حطو و: يقولون :اُملقاحبة

  .شامته): العربية(مصدر قاحبه : مقبحة
هاملبلغ مقابل أتعاَبك، : يقولون :لاْملقاۤب

  .لقاء: واستعملوها مبعىن - انظرها  - صاغوها من قابله 
  .واستمدا التركية

  .اَملقابيل أو اَملَقبيل: علىومجعوها 
  .لَمَقبي: ويف العربية

  .وّقف مقابيل الدمشان وحدو: يقولون
  .املال مقابيل الروح: ويقولون
ِوي راح سۤا: عربية، يقولون :اْملقاَرضة

  .انظرها ).العربية(مصدر قارض : مقارضة

  .اُملقارضات: واجلمع
  .املقاطعة: وقد يرادفها

مصدر قاطعه : ُملقاطعةا: من العربية :اْملقاطعة
  :يلياستعملوها كما ،انظرها، )العربية(

االمتناع : بيْنا وبني عدونا مقاطعة: حنو -ً ١
  .عن االتصاالت

: كل مقاطعات األناضول غنية: حنو -ً ٢
  .القسم من البالد
  .انظرها .مصدر قاقى الديك عندهم :اْملقاقاة

  
: من مفردات الثاقفني، اَملقال واملقالة :اَملقال

، وهم يستعملوا يف مايتلى على قال: انظرالَقْول، 
الناس أو ينشر يف وسائل النشر من جرائد أو جمالت 

  .أو إذاعات أو حماضرات
  .املقاالت: واجلمع

وساد هذا (لكل مقام مقال ]: من أمثاهلم [ 
لسطني على لفظ يدانيه يف سورية ولبنان وف -املثل 

والعراق ومصر وجند، وذكره امليداين واملّربد يف 
  ).الكامل واملستقصى

  
  :من العربية على النحو التايل :اَملقام

  .مرتلته: فالن مقامو رفيع: حنو -ً ١
  .مقامك عّنا حمفوظ: يقولون

يف مدخل الباب الرابع مالقلعة : يقولون -ً ٢
  .أو ويل يبن قرب: استعملها األتراك مبعىن: مقام اخلضر

نغمة األدانات معظما رصد، : يقولون -ً ٣
  .وضعها األتراك للنغم
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  .باب املقام: انظر :باب املَقام
جنويب باب ]: من أحياء حلب [  :اَملقامات

  .املقام
 :٢٩٧ ص ٢ج : رـــقال الغّزي يف النه

مسيت مقامات لكثرة ما اشتملت عليه من الُترب 
  ).املقامات هذهمث يصف (واملدافن ومقامات الصاحلني 
  .الصاحلني: انظر :مقامات الصاْلحني

  
اُملقامرة : والْقمار، من العربية :اْملقامرة

  .انظرها .مصدرا قامره: والِقمار

  .املقال: انظر :لةاملقۤا

  
اصطالح أديب عريب على القطعة  :ةاَملقاۤم

  .األدبية النثرية الفنية
  .املقامات: واجلمع

اهلمذاين ومقامات  واشتهر منها مقامات
  .احلريري

 - مصدر قاوله: اُملقاوَلة: من العربية :ةاْملقاوۤل

وأطلقتها التركية على التعهد الرمسي بتنفيذ  - انظرها 
  .عمل

مقاولة يف كاتب ]: من تعبريام احلديثة [ 
عدل بالتنازل عن ملكية، مقاولة إجيار واستيجار، 

  ...مقاولة شركة
  .املقاوالت: ومجعوها على

  .انظرها. لغة يف املقاحبة: اَملقحبة
  

  .انظرها .اسم مكان من قربه: عربية :اَملقٔبٔرة

املقربات واملقابر، وهم قالومها بإمالة : واجلمع
  .الثاين

واستمدت الربتغالية املقربة من العربية، 
  .ALMOCAVAR: وقالت

عّنا سكاكني مقابضا من : يقولون :اَملقٔبض
  .انظرها .عاج، اسم املكان من قبض

وباملناسبة بتعرف أكرب جمموعة عاجية أثرية 
  .حيويها متحف حلب

چاي مقبض، حتريف ال: يقولون :بضإملۤق
  .انظرها .من قبض اسم الفاعل): العربية(القاِبض 

  
أطلقوها على املرأة اليت كانت تداوي  :اْملَقبعة

القرعان قدميًا بوضع قبع على الرأس بعد أن تشرطه 
باملوسى مث تفركه بالليمون مث تطلبه مبرهم، وأخريًا 

  .تقّبعه ويظل القبع مدة طويلة، مث تقلعه
أول ماجاءت أقراص ]: من أغانيهم اهلزلية [ 

  :الفونوكراف
  وعكرتين بباب القاعة          ةـقّباع   يتـقّباع

  ساعة مساعة  صارت           وملا جابت الليمون
  بتشبه لصحن الفّتوش           وشـقّباعيت ملا بته

  اعةـتفركها يل بصن           أخيت عّيوش ابعتوا 
  

قبقبت إيد اخلّسالة : يقولون :اْملٔقْبٔقب
مالصفية، وّمتت مقبقبة زمان، بنوها اسم فاعل من 

  .انظرها .قبقب

اسم الفاعل من : اُملقبل: من العربية :املقبل
  .انظرها .أقبل

  .ةاملقبۤل: اُملقبَلة، وهم قالوا: ومؤنثه
  .مقبل علينا يف الليل زول: يقولون
  .يف األيام املقبلة منشوف بعضنا: ويقولون
جيت تطالبين بدينتك يف هالسنة : ويقولون

  .األيام مقبلةالعاطلة، بّدا ذوق، استّنى حىت تكون 
  

املقّبل إيد أبوه وأّمو وشيخو، : يقولون :لاْملقبّۤ
واملقّبل املصحف وفرافيط اخلبز إلو ثواب كبري عند 

  .انظرها .اسم الفاعل من قّبله: من املقّبل: أهللا

  
قّبلو حيط هّوه حكم وهداك : يقولون :لاْملقبّۤ

  .اسم الفاعل من قّبله: لاُملقبِّ: حكم، من العربية
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يؤكل أو يضاف أطلقوها على ما :َقّبالتاْمل
  .ألكل مايثري شهوة الطعام

  .اْملَقبلة: والواحدة
السلطات، املخلالت،  :بعض املقّبالت

  .املايونيز، احملّمرة
  .اهلاضوم: وضع هلا الشيخ أمحد رضا

  
  .أبغضه: مقته: عربية :َمَقت

  .املمقوت: والصفة منه
  .امنقت للمطاوعة: وبنوا منه

  
مزرعة ): العربية(حتريف اَملقثَأة : ةۤيإملْقتۤا

  .القّثاء
  .املقتايات: اَملقثآت، وهم قالوا: واجلمع
مقتضى األمر أّنو ترو : يقولون: إملقتَضى

اسم . اُملقتَضى: وتصاحلن لبيت امحاك، من العربية
  .انظرها .املفعول من اقتضى

  .مقتَضى ومقتضيات: واستمد األتراك
مايعرف به قْدر : اِملقدار: من العربية :إملقدار

  .الشيء من معدود وموزون وممسوح ومكيول
  .املقادير: واجلمع

  .مجع مقدار على مقادير: ١٤٤ ص ١٣ انظر جملة امع العلمي العريب س

  
املابيعرف مقدار الناس : يقولون :إملقدار

: اِملقدار: الناس مابتعرف لو مقدارو، من العربية
القدرة، مبلغ الشيء، وهم استعملوها مبعىن املقام 

  .االجتماعي
 .الست مو بسوارا مبقدارا]: من أمثاهلم [ 
البطلع من . ني عباب دارنا كّبر مقدارناگعدَّى الزن

  .دارو بقّل مقدارو
عطوين َمسِتي وإزاري ]:  من كمام[ 

  .الناس ماعرفت مقداري
  بالذال –اِملقذاف : ربيةــمن الع :فإملقدۤا

خشبة تضرب يف املاء فتدفع املركب إىل  -املعجمة 
  .األمام

  .املقاديف: يف، وهم قالواذاَملقا: واجلمع
  .اِملجذاف: يدانيها يف العربية

َجدوَفا : َجدوفٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  ).افًاگتلفظ جيمهما (

  
اسم املفعول من : اُملقّدر: من العربية :اْملقدَّر

  .انظرها .قّدر

ليش عم  -ماشا اهللا  -اهللا يقدرك : يقولون
  .يقّويك: بتقّتر على عيالك
يف مخسطعش شعبان أهللا املقّدر : ويقولون

احلاكم، : رو، رزقوبقّدر على كل إنسان عم
  .القاضي

اْملقدر كائن الينمحي ]: من حكمهم [ 
وهو من حكم جند أيضًا، وأورده ابن هذيل يف عني (

  ).األدب والسياسة
  

على قد مقدرتك مّشي : يقولون :اَملْقٔدرة
:  -مثلثه الدال  -املقدرة : أمورك، من العربية

  .رةدالق
اسم املفعول : اُملقدَّس: من العربية :اْملقدَّس

  .انظرها .من قّدس

  .واستمدا التركية
النصارى على العهد  هأطلق :الكتاب اُملقدَّس
  .القدمي والعهد اجلديد

حممد بن حيىي، مسع يف حلب، مات  :اَملقِدسي
  .ه٧٥٩سنة 

) العربية(بنوا على ٕمفٓعل من الَقَدم  :إملقٓدم
  .الِرجل، وأطلقوها على أرجل الذبائح: مبعىن

  .اَملقادم: ومجعوها على
ويأكلون مسلوقها مع الثوم واخلل، أو مع 

  .الثوم واللنب ومقلي السمن، ويتخذها الرّواس
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معزوم أنته عندي على  -]: من تندرهم [ 
  ).الدجاج ال مقادم له(مقادم جيج 
  :معارضات الزيين ومن
  مع املقاِدم مجلة واقِل الرءوَس

  باملسن طبَق املقتضى املرغوب   
أطلقوها على : من اصطالح احلّمام :إملقٓدم

  .املنشفة الظاهرية تشمل ماحتتها من املنشفتني
  .اَملقادم: ومجعوها على

اصطالح عسكري حديث ملن رتبته  :اُملقدَّم
  .أعلى من الرئيس ودون العقيد

  
جرى العرف أن يدفع العريس  :احلّق اْملقدَّم

للعروس املهر املقّدم، ويسمونه احلق املقّدم، وعادة 
جتّهز به البيت، كما هلا حّق مؤّخر تأخذه لدى 
الطالق وتطالب به كدين لدى موته عدا عن حصتها 

  .اإلرثية
اسم ): العربية(اُملقدَِّمة : من العربية :ةاْملقْدۤم

  .انظرها .قّدم الفاعل املؤنث من

  :يليويستعملوا كما
اخلميس ألّنو : كانوا يسّموا اجليش: حنو -ً ١

املقّدمة واملؤّخرة وامليمنة وامليسرة : مخسة أقسام
  .الطائفة اليت تتقدمه: والقلب

مقّدمة اين خلدون كتاب قّيم يف  -ً ٢
  .مايكتب أوًال: االجتماع

فالن مقدود ماهلّم وما : يقولون :اَملقدود
أنه هزيل حنيف اجلسم، بنوها من : سّطح، يريدونب

  .اللحم القديد
  .كل مقدود مكيود]: من أمثاهلم [ 
  

األمر الذي قدره اهللا على : عربية :اَملقدور
  .عباده

اهللا بلٓطف باملقدور، اهللا ]: من دعائهم [ 
  .يهّون املقدور

فقري، مايف مقدورو يعّلم : يقولون :اَملقدور
  .اوالدو، جماز مبعىن القدرة واملستطاع

مالو مقّر، مابتعرف لو مقّر، : يقولون :اَملَقّر
  .املوضع الثابت: عربية

نتو عم بنّضف سجرية جنۤا: يقولون :ضإملقرۤا
باملقراض، أطلقوها على مقّص البستاين يقّلم به 

  .أغصان الشجر
األداة اليت تقّلم ا  وأطلقوها أيضًا على

  .القّراضة: األظافر، ومسوها أيضًا
  .املقاريض: ومجعوها على
: مأخوذة عن العربية MIGRAD: ويف األرمنية

  .مجيع أنواع آالت القص
  

هادا مقرش ومكرش، بنوا : يقولون :شإملقۤر
النقود، واستعملوها مبعىن : املقرش من القروش

  .املثِري
السوط، وهم : اِملقرعة :من العربية: اَملٔقرعة

يستعملوا من املنديل الكبري يفلتونه ويضربون به يف 
  .ألعام

  .اَملقاِرع، وهم أمالوا: واجلمع
  .َمقَرَعا: مقرعٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  
عليه لسان متل مقرعة ]: من تشبيهام [ 
  ).يزعمون أن الرافضي خيبئ فيها حجرًا(: الرافضي 
  

): العربية(بنوا الفعل من الِقْرف  :فإملقۤر
الُقروف، : املخاط اليابس على األنف، واجلمع

القرفة، واستعملوه ملا يثري الكره يف املعدة : والواحدة
  .قرف والقرفان: انظر .وغريها جمازًا

  
أطلقوها على الوعاء الصغري ذي  :فةاَملقۤر

الغطاء الذي فيه ثقوب، جيعل يف الوعاء مدقوق 
  وق علىـائه هذا املدقـويذر من ثقوب غط القرفة
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كرابيج وحنوها، بنوها السحلب واملامونية وناطف ال
  .انظرها .من القرفة

  .املقرفات: ومجعوها على
  .انظرها .لغة لنصارى حلب يف احملرمة :ةاَملقرۤم

ن حلب ۤدمعظم موۤا: يقولون :اْملقرٔنص
تنتهي قبل مداس سطحها بتزاويق : مقرنصة، يريدون

معمارية ذات التواءات منها احملّدب ومنها املقّعر، 
وتتدرج صعدًا حىت حافة مداس سطحها، من 

عمل على هيئة السّلم، : سقف مقرنس: العربية
شبه األنف يتقدم من اجلبل، : والُقرناس والِقرناس

  .أنف اجلبل: والِعناس
م ١١ وبدأ العرب باختاذ املقرنصات يف القرن

 القباب ويف تيجان األعمدة اختذوها يف املآذن ويف
  .والسقوف اخلشبية

  .املقرنصات: ومجعوها على
ومقرنصات تيجان األعمدة العربية كما يف 
جامع إبراهيم يف القلعة هي غري املقرنصات البيزنتية 

  .كما يف احللوّية
  

قّدور عطاك عمرو، كّنا يف : يقولون :ةإملْقريّۤ
اسم املفعول من قرأ : املقرّية، صاغوها مؤنث اَملقرّي

: واستعملوها جمازًا يف مكان قراءا أي) العربية(
  .قراءة حصة يف القرآن على روح امليت

مدة املقرية ثالثة أيام يقرأ فيها املشايخ ليًال 
 ايتها، بعد صالة العشاء على أن ُيختم القرآن يف

ويف اليوم الثالث يأيت املشايخ قبيل الغروب، فإن بقي 
شيء قرءوه، مث يتعشون، وتفرق فيه ثياب امليت على 

  .الفقراء
  .املقرّيات: ومجعوها على

مركز : CENTRALEوضعت لكلمة  :اَملقَسم
  .توزيع خطوط التلفون يف مؤسسة

وقد يكون للمؤسسة عنده مقاسم تسهيًال 
  .لالتصاالت

  .اَملقاِسم، وهم أمالوا: ومجعوها على
أطلقوها اسم مكان من قشر  :اَملقشٔرة

  .السمسم
وهم . املقشرات واملقاِشر: ومجعوها على

  .قالومها بإمالة الثاين
اسم اآللة من : ةّشاِملق: من العربية :ةاْملقشّۤ

  .أطلقوها على املكنسة ،انظرها، ّشق
  .اِملقّشات، وهم سّكنوا: واجلمع
  .))التاج((زبيدي اِملقشة يف ذكر ال

  
اسم اآللة من : اِملقّص: من العربية :اْملقّص

، وهم أطلقوها على اِملقراض ذي انظرهاقّص، 
  .اجلملني

  .اِملقّصات، وهم سّكنوا: واجلمع
مقّص اخلّياطني، مقّص : ومن أنواع املقّصات

  .اإلسكاف يعّلقه يف حزامه، مقّص احلّالقني
مقاص ومكاص، : وقالتواستمدته التركية 

  .مقاصدار: وّمست من يفّصل الثياب
: واستمدته القرواطية من التركية، فقالت

MAKAZE.  
عليه لسان متل ْمقّص ]: من تشبيهام [ 

احلّالق بضحك عاألصلع بطقطقة  لمت. فاالسكۤا
  .املقّص

إذا انترك املقّص مفتوح ]: من كتاب اللباد [ 
  .البيت شرور بصري يف

من استنبول حللب جابوين ]: ازهم من ألغ[ 
  ).املقّص(: وملقداري عاحلرير مّشوين 

مفتتح خط سري  :ةة احلديديّْۤمقّص السكّۤ
  .القطار إىل اجتاه مغاير

ومسوا املوظف املوكل إليه حتريك هذا 
  .املقصجي أو املفتاحجي: املقص

  .اْملقصجّية: ومجعوا املقصجي
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مشلح مقّصب وعباية : يقولون :اْملقصّٔب
الشريط املعدين الذهيب أو : مقّصبة، بنوها من القصب

الفّضي أو النحاسي يربم على الدوالب مع خيط 
  .القصب: انظر .احلرير مث ينسج

أطلقوها على املقصورة تتخذ يف  :ةاَملقٔصۤب
القهاوي الصيفية واخلّمارات ودور الغناء من 

  .القصب، وفيها ُيجلس
املقصبات واملقاصب، وهم : ا علىومجعوه

  .قالومها بإمالة الثاين
أش مقصدٓو عم مبّسح لو : يقولون :اَملْقٔصد

جوختو، أنا بعرف مقدصو، بّدو حيّوش لو شغلة، من 
اسم املكان من قَصد، وهم : اَملقِصد: العربية

  .استعملوها مبعىن الَقْصد
  .املقاِصد، وهم أمالوا: واجلمع

  
ضمائر جيوز َمقْصدي ولدى تصرفها مع ال

وَمْقَصدي وَمْقٕصدنا وَمقَصدنا وَمْقْصَدك وَمقَصدك، 
ك، وَمقٕصدٓكن وَمقَصَدكن، ك وَمقَصۤدومقْصۤد

وَمقْصدو وَمقَصدو، وَمقْصدا وَمقَصدا، ومقْصدن 
  .وَمقَصدن

أو (التسمع لٓو، كٓو هادا مقْصدٓو : يقولون
  .يدمَرك أو يدهوَرك) مقَصدو

نتيجة : ساَوى إّال الْبريدومااَملقَصد : لونويقو
  .األمر

وضعها الشيخ إبراهيم اليازجي من : اَملْقٔصف
أقام يف أكل وشرب وهلو ): العربية(قصف يقُصف 

  .لى مكان ذلكع
  .املقاِصف، وهم أمالوا: واجلمع

  
: ني، اِملقصلةــمن مفردات الثاقف :ةاَملقَصۤل

آلة لإلعدام استعملت يف الثورة الفرنسية، سكني 
  ة،ـعه ويرتل الرأس يف سلـوي على الرأس فتقط

اَملقِصلة ألا من : ولدى صوغها اسم مكان يقال
  .قَصل َيقِصل

الت، وحقها اِملقصالت اَملقص: ومجعوها على
اَملقاِصل، وهم : أو اَملقِصالت، كما مجعوها على

  .أمالوا
صاغوها اسم للفاعل من  :صاْملَقْصۤم

  .انظرها .قصمص
حجرة يف الدار اليدخلها : ربيةع :اَملقصورة

مقام السلطان : له، ومقصورة املساجد إال من هي
  .فيها أو من ينوب عنه

وأول من اختذ له مقصورة يف اجلامع هو 
  .معاوية

وحديثًا وضع امع العلمي العريب املقصورة 
  .لّلوج يف دور الغناء ويف السينما

  .املقصورات واملقاصري: ومجع املقصورة
من مفردات الثاقفني، حني كانوا  :اْملٔقّط

يربون قلم القصب األسود الدقيق اإلستانبويل كانوا 
يقّطون رأسه على صفحة مسّطحة من العظم مراعني 
فيها أن تكون القّطة مائلة وأن تكون رفيعة لكتابة 
النسخي والرقعة، وأغلظ لكتابة الٕثٓلث، أما األغلظ 

دنا، وتقّط لكتابة اللوحات فيتخذوا من قصب بال
  .أيضًا على املقّط العظمي

  .اِملقّطات، وهم سّكنوا: واجلمع
: من مفردات الثاقفني، من العربية :اَملقٔطع

 .اسم مكان من قطع: اسم اآللة، واَملقطع: اِملقطع
  .انظرها

  :واستعملوا اَملقطع يف مايلي
منو كان حبسن بعّدي من باب : يقولون -ً ١

بالليل والنهار بشلحوه، الفرج، هنيك كان مقطع 
  .مكمن قّطاع الطريق: يريدون

يقطعون حجر البناء من : ولونـويق -ً ٢
  رهاـا بالبارود مث حيّجـمقاطعها أوًال بنسف أرضه

  



١٧٦ 
 

  .مقلع احلجر: احلّجارون حسب املطلوب، يريدون
 ١١٢ ص ١ج  ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 

قنصل فرنسة يف : قال لويس إسكندر دي لورانسز
باحلجر  ةبيوا عامر((: ١٨٠٨ ـ ١٨٠٢ حلب

مشايل املدينة : الصلب، واحلجر يؤخذ من املقاطع
  .))ومن املغر والكهوف يف حّي اجلدْيدة

ك اّلد الكتاب بعدما حبۤب: ويقولون -ً ٣
جهاز : بقطعو باملقطع من ْتَلت اطرافو، يريدون

  .القطع
مقطع دّبورة احلجار راس : ويقولون -ً ٤

  .طرف النهاية: رفيع ـ وراس تاين غليظ، يريدون
مقطع قويق لبساتني حلب : ويقولون - ً ٥

  .املعرب: القبلية كان من جسر احلج، يريدون
مقطعني تالتة من  اقرا يل: ويقولون -ً ٦

اجلزء اليسري، : مواضيعك اللي بتكتبا، يريدون
  .اجلملة

 .اسم املفعول من قطع: عربية :اَملقطوع
  .انظرها

أطلقوها على البيع والشراء  :السعر املقطوع
 .كما هو الشأن غالبًا يف البالد املتمدنة -دون سوم 
  .PRIX FIXE: وهي مقابل

مسعنا لعزيز مقطوعتو : يقولون :اَملقطوعة
عالكمنجة، ومسعنا لسليمان مقطوعتو الشعرية، إي 

لراس، استعملوا املقطوعة هادا شي إمسو فّن برفع ا
  .مبعىن القطعة

  .املقطوعات: واجلمع
أطلقوها على مكان القعود وعلى  :اَملقَعد

  .أداته جمازًا
  .املقاِعد، وهم أمالوا: واجلمع
  .هاملعهد فيه مقاعد ّجمانّية: ويقولون

الدَشك، الكراويت، : من أنواع املقاعد
ي القيس، الَكَنبة، القلطق، الكرسي القّش الواط

والعايل، وكرسي اخليزران، والبَنك، والكرسي 

الدّوار، والكرسي البحري، والرولة، وشيز موريز، 
وكرسي بالنسوار، وكرسي السفرة، وكرسي 
احلّالق، وكرسي حكيم السنان، وكرسي العمليات، 
وكان كرسي الداية، ومقاعد دور اللهو واحلدائق 
العامة، ومقاعد سائقي وسائل الركب ومقاعد 

  ...رّكاب فيها، ومقاعد اجلوجحانات والقّالبات وال
أنا بعتقد كل متمسك مببدأ ]: من لوحام [ 

لوج سّلم الوجود،  إلو روحي هّوه صويف ومقعدو يف
صوفية ابن الفارض غري صوفية : وكل صوفّية شكل

الشيخ حميي الدين وغري صوفية احلالج وغري صوفية 
  .الغزايل

ن صويف، ال، وماتظن أّنو بس املسلم بكو
  ....بكون نصراين ويهودي وجموسي وهندي و

ومّنن أبو العالء أكرب صويف ولو محل 
عالصوفّية ومحل على املتصوفني، أما هو أّشو اللي 

ولو على جو  -دفعو أن يصوم الدهر وميّجد رّبو 
ويف  ))الفصول والغايات((يف كتابو  -اخلاص 

، بتظن ))وناأليك والغص((ويف  ))استغفر واستغفري((
  أّنو عم خبطب ود العامة وبتمّلق لن؟

بيعرفوا وجهة نظري يف الصوفية لكن املا
وبالقوه شذ عن تعليمات اإلسالم وبظنوا الصوفية 

  .خاصة م بكّفروه
ليش يف حدا صرب متل : وأنا كمان صويف

ماصربت أنا، اضطهدوا حممد وصرب وحث عالصرب، 
الو، وقبلو سخروا بأرسطو وسخر معن على ح

  :وبعدن صاحبنا أبو العالء قال
  وقد نبحوين فما هجتهم

  كما نبح الكلب ضوء القمر     
يم قد ـوصحيب هدول كّلن ماحتملوا الض

ّدوا ـم وبتمـامل ولئيـلتو، ضيم مرّكز وشـحتم
قطعتين : ولـسي بقـإيد عاملية، وأنا بيين وبني نف

  :رافـدري، من قبة اإلشـمنك وخبأتين يف ص
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التجّلي أطل على حرمة اجلمال وأسوق من طور 
  .بإسعاد احلبيب هذه الدنيا يف هدوء

مسكني هاملريض : ونــيقول :ةاَملعَقۤد
حيث يقعد : مالقعود القعود دّملت مقعدتو، يريدون

  .جسمه
  .املقعدات: ومجعوها على

العميق، من : اُملقّعر: من العربية :اْملقّعر
  .خالف اُملحّدب: اخلطوط

  .قّعرات، وهم سّكنوااُمل: واجلمع
  .واستمدا التركية

  
أطلقوها على احلاجبني ليس  :اجب ْمَقّفلةْحۤو

  .بينهما فرجة بل شعر هذا احلاجب يتصل ياآلخر
  

شقد ماقلت : هالولد مقل: يقولون :إملْقل
مصدر : اَملقل: ٕبزورك ومابساِوي، من العربية: للو
نظرة العناد : نظر إليه، وهم استعملوها مبعىن: مقله

والسخرية واالستكبار، أطلقوا املصدر وأرادوا اسم 
  .املاِقل: ازًا أيالفاعل جم

مقلو كبري، وهنا أرادوا نظره الاسم : يقولون
  .الفاعل

: أطلقوه على مّح البيض أي :يضالۤبمقل 
  .أصفره

  .املقول واْملقولة: ومجعوه على
  

  .خالف اُملكِثر: املقّل: من العربية :اْملقّل
اسم املفعول من : اُملَقّلى: من العربية :اْملقلَّى

قّلى الطبيخ بالزيت أو بالشريج أو بالسمن النبايت أو 
  .قليقّلى وقال وامل: انظر .احليواين أو بالزبدة

  
السلق يسلق ]: من طبيخهم [  :السلق اْملقلَّى

مث يعصر ماؤه مث يقّلى بالزيت غالبًا معه صحيح 
  .مقشور الثوم

آلة من حبل : اِملقالع: من العربية :عإملقۤال
ذي شقتني يتوسطهما كّف املرمى العريض فيه 

  .توضع احلجارة لترمى إىل البعيد
  .ليعاْملقۤا: اَملقاليع، وهم قالوا: واجلمع

  .اِملرمجة، واِملحذفة، والقّذافة: ويرادفه بالعربية
واستعملت املقالع يف حروا أكثر األمم 

من عربانيني وكنعانيني وإيرانيني ويونانيني : القدمية
 ورومانيني، وما زالت أوروبا تستعمله حىت القرن

  .م١٤
وال يزال من سالح الرشق عند كثري من أمم 

  .آسية وإفريقية
مث اليزال سالح الرشق بني أحياء حلب 

  .املتطرفة حىت اليوم، ومثلته أنا يف حداثيت
  

نبذة من ذكريايت عن بالد ((جاء يف كتاب 
وإذا كانت ضّرابة املقاليع بني حي ((: ))ألف ليلة وليلة

وحي ومّر أجنيب احترموه بالكّف حىت يغيب، مث 
  .))انصّبوا

: ويف الكلدانيةَمقٓلعٓا، : واملقالع يف السريانية
  .َمقلَعا

  .عۤلۤق: ويف العربية
  
هالعرس متل مقالع أبو ]: من تشبيهام [ 

بيس يف العرس من : يريدونه(قّدور ال طّقة وال وّنة 
  ...).طبل وزمر وصياح ودبك ورقص وأهللا يساور

  
أنا هالشغلة حاّطة ]: من استعارام [ 

  ).م السألقيها وال أبايل أصابت أ: يريدون(باملقالع 
  

اِملقَلى : ية، من العربيةأو املقۤال :يإملقۤال
  .وعاء يقلى فيه الطعام: واِملقالة

  .املقاليات: اَملقايل، وهم يقولون: واجلمع
  ور مابعّبواــميت َعصف]: من كمام [ 
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ال ٕقدٔرك ٕبغِلي وال مقاليَتك بتقِلي وأنا . مقالي
  .عّديت عليك من قّلة عقِلي

شي كّلو ّمت وعقب أسود ]: من ألغازهم [ 
  ).مالقالي(ودنب وعينو يف دنبو 

أكتر احلواش القدمية عليها : يقولون :اَملقَلب
 .غوه من قلب على الدار يف هلجتهممقلب، صا

  .انظرها

  .املقالب: ومجعوه على
  

َبرّية شرقي حلب على طريق الباب  :اَملقَلب
  .اختذا البلدية َمكّب زبالة حلب ومقلبها

ساوى لو مقلب، أو ساوى : يقولون :اَملقَلب
  .قلب الدصافة إىل عداوة: عليه مقلب، يريدون

  
هيئته : يريدون]: من سبام [  :يلعن َمقَلبو

املقلوبة، أي اليت صارت حبالة غري حالتها الطبيعية، 
  .انظرها .بنوها اسم مكان من قّل

قماش ْمَقّلم وصاية ْمقّلمة، : يقولون :اْملَقلَّم
نسجها بغزل ملون، بنوها  دروب يف ذات :يريدون

  .لشبهها به - انظرها  - اسم املفعول من قّلم 
  

وعاء كانت : اِملقلمة: من العربية :ةاَملقَلۤم
توضع فيه أقالم الكتابة فيجيب مستطيل هلا ويف 

  .رأسها دواة تسّد، كنا نغرزها يف زّنارنا
اَملقلمات واملقاِلم، وهم قالومها : عواجلم

  .بإمالة الثاين
  .PLUMIERوضع املقلمة جممع مصر لكلمة 

أنته كبدي ومقلة عيين، من : يقولون :ةإملقۤل
  .شحمة العني: اُملقلة: العربية

  .اُملقالت واُملَقل، وهم رّدومها: واجلمع
  

  . انظرها. اسم املفعول من قلب :املقلوب
  .وسحنتو مقلوبة ّچو مقلوبو :قولون

ركب عالدّبة باملقلوب، وملا : ويقولون
  .جبرصوا واحد بركبوه عاملقلوب

نسفو أبوه مقلوبة، : يقولون :ةاَملقلوۤب
  .لطمه بقفا كّفه: يريدون

  .عطاه مقلوبة: يقولون
  

يفرشون : من تفنن الشام يف طعامها :ةاَملقلوۤب
 قعر الصحن اخلايل بالصنوبر واللوز، مث يصبون فوقه
حنو الرز واملّرتالت، مث يقبلون هذا الصحن إىل صحن 
الطعام فتبدو القلوبات على سطحه، مسي لقلب 

  .الصحن على الصحن
اسم املفعول من : اَملقلّي: من العربية :إملقِلي

  .انظرها .قلى

  .املقلّيات واَملقاِلي: ومجعوه على
  .بياكل حماشي ومقاِلي: يقولون

املقلي والبيض السمك : من أنواع مقاليهم
واللفت والباجنان والكوسا والقرع الشتوي والقرنبيط 
والكّبة املقلّية واجليج املقلي واللحم املقلي والظوظ 

  .املقلي
وسكب يل زميل الزيتون املكسر املقلي 

  .بالزيت وما استسغته
  

آلة حديدية : من اصطالح النّجارين :إملقماط
أن يطلى  يشّد ا النجار اخلشب على اخلشب بعد

  .مشدمها بالغراء الذائب
: أما ماتشّد اخلشبتني بالرباغي فسموها

  .انظرها .مةگاملن

  .املقماطات واَملقاميط: ومجعوا املقماط على
  

خبز ْمقّمر، بنوا اسم املفعول : يقولون :اْملٔقمّٔر
  .انظرها .من قّمر عندهم

بنوها اسم مفعول من قّمط الوليد  :اْملٔقمّٔط
  .بالقماط
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الكبري والزغري : قشطوا كّلن ورحلوا: يقولون
  .واملقّمط بالسرير
يقّمع البيض : من أكالت الشام :اْملقّمعة

  .املسلوق باللحم املدقوق مث يقلى بالسمن
  

  .انظرها .بنوها اسم الفاعل من قّمل :لاْملقمّۤ

  .اْملقْملني: اُملقّملني، وهم قالوا: واجلمع
  .ةاْملقْمۤل: قالوااُملقّملة، وهم : واملؤنث
  .اْملقمالت: اُملقّمالت، وهم قالوا: واجلمع

  
الزغري عم مبقمق بز أّمو : يقولون :ٔمٔقمق

 .ْشوي واملّصاصة ْشوي، بنوا على فعفع من مّق
  .انظرها

  .متقمق مطاوعًا له: وبنوا
  

ق، من اجلبس إذا طّول مبقۤم: يقولون :ٔمٔقمق
  .الن واسترخى: مقمق الشيء: العربية

: لبنان الشمايل يسمي البندورة الناضجةو
  .ولو أا تؤكل - املقمق 

اسم آلة : اِملقنب: وضعت حديثًا :إملقَنب
للوعاء الذي يضع فيه الصياد صيده، بنوه من القّنب، 

  .ولعل املقّنب خري
  

  .انظرها .بنوه اسم مفعول من قنرب :اْملٔقٔنرب

  .انظرها .بنوه اسم مفعول من قنبز :اْملٔقنَبز

  
هالرّجال أهللا عاطيه ومقّنت : يقولون :تاْملقنّۤ

ت من قّنت اسم مفعول على حالو، بنوا املقنَّت واملقنّۤ
  .انظرها .واسم فاعل

  
املأذنة، ]: من مفردات لغة القجم [  :ةاْملقْنَدۤل

  .بنوها من القنديل
  .انظرها .بنوه اسم املفعول من قّنع: اْملَقّنع

   .انظرها .بنوه اسم املفعول من قّنن :اْملَقّنن

  .ُمقّنن: واستمدت التركية
  

اسم مكان من : بنوا على َمفَعل :اَملْقهى
  .انظرها .القهوة المن فعل قها

  .اَملقاهي: ومجعوه على
وِلَم هذا؟ أليس أن نسميها القهوة مبعىن دار 

  القهوة أيسر وألطف؟
وجملة امع العلمي العريب تستفيت يف هذه 

  .٣٥٧ ص ٣ انظر س .التسمية

وضعها امع العلمي العريب لكلمة  :اْملَقؤّى
CARTON.  

كان على امع أن حيترم حق غريه : نقول
إنه وافق العثمانيني : فال يدعي أنه وضعها بل يقول

  .-كما يف املعاجم التركية  -يف وضع مقوَّى هلا 
  

من اسم اآللة : اِملقورة: من العربية :اَملْقَؤرة
  .قطعه من وسطه خرقًا شديدًا: قار الشيَء

واآلن خيرط اخلّراط اجلزر، أما غريه فباملقورة 
  .لصنع طبيخ احملشي

  .اَملقورات: ومجعوها على
فالن إميت ماشفتو مقّوق : يقولون :قاْملقوّۤ

ماَعندو البترّن، بنوا الفعل على فّعل من ر قويق مث 
هذا اسم فاعله عندهم، هذا ألنه ينقطع ماؤه صيفًا، 

  .وقدميًا كان يقل
  .اْملقوقني: ومجعوه على

  .اْملقوقة: واملؤنث
  .اْملقوقات: ومجعوه على

 ماكان: سبحان البغّير: ولونــيق :اْملٓقوَلب
ربوش وحاربوا ـربوش وصار الطـط يف
س أرباب السعادة، ـربوش، وبعدا صار لبـالط

ولب ـولب، وصارت شّرابة املقـوبعدا تكوسم وتق
  اربوه، وبعداـل يف األناقة، وبعدا حـمضرب املث
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بنوا املقوَلب اسم املفعول  ،الطربوش: انظرقل كتري، 
  .انظرها. عندهم من قولب

  .اْملقوَلبة: ومجعوه على
املقدار من : اِملقياس: من العربية: إملقياس

  .املساحات وغريها
  .اَملقاييس: واجلمع

طّبق الشيء على : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .مقياس واسع أو ضّيق

مبّك، كّني ما! ْويل عليه: يقولون :َمّك
اليرى، اليستعملوا إال يف معرض التهكم، : يريدون

قلعها، : مّق اهللا عينهمل جند هلا أصًال، ولعلها من 
 استعملوها مبعىن نظر مث مبعىن مدعو عليه أن يقلع اهللا

  .عينه
  .امنّك للمطاوعة: وبنوا منها

  
من يبادلك : كاِتباُمل: من العربية: تباُملكۤا

  .كاتب: انظر .الكتابة

  .اْملكاْتبني: اُملكاِتبني، وهم قالوا: واجلمع
  .ةاْملكاتۤب: اُملكاِتبة، وهم قالوا: واملؤنث
  .اْملكاْتبات: اُملكاِتبات، وهم قالوا: واجلمع

  
  .مكر: انظر .الكثري املكر: عربية :اَملّكار

  
اسم الفاعل : اُملكاِري: من العربية :اِرياْملۤك

  .آجره إياها: من كاراه الداّبَة
رين اْملكۤا: اُملكارين، وهم قالوا: واجلمع

  .اْملكارّية: وزادوا
  .الصناعات الشاميةانظر قاموس 

احليوانات : ِمكاَره مبعىن: واستمدت التركية
  .تكرى، ومسوا من يكريها َمكارجيي وَمكاره جي

  .ALMOCREVE: واستمدا الربتغالية، فقالت
  .MOUCRE: واستمدا الفرنسية، فقالت

ُموْكٓريٓا، ويف : واُملكاري يف السريانية
  .ُموْكَرَيا: الكلدانية

  .هّيه ليلة يا ْمكاِري ]:من أمثاهلم [ 
مصدر كافأه، : اُملكافأة: من العربية :اْملكافاة
  .انظرها .كافاه: وعلى التسهيل

  .اهللا يقّدرنا على مكافاَتك: يقولون
  

بطن من قبيلة البّنا تقيم يف الباب  :اَملكاْلحة
  .ومنبج

 .مصدر كامله: اُملكاَلمة: من العربية :ةاُملكاَلۤم
  .انظرها

  .مدة للمكاملةويف احلبس 
  .ُمكامله: واستمدت التركية

  .اْملكاَلمات: اُملكاملات، وهم يقولون: واجلمع
  

  .موضع كون الشيء: عربية :اَملكان
: األماِكن، واألأمِكَنة، وهم قالوا: واجلمع

  .األماكن واألْمْكنة
: واستمدت التركية والفارسية واألوردية

  .َمكان وأماكن وأمكنة
جابوا فالن : قوهلمواستمدوا من الغرب 

  .مكان فالن، وفالن أخد مكان فالن
بياكل : متل دكر النجل]: من كمام [ 

  .أش ماكان وبضّيق املكان
ماشا اهللا كان : أن قوهلم]: ومن اعتقادهم [ 

أو كتابتها تدرأ العني، وعليه ترى لوحات منها هنا 
  .ويف تركية، وقد تكتب باخلرز األزرق وتباع

  
  .املرتلة: املكاَنة: ن العربيةم :ةاَملكاۤن

  .اَملكانات: واجلمع
  .مكانت: واستمدت التركية

  .انظرها .مجعوا ا املطواي :اَملكاِوي
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: اَملّكي: يقولون يف النسبة إىل مكة :اويإملكّۤ
على غري القياس كأم لفظوا : على قياس واَملّكاوي

  .امسها َمّكا
  .نوع من محام الكّشة :اويإملكّۤ
  

أطلقوه على املكان الذي تطرح فيه  :اْملكّب
  .البلدية أوساخ البلد شرقّيها

وضعوها على اجلهاز يف آالت : اِملكَبح
الركوب خيفف سرعتها أو يوقفها، يقابله يف 

  .FRIN: الفرنسية
  .املكاِبح، وهم أمالوا: واجلمع

  
لقب سخرية يطلقه أهايل القرى  :ر لفٓتواْملَكبّۤ

  .ى أهايل حّيان ألن لّفام كبريةحول قرية حّيان عل
وضعوا اُملكبِّرة على اجلهاز الذي  :اْملَكْبرة

  .يكّبر الصوت أو اجلهاز الذي يكّبر املنظر
  .اْملكْبرات: اُملكبِّرات، وهم قالوا: واجلمع
اسم اآللة اليت ): العربية(من اِملكبس  :اَملْكَبس
  :تكبس، منها

  .مكبس الصوف -ً ١
  .مكبس الورق -ً ٢
  .مكبس كتابة الكوبيا -ً ٣
  .مكبس عصر الزيتون وغريه -ً ٤
  

  .انظرها .اسم املفعول من كّبس :اْملَكّبس

  .خالف الطاقي: الفّل اْملكّبس: من أزهارهم
  .فالن ْمتّقن وْمكّبس: يقولون
فالن إميت ماشفتو : يقولون :اْملَكبَسن

على أهبة الغضب، : بتشوفو ْمَكبَسن، يريدون
كالچفت فيه كبسونة حبركة بسيطة تتقد وتضرم 

  .الكبسونة: انظر. البارود

احلاج  كماشا اهللا عّم: يقولون: اْملَكّبش
أنه موفور : خريو ْمكّبش وضحكتو رطل، يريدون

  .غنمالقوة والرعاية، بنوها من الكبش يف قطيع ال
مايلّف عليه : اِملكّب: من العربية :ةاْملكبّۤ

  .الغزل أو اخليوط
  .اْملكّبات: ومجعوها على

  
  .املوت مكّبة من دهب]: من حكمهم [ 
  

أطلقوها على الطبق ذي اجلدران  :اْملَكبَّة
العالية يتخذ من عيدان احلور يكب على الطبيخ 

  .واملأكوالت ليقيها من احلشرات وغريها
  . بالطبع دالت دولته بعد اختراع الّرباد

  .سليالت املكّبات: انظر

يتراهن : من اصطالح احلماماتية :ةاْملكبّۤ
أصحاب عدة كّشات من حارات خمتلفة متقاربة 

جيلب كل واحد معه عشرة طيور مثًال إىل  نعلى أ
مكان وسطي بني هذه احلارات، وهنا تفلت كل 

اءها القذائف هذه الطيور وقت الغروب وتطلق ور
لتعلو يف اجلو، وبعدها تسري كل كّشة إىل مهبطها، 
وكل من جلبت كّشته طريًا فهو له مع ربح الرهن 

  .اْملكّبة: املتفق عليه، وهذه العملية مسوها
اسم املفعول من كبس املخلل  :اَملْكبوس

  .كبس واملخلل: انظر .عندهم

اسم املكان من كتب، : عربية :اَملكَتب
املكاِتب، وهم أمالوا، هلا االستعماالت : واجلمع
  :التالية

كانت يف العهد العثماين تستعمل مبعىن  -ً ١
  .املدرسة

  .١٦٠ ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لطلس مكتب احلموي

مكتب احملامي ومكتب : يقولون -ً ٢
  استقبالحمل : دونـاملهندس ومكتب السياحة، يري
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  .أقرها جممع مصر، وسادت. ذوي العالقة
مكاتب املوظفني كّال جتددت : يقولون -ً ٣

طاوالت : وصار عليها اسم املوظف، يريدون
  .الكتابة

نسبة : اصطالح عثماين للطالب :اَملكتبلي
  .للمكتب األوىل

  .املكتبلّية: ومجعوها على
: من اصطالح احلاماميّتة :ري اْملَكتَّفالۤط

جناحيه لون مغاير لسائر لونه، منه : ماعلى كتفيه أي
  .املكّتف األمحر واألزرق واألسود واألصفر

  .الْطيور املكّتفة: ومجعوها على
  

دار الكتب جتمع : اَملكتَبة: من العربية :ةاَملكتۤب
فيها وحتفظ ملن أراد مطالعتها، واملكتبة أيضًا مكان 

  .بيعها
  .اَملكتبات، وقد يقولون املكاِتب: عواجلم

 ،األمحدية: وأشهر مكتبات حلب اإلسالمية
والرضائية، والتكية املولوية، وهذه كلها مع غريها 
مجعتها األوقاف يف األشرفية وأقامت عليها من 

  .حيفظها ويقدمها للمطالعني عامة
  

وللطائفة املارونية مكتبة فيها بعض 
ضّن على غري املارونيني املخطوطات السريانية، وقد ت

باالستفادة منها ذهابًا من القائم على أمرها أا ملك 
  .املارونيني وخلدمتهم فحسب

  .١٤١ و ١١٥ عدد حلب ص: انظر جملة العمران
  .٢٩٩ ص ١٥ س: وجملة امع العلمي العريب

: ٢٢٠ ص ١٨ وس ٤٣٣ و ٣٨٢ ص ١٧ س: وجملة الضاد
  .مكتبات احللبيني يف أوروبا

  .واملوسوعة امليسرة
  .وكتاب حمافظة حلب

 ١٤٩ ص ٤١ س: اء يف املقتطفــوج
زار حلب بركهره الرحالة، وكتب إىل : مؤّداهما

: اللجنة اليت أوفدته لشراء خمطوطات من حلب
  .أرسلت إليكم صندوقًا كبريًا من املخطوطات

تاريخ األدب ((وقال كراتشكوڤسكي يف 
زار  ١٧ يف القرن: ما خمتصره ٦٢١ص: ))اجلغرايف

حلب احلاج خليفة التركي، وأدهشه مارأى يف 
دكاكني وّراقيها، وقبل زيارته هذه بأعوام كان عاش 

مؤسسا  GOLIUSو POCOCKE: يف حلب املستشرقان
يف أوروبا، ويتبني من جمموعة ) االستشراق(

خمطوطات األخري املوجودة يف ليدن أن األهّم منها 
  .أتى به من حلب

مث إن من املالحظ أن أفضل خمطوطات 
ROUSSEAU  اليت تزين معهد الدراسات الشرقية

ألكادميية العلوم السوفيتية جلب من حلب، بل كان 
أا  HAMMERعهد  ينظر إىل حلب يف إستنبول على

ن من دراسة العربية، ويصدق كأنسب مركز للتم
هذا على الفارسية أيضًا، فليس غريبًا أن يدهش 

  .غناها يف املخطوطات احلاج خليفة
وكان للوّراقة حّي خاص نعهده، : نقول

  .الوّراقة: انظر .هدمته البلدية يرتزقون من الوراقة

 الشيخ أمحد، من مدرسي حلب، له :املكتيب
 ه١٣٤٢ رسالة يف خط اإلمالء عندنا، مات س

وقربه يف املقربة اليت جبانب قسطل علي بك على 
  .اجلادة الشمالية

  .وبيت املكتيب يف حلب
اسم املفعول من كتب، : عربية :اَملكتوب

اصبور على : املقّدر: ، وهم استعملوه أيضًا مبعىنانظرها
 الةواستمدته التركية وأطلقته على الرس. مكتوبك

، مبعىن العنوان، مكتوب أوسيت: اخلطية، كما قالت
وهم تأثروا بالتركية واستعملوا املكتوب مبعىن 

دّورنا من حارة حلارة حىت شفنا : الرسالة، يقولون
  .من يقرا لنا هاملكتوب

وأقر امع العلمي العريب استعمال املكتوب 
  .يف الرسالة

  .املكاتيب: واجلمع
  .نص املشاهدةاملكتوب ]: من أمثاهلم [ 
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: واستمدت األوردية املثل العريب هذا بلفظه
  .املكتوب نصف املالقاة

 .املكتوب ببّين من عنوانو]: ومن أمثاهلم [ 
  .مّنو مهروباملكتوب ما
  ]:من أغانيهم [ 

  وال مكتوب ماجا مّنو         سبع مكاتيب بعّت للو
كانت وظيفة سكرتري الوايل  :اَملكتوبچي

مكتويب : كتوبچي، واليوم يقولونامل: يسمى صاحبها
  .الوالية

  .املكتوبچّية: وجيمعوا على
وأقدم مكتوبچي عرفناه صديقنا أسعد أفندي 

  .العنتايب
كنا : الثاقفني، يقولون من مفردات :َمَكث

م األمرييكاين عالبيت وجيي على دّبة يكجنيب احل
ووراه زملتو، جيي بقدمّية وما ميكث عند املريض إال 

هللا لعند غريو وغريو اأو دقيقتني ويركب ويادقيقة 
: ويقص دهب، لكن ماكان يف متلو، من العربية

: لبث، وهم قالوا يف مضارعه: َمَكث ميكث باملكان
  .مبكث

ثبت : َمَكد باملكان: ويداين مكث يف العربية
  .وأقام

اسم املفعول : اُملكّحل: من العربية :اْملَكحَّل
  .انظرها .من كّحل

اْملكّحل : الطاولة يلقبون الدوشيشويف لعبة 
  .الدوشيش: انظر .تنّدرًا

اسم اآللة من : اُملكُحلة: من العربية :ةإملٕكْحۤل
  .َكَحل، جيعل فيها ذرور الكحل

: اُملْكُحالت واَملكاِحل، وهم قالوا: واجلمع
  .إملٕكْحالت، واْملكاحل

  
القرعا مبشطني والعورا ]: من كمام [ 
  .مبكحلتني
  عم بسأل عن السلتجي اللي كان: ولونـيق

: ت عضامٓو صّفارات، يريدونيف حارتنا، أٓوُهْو صاۤر
خنرت وبلي كل حلمها، فإذا أرادوا التعبري عن قدم 

وصارت صّفاراتو : العهد أكثر أردفوها بقوهلم
  .امتألت بدقيق العظم: ْمكاحل، يريدون

  
أطلقوها : من اصطالح الزّراعني :ةإملٕكْحۤل

على جانيب قلب النورج، أخذًا من الكاحل عندهم 
  .عرق يف الذراع ُيفَصد): العربية(حتريف األكحل 

  .املكحالت واْملكاحل: ومجعوها على
  

أطلقوه على ضرب من زهر  :ةزهر إملكْحۤل
  .البيوت التزييين

  .املكْحالت: ومجعوه على
لقوه على دوس، أطگأو امل :اَملكدوس

مايكدس أي جيعل فوق بعضه يف الزيت من مسلوق 
ومعصور الباجنان األسود والتاديف واألرضي شوكي 
والكماية، مث يؤكل غالبًا قبل أن حيمض، لذا 

  .قطرميزه صغري
  .وحلب استمدت املكدوس من الشام عن لبنان

  
مكر به : َمَكر فيه، عربية: يقولون :َمكر

  .خدعه: َمْكرًا
  .املاِكر، وهم أمالوا: والصفة منه

  .املاِكرين، وهم سّكنوا: واجلمع
  .املاِكرة، وهم سّكنوا: واملؤنث
  .املاِكرات، وهم سّكنوا: واجلمع

  .انظرها .اَملّكار: ومبالغة اسم الفاعل هذا

  .امنكر فيه للمطاوعة: وبنوا منه
  .للنسواناحليلة للرجال واَملكر ]: من أمثاهلم [ 
  

حالة الفقر مكْربة، بنوا من : يقولون :بإملكۤر
شّق عليه على أفعله، ومل ): العربية(كربه األمُر 

  .يسمع، وأنكر الشيخ إبراهيم اليازجي أكربه
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أو املْكره جي، أطلقته التركية على  :إملكَرجي
  .املستأجر، وهم جاروهم

  .اْملكَرجّية أو املْكره جّية: ومجعوه على
بدار واملكَرجي  املّالك]: من كمام [ 

  .مبّيه
. املفعول من كرَسَح عندهم اسم :اْملَكرَسح

  .انظرها

أو امليكروسكوب، من اللغة  :إملْكٕرسكٓوب
آلة : MICRO SCOPE: العلمية العاملية، عن اليونانية

  .تكبِّر األجسام الدقيقة
  .املكرسكوبات: ومجعوه على

اِملجَهر، : وضع له الشيخ إبراهيم احلوراين
  .انظرها .وبعضهم وضع اُملجِهر

  .٨٣ ص ٧س: انظر املقتطف

  
فالن أش عبالو ْمَكّرش، : يقولون :شاْملَكرّۤ

امتأل كرشه : بنوها اسم الفاعل من كّرش الغنم
  .بالعلف

  .اْملَكرشني: ومجعه عندهم
  .اْملَكرشة: ومؤنثه عندهم

  .اْملَكرشات: ومجعه
  

جارنا مكروب على : يقولون :اَملكُروب
اسم املفعول : طارت معو ربع ثروتو: تفليسة عميلو

  .انظرها .من َكَرب

أو امليكروب، من اللغة العلمية  :اَملكرٓوب
دقيق : مبعىن MIKROVION: العاملية، عن اليونانية

األشياء، وضعها العلم على دقيق الكائنات احلية 
  .يةالترى بالعني اردة ألنه وحيد اخلل

: الَذّرة، ومل تسد، مث وضعوا هلا: وضعوا هلا
  .اجلرثوم واجلرثومة وسادتا

  .املكروبات: ومجعوا املكروب على
  بةـًا على ضريــعت حديثـوض :اَملْكس

مٓرك، الضريبة املفروضة على البضائع عند دخوهلا گال
  .البالد

  .اُملكوس، وهم سّكنوا: واجلمع
  .بذات املعىن MAKSويف األرمنية 

  .ماُيكَسب: عربية :اَملكَسب
  .اَملكاِسب، وهم أمالوا: واجلمع

 :ولدى إضافته إىل الضمري يصّرف كما يلي
ك، مكاْسِبي، مكاسبنا، مكاْسَبك، مكاْسۤب

  .مكاسْبكن، مكاْسبو، مكاْسبا، مكاْسنب
  .املكَسب بعٓبط: يقولون
جبسي عاملكَسر أو : يقولون :اَملكَسر

ه يقوم الربهان عالكسر، يريدون أنه لدى كسر
ألنه من ) العربية(احلّسي على جودته، حتريف اَملكِسر 

  .كَسر يكِسر
): العربية(حتريف تركي للُمكّعب  :إملكٔعب

  .اّسم ذي األبعاد الستة املتساوية
املتر ]: من تعبريات الثاقفني احلديثة [ 

املكعب والكيلو متر املكعب واجلذر املكعب أو 
  .التكعييب

  .األعمى: عربية: والكفيف :اَملكفوف
  

اسم املفعول من كّلف، : من العربية :اْملكلَّف
  .فاْملكلّۤ: ، واسم فاعله عندهمانظرها

ه ياصطالح تركي ملن جتري عل :اْملكلَّف
  .أحكام القانون من الرعّية

: فالن مكّلف على محل السالح: يقولون
  .تكّلفه احلكومة

مكّلف ماحملكمة حيلف : ويقولون -ً ٢
  .اليمني

قميصك مكّلف وبدلتك : ويقولون -ً ٣
  .مجيل ذو نفقة: ْمَكْلفة أو ٕمٕكْلفة
  عم ْبمكمك يف: ونــــيقول :َمكَمك
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تكلم كالمًا غري مبني، ة بّدا أهللا يفهما، حكيو مكمۤك
  :يليلعلها مما

كما يرى  -) العربية(حتريف مغمغ  -ً ١
 ٧س: الشيخ كامل الغّزي يف جملة امع العلمي العريب

  .٣٩٢ ص

مّص ضرعها : حتريف مقمق الولُد أّمه -ً ٢
  .شديدًا

مّصه : جماز من مكمك الرجُل اُملّخ -ً ٣
  .مجيعًا

واملذهب األول حتريف فقط التدعو إليه 
يف وجماز، احلاجة ألنه مستعمل، واملذهب الثاين حتر

  .واملذهب الثالث خالف األول جماز فقط
  .املخبأ: من مفردات الثاقفني، عربية :اَملكَمن
  .املكاِمن، وهم أمالوا: واجلمع

  
أطلقوها على اللحم يسلق مع  :اَملكمؤرة

البصل، حتريف املطمورة ألا تطبخ بشكل َبّييت 
  .يدفن بالرماد احلار

: َمّكن يل هالربغي، يريدون: يقولون :َمّكن
  :شّده وقوِّه، مل جند هلا أصًال، وفيها مذهبان

جعله ): العربية(حتريف مّتن الشيء  -ً ١
  .متينًا

جعل له عليه ): العربية(من مّكنه  -ً ٢
  .سلطانًا وقدرة
كن، وال شّد ومّكن، واركود مۤا: يقولون

  .ةتزعق ماكن، وال متّكن ضربتك، هالعمارة ماكن
  
  
كردي عدَّى قّدام دكان ]: من نوادرهم [ 

اسكاف، شافو ناقع باملي شوية جلدات، حّسبا 
أكلة، طالع من عّبو رغيف وعطاه للسكاف، 

هم، أخد مّنو الرغيف ـوالسكاف حاًال حلظ وف
  بزاتـن عندو وبعدا قصقص فوق اخلـوفّتو بصح

ْشَوي من هاجللود مبقّصو العريض، وبعدا صب 
مرقة وطالع من عندو شوية ملح  عالصحن شوية
  .وشوية ار ورّشا

يعلك يعلك ويكّب، : والكردي بّلش ياكل
الحتّسب أنا : وأخريًا عطاه حق الصحن وقال لو

  .كردو جحشو، حلمتك اليوم ماكنة ما استوت
  

كان احلج عبدو يتنّثر : يقولون :إملْكٓنس
ببعض بيعات أو شريات، مسعتو عم بشتري مكنس 

جتارة كبرية : كنس، سألتو، قال يلأو زارع م
عالبفهما، ببيعا ألهل حاريت العتيقة بساووا مّنا 

  .املكانس
  !وين حارتك العتيقة؟ يا بو -
املغاير، ْبهّفوه هّف وبساووا مّنو مكانس  -

  .شكعة، خسا على باريز تساوي متال
يزرع املكنس بزرًا يف بساتني حلب اجلنوبية 

  .بزره يقطف ويسقى من النهر، ومىت امحّر
  

  .آلة الَكْنس: اِملكَنسة: من العربية :ةإملٕكْنۤس
  .كنس وكّنس والكّناس: انظر

: اِملكَنسات واْملكاِنس، وهم يقولون: واجلمع
  .املكْنسات واْملكانس

: ستٓا، ويف الكلدانيةَمكۤن: ويف السريانية
األوساخ : مجع أي: كنس مبعىن: َمكنسَتا من فعل

  .ليطرحها
املْسلحة، : كنسةمالطة تسمي املوجزيرة 

  .ت مبا زّج فيها من قضيب خشيباليت طال: يريدون
وجممع مصر خّص املكنسة مبا تسميه 

، أما ذات العصا والفرجون املسماة BALAI: الفرنسية
  .اِملحَوقة: فسماها TÊTE DE LOUPبالفرنسية 

  :ومن ضروب املكانس يف حلب
املكنس، : مكنسة الشارع، وتسمى -ً ١

  ة تثبت مفروشة يف قضيب خشيبـوهو أعواد نباتي
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طويل، وهذه األعواد تشتري منها بلدية حلب 
  .كميات باملناقصة

مكنسة بيت نار األفران، وهذه ليست  -ً ٢
من املادة النباتية، إمنا هي مشاقات تبلل باملاء وتثبت 

  .يف قضيب طويل ينظف ا أرض بيت النار
  .حتدثنا عنهامكنسة البيوت، وهي اليت  -ً ٣
املكنسة الناعمة، مادا النباتية غري  -ً ٤

ه فتساعد على املبالغة يف املتقدمة، وتلبد على ماتكنس
حتتها، كما تربط بعصا طويلة جدًا لتعزيل كنس ما

  .يل البيوتاأع
وللحلواين مكنسة قصرية يغطها بالقطر  -ً ٥

ويذّره على حنو البقالوة والكنافة، اليستعملها يف 
  .مهاغري

  .املكنسة الكهربائية احلديثة -ً ٦
  .قرمة مكنسة: يقولون

أنه : فالن قرمة، يريدون]: ومن استعارام [ 
  .شاخ وأن مهمته يف احلياة دنّية

إذا داست البنت ]: من كتاب اللباد [ 
ترى واحد مكنسة ار إذا اش. عاملكنسة جبّوا خّطابني

إذا  .ابصري يدّخال مالباب إال يقّلبنص شعبان ما
إذا حدا . حرقت قرمة املكنسة مبوت صاحب البيت

تأخر عن ميعاد جيتو عالبيت الزم ننّكس املكنسة 
حتَتك عود وفوَقك عود : ونچك فّيا دبابيس ونقول

ماجييك صرب وال قعود، إن كنت بارك يقوموك وإن 
  .دوكگكنت ماشي ير

وال تظن أّنو بس حننه عّنا خرافات، أنا 
اليب حّبتو وحدة باريسية بعرف واحد شب من ط

  :أرتيست، ويوم مااأليام مجعتنا املصادفة وسألتا
  بتحبيه حلامت؟ -
  .من كل قليب -

سكت، وبعدا طالعت من  ات وأنوسكۤت
  چنتايتا صورتو، وطّلعت وشفتا َمبخوشة بالدبابيس

  أّشو هاد؟ -

منعتقد يف باريس أّنو البنت إذا ماحّبا  -
وتبخوشا هيك وعند كل البتحّبو الزم جتيب صورتو 

  !ليش مابتحبين؟ يا فالن: خبش تقول
  .قريضة ومكنسة عريضة]: من سبام [ 

أنا طول الْنهار ! يابو: تقول املرا التعبانة
  .راسي مكنسة وإيَدي جمرفة

فالن بالليل حارس ]: من كمام [ 
وسعا درخوشا الفارة ما. بالنهار بّياع ْمكانسو

  .سحبت مكنسة وراها
  

عجوز ختياره بتمشي ]: من ألغازهم [ 
قرمة (: ّراره، األيام فكفكت زّنارا گعراسا و
، شي بدور يف احلوش ويف البيوت وما )املكنسة

  ).املكنسة(: بتعب بس برو بتخّبا يف القرنة 
  

عاصمة احلجاز : َمّكة: من العربية :ةَمكّۤ
ألفًا، كانت يف اجلاهلية حمط القوافل  ٧٥سكاا حنو 

اهلام بني احلجاز واليمن والشام، وفيها الكعبة، وهي 
أحد احلرمني وقبلة املصلني، وتلقب باملَكّرمة 
واحلجاج يأتوا من خمتلف أقطار األرض، وبعد 

  .توسيع حرمها غدت ذات أكرب معبد يف األرض
ن املّكي، وهم يقولوا ويقولو: والنسبة إليها

  .املّكاوي: أيضًا
  .وبيت املّكي يف حلب

ويف صحن حرمها طيور ألفته يلقي إليها 
  .الناس احلبوب، شأا يف جوامع إستنبول

  .ويعتقدون أن طيور حرم مكة تصوم رمضان
  :ومن نشايد الكتاتيب

  والبيت األجمد َةمن مك    
  للقدس َسرى ليًال أمحد     

م، مّكة عليها السال]: يام ومن شّد[ 
سالم اكتوب سالم، عاملظلل بالغمام، والغزالة يا

  .زارتو، واجلمل قّبل إيديه
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هون مابَقى ! قوم وارحال يامري الشام: ومنها
  .َمقام، ما مقام إال مبكة

  .مّكة على عاشقا ماهي بعيدة]: من أمثاهلم [ 
اِملكواة آلة : واملكواية، من العربية :يإملْكوۤا

تسخن بنار طّيها ميررها الكّوا على النسيج فيجعله 
  .صقيًال

  .واليوم جلبت من أوروبا املكاوي البخارية
  .املكوايات واْملكاِوي: وجيمعوا على

ّچ إي رو إكوي هالو]: من كنايام [ 
  .باملكواي

 أجا البسطايت واشترى: يقولون :ةاَملكٓوَرۤج
كل القراقيع َمكورجة، بنوها مصدرًا ميميًا هلم من 

  .انظرها .كوَرج

من اصطالح احلريرية، أطلقوها على  :اْملَكوفة
ها تلّف خيط احلرير على الكوفيات تاملرأة اليت صنع

  .الثالث
  .الكوفّية: انظر. اْملَكوفات: ومجعوها على

  
: َمكيك عن الفارسية: من التركية :اَملّكوك

جهاز يف احلياكة ذو حدين بارزين يسهالن دخوله 
ني، ويف داخله ثغرة تشغلها ماسورة عليها يبني السد

ملفوف غزل اللحمة كلما انتهى جددت ماسورته، 
فتروح وجتيء وحتبك السديني بتحركهما صعودًا 

  .وهبوطًا
  .املّكوكات: ومجعوه على

ْمُكوكٓا، ويف : الفارسية ويف السريانية عن
  .ْمُكوَكا: الكلدانية

  .MAGOUYG: ويف األرمنية عن الفارسية
وأصل معىن امسه باألرمنية يعين الزورق، 
واستعري إىل جهاز احلياكة على التشبيه ـ كما يرى 
األب رفائيل خنلة، مث يرى أن العربية استمدته من 

  .األرمنية
  .بلفظ املّكوك ))املنجد((وذكره 

  .الوشيعة: وعربيه
فالن برو وجبي متل ]: من تشبيهام [ 

  .طالع نازل: املّكوك، متل مّكوك احلايك
املصدر امليمي عندهم من كولك  :ةاَملكٓولۤك

  .انظرها .لو

  .اَملكولكات: ومجعوها على
بن حممد سعيد، شاعر حليب،  :َوخيَمّكي اُجل

  .ه١١٩٢ مات سنة
نبات كاحلّناء حّبه مفرطح : الَسنا :الّسنامّكي

جيلب من مّكة جمففًا ويباع يف سوق العّطارين ليغلى 
  .ويشرب دواء مسّهًال

االسم من : اَملكيدة: من العربية :اَملكيدة
  .انظرها .كاده

اَملكائد، : اَملكاِيد، وال تقول العربية: واجلمع
  .وهم أمالوها
اسم الفاعل عندهم من كّيس  :ساْملَكيّۤ

  .كّيس: انظر .ْملكّيس يف احلّماما

  
  .اْملَكْيسني: ومجعوه على

  .اْملكْيسة: ومؤنثه
  .اْملكْيسات: ومجعوه على

  .الَكّياس: وفاس تسمي املكّيس
  

 .اسم الفاعل عندهم من كّيف :فاْملكيّۤ
  .انظرها

واُملَكّيفات عندهم كل ماأحدث نشوة يف 
  .الدماغ

: بنتووب على مرض َمكي: يقولون :اَملكيوب
كان يف غم ): العربية(اسم مفعول عندهم من كئب 

  .وسوء حال
أنا : بشكي وبقول: ولونــيق :اَملكيود

مكيود من اوالدي من أهلي من أهل سوقنا، ولك 
  ّنى أّنوري اللي عم بستـود من عقلك الزغـأنته مكي
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اضحك يضحك : الناس ْتشحدو سرور، مامسعت
مكر ) العربية( لك العامل، بنوه اسم مفعول من كاده

  .به وخدعه
  .كل مكيود مقدود]: من أمثاهلم [ 
  
سئمه : مّل ملًال الشيء ومنه: عربية :َمّل
  .وضجر منه

  .املالل واَملّالن: املاّل، وهم قالوا: والصفة منه
  .املاّلة واملّالنة: واملؤنث
  .املاّالت واَملّالنات: واجلمع

  .امنّل للمطاوعة: وبنوا منه
: وتسّهل مهزته -مأل اإلناء : عربية :َمَال

  .أفعمه
  .اَملْلو: اَمللء، وهم قالوا: ومصدره
  .اَملليان: املآلن، وهم قالوا: وصفته
  .اَملليانة: املألى، وهم قالوا: ومؤنثه

وهم  -وتسّهل مهزته  -امتأل : ومطاوعه
  .امنال: سّهلوها، وقالوا أيضًا
  .ْمَال: ْمٓال، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  .ْميَال:  العربيةويف
  .ْميَال: اريتگويف ملحمات أو

  
  .أنته ملو عيين]: من استعارام [ 
  .مال الكاسات وسقاين]: من أغانيهم [ 
  
يل واالبريق والقادوس، َمّال الك: يقولون :َمّال

  .مبالغة يف مأله، وتسّهل مهزا: مّأل: عربية
  .التمالي والتمالية: ومصدره عندهم

  .التماليات: ومجعوه على
واهللا أبو : يقولون مادحني :ةۤمـٕمّال زل

عتمان مّال رّجال ومرتو مّال مرا، وحكاينت مّال 
  :يليمل جند هلا أصًال، ولعلها مما. ةْحكاي

ماهو إال زملة أو رّجال أو مرا، : أصلها -ً ١
  .كل هؤالء حمصور فيهم خصائص الكمال

يا سيدي مّال : من عكاكيز كالمهم -ً ٢
إيسن مال أنته، أو إيزمال أنته، : وقد حيرفوا إىلأنته، 

  .يا سيد املّال أنت: وأصلها
  .سيدي موَلى أنت: أو أصلها -ً ٣
(: يا سيدي مّال أنت : أو أصلها -ً ٤

  .مّال التالية: انظر ).فارسية مبعىن السيد واملوىل

يا سيد ما من موىل يل إال : أو أصلها -ً ٥
  .رفائيل خنلةأنت، وهذا مذهب األب 

  
ُمّال أو منال، عن الفارسية : من التركية :ٕمالّٔ
َمن (أصلها : وقيل. املوىل مبعىن السّيد: عن العربية
  ).نظري له(، فحذف )النظري له

  .٣٨٦ ص: انظر التذكرة التيمورية

ألطقوها لقب احترام على رئيس املولوية ومن 
  .ينوب عنه، كما أطلقوها على كل رجل دين

على  ))املّال((ا البدو والريف فأطلقوا واستمده
  .الشيخ عند احلضريني، ومجعوه على اَملاليل

  
  .وبيت املّال يف حلب

  .املولوي: والنسبة إليه
  .وبيت املولوي يف حلب

  .املولوّية: ومجعوا املولوي على
وكانت التكية املولوية يف العهد الفرنسي 

فتلتها وبعيده هلا رئيسها ودراويشها، وكانت تقيم 
  .سنويًا

ّبس، وحٓوش لمالت جييب ْم: يقولون :َمالت
حلقتها ) العربية(حّجينا مالتا ْمَسّلمني، حتريف امللء 
  .امللو: انظر. التاء لدى إضافتها إىل مظهر أو مضمر

  .نص بطن بتغين عن مالتا]: من حكمهم [ 
  واهللا جارنا ناس: ونـــيقول :ناس َمالح



١٨٩ 
 

الناس اِملالح يستوي فيه نٓو، أصله من اَمالح ٕقرٔب
  .عندهم املفرد واجلمع

  .بائع امللح: عربية :اَملّالح
  .وبيت املّالح يف حلب

  .املالحة: انظر. النوّيت: عربية :اَملّالح
  .املّالحني: واجلمع

  .َمَلَحا: َمْلحٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية
  .َمَلح: ويف العربية

  
ولة حلب كان حاكم د :باشا اَملّالح ٕمرِعي

  .يف العهد الفرنسي
  

مديرو ساَوى ُمالحظة : يقولون :اُملالحٔظة
: مصدر الحظه: اُملالحظة: على تصّرفاتو، من العربية

راقبه، وهم استعملوا املالحظة للنقد اللطيف، 
والتوجيه الرفيق، كما استعملوها يف تآليفهم مبعىن 

  .الفائدة اليت ُيلفت إليها النظر
  .املالحظات: واجلمع

  
أطلقوها على إبرة اخلياطة  :ةحفيّۤة اْملۤالإإلبۤر

  .الكبرية تركب ا مالحف اللحف
  .كون الشيء مليحًا حسنًا: عربية :اَملالَحة
  .اَملالحات: واجلمع

  ]:من أغانيهم التندرية [ 
  سوسو حنترسو

  !يا َننُّوسو! يا َمالحَتك! كيا لطافَت        
صناعة املّالح، العمل يف : عربية :اِملالحة

البحار أو األار أو البحريات، مث استعريت للجو 
  .اِملالحة اجلوّية: فقالوا

أطلقوها على وعاء امللح الصغري  :اَملّالحة
  .*يكون على املائدة

__________________  
  .مملحة: وقد يقولون_ *

وقد يكون للمّالحة شق ثان للبهار ويبقى 
  .املّالحة على التغليبامسها 

أطلقتها التركية على دار الدراويش  :املّالخانة
  .انظرها .املولوية: أي

  .املاالريا: انظر :اَملالريا
مالزم : اصطالح عسكري عثماين :ماُملالۤز

ثاين مث مالزم أول رتبتهما بعد رتبة وكيل ضابط 
  .وقبل رتبة يوزباشي

  .مموالزاُملالزم : ن تصحيفام التندريةم
تال ومن حملأطلقوها على ا :چيعباْملۤال
  .أداة النسبة يف التركية: ))جي((يتالعب، و

  .چيةاملالعب: ومجعوها على
  

أنته : يقول املقامر متحديًا خصمه :اَملالعيب
من مالعييب؟ أنا البّدو يغلبين لّسا مابّظتو أّمو، حتريف 

  .من ُيالعبوه): العربية(ُمالعِبي فالن 
  

صار ساعتني وبكاسرين : يقولون :ةاُملالغۤف
مصدر : بالسعر وأنا سعري واحد وما حبب اُملالغفة

  .انظرها .الغف عندهم

هالوظيفة خارج اَملالك : يقولون :اَملالك
ماهي داخلو، وضعت حديثًا ملوظفي مؤسسة رمسية 

  .قوامه): العربية(أخذًا من َمالك األمر 
: كةئالأحد امل: خمفف اَملألك: عربية :اَملالك

  .-كما يقدمه الدين  -األرواح املساوية 
  .اَملالْيكة: املالئكة، وهم يقولون: واجلمع

  .َمالك، ويف الكلدانية مثلها: ويف السريانية
  
خطبنا حملمد وصار الكتاب : يقولون :كاْملۤال

والتقبيض وعطينا اْملالك، والعرس قريبًا َعقبال 
عقدة الزواج، وأنكرها : اِملالك: عندكن، من العربية

  .ملك: انظر .اجلوهري

  س لعروسهـا العريـاهلدية يقدمه: واْملالك
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بعد اخلطبة وقبل الكتاب من سوارة أو عقد لولو أو 
  .خامت

إذا قلب أهل العروس أعادوا : املتبعةوالعادة 
املالك كامًال، وإذا قلب أهل العريس وكان مل 
يشاهد عروسه استرّده كامًال، وإذا كان شاهدها 

  .فيسترّد نصف املالك
يزينون العروس ليلة املالك ]: ومن عادام [ 

وأمامها مرآة كبرية لترى زينتها، مث ميررون طفًال 
وبني املرآة تيمنًا، وهذا الطفل  البسًا ثوبًا أخضر بينها

  .الطري األخضر: يسمونه
أطلقوها على من ميلك العمارات  :اَملّالك

  .ويؤجرها
  .املّالكني واملّالكة: ومجعوها على

املّالك بدار واملكر جي مبّيه ]: من أمثاهلم [ 
  ).أو بألف(

  .الكم: انظر :اُملالَكمة
ُمالكيت على : وضعها العثمانيون :ةاْملالكيّۤ

  .مايدفعه املّالك للحكومة ضريبة عن ملكه
  .كّياتاْملال: ومجعوها على

بعدما بنقبض حق : أو اَملالمة، يقولون :اَملالم
من : البضاعة مايف ترجيع وال يف مالم أو َمالمة

  .انظرها .من مصادر الم: اَملالم واَملالمة: العربية

  .متمال: واستمدت التركية
  

قال الشيخ ]: من عثرات أقالمهم [  :اُملالم
فالن غري ُمالم يف هذا : ويقولون: إبراهيم اليازجي

ملته : فيأتون به من باب أفعل، مع أم يقولون. األمر
  .ألومه وأنا الئم له
: أالمه إالمة مبعىن: قال ))املنجد((على أن 

  .المه فهو ُمليم وذاك ُمالم
ولد بيعطي َمالمح هال: يقولون :حاَملالۤم

  .اَملشابه الوجهية: اَملالِمح: خلالو، من العربية
  

  .املالم: انظر :ةاَملالۤم
اَملآلن واملالن : واملليان، من العربية :اَملالن

  .انظرها .الصفة املشبهة من مأل): لغة يف املآلن(

  .اَملالنة واملليانة: واملؤنث عندهم
  .خود مالن وجيب فاِضي: يقول العّمال

كانت الطنجرة ناقصة ]: من كمام  [
  .باجنانة هّلق طفحت وصارت مالنة

ويف لعبة اخلامت من ألعاب السهرة يقولون 
كّلو مالن : خود وهات خود وهات، وأخريًا: معًا

  ).ماّدين أيديهم وكفوفها مطبقة(متل حجر الصوان 
ليش : قالوا للشقرقة]: من أمثاهلم [ 

  .مالن ميّمتي : مابتحكي؟ قالت لن
  

أطلقها البدو وأهل الرّقة على خبز  :اَملالويح
الصاج، مسي باملالويح ألن عجينه فطري فيلّوحون 

  .مرقوقه ليمتد قبل خبزه
  .وال يستعملون للمالويح مفردًا

  
مجع اَملَلك : اَملالئكة: من العربية :ةاَملاليۤك

املألك مبعىن الرسالة، ومنها األلوكة، هو : حتريف
كما ترى  -عن األجسام  اح اردةأحد األرو

  .َملكـال: انظر -األديان 
امللكي، : ومن مينع النسبة إىل اجلمع يقول

  .املالئكية: املالئكي، ومنها: ومن جييز يقول
لعيون : يقول من يتحمس حلصوله على بغيته

  .أهللا وماليكتو
  .اهللا وماليكة محص: ويقولون
  .والمنأذيكنياماليكة اهللا البتأذونا : ويقولون

ماليكة مايف بأرضنا ]: من هنهونام [ 
  وهالعروس منني؟

البخيل إذا تكّرم بتتعجب ]: من أمثاهلم [ 
  .ماليكة السما
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خّاله يشوف النيب كردي ]: من كنايام [ 
  .واملاليكة اعجام

البيت اللي فيه صَور ]: من اعتقادهم [ 
ىت شقد ماكربت احلية مابتموت ح. مابتدخلو املاليكة
إذا اللمبة صار ضّوا . جبال قاف ورا جيوا املاليكة ويزّتّوا

  .يقّطش بتكون عم بتحكي ذنوبنا للماليكة
إذا خسلت املرا يوم ]: من كتاب اللباد [ 

البتكّنس بالليل بتقّلع . اجلمعة بتطّرش املاليكة
املاليكة، إذا السفرة انتركت وما انشالت بتشيال 

ا الزم تقشط شعرا متا بيتا املر حىت يف. املاليكة
إذا ضحك الزغري بتكون املاليكة عم . تشوفا املاليكة

إذا نّيمت األم ابنا وقت تسميع اجلمعة . بتضحكو
  .بتكبسوا املاليكة

عن ميينك : قالوا لواحد تركي]: نادرة [ 
ملك بكتب احلسنات وعن يسارك بكتب الذنوب، 
و صار ملا بّدو يسّلم يف صالتو يلتفت للي عن إمين

السالم عليكم ورمحة اهللا، ويبتسم لو، : ويقول لو
هايدي سكتر : وبعدا يلتفت ليسارو ويزخم ويقول

  .والن
  .ما ُيلبس: عربية :اَمللَبس
  .اَملالِبس، وهم أمالوا: واجلمع

  .مالبس احللبيني: ٢٥١ ص ١ س: انظر جملة الشعلة

اسم املفعول من : اُمللّبس: من العربية :اْملَلبَّس
  .انظرها .لّبسه

  .ملّبس ومغاَوى: يقولون
أطلقوه على ضرب من حلوى  :اْملَلبَّس

  .مبائع السّكر *اللوز حيّمص مث حيّمص: الضيافة
اْمللّبسة واْمللّبساي : والواحدة عندهم

  .واْمللّبساية
  .اْمللّبسات واْمللّبسايات: ومجعوها على

___________________  
  .يلبس يغمس أو: هكذا يف األصل، والصواب _*

  .وقد يستعملون الفستق بدل اللوز

سوق  يصنع امللّبس ويبيعه الشرابايت يف
  .العّطارين

  .امللّبس ))الوسيط((وذكر معجم 
: ينادي بّياع التوت]: من نداء باعتهم [ 

  .ْملّبس ياحالوتو
أمسى املسا وتساوت النسا ]: من أمثاهلم [ 

  .والعندو ْملّبسة ميصمصا والعندو كرشاية يلبسا
بَبيتو ليلة الفحص شوية ]: من اعتقادهم [ 

ملّبس مبرقد زكريا وتاين يوم مبصمصّوا وبقرطّوا تأهللا 
  .يفتح عليهن
  

أطلقوها على ضرب من زهر  :ةزهرة اْمللّبۤس
  .البيوت التزييين
ضرب من احللوى تتخذ من : عربية :اَملْلَبن

  .الدبس جيّمد وفيه اللوز أو الفستق
اَملْلَبن ضرب من : ))الوسيط((ويف معجم 

  .*اجلّلق لينة املضغة، وقد حيشى باجلوز وغريه
  .َملبَنا: ملبنٓا، ويف الكلدانية: ويف السريانية

  
أطلقوها على ضرب من : أو امللبلّية :ةاَملْلَبنيّۤ

يغلى السميذ باملاء، مث يصب وينتظر أن : حلواهم
  .جيمد فريش عليه السّكر والقرفة

املهّلبية دون سّكر  وهناك نوع ثان منها هي
يف طبخها، إمنا بعده يرش عليها مدقوقه مع القطر 

  .وماء الزهر
امللبنّية بتاكال العجوز ]: وينادي بّياعها [ 
  .بتقلب صبّية

نيم : ِمنتان عن الفارسية: من التركية :إملْلتان
نصف اجلسد، وهو قمباز لنصف اجلسد : َتن مبعىن

  .العلوي كان يلبسه مترهبو إيران
____________________  

ضرب من احللوى لني املمضغة، وقد حيشى : امللنب: عبارة الوسيط _*
.....  
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  .اْملالتني: ومجعوه على
عامّية، : بلفظ منتان، وقال ))التاج((ذكره 

  .مناتني: نوع من الثياب للنساء ولغريهن، واجلمع
بتنقلع من قبايل إال : يقولون زاجرين :ةاَمللتوۤن

  .عصا الكنيف امللّوثة: أنسفك ملتونة، يريدون
قّلعا جوزا وهّيه غريبة : ونـيقول :اَمللجا

أ ـامللج: ربيةــي هادا جبوز؟ عوماعندا ملجا، ۤإ
ذ الاسم املكان من جلأ، امل: -وتسّهل مهزته  -

  .احلصن
  .املالجئ، وهم سّهلوا مهزته: واجلمع
مادة تكون يف األرض السبخة وتبدو  :إمللح

بعد تبخر مائها، كما تكون يف مجيع البحار 
  .والبحريات املاحلة
  .األمالح: واجلمع

  .كلوريد الصوديوم: وامسه العلمي
ويستخرج غالبًا من مياه البحر بعد ترقيدها 
وتبخريها يف املّالحات، كما يستخرج من األراضي 

  .السبخة كاجلّبول
أول بلد اكتشف امللح فيه : ودوتقال هري

  .هو ليبية
  .ملح وماحل ومّلح واململحة واجلّبول: انظر

ماء دقكان ال(( :١٦٠ ص ٣٤ س: يف اهلالل
حيتاجون إىل امللح أكثر منا، ألن معظم قوم كان 
من النبات المن احليوان، ولذلك كانوا إذا أكرموا 
ضيفًا قدموا له أشهى ماعندهم للنفس وأغلى 

  .))ماميكنهم احلصول عليه وهو امللح
وساد هذا القول (بيناتنا خبز وملح : ويقولون

يف سورية ولبنان ومصروالعراق، وامللح هنا مبعىن 
احلرمة كما يف العربية، وهم ظنوه مبعىن مادة ملح 

: يقول ١٩٦ صللمفضل  ))الفاخر((الطعام، على أن 
  ).اللنب: رضاع، وامللح: بينهم مماحلة أي

  .مل حيفظ امللح، معناه الرَّضاع: ولونويق

نان وَنَمك، مبعىن حق اخلبز : والفارسية تقول
  .وامللح

: لحٓا، ويف الكلدانيةۤم: وامللح يف السريانية
  .لَحاۤم

  .َمَلح: ويف العربية
  .مْلح: ويف جزيرة مالطة
ماء ملح، وملح هنا صفة، : وتقول العربية

  .جيوز ماِلح: وقيل
  :ا يلي غالبًاويستعمل امللح فيم

يطّيب به الطعام كأكثر اخلبز وكأكثر  -ً ١
الطبيخ والسلطات، ومكسرات القضيمايت، واإلكثار 

  .منه ضار
حيفظ به الطعام كاجلنب والزيتون  - ً ٢

  .والعّطون واللبنة واللحوم املقددة واملعّلبات
جعله مع املاء وقليل الدبس أو قليل  -ً ٣

  .جراثيم التخليل للمخلالتاخلل وسطًا صاحلًا لتوليد 
حيفظون به جلود الذبائح وأمعاءها لدى  -ً ٤

  .شحنها إىل معاملها يف الغرب
يفرشونه حتت بالط بيت نار األفران  -ً ٥

  .لئال يربد لدى انطفاء النار
كانوا جيعلونه يف اجلليد ليساعد يف  -ً ٦

  .جتميد املرّطبات
كأّنو ملح وداب، أو ]: من تشبيهام [ 

  .و فص ملح ودابكأن
أكلو . حكَبس عاجلرح مل]: من كنايام [ 
  ).أكل الكالب(:بال ملح 

  .اجلبنة ملحا وال نشحا]: من أمثاهلم [ 
إذا حدا هّر عاألرض رز ]: من اعتقادهم [ 

بكب  اللي. أو ملح بّد يلّمو يوم القيامة جبفون عيونو
إذا صار معك . عاألرض ملح بطلع لو عروق ملح

الدرب صرة ملح والبياخدا بياخد رشح زت يف 
  .رشحك
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ابن املي واملي بتموتو، منو؟ ]: من ألغازهم [ 
  ).امللح(

  .انظر دائرة املعارف للبستاين
  .٥٢ ص ٣ عدد ٨ س: وجملة العلوم
  .١٨٥ ص ٥ س: وجملة الضياء
  .١٤ ص ٥٦٦ عدد ١١ س: وجملة الثقافة
  .٢٨٧ ص ١٥ س: وجملة الكلمة
 ١١٩ وس ٧٩٠ص ٢٩٠ وس ١٨٥ ص ٣ س: واملقتطف

  .٨١ و ٣٦ ص

  
: نترات البوتاسيوم: لميامسه الع :ملح البارود

معدن يكون على سطح األرض أو على عمق قليل، 
يوجد يف اهلند وإيران وجنويب إفريقية على الصخور 
الكلسية وعلى جدران األقباء الرطبة، كان يستعمل 

البارود حبالته الطبيعية يف تفجري القذائف، مث حل حمله 
  .نترات تشيلي: املسمى

من احلوامض : أو ملح الكّباد :چنتريكملح ال
، يباع يف سوق العّطارين، من الناعم كملح الليمون

 چيدٓووتلفظ آ. ACIDO-CENTRICO: اإليطالية
  .احلامض املرّكز: جنتريكو مبعىن

  .روح امللح: انظر :رٓوح امللح
  

-ACIDE: من اللغة العلمية :ملح الطرطري

TARTRIQUE كان يستعمل يف الطبابة القدمية ممزوجًا ،
مع زهرة الكوكرد واهلند شعريي والدبس، تعمل منه 

يباع يف سوق . حبوب تزيل احلرارة الباطنية
  .ريناالعط

أطلقوها على ماينبت حول  :عروق امللح
األظفار من نواتئ حلمية كاخليوط الصغرية، 

  .ويعتقدون أن سببها هدر امللح
  .نتريكچال ملح: انظر :ادملح الكّب

مادة صناعية حامضة جدًا  :ملح الليمون
  .تستعمل يف األصباغ، وقد حيّمضون ا الطعام

  .١٤٢ ص ١٤ س: انظر املقتطف

  ملح األكل وصار صْبر،: ولونــيق :حٕمۤل

صار ِملحًا، وهم يقولون : َمَلح مالحة: من العربية
  .امللوحة: يف مصدره
جعل فيه امللح أو : َمّلح الشيَء: عربية :َملَّح

  .أكثر طرحه فيه
  .التمليح: ومصدره

  .اْملمّلح: واسم مفعوله عندهم
  .فستق ْممّلح وقضامة ممّلحة: يقولون

  .متّلح للمطاوعة: وبنوا منه
اسم الفاعل من : اُمللِحد: من العربية :دإمللۤح

  .كفر: أحلد
مايلتحف  كل: اِمللحفة: من العربية :ةاَملْلَحۤف

به أي يتغطى به، وهم أطلقوها على املالءة كانت 
تلبسها كل نساء بالدنا املسلمات وغريهن، واليزال 

  .نساء نصارى إدلب يلبسنها
املالِحف، وهم أمالوا أو سّكنوا : واجلمع

  .وأمالوا
وكانت املالحف أنواعًا، أغالها احلريرية 

  .وأدناها اخلّراطة
حف ْمالحف صار للزال]: من كمام [ 

  .والسّتات بال غطا
اللي بتشلح جراباتا قبل ]: من كتاب اللباد [ 

  .ماتشلح ملحفتا مابتجّوزوا بناتا
  

اللرية : من مفردات لغة القجم مبعىن :ةاَملْلَحۤف
  .السورية الورقية

أطلقوها على النسيج  :فَملحفة اللحۤا
األبيض يرّكب على اللحاف موقتًا مث يغّير كلما 

  .اتسخ
إذا ترّكبت ملحفة ]: من كتاب اللباد  [

هر بنام حتتا مرضان، وإذا ترّكبت ضاللحاف بعد ال
  .بعد العصر بنام حتتا مّيت

  أطلقوها على ما تتداركه املطابع من :إمللَحق
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  .*نقص مبطبوع يلحق مبا تقدم
املالِحق واُمللحقات، وهم رّدوا : واجلمع

  .فيهما
  .منهاوضعتها التركية، وهم استمدوها 

ملحق اجلريدة وملحق الة وملحق : يقولون
  .الكتاب وملحق النشرة

أطلقوا حديثًا امللحق  :امللحق اخلارجي
التجاري وامللحق الثقايف وامللحق السياسي على 
املوظف يف وزارة اخلارجية يقوم باختصاصه يف 

  .سفارة بالده أو قنصليتها
  .القّصابحديثًا على دّكان أطلقوها  :ةاَمللحۤم

  .امللحمات: ومجعوها على
من مفردات الثاقفني، وضعت  :ةاَمللحۤم

حديثًا للقصيدة املطّولة تروي تاريخ األبطال 
كاملهاباراتا واألوديسة والشاهنامه، مسيت  ،والشعوب

  .مبلحمة احلرب
أطلقوها على الطل الشتائي الصباحي  :إمللَحة

  .ه بهتراه على العشب جامدًا أبيض، مسي بالتشبي
  .امللحات: ومجعوها على

الغنمة ذات اللون : من اصطالح البدو :إمللَحة
  .الرمادي الكاشف، يشبه لون امللح

  .امللحات: ومجعوها على
يف حلب بيت ملحيس، ترى  :امللحيس

ماأصله؟ أعتقد أنه يشتغل يف مسلخ البيع ال يف مسلخ 
الذبح، ومهمته أنه جيزئ القطيع إىل أجزاء كل جزء 

اوى وزن أفراده وجودة حلمه، وعلى هذا يكون يتس
سعر البيع، وهو مهمته مس حلم كل قطعة وجّسه، 

اللحميس من حلمس، : وعلى هذا مسي على النحت
، مث حرفت إىل امللحيس ألن أكثر املشتقات انظرها

  .تبدأ بامليم
___________________  

  .كما أطلقوها حديثًا على الطابق اإلضايف يف البناء _*

هاْمللخ ياحيف عطولو : يقولون :إملْلخ
مصدر : عربية: الطويل من الناس: مابنطاق، يريدون

  .جذبه: ملخ الشيَء
  .امللخني واْمللوخة: ومجعوه على

ملخ لو إيدو قدما شّدا، : يقولون :َمَلخ
  .امنلخ: انظر .جذبه، فصله: عربية

  .زّلوخ أم العقل اململوخ]: من كمام [ 
لطمه، أو ): العربية(حتريف ملخه  :ةَمَلخٓو قتۤل

من ملخه، والشيء يطول وميتّد إذا ضرب، أما ملخه 
  .فيدانيه، وهذا ماتراه
  .امنلخ للمطاوعة: وبنوا منها

جيت اخْلصن مّلخوا يل تيايب، : يقولون :َمّلخ
  .بنوا على فّعل للمبالغة من ملخ مبعىن جذب وفصل

  .متّلخ للمطاوعة: وبنوا منها
  

بنوا الصفة على مفعلون من َلَدع  :اَملْلَدعون
  .انظرها .املصاري

احلج ]: مثلهم [ مل تستعمل إال يف  :اَملْلزمدان
من يالزم : ملزمدان غلب احلج حمولدان، يريدون

املطالبة حبقه يغلب من يؤجل دفعه له، بنوا على 
مفعلدان من لزم ومن حال، كأن صريح العبارة 

  .اليستسيغها املقام
من اصطالح املطابع، وضعوها  :ةَملْلزۤما

  .صفحة على وجهيها ١٦ للورقة الكبرية تطبع
  .امللَزمات: ومجعوها على

أنا ملزوم ملصاري، حتريف : ونيقول :اَملْلزوم
  .أوجبه عليه: اسم املفعول من ألزمه املال: لَزماُمل

ملزوم أدفع : .... ومن كليشات الكمبيالة
  ....حلاملها 

  
امللّذات، : الشهوة، واجلمع: عربية :ةاَملَلذّۤ

اسم مكان : اَملَلّذ: وإذا مجعت على اَملالّذ كان مفرده
  .اللذة
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وما بلبس حتت كّبودو : يقولون :اَملَلس
القْطن إال القميص اَملَلس، شفتيه هادا أبو الكمام 
الطويلة اركسة وشاشو ممّوج، هادا غايل يامو هادا 

: خطيبك هادا، اَملَلسما بلبسو إال الذوات متل 
األرض املستوية، واستعملوه يف النسيج هذا : عربية
  .جمازًا

أرض ّمحامنا مْلسة أوعى : يقولون :إملۤلس
): العربية(حتريف اَملِلس : نتزحلق، وبال قبقاب أحسن

  .انظرها .األمَلس

مدّور متل القمر وخد ]: من ألغازهم [ 
طيبو چك باإلبر، ما أچكملس أمحر وخد أبيض ْم

 ).القطايف(:بالشتا بالقطر 
  

 .انظرها .مؤنث األملس :إمللسۤا

  

سن وذكي، من فالن مْل: يقولون :إملْلۤسن
 .الفصيح اللسان: اُمللِسن: العربية

فّتته بيده كأمنا : ملش الشيَء: عربية :َمَلش
مضغ : يطلب فيه شيئًا، وهم يستعملوا أيضًا ملعىن

  .الشيء الِرخو
  .امنلش للمطاوعة: وبنوا منه

نتف وشّد، ويف : َمَلش: ويف السريانية
  .الكلدانية مثلها
  .َمَلش اجلبسة: يقولون
نانيت ماال اسنان بتمٓلش األكل : ويقولون

 .َمْلش
 .راحت دقنو َمْلش]: من استعارام [ 
  

: َمِلص الشيُء من يده: من العربية :ٔمٔلص
وهم وّلى هاربًا، : أفلت وانسّل ملالسته، الرجُل

الزمًا، : فيستعلونه كالعربية: ملص احلرامي: يقولون
  .فيستعلونه متعديًا: ملص رقبة الطري: ويقولون

  .امنلص للمطاوعة: وبنوا منه

البتعدَّى : كان احلكم صارم: يقولون :صٔمٔل
) العربية(مبّلصوا لو عيونو، بنوا على فّعل من ملص 

  .الالزمة للتعدية
 .للمطاوعةْتمّلص : وبنوا منه

خلط ملط ما يف : يقولون :ٔخْلط ٔمْلط
املْلط : أنا زملة صاِحي لشغلي ودماغي ْمرّكز: عندي

  .هنا إتباع للخلط
مدري أش حكى معو : يقولون :َمَلط

كّت  -امساعني، أالقي لك ملط موسٓو وأللهّم عافينا 
استّله، من العربية وفيه : للو مصارينو، يريدون

  :شذوذان
١ ً- م بنوه من جمرد امتلط املفقود شذوذ أ
  .يف العربية
اختلسه، وهم : أن معىن امتلط الشيَء -ً ٢

  .استعملوه يف معىن استّل وجّرد سالحه
  .امنلط للمطاوعة: وبنوا منه

  .هرب: َمَلط: ويف العربية
  .مبلط مالزَرد فالن: يقولون
أبوه البهيم ملطش لو شغلو : يقولون :َمْلٔطش
أصابه باألذى، بنوا على َمفَعل فعًال : للولد، يريدون

لطشته : ، ولعّل هلا مساسًا بقوهلمانظرهامن لطش، 
  .اجلان

  .ْتملطش للمطاوعة: وبنوا منه
أطلقوه على قفص العصافري له  :اَملْلٔطش

حاشية ذات باب ويف احلاشية حبوب، فإذا أتى من 
عصفور ووقف على هذا الباب ليطعم ارتّد اخلارج 

  :الباب وظّل العصفور حبيسًا
) بالسني املهملة(بنوا اسم املكان من لطسه 

  .لطمه: مبعىن
  

  .ضربه بشيء عريض): لطثه(ويدانيه 
  عم مبلطع وما بساوي: يقولون :َمْلٔطع
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إمهاهلا وتأخريها : لنا التوصاي، دّم ما عندو، يريدون
لقيام بواجبها، مل جند هلا أصًال، ومتضية الوقت دون ا

ولعلهم بنوها من لطع امسه أو لطع ما كتب 
، وهم رأوا يف الكتابة )ضد(: حماه وأثبته ): العربية(

مث يف احملو مث يف الكتابة بعد جفاف الورق معىن 
  .التأخري وتضييع الوقت

  .امللطعة: ومصدره عندهم
  .امللطعات: ومجعوه على

  .للمطاوعةْتملطع : وبنوا منه
  .الْتملطع: ومصدره
هاألخ املنشح بشبه أخوه : يقولون :اَملْلٔطق

سفالة أصل، مل جند هلا أصًال، : َمْلطق ملطق، يريدون
 ُلَيلِطي الرج اسم املكان من لَطى: ولعلها من اَمللَطى

  .لزق باألرض): العربية(
نسبة إىل مدينة مالطية عندهم  :التفاح اَملَلطي
ى الفرات، اشتهرت ببساتني جنويب تركية وعل

  .تفاحها
اَجلمال يوسف بن موسى القاضي،  :اَملَلطي

  .ه ٨٠٣استقّر يف حلب، مات سنة 
  .موضع اللعب: عربية :اَملْلَعب
  .املالِعب، وهم أمالوا: واجلمع

ويف حلب امللعب البلدي أنشئ حديثًا يف 
  .حّي الفيض، وجبانبه املسبح البلدي

  .ملعب هوا اليوم شوب وعندي: يقولون
اسم املكان من : اَملْلَعبة: من العربية :ةاَملْلعۤب

، وهم استعملوها مبعىن السخرية أو متضية انظرهالعب، 
  .الوقت دون طائل
أش أنا ملعبتك؟ رو رو ظّبط : يقولون

  .شغلك، شغلك كّلو ملعبة مبلعبة
  

فالن بيعرف كل ابواب : يقولون :ةاَملْلَعۤن
  بنوا من ! طيف على هاجلبلــــعنة، يا لــاملل

بنوا على  - انظرها  - اسم املفعول من لعن : امللعون
  .األفعال اليت يلعن فيها: امللعنة، يريدون

  .اَمللعنات: ومجعوها على
  .*الذي عليه صاحبه: امللعنة: ))الرائد((ويف 

دّخلوا : عمل عليه ملعوب: يقولون :اَمللعوب
أّنو هّوه  طويل عريض ومالن بضايع وأومهو ملخزن

: صاحب املغزن وصار يأمر وينهي فيه، وبعدا قال لو
ألف كرتة نّصا حبّقا الَفْوِري ! منشتري مّنك يا حليب

ونّصا لوعدة شهرين، وطق البازار وصار هيك بعدا، 
طلع ماهو معروف قرعة : طلع ما هو صاحب املغزن

  .أبوه منني، استعملوا امللعوب مبعىن احليلة
  .عيباملال: ومجعوه على

، انظرها) العربية(اسم املفعول من لعنه  :اَمللعون
  .وهم يطلقونه أيضًا على احملتال الذكي

  .اَملالعني: واجلمع
  .امللعوَنة، وهم أمالوا: واملؤنث
  .اَمللعونات: واجلمع

اسم : فالن أملعن من غريو: وبنوا منه
  .التفضيل

حتقيق يف مجع  ١٤٤ ص ١٢ انظر جملة العلمي العريب س
  .ملعون

ويف جدار جامع املهمندار اخلارجي املقابل 
: احملكمة الشرعية كتابة منقوشة يف احلجر مفادها

  .ملعون من يبيع الصور هنا
: املستمدة من العربية بلفظها ]من أمثاهلم [ 

أقسم أعرايب لَيبيعّن : أصله(لوال امللعونة يف ُعُنقها 
أرنبة وشّدها يف عنق ناقته بدرهم، مث ندم، فأَتى ب

الناقة، وأعلن أن الناقة بدرهم واألرنبة بعشرين 
  ).دينارًا، وال يبيعهما إال معًا، فقيل املثل

من مصطلح احلّمام، املنشفة تلّف  :اْملَلف
  .على الرأس

                                                
العمل الذي يلعن : امللعنة: »الرائد«يف العبارة نقص ومتامها كما يف  *

 .عليه صاحبه
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  .لّفاتاْمل: ومجعوه على
من مفردات صناعة النسيج، أطلقوها  :اْملَلف

  .عليها السدىعلى العصا الغليظة امللساء يلّف 
  .اُمللّفات: ومجعوها على

وضعها امع العلمي العريب وجممع  :اِملَلّف
  .، وسادتانظرهادار العلوم للدوسيه 
: بكسر امليم ))معجم الوسيط((وأشكلها 

  .اإلضبارة جتمع أوراقًا يف موضوع معني: اِملَلّف
أوراق : َمَلّف: بفتح امليم ))الرائد((وأشكلها 

  .الدعَوى
  .امللّفات: مجعوا امللّف على وكلهم

أما جممع مصر فوضع هلا اإلضبارة، وسادت 
  .مع امللف

القَمطر، ومل : ووضع هلا الشيخ أمحد رضا
  .ما تصان فيه الكتب: تسد، والِقمطر يف العربية

: كما وضع هلا الشيخ أمحد رضا أيضًا
صفة مشبهة : الربيَده، ومل تسد، والربيده يف العربية

  .ه ومنعهحبس: من ربده
إذا مّست  -اللهجة احللبية  :اة وإدامتإمللْفۤت

تضّلل وبذكاء، من ذلك يسأل أحدهم  -احلاجة 
  أّشو عشاك؟: اآلخر

عشانا امللفتة وإدامتا، وظاهر الكالم أن  -
امللفتة طعام جمهول متخذ من اللفت، وقوله وإدامتا 
قرينة على أنه طعام، وباطن الكالم أم بنوا من لفت 

امللفتة، : صرفها على ألَفَت واسم فاعله املؤنث: هعنق
يريدون أنه يلتفت يف بيته فال يرى ما يطعمه مع 
إدامة النظر، وجنوحه إىل هذا التضليل يدفعه إليه 
كربياؤه، ولو كان أذكى ملا أجاب على السؤال، أو 

  .األمور اخلاصة ال ُيسأل عنها: أجابه
حول نبات ذو ورق يلتف : عربية :اَمللفوف

، يسلق ورقه مث يلّف على حشوة احملشي حبمض حمور
  .دبس الرّمان

وبعضهم يتخذ من مسلوقه السلطة حبمض 
الليمون أو اخلل مع الزيت والبصل والبقدونس 

  .ومدقوق الثوم والكّمون
امللفوفة وامللفوفاي : وواحدة امللفوف عندهم

  .وامللفوفاية
  .امللفوفات وامللفوفايات: ومجعوها على

  .الكرنب يف غري حلب: مى امللفوف أيضًاويس
اللخنة، وهي : واألتراك يسمون اَمللفوف
  .سائدة يف حلب أكثر من امللفوف

چة احلاكم، ألنه يشبه ويلّقب امللفوف بقم
  .السوط ذي العقد

  .٣٨ ص ١٥ س: انظر جملة الضاد

تزعم بعض املصادر أن الرومان ثاروا يومًا 
ستمائة عام حبجة على األطباء وطردوهم من روما 

أم يدّجلون ويسفحون الدماء، وجنوا خالهلا من 
: رض بأكلهم امللفوف هذا النبات امللقب بالالتينيةامل
  .))البقلة املمتازة((

ن بريتانية يف فرنسا اويلفت النظر أن سك
  .أقوياء األجسام، ويعزى السبب إىل أكلهم امللفوف

  :ومن معارضات الزيين
  واجلَزر الذيوأبعَد عّنا اللفت 

  إىل النهي من بقراط عنه كمن يدِري
  وال سيما امللفوف من يورث األَذى

  ة الدبِرـويفتح بالتنفيس زّمام
  .ليس كامللفوف نّفاخ اجللود: ومنها
  وال تنفق على امللفوف فلسًا: ومنها

  فكم يف البطن يعمل من دويِّ؟
  مايل وللملفوف مايل: ومنها

 -كم اهللا رمح - واجتنبوا: ومن خطبة مجعة له
  .ثل امللفوف واللفت واجلزر والكراتم: أكل املغلظات
آلة يلقط ا : اِلملقط: من العربية :إمللقاط

  .النار واحلديد احلامي
  .املالقيط: وهم مجعوه على
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ملقاط الشعر وملقاط : ومن أنواعه عندهم
  .البيوت وملقاط احلّداد وملقاط القّصاب

القهوة هادا  شيل زبون]: من كنايام [ 
  ).وسخ(:بامللقاط وكّبوا بّرا 

يريدون  - انظرها  - بنوها من لقش  :ينإمللْقشۤا
  .أنه حيسن األداء ويتحدث يف االس جيدًا

فيه : طري ْملقَوط، يريدون: يقولون :اْملَلقَوط
حتريف اُملنّقط : نقاط لوا يغاير لونه السائد

  .مالّطخ بنقط): العربية(
اْمللْقَون واْملَلقونة شخصيٓتن : قولوني :اْملَلْقَون

حمدودة، لكن فسادن يف األرض عظيم، بنوها من 
اسم مفعول من لّقنه اخلبث : لقونو يف هلجتهم
  .واإليذاء واالحتيال

من مفردات صناعة النول، َمن شغله  :إملْلقي
أن يدخل رءوس خيوط السَدى يف املشط مث تتصل 

  .مبا بعده من السدى
  .الصناعات الشاميةانظر قاموس 

  .كل ما ُيملك: اُمللك: من العربية :إملْلك
  .األمالك: واجلمع

  .انظرها .املّالك: ويسمون من ميلك البناء

: واستمدت التركية من الفارسية عن العربية
العقار، كما استمدت من العربية : كاَنه مبعىنلمِا

  .أمالك وأمالك دوكت: رأسًا
واستمدت البلغارية األمالك من التركية، 

  .EMLIAK: فقالت
  .بيتو بآخر ملك أهللا: يقولون

  .امللك هللا الواحد القّهار]: ومن حكمهم [ 
ما عندا ٕملك واشترت ال ]: من كمام [ 

  .بّواب
  

احتواه، على : ملك الشيَء: عربية :َمَلك
قدر على حبسها، : استوىل عليهم، نفَسه: القوم

: َمَلك: اشتراه، وزادوا: تزوجها، رقبة عبد :َةاملرأ
  .انظرها .كدفع املۤال

  .امنلك للمطاوعة: وبنوا منها
العبد وما ملكت يديه ]: من أمثاهلم [ 

  .لسيديه
إن شا اهللا متلك : قالت لو]: من كمام [ 

  .وأشوفك حفيانة وبالقرعة: القلعة، قال ال
  .املالك واملاليكة: انظر :اَملَلك
َمألك، ويف الكلدانية مثلها : السريانية ويف

  ).والكاف فيهما تركخ فتلفظ خاء(
وتركخ الكاف فتلفظ (َمألك : ويف العربية

  ).خاء
  .اَملَلك كلمة حبشية: وقيل

َمَلك، أو مسوا : ومسوا ذكورهم وإناثهم
  .َمَلكة: إناثهم

  .كل ساعة إال ماليكة]: من أمثاهلم [ 
ملاليكة إذا حضرت ا]: من كمام [ 

على  -وسادت هذه التهكمة (ازمت الشياطني 
يف سورية ولبنان والعراق ومصر  -لفظ يدانيها 

  ).وجند
إذا حدا رجف وهّوه عم ]: من اعتقادهم [ 

  .ببول بكون عدَّى من جنبو َمَلك
صاحب السلطان : اَملِلك: من العربية :كاَملۤل
  .على أمة

  .اُمللوك، وهم َسّكنوا: واجلمع
ملَكا : َملكٓا، ويف الكلدانية: سريانيةويف ال

  ).وتركخ الكاف فيهما فتلفظ خاء(
وتركخ الكاف فتلفظ (َملك : ويف العربية

  ).خاء
  

  .كْمۤل: اريتگويف ملحمات أو
  .َملُكو: ويف األثورية البابلية
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: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة
  .َمْلكي

: َمِلكان وُملوكاَنه: واستمدت التركية
  .اَملَلكي: اَملِلك، ومِلكداِري: اَملَلكي، وَمِلكدار

الناس بتطلع : وإذا ليَم من ينظر إىل أحد قال
  .*عاْمللوك

مسها اَمللك، ومن أوراق الشّدة ورقة ا
  .اس والدغلي والرواالپاپ: ويسموا أيضًا

األعور . الناس عيون ملوكا]: من أمثاهلم [ 
  .مبملكة العميان َملك

 ]كما بالبيت ملوك وبالّرب ديوك]: م من .
. لو كان الِشي بكرب الشوارب كانوا اجلرادين ملوك

  .الَنّص َنّص ملوك والعطا عطا صواصنة
ياما الزمان نّزل ملوك عن ]: من حكمهم [ 

  .املكتِفي ملك خمتِفي. كراسّيا
حممد بن أيوب، واله أخوه  :لك العاۤداَملۤل

  .ه ٦١٥صالح الدين حلب، مات سنة 
جعله ميلكه، : َمّلكه الشيَء: عربية :ّلكَم

زّوجه : نّصبوه ملكًا عليهم، مّلكه بنته: القوُم فالنًا
  .إياها

  .ْتمّلك للمطاوعة: وبنوا منه
  .ةإمللكيّۤ: واملصدر الصناعي عندهم

هالشب مملكز وأختو : يقولون :َمْلَكز
ب، ة بتقبّۤمملكزة، طالعني ألهلن اململكزين ملكۤز

أم : لكز مالرجال، يريدون بامللكزةوالنسوان أم
ضربه جبمع ): العربية(يسخرون بالناس، من لكزه 
ضرب الكالم اهلازئ : كفه، وهم استعملوها مبعىن

  .جمازًا
لكأه ): يف العربية(ويداين لكزه مبعىن ضربه 

  .ولكثه ولكحه ولكده

                                                
 .مو عالديوك: ـ وقد يزيدون *

َلِقسه مبعىن سخر منه وشتمه : كما يدانيه
  .السيئةوعابه ولّقبه األلقاب 

  .ْتملكز للمطاوعة: وبنوا من ملكز
. بنوا الفعل على وزن مفَعل من لكع :َملَكع

  .انظرها

  .ْتملكع مطاوعًا له: وبنوا منه
أطلقوه على زهر تزييين يف  :ةزهر اَمللۤك

  .البيوت
  .النحلة االنثى البيوض :ملكة الَنحل

  .ملكات النحل: ومجعوها على
كل : ، يقولونمن مفردات الثاقفني :ةاَملَلۤك

ملكة : إنسان عايل الشأن بتتوفر فيه َملكة مامللكات
  ....تذّوق الفّن، ملكة اخلطابة، ملكة النقد

خاصة نفسية فيسيولوجية : اَملَلكة: من العربية
  .متفوقة يف بعض تصرفاا احليوية

: عربية عن السريانية َمْلكوتٓا :امللكوت
  .املنسوب إىل اُملْلك، اَمللك العظيم

. مقابل العسكري: اصطالح عثماين :َملَلكيا
  .واستمدا األوردية

وكانت املدارس اإلعدادية يف العهد العثماين 
  .رشدية ملكّية أو رشدية عسكرّية: تسمى

سئمه، ضجر : مصدر ملَّ الشيَء:عربية:املََلل
  .منه

  
  .بنوا على فّعل للتعدية من ملَّ الشيَء :َملَّل

  .انظرها

دوائر احلكومة رو تعا رو مراجعة : يقولون
  .ل ٔياِشي مبلّۤ: وتعا

  
احلادث : من مفردات الثاقفني، يقولون :اُملِلّم

اُمللّم بفالن كان على خري واحلمد هللا، اسم الفاعل 
  أصابه، : ن أملَّ به مرض أو عارضـــــــم
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تعمق : مل يتعمق فيه، وهم استعملوها مبعىن: بالشيء
  .فيه وأحاط به
َمل من تصرفات شريكو ْممل: ونيقول :َمْلَمل

ململه : ولسان حالو أّنو الزم ياخد رأيو، عربية
جعله يتقّلب على فراشه أملًا وغّمًا، وهم : املرُض

  .مبعىن شكا وضجر جمازًا: استعملوها أيضًا
  .وهم سّكنوا: َتَمْلَمل: ومطاوعه

: اشترى لو حوش ململمة: يقولون :اْملَلْمَلم
ولك يابو سترة وعلى قّدو، يريدون أا صغرية، اسم 

  .انظرها .املفعول عندهم من مللم

فقري وململتو كبرية، : يقولون :ةاَملْلَمۤل
وأسرته كبرية، مسوها بامللملة مبعىن : يريدون

  .الشكوى والضجر جمازًا كتسميتهم األوالد بالَضَنى
  .لمالتامل: ومجعوها على

اسم طائفة من مشايخ الطرق  :اَملَلْندي
شاهدم يضربون املزاهر ويدخلون الشيش يف 

  .بطوم
  .امللندّية: واجلمع

  .قرب املشاطّية :حارة اَملَلندي
آثارها (( :٤٠٧ ص ٢ج : قال الغّزي يف النهر

  .))مسجد امللندي، وفيه مزار للملندي
مّلة النار طبخ لنا قّشة على : يقولون :ةاَمللّۤ

: عت عأصال، فطرناها باخلل والتوم، من العربيةلطو
  .الرماد احلاّر: اَملّلة

  .املّالت: واجلمع
الشريعة الدينية، : اِملّلة: من العربية :ةإمللّۤ

  .وتطلق على الطائفة اللغوية أيضًا
  .اِملّالت واِملَلل، وهم رّدوا: واجلمع

  .مّلت وبني اِمللل: واستمدت التركية
ذ عهد االحتاديني دّس الغرب فيهم أن ومن

  األمة : أي ))بيس مّلت((: يسّبوا العرب بقوهلم

: الوسخة، ودّس يف العرب أن يسّبوا األتراك بقوهلم
الطربوش والياء : ))َفس((من  ))جنس فّسيك((

  .أداة النسبة يف اليونانية: والكاف
املا بياخد من ملتو مبوت ]: من أمثاهلم [ 

  .بعلتو
موضع اللهو، وضعها أمحد : عربية :اَملْلَهى

  .THÉATRE: فارس شدياق لكلمة
  .اللهو: انظر .املالِهي: واجلمع

الزم يشرب مالدوا َملو معلقة : يقولون :اَملْلو
ما يستوعبه اإلناء إذا ): العربية(حتريف اِمللء : كبرية
  .امتأل

ملو الكاس أو ملوة الكاس، : ويصّرفونه
فتلحقه التاء جوازًا لدى إضافته ... َملويتوملِوي أو 

  .إىل مظهر أو مضمر
  .كل من حبيبو ملو قلبو: يقولون

قّدا قّد الفارة وحّسا ملو ]: من كمام [ 
  .احلارة

يقول من يدير اجلوجحانة يف محاة  :اَمللُّوح
هادا دور اَمللُّوح واملا برتل بقع من : قبيل االنتهاء

هادا دور الشحمة هادا : عالسطوح، أما حلب فتقول
  .ل يقع يف التشمةا برتدور اللحمة وامل
 املصدر الصناعي: أو امللوحّية :اْملُلوحة

  .ضد عُذب: صار ِملحًا: مصدر َمَلح املاء: للملوحة
انقاع اجلبنة أو الزيتون باملي تترو : يقولون

  .ملوحتا أو ملوحيتا
  .رملوحة البحا: ٣٨٩ ص ١ جملد ١ س: انظر جملة الضاد

وضع جممع مصر اُملَلوِّحة لآللة اليت  :اْملَلْوحة
): العربية(تنّظم السري يف الشوارع، صاغها من لّوح 

  .SÉMAPHORE: أشار من بعيد؛ وضعها لكلمة
  

  .اْمللوحات: ومجعوها على
  
  صيلة اخلّبازىـبات من فــن :ةلوخيّۤـاْمل
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يتامينات وباملواد يطبخ بالدهن واللحم، غنية بالڤ
الغرائية كالبامية، وهي الطعام املفضل يف مصر يكون 
ذا مرق، وقد يضاف إليه الليمون والثوم أو اللنب 

  .والثوم
  .وحلب تفضل أكلها مع الكّبة بالفرن

يا ملوخّية كّال ]: وينادي بّياعها يف حلب [ 
  !ورق، وامللوخّية يا مّوانة
البنغال، ومنها استمدا : وموطنها األصلي

  . واليابانمصر والصني
أن  واحلاكم بأمر اهللا الفاطمي منع الناس

وها، وأطلق عليها اسم امللوكّية نسبة إىل امللوك يأكل
  .مث حّرفت إىل امللوخّية

  .١٤٩ ص: ))هز القحوف((انظر كتاب 
  .٤٤٤ ص ٢١ س: وجملة الضاد

امللوخّية نبات (( :٥٢٠ ص ٩ س: وجاء يف اهلالل
أا قدمية العهد يف مصري قدمي، والدليل على ذلك 
خص يف الوجه ى األوادي النيل، وكانت تنبت عل

البحري، وأما امسها فهو حمّرف عن اللغة املصرية 
مث  ))منح((أو  ))ِمّنوح((القدمية، وكان يسّمى فيها 

  .))ملوخيا((صار بالقبطية ملوقيا ومنها امسها العريب 
وكتاب  ))َمطالع البدور((ويف كتاب 

نوع من اخلطمي، ومل تكن معروفة : ))األطعمة((
قدميًا، وحدثت بعد سنة ثلثمائة وستني من اهلجرة، 
وسببها أن املعّز باين القاهرة ملا دخل مصر مل يوافقه 
هواؤها وأصابه يبس يف مزاجه، فدّبر له األطباء قانونًا 

وأكثر ... من العالج منه هذا الغذاء، فوجد له نفعًا 
  .ملوكية: وهاهو وأتباعه من أكلها، ومس

وذكرها ابن سينا، وذكرها أبو النصر العّطار 
مملوخيا، ووصفها : اإلسرائيلي، ومساها ابن البيطار

 .عبد القادر البغدادي أا كثرية اللعابّية
  

  .MOLOCHI: وإمسها يف اليونانية

على أن بعضهم يكرهها للزوجتها ولبعض 
  .املرارة فيها

بلحم  ّمساقية: حلب يقول ومن يكرهها يف
  .القاق، وملوخّية بلحم البّزاق

حكوا أن سأل أحدهم عن دار الشيخ حممد 
وكان املسؤول  -الزرقا وهو حيمل نبات امللوخّية 
ملوخّية والشيخ : يكره الشيخ وامللوخّية، فأجاب

  .زرقا، واهللا هادا شي ما بنطاق
ضرب لو َمْلوق َمْلوقني، : يقولون :اَملْلٔوق

يء، بنوا على َمْفَعل اسم تلذذ بعض الش: يريدون
مكان واسم اآللة عندهم مبعىن امللعقة، بنوا على 

الُزبدة أو الُزبدة بالُرَطب ): العربية(َمفَعل من الُلوقة 
  .أو السمن بالُرَطب) التمر(: 

  .ملعقة الصيدالين: اَملْلَوق: ))الرائد((ويف 
  .اَملالِوق، وهم أمالوا: واجلمع
نسبة إىل : لوكياُمل: من العربية :اْمللوكي

اَملَلكي، : اُمللوك، ومن ال ينسب إىل اجلمع يقول
  .الشيء الفاخر املمتاز الالئق م: يريدون

واين جين أجاز النسبة إىل اجلمع، ومسى 
  .))التصريف امللوكي((: كتابًا له

  .معزوفة السالم امللوكي: يقولون
أْكل ملوكي، بىن لو يف السبيل : ويقولون
وفرشو فرش ملوكي، وعايش عيشة قصر ملوكي، 
  .ملوكية هنّيالٓو

وكان املصريون القدامى حيصرون اسم امللوك 
بني خّطني أفقيني متوازيني يتصالن من اجلانبني 

، ومساها علم )...( :خبّطني منحنيني هكذا
وساعدت على . اإلجبتٓوٓلوك باخلانة امللوكّية

ة اخلطوات األوىل شامپليون مث من بعده يف معرف
  .بعض احلروف

احلاووظ ِملي والربكة مليت، : يقولون :ٕمِلي
  .امتأل: َملئ اإلناء: من العربية
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: امنال للمطاوعة، ومطاوعه العريب: وبنوا منه
  .انظر املليان .امتال

ألف : MILLIARD: من الفرنسية :املْليار
 ARDاأللف حلقتها : MILLE: املليون، عن الالتينية

  .للتكثري
  .انظرها .َملَير: املليار فعلوبنوا من 

  .املليارات: ومجع املليار
على أن العربية احلديثة ما استمدت املليار 
رأسًا من الفرنسية إمنا سبقتها التركية مث تأثرت 

  .العربية ا
املألى، : املآلن، واملؤنث: لعربيةامن  :اَملليان

  .املليانة، واملالن لغة هلم يف املليان: هلجة حلب تقول
  .نظرهاا

مألى : القلوب مليانة، يريدون: يقولون
  .باحلقد

  ]:من شعرهم [ 
  وعيوين مليانة دموع  لك ال تشكي يل َببكي

  .الصفة املشبهة من َمُلح: عربية :اْملِليح
  .اَملليحة، وهم سّكنوا: واملؤنث

  .املليحة: انظر. واِملالح مجعهما، وهم سّكنوا
  .منيح: ولبنان تقول

ِصري مليح : قالوا للعاطل]: من كمام [ 
  .ْمليحة لكن إال رحية. بصري يل إمسني: قال لن

: صيح، قال لن: قالوا للديك]: من أمثاهلم [ 
بوسي إيد القط : قالوا للفارة. كل شي بوقتو ْمليح

األجرة مليحة بس : وخدي لك لرية، قالت لن
  .الدورة عالبسلم

إذا ردت تستريح أش ما ]: من حكمهم [ 
  .اعمال مليح وزّت يف البحر. مليح: شفت قول

ساوى معي ْمليحة ما : يقولون :اْملِليَحة
الفعلة املليحة : يريدون: اَملليحة: بنساها، من العربية

  .واإلحسان
  .اَملاليح: ومجعوها على

  .حر مالۤيح كتّۤيا راۤي]: من حكمهم [ 
  .اجلميلة: ويقولون يف املليحة أيضًا

  .يةاملاليخول: انظر :املليخولية
َملَير يف  -أهللا يزيدو  -فالن : يقولون :َمْلَير

أثَرى : ظروف احلرب، بنوا الفعل من املليار مبعىن
  .املليار: انظر .كثريًا

  .انظرها .ل عندهم من لّيساعاسم الف :ساْملليّۤ

اجلند : MILIZIA: من اإليطالية :اَمللّيس
  .املتطوع

املواطنني ق من فر: ))امليليشيا((: ))الرائد((ويف 
يف بعض البلدان تدرب تدريبًا عسكريًا لتدعم 

  .اجليوش النظامية
أكل َمّليق، وأكلة َمّليقة، : يقولون :اَمللِّيق

: بنوها على فّعيل. يريدون أنه طّيب تشتهيه النفس
توّدد إليه : صيغة املبالغة من فعل َمِلقه وَمِلق له

  .وتدّلل
العدس حبامض وجنبو بصل أكلة : يقولون

  .ّليقةَم
  .قوه على الدواء يلّين الباطنةلطأ :ناْملَليّۤ

  .امللّينات: ومجعوه على
ألف األلف : MILLION: من الفرنسية :املليون
ف أحلقت مبا يدل على األل: MILLE: عن الالتينية

  .التكثري
  .وسبقتنا التركية فاستمدا وحنن منها

  .املاليني: ومجعوه على
صار : ، يريدونَمْلَين فالن: وبنوا من فعل

  .صاحب مليون من اللريات
  ]:من أغانيهم [ 
  

  كل واحد حليب بسَوى مليوَنا
أو الَنّم، من مفردات األطفال مبعىن  :اَملّم

  .األكل
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: ))َمَمه((يلفت النظر إىل أن لفظه يداين 
  .التركية مبعىن الثدي

  .الثدي: يف الالتينية MAMMEويداين 
: عن املصرية القدمية MOUMويداين القبطية 

MOUM  أوNAM ُكل: مبعىن.  
: وبنوا من مّم وّمن املصدر الصناعي فقالوا

  .اَملّمّية والنّمية
  .انظرها .اسم املفعول من امتاز: عربية :إملمتاز

ممتاز، وهم : ومسى األتراك ذكورهم
  .جاروهم

دين ممتاز وديون : ومن اصطالح العدلية
  .ممتازة

: الثاقفني، من العربية اتدرمن مف :عإملمۤت
جعله ينتفع به :اسم الفاعل من أمتعه اهللا بكذا:اُملمِتع
  .ويلتذ

اسم الفاعل من : اُملمتِلئ: من العربية :إملْمٕتلي
  .انظرها .امتال

  .املنتِلي: والعريقون يف العامية يقولون
  .فالن منِتلي قروش: يقولون

  
الدور الروائي املمّثل، : يقولون :لاُملمثّۤ

سورّية ُمَمّثلة يف مجعية األمم، كالمها تعبري : ويقولون
  .انظرها .)العربية(اسم املفعول من مّثل : حديث

  

  .اسم املفعول من َمّجك يف هلجتهم :ّچكاْملَم
صاغوها اسم املفعول من احملنة  :املمحون

  .ما ميتحن به اإلنسان من بلّية): العربية(
  

فالن ممحون بالقمار أو بالسكر أو : يقولون
  .بامليل الشاذ
  

 .اسم املفعول من مدح: عربية :اَملمدوح
  .انظرها

  .ممدوح: ومسوا ذكورهم
اصطالح عثماين على ضرب من  :اَملمدوحي

  .النقد الذهيب كان يعدل ربع لرية
أحد :  ممدوح باشاولعله مسي نسبة إىل

  .باشوام
عن  ٥٣ ص ٣ج : ))حلبوثائق تارخيية عن ((يف 

كتبوا أوراق للخانات أن ((: ))يومية َنعوم خباش((
 غروش، واملمدوحي ٤ غروش، واأللِطلك ٥ القمري

  .))غرش ٢٠
  .مكان املرور: عربية :اَملمّر

  .املمّرات: ومجعوه على
اسم الفاعل املؤنث من : عربية :اُملَمرِّضة

  .مرضه اعتىن به يف: مّرضه
كما يف  -احلديث ووردت املمّرضة يف 

  .املمّرض: الكرماين، واملذكر
  .رئيسة املمرضات]: من اصطالحام [ 

بنوا من مرض على مفعول مبعىن  :*اَملْمروض
  .املريض

  .املريض: املمروض: ويف الوسيط والرائد
اهول األب، : عربية مبعىن :يرٕمْمۤز

  .اليستعملها إال اليهود يف مساّبهم
مكان التمّشي، : اَملْمَشى: عربية :َمْمَشى

  .موضع املرور على احملّل
  .اَملَماشي: واجلمع

                                                
خري من املوسوعة بدءًا من هذه املادة مل يتح للمؤلف ـ هذا القسم األ *

رمحه اهللا أن يبيضه، فبقي يف املسودة على أوراق كبرية احلجم وقد كثرت 
وال خيفى أن . داخلت فيها السطورعلى هوامشها وخلفها اإلضافات وت

لتبييض األخري قد يرافقه الزيادة أو احلذف أو إعادة الترتيب والتنظيم وفق ا
علومات، وسيالحظ يده من م ما يعن للمؤلف من آراء أو ما يقع يف

بعضها عة، وبعض املواد ظل موقوفاً على املراجعة واملطال القارئ الكرمي أن
شكله واملنهج الذي أخذ املؤلف نفسه به يف األقسام  خر مل يتسق يفاآل

السالفة، من ذلك مثًال أنه أغفل ذكر اللغة الكلدانية اليت كانت مقرونة 
  .دائمًا بالسريانية

وقد حرصت كل احلرص على أال أخل بتسلسل املواد وأال أفرط بسطر أو 
 .أكون قد وفقت بكلمة مما أثبته املؤلف خبطه فأرجو أن



٢٠٤ 
 

مكان التمّشي، : اَملْمشى: عربية: َمْمشى
  .موضع املرور على احملل

  .اَملَماشي: واجلمع
مشي على ممشى أبوه ]: من كالمهم [ 

  .وجّدو
أطلقوها على من يسّير  :ْمَمّشي املعامالت

  .دواوين احلكومة األوراق الرمسية يف
يطلقوا على النحيف النحيل،  :َمْمُصوص

  .أخذًا من الثدي إذا ُمّص
الرجل املهزول : املمصوص: ويف القاموس

  .املرأة املهزولة: واملمصوصة
اجلاف، الذابل، : ٓمصوٓصا: ويف السريانية

  .الذاوي، اهلزيل
اسم الفاعل من أمّضه : اُملِمّض: عربية :ُمِمّض

: وشق عليه، أمّضه اجلرُح وحنُوه أحرقه: األمُر
  .أوجعه

ي العريب على موضعها امع العل :ِمْمٔطر
  .ّمعاملَش

تيس ممعمع، حتريف : قولوني :ْمَمْعَمع
  .ْمعمعم

  .انظرها

اسم املفعول من : املمعود: عربية: َمْمعود
  .وجعته معدته، يستعملها الثاقفون: ُمِعد

ممكن، ، شي ممكن أو غري *عاجلها :ناملمۤك
  .ممكن هّلق جيي فالن
  .ٓمٓكنٓات: ويف السريانية

اسم املفعول من : املمّلح:من العربية :ْمَملَّح
  .طرح عليه امللح، جعل فيه امللح: مّلح الشيَء
  
فْستق ممّلح، وكذا اللوز ]: من كالمهم [ 

والبندق والبزر، وكذا اجلبنة والقضامة املمّلحة 
  .وحنوها

                                                
  .ـ هكذا يف األصل، داللة أن املادة مل تكتمل معاجلتها *

  .بائع املمّلحات: ويسمون اليوم القضيمايت
مكان امللح، ومنه مملحة : عربية :َمْمَلٔحة

  .انظرها .اجلّبول

  .وعاء امللح: اِململحة: من العربية :َمْمَلٔحة
ما حتت : اَملْمَلكة واَملْمُلَكة: عربية :ةَمْمَلۤك

  .أمر امللك من البالد والعباد
  .ممالك: مماِلك، وهم يقولون: واجلمع

  .َمْمَلكه: ويف العربية
األعور مبملكة العميان ]: من أمثاهلم [ 

  .†أعور
  .مملكت: واستمدت الفارسية
  .مملكت وممالك: واستمدت التركية

واستمدت األلبانية مملكة بطريق التركية 
  .MYMLEQÈT: فقالت

: العبد، واجلمع: اململوك: عربية :َمْملوك
ومنهم مماليك مصر متلكوها وكان أصلهم . مماليك
  .من اجلركس عبيدًا

الالئق : مملوكاته: واستمدت التركية
  .باململوك

  
  .١٢٧ ص ٣ الد: انظر جملة الكاتب املصري

وقبور : MODERN TRAVELLERويف كتاب 
  .القسم اجلنويب الشرقي من حلب املماليك يف
  

  .انظرها .اسم املفعول من منع: عربية :َمْمنوع

  .الدخول ممنوع]: من كالمهم [ 
  

: أنا ممنون مّنك، من التركية: يقولون :َمْمنون
  .الشكر

  
  .اإلحسان: بنوها من اِملّنة العربية

  أنا رضيان بكل : قولونــــي :ةَمْمنونيّۤ
                                                

 .األعمى واألعور: ـ انظر †
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بنوها مصدرًا : ممنونيت: ممنونّية، من التركية
  .اإلحسان: صناعيًا من اِملّنة العربية

حتريف اسم حممد عند األكراد، كما  :ٔمّمٓو
  .محو ومحندو: حيرفونه أيضًا إىل

اسم مبهم يرد : َمْن: يقابلها يف العربية :ٕمْن
  :عندهم للمعاين التالية

  .مبعىن إنسان -ً ١ 
  .كل من بيعمل بأصلو]: من أمثاهلم [ 
  ٕمن بتريد؟: مبعىن َمن االستفهامية -ً ٢ 

قولون يف وجيوز أن يلحقها ضمري الغائب في
ٕمين، ويف َمن مها ومن : ٕمنو، ويف َمن هي: َمن هو

  .ٕمٕنن: هم ومن هّن
  .ن وَلِمنيَلۤم: ويقولون

منو ٔهاد، وإذا كان : وإذا قرع الباب قالوا
  .ِمني: من األحياء املتمدنة يقولون

  .َمن وٓمنٓا: ويف السريانية
منو هاد؟ جواب ملن يطرق ]: من كالمهم [ 

  .قمبنو مّنا بتوۤث. من أخدتو كّبودك من. الباب
منو بشّد مع العروس غري ]: من أمثاهلم [ 
  .املاْشطة وأّما

  مين ْفطيمة بسوق الغزل؟]: من كمام [ 
  .من أجا أبوك عطيين خرب: مبعىن حني -ً ٣ 
  
  .من باتت ماتت]: من أمثاهلم [ 
متل السمك من طلع ]: من تشبيهام [ 
  .ماملي مات
  
  .من مات فات: َمن الشرطيةمبعىن  -ً ٤ 

  .من أخد أّمي بسّميه عّمي]: من أمثاهلم [ 
  .من ما كان ماهو متل من ماكان

  
أجا من مبدح : مبعىن َمن املوصولة -ً ٥ 

  ..حالو

  .كل من ببكي على ميتو]: من أمثاهلم [ 
  .منو: ويقال يف من هو

بّدو يعّزي وما بيعرف منو ]: من كمام [ 
  .املّيت

أجت مين اللي : مين: يف من هيويقال 
  .وعدتنا

حرف يقابله يف العربية من اجلاّرة الدالة  :ٕمْن
من يومني : على ابتداء الغاية يف الزمان واملكان
  .مطرت، سافر بالطيارة من حلب لبريوت

 :-انظرها  - املوصولة  ))أل((ويدخلون عليها 
  .حول املّنو، قبل املّنو، بعد املّنو

  .مّنا مصاري، أو مّننابّدك : يقولون
  .ٕمن: ويف السريانية

انتخبنا وفد من : ومن معانيها التبعيض
  .مجاعتنا

  .التعليل من ْخطْييت وقع: ومن معانيها
عم بتسّوق من دّكانو : ومن معانيها البدل

  .عن آجارا
مّني، : مع الضمائر كما يلي ))من((وتتصرف 

: ّنا، مّننك، منكن، مّنو، م، مّنك، منّۤ)أو مّنا(مّننا 
مّنا فلحوقها جوازي،  فتلحقها النون الزائدة، إال يف

  .وإال يف منكن فال تلحقها
أسهل علي : يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 

من أن : أن أفعل هذا من أن أفعل هداك، وعربيها
  .أفعل ذاك

ما عندو : يقولون]: ومن عثرات أقالمهم [ 
  .ذف منإال كّده، حب: ابوصمورد إال من كّده، وال
سافر فالن من وإىل محص، : ومن عثرام

  .من محص وإليها: وعربيها
  
  .قد ما حبّبك زعالن مّنك]: نيهم من أغا[ 

  .منني: انظر
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الناس أجناس مّنن حصا ]: من أمثاهلم [ 
  .منقلة ومّنن حجر أملاس

. ينعل الزعالن مّني وعلّي]: من كالمهم [ 
  .ما عليك مين
مّن عليه : َمّن عليه، عربية: يقولون :َمّن

ذكر له : ومّن عليه: أنعم عليه به من غري تعب: بكذا
  .وعّدد ما فعله له من اخلري

  .امنّن: وبنوا منها
عصارة تنعقد على شجر لسان العصفور  :َمّن

: عسًال وجتف جفاف الصمغ، وتسميه العربية أيضًا
ندى السماء، وعسل اهلواء، والعسل السماوي، 

  .والَتَرْنَجبني
  .الغذاء اإلهلي: أصلها عربانية معناها: قيل

  .املّن املارديين: ومن أنواع املّن
  .١٢٩ ص ١١ج : انظر اية األرب للنويري

  .٣٩٢ ص٧ س: وانظر جملة الضياء

  .MANNE: وامسه يف الفرنسية
  .MANNA: ويف اإليطالية
  .MANNA: ويف اإلنكليزية

  :ومن معارضات الزيين
  .املّن من تلك التحائفوأين 
البغية، ما : مجع ُمنية وِمنية: اُملىن: عربية :ُمَنى

  .*ُيتمّنى
  .يا مىن قليب]: من كالمهم [ 

: مبيت للحّجاج يف احلجاز، عربيها :ُمَنى
  .ِمىن

: انظر- .مّنا نزورك، حتريف بدنا: يقولون :ٕمّنا

مني أو لكال يستعملوا إال مع ضمري املت - بّد
  .املتكلمات

نامت املنابل ]: من كمام [  :لَمناۤب
حّرفت اراة لفظ  أصلها املنابر. املزابلوقامت 
  .املزابل

                                                
 .مىن: ـ ويسمون إناثهم  *

ساّره : مصدر ناجاه: اُملناجاة: عربية :ُمناجاة
  .مبا يف قلبه من األسرار والعواطف

  
يزعمون أنه علم حديث  :ُمناجاة األرواح

يستطاع به إحضار أرواح الغائبني أو األموات 
  .تجوااواس

 ٤٢ وس ٤١ ص ٣٦ وس ١١٩٥ ص ٣٥ س: انظر املقتطف
 وس ٥٤٤ و ١٣٦ و ١٢٦ ص ٥٤ وس ٢٣٩ ص ٤٣ وس ١٣٢ ص
 ص ٥٩ وس ٢٨٢ و ١٨٦ و ٨٥ ص ٥٦ وس ٤٤ ٥ و ٧٦ ص ٥٥

  .٤١٤ و ١٩٨ ص ٦٠وس ٤٥٦ و ٣٣٢ و ٣٠٩ و ٢١٧ و ١٠٥
  .٣٣ ص ٧س: وانظر جملة الضياء

  

قال يف . أطلقوه على حالة جو بلد :َمٔناخ
اُملناخ مربك اإلبل، ويفتح، مث اشتهر : ))منت اللغة((

  .وعم لكل مكان تقيم فيه ينفعك أو يؤذيك هواؤه
  .٩٠ص: ))حمافظة حلب((خبصوص مناخ حلب انظر كتاب 

  .٢٣١ ص ٢٢ و ٢١ و ٢٠ عدد ٢ س: وجملة العمران

موضع النور، ومنه : املنارة: عربية :ةَمٔنأر
  .منارة املراكب البحرية واملسرجة واملئذنة

  
منارات ومناِور ومناِئر، وهم ال : واجلمع

  .يستعملون األخريين
  

لية على شواطئ اوالرومان بنوا املنارات ع
البحر األبيض املتوسط هلداية السفن، ومنها كانت 

سنة ترشد السفن  ١٥٠٠ منارة اإلسكندرية مدة
بطريقة إشعال النار باحلطب والزيت والشحم، 

  .والسفن تدي بنارها ليًال وبدخاا ارًا
  

  .ْمٓنرتٓا: ويف السريانية
  .واستمدا التركية للمئذنة

  .انظرها .بنوها كمصدر من نازق :ٔقةَمناَز

  .عمل مناسب أو غري مناسب :بُمناۤس
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: مصدر ناسبه: اُملناَسبة: من العربية :ةُمناَسۤب
ماثله وشاكله والءمه وشاركه يف النسب وكان 

  .قريبه
  .واستمدا التركية

ّدم لو مبناسبة جيتو ماحلج ق]: من كالمهم [ 
  .اتن، أو ما يف نسبةما يف مناسبة بين. أرمغان

بنوا على مفعل من ناش الشيء  :َمّناش
تناوله ليأخذ برأسه : تناوله، طلبه، فالنًا): العربية(

وهم أطلقوها . تعّلق به: وحليته، ناش الشيُء بالشيء
  .على الفْرج

  .امللجأ واملفّر واملنجى: املناص: عربية :َمٔناص
ما يف مناص، ما مّنا ]: من كالمهم [ 

  .مناص
بنوها اسم فاعل من ناظره اليت  :رُمناۤظ

  .راقبه: استعملوها مبعىن
  

قوة يكتسبها : ناعةاصطالح طيب، اَمل :َمنأعة
  .اجلسم فتجعله غري قابل للمرض

  
ما : مناقب اإلنسان: من العربية :بَمناۤق

  .ُعرف به من اخلصال احلميدة واألخالق النبيلة
اصطلحوا أن يسموا ا : عربية :ُمنأقصة

طرح التزام عمل شيء أو شرائه بأنقص األسعار 
  .وأيسر الشروط

  
  .سهل املنال: يقولون :اَملَنال
  .منامات: واجلمع. احللم: اَملنام: عربية :َمَنام
العصافري . منام القطاط فريان]: من أمثاهلم [ 

ما بنام بني القبور . بشوفوا مبنامن عم بياكلوا قنبز
الكويسة . البشخ وبنام مالو منام. وبشوف منامات

  .كويسة من فيقة مناما والبشعة بشعة من طلعة ّمحاما
  
  البشوف يف منامو جنازة ]: من اعتقادام [ 

البحكي منامو لغريو وما بقول . بّدو يتجّوز نبكو
إذا كنت عم . خري ان شا اهللا بنقلب منامو لشّر: لو

  .بتشوف منامات بشعة حط حتت خمدتك سّكينة
حرامي نزل على حوش ]: من حكايام [ 

 خود اللي: خّيو: فيه مرا، بس حّست عليه، قالت لو
سك العافية فّسريل هاملنام اللي بتريدو، بس أهللا يلّب

شفت مبنامي : قالت لو: شفتو هّلق، قاال قويل
امي أّنو قلب علّي حر -أهللا يعطينا خريا  -هالساعة 

دو يا جارنا احلقين يف يا أبو مح: وصرت أصيح
حوشنا حرامي، وعّلت صوتا، َحّس جارا وأجا 

  .وكمش احلرامي
رب راسو ويقول ه يضاحلرامي صار ٕهه ٕه

أنته شغلتك حرامي إال مفّسر ! يا كلب: حلالو
  .منامات

: م يقولوناَملنامة، وه: من العربية :ةَمناۤم
  .كر الغرفة لغوغرفة املنامة، وعليه فذ

الكثري اَملّن واإلحسان، : اَملّنان: عربية :َمّنان
  .من األمساء احلسىن

اعتّد به الذي ال يعطي شيئًا إال مّنه و: واملّنان
  .مّنّية: انظر. على من أعطاه إياه

جّياب على بيتو مّنان ]: من كمام [ 
  .عاجلريان، ال تدخل بيت طّنان وال تاكل زاد مّنان

املناوبة مصدر ناوبه، عاقب : عربية :ةُمنأوۤب
  .نوبة صاحبه وسامهه وداوله

ُمناورة أو ٔمأنْوره، عن : من التركية :ُمنأؤرة
 VERA: عن الالتينية MANOEUVRE: الفرنسية

  .تدار باليد األعمال اليت: MANUو
  .MANOVRA: ويف اإليطالية

  
واصطلحوا على استعماهلا يف مترين اجلند 

تدريب : على خوض املعارك على احلرب، ومبعىن
  .املراكب وإدارا



٢٠٨ 
 

التدريب : وضع هلا امع العلمي العريب
  .للمناورة

  .الدربة: الكرمليووضع هلا األب أنستاس 
عاداه، : هي من ناوره العربية: وقال بعضهم

  .شامته
فالن بيعمل مناورات، ]: من كالمهم [ 

  .الدسائس واِحلَيل: يريدون
: مصدر ناوله الشيء: َوَلةَااُملن: عربية :ةأوۤلُمن

  .أعطاه إياه مادًا يده أوأعطاه إياه، 
تعملوها يف أكل الربشان الذي والنصارى اس

  .القربانميثل 
اء تابع قض: َمنِبج: أو ٕمْنٓبج، من العربية :جٕمْنۤب

املنبع، كما يرى األب : ٓأَمبوگ: حلب، من األرامية
  .٤ ٧ص: شلحت

املنبت، : ويرى األب أرملة أا من َمبوك
  .١٩٤ ص ٣٨ س: املشرق: كما يف

  .٢٤٧ انظر كتاب حمافظة حلب ص

مرتفع يرتقيه : اِملنَبر: من العربية :َمْنٔبر
اخلطيب أو الواعظ يكلم منه اجلمع، وكسرت ميمه 

مناِبر، وهم : واجلمع. على التشبيه باسم اآللة
  .رمناۤب: يقولون

  .نربۤم: ويف السريانية
الكرسي املثقوب توّلد : َوْنَبر: ويف احلبشية

  .عليه الداية
  .لمناب: انظر. ويف هلجة مالطة مثل احلبشية

  
حجرين من فرد جبل واحد  ]:من أمثاهلم [ 

  .يف املنرب وواحد يف اخلارج
بربر عّمر منرب من مرمر ]: من معاظالم [ 

وقيصر عّمر منرب من مرمر، قاسوا منرب بربر وقاسوا 
  .منرب قيصر طلع منرب قيصر أكرب من منرب بربر

  
  منرب املسجد األقصى املتخذ من شجر أرز

بالعاج وغايل الصدف، هذا املنرب لبنان واملرصع 
املعمول على غرار منرب جامع حلب قد يعّد حتفة 

  .أثرية فريدة يف العامل
ي أمر بعمله لينصب گوكان نور الدين بن زن

جبامع قلعة حلب، وظل العمل فيه عشرين عامًا، 
لكن صالح الدين أمر أن ينقل من حلب إىل املسجد 

  .األقصى
خمرج املاء من األرض، : عاَملْنَب: عربية :َمْنَبع

  .عمناۤب: مناِبع، وهم يقولون: واجلمع
  .َمُبوع: ويف العربية

. بلحق احلكاية من منبعا]: من جمازام [ 
  .القمار منبع الرذائل
وضعها أمحد فارس شدياق لكلمة  :ُمْنَتدى

GLUB.  
اسم املكان من : حتريف اُملَتَنزَّه العربية :ُمْنَتَزه

  .انظرها .تّرته

خرج : ويقولون: اليازجي قال الشيخ إبراهيم
املتّرته، وهو املكان البعيد عن : زه، يعنونإىل املنت

مستنقعات املياه وجمامع الناس، ومل ُيحَك وزن افتعل 
: من هذه املادة، على أم إذا ذكروا الفعل قالوا

ينتزه، وكذلك سائر مشتقات : خرج يترته ومل يقولوا
هلم وزن افتعل إال يف اسم هذه الكلمة، ومل يسمع 

  .املكان املذكور، وهو غريب
: ما مؤداه ١٩٤ ص ٣٦ س: ويف جملة املشرق

وردت يف الشعر كثريًا بلفظ منتزه منذ القرن الرابع 
  .اهلجري

  .َوَسط: عربية :ُمْنَتٔصف
  

منتصف العام، منتصف ]: من كالمهم [ 
  .الطريق، منتصف النهار، منتصف العمر

اسم املفعول من : املنتَظم: عربية :ُمْنَتٔظم
  سق، ـــالسلك وات تألف يف: انتظم اللؤلؤ وحنوه
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استقام، وهم يستعملون منتظم مبعىن اجليد : األمُر
  .واجلميل واَحلَسن

  
  .منظوم: انظر

  

هدول مجاعة مْنتْظمني، ]: من توريام [ 
  .من طظ مني: يريد

  .انظرها .لغة هلم يف ممْتلي :ٕمْنٕتِلي

قلبو . ّمتو منتلي َحِكي]: كالمهم  من[ 
  .منتلي مّنك
اسم الفاعل من أننت : اُملْنِتن: من العربية :نٕمْنۤت

  .خبثت رائحته: الشيُء
زهر ذكّي : املنثور: من العربية :َمْنتور

  .الرائحة
كول العّجور وازراع ]: من أمثاهلم [ 

الورد ما بصري منتور واجلحش ما بصري . املنتور
  .غندور

: فالن منتوف، يريدون: يقولون :توفَمْن
  .ساءت حالته املادية

اسم الفاعل من : اُملنّجد: من العربية :دْمَنجّۤ
  .انظرها .ّجند

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

بن عبد اهللا، ويل حلب، مات  :َمْنَجك
  .ه٧٧٦س

آلة عكفاء من : اِملنَجل: من العربية :َمْنَجل
. رمى به: يَءحديد يقضب ا الزرع، من جنل الش

  .مناجل: يقولون مناِجل، وهم: واجلمع
  .َمجٓال: ويف السريانية
  .َمَجل: ويف العربية
ما : زمان عّصة املنجل، يريدون: ويقولون

  .قبل احلصاد
يف أّيار اسحاب منجلك ]: من أمثاهلم [ 

  .هات منجلك واندار أّيار. وغار

الديب كال : قال ُل: من أمثال تطوان
  ).أي صوته(عند اخر يسمع زواه : املنجل، قال ُل
وضعت حديثًا على مكان استخراج  :َمْنَجم

  .اَملْخَرج، اَملعِدن: اَملْنَجم: عربية. املعادن
الذي ينظر يف النجوم : اُملَنجِّم: عربية :مْمَنجّۤ

يعلم ا أحوال العامل، كما وحيسب مواقيتها وسريها ل
  .كانوا يعتقدون

ويف املغرب األقصى يتومسون يف املنّجم 
  .القدرة الفائقة

  .ُمَنجِّملك: واستمدت التركية
  .تاجر ومنّجم ما بصري]: من أمثاهلم [ 

  .ّجنم: انظر

: أنا ماين ْمنّجم، يريدون]: من كالمهم [ 
  .لست أعرف املغّيبات كمن يرى ذلك يف التنجيم

: حيىي بن أيب منصور، قال ابن الندمي :اُملَنجِّم
دفن يف حلب يف مقابر قريش وقربه هناك مكتوب 

  .ه ٢٣٠ عليه، مات س
البحر : يقولون متأثرين باألتراك :دُمْنَجۤم
يل أو اجلنويب، ومل يسمع اجنمد يف مااملنجمد الش

  .اجلامد واَجلمود واَجلميد: العربية، وعربيه
آلة : اَملْنَجنيق واَملْنَجليق :عربية :َمْنَجنيق

  .منجنيقات: واجلمع. حربية قدمية ترمى ا القذائف
 ٥ استخدمت يف حروب احلصار منذ القرن

  .حيث اخترع املدفع ١٥ م حىت القرن.ق
  

 أو MANGANIKON: عن اليونانية
MANGANICON.  

  
أنا ما : َچه َنْيك مبعىنَمْن : وقيل عن الفارسية

  .حميط احمليطأجودين، كما يف 
  

: َچنك َنيك مبعىنَمْنك : أو عن الفارسية
  َمْنَجك : أو عن الفارسية. أسلوب للحرب جيد
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  .االرتفاع إىل فوق: َنْيك مبعىن
  

  .َمْنَكَنيقٓا: وامسه بالسريانية
  

  .٣١٥ ص ١٨ س: انظر جملة امع العلمي العريب
  

  .من ألقاب الذَكر عندهم :َمنجنيق البطن
أطلقوها على شعر مقدم الرأس يرتل  :ةَمْنجوۤن

على اجلبني مفّتًال، مسي باسم راقصة من أسرة 
منجونة كانت ترسل شعر مقدم رأسها مفّتًال على 

  .جبينها
  .العطية: اِملنحة: من العربية :ٕمْنٔحة

  .ِمَنح: واجلمع
  .ٕمَنح وٕمْنحات: وهم يقولون
  .ِمِنحه: ويف العربية

اسم املفعول من : املنحوس: عربية :َمنحوس
  .ضد َسُعد: ُنحس

  .مناحيس: واجلمع
حتقيق يف : ١٤٣ ص ١٣ س: انظر جملة امع العلمي العريب

  .مناحيس: مجعه على

املنحوس منحوس ولو عّلقوا ]: من أمثاهلم [ 
  .حنس: انظر. يزو فانوس*على باب 

مثلثة امليم -اَملْنَخر : من العربية :ٕمْنٔخار
  .األنف أو ثقبه: -واخلاء

ر، َمناۤخ: َمناِخر، وهم يقولون: واجلمع
  .َمناخري: واَملنخور، واجلمع

راسك كراسي ومنخرك ]: من توريام [ 
  .كمن خري
ما ينخل : اُملْنُخل واُملْنَخل: من العربية :لٕمْنۤخ

  .به، شذ عن صيغة اسم اآللة
  .لَمناۤخ: مَناِخل، وهم يقولون: واجلمع
  .َمْنٓخٓال، باحلاء املهملة: ريانيةويف الس

  عّمي عّمر ْعمارة وما ]: من ألغازهم [ 

: بيكااحلى عمارتا، جنوم السما بتنعّد وما بتنعّد ْشبۤا
  ).املنخل(

من عيوين : بتهّزو وبتضربو وبقول لك: غريه
  .تفضل كول
ما يف متلو حفظان وصية ]: من ألغازهم [ 

وهو ببتسم  املسيح، بتلطموا هيك وبتلطموا هيك
: تفضل كول أطيب ما عندي: بسمة ناعمة وبقول

  ).املنخل(
  ]:من مناغاة أمهام [ 

  ب السّقاطة وادخولبايدي عّلقت املنخلقلۤي
تقول هذا ومتثل بيدها تعليق املنخل كما (

  ).متثل قلب السّقاطة ليقلدها طفلها فيحرك يده
فالن مندبوري مسكني : يقولون :َمْنَدبوري

  .انظرها .َكَنة، أو بندبوريعايف الَت

: ضرب من احلمضيات يسمونه :َمْنَدرين
ويلقبونه بالليمون  -انظرها  - يوسف أفندي أو يوسفي 

وأصل معىن مندرين . الشريف، وأصله من الصني
  .لقب أطلقه األوروبيون على مرازبة الصني

  .مندرين أو ماندلينه: من التركية
  .١٧ القرنمل يعرف املندرين يف أوروبا قبل 

وجلبه من مالطة إىل مصر رجل امسه يوسف 
  .يوسف أفندي: انظر .أفندي

خشبة : اِملنَدف واِملنَدفة: من العربية :َمْنَدف
  .النّداف اليت يندف ا القطن

  
أو الشيخ مندف، الشخص العصيب  :َمْنَدف

مذكرًا كان أو مؤنثًا، جماز من املندف السابق الذي 
  .تز أوتاره
  

: َضَرب مندل، يريدون: يقولون :َمْنَدل
استخرج اخلفايا بالنظر إىل ماء يف إناء يزعمون أنه 

ندل أو ـــفّي، مسي باملـــتراءى فيه اخلــي
  عود طيب الرائحة يشعل : املنديل العربية عن اهلندية
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لدى ضرب املندل ويتبخر به، أو أجوده وهو 
اللبان جيلب القاقّلى، أو عود يطّرى باملسك والعنرب و

  .))كورد مندل((من اهلند من بلد 
الدائرة يرمسها : من املندل اهلندية: وقيل

  .الساحر على األرض
  .الطبلة: من املندل اهلندية: وقيل

  .))َمْن َدّل((أصلها : ويتندرون فيقولون
قرية من : منسوب إىل مندل: وقال الزخمشري

  .اهلند
ضّريب مندل أعور ما ]: من كنايام [ 

  .حّوش خبز بيتوْب
حاّطو حتت سبع  - كما يقولون  -ألنه (

  ).اقفال
رجل كردي مصاب باهلسترييا فيحلم  :َمْندٓو

  .حسابات مندو: مبا يصعب وقوعه، ومنه جاء قوهلم
اصطلحوا أن يسموا به الرسول  :َمْندوب

  .يقوم مبهمة
  .ماندولني: انظر :َمْندوِلني
ه ه وٕكۤلتغّدى ٕحۤل: يقولون :َمْنَدويش

املتروك : ))ماْنده((: ومندويش، من الفارسية
الداخل، : ))إيج((الفضلة، و: ))مْنَده((واملتخلف، أو 

  .البطن
  .املعثكلة: ووضع للمندويش بعضهم

: اِملنديل واَملنديل: أو ٕمْنديل، عربية :َمْنديل
  .نسيج يتمسح به من الَعَرق أو من الوضوء وغريمها

َمناديل : جلمعة، واَمنديۤل: والواحدة عندهم
  .ديلوْمنۤا

من  MANTELEأو  MANTILÈ: عن الالتينية
MANUS :اليد.  

  نديلة الوضوء يلّفوا فوق الزّنار منـوم
   

  

ويتعممون باملنديل، وهي أنواع تباع يف  اخللف،
  .سوق املناديل

  .وينذرون املناديل لقبور األولياء
  .وقد حيملون باملنديل ما يشترونه

املناديلي، ويف : ويبيعها ويسمون من يصنعها
  .حلب سوق املناديل

  .))الذخائر والتحف((كر املنديل يف ورد ذ
  .انظر فهرسه

  .وانظر قاموس الصناعات الشامية

  .َمْنديٓال: ويف السريانية
  .٣١٥ ص ١٨ س: انظر جملة العلمي العريب

  .َمْنديل: واستمدا التركية فقالت
: واستمدا اإلسبانية من العربية فقالت

MANDIL :املئزر.  
واستمدا اليونانية احلديثة من العربية بواسطة 

  .MANDILI: التركية فقالت
: كانت املناديل خمتلفة األشكال اهلندسية

، ١٧٨٥ مثلثة أو مستطيلة أو مستديرة حىت سنة
حكمه جبعل املناديل مرّبعة،  ١٦ وفيها أصدر لويس

  .مرأته أقنعته بأن املرّبعة أمجل شكًالألن ا
  ]:من أغانيهم [ 

  على أم املناديلي على أم املناديلي
  يا رْيتين منديل بعّبك: غريه

  بسمع دّقة قلَبك داميًا
طلعنا : حكاية الصواصنة]: من حكايام [ 

من صوصان ميت صوصاين، أّما شباب شباب، 
ش را رطلني، قّبيعة طويلة سّطع*شوارب شربين، 

: سبطعش منديلة، مشينا طلع علينا واحد عجوز قال
والن صوصان، هات مصاري، هجم علينا، هجمنا 
عليه، قتلنا، قتلناه، قتل مّنا عشرة، صّفينا تسعني، 

  ...لكن أّما شباب شباب، شوارب شربين
  الدار، : اَملْنِزل: من العربية :لَمْنۤز
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  .منازل: واجلمع. البيت
مصطلحات : ٢٣١ ص ٢ج  ٧ الد: العريبانظر جملة اللسان 

  .املرتل

  .الرتبة: اَملْنِزلة: من العربية :ةَمْنْزۤل
  .مرتالت: واجلمع
  .استقبال الضيوف :َمرتول

ومسيت به ناحية من حبسيتا جعلتها الدولة 
  .العتيق واجلديد: حمل البغاء الرمسي، وكان مرتولني

بطانة اللحاف، : َمَنْسَتر: من التركية :َمَنْسَتر
: ))آستر((أثاث املرتل، و: ))ٔماِنه((: عن الفارسية

  .البطانة
: اِملْنَسف واَملْنِسف: من العربية :َمْنَسف

الغربال الكبري ينسف به اّحلب، وأطلقه البدو ومن 
إليهم على الوعاء الكبري يسكب فيه الطعام، وهو 

  .ري البدوگأن
  :األرياف تنشد النساءويف أعراس 

  ف على طاروبنۤس  َملن هو عاملنسف
  حّيا اهللا خّطارو  منسف أبو حممد

  .نسف ونّسف: انظر

وله حلقات حيمل ا تكون من حلقتني حىت 
العشرين حلقة حسب كربه، والكبري يسع طبيخ 

  .كيس ّمتن أي رز مع مجل كامل
  :ومن معارضات الزيين
  ...ومنسف رز جاء باللحم مترعًا

  فنقبت األيدي جوانبه إىل
  أن اندّك من بعد التشامخ والكرب 

  من إىل الرز يف املناسف صّبه: ومنها     
  وبه قد أتى ليتحف صّبه 

  ....ناشرًا فوقه من اللحوم من الضان     
أتى مع : أي(هللا منسف فّتة معها أتى : ومنها

  ).الكنافة
  .حّيت مساء لنا بصماء يف منسف: ومنها

  
  

  منسف الرز أنارا: ومنها
  يا مانح للجياع منسف رز: ومنها

  كالقبة جللت يكل أنوار
يريدون الطعام الذي يقلى خضره  :ةْمَنّسۤف

  .باللحم والدهن، مث يطبخ
. ٩ ص ٢ س: انظر جملة الضاد .األب جرجس :َمَنش

  .٣٥٣ ص: ))حمافظة حلب((وانظر كتاب 

آلة ذات أسنان : اِملنشار: من العربية :ٕمنشار
  .واجلمع مناشري. معدنية ينشر ا اخلشب وغريه

استعمل اإلنسان املنشار يف الدور األخري من 
  .العصر احلجري منشارًا حجريًا

  .َمٓسرٓا: ويف السريانية
  .َمُسور: ويف العربية
  .ُموشر: ويف التركية

  .ابن عّمي شّق املنشار]: من كالمهم [ 
متل املنشار بياكل ]: من تشبيهام [ 

  .عالطالع وعالنازل
املا بقدر عليه القّدوم بقدر ]: من أمثاهلم [ 
  .عليه املنشار
  .أنشح: انظر :حٕمْنۤش

حمل ينشر فيه شيء ليجفف، : عربية :َمْنَشر
وهم أطلقوها على مكان نشر الغسيل، كما أطلقوها 

قبل أن على مكان نشر زبل احلّمامات يف حمل التلل 
  .يبىن

  .ALMINCHAR: واستمدا الربتغالية فقالت
وضعت حديثًا لآللة امليكانيكية اليت  :َمْنَشٔرة

  .تنشر
  .مناشر: واجلمع عندهم

  .منديل ُيتمّسح به: اِملنشفة: موّلدة :ةَمْنَشۤف
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  .ف وَمنشفاتَمناۤش: مَناِشف، وهم يقولون: واجلمع
كان يستعمل يف ما ينشره السلطان  :َمْنشور

على الناس، وما تنشره األساقفة والبطاركة على 
  .رعيتها، مث عّم يف كل ما ُينشر

  .واملنشور أول ما اصطلح عليه األيوبيون
  .مناشري: واجلمع

: َمِنش: من التركية عن الفارسية :ةٕمْنشيّۤ
  .الطبيعة، وهم أطلقوها على احلديقة العامة

آلة من حديد : اِملنصب: العربيةمن  :َمْنٔصب
تنصب حتت القدر للطبخ، أو تكون يف بيت نار 

  .الفرن يوضع عليها احلطب والوقود
  .بمناۤص: مناِصب، وهم يقولون: واجلمع

ومنصب البيوت صغري ومدّور، ومنصب 
  .الفرن والكنيفايت مثلث

أن جلهّنم منصبًا كمنصب ]: ويعتقدون [ 
  . عاملنصبهالعدو اهللا: الفرن، فيقولون

مات فالن البخيل ورا ]: من كالمهم [ 
  .ِمنصب جهنم: عاملنصب، يريدون

البحط املنصب عالنار ]: من اعتقادام [ 
وما حبط عليه شي بتعّلق املنصب يف رقبتو يوم 

  .القيامة
يطلقون املنصب يف محاة على كبري  :اَملنٔصب
  .األسرة وعميدها

سب اَملنِصب، احل: من العربية :بَمنۤص
  .والشرف واملقام الرمسي

  .بمناۤص: مناِصب، وهم يقولون: واجلمع
  .املوظف: منصبدار: واستمدت التركية

خود املنصب واّتكل ]: من أمثاهلم [ 
  .عالعوانّية

  
  
  

: اِملَنّصة: ها الثاقفونعربية يستعمل :ِمَنصّٔة
ع دار العلوم ووضعها جمم. سرير العروس وكرسيها

  .ESTRADE: على
استعملها الرومان جبانب سرير  :املنضدة

النوم، مستطيلة من اخلزف أو مستديرة من الربونز مث 
  .جرى التفنن فيها فكان منها الكنصول وغريها

مأكول إال : يقولون ملن يلغز :ٔمْنضور
  .إال منظور يرى بالعني: منضور، يريدون

  .وضعها أمحد فارس الشدياق للبالون :ٕمْنطاد
يف جسر الشغور وأخرى يف  قرية :ٕمْنطار

اَملْحرس كما يرى : َمْنَظر: جبل مسعان، من األرامية
  .١٩٤ ص ٣٨ س. املشرق: األب أرملة يف

: َمْنَطف: قرية يف إدلب، من األرامية :فْنٔطٔم
 ٣٨ س :املشرق: مقطر املاء، كما يرى األب أرملة يف

  .١٩٤ ص

  .الكالم: اَملنِطق: من العربية :ْنۤطقٔم
علم التفكري الصحيح، أو آلة قانونية  :قْنۤطٔم

تعصم مراعاا الذهن عن اخلطأ يف الفكر، يستعملها 
  .الثاقفون، واستمدته التركية

كالمو منطقي، تفكريو ]: من كالمهم [ 
  .منطقي

ما يشد : النطاق: اِملنَطقة: من العربية :ةَمْنِطٔق
  .به الوسط، واِملنطقة العسكرية بكسر امليم

طاق من األرض ذات خصائص ن: واِملنطقة
متيزه عن غريها، منها منطقة خط االستواء ومنطقة 

  .اجلدي ومنطقة السرطان
  .بني رووضعت حديثًا للد :ِمنظار
  .مناظري: واجلمع
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  .عربية، ما يقع عليه النظر :نظرٔم
وضعها جممع مصر على األداة من  :ِمنظفة

  .PLUMEAU: ريش أو حنوه مما ينّظف به، فرنسيها
بيت : استعملوها مبعىن اجلّيد: عربية :نظومٔم

  ...منظوم، أكلة منظومة، بدلة منظومة
  .منتظم: انظر

حرمه : منعه الشيَء ومنه وعنه: عربية :َمَنع
 حجره،: ه، منعه القاضي عن املرياثإياه، كّفه عن

  .صّده: منعه عن الدعوى
  .واستمدت التركية مصدره

  .امننع للمطاوعة: وبنوا منها
املمنوع . املعو أش مبنعو]: من أمثاهلم [ 

  .مرغوب
  .الدخول ممنوع]: من كالمهم [ 
وهو (احلذر ما مبنع قدر ]: من حكمهم [ 

  ).من حكم جند أيضًا
َمّنع الدق، : يقولون يف لعبة الشطرنج :َمّنع

  .مبالغة يف منع: مّنع: عربية
: قرية يف جبل مسعان، من األرامية :منعايا

 س: املشرق: أرملة يف باملراكز، كما يرى األ: امنعۤي
  .١٩٤ ص ٣٨

: يٓامنٓع: ويرى األب شلحت أا من األرامية
  .٦٣ص .املنتهى

اصطالح عسكري : انغه أو مانَكاأو ٔم :هَمْنٔغ
  .كل مثانية جنود يرأسها عريف: مانغه: تركي

  .حضاير: احلضرية، واجلمع: وضع هلا
أطلقوها على احملل الذي تبعد : عربية :َمْنفى

  .املنايف: واجلمع. إليه السلطة من ترى إبعاده
  .املنفى: ويقولون يف املكان البعيد

  
  
  

آلة ينفخ : اِملنفاخ واِملنَفخ: من العربية :اخنٔفٕم
  .ا، كري احلّداد
  .فيخْمنۤا: َمنافيخ، وهم يقولون أيضًا: واجلمع

: وهم يقولون املَنافيخي،: وصانعه وبائعه
  .فيخياْملنۤا

لوح فوق لوح إلو َنَفس ]: من ألغازهم [ 
  ).املنفاخ: (مالو روح

  .ااز: املنَفذ: من العربية :َمْنَفد
  .منافد: ، وهم يقولونمنافذ: واجلمع
الزاوية املنفِرجة يف : من العربية :ةُمْنَفِرۤج

  .ما جتاوزت التسعني درجة: اصطالح اهلندسة
على مفَعل من الَنَفس ملكان  بنوا :َمْنَفس
: مناِفس، وهم يقولون: واجلمع. خروج الَنَفس

  .سمناۤف
: من مصطلحات صناعة احلبال :ضَمْنٔف

  .العصا يضرب ا القّنب لتخليصه من العيدان
  .أطلقوها على ما ينفض ا الغبار :ةَمْنفٔض
  .ما ينتفع به: عربية :ةَمْنَفٔع

  .منافع: واجلمع
  .أّولو منافع وآخرو مدافع الفجل: ويقولون

  .مرافقها: ومنافع الدار
أكلو منفنف وحالقتو : يقولون :ْمَنْفَنف

فيها نعومة ولطف، مل جند هلا : يريدون... منفنفة و
، بنوا منه اهلواء: النفنف: لعلها من العربيةأصًال، و

  .للطفه
  .أطلقوها على مقلي الذرة الصفرا :َمْنفوش

  .انظرها .البوشار: ويسمونه أيضًا

ا إىل السكر اويعملون منها حالوة بإضف
  .انظرها .حالوة املنفوش: املعّقد، يسموا
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واليوم تقوم بقلي املنفوش آلة أوتوماتيكية، 
  .ويضاف إليه السمن النبايت

أحسن ما تاكل حالوة ]: من كمام [ 
  .املنفوش رو رّقع بابوجك املبخوش

وعو كتري، البابونج منف: يقولون :َمْنفوع
  .أطلقوا اسم املفعول وأرادوا املصدر

. ِمنسر الطائر: اِملنقار: من العربية :ارْنٔقٕم
  .مناقري: واجلمع

  .ومقرٓا َمُقورٓا: ويف السريانية
  .َمَقورٓا: ويف العربية

َحب متل مناقري القطا ]: من تشبيهام [ 
  ).احلنطة اليت حبها كبري: يريدون(

ما بتعّدي عن كارا  اجليجة]: من أمثاهلم [ 
من : بتقول اجليجة لصواصا. ولو قطعوا منقارا

  .يومكن يا اوالدي ماشبع منقاري لقط
كان صديقًا لنا، اشتهر  :احلاج ربيع املنقاري

 بإيتين بكو: أنه يتكلم بالفصحى مع العواّم تندرًا
  .من املاء وضع عليه قطعة من اجلليد

اع اقش: ارسون لعند معلمو وقال لوگورا ال
  .را*هادا أش عم بياكل 

أوري ! يا هند: متهدوزاره ضيف فقال خلا
الزند واملئي اإلناء باملاء، فضيفنا يريد اخلالء 

وتعّوقت هند والضيف ساواها يف لباسو، ما هذا؟ (
  ).راء*هذا : قال له احلاج ربيع، أجابه

وشاف ناس بالسبيل عم بياكلوا خاروف 
خاروفكن ادة الع: حمشي، هبش لو لقمة وقال

  .را*من ربيعنا ال: واحد راوندي ضعيف، جاوبو
ملقط : اِملنقاش واِملنقش: من العربية :اشْنٔقٕم

  .تستخرج به الشوكة أو تقطع به العقدة يف النسيج
  
  
  

ساوينا عليه منقب، : يقولون :بَمْنٔق
: اَملْنَقب: احليلة بقصد التنّدر، من العربية: يريدون

ر من بطن الدابة أو من بطن املوضع الذي ينقبه البيطا
ْبطالع ِحَيل من أضافري : رجلها، ذهابًا إىل قوهلم

  .إجريه
دخلت هاملسألة يف : يقولون :ةضئّاَملْنٔق

فكري، أي قناعة فكري أو : منقضييت، يريدون
  .منطق وقضييت: دستور تفكريي، حنت من

َمنقل أو َمنغال أو مانغال : من التركية :لَمْنٔق
الكانون : َمنقل: نون النار، عن العربيةكا: أو مانقال

  .الذي ينتقل كما توهم األتراك
  .املناقل: واجلمع
لعبة تتخذ من خشبة : اِملنقلة: موّلدة :ةۤلَمْنٔق

مستطيلة نقر فيها أربع عشرة نقرة يف صفني متوازيني 
جيعل يف كل نقرة سبع حصى، مث تدار احلصى وتنقل 

  .بطريقة خاصة
  .منقالت: واجلمع
: يف اللغة املصرية القدمية ))آل((من : وقيل

  .احلصى
  .مانقاله: واستمدا التركية

  .٥٦٤ ص ٤ س: انظر جملة املشرق

الناس أجناس، مّنن احجار ]: من أمثاهلم [ 
  .منقلة ومّنن حجر أملاس

آلة على شكل نصف دائرة تقاس ا  :ةۤلَمْنٔق
  .الزوايا

ن أطلقوها على ما نتف نواتئه م :َمْنقوش
  .النسيج باملنقاش

طّلعنا عاملنقوش شفناه ]: من كمام [ 
  .فاشوش

  : مناكب، من العربية: واجلمع :بَمْنۤك
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  .املرتفع من األرض: مناِكب: اَملنِكب واجلمع
  .بارا يسعى يف منإك]: من كالمهم [ 

  .ما ليس فيه رضى اهللا: اُملْنَكر :ُمْنَكر
  .اُملنكرات: واجلمع

  .املعروف: وضد املنكر
يزعمون أما ملكان موكالن  :ُمنكر وَنكري

  .باألموات يلقبان بشيطاين القبور
َلَه أو گَمْن: من التركية عن الفارسية :ةۤمگَمْن

آلة اخلياطة املخترعة يف القرن املاضي، وآلة : َنَهگَمْن
فرم التنت، وآلة قص الشعر، وآلة يضغط ا اخلشبتان 

  .مقماط: انظر. الرباغي املدهونتان بالغراء بواسطة
نة اآللة اليت تعصر گمة أو املنگكما مسوا باملن

الزيتون بعد عصره باحلجر، وذلك بواسطة الرباغي 
  .اليت تدار فتضغط

  .وأصل معناها املكبس األسطواين شكًال
واهللا : مة فرم التنت فقالواگوبنوا الفعل من من

  .أفرمه فرم التنت: مو، يريدونگَمبن
  .مگْتمن: للمطاوعةوبنوا 

مة اخلياطة إىل حلب گأول من جلب من
، وكانت ماركتها ١٨٧٥ جرجي شّقال سنة

NOMAN األملانية.  
  ]:من أغانيهم [ 

  واهللا الخد منكميت يايامو
  واقعد على الدرب واخّيط

نقد حناسي : نغري أو مانِغر ام: تركية :ريگَمْن
  .يعّد أقل النقود قيمة

ْمَنْللي، وهي حتريف من أين : يقولون :ْمَنل
  .يل؟ العربية

مْنللي، ْمنلنا، ْمنلَلك، : وتصّرف كما يلي
  .نن، ْمنللو، ْمنلال، ْمنلٓلك، ْمنلٓكْمنلۤل

  
  

ني گالفقري منللك؟ والزن]: من أمثاهلم [ 
  .ْمبارك

: اسم املفعول من مننمه العربية :ْمَنْمَنم
زخرفه، زّينه، نقشه، أخذًا من مننمت الريُح الرمَل أو 

  .خّطته وتركت عليه أثرًا: املاَء
  .على املنمنم من من من]: من أغانيهم [ 

: جة، يريدونمّنن احلاخام اجلۤي: يقولون :َمّنن
 فحصها لريى هل يصّح أن يأكلها يهودي، من ْمنٓا

ىن عّد، أحصى، أي عّد أضالعها ومية مبعگالتر
وفحص كل ضلع لئال يكون فيه كسر أو أثر كسر، 

  .ألن الشرع اليهودي حيّرم أكلها
: بياكل َشَنين َمَنين، يريدون: يقولون :َمَنِني

يأكل ما هو مبقام الشنينة من بسيط الطعام وما هو 
  .مّن: انظر. مبقام املّن من فاخر الطعام

املادة اليت تفرزها : ّينامل: من العربية :ةَمنّۤ
  .اخلصيتان لدى اجلماع، وا يكون التلقيح

مصدر منَّ عليه مبا : اِملّنة: من العربية :ةنّٕۤم
: واِملّنة. صنع، ذكر وعّدد له ما فعله له من اخلري

  .اإلحسان
: ِمّنت ومّنتدار ومّنتدارلق: واستمدت التركية

  .اِملّنة
سألتو عّنا وان : ويف ديباجة مكاتيبهم يكتبون

يظنون أم (حنن خبري  -فلله احلمد واملّنة  -
  ).يسجعون

اَملنهج الدراسي، من : يقول الثاقفون :َمْنَهج
  .الطريق الواضح: اَملْنَهج واِملْنَهج واِملنهاج: العربية

  .جمناۤه: مناِهج، وهم يقولون: واجلمع
  .واستعملوها جمازًا يف الطريقة

  .ِمْنَهك: ويف العربية
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وأنكره الشيخ . عيش منهك: يقولون :كْنۤهُم
إبراهيم اليازجي حبجة أن ال فعل أكه، ورّد 

  .بتجويزه
  .من: انظر :منو
وعلى هاملنوال كان يعمل، : يقولون :ْنوالٕم
  .النسق، األسلوب، الوجه :اِملنوال: من العربية
موضع النور، بنوها : من اَملنار العربية :رْنٔؤم

دون إعالل وأطلقوها على الفسحة السماوية يف 
  .البناء تطل عليها شبابيكه

ّچو منور، من منري العربية و: يقولون :رْنۤوٕم
  .دون إعالل

قال األب رفائيل خنلة يف كتابه  :َمّنوش
مّروم، : ٥ ٤ ص ))غرائب اللهجة اللبنانية السورية((

  .من مرمي: مّنوش
من يقوم بالتنومي  :م املغناطيسياملنوّۤ
  .املغناطيسي

  .انظرها

  .اسم املفعول من نومس :َمسْمنٓو
  .انظرها. مصدر نومس :ةَمۤسَمنٓو
  .مّنة: انظر .اَملّين: عربية :َمِني

  .من: انظر :ِنيٕم

: قرية يف جبل مسعان، من األرامية :ْنيانٕم
  .٦١ص .شلحتالعدد، كما يرى األب : نٓاْنٓيۤم

: منيحٓا: لغة هلم يف ْمليح، من السريانية :ْمِنيح
  .اُملريح: احلسن، وأصل معناها

  .من أمسائهم للذكور، وُمنرية لإلناث :ُمنري
  نبات يصبغ : فعل من الِنيلبنوا ال :ْمَنيَّل

  
  
  
  
  
  

ازرّق لونه لؤمًا أو ضعفًا، الذي : يريدون - انظرها  - به
  .مخّٔر وْمستلطيف ْمشحٔو أو هي

قامت اْملنّيلة تتحوس ]: من كمام [ 
  .كسرت العلبة وخرقت القادوس

حتريف من أين؟ العربية، والنصارى  :نْمنۤي
  ْمَنْين؟: يقولون

أبوك البصل وأّمك التوم، ]: من كمام [ 
  !.منني أجتك هالرحية يا ميشوم

  .من كربا: دبة؟ قال لوگ منني عرفتا: قال لو
من قّلة : عرفتين حّجي؟ قال لومنني : قال لو

  .ديَنك
منني تعلمت : اقالوا جلۤح]: من أمثاهلم [ 

  .من قليل األدب: األدب؟ قال لن
غزالن ما يف ببلدنا ]: من هنهونام [ 

  وهالغزالة منني؟
ذكر : مصدر مّن عليه: اِملّنة: من العربية :ةنِّيّٕۤم

  .وعّدد له ما فعله من اخلري
  .مّنة: انظر

ما بتحّمل مّنيتو، مالو علي ]: مهم من كال[ 
بال مّنّية، مّنيتك  ّية، ما بتحّمل منّية حدا، طالعومّن

حتريف ما (على حالك، مّنيتك واَال على حالك 
، ال حتط خبزك جبيب غريك وتاكلو ...)مّنتك إال

  .باملّنّية
اسم املكان : حتريف مكان َمهاب :ُمهاب

اَملهيب : ه فهيأما الصفة من هاب. ُيهاب فيه: مبعىن
  .واَملهوب وَهيوب وَهيبان

قالئد ((صاحَب  ))شفاء الغليل((ونقد صاحُب 
  .استعماله ُمهاب مبعىن ذي اهليبة ))العقيان

  .َمهاب: كان عليه أن يقرأها: أقول
امللك يف ما  ومثله ختطئتهم سليمان بن عبد

  رواه 
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أنا امللك الشاب : ))مروج الذهب(( عنه املسعودي يف
  .املهاب السيد

: مصدر هابه: اَملهابة: من العربية :ةَمهاۤب
  .خافه واّتقاه

  .مهابت ومهابتلي: واستمدت التركية
ساّبه : مصدر هاتره: اُملهاترة: عربية :ةُمهاَتٔر

  .بالقبيح من القول والباطل
ماَمهاج : وريفيوها يقول بدو حلب :َمهاج

ماء اآلبار الشبه ماحلة، من : ج، يريدونأو ماۤه
اللنب اخلالص من  ....:املاِهج واألْمُهج و: عربيةال

  .املاء، أو الساكن الرغوة، أو اخلالص الذي مل خيثر
اسم الفاعل من : اُملهاجر: من العربية :رُمهاۤج

  .خرج منه إىل بلد آخر: هاجر من البلد وعنه
مصدر َمَهر الشيء : اَملهارة: عربية :ةَمَهأر

  .أتقنها معرفة: تهعحذق، يف صنا: وفيه وبه
  .مهارت ومهارتلي: واستمدت التركية

اخلزي، الذل، : اَملهاَنة: من العربية :ةَمهاۤن
  .الضعف، احلقارة

مجع اَملهَلكة : اَملهاِلك: من العربية :كَمهاۤل
  .موضع اهلالك: واَملهِلكة واَملهُلكة

: مصدر هاوده: ةاُملهاود: من العربية :ةۤدُمهأو
وادعه، صاحله، راجعه، وهم  مايله، الينه، عاوده،

  .يستعملوا يف نزول األسعار أيضًا
أطلقوها على اجلرن اخلشيب الذي  :هباشٕم

، بنوه على مفعال من هبجه يدّق البدو فيه الُبّن
  .ضربه ضربًا متتابعًا بعد إبدال جيمه شينًا: بالعصا

ِمَدّقة كبرية ُيَدّق : اِملهباج: على أن الرائد قال
  .مهابيج: و غريه، واجلمعا الُبّن أ

  
  
  
  

وحيدثون لدى طحن النب باملهباش إيقاعات 
  .موسيقية حتدث من ضرب القعر واحلفافني

وتعرف عظمة عشائر البدو من مهباشها 
  .ودّالت قهوا

  .ْر وامليجاناگالُدَبك والٕن: ويرادفه عندهم
  .انظرها

  .َمهِبط: عربيها :طَمْهٔب
الرحم أو أقصاها : اَملهِبل: من العربية :َمْهَبل

القناة املمتدة من .... أو فمها أو طريق الولد أو
  .الفرج إىل الرحم
  .انظرها .اسم املفعول من هبل :َمهبول

  .مهابيل: واجلمع
: واستمدت الفرنسية كلمة مهبول فقالت

MAHBOUL  أوMABOUL.  
أطلقوها على أمريكا حيث هاجر  :َمْهَجر

  .إليها كثري من السوريني واللبنانيني
ل من اِهلجان من كل ْفۤعبنوا على ٕم :نْهۤجٕم

  .خياُره وخالصه): العربية(شيء 
ورعاة الغنم مسوا به اخلروف الذي يرضعونه 

  .من غنمتني ليسمن ويذبح بعد أشهر من والدته
  .انظرها .مردوف: ويسمونه أيضًا

دم  الدم أو: اُملْهَجة: من العربية :ةْهۤجٕم
. أحسنه وخالصه: القلب، الروح، ومهجة كل شيء

َهج ٕم: َجات، وهم يقولونُمَهج وُمَه: واجلمع
  .ْهجاتوٕم

بسطه ووّطأه، : َمهَّد الفراَش: عربية :َمهَّد
  .هّيأه: والشيَء

  .مصدره: واستمدت التركية
: مسن مهدرج، يريدون: يقولون :جَمَهْدٔر

  .الزيت النبايت عومل باهليدروجني فغدا مسنًا أبيض
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  .الذي هداه اهللا: اَملْهدّي: من العربية :ْهِديٕم
وأطلقوها على رجل يأيت يف آخر الزمان 

  .-كما يف احلديث  -ليهدي الناس إىل اهللا 
واملهدي عند بعض الشيعة هو اإلمام اخلفّي 

  .رجوعهوينتظرون 
وقد ظهر سابقًا كثريون ادعى كل منهم أنه 

  .املهدي
: مسوا به ذكورهم، ومسوا إناثهم :ْهِديٕم

  .ةمهديّۤ
حممد بن حممد، شاعر حليب مات  :اُملَهذَّب

  .ه٥ ٥ ٦س
ل ما ولد الفرس، أو: اُملْهر: من العربية :ْهرٕم

  .هلية وغريهاينتج من اخليل واُحلُمر األ
  .هرةٕم: يقولونُمهرة، وهم : واملؤنث

  .موهرٓا: ويف السريانية
ال تفرح على مهرك إذا ]: من أمثاهلم [ 

  .ِري*جِري افراح عليه إذا 
الِصداق، وهو ما : اَملْهر: من العربية :ْهرٕم

جيعل للمرأة من املال تنتفع به شرعًا، ويكون معّجًال 
  .أو مؤّجًال

ْمهور : ُمهور وُمهورة، وهم يقولون: واجلمع
  .وْمهورة

  .هذا ُمهر ذاك، أي عوضه: ويقال يف العربية
  .احلّق: وهم يغلب أن يسموا مهر املرأة

  .َمهرٓا: ويف السريانية
واإلسالم جيعل اَملهر على الرجل، والنصارى 

  .واليهود يف حلب جيعلونه على املرأة تدفعه للرجل
واإلسالم مل يشرع أن يدفع الرجل مهر 

  س، يف وصية القلّمكان قبله وأقّره،  املرأة، إمنا
  
  
  

وإذا : وهو أمية بن عوف وكان من حكماء العرب
عن كتاب . نكحتم الغريبة فأغلوا صداقها

طبع عيسى البايب احلليب وشركاه  ٦١ص ))املعمرين((
  .١٩٦١ سنة

اخلامت : ُمْهر: من التركية عن الفارسية :ْهرٕم
  .واخلتم

  .ختمه: مهر الكتاب: ويبنون منه فعل
  .مهردار: انظر .امنهر: وبنوا منه

الشيَء وفيه .... َمَهَر َمهارة و: عربية :رَمٔه
ر، يف ماۤه: حذق، فهو ماِهر، وهم يقولون: وبه

  .أتقنها معرفة: كان حاذقًا عاملًا به، يف صناعته: العلم
  .املاهر: ْمهريٓا: ويف السريانية

  .انظرها .اخلامت: بنوا الفعل من املهر :رَمٔه

  .اونهلأي ا :ْهراسإمل
  .ALMOFARIZ: واستمدا الربتغالية فقالت

املوضع الذي ُيهرب : اَملهَرب: عربية :بَمْهٔر
  .إليه

  .هالشغلة مامّنا مهرب]: من كالمهم [ 
  .انظرها .اسم الفاعل من هّرج :جاْملهرّۤ

عيد الفرس، : اِملْهَرجان: من العربية :جانَمْهٔر
الروح، مسوا : ))جان((احملبة، و: ))َمْهر((: عن الفارسية

  .به عيد نزول الشمس يف برج امليزان
مل يرد يف الكالم العريب، وورد يف شعر 

  .السرّي والبحتري
: وأطلقوها حديثًا على كل فرح وابتهاج

  ...مهرجان املعّري، مهرجان القطن
صاحب اخلتم، : من الفارسية :َمْهردار

  .وكانت وظيفته مهمة يف الدولة العثمانية
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فالن لبسوا : أو ْمَهْرَدش، يقولون :ْمَهْرَدس
ْمهردس أو ْمهردش، يريدون أنه زرّي، مل جند هلا 

مّزقه وخَرقه ): العربية(أصًال، ولعلها من هرد الشيَء 
وشّقه لإلفساد، والسني حتريف ثاء الثوب، واملهردش 

  .لغة فيها
  .وهردوس مبعىن مهردس

ّبى أطلقها حممود تيمور على مر :ةَمْهروۤس
  .املرمالد

وأسرة مهروسة كبرية يف حلب، وكثري منهم 
  .حلواين اآلن
املزح : بنوها من اهلْزل العربية :ةَمْهَزۤل

. املسخرة: واهلذي، ضد اجلد، وهم يستعملوا مبعىن
  .لمهاۤز: واجلمع

من مهازل الزمان كون ]: من كالمهم [ 
  .بالدنا بإيدين الفرمسون

: عوك، مهّشيمهّشي قّل: يقولون :ْمَهشِّي
  .بسببه: أي) العربية(من هذا الشيء : حتريف

راسو  واحد كردي حط]: من حكايام [ 
و راسو، مّد إيدو جنب راس مرتو، وبعد شوي حّك

  :وحّك راس مرتو، ومرة تانية وتالتة، وبعد سأال
  .أنا عم حبك راسي إال راسك! أم محو -
  .أل راسي -
  .مهّشي حبك حبك ما َبْرَوا -
  .شراب هاضم: عربية :مۤضْهٕم

اجبلي الكّبة ! يا فّطوم: يقولون :َمَهك
  .سحقه شديدًا: َمَهك الشيَء: وامهكّيا تتلني، عربية

  .الرفق والتؤدة: اَملْهل: عربية :َمْهل
  .امنهل: بنوا منها

  
  
  
  
  

  ]:من أغانيهم [ 
  چينكال يتغّبر قل  على َمهلك على َمهلك

ل د بتحۤمْشٔق: قالوا للجمل]: من أمثاهلم [ 
درمهني كّمون : على ِهينتك ومهلك؟ قال لن

وشقد بالزور؟ قال : منخوالت منّضفات، قالوا لو
  .ّمحل واطالع ركاب: لن

َمَهلو يومني، حتريف أمهله أو : يقولون :َمَهل
  .أنظره وأّجله: مّهله الديَن

أنظره : مّهله وأمهله الديَن: عربية :َمهَّل
  .وأّجله

ام يتخذ من احلليب والرز، قال طع :ةْمَهلَّبيّۤ
صنعها حكيم من بابل يسمى : تذكرته داود يف

دودرس للمهّلب بن أيب صفرة وقد فسدت معدته 
  .واعتادت قذف الطعام، فصّح ا مزاجه

وال نرى ذلك، إمنا هي : وقال الدسوقي
  .حمّرفة عن احمللبّية

وال دليل على : وقال الدكتور أمحد عيسى
  .ذلك

من عشائر : املهالبة: ل العربيف معجم قبائ
حمافظة العلويني باجلمهورية السورية، ينتسبون 

  .للمهّلب بن أيب صفرة
ُمَحّلى، واشتهر : وإستنبول تسمي املهلبية

طاووق : بعملها األرناؤوط، وتفننوا فيها فعملوا
قازان : سي، أي صدر اجليجة، كما عملوا منهاگوگ

وقة ذات دييب، أي قعر املرجل، وتكون هذه حمر
  .مرارة مستملحة

بتاكال العجوز : مهّلبّية]: ينادي بّياعها [ 
  .بتقلب صبّية

  :قال واحد ألّمو
  ك؟مهّلبّية إال أجوۤز! بتاكلي يا يامو -
ن آكل ۤيتقرب عني أمك، أنا عندي سن -

  .مهّلبّية
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  :ومن معارضات الزيين
  وصحن مهّلّيب وبالوظه  ورز باحلليب وما يليه

  .التؤدة والرفق: اُملْهَلة: من العربية :ةْهۤلٕم
  .مهلة قانونية: يقولون
: أهال وسهال، وجيابون: يقولون :ْمَهلِّي

باْملَهلِّي، أي بالذي قال أهال وسهال، جعلوا اسم 
  .الفاعل من فعل هّال، بنوه فعًال من أهال

األمر الشديد ما ُهّم : اُملِهّم: من العربية :ّمْمٕه
  .به من أمر

ُمِهّمة، وهم : َمهاّم، واملؤنث: واجلمع
  .ةمّْۤمٕه: يقولون

  .أنا أخوك يف املهّمات]: من كالمهم [ 
مهمد األرض، ومهمد : يقولون :َمْهَمد

  .سّواه ووّطأه): العربية(الشيَء الفرشة، حتريف مّهد 
  .مسهدانةومسهدو : انظر

  .ْتمهمد: وبنوا للمطاوعة
مهماندار، استعملت يف : فارسية :ارَمْهَمْنٔد

من يستقبل الضيوف : عهد األيوبيني والعثمانيني
السلطانية ويقوم بأمرها، وهو نائب صاحب الباب 

  .يف الدولة الفاطمية
  .٢٢ ص ٤ج : صبح األعشى: انظر

  .سافر املوظف مبهّمة: يقولون :ةمُّۤمٕه
  .وجتمع على املهّمات

 وأطلقت الفارسية مهّمات على أدوات
  .احلرب

عن : اِملهَمز أو اِملهماز: ةمن العربي :َمْهموز
ما يثبت يف مؤخرة احلذاء لسوق : ز الفارسيةمهمي

  .احلصان
ز مهاۤم: مهاِمز، وهم يقولون: واجلمع

  .ومهاميز
  .مامهوز ومامهيز: ويف التركية

  

اسم : العربية من س، كالمهاأو ْمَهْنۤد :زْمَهْنۤد
  .انظرمها .فاعل من هندز وهندس

  .سْمَهْنۤد: ويف العربية
 عدد املهندسني يف حلب سنة: إحصاء

 ١٥ مدين و ١٢٥ :مهندسًا، منهم ١٨٠ هو ١٩٦٠
ميكانيكي،  ٢٣ كهربائي، و ١٥ معماري، و

  .وماسحان
  .مهندس: واستمدت التركية

واستمدت األلبانية بطريق التركية مهندس 
  .MENDIZ: فقالت

مهندس ]: ومن االصطالح احلديث [ 
زراعي، مهندس كهربائي، مهندس كيماوي، 
مهندس مدين، مهندس طريان، مهندس املنشآت 
البحرية، مهندس ميكانيكي، مهندس ال سلكي، 
مهندس املناجم، أو املعادن، مهندس اجلسور 

  .بوغرايفووالطرق، مهندس اِملساحة، مهندس ط
كار الباطويل مهندس ]: من كمام [ 
  .سقاقات

 الشهايب استعان على تشييد األمري بشري
  .قصره بيت الدين مبهندسي حلب وبنائيها

، اخلدمة....: اِملهَنة و: من العربية :ةْهۤنٕم
  .احلذق يف العمل، العمل

  .َهنٕم: ِمَهن وُمَهن، وهم يقولون: واجلمع
اَملخوف، ذو : يف املنجد، اَملهول :َمُهول

  .اَهلول
وإمنا أمر مهول، : ويقولون: وقال اجلواليقي

  .هو هائل
بيت مهوي وطاقة مهوّية، : يقولون :ْهِويٕم
: اسم املفعول من هوت الريح: اَملهوّي: من العربية

  .هّبت، أصلها املهووي
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نام بالربّية وال تنام جنب ]: من أمثاهلم [ 
  .طاقة مهوّيه

  .ما خياف منه: اَملهيب: عربية :َمِهيب
مؤنث : حتريف َمهيبة: من أمساء إناثهم :ُمِهيبة

َمهيب املتقدمة، وليست من أهاب، فحقها يف العربية 
  .أن تفتح ميمها ألا اسم مفعول األجوف

يا ْمهّيف،  ]:من مسام اخلفيفة [  :ْمَهيَّف
العطشان السريع العطش، ): العربية(حتريف اِملهياف 

: الشديد العطش، استعملوها جمازًا يف العطش املعنوي
  .أن يوتى

اسم : اَملهنييستعملها الثاقفون،  عربية :َمِهني
  .، ضعفَروحُق ذّل: املفعول من هان

، حتريف يا أّمه العربية، يامٓو: يف قوهلم :مٓو
كالمها يقال لألم ولغري ! حتريف يا أمها: ومثلها ياما

  .األم، حىت للطفالت
، بعدها )العربية(حتريف ما النافية  :ُمو

  .))هو((الضمري 
  موفهمت؟: االستفهاموحتذف معها أداة 

  بّدك تشتري يل مو؟: وحيذف معها املستفهم
  .قايّص مو تٕنٔق]: من كالمهم [ 

ت ْن نفۤخمو كّل ٕم] من كمام [ 
العتب مو عليك العتب عاللي سّلمك دقنو . تطبۤخ

مو كّل املدعَبل جوز وال كل اْملطاول . تنتف فّيا
  .موز

  .مۤسن ٕقي َلۤمۤبن ٕخمو َلۤم]: من حكمهم [ 
الكوّيس مو اللي خلقو رّبي، ]: من أمثاهلم [ 

  .الكوّيس اللي حّبو قليب
: َبال مواخذة، من العربية: يقولون :ةاخۤذُمٔو
  مصدر : -وتسّهل مهزا  -اُملؤاخَذة 

  
  
  
  

  .عاقبه عليه: المه، عاتبه، على ذنبه وبذنبه: آخذه
أو اَملوردي أو املاوردي، أطلقوها  :ارديَمٔو

  .على صانع املاورد أو بائعه
مصدر وازن : اُملواَزَنة: من العربية :ةُمواَزۤن
قابله وحاذاه وساواه يف الوزن، بني : الشيُء الشيَء

  .نظر أيهما أوزن: الشيئني
واصطلحت التركية على استعمال املعىن 

النيايب لكل األول يف املبالغ اليت يرصدها الس 
  .مؤسسة من مؤسسات الدولة، وهم استمدوها منها

  .موازنات: واجلمع
بنوا على املفاعلة من وَسَط فالن  :ةُمواَسٔط

  .توّسط يف احلق والعدل: القوم وفيهم وساطًة
أطلقوها على طرق وسائل نقل  :التأصُمٔو

  .األشخاص واحليوان والسلع من بلد إىل آخر
  .لى أنواعهاويلحق ا املخابرات ع

ت َمواصيلك؟ ن وصۤلهلٓو: يقولون :َمواصيل
حىت هنا بلغت : وال يستعملون هلا مفردًا، يريدون

  مكايدك؟
مصدر واطأه على : املواطأة: عربية :َأةأطُمٔو

  .وافقه وسامهه: األمر
قال الشيخ عبد اهللا البستاين يف ( :نُمواۤط

موضع وأحلوا املواطن يف ): ٥ صكتاب مناظرة لغوية 
قدم مواطننا فالن، ونطلب من : الوطين قائلني

مواطنينا يف مصر كذا، مع أنه ال يدل على شيء مما 
يعنون، فهو اسم فاعل من واطنُت فالنًا على هذا 

إذا أضمرت يف نفسك أن تفعله معه، أما إذا : األمر
باهلمز، فشدة : واطأته عليه: توافقتما على فعله قلت
لفعل، ورخاوة النون أحدثت اهلمزة أحدثت قوة يف ا

 .ضعفًا فيه
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أرأيت  ): .....٢٧ صغريب ملمث حيمل على ا(
بالشريك يف  ))املواطن((فسر صرفيًا حمققًا غريك ي

: واطنت زيدًا أي: الوطن، فلو جاز لك أن تقول
: بالدُت زيدًا أي: شاركته جاز لغريك أن يقول
َرس، شاركته يف الَف: شاركته يف البلد، وفارسُته أي

شاركته يف البغل، فاملشاركة اليت يعنيها : وباغلته أي
هي غري املشاركة  ))تفاَعَل((و ))فاَعَل((الصرفيون يف 

  ...اليت تريدها
 ):...٥٩ صوقال األب أنستاس الكرملي (

مل يرد يف كالم واحد من فصحائهم من  ))واطَن((
جاهليني وموّلدين، وملا كان هلا مرادف عندنا وهو 

وجب أن يضرب ا  ))ابن الوطن((و ))الوطين((
  .ا ُعرض احلائطوبأمثاهل

وحنن نذهب إىل صحة استعماهلا، ألن معىن 
وافقه، واملوافقة عامة يدخل فيها : يف األمر ))واطنه((

املوافقة يف سكىن وطن واحد، وهو أجدر سائر 
  .املوافقات

بالدته وفارسته وباغلته فمغالطة، : أما قوله
ينقصها أن  -إن صح لك أن تبنيها  -ألن هذه 

أضمر : مبعىن ))واطنه((يتوفر فيها املعىن الذي توفر يف 
هذه املشاركة الضمنية، ال كما زعم : أن يفعل معه

  .أنه اكتشفها من أن صيغة فاَعل وتفاعل تدالن عليها
الذي نشأ معك يف وطن : اُملواِطن: ويف الرائد
  .واحد، ابن الوطن

  .أطلقوه على ضرب من الغناء املرسل :الؤّٔم
  .مواويل ومّواالت ومواليات: واجلمع
  .يا ليل: انظر كتابنا

  :يليوخالصة سبب تسميته ما
وأما املّوال الذي ولعت به : يف التاج -ً ١ 

  .العامة فأصله من الياء
السادة، غّناه العبيد : املواليا، أي: أصله -ً ٢ 

  .سادم: ونادوا به مواليهم

مؤّول، أي القافية األخرية منه : أصله -ً ٣ 
  .تكون كقافية أول بيت

ممّول بالتمهيد له : ُمَموَّل، أي: أصله -ً ٤ 
قبل املضي فيه بتقاسيم العود وبالبشرف وباملوّشح 
وبالقانون، وكلها من مقام واحد، فيتسلطن النغم يف 

  .نفس املغّني وميضي مبّواله
  .اق الطربأنه ميّول صاحبه بات عش -ً ٥ 

 ٩٣ص ٢ جـ ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 
وّقع املطران يوسف امسه على قوانني ((: ٥٨ ١٨ سنة

وليمتنع األخوة ....: أخوية املوارنة، ومما جاء فيها
الغناء  اعن الليليات والوالئم العائلية، وال يستعملو

  .))وال املّواليات
براسو مّوال بّدو يغّنيه ]: من جمازام [ 

ويستعمل هذا ااز ـ على لفظ يدانيه ـ العراق (
يف راس اجلحش مّوال ). وفلسطني ومصر ولبنان

مّوالو من راسو، ما هو من راسو . مابستريح تيسحبو
  ).أو صوتو(

أطلقوها على الشيخ الذي يتلو  :الديْمۤو
  .ةلديّْۤموۤا: واجلمع. قصة املولد

من القبائل الكبرية موزعون على  :املوايل
  .أماكن خمتلفة منها املعرة وجبل مسعان

اسم املفعول من ُولد : مجع مولود :اليدٔؤم
  ).العربية(

 .٣٧ هو ١٩٦٠ مواليد حلب سنة: إحصاء
٢١٢.  

فالن مّوان عراسي، : أو مّوين، يقولون :انؤّٔم
  .انظرها .بنوا على فّعال من مان عليه

  .مّوانة: وجيمعوا على
من يسعى يف مجع : اَملّوان: عربية :انؤّٔم

  .ةمّواۤن: وجيمعوا على. املونة
  
  
  



٢٢٤ 
 

  .س يا مّوانةالعۤد]: من نداء الباعة [ 
األثاث، : MOBILIA: من اإليطالية :موبيليا

  .املتاع
  .موبيليات: واجلمع

  .مصدر مات: ْوتاَمل: من العربية :تمٓو
  .انظرها

  .نٓاَمْوتٓا: ويف السريانية
  .ُموتو: واملوت يف اآلشورية البابلية

  .تمۤو: ويف العربية
  .َمْوتا: ويف السريانية

: ويف هلجات جنوب جزيرة العرب واحلبشة
  .موت

  .عادام يف املوت: ١٢ ص ٢ج : انظر تاريخ املعرة للجندي

: وقد يريدون باملوت الُعْدم والفقر، ومنه املثل
هم الفاحشة مع أتى أحد: أصله(ماملوت يا حولّية، 

من عدم : عجلة صغرية فصارت تصّوت فقاله، يريد
  ).تيسر أسباب اجلماع يامن عمرك سنة واحدة

اهللا قهر . عّلة املوت ماال دوا]: من أمثاهلم [ 
املوت . حب املوت بكرهو غريك. عبادو باملوت

املوت بّدو  ).أو داير عكّل الناس(كاس عكّل الناس 
املوت دّح . ة حاللاۤتاملوت حق والوۤر. هز اكتاف

. املوت ْمكّبة من دهب. َلمن ما كان ما بصّح
كابر وموت تعريص األ: غلتني ما بنحّس عليهنش

  .الفقري
نسيتين : إذا قال أحدهم]: چكام من مت[ 

  .ينساك املوت: جييبه
يزعمون أن اليهود يقولون ]: من كالمهم [ 
ليش أخدتو، عمرو ما قتل ! يا موت: يف جنازم

  .مرتو، عمرو ما اشتغل سبتو، عمرو ما نصح مسلم
  
  
  

يا ريب السترة والسالمة ]: من دعائهم [ 
  .واملوتة عاإلميان

ة باجلرن إذا اندّقت الكّب]: من اعتقادهم [ 
  .دّق عضامو بقربوبعد موت واحد مالبيت بتن

  .جعله ميوت: مّوته: عربية :تؤّٔم
  .شي مبّوت مالضحك]: من كالمهم [ 
  .يستعملوا مصدر مات :تانَمٔو

  .مصدر مات ميوت: اَملَوتان: ويف الرائد
من ُقِتل له قتيل فلم : اَملْوتور: عربية :َمْوتور

  .يدِرك بدمه
  .اُملحرِّك: MOTEUR: من الفرنسية :رتٓومٓو

  .موتورات: واجلمع
: من الفرنسية :لِسيٕكتٓومٓو

MOTOCYCLETTE :الدّراجة النارية.  
  .موتوسيكالت: واجلمع

  .األّجاجة واجلّوالة: وضع هلا العاليلي
ما ارتفع من املاء : اَملْوج: من العربية :جمٓو
  .على سطحه

  .ةۤجمٓو: َمْوَجة، وهم يقولون: الواحدة
امواج : أمواج، وهم يقولون: واجلمع

  .وموجات
  .َمْوج: واستمدت التركية

  .صاير موجة شوب وموجة برد: ويقولون
موجة ]: احملدثني  ومن اصطالحات[ 

  .كهربائية، موجة قصرية، موجة طويلة
  .يف البلد موجة مرض]: من جمازام [ 

أجا؟ جتي ]: من دعائهم على فالن [ 
  .موجتو ان اشا اهللا
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عد موجات : قالوا جلحۤا]: من أمثاهلم [ 
  .يات أكتر من الراحياتاجلۤا: البحر، قال لن
ما يف موجب هلالقّلة حيا، : يقولون :بُموۤج
: أوجب الشيَء اسم الفاعل من: اُملوِجب: من العربية

الباعث : ألزمه، واملوِجب :صّيره واجبًا، أوجب البيع
  .والداعي

على . ما يف موجب]: من كالمهم [ 
حضرت وما . مبوجب كمبياليت. موجب كالمك

  .حضر موجَبك
  .ةوجهۤناسم املفعول عندهم من ال :ْجَهنْمٔو

  .ضد العدم: املوجود: عربية :َموجود
  .العوامل: واملوجودات كالكائنات

  .واستمدا التركية
وقاعدة العربية توجب حذفه يف متعلق 

عندنا صابون، يف السطل : الظرف واجلار وارور
موجود عندنا صابون، : ماء، وهم ال يتقيدون ا

  .موجود يف السطل مي
وهو (إال باملوجود  ال جود]: من أمثاهلم [ 

من أمثال مصر وجند أيضًا على لفظ يدانيه، وذكره 
  ).املاوردي يف أدب الدنيا والدين

موجودات الشركة، موجودات : ويقولون
  .البيت

: الَوِجع، واملؤنث: والعربية تقول :َموجوع
  .ذو الوجع: َوِجعة

: الَوخيم والَوخوم: والعربية تقول :َموخوم
  .للسكن من األماكن املوبئ، غري املوافق

  .موضة: انظر :ةٔدمٓو
  .أحبه: مصدر ودَّه: اَملَودَّة: من العربية: ةدَّۤمٔو

  .الودود: موّدتلي: واستمدت التركية
  
  
  
  

  .البشاشة حبل املوّدة]: من استعارام [ 
: ل عن الفرنسيةُموَد: من التركية :لدۤيمٓو

MODÈLE :النموذج من الالتينية :MODELLUS :
  .صورة ثوب الرسم،

غنم املور، وهي غنم تأيت من : يقولون :رمٓو
اللون : كردية: األناضول لون صوفها بّنّي، ومور

  .البّنّي
على غنم املور يا ]: ينادي بّياع اخلّس [ 

كبار، يريد خسي بني خّس العامل كغنم املور يف دنيا 
  .كالمها كبري وكالمها عايل املقام: الغنم

على الدائرة اليت يصّفون أطلقها األوالد  :رمٓو
ل أحد الالعبني فيها إذا دخل گالل، وگفيها ال

  .املوت: MORT: ميوت، من الفرنسية
مور : چويسمى الورق املفتوح يف لعبة الربي

  .مّيت: أي
 MORATORIUM: من الفرنسية :ريوماتٓؤرمٓو

تشريع تصدره السلطة يف األزمات االقتصادية بتأجيل 
  .دفع مجيع الديون وااللتزامات املالية

منسوب إىل طائفة املوارنة  :موراين
  .الكاثوليك املنسوبة إىل القديس مارون

: راح مورتو، يف اإليطالية: يقولون: ورٓتمٓو
MORTO :املوت.  

راح عاملورد يسقي غنمو، : يقولون :دْوۤرَم
. موضع الورود، الطريق إىل املاء: اَملْوِرد: من العربية

  .دمواۤر: مواِرد، وهم يقولون: واجلمع
  .اَملسقى: موراد: ويف العربية

  مورد فالن يف النهار : يقولون :دَمْوۤر
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جماز من املورد : املربح: مخسني لرية، يريدون
  .السابقة

  .َمْوْردو: ء إذا أضيف إىل ضمريوتسكن الرا
مأتاة املاء : اَملْوِرَدة: من العربية :ةُموْرۤد
  .والطريق إليه

وكانوا يسمون القسم من ر قويق ُبعيد 
: جسر زعريبان املتجه إىل جسر الدّباغة يسمونه

  .ةاُملوْرۤد
 .لغم هلم يف املواردي واملاوردي :َمَوْردي

  .انظرها

مادة آزوتية َقَلوية خمدرة تستخلص  :رفنيمٓو
: من حملول اخلالصة املائية، من اللغات األوروبية

MORPHINE.  
  .١٦٨٨ اكتشف املورفني سنة

  .٨١٦ص ١٣ س: انظر املقتطف

: ُمرين: قرية يف إدلب، من األرامية :ُمورين
أا من  ٨٠صشلحت  بالسادة، كما يرى األ

  .آهلتنا: ُمرين: األرامية
قلم أصفر وقلم : من صايام :ةاملوريّۤالصاية 

  .عّنايب
: اَملوز، عن السنسكريتية: من العربية :زمٓو

ض الورق يشجر جنمي ينبت يف البالد احلارة، عر
طويله، يكون مثره مستطيًال كاألصابع يف عناقيد 

ونسبة السّكر يف املوز . متراكمًا بعضه فوق بعض
  .كبرية جدًا

ة ۤزمٓو: قولونَمْوَزة، وهم ي: والواحدة
  .وموزاي وموزاية

  .موڤز: عن الفارسية
  .انظرها .قرطل: ويسمون عنقود املوز

  
  
  
  

  .املّواز: ويسمون بائعه
  .مطعم الفالسفة: ومسى األقدمون املوز

  .١٠٥ ص ١١ جـ: انظر اية األرب للنويري

وذكره . ))الذخائر والتحف((ورد ذكره يف 
ملصطفى  ))والدخيلاملعّرب ((ابن البيطار، وذكر يف 

  .يناملد
ويف الدرر  :٩١صويف املوسوعة التيمورية 

  )*(:...قال املؤلف أبياتًا منها :٣٠٤ ص ١ج الكامنة 
: واملوز معّرب عن اهلنديِّ، وامسه عند العرب

  .َطْلح
وموطن املوز األصلي جنويب آسيا، ويف 

  .املوسوعة يف علوم الطبيعة أن مهده اليابان
  .غذاء قبل التاريخعرفه اإلنسان 

  .والفيليبينيون يأكلون املوز كخبز ال كفاكهة
  .موز: وامسه يف العربية

  .MUHS: رينية يف إفريقياگويف الت
  .MUSA: ويف الفرنسية

تفاحة آدم أو : ويسمى يف بعض لغات أوروبا
  .شجرة آدم

شبه العرب املوز بالَبنان، وملا انتقلت زراعته 
بنان، كما : من إسبانيا إىل الغرب مسوه بقول العرب

  .للدكتور القباين ))الغذاء ال الدواء((يف كتاب 
 ص ١٨ وس ٧٥٧ص ١٧ وس ٢٠٨ ص ٦س: انظر املقتطف

  .٦٩٩ص ٢٨ وس ٤٠٨
  .٤٧ ص ٣ عدد ١٨ س: وجملة األديب
  .٩٤ص ١٥ س: وجملة الضاد

  .زة يا مٓوبقالٔو]: دي بّياع املوز ينا[ 
ُمو كل اْملَدعَبل جوز وال ]: من أمثاهلم [ 

  .كل اْملطاول موز
ر بقنبازو رايه يشّقو، ۤزيقولون عم مبٓو :َزرمٓو

  .شّده: بنوها من امليزر مبعىن

                                                
  وقد بدا يافعًا على شجره    ـ كأمنا املوز يف عراجنه *
  ختفض منه خلوف منكسره    فروع شعر برأس غانية 
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ر وجعلها األب رفائيل خنلة من ْمٔص
  .مّد بشّدة: السريانية

عندو مرتينة موزر، مسي : يقولون :رَمْوۤز
باسم معمل لألسلحة يف بلجيكا عرف جبودة حديده 

  .MAUSER: وبدقة تركيبه امسه
: مزرۤا: قرية يف إدلب، من األرامية :موزرة

 ص ٣٨ س: املمدودة، كما يرى األب أرملة يف املشرق
١٩٤.  

أطلقوها على عضلة قوائم الذبيحة  :ةۤزمٓو
  .أبو موزة: انظر .ألا تشبه شكل املوزة استطالة

  .موسيقا: انظر :موزيكا
آلة جارحة من : اُملوَسى: من العربية :ُموس

الفوالذ حيلق ا أو جيرح ا، تذّكر وتؤّنث، وهم 
  .يذّكروا

  .امواس: وهم جيمعوا على
حلقه، أو : واملوسى العربية من أوَسى رأَسه

  .حلقه: من ماس رأَسه
وموسى احلالقة قدمي ورد ذكره يف تاريخ 

  .اليهود قبل داود، بل استعمله الفراعنة
مويسايت، وعلى : وصانعه وبائعه عندهم

  .كعيكايت ودليوايت: وزنه
موس : ويسمون املوس الذي حتلق به العانة

  .َمْسك
إذا مبوَسك مّنا حنلق ]: من كمام [ 

  .را جبرح*املوس بإيد ال. ّلّيا تصل لركبتناشعرتنا خ
  .ةعۤرحّن املوس عالٕش]: من استعارام [ 
البحضر : متل القرباط]: من تشبيهام [ 

إن بلعو جرحو وان : سمتل بّالع املو. چّك موسوب
  .طالعو دحبو
  ]:من أغانيهم [ 

  اـسحبت عليَّ موس  شوفوا املاين ببانقوسا
  
  

  لت انا وحصاينگتشر  اـماْطلت انا البوس
اسم نيب اليهود ينسب إليه بعض  :ُموَسى

العهد القدمي، أنقذته بنت الفرعون حسب تاريخ 
  .اليهود، أو امرأته حسب القرآن

  .١٧٣ ص ١٣ج : انظر اية األرب للنويري

  .))كليم اهللا(( ويلقب بـ
اُملستخَرج : ى مبعىنواسم موسى بالعربية ُموۤش

  .أو اُملنَقذ
: املوَسوّي، ويف السريانية: إليهوالنسبة 

  .اوٓنُموٓش
جييب أفرغ من فؤاد أم ]: من كالمهم [ 

  .موسى
فرع من قبيلة األفاضلة يقيم  :ُموَسى الضاهر

  .يف الرقة
اسم الفاعل : اُملوِسَطة: من العربية :ةُموْسٔط

دخل يف وسطهم، وهم : املونث من أوسَط القوَم
وملن يتوىل  يستعملوا للوسيط بني املتخاصمني

  .يف أمر االتصال يف أحد ليبّت
  .موسطات: واجلمع
، جمتمع الناس: اَملوِسم: ن العربيةم :مُموۤس

موسم : وهم استعملوه لوقت نضج بعض الغالل
  .الزيتون

  .مَمواۤس: َمواِسم، وهم يقولون: واجلمع
  .كما استعملوه للوقت مطلقًا

املختص : َمْومسلك: واستمدت التركية
  .اخلريفبالربيع و

ب يف : رياح مومسية]: من كالمهم [ 
  .مواسم معينة

وضعت حديثًا للكتاب يضم  :ةَمْوسؤع
شتات املعارف مرتبة على احلروف اهلجائية، فهي 

  .انظرها .مرادف دائرة املعارف
  .وسع: انظر
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  .موسوعات: واجلمع
األنسكلوبيديا الفرنسية، : أقدم املوسوعات
  .الربيطانيةوأشهرها األنسكلوبيديا 

دائرة املعارف لبطرس : وأوهلا يف العربية
  .البستاين

للفارايب  ))إحصاء العلوم((ويعترب كتاب 
موسوعة عميقة البحث، منه نسخة خطية يف 

  .األسكوريال
  .اليهودّي: املنسوب إىل موسى :ُموَسوّي

  .موسى: انظر

من  : - مّزيكة : انظر - أو موزيكا  :موسيقا
علم : MOUCIKI: عن اليونانية MUSICA: الالتينية

  .األنغام، أو فن ربط األصوات
وترسم ألفها ألفًا ألن األمساء األعجمية حقها 

، استثنوا منها موسى أن تكتب ألفها املتطرفة ألفًا
  .وعيسى وكسرى وخبارى فقط

 -كما تقدم  -وال جياب أن أصلها اليوناين 
ال  ُموسيِقي،: بالياء مث أن السريان جاروهم فقالوا

تقل هذا ألن العربية عّربتها باأللف، فحقها أن ترسم 
  .على لفظهم باأللف ولو جتاوزت أحرفها الثالثة

  .انظرها .موسيقّي أو موسيقار: والنسبة إليه
  .))األلف((انظر تفاصيل وافية يف موسيقا يف كتابنا 

واملوسيقا عند اإلنسان عهدها قبل عهد 
ية فيها رموز الكالم ووجدت لوحات بابلية وأشور

: وأهم ضروب املوسيقا اآلن يف الغرب. للنغم
املوسيقا الدينية والشعبية والكالسيكية والراقصة 

  .ريتپوالعسكرية واألو
 :١٠١ ص ١ج  ))وثائق تارخيية عن حلب((ويف 

يزين القنصل الربيطاين يف قربص وحلب ڤكتب دي
املظهر باشي أو : يصف موسيقا الباشا ١٧٩١ سنة

رجًال، مثانية  ٧٢رئيس جوقة املوسيقى حتت أمر 
  منهم يعزفون على اآلالت املتنوعة، 

وهم ماهرون يف صنعتهم، مث تسعة يقرعون الطنبور 
والطبل، تسعة ينفخون باملزمار، تسعة يدّقون 

، )؟(بالنّقارات، تسعة يعزفون على اآلالت املوتدة 
ينفخون بالبوق أو النفري، تسعة جاويشية ال تسعة 

حيلقون ذقوم ويتقّبعون بأنواع القبعات املزينة بريش 
النعامة ويرتدون الثياب الفاخرة من املخمل املرّصع 
بالذهب والفّضة، ويتعّكزون العّكازات اّملة 
برؤوس الفّضة امللّبسة باملخمل األرجواين املرّصعة 

  .وباقي اجلوقة تالميذ يتعلمونباَملَرسات الفضّية، 
وليس للجوقة راتب إال مخسة أخرجة لكل 

يف  رجل يوميًا، أضف إليها ما ينالونه من الّربانّيات
وت الناس، ويف دور احلفالت إذا دعوا للعزف يف بي

  .القناصل واآلغاوات يف احلفالت واألعياد
وهناك جوقة نوبة نسائية تعزف للنساء يف 

  .بيوت األعيان
زف املوسيقى يوميًا عند العصر وعند وتع

  .العشاء
چاويشية التسعة وعند بدئها بالعزف ينادي ال

. حبياة السلطان والباشا ويرفعون عكاكيزهم ويرتلوا
وعند اية العزف يشكر السالم آغاسي املوسيقيني 

  .باسم الباشا
ويقّسم املوسيقيون تسعة فتسعة عالمة أن 

واء عليه ثالثة أذناب صاحب املوسيقى له ل: الباشا
  .باشا: انظر .اخليل

  .وكل ذنب يناسبه ثالثة من رجال املوسيقى
  .املوسيقا يف حلب: ٢٨٠ ص: انظر جملة العمران عدد حلب

  .١٦١ ص ١ج : وانظر كرت الرغائب يف منتخبات اجلوائب
 ٢٦ وس .املوسيقا يف حلب: ٤٤٤ ص٩س: وانظر جملةالضاد

  .العروس واملوسيقا: ٣١٣ و ٣١١ ص ٣٥ وس. املوسيقا: ١٠٦ ص
 ١٧ وس. املوسيقا: ١١ج  ٣ ص ١٦ س: وانظر جملة الكلمة

  .خمطوطات موسيقية: ٤١٤ ص ٣١ وس. املوسيقا يف حلب: ٢٦١ ص
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أصل : ٣٤ ص ٢ وعدد ٢٥ ص ١ عدد ١ س: وانظر جملة األديب
. املوسيقا األندلسية يف اجلزائر: ١٩ ص ٩عدد ٤ وس. املوسيقا العربية

 ص ٨وعدد ٣٠ ص ٢ عدد ٨وس. املوسيقا العربية: ٣ ص ٨عدد ٥ وس
 عدد ١٩ وس. اآلالت املوسيقية يف ألف ليلة وليلة: ٢٩ ص ٩وعدد ٣٠
  .املوسيقا األندلسية باملغرب: ٥٦ ص ١٠

 ١٣ وس. املوسيقا يف تركيا: ٩٨ص ٨س: وجملة احلديث
  .العالمات املوسيقية عند العرب: ٧٩٣ص

 ص ٧٠وس ١٠٥ ص ٧٥وس ٤٧٥ ص ٦٥س: واملقتطف
  .املوسيقا: ٣٤٦

 و ٣٩٤ و ٣٢٨ و ٢٧٠ و ١٩٨ ص ١ جملد ١ س: والضياء
٤٦١.  

املوسيقا : ١٤٤ ص ٢٧ وس ١٧٥ ص ٢١ س: وجملة الكلمة
  .يف حلب

  .رٓاُموسيٓق: من السريانية: اُملوسيقّي :ُموسيقار
قال أبو سليمان  :١٦٤ ص ))املقابسات((يف 

أفرغ  ...فاملوسيقار إذا صادف طبيعة قابلة: املنطقي
  .عليها بتأييد العقل والنفس لبوسًا مؤنقًا

هو حسرة الطبيب : منه ٢٨٢ صويف 
  .واملهندس واملنّجم واملوسيقار
املوسيقا : ٤٧٦ ص ٥ س: انظر جملة امع العلمي

  .واملوسيقاريون يف حلب للغزي

  .التركيةواستمدا 
وأشهر املوسيقاريني املتأخرين املتوّفني 

الدرويش وعمر البطش  الشيخ علي: أصدقاؤنا
وأمحد األوبري وإلياس فّنون وإْدور قد  وكميل مشبري

  .حجي وعبدو بن عبدو ونوري املّالح وسامي الشّوا
توفيق : وأشهر األحياء منهم أصدقاؤنا

براهيم الصّباغ وعزيز غّنام وحممد عبد الكرمي وإ
حّسون  درويش وندمي درويش وجمدي عقيلي وفؤاد

  .ا وحلمي أْربلليوجت حّسون وأنطوان ظابيط
نسوب إىل ملا: كاملوسيقار :املوسيقّي

  .املوسيقا
  
  
  
  

مدينة قرب ماردين يضرب احللبيون  :ُموش
  .اُملوشي أو اُملوشّية متل: املثل حبقارم
- املوسوعة امليسرةانظر  -اُملَوّشح : عربية :ُمَوّشح

ومة الشعر ينظم على تقاطيع وقواف معل ضرب من: 
وهو من اختراع . اليتقيد فيه الناظم بقافية واحدة

األندلسيني، مسي باملوشح ألنه يشبه الِوشاح، أي 
ه القالدة من النسيج العريض يرّصع باجلواهر، تشّد

  .هايحاملرأة بني عاتقها وكش
  .وبه غنيت املوشحات األندلسية

: وحدثين الصديق حسام الدين اخلطيب قال
كنا جنتمع حنن هواة املوسيقا يف حلب أعين الشيخ 
علي الدرويش وعمر البطش وأمحد األبري وبكري 
الكردي وأنا، جنتمع ليًال يف دار صديقنا حممود 
املرعشي نسجل املوشحات على النوطة ونضبط خلل 

د يف اإليقاعات الواردة يف كتاب املؤمتر الذي عق
، ودام اجتماعنا زهاء السنتني، ١٩٣٦ القاهرة سنة

  .وما عملناه أعتقد أنه يف حوزة السيد املرعشلي
  .٢٧٢ ص ٢ج : انظر اية األرب للنويري

  .املوشح: ١٢ ص ٢٧ س: وانظر جملة الكلمة
  .املوشح: ٩ص ١٨ س: وانظر جملة الضاد

عّنا يف بيتنا موشة، موشات،  :ةوۤشآمل
  .العمل الفرعي: يريدون

  .الزعتر: انظر. ومن املوشات موشة الزعتر
: يستعملها الثاقفون، من العربية :اَملوشور

جسم بّلوري متوازي احلروف اجلانبية : اَملْوشور
  .الثالثة املتساوية العمودية على كل من قاعدتيه

أطلقوها على ما يعّلق بكتف  :يةُموصالّۤ
  .الدابة من احملراث
  .ال يقال ُموَصى عليه بل ُموصى به :ُموَصى
  .اَملْوِصل: عربيها :ُموِصل
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موصللي : ويقولون يف النسبة إليها
  .وموصّالوي

  .مواصلة ومصالوّية: واجلمع
 :يقولون يف النسبة إىل املوصل :لليُموٕص

  .اَملْوِصلي: اموصللي كما يقول األتراك، وعربيه
نوع من احلمام، منه األبيض  :لليُموٕص

  .واألمحر واألزرق واألسود واألصفر
بن احلسني، شاعر  عز الدين علي :اَملوِصلي

  .٧٨٩أقام مدة يف حلب، مات س
: نسيج حريري رقيق ناعم، يقال :نيموصِل

  .أصله من املوصل، وكان أصله يف املوصل قطنّيًا
: اَملْوَضع واَملْوِضع: من العربية :عٔضمٓو
  .موضع الوضع، وهم أطلقوها على املكان: مصدران

  .عمواۤض: مواِضع، وهم يقولون: واجلمع
  .احلجر موضعو تقيل]: من أمثاهلم[
  :يسّلم عيواظ على كراكوز] من أشعارهم[

  لو تعلِم األرض من قد زارها فرحت
  واستبشرت مث باست موضَع القدِم 

  سان احلال قائلةوأنشدت بل
  أهًال وسهًال بأهل اجلود والكرِم 

: موده عن اإليطالية: من التركية :ةٔضمٓو
MODA عن الالتينية :MODUS : الطراز احلديث

  .املتداول، الزّي
  .موضات: واجلمع

  .موضة: مودة ويلفظوا: ويكتبوا كثريًا
  .MODE: ويف الفرنسية

الطريقة : اجلديلة: وضع هلا جممع مصر األول
  .والشاكلة
  
  
  
  

اُملحَدث، : الِبْدع: دار العلوم ا جممعووضع هل
  .اجلديد

ما يبحث : عربية، موضوع العلم :َمْوضوع
املادة اليت جيري : فيه عن عوارضه، موضوع الكالم

  .املختلقة: عليها، األحاديث املوضوعة
) وقيل بل موضوعات(مواضيع : واجلمع
  .وموضوعات

حتقيق يف : ١٤٣ ص ١٣ س: علمي العريبانظر جملة امع ال
  .مجع موضوع على مواضيع

دخل يف املوضوع، طلع ماملوضوع،  :يقولون
  .خرج عن املوضوع

  .الوطن: اَملْوِطن: من العربية :نَمْوۤط
  .نمواۤط: مواِطن، وهم يقولون: واجلمع

  .انظرها .اسم مفعول من وّظف :فظُّٔمٔو

 - مصدر وعد: اَملْوِعد: لعربيةمن ا :دَمْوۤع

  .ومكان الوعد وزمانه - انظرها 
مواِعد، وهم جيمعوا على مواعيد، : واجلمع

  .كأن مفردها موعود
  .)*(مواعيد ُعرقوب: واستمدوا من العربية

  .دُموۤع: ويف العربية
اسم من الوعظ، : اَملْوِعظة: عربية :ةَمْوِعٔظ
  .كالم الواعظ

  .صهُموۤع: ويف العربية
بكون إلو من نفسو املا ]: من حكمهم [ 

  .واعظ ما بتنفعو املواعظ
  
  
  
  

                                                
  .زمانه ـ عرقوب اسم رجل من العمالقة كان أكذب أهل *

قال كعب بن . مواعيد عرقوب: ضربت به العرب املثل يف اخللف فقالوا
  :زهري

 .وما مواعيدها إال األباطيل  كانت مواعيد عرقوب هلا مثال
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موعن اللقن وغريو من : يقولون :نٔعمٓو
  .استعمله، بنوها من املاعون: املاعون، يريدون
  .ةاملوعۤن: واملصدر

  .من به وعكة، اُملوَجع: عربية: كعّْٔمٔو
دار بالو عليه ْموّقت، أو : يقولون: تقّْٔمٔو

اسم : اُملَوّقت: العربية ْموّقتًا، من: على النهج التركي
جعل له وقتًا ُيفعل فيه، بّين : املفعول من وّقت األمر

  .أّجله: مقدار املّدة لعمله، وّقت األمَر ليوم كذا
العادة ْموّقت اليوم، : يقولون: تقّْۤمٔو

اسم : تاُملوقِّ: آت قبل الوقت، من العربية: يريدون
فيه، وهم جعل له وقتًا ُيفعل : الفاعل من وّقت األمَر

  .جعل له وقتًا متقدمًا: استعملوها مبعىن
اطلقوها على من عمله مراقبة الزمن  :تقّْۤمٔو

ليعرف أوقات الصالة فيأذن للمؤذنني باألذان بقوله 
خذ باألذان، : خود، يريد: عاليًا من الصحن الشرقي

أي اشرع فيه، وهذه وظيفة يقوم ا موّظف واحد 
ذان منه، وترفع معه راية يف اجلامع الكبري فينشر األ

ارًا تراها مآذن البلد، ويف الليل يرفع قنديل، واآلن 
  .بّدل القنديل مبصباح كهربائي

  .موّقت يتقاضى راتبه )*(وجلامع الكبري
  .بيت املوّقت: ومن أسرات حلب

  .موضع النار: اَملوِقد: من العربية :دْوۤقٔم
  .دمواۤق: مواِقد، وهم يقولون: واجلمع
  .َمْوْقدٓا: سريانيةويف ال

  .دُموۤق: ويف العربية
  موضع الوقوع، : اَملوِقع: عربية :عْوۤقٔم

  
  
  
  
  

                                                
  .ـ هكذا يف األصل *

  .وهم أطلقوها على املوضع، واملكانة
خبصوص موقع حلب اجلغرايف، انظر كتاب 

  .١٨٧ ص: ))حمافظة حلب((
املوقع العسكري، كالمو إلو موقع بني 

  .التّجار
  .من وظائف الدولة قدميًا :عقّۤاْملٔو

  .قانصوه الغوري وفيه ذكر املوّقع. انظرها

  .وبيت املوّقع يف حلب
يف مرج دابق صارت موقعة : يقولون :ةَمْوِقٔع

ميدان احلرب : حربية، من االصطالح التركي مبعىن
الصدمة يف : الَوقعة: من العربية. أو احلرب نفسها

  .احلرب
حمل الوقوف، : اَملوِقف: من العربية :فَمْوۤق

  .اصموقف القطار والترامواي والپ: لواومنه قا
: واستعملت جمازًا يف االجتاه العملي والعاطفي

  .أّشو موقفك من هالقضّية
  .َمواقف: واجلمع

  .فالن إلو مواقف مشهورة]: من كالمهم [ 
: موقۤا: قرية يف املعّرة، من األرامية :ةُمؤق

 ١٩ ص ٣٨ س: الِنعال، كما يرى األب أرملة يف املشرق
٤.  

اسم املفعول من : اَملوقوت: عربية :َمْوقوت
  .له وقتًا ُيفعل فيه جعل: وقت األمر
اجلماعة : اَملْوِكب: من العربية :بَمْوۤك

  .ركبانًا أو مشاة، يستعملها الثاقفون
  .بمواۤك: مواِكب، وهم يقولون: واجلمع

  .صّيره ذا مال: مّوله: عربية :َمّول
  .متّول: ومطاوعه

السّيد واملالك، والعبد، : اَملْوَلى: عربية :َمْوَلى
  .وهم اقتصروا على السّيد
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  .املوايل: ٧٢٩ص ٣ س: انظر جملة العلوم

  !يا موالي]: من كالمهم [ 
  .املوىل أوىل]: من حكمهم [ 
كّش يا دّباَنه أنا حبلة من ]: من كمام [ 

  .موالنا
ويقيمون حلقة ذكر كمية ينشدون فيها 

: ن أوغالناْكٕتٕسچون ني! ياموالنا! يا موالنا: بالتركية
  .ِلَم أتيَت الُغالم؟

موضع الوالدة أو : اَملْوِلد: من العربية :دَموۤل
  .وقتها

فالن من : موالد، وهم يقولون: واجلمع
  .مواليد سنة كذا، وهي مجع مولود

موالد، من حفالم الدينية : واجلمع :دُموۤل
جمّزأة على أقسام يتلوها شيخ ! تالوة قصة مولد النّيب

ربيع األول  ١٢ مبناسبة - انظرها  -لدي موۤا: يسمونه
انتهاء  وم من السنة، يتلوها جمّزأة، ولدىي أو يف أي

  :اجلزء يقولون مجيعًا بتنغيم
  عّطر اللهم قَربه الشريف

  وتسليم بَعْرف شذّي من صالة
  اللهّم صلِّ على سّيدنا حممد

  حبه وسّلمـى آله وصـوعل 
  .مرات ٣ اللهم صّل

  .مث يغّني املغّني قصيدة يف مدح النيب
  .ها نشيد يغّنيه املوالدّية معًالوويت

  .مث يتلوه اجلزء الثاين فالثالث
  .تعطرية: وكل جزء يسمونه

وال تقّل التعطريات عن الثالثة وال تزيد عن 
وينتهي املول بذكر والدته، وعندئذ يقوم  .السبعة

الصالة والسالم عليك يا سيدنا : القوم كلهم قائلني
  .)*(مرات ٣ يا رسول اهللا

  
  

                                                
  .الصالة والسالم عليك يا من عّظمك اهللا: ـ أو يقولون *

  .وأثناء التالوة يرّش على القوم ماء الزهر
ربيع األول يوزع عليهم امللّبس يف  ١٢ ويف
  .اجلامع الكبري

مث يأيت دور تقبيل شعرة النيب احملفوظة يف 
زجاجي مضّمخ باملسك وامللفوف يف ُبَقج ظرف 

مثينة من الشال أو النسيج الثمني قد يتجاوز عددها 
  .اخلمسني يعرض فتحها على سيبا مرتفع

  .شعراية النيب: انظر

يف اليوم الثاين عشر ((: ))ر الذهب((قال يف 
من ربيع األول تعطل احلكومة ويقبل الناس إىل 

املولد النبوي، فيسقون اجلامع الكبري لسماع قصة 
الشراب الطهور وينثر عليهم اللوز امللّبس، وتستمر 

جد واجلوامع ارًا ويف ساهذه القصة تتلى يف امل
 آخر هذا الشهر، وكثريًا ما تتلى يف ىلالبيوت ليًال إ

األماكن املذكورة يف غري الشهر املذكور أيضًا، 
  .))وتصنع ألجلها الوالئم احلافلة

ُمولد الَبَرزجني : كثرية أشهرها وقصص املوالد
ومولد الشيخ وفا الرفاعي ومولد السّمان ومولد ابن 

  .حجر
فوها هؤالء وغريهم كلهم ال شأن ومؤل
ناظمه وشأن  خبالف املولد التركي فشأنعلمي هلم، 

  .موقعه خطريان
  .ه ٤ ٦٠وبدئ بتالوة املوالد سنة 

  .٣٩٠ ص: انظر التذكرة التيمورية

  .)†(: د احلموضةمولّۤ
  .)‡(: د املاءد الكهرباء، مولّۤمولّۤ
  .انظرها. ةاسم املفعول من الولدۤن :ْلَدنْمٔو
وّله اسم املفعول من : اُملَولَّه: من العربية :لَّهْمٔو

حزينًا حزنًا : ره واهلًا أيصّي: احلزن أو الوجُد فالنًا
  .يستعملها الثاقفون. يكاد يذهب بعقله

  

                                                
 .ـ يف األصل بدون شرح †
 .ـ يف األصل بدون شرح ‡
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  .اسم املفعول من ولد: اَملْولود: عربية :َمْولود
  .مواليد: واجلمع
 عدد املواليد يف حمافظة حلب سنة: إحصاء

  .٣٧.٢١٢ هو ١٩٦٠
املنسوب إىل : اصطالح املولوي :َمْوَلوّي

طريقة موالنا جالل الدين الرومي مؤسس هذه 
  .درويش: الطريقة اليت يسمى كل فرد فيها

يف اإلسالم اليت واملولوية هي الطريقة الوحيدة 
الكاله،  دت لباس أفرادها، وجعلت لباس الرأسوح

وجعلت هلا رؤساء بعمائم خضراء على الكاله، مث 
أدخلت الناي والطبل والصنج يف حلقات ذكرها مع 
الرقص املنظم، ويف وسط احللقة سّجادة يستوي 
عليها الشيخ، وحتتها سّجادة أكرب منها يستوي عليها 

  .من دونه رتبة
تكية املولوية، : مولوخيانه: التركية ويف
  .االنتساب إىل املولوية: ومولويلك

وال ننس َبشرف مولوخيانه الناعم اجلليل 
  .األّخاذ

أطلقوها على دار املولويني فيها  :ةَمْوَلويّۤ
  .سكناهم ومطعمهم

  .١٦٠ ص: انظر كتاب املوسيقا يف سورية لعدنان بن ذريل

ت وإذا علمت أن كل بلد من ممتلكا
العثمانيني فيها مولوخيانه أدركت أنه بوسع الدرويش 
أن يقوم بسياحات طويلة يف ممالك العثمانيني املمتدة 

  .الرقعة مكفّي املؤونة
املومى إليه : ويرمسوا خطأ :ُموَما إليه

كاألتراك الذين يستعملوا كثريًا يف حماضر العدلية 
، وغريها، ظانني أن الكلمة جتاوزت الثالثة أحرف

املشار إليه سّهلت : املوما إليه: وفام أن أصلها
  .مهزته

املرأة : اُملوِمس واُملوِمسة: من العربية :سُموۤم
  : واجلمع. الزانية، ااهرة بالفجور

  

ُموْمسات، عن : وهم يقولون....ُموِمسات و
املمثلة يف الروايات : MIMASأو  MIMUS: الالتينية

استعملت يف املرأة اليت اهلزلية عند الرومان، مث 
يستعملها الثاقفون ودوائر الشرطة . تتعاطى الفحشاء

  .انظرها. )*( ةقحۤب: والعدلية، أما الشعب فيسميها
  .٨٩ص ٦، ٥ العددان: ٣ س: انظرها جملة حوار

مومش األعمى، وأنا : يقولون :َمشمٓو
: شة حّصلتو، من السريانيةمبالعتمة مومشت، وباملمو

  .َجسَّ، وهم زادوا ميمًا مفتوحةَمسَّ، : شٓم
  ....ْتمومش عالـ: ومطاوعها عندهم

األجسام احملّنطة : اُملوِميا: من العربية :ُموْمَيا
  .أو الدواء احملّنط، عن اليونانية، وقيل عن الفارسية

موميه، وبنت منها : امليسرة وكتبتها املوسوعة
  .التمومي: املصدر

موميا  واستمدت الفرنسية من العربية كلمة
  .MOMIE: فقالت

واستمدا التركية من العربية واستعملتها 
  .اإلنسان املهزول: أيضًا جمازًا مبعىن

احتمل ُمونَته وقام : مّونه: عربية :نَمؤّ
 اّدخر مونة العيال يف: بكفايته، وهم يستعملوا مبعىن

  .بيته
چاكيت ْموّنس وكرتة : يقولون :ّنسْمٔو

وله حاللون الغالب و: املوّنسباللون  ْموّنسة، يريدون
  .ألوان خفيفة قريبة من الغالب

  .ما يّذخر من القوت: اُملوَنة :ةُموۤن
  .ُمون: واجلمع

ما توضع فيه : وبيت املونة عريب، بيت املوَنة
  .املونة

  
  

                                                
يثبت املؤلف الكلمة يف مكاا من املوسوعة، ورمبا أثبتها يف ـ مل  *

  .الفوات املفقود
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لوازم : مان: املونة العربية من الفارسية: قيل
  .البيت

ك متل املغارة، متّۤ: قال ال]: من كمام [ 
  .إميت حّطيت مونتك فّيا: قالت لو

الطني يطلى به : أطلقوها على املالط :ةُموۤن
البناء بعضها ببعض،  احلائط أو يشد ا حجارة

وقدميًا كان طينها من تراب وكلس، أو النحاتة 
والكلس، أو القصر مّل والكلس، وهذه البطانة 
وفوقها النحاتة والكلس يقوم ا املزّرق، واليوم كله 

  .مسنتباإل
  .الشّدة والِثَقل: اُملْؤَنة واَملؤونة: من العربية

عم مبّوه الكالم، جماز من مّوه : يقولون :هَمؤّ
طاله مباء الذهب أو الفضة، ومنه استعملت : املعدن
زّور الشيء وزخرفه ولّبسه وزّين باطله وبّلغه : مبعىن

  .خبالف ما هو
  .هْتَمؤّ: ومطاوعه

  .وَتموُّه َتمويه: واستمدت التركية
العطّية، الشيء : اَملوِهَبة: من العربية :ةُموْهۤب

  .اَملوهبة الطبيعية: املوهوب، وهم استعملوها مبعىن
  .بَمواۤه: َمواِهب، وهم يقوون: واجلمع
  .مواهب: وّمسوا
الذي : املوهوم من األشياء: عربية :َموهوم

: ذهب إليه الوهم، وهم يستعملوا للشخص الواهم
  .أنته موهوم

هاملرضان مبيِّن عليه موِّيت، : يقولون :َموِّيت
مشرف على املوت،بنوا على فعِّيل من : يريدون 

  .مات
  .تٓاميٓو: ويف السريانية

  
  
  
  
  

  .صانع األمواس وبائعها :يسايتْمۤو
  .موس: انظر

  .انظرها .لغة هلم يف َمّوان :َموِّين

  .املائة يف هلجة الباب :َمْي
: مْيت أو مّيت: أو مّية، ولدى اإلضافة :ْئم

مْيت القناية، مّيت الكّذاب، مّيت ليمون، مّيت 
مذّكر ويؤّنث على اعتباره : املاء: حصرم، من العربية

  .اسم جنس مييز بينه وبني واحده بالتاء، وهم يؤّنثونه
الفرنسية مبعىن  MOUILLER: ويالحظ تداين

  .املبتل من املاء
واملاء هو املائع يغمر البحار أجاجًا ويتبخر 

  .منه ما يستحيل حلوًا
  .مياه حلب: ١٤٥ عدد حلب ص: انظر جملة العمران

  .أوكسيد اهليدروجني: وتعريف املاء العلمي
سائل شّفاف عدمي اللون  همن خصائصه أن

ويتجّمد يف درجة الصفر، وعندما والطعم والرائحة، 
يتجّمد يتمّدد مبقدار أحد عشر باملائة، ويغلي بدرجة 

  .املائة
: ِمياه وأمواه، وهم جيمعونه على: واجلمع

  .وفخمت فتحة ميمها شذوذًا. ّياتِمياه ؤم
. يف مازهر وماورد ))ما((وحتّول مْي إىل 

  .انظرمها
  .انظرها .ما: والبدو يقولون

املاء واملياه، وضمريه : َمّيٓا :ويف السريانية
ووصفه ال يأتيان إال بصورة اجلمع وإن قصد به 

، فأدغمت الياء األوىل يف الثانية، وإذا يٓاَمٓي: املفرد
َمْي، وإذا صّرفته مع الضمري : رمخته خففت فقلت

  .املتصل فلك أن ُتثّقل وأن ختفف وهذا أجود
  .اْيمٔم: ويف العربية

  .يم: اريتگويف ملحمات أو
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  .مو: ويف األشورية البابلية
: لغات جنويب جزيرة العرب واحلبشة ويف

  .ماي
  .أملۤإ: ويف لغة مالطة

العربية كلمة املاء  واستمدت اإلسبانية من
حصة كل صاحب أرض من : مبعىن ALEMA: فقالت

  .ماء السقي
قيل يف من (مال املي للمي ]: من أمثاهلم [ 

: أي(رزق املي مي ). كان يغش حليبه فغرقت بقرته
املي ما بتعّدي على . بتمّوز بتغلي املي بالكوز). كثري

هاونده : ويف التركية(دّق املي وهّيه مي . عطشان
الختاف إال ماملي  ).االشتغال بالعبث: صود وكمك

. رجعت املي اريها .الّدّم ما بصري مي. قدةالرۤا
  .العطشان بشرب ميت صابون

: يريدون(رو مي على حج]: من كنايام [ 
ه إئو ).أن دوالب طاحونه جيري، أي شغله ماش

). جامع: اغتسل: يريدون(اليوم على حجرك مي 
تغّوط، وإذا سئل : يريدون(أخد على إيدو مي 

). را ياخد عوّجو مي: وين فالن؟ أجاب: املتندر
ميتو ) مكفي املئونة: أي(خبزو خمبوز وميتو بالكوز 

فالن ما . ملي من كّفوبتنشرب ا. وبيتو كرۤا شرۤا
ال يصلح أن يكون : (مي نبصّب على إيدين فال

أكل . إيدو ما بتتأّمن على ميت الغالية). خادمًا له
صار الّضو باخليط واملي . الدينة وشرب عليها مي

درب املّيه . فالن بنشرب مع املي العكرة. باحليط
مكتوب : يريدون(إْلنا مّيات يف فالن بلد . أخضر

  ).نشرب ماءهاعلينا أن 
اللي يف عقلو خّفه جبعل ]: من كمام [ 

: ديش الغّراف صْفرن، قالواگ. بينو وبني املي دّفه
. مي تيطالع مي منرش عليه: رّشوا عوّجو مي، قالوا

  .القدس مّيتا مجع وقمال نبع
  
  

: قالوا للشقرقة. أهل إدلب مينت مجع وكدبن نبع
حدا  .متي مالن مي: ليش ما بتحكي؟ قالت لن

الشقرقة  وّچ الزحلفة بزقت يف. بشتري مسك باملي
انقعا واشراب . كل ميت النهر ما غرقتين: قالت ال

مي ). يقولون يف الوثيقة املكتوبة اليت ال تنفع(ميتا 
عزموا . ووجوه كاحلة مي ماحله. هقٔره ونفس ٕجكٔرٕع

  .ياللحطب ياللمي اجلحش عالعرس
. مل ميلّسا العجني حب]: من استعارام [ 

قطع املي من ). أبلغ الغالم: (أجت املي عالقسطل
رّش . ت املي من حتت املّنو وما حّسمۤش. النحۤي

. حط إيديك وإجريك مبي باردة. على نارو مي
  ).انتهى األمر: لدى الوالدة(طّقت ميت الراس 

تقف املي يف ]: من دعائهم على فالن [ 
املي حيفظك ريب حفظ . حْرقه واملي زْرقا. حلقو
  .بالسّلة

ما : متل محرة املعالق]: من تشبيهام [ 
اللي إصبعتو باملي مو متل اللي . ّز غري مي صفراـنتب

بلّقوا مي : متل كالب خانطومان. إصبعتو بالنار
. متل السمك من طلع ماملي مبوت. ّسوا هوا*وب

ياللي ْمأملة مالرّجال متل . هالشغلة متل شرب املي
  .املّيه بالغربال

  .كلب معجون مبية كالب]: من مسام [ 
ما الزم ترش (املي فراق ]: م امن اعتقاد[ 
إذا انكّبت ميت اخلسيل يف الليل بترتل يف ). فّيا حدا

إذا عّدت املرا فوق املّيه اللي خسلوا . حلوق االموات
الزم نصب شوية . فّيا املّيت جبّيا ولد إلو غّطة قلب

ع جنازة مّيت متا ي على عتبة البيت بعدما بتطلم
إذا شربت املرضعة . ع املّيت ويرّعب اللي فيهيرَج

إذا كّبينا . وهّيه عم بترّضع بطلع إبنا عيونو بتشرشر
يف اللقن مي سخنة وما كان يف اللقن خسيل حباسبنا 

  .اللقن يوم القيامة
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: الزم إذا صّبييت مي غالية عاألرض تزمزقي وتقويل
الزم حنط . شوكي اجلاندستور يا حاضرين، َتَما يْلط

اللحم يف الطنجرة وبعدا نصّب عليه مي َتَما يتنّجس 
إذا انتصبت السفرة وما كان فّيا مي بكون . اللحم

چنق منشان والشيخ بكتب عال. اللي نصبا ابن حرام
املرض ومنكّت عالكتابة مي ومنشربا وبإذن اهللا 

  .الشفا
  ]:من أشعارهم [ 

  توچّكيزرعت راس توم ويف بستاين 
  ومن مّيت الورد وعطر الفّل سقيتو

  وغبت عّنو سنة ورجعت وّمشيتو
  التوم بقي توم، وضاع كل اللي حّطيتو

مشروع عني : ١٦٨ انظر تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا ص
  .التل، مصلحة املياه

فّعال من ماس : املّياس: عربية :َمّياس
  .مشى متمايًال متبخترًا متهاديًا): العربية(

  !قّدك املّياس يا عمري]: أغانيهم من [ 
: أنا مّيال للصلح، عربية: يقولون :َمّيال

إىل : عدل إليه: فّعال من مال إىل املكان: اَملّيال
  .رغب فيه وأحبه: الشيء أو إىل الشخص

عامله : مصدر ياومه: املياَومة: عربية :ةۤمُميأو
  .باألّيام

عملها اإلبرة اليت أكرب من املالحفّية يست :َبرمۤي
  .املنّجد

لغة هلم يف مي املتقدمة، ولدى : ْيتٔم
  .مّيت ليمون: اإلضافة قد تشّدد الياء

أطلقوه على ماء املشيمة ترتل  :ْيت الراسٔم
  .قبل بدّو رأس املولود، وذلك بانفجار املشيمة

  .اَحلَوالء واِلحَوالء والِسْقي: وامسه يف العربية
يكنون (طّقت ميت الراس ]: من كالمهم [ 

  ).ا عن قرب انتهاء األمر العسري
  

نزلت املي السودا : يقولون :ْيت السودأم
ماء البؤبؤ، : على عيونو، أو امليت الزرقا، يريدون

ميت السودا ال : والبؤبؤ أسود، وحقهم أن يقولوا
املّية السودا، أعين إضافة املي إىل السودا ال جعل 

  .ي ال أسودالسودا نعتًا، ولون ماء البؤبؤ طبيع
  .كّذاب: انظر :ْيت الكّذابٔم
ماء وسّكر وصبغ يضعه  :ّيت الليمونٔم

مّيت ليمون، نقطة : األوالد يف قنينة ويصيحون
بعجمة املشمش، فإذا أدوها صّب : بعجوة، يريدون

  .هلم نقطة يف كّفهم فريشفوا
  .الذي فارق احلياة :اَمليِّت: عربية :تَميّۤ

ة، َمْيۤت: عندهمأموات، واملؤنث : واجلمع
  .َمْيتات: واجلمع

  .َمْت: ويف العربية
  .األموات: متم: اريتگويف ملحمات أو

واستمدت األلبانية من العربية بطريق التركية 
  .MET: كلمة مّيت فقالت

بكَسب يف امليتة جميدي ]: من كالمهم [ 
  ).يف احلالة امليتة، يريدون السيئة: أي(

وحبكرو وبعدا البخزن زيت يف أّولو : يقولون
  .يف املّية أربعني) أو يف امليتة(ببيعو بربح يف املّيت 

، ...مّيت من جوعو، من عطشو، من بردو
حق هالغرض بامليتة بامليتة . حالتو ميتة، شانسو مّيت

  .جميديني
  .حبسد املّيت على كفنو]: من كنايام [ 
 .الضرب يف املّيت حرام]: من أمثاهلم [ 

  قالوا . مّيت مابشيل مّيت .إكرام املّيت دفنو
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احلّي أفضل : بتموت إال بتعّرص؟ قال لن: جلحۤا
  .كل من ببكي على ميتو. ماملّيت

بّدو ْيعّزي وما بيعرف منو ]: من كمام [ 
أش يل املّيت . اجلنازة حافلة واملّيت كلب. املّيت

  .أخسلو
فالن ما مبوت لو مّيت ]: من استعارام [ 

  ).يضيع له حق ال: يريدون(
الشواهد على قرب املّيت ]: من اعتقادام [ 

يا : إذا رحت عاجلّبانة يف الليل وصحت. بتسّليه
قّطان احترق قطنك، حاًال بطلعوا االموات من 

إذا  .هد قبورن وبلحقوا الناسقبورن وبركبوا شوۤا
. انكّبت ميت اخلسيل بالليل بترتل يف حلوق االموات

مالبيت الزم نصّب ْشوية مي  بعدما بتطلع اجلنازة
الزم . على عتبة بيتو متا يرجع ويرّعب الناس اللي فيه

حنط بيضة حتت أباط املّيت متا يقدر يسحب حدا 
. البكّب الزبالة بعد املغرب بتصري عشا المواتو. معو

الزم نساوي حفلة دينية على قرب املّيت يف تالت يوم 
م من العيدين وبعد مجعة وبعد أربعني يوم ويف أول يو

  .شعبان ١٥ ويف
يطلقوا على شعر القضيب  :ةالشعراية امليۤت

  .من قاعدته
: لدى اإلضافة) العربية(حتريف مائة  :ِميت

  .ِميت لرية
ِميت مرحبا، ِميت أهًال ]: من كالمهم [ 

  .مّية: انظر .ِميت السالمات. وسهًال

ضعيف وأكل ِميت : قال]: من كمام [ 
ِميت سنة بكار الشحادة وما تعّلم صار لو . رغيف
  .ِميت عصفور ما بعّبوا مقالية. من مال اهللا: يقول

ِميت بنت ْمليحة وال صيب ]: من أمثاهلم [ 
  .ْفضيحة

  
  

) مثلثة التاء(صاغوا اسم املكان من يتم  :َمْيَتم
  .صار يتيمًا: الصّيب من أبيه

: ملجأ اليتامى، واجلمع: اَمليَتم: ويف الرائد
  .ميامت

مأوى : وضع امع العلمي العريب للميتم
  .اليتامى أو ملجأ اليتامى

من ألعاب ورق الشّدة يف القرن  :نِميتۤي
  .املاضي

  .٢٩٨ ص ١ س: انظر جملة الشعلة

: عربية يستعملها الثاقفون، امليثاق :ِميثاق
  .العهد، العهد املؤكد بيمني أو عهد

  .مواثيق: واجلمع
: اِمليَجَنة: أو ميجاَنة، من العربية :ِميجانا

ويدخل يف املدّقة مدّقة الَقّصار واملهباش . اِملَدّقة
  .ومدّقة أوتاد اخليمة وبيت الشعر ومدّقة املندف
  .ويف لبنان يعنون ا مدّقة الكّبة باجلرن

َغُلظ : جمن الشيء ومسيت بامليجانة أخذًا من
قال  خذ من متني اخلشب كالتوت،وَصُلب، وهي تت

ومنه مسيت اخلشبة اليت يدق عليها : ابن هالل
  .ميجنة: القّصار

اجلّرة الكبرية اليت : على أن ميجانه يف التركية
  .يستصحبها َسْفر البحر، وهذه ال صلة هلا مبا تقدم

 ٧٣ص: ))الشعر العامي((ويرى مارون عّبود يف 
  .أا حتريف ياما أجانا أو ياما جانا

  ]:من أغانيهم [ 
  ياميجانا وياميجانا وياميجانا

  .يج يابو امليجاناج يابو اۤملمۤي: أو
أغنية شامية لبنانية : قال الشيخ أمحد رضا

ِميجنه ياِميجنه ياِميجنه، وبعضهم ميدها : الزمتها
ميجانا، وأحسب أا توّقع على صوت : فيقول

  .امليجنة: القّصار اليت امسها
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 وحاول جاهل متحذلق أن يفسر امليجانا
يا من وعدت أن جتيء وما : يا املاجانا أي: بقوله
  .جئتنا

إن كنت ميجانا دق وان ]: من أمثاهلم [ 
  .كنت خازوق اصبور

من يشبه : اسم اَملَلك، عربية مبعىن :ميخائيل
  .اهللا، وبه يسمي النصارى

  .لۤيميشٓا: ويف السريانية
  .MISAEL: ويف الفرنسية
  .MISAEL: ويف اإلنكليزية

اخلّمار، من ميخانه التالية بعدها  :ِميخاْنجي
  .داة النسبةأ: كيةالتر ))جي((

  .ميخاجنّية: واجلمع
إذا : متل ميخاجنّية عنتاب]: من تشبيهام [ 

  .طلب الزبون مخسينية بربكوا بشربوا معو
بزينوا ناقص وبغْلطوا  :متل ميخاجنية محا
  .باحلساب والبفضل بشربوه

لفظها يف ك(يا ميخانه جي ]: من سبام [ 
  ).التركية

 ))َمْي((: من التركية عن الفارسية :هِميخاۤن
: البيت، الدار، ومدلول التركيب: ))خاَنه((اخلمر، و

  .احلانة، اخلّمارة
: متل أرض امليخانه ّچو]: من تشبيهام [ 

  .بزاق ونطاق
فسحة متسعة : اِمليدان واَمليدان: عربية :ِميدان

  .معّدة لسباق اخليل ولعبها، جمال اخليل يف احلرب
  .ميادين: واجلمع

  .قال يف الشفا إنه معّرب
وعلى رأيي أن امليدان : وقال أّدي شري

أي الشراب،  ))َمي((فارسي األصل، وهو مركب من 
  وهي من األدوات ))دان((ومن 

على الظرفية، فسموا يف أول اليت تلحق األمساء فتدل 
األمر ميدانًا احملّل الذي كانوا يشربون فيه اخلمر، مث 

  .أطلقوه على الفسحة املعّدة للسباق ولعب اخليل
  .انَيٓدٓم: ويف السريانية
  .َمْيدان: ويف التركية
  .َمْيدان: ويف الكردية

واستمدت الرومانية من التركية ميدان 
  .MAIDAN: فقالت

  .MEJDAN: ومثلها القرواطية فقالت
  .أيضًا MEJDAN: ومثلها األلبانية فقالت
  .MEGDAN: ومثلها البلغارية فقالت

أو  MEYDANI: ومثلها اليونانية احلديثة فقالت
MEIDANI.  

طالعوا عامليدان، وهو ]: من كالمهم [ 
إيشته . چيقاْرديميدانه : تعريب اجلملة التركية

  .إيشته: ظران .ميدان إيشته شيطان

  .ميدان احلرب: وقالوا
ما بقى بامليدان غري ]: من أمثاهلم [ 

  .دانْحدۤي
مشاليها ]: من أحياء حلب اجلديدة [  :ِميدان

قرب عني التل، حتريف امليدان املتقدمة، واسم أرضه 
  .بامليدان يدل على أا كانت ميدانًا

  .غري حلب ومسي بامليدان أماكن عدة يف
  .يف دمشق ويف بغداد حي امليدان: منها
  .انظرها ).العربية(حتريف األمري  :ِمْير

  ]:من شّديام [ 
  هون ما بقى مقام  قوم ارحال يا مري الشام

  مّكة عليها السالم  مّكةــب  ال مقام اال
اصطالح عثماين، لقب عسكري  :يِمْريآٔال

القطعة : ))آالي((املتقدمة، و ))ِمري((لرئيس القطعة، من 
  .انظرها .من اجليش
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  .تركة املّيت: املرياث: عربية :ِمرياث
  .مواريث: واجلمع

  .واستمدا التركية
: واستمدا الرومانية بطريق التركية فقالت

MIRAZ.  
واملرأة ال مرياث هلا عند البدو والريفيني 

  .واألكراد والتركمان، ورمبا جنحوا للمخارجة

  .انظرها

: رسيةأو مرزا، من التركية عن الفا :ِمريزا
ابن األمري، كان لقبًا لساللة تيمور، : خمتصر أمري زاده

  .مث غدا لقبًا لذوي الرتب العالية
. شكرًا: MERCI: أو مرسي، فرنسية :ريسيۤم

كثر استعماهلا يف العهد الفرنسي ال سيما عند 
  .النصارى

اصطالح عثماين لقب عسكري، من  :اِمريِلٔو
  .انظرمها .))ِلوا((و ))ِمري((

اِملَرية، الطعام الذي يّذخره : عربية :ةِمٔري
  .اإلنسان

وتأسست مصلحة املرية منذ احلرب العاملية 
  .الثانية وال تزال

  .رٓاِمٓي: ويف السريانية
عبد اهللا بن حسن آغا أبو املواهب،  :مريو

املؤرخ احلليب، له تاريخ اطلع عليه الطّباخ صاحب 
 ونقل عنه، مات يف حلب س ))إعالم النبالء((

  .ه١١٨٤
يستعملها ) العرية(حتريف األمريي  :ِمِريي

  .املنسوب إىل احلكومة: األتراك والفرس مبعىن
  .طابع مريي، أرض مريّية]: من كالمهم [ 
فرزه عن غريه، : مّيز الشيَء: عربية :َميَّز

  فّضله على سواه، وهم استعملوها أيضًا 
  
  
  

مصطلح يف إقامة الدعوى يف حمكمة التمييز أخذًا عن 
  .التركية

  .التمييز: ُمَمّيزلك: ويف التركية
آلة يوزن ا : اِمليزان: من العربية :نِميزۤا

  .الشيء ويعَرف مقداره
  .موازين: واجلمع

  .واستمدا التركية
: واستمدا البلغارية من التركية فقالت

VEZNI.  
  .اإليد ما هي ميزان]: من أمثاهلم [ 
يزان برتفع مع الزمان كامل]: من تشبيهام [ 

  .عم بتلوحل يف مشيتو متل ميزان الفجل. الناقص
آلة تتأثر حبرارة احمليط فتدل  :ن احلرارةميزۤا

وّمسته املوسوعة . على مقدارها خبط يرتفع وينخفض
: اِملحرار واِملحّر، وهي مقابل الكلمة الفرنسية: أيضًا

THERMOMÈTRE.  
اصطالح عصري، أرقام تقديرية  :ةِميزانيّۤ

ضعها الدولة أو املؤسسات أو األفراد للنفقات ت
ميزانية التربية، ميزانية األشغال : والواردات ملدة معينة
  .العامة، ميزانية اجليش

كل : اإلزار: اِملئَزر واِملئَزرة: من العربية :رئزۤم
  .ماستر القسم السفلي من اجلسد

  .رۤزْموۤا: مآزر، وهم يقولون: واجلمع
احلّمام بعد العري، كما ويستعملونه يف 

  .يستعمله السّواس وغريه لوقاية ما حتته من الثياب
يز *متل ميزر احلّمام من ]: من تشبيهام [ 
  .يز واحد*واحد ل

رأة حتّط إذا مات زوج امل]: من عادام [ 
  .ام عّداامليزر، أي تأتزر به أي

حتّطي امليزر ان ]: من دعائهم على فالنة [ 
  .شا اهللا
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أمحر مّطو، فيك حبّطو، بعد ]: من ألغازهم [ 
  ).امليزر: (هط ميّۤه بنٓقيّْۤشو

اسم مصدر لفعل : اِمليَزة: من العربية :ةِميۤز
  .فّضله على سواه: ماَز الشيَء
  .حتريف امليزة املتقدمة :ةَميِّۤز
على : أجا عامليزور، يريدون: يقولون :يزورۤم

: عن الالتينية  MESURE: القياس، من الفرنسية
  .القياس

أو ميزورا، يعنون ا آلة قياس بعد  :ةيزؤرۤم
  .الشيء، من ميزور املتقدمة، بعدها تاء الواحدة

  .ميزورات: واجلمع
: ك بني وزيرينوۤرامللك بۤا: يقولون :ةَمْيَسٔر

  .اليسار: اَمليسَرة: وزير امليمنة ووزير امليسرة، عربية
لسهل، خالف ا: اَمليسور: عربية :َمْيسور

املعسور، وهو من املصادر مبعىن اليسر جاءت على 
  .صيغة اسم املفعول

  .املشؤوم: اَملْيشوم: ذكره الزبيدي :َمْيشوم
أبوك البصل وأمك التوم ]: من كمام [ 

  !.ومنني أجتك هالرحية الطيبة يا ميشوم
  .ميكائيل: من أمساء النصارى مبعىن :يلِميۤش

  .MICHEL: ويف الفرنسية
اِمليَضأة : ميضات، من العربية: واجلمع :ةٔضمۤي
املوضع يتوّضأ فيه، اِملطهرة وهم أطلقوها : واِمليضاءة

  ...على مرحاض اجلامع
  
  
  
  
  
  

وقت الوعد، موضع : عادِيامل: عربية :ِميعاد
  .*الوعد

  .مواعيد: واجلمع
  .صدفة من غري ميعاد]: من كالمهم [ 

  .صدفة أحسن من ميعاد، فات امليعاد
وحق من مجعنا من غري ]: من أميام [ 

  .ميعاد
صمغ َعِطر يسيل : اَمليَعة: من العربية :ةمئع

يضاف إىل الدريرة والبيلون . من شجرة ُيَتطّيب به
بورد والصابون املطّيب بأن يبشر الصابون العادي 

  .وتذّر عليه امليعة ومتزج مث تصب بقوالب
  .ورد ذكر امليعة يف اآلثار الفرعونية

  .امليعة: ٣١٨ ص ١١ج : انظر اية األرب للنويري

عبد اهللا بن عبد الرمحن موفق الدين  :اِمليقايت
  .ه١٢٢٣ احلليب، له تآليف، مات س

علي بن مصطفى الدّباغ احلليب، له  :اِمليقايت
  .ه١١٧٤ مؤلفات، مات س
َمن : عن العربية مبعىن: من العربية :ِميكائيل

  .كاهللا؟ مسي به أحد املالئكة العظام
  .، وبه ّمسواMICHEL: وحتّرفه الفرنسية إىل

علم : MÉCANIQUE: من الفرنسية :ِميكانيك
فرع من الرياضيات التطبيقية، يعاجل حركات 
األجسام والقوى اليت حتدثها، كما تعاجل القوى اليت 

  .توازنةتعمل يف األجسام امل
علم اِحلَيل : وضع هلا امع العلمي العريب

  .اِحلَيلّي: كما وضع للميكانيكي
  .َمكوناي: وامليكانيكي يف العربية احلديثة

  .٤٠٩ ص ٣ س: انظر جملة العلوم

  .مكروب: انظر :بِميكرٓو
  
  
  

                                                
 .أجاها امليعاد: ـ وقد يكنون ا عن حيض املرأة *
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  .مكرسكوب: انظر :بسكٓوِميكرٓو

: MICROPHONE: من الفرنسية :ونٓفِميكرٓو
التلفون يأخذ  تكّبر الصوت، وجهاز يفاآللة اليت 

  .الصوت ويعطيه
اَملحارة، ألا : وضع هلا امع العلمي العريب

  .تشبه حمارة األذن، أي صدفتها
  .اِملصوات: ووضع هلا جممع مصر

  .اِملذياع: ووضع هلا
ما جيعل به الكحل يف : موّلدة، اِمليل :ِميل

  .العني
آلة للجّراح يسرب ا : اِمليل: عربية :ِميل

  .مّيلو احلكيم: ويبنون منها الفعل. اجلرح وحنوه
، ويقيس به MILLE: مقياس إنكليزي :ِميل

  .مستمد من الرومان. اإليطاليون واألملان وغريهم
  .اميال: واجلمع

مصدر مال إىل : اَملْيل: من العربية :يلۤم
ىن اجلهة عدل إليه، وهم استعملوها مبع: الطريق

  .واجلانب
: عندو ميل للتجارة، عربية: يقولون :يلۤم

  .مال عنه: الرغبة فيه، وضّده: اَملْيل إىل الشيء
  .صّيره مائًال: مّيل الشيَء: عربية :َميَّل
: بنوا الفعل من اِمليل للطبيب مبعىن :َميَّل

  .أدخل امليل يف جرحه ليسربه
  .وقت الوالدة: امليالد: عربية :ِميالد

  .ميالد عيسى: وعيد امليالد
  .تبتدئ من ميالد عيسى: وسنة ميالدية

بني امليالد والغّطاس بيت ]: من أمثاهلم [ 
  .جارك مابنداس

  
  
  
  

ومن عادات نصارى حلب أن يأكلوا يف عيد 
  .امليالد الديك اهلندي

: MILLIGRAMME: من الفرنسية :ِمليغرام
  .اجلزء الواحد من ألف من الغرام

اجلزء : MILLIMÈTRE: ن الفرنسيةم :ِمليمتر
  .الواحد من ألف من املتر

إذا حكم امليم عالقاف ]: من أمثاهلم [  :ميم
: ّم، وبالقافالٕت: يريدون بامليم(القوش وال ختاف 

إذا صار جمال للكالم : القول أو اللقش، يريدون
  ).فتكّلم

، ))طميمشة((لعبة  ورد ذكرها يف :ةيْمۤشۤم
  .َمسَّ): السريانية(ش من ٓم: وميمشة .انظرها

وزير امليمنة، وهو خالف : يقولون :ةَمْيَمۤن
  .اليمني: ، وامليمنة العربيةانظرهاوزير اَملْيَسرة، 

  .تصغري األم: األَميمة: من العربية :ةۤممۤي
  ]:من أغانيهم [ 

  يا ميَميت طلع القمر آه يا ّميا
  عالعاشقني ومل ستر آه يا ّميا 

  :ت أنا أميوكنت سأل
  ملا كنت أنا زغري كنيت تدّلليين؟ -
  .ياكان -
  وأش كنيت تقويل يل؟ -
  كتري أشيا -
  متل إيش؟ -
  راسك راس احلمامه هّزي راسك يا ميمة -
  وأنا كنت أهّزو؟ -
يف األول أنا كنت أهزّللك ياه، وبعدا  -

  .صرت حلالك ّزو
  وأنيت كنيت تنبسطيت؟ -
  .كّال ترقص يلالدنيا كانت ! يا سالم -
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احلق على مني؟ من َمْن : يقولون :نيۤم
  .*املوصولة
املهلة : عطاه مينا، يريدون: يقولون :يناۤم

العدد، وقد يراد بالعدد القليل : ٓاْنيٓنۤم): السريانية(
عندي كم عدد من هالبضاعة، : ومنه بالعربية. منه

  .والطيبني يف الدينا معدودين
َمْرسى : -وتقصر  -اِمليناء : عربية :ِمينا

جتمع : السفن، املوضع الذي ُترفأ إليه السفن أي
  .موانئ ومواين دون تشديد: واجلمع. وتربط

مشتق من الوناء وهو : ))شفاء الغليل((قال يف 
  .الفتور، لسكوا فيه

وقال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات أقالمهم [ 
يؤنثون لفظ امليناء، ميناء أمينة، ف: ويقولون: اليازجي

  .وهو مذكر
ا وتلفظ ْلمنا، عن ْلِمآن: ويف السريانية

  .املرفاء: اليونانية
مادة : -وتقصر  -ميناء : تركية :ِمينا

زجاجية صلبة يطلى ا، وجوهر الزجاج، عن 
  .مينا: الفارسية

  .مينا: ويف التركية
  .هالساعة ميناها كوّيس]: من كالمهم [ 
حلقتها تاء  - انظرها  -جتهم املّي يف هل :ةيّۤٔم
  .مّيات: واجلمع. التأنيث

  ]: من أغانيهم [ 
  مّية مالصهريجـإال ب   ل الكرابيجـا باكـم

  باكل عشرة يا اخواين  بني الضحك والتهريج
أمحر مّطو فيك حبّطو، بعد ]: من ألغازهم [ 

  ).املزر(شوّيه بنّقط مّيه 
  .عشر عشرات: ِماَئة وِمَية: من العربية :ةِميّۤ
  
  

                                                
 .ـ يريد االستفهامية *

  .وزادوا األلف قدميًا يف رمسها فال تلفظ
  .وخيطئ من قرأه ماءة

  .ِمئة: وحديثًا يرمسها بعضهم
  .٤٦٩ ص ٦٤س: انظر املقتطف

  .١٢١ ص ٥ س: وانظر جملة الضياء

مخس : واملّية يف هلجة البدو إميه، ويقولون
  .إميه

ِمّيات : يقولونمئات، وهم : ومجع اِملاَئة
  .وَميايا

ِميت حصان، ِميت : ولدى اإلضافة يقولون
  .ِميت: انظر .السالمة

  .تٓاآو، واجلمع ٓمَماتٓا: ويف السريانية
  .املائة :مات: اريتويف ملحمات أوگ
  .ماتو: ويف األثورية البابلية

  .َأۤم: ويف العربية
  .أتۤم: ويف هلجات جنويب العرب واحلبشة

يف املّية عشرة، يف املّية مّية ]: من كالمهم [ 
  .بّدا تصري هاملسألة

الفسفسة بتفّقس مّية ]: من أمثاهلم [ 
  .النظرة مبّية والكّل بسوّية. يا قّلة الدرّية: وبتقول

: عن اليونانية MYOPE: من الفرنسية :پْميٓو
MUOPS :القصري البصر.  

احلسري، : وضع هلا الشيخ إبراهيم اليازجي
  .كالُلها وضعفها): العربية(لعني من اَحلَسر يف ا

: ووضع هلا الدكتور يعقوب صّروف
من ضاقت عينه، من نظر مبؤخر عينه : األْخَزر
  .وتداهى

  .ال شك أن احلسري تعريب صحيح: نقول
  
  
  
  
  



٢٤٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٤٤ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٤٥ 
 

  النون
مسها األتراك مستقلة أو النون، ور ]:ن [ 

  .،  :أخريًا
  .نون، ومعناها الَسَمك: وامسها بالسريانية

  .والنون يف العربية حرف هجائي صحيح
  .وهو من احلروف اهورة

وهو احلرف اخلامس والعشرون يف ترتيب 
والرابع املشارقة، والسابع عشر يف ترتيب املغاربة، 

  .عشر يف ترتيب سيبويه ويف األجبديتني
  .ورمزه فيهما للخمسني من العدد

وهو احلرف الثاين والعشرون يف ترتيب 
  .اخلليل واحملكم

والنون من احلروف الستة اليت ال تكاد ختلو 
  .منها كلمة عربية

  .وتأيت يف الدرجة الثانية يف االستعمال
 األتراك يف رسم النون األخريةوجاروا 

وها عوضًا عن نقطتها أسوة بالشني والضاد بلفق
  ن :والقاف

ويقولون يف عّلمكما كتابكما وعّلمكم 
  .نن كتابٓكعّلمٓك: كتابكم وعّلمكّن كتابكّن

كما يقولون يف عّلمهما كتاما وعّلمهم 
  .نن كتآبعّلٓم: كتام وعّلمهّن كتاّن

والنون تأيت يف ضمائر املخاطب : أي
  .أكثر من واحد، وهو طابع سرياين والغائب ملا هو

ْن ْطٕسالغنمات ٕف: ويقول بعض البدو والريف
  .ْن، وهادا ماَلك واهللا بدالكوالصوفات َحَلٕس
بالدكو : باب يقولون يف بالدكنوأهل ال

  .ف النونحبذ
  

والنون اليت تتصدر املضارع تكون جلمع 
فرح، إال يف املغرب وإال يف مالطه فهي ٕن: املتكلم

  .للمتكلم الواحد

  .ويف ضمري الغائب حتذف اهلاء
معلمينك ومعلمني أمحد، فال  :ويقولون

  .حيذف النون لإلضافة
  ]:من هنهونام [ 

  بعدد نبات األراضي حمّبيت فيكن
  بعدد جنوم السما عيين تراعيكن

  أفيق بليلي واناديكن بأساميكن
  على دروب اهلنا أهللا يهديكن

  ]:من أغانيهم [ 
  بينا أهللا واسم اهللامكتوب عج

  وسورة تبارك وحروف النونا
ضمري متصل باألفعال واألمساء : عربية :نا
  .عّلمنا كتابنا: للمتكلمني

اسم الفاعل : الناِئب: أو نايب، عربية :ناۤئب
  .قام فيه مقامه: من ناب يف األمر عنه

  .ّوابٕن: ُنّواب، وهم يقولون: واجلمع
س النّواب، نّواب األمة، جمل]: من كالمهم [ 

  .نائب القنصل، نائب الرئيس
أو املّدعي العام، اصطالح عديل  :النائب العام

للموظف الذي مهمته الدفاع عن احلق العام يف 
  .احملاكم

: نائل، وقالوا يف تلطيفه: مسوا ذكورهم :ناۤئل
  .نّئول
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مؤنث النائب، والنازلة : النائبة: عربية :ناِئبة
  .واملصيبة

  .ونوائب، يستعملها املثقفوننائبات : واجلمع
قام به : ناب يف األمر عنه: عربية :ناب

  .مقامه
ما بنوَبك من هالعمل غري : يقولون :ناب

  .أصابه: نابه: وجع الراس، عربية
  .حسنابو ٕل]: من كالمهم [ 
. شي مانابو وتقّطعت تيابو]: من أمثاهلم [ 

البدخل بني . احلّداد إذا ما ناَبك نارو بنوبك شرارو
البدخل . القشرة والتومة ما بنوبو غري رحيتا امليشومة

بني احلرير والشال ما بنوبو غري تعب الباب، إذا ما 
  .نابك طيبتو بنوبك طيبو

. ّن خلف الرباعيةالِس: الناب: ةعربي :ناب
  .مؤنث وهم يذكرونه

  ....أنياب وُنيوب و: واجلمع
املا بكّشر عن نابو ما حدا ]: من أمثاهلم [ 

  .وبستهاب
أطلقوه على ضرب من الرّمان  :ناب اَجلَمل

  .حجمه صغري وحّبه كبري
  .يكون منه يف تادف ودركوش وَكَفرالتا

ضرب من احلنطة املستطيلة  :ناب اَجلَمل
  .احلّبة

اسم الفاعل من نبغ : الناِبغ: من العربية :ناۤبغ
  .أجاد: يف العلم وغريه
مة الكل: النابغة: عمل لو نابغة، عربية :ةناِبٔغ

  .اليت ظهر فصاحتها
اختلط احلابل بالنابل، ]: من أمثاهلم [  :ناۤبل

صاحب الِنبال والرامي ا : الناِبل: مستمد من العربية
  وصانعها، يضرب يف االشتباك 

  
  
  

املراد فيه باحلابل سدى الثوب، : أو ارتباك األمر، قيل
  .وبالنابل ُلحمته
  .احلابل واختلط: انظر :الناۤبل
ساّره مبا يف فؤاده : ناَجى فالنًا: عربية :ناَجى

  .من األسرار والعواطف
  .قصة مناجاة موسى]: من قصصهم [ 

: اسم الفاعل من جنا: الناجي: عربية :ناجي
من جنا من : سبق وأسرع، وهم يستعملوا مبعىن

  .عذاب اهللا
حبذف الياء، (ناجي وأبو الناج : ومن أمسائهم

  ).عمرو بن العاص: كقول العرب
أداة النفي، : ))نا((: من الكردية :ارٔچَنا

، العالج، التدبري، الوسيلة: چارهختفيف : ))چار((و
  .اُملجَبر، اُملضَطر: عن الفارسية

  .چار، متل قولة الكردينا]: من كالمهم [ 
ناحت املرأُة امليَت وعليه تنوح : عربية :ناح

بكت عليه بصياح :  -ح نٓو: وهم يقولون -َنوحًا 
  .وجزعوعويل 

  .ناح: َوحح وتلفظ َأٓنأنٓا: ويف العربية
: ْرگَنْوحه : واستمدت الفارسية والتركية

  .النائح، النادب
  .فالنة عم بتشوح وبتنوح]: من كالمهم [ 

  .خاصمه: ناحره: عربية: رنأح
  .اجلانب، اجلهة: الناِحَية: من العربية :ناْحۤية

النواحي والناِحيات، وهم يقولون : واجلمع
  .الناْحيات: األخريةيف 

اصطالح تركي للقرية تكون دون  :ناْحۤية
  .القضاء، حيكمها مدير الناحية
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برك، : ليس يف العربية ناخ اجلمُل مبعىن :اخٔن
الذي (وهم يقولوا، رجعوا إىل جمرد أناخ اجلمَل 

: أناخه: الزم، ومتعديه: ناخ: فقالوا) تستعمله العرب
  .أبركه

  .ل الغابمن عشائر سه :ناخوس
نادى مناداة وِنداء فالنًا : عربية :نادى

  .صاح به: وبفالن
نادى اْملنادي بسوق ]: من أمثاهلم [ 

إذا : يريدون(الوحشة ) بدبر(سعد الكوسية : الدهشة
: مشت معها فيبني مجاهلا جريًا على قول العربية

  ).ز األشياءتميوبضّدها ت
َنَدر  اسم الفاعل من: الناِدر: من العربية :ناۤدر

الف القياس، ما خ: قّل وجوده، والناِدر أيضًا :الشيء
  .نادر: وّمسوا ذكورهم 

يف النادر، نادرًا، قطع نادر ]: من كالمهم [ 
النقد املعتّد به يف أسواق العامل كالدوالر : يريدون(

  ).واإلسترليين
مؤنث النادر، : الناِدَرة: من العربية :ةناْدٔر

  .وغريب الكالم، وهم يستعملوا يف مستملحه
: نواِدر وناِدرات، وهم يقولون: واجلمع
  .نواۤدر وناْدرات

  .نادرة: واستمدت الفارسية
. عمل لن ناْدرة ضّحكن]: من كالمهم [ 

  .فالن نادرة زمانو
جالسه : نادمه على الشراب: عربية :ناَدم

سّاله وأورد ما : افقه، وهم يستعملوا مبعىنعليه ور
  .يستملح من احلديث

جملس القوم ماداموا : النادي: عربية :نادي
  .جمتمعني فيه، وهم أطلقوا جمازًا

  
  
  

وأْنِدية، ومجع  -كما يف املنجد  -نوادي : واجلمع
  .أنديات: اجلمع

قد : ويقولون: قال الشيخ إبراهيم اليازجي
النوادي، يريدون مجع النادي، شاع هذا اخلرب يف 

وهو مع كونه القياس غري مستعمل، وإمنا يقال يف 
مبعىن : األندية، وهو يف األصل مجع َنِدّي: مجعه

النادي، استغنوا به عن مجع النادي، كما استغنوا 
باألحاديث الذي هو مجع األحدوثة عن مجع 

  .احلديث
ورّد عليه األمري شكيب أرسالن يف جملة 

ال ينكر ورود : مبا ملّخصه ١٠٦٥ ص ٢ س :املشرق
أندية مجعًا لناد، كما ال ينكر كون القياس أن يكون 

لغري العاقل جتمع على  ))فاِعل((مجعه النوادي، ألن 
  .فواِعل

ورّد عليه الغالييين فأقر أنه مل يسمع لكنه 
  .القياس

خري من : ))القاموس((مث وردت يف مقدمة 
للميداين  ))جممع األمثال((حضر النوادي، كما جاء يف 

  :أبيات ملعاذ اخلزاعي، منها ))ُزر ُغّبًا((عند شرحه 
  ولسُت بِرعديٍد إذا راع ُمعِضٌل

  وال يف نوادي القوم بالضّيق املسِك
جوهر لطيف مضيء : النار: عربية :ارٔن

نريان : واجلمع. حمِرق، والكلمة مؤنثة وقد تذكر
ويكىن ا . نارات: نارة، واجلمع: والواحدة... و

  .عن جهنم
  .١٣ ص ٦٢٤عدد  ١٢ س: انظر جملة الثقافة

  .١٠٤ ص ١ج : وانظر اية األرب للنويري

  .ُنورٓا: ويف السريانية
  .أور: ويف العربية

  .نار: ويف هلجة مالطة
  أسعارو نار، لسان ]: من كالمهم [ 
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، أطلق النار من فردو )اللهب: يريدون(النار 
  ).الناريالعيار : يريدون(

عم يلعب : واستمد ثاقفوهم من الغرب قوهلم
  .بالنار

من كترة علمو ]: من كمام [ 
هادا من قول األواۤول من عزمان : هااكرجي بقول

هارون الرشاد اللي زتوه أخوتو يف اجلب وأجاه الندا 
يا نار كوين بردًا وسالمًا على عيسى بن أيب : مالَعال
  .طالب

 أكل إال أكل اللحم وال ال]: من أمثاهلم [ 
أو أشد (االنتظار أحّر من نار . نار إال نار الفحم

مالنار، وساد هذا املثل أيضًا يف اجلزائر والسودان 
. النار يف القرم الكبار). وسورية ومصر والعراق

. النار ما بتوّرت غري الصفية. حزيران بقلبو نريان
خ النار فاكهة الشتا واملا يصّدق يصطلي، واجلو

الضرس والنار ما . ملبوس األمارة واملا يصّدق يشتري
. احلّداد إذا مانابك نارو بنوبك شرارو. إلن عيار

من العربية، ويقول (أشهر من النار على َعَلم 
أشهر من نار على أركيلة، وساد هذا : متنّدرهم

التفضيل يف سورية ولبنان والعراق وفلسطني ومصر 
يطّيبها : يريدون(هارا نارا القهوة املّرة ْب). والسودان
  .النار وال العار). كثرة غليها
مّنا حنّط شي عالنار، أو ]: من استعارام [ 

قاعد على . ما بنصلى لو بنار. بدنا شي حنطو عالنار
عم بلعب . ياعاجلنة يا عالنار. واقع بني نارين. نار

برمي ). أي غضبان(ط فحم وببّخ نار بقٓر. بالنار
  .رش عليه نار ومي. يقالنار وبصيح حر

اللي أصبعتو باملي مو متل ]: من تشبيهام [ 
من فوق : دار متل قبور الكفار. اللي أصبعتو بالنار
  .متل النار والبارود. جنينة ومن حتت نار

  

يبالك بتالتة ]: من دعائهم على فالن [ 
من دعوات (يبعت لو نارة . نار وبارود وهوا: سوا

  .خيرب ديارو ويطفي نارو. الغارنار وزيت ) النساء
  .نارك وال جنة َهِلي]: من أغانيهم [ 
. البلعب بالنار بشّخ حتتو]: من اعتقادام [ 

إذا حطيت املنصب عالنار وما حطيت فوقو شي يوم 
إذا حدا حّرك النار  .القيامة بتعّلق املنصب برقبتك
  .بالسكينة ْبيْتَجْرَوح ورا أدنيه

اللي طول ماهي عايشة مين ]: من ألغازهم [ 
  ).النار(بتاكل وإذا شربت مْي بتموت؟ 

جبل يقذف : جبل النار: عربية :جبل النار
  .النار من فوهته

جهاز تنطلق منه القذائف  :السالح الناري
باشتعال البارود أو متفجر آخر كاملسّدس والبندقية 

  .والرّشاش واملدفع
ظهر السالح الناري يف أوروبا يف أواخر 

  .الرابع عشر القرن
سافان من الكنافة بينهما اللبا  :كناۤفة بنارۤين

أو غريه يف صينية تسقى بالسمن وتوضع بالفرن، مث 
  .لدى نضوج األسفل تقلب

يستعملها الثاقفون، سائل : النار اليونانيّۤة
سريع االلتهاب مركب من النفط والقار ومواد 
أخرى إذا ألقيت على سفن العدو أحرقتها وتعّذر 

  .طفاؤهاإ
اخترعها كالينيسوس اليوناين من مدينة 

  .م.ق ٦٦٨هليوبوليس القدمية أي بعلبك سنة 
چني، أي مسبحة من نار: يقولون :چنينار

  .من خشب رمان الصني
  .انظر نرَكيلة :يۤلةگنار
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  .نانرج: انظر :ْنجنإر
أشرف على : َناَزَع املريُض: عربية :َناَزع

: َنْزع احلياة وقلعها، ونازعه: املوت، من الَنْزع
  .جاذبه إياه: خاصمه، نازعه الثوَب

املخاصم، : منازعه جي: واستمدت التركية
  .املناَزع فيه: نزاعليوونزاعجي مثلها، 

املرضان عم بنۤاۤزع، عم ]: من كالمهم [ 
  .بنازعو على ضيعتو

: يقول العب الطاولة]: رام امن استع[ 
  .عم بنازع دقك

منعّيب والعيب فينا ومنازع ]: من أمثاهلم [ 
  .والروح فينا
نازقه، قاربه، شامته، وهم : عربية :قَنأز

  .جعله يضجر ويغضب: يستعملوا مبعىن
  .اشي ْبنۤاۤزق ٔي]: من كالمهم [ 

  .ْتنازق: تَنازق، وهم يقولون: ومطاوعه
  .قابله، قاتله: نازله يف احلرب: عربية :َناَزل
مؤنث النازل : الناِزلة: من العربية :َناْزۤلة

  .واملصيبة الشديدة
: ل، وهم يقولونناِزالت وَنواِز: واجلمع
  .ناْزالت ونواۤزل

  .لة صدرية، مبعىن الرتلةناز]: من كالمهم [ 
  .انظرها

ناْزلة  .جتيه ناْزلة]: من دعائهم على فالن [ 
  .يبعت لو ناْزلة على ّمت قلبو. اهللاإن شا 

نْظلي، استعملوها مبعىن : ويلفظوا :اْزيلٔن
: ))ناز((عن : اللطيف واملتدلل والناعم، من التركية

  اللطف، النعومة، الرقة،: لفارسيةا
  
  
  
  

َنظلية، : واملؤنث. داة النسبةأ: التركية ))يل((األدب و
  .نظلية أيضًا: واجلمع

ناظيك، من ناُزك : ويلفطوا :اِزيكٔن
: نازيك، ومصدرها: التركية، والعامية التركية تقول

الفارسية املتقدمة يف نازيل، بعدها  ))ناز((َنزاَكْت، عن 
أداة التصغري يف الفارسية، ومدلول نازك : الكاف
  .الرقيق، اللطيف، الظريف: التركية

النظاۤكة وْتنّظك وْتناظك وأنظك : وبنوا منه
  .و ونظاكتليمن غري

م نازيك م ِكبار َهَه]: من كالمهم [ 
  ).مستمدة من التركية(

عقيدة القوميني االشتراكيني، وضعها  :ناِزيّۤة
  .هتلر، يؤمن أتباعها بتفوق العنصر اجلرماين

اسم وضع للجمع : الناس: عربية :َناس
ه، وهم إنسان من غري لفِظ: والقوم، واحدهكالرهط 

  .ناسات: جيمعوا على
  .شٓانٓا: ويف السريانية

  .نۤاس: ويف هلجة مالطة
ناس، كما يف األثر : ويف القرطاجنية

  .املكتشف يف الربازيل
  .٣٢ ص ٥ عدد ٨س: انظر جملة األديب

  .متل الناس وال باس: يقولون
الناس بالناس والقّط حصل ]: من أمثاهلم [ 
وهو من أمثال (الناس بالناس والكل باهللا . لو درباس

املا ). جند أيضًا، ذكره العسكري يف مجهرة األمثال
اهللا : قال لو. بنفع يف بالدو ما بنفع يف بالد الناس

اهللا يلعن البخّلي الناس : يلعن البسّب الناس، قال لو
ما جبي . َعسَفر الناسيتو ما بشبع املا بشبع بب. تسبو

  مالناس إال
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. الناس عدين ملوكا. مال الناس ْكناس. وجع الراس
: البقول. اس مع القاميالن. البجاكر الناس جباكر حالو

أكتر الناس بترو . وا يباله بداء مالو دواكل الناس س
البخل مانزل مالسما لكن ناس تعّلمت . مٔخَهم وٕتٕت

مّنن متر حّنۤا وعود آس ومّنن : أجناس الناس .من ناس
اإلبرة بتكسي الناس . دنب كلب مطرح ماّملس ّجنس

ورد ذكر هذا املثل يف خاص اخلاص (وهّية عريانة 
. ّنة بال ناس ما بتنداساجل ).واملستطرف والكشكول

صربي . ري على نفسي وال جور الناس ْعَليجٓو
. الناس خمّباية بتيابا. على نفسي وال صرب الناس عَلي
اللي بَدّلي زنبيلو . احلوق بالفاس وال تعتاز للناس

. املال الداشر بعّلم الناس عاَحلرام. كل الناس بتعّبي لو
كول . بني وبينك ادحبين وبني الناس ال جترحين

وساد هذا املثل يف (ق بالناس البعجبك والبس ما يلي
سورية وفلسطني ولينان ومصر والعراق وتونس 

كانت لوال احلكومة ). واجلزائر واملغرب وليبيا وجند
أبونا والناس بقلعونا  بيتنا وبيت. الناس أكلت بعضا

وساد هذا املثل على لفظ يدانيه يف اجلزائر وسورية (
 .وفلسطني والعراق والكويت ولبنان ومصر وجند

دارنا ودار بونا جاو الكالب : ومن أمثال تطوان
  ).اطردوَن

الناس أجناس، عطوين ]: من كمام [ 
ط رّۤ*الب. اري الناس ما عرفت مقداريمسيت وإز

البسّلم دقنو . ّرط عبساطو*عبساط الناس الناس بت
. لوما إبين إش جاب بنت الناس لينا. للناس بنتفّوا

الناس َبال . عالريقناس أكلت معاليق وناس لّساها 
  .الناس

نام على : يقول املسجونون]: من كالمهم [ 
  .ناس َمالح. َيطقك الناس عم بتزينك

  

ليش اانني ماهن . *الناس بتطّلع بامللوك .انظرها يف مالح
  .انظرمها .اوالد ناس؟ ابن ناس، بنت ناس

  ]:من أغانيهم [ 
  عاحلماۤية والَكنّۤة    يا ناس امسعوا الفنّۤه

. الناس بالناس والكل باهللا]: من حكمهم [ 
إن جّنت الناس عقلك . املوت كاس على كل الناس

  .من أخد ورّد شارك الناس بأمواال. ما بنفعك
متل  .متل الناس وال باس]: من تشبيهام [ 

متل . بنّبه الناس عالصالة وبرو عشغلو: ْمأّدن محص
  .الناسكبري بينو وبني حالو زغري بني : شيخ القرباط

إن تاجرنا باالكفان بتبّطل ]: من كنايام [ 
  ).حّظه سّيئ(: الناس متوت 

  ]:من هنهونام [ 
  عريسنا الشب حنۤنه اليوم يف حّيك

  وكل الناس يف فّيك! يا برج عايل
  سألت رب السما خيّليك لبّيك

  مع طولة العمر لألحباب وخلّيك
 له، شاكله، الءمه،ماث: ناَسَبه: عربية :َناسب

  .شاركه يف النسب وكان قريبه
مناَسَبت ومناسبات : واستمدت التركية

  .وُمناِسب
  .واستمدت األوردية ما استمدته التركية

ساوي اللي ْبناْسَبك، ]: من كالمهم [ 
  .ناسبين طقس حلب

العابد، املتزّهد، : الناِسك: من العربية :َناۤسك
: السريانيةّساك، عن ٕن: ُنّساك، وهم يقولون: واجلمع

  .الزاهد: ، عن اليونانيةأْكۤسن وأْكسينٓا
  
  
  

                                                
  .مو بالديوك: ـ وقد يزيدون *
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: فالن ناسويت، يريدون: يقولون :َناُسوت
: من العربية عن السريانية. إنساين وطّيب القلب

الطبيعة : الطبيعة البشرية، يقابلها: الناسوت
الالهوتية، واملسيح عند النصارى حيمل الطبيعتني 

  .معًا
الناسور : ))الوسيط((ويف - :َناُسور

: الَثَفن أي: ناصور أو ناصري: من التركية -والناصور
ِغلظ اللحم، أي ما يسمونه غالبًا بالدمال، حيدث 
غالبًا حول املقعد من ركوب اخليل، وهلا يف التركية 

  .ناصري المنق: فعل
  .نسف: انظر :َناُسوۤفة

مزراب احلوض يف هلجة البدو، قال  :اُسولَن
والظاهر أن أصل : ))نسل((الشيخ أمحد رضا يف مادة 

  .املعىن السقوط
بنوش، ال يستعملون منه إال : واملضارع :َناش

تناوله، : ناش ينوش نوشًا الشيَء: املضارع، عربية
  .أصاب: طلبه، من الطعام شيئًا

  .نوش: انظر .نال: يدانيه يف العربية

ما بتنوش مّنو شي، ما ]: هم من كالم[ 
  .بتنوش شي ولو أّدنت

د الوحوش گدت رگلْو ر]: من حكمهم [ 
  .غري اللي قسم لك ربك ما بتنوش

اسم : الناشئ: من العربية: أو ناۤشئ :َناشي
الفاعل مبعىن الغالم أو اجلارية إذا جاوزا حّد الصغر 

  .وَشّبا
وهم يقولون يف .... نشء وناِشَئة و: واجلمع

  .*ناْشَئة: َئةناِش
حَلفه، ناشده األمر : ناَشَده: عربية: َناَشد

  .طلبه إليه: ويف األمر
  .باهللا ناشدو]: من كالمهم [ 

                                                
 .نشو: ـ وقد جيمعوا على *

بنوا اسم الفاعل يف هلجتهم من  :َناۤشد
  .رفع الصوت، وهم خّصوه بالغناء: النشيد

  .وبيت الناشد يف حلب أسرة كبرية
َنعتخوان من : واألتراك كالفرس مسوا الناشد

  .القارئ): الفارسية(وخوان ) العربية(النعت 
من حرفته نشر : الناِشر: عربّيها :الَناۤشر
  .الكتب وبيعها

اسم الفاعل من : الناِشف: من العربية :ۤاۤشفن
  .نضب، انقطع: َنِشف املاء
  .ۤشفّچو نۤاو]: من استعارام [ 

  .انظرها .بنوا الفعل من نيشان :َناَشن

  .رهاانظ .ْتناَشن: ومطاوعها

أخدوا حسين الزعيم ]: من كالمهم [ 
  .لينۤاشنوه وما كان خايف

: انظر. اسم الفاعل عندهم من نصحه :اۤصحٔن
  .نصح

ّچك ـ ماشا اهللا ـ و: يقولون :اۤصحٔن
اسم الفاعل من : الناِصح: اليومة ناصح، من العربية

  .َخُلَص، صفا: نصح الشيُء
نصر أحدمها اآلخر، : ناصره: عربية :رأصٔن

  .عاونه على النصر
اسم الفاعل من : الناِصر: من العربية :اۤصرٔن

أعانه على دفع ُضّر أو رّد عدّو، وبه مسوا : َنَصره
  .*ذكورهم

ولد بقلعة بن حممد األيويب،  :امللك الناصر
إىل حلب بالد اجلزيرة  حلب، وملا ملك أضاف
مات . اس العني ودمشقوحّران والرها والرّقة ور

  .ه٥٩ ٦س
  
  
  

                                                
 .ـ ويف حلب بيت ناصر *
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قامسه على النصف، : ناصفه: عربية :فأصٔن
  .أعطاه نصفه: ناصفه املاَل

ناۤصل كيف؟ أو : ْصل، يقولونأو ٔن :اۤصلٔن
أداة استفهام مبعىن : ))َنه((: نْصل كيف؟ من التركية

، )العربية( ))أصل((حتريف : ))صل((ماذا؟ وكيف؟ و
  كيف صحتك؟: واملؤّدى

املتنّدر جوابًا لناصل  يقول]: كالمهم  من[ 
  .ت اللۤحافحت: كۤيف؟

كيفما كان، مهما : وقل اآلن استعمال ناصَله
  .يكن

: ناِصيتو، من العربية: يقولون: ناْصۤية
. مقّدم الرأس أو شعر مقّدم الرأس إذا طال: الناِصَية
  .النواصي والناصيات: واجلمع

 :يريدون(َمَلك ناصيتو ]: من كالمهم [ 
  ).َمَلكه جمازًا

احلظ أقدام وأعتاب ونواصي : يقولون
وهو مفاد حديث . زوجات ودور وخيل: يريدون(

  ).نبوي
اسم الفاعل من : الناِضر: من العربية :ناۤضر

الوجُه أو اللوُن أو الشجُر أو  -مثلثة الضاد  -نضر 
  .َحُسن، فهو ناِضر وَنِضر ونضري: غريها

: ، واجلمعنظر: انظرحتريف الناِظر،  :ناضر
  .نواضر

  .حاضر ناضر]: من كالمهم [ 
  .بفّتح النواضر الزعتر]: ينادي بّياع الزعتر [ 
: عربية يستعملها الثاقفون، ناضله :لنأض

حامى وجادل : باراه يف رمي السهام، ناضل عنه
  .ودافع عنه
  
  
  
  
  

  .نطح كل منهما اآلخر: عربية :حنأط
بقرون من عم بناۤطح ]: من استعارام [ 

  .نطح: انظر .عجني

: GRATTECIELتعريب  :حات السحابناط
بنايات عالية ذات طبقات يستعمل الفوالذ يف 

  .جدراا
  .الَصْرح: وضع هلا جممع مصر

أول ما عرفت يف الواليات املتحدة يف القرن 
  .التاسع عشر

وأول ناطحات السحاب كانت يف شيكاغو 
  .طوابق) ١٠(وهي ذات 

يف نيويورك هي اإلمبايرستيت وأعلى ناطحة 
  .قدمًا، وفيها مائة وطابقان ١٢٤٨ ارتفاعها

ضرب من احللوى تلطخ به  :ناۤطف
سال قليًال قليًال، : الكرابيج، صاغوه من َنَطف املاُء

  .صّبه: قطرت، املاَء: نطفت القربة
ضرب من احللوى : الناطف: ))الوسيط((ويف 

: أيضًايصنع من اللوز واجلوز والفستق، ويسمى 
  :الُقبِّيط، قال أبو نواس

  يقول والناطف يف كّفه
  من يشتري احللو من احللِو 

نوع من : الناِطف: ))منت اللغة((وقال يف 
  .الُقّبْيَطى: احللواء، ويسّمى

يف ترمجة  ))األغاين((وورد ذكر الناطف يف 
  .التغليب وكلثوم بن عمر

: فۤنُطوف وۤنٔطوَقَطر، : َأۤطف: ويف السريانية
  .قطر، سال قليًال قليًال

حافظ الَكْرم أو : الناطور: عربية :ناُطور
الزرع، وهم استعملوه أيضًا يف أجري احلّمام يف 

 .بّرانيها يقّدم املناشف
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  .ْنوۤاطري: وهم يقولون.... َنواطري : واجلمع
: ، وفعل نظر عندهمطورٓآن: ويف السريانية

  .نطر
، لكن هي بالظاء من النظر: قال ابن دريد

  .الَنَبط يقلبوا طاء
  .بل بالعكس: ونقول حنن
  .NANTARU: ويف األثورية
  .ناطور: ويف الفارسية

للبطريرك  ))األلفاظ السريانية يف املعاجم العربية((انظر كتاب 
  .١٧٧ ص: مار أغناطيوس أفرام األول برصوم

أنته بدَّك عنب إال تقاتل ]: من كالمهم [ 
  .الناطور

الَكْرم لو يسلم مالنواطري ]: من أمثاهلم [ 
  .حبمل قناطري
  .اهللا حيمي الكرم مالناطور]: من كمام [ 
  ]:من هنهونام [ 

  ورـك نـچيا عريسنا بو
  واخلضر إَلك ناطور

  شقد ماردت يف الدنيا تدور
  متل عروستك منني بتزور

صار نظريًا له، جادله، : ناظره: عربية :رنأظ
  .راقبه: ضًا مبعىنقابله، وهم يستعملوا أي

اسم الفاعل من : الناِظر: من العربية :ناۤظر
  .نظر

  .انظرها

: واصطلحت املدارس أن تسمي املوجِّه
  .ُمَبّصر: الناظر، مقابل االصطالح التركي

ناِظر، : واصطلحت التركية أن تسمي الوزير
ناظر الداخلية واخلارجية واملالية واألوقاف واملعارف 

  ...و
  .َنظارات وَنظارة: علىكما اصطلحت 

  
  
  

  .اهللا حاظر ناظر]: من كالمهم [ 
حممد بن يوسف احلليب األصل،  :ناظر اَجلْيش

  .ه٧٧٨حنوي، مات س
اسم الفاعل من َنَظم، وجاروا األتراك  :ناۤظم
  .يف التسمية به
اسم الفاعل من : الناِعم: من العربية :َناۤعم

ِعمُت طاب والن واتسع، وَن: رفه، عيشه: َنَعم فالن
  .الن ملمسه: ُسِررت به وفرحُت، وَنعم نعومة: ذا

ق زهر سّكر ناعم، عم برٓش]: من كالمهم [ 
  .ضّد خشن: ناعم

ناعم : متل دنب اجلردون]: من تشبيهام [ 
  .ّسٕن

رقايق تعمل بالشام وعليها قليل من  :ناۤعم
  .الدبس

أصلها أن يزيد بن معاوية ملا أيت له : يقال
كان يف يده رقاقة فدهنها بدم احلسني برأس احلسني 

  .وأكلها، والشوام جاروه وقّلدوه
: ٓاعرٓن: قرية يف الباب، من األرامية :ناُعور

. الدوالب الستقاء املاء، كما يرى األب شلحت
  .٧٣ص

آلة لرفع : الناعورة والناعور: عربية :ناعورة
املاء، قوامها دوالب كبري وقواديس أو ثغرات فيه 

نواعري، مسيت : واجلمع .حتمل املاء لدى دورانه
  .صاح وصّوت خبيشومه): العربية(نعر : بصوا

الصائت، الدوالب : عورٓآن: ويف السريانية
  .الستقاء املاء

لعربية واستمدت الفرنسية كلمة ناعورة من ا
  .NORIA: فقالت
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  .أيضًا. NORIA: واستمدا اإلنكليزية فقالت
  .را*وحسكة صرم وناعورة ]: من سبام [ 

  .النواعري: ٢٨٨ ص ١ج : انظر اية األرب للنويري

كلَّمه مبا يعجبه : ناغى الصيبَّ: عربية :ىَنأغ
  .غّرد: غازهلا، وهم يستعملوا مبعىن: ويسّره، املرأَة

: يگْرگ: ويدانيها باملعىن األخري يف السريانية
  .نّغم: غّرد، والطفُل أو الطائُر

  .البلبل ناغى عغصن الفّل]: من أغانيهم [ 
وبناغشا، بنوا  عم بتناغشو،: يقولون :شأغٔن

  .حتّرك واضطرب): العربية(َغش على فاَعَل من َن
  .دغدغه: َنَغَز الصيب: ويدانيها يف العربية

قول العبو الراۤمة ي]: م من كالمه[ 
: زّت آس عم بناغش على آس، يريدون: والكونكان

  .يغري مالعبه أن يرمي بآس يستفيد منه
طارده، بايَنه، خالفه، : نافاه: عربية :َناَفى

  .دفعه
اخلرق يف احلائط : الناِفَذة: من العربية :َناْفۤذة

  .ينفذ منه النور واهلواء إىل احلجرة
فاخره وباراه : َناَفَسه يف األمر: عربية :َناَفس
بالغ فيه وغاىل وزايد، رغب فيه على : فيه، يف الشيء

  .وجه املباراة يف الكرم
  .من أمساء اهللا احلسىن :الناِفع
اسم الفاعل : الناِفَعة: من العربية :ةَناْفٔع

  .ضّد ضّره: املؤنث من نفعه بكذا
واصطلح األتراك على إطالق النافعة على 
الوزارة اليت تفتح الطرق خارج املدن وتبين اجلسور 

  .وما إىل ذلك
  
  
  
  
  

ديوان : وضع هلا امع العلمي العريب
  .العمائر

ستر كفره بقلبه : دينه ناَفق يف: عربية :قَنأف
: وأظهر إميانه بلسانه، فهو ُمَناِفق، وهم يقولون

  .ُمناۤفق
النفاق من اللغة  :٤٥ ص ١٦ س: ))اهلالل((يف 

  .اهلرتقة أو البدعة: احلبشية
أظهر له : يريدون(نافق لو ]: من كالمهم [ 

  ).الوّد
هللا جعل للمنافقني لو كان أ]: من كنايام [ 

ن بطول نفاقن كان ماَلك يف دناب وطول دناب
  .األرض إجر تدوس

دون جدوى، بال : ناِفلة: من التركية :ةَناْفۤل
ما تفعله مما : الَناِفَلة: عن العربية فائدة، ُسَدى، عبثًا،
  .مل ُيفَرض ومل جيب

نافلة، املغضوب عمرو ]: من كالمهم [ 
  .مابنجح

يطلقوا على وسط احلوض حيث  :ةَناُفؤر
  .ANAPHORA: خيرج املاء، من اليونانية

  .فّوارة: عربّيها
أنشأ اإلغريق والرومان النافورات، مث عّمت 

  .يف إيطاليا
  .٣١٦ ص ١٨ س: امع العلمي العريبانظر جملة 

  .حاّجه، نازعه: ناقره يف الكالم: عربية :رأقٔن
: ناقشه احلساَب ويف احلساب: عربية :شأقٔن

  .جادله وماحكه: استقصى يف حسابه، ناقش فالنًا
صار ُمناقصة، ووقعت : يقولون :صأقٔن
  االلتزام بعمل بسعر: يريدون: ليهاملناقصة ع
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ه، خالف اُملزاَيدة، بنوا على فاَعَل من أقّل من غري
  .انظرها. نقص

عم بناقض حالو، من العربية : يقولون :ضأقٔن
  .خالفه: ه األولناقض قوُله الثاين قوَل

: أنثى اإلبل، واجلمع: الناَقة: عربية :ةأقٔن
: وهم يقولون يف األخرية... ناقات ونوق وِنياق و

  .ْنياق
  .َنَقه: ويف العربية

أرى أا مسيت بالناقة من نيق بالعربية أنا 
  .رضع: والسريانية والكنعانية مبعىن

فالن مالسبعة اللي عقروا ]: من كنايام [ 
  ).قّصتها يف القرآن(الناقة 

  .٨٢ص ١٣ج : انظر اية األرب للنويري
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

ما ضّيق اخلان إال ناقيت ]: من كمام [ 
  .وأنا

مالو فّيا ناقة وال مجل ]: استعارام من [ 
ال عالقة له يف هذه املسألة، مستمدة من : يريدون(

  .*)العربية
أن بول الناقة يفيد يف إطالة ]: ويعتقدون [ 
  .الشعر متريغًا

وعاء : الناقوس: س، عربيةاو ناقو :َناقوز
اسي يقرعه النصارى للصالة، وكانوا قبلها جمّوف حن

ا، ُقوٓشٓن: ويلة، عن السريانيةيقرعون قطعة حديد ط
  .دّق، َصَدم، َقَرع: ْشمن َنٔق

  .٣٧٨ ص ٣٦ س: انظر جملة املشرق

  عم بنۤاكيه، بنوا على: يقولون :َناكى
  
  

                                                
أصل املثل للحارث .  هذا وال مجليال ناقيت يف: ـ جاء يف جممع األمثال *

بن عباد حني قتل جساس بن مرة كليبًا وهاجت احلرب بني الفريقني، 
  .وكان احلارث اعتزهلما

  :قال الراعي
 الناقة يل يف هذا وال مجل  وما هجرتك حىت قلت معلنة 

قهره ): العربية(فاَعَل من َنَكى ِنكايًة العدّو ويف العدّو 
  .بالقتل واجلرح

  .أذى، ضّر: ْنكٓا: ويف السريانية
  .عاسره: ناكده: عربية :َناَكد

 ]:من عثرات أقالمهم [  :ناكر اجلميل
  .منكر اجلميل: صوابه

أصابه، نال : نال ينال املطلوَب: عربية :َنال
  .النۤيل: الَنْيل، وهم يقولون: وقع فيه، واملصدر: منه

نال اللي بريدو، ]: من كالمهم [ 
  .، وبغيتو، وْمرادو، وْمراد قلبوومقصودو، ومطلوبو

  :ايد الكتاتيب القدميةمن نش
  صلوا عليه وسّلموا تسليما

  حىت تنالوا جنة ونعيما 
َنِعس، رقد، وعن : نام ينام نومًا: عربية :َنام

  .غفل عنها ومل يهتم هلا: حاجته
  :يليوهم استعملوها أيضًا يف ما

قتل أختو ونام عليها سبع : يقولون -ً ١
  .ُسجن: سنني، يريدون

أجاه ۤشيس : الطاولةيقول الالعب يف  - ً ٢
وُدو، نام الشيش وطلع الدو، ُيعّدون نام ألا مبعىن 
وضع عندهم، أي وضعها يف موضع وحدها دون 

  .خانه
  .ْنتۤومْنتام هوين، أو ما ٕبمإب: وبنوا منها

  .نّوم والتنومي املغناطيسي ونّيم: انظر

  .مٓن: ويف السريانية
  .َنم: ويف العربية
  .نام: ويف احلبشية

  .ملاذا ننام: ٣٠ ص ٦ج ١٢ س: جملة األديب انظر
  .النوم: ٩٥١ص ٩الد: وجملة الكتاب
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نام على : يقول املساجني]: من كالمهم [ 
يقولوا ملن (صّح النوم . ك الناس عم بتزينكٔقٔطٔي

  .نومة اهلنا، أو نومات اهلنا). استيقظ
شبع نوم وشبعان نوم، وال يقولون : ويقولون

  .جاع نوم وال جوعان نوم: يف نقيضها
أجا اخلّطاف نام بّرا وال ]: من أمثاهلم [ 

َجْنب العقرب ال تقرب وجنب احلّية افروش . ختاف
نوم العصور  .اجلوعان بشوف السقطّية بنومو. ونام

أّم القتيل بتنام وأم . صّفي النيّۤة ونام بالربيّۤة. ْكسور
ر ني قد إجإذا صارت ورقة الت. ما بتنام *املهدهد

ال بَنام بني القبور وال َبشوف . البّطه نام وال تتغّطا
. ال َبنام بني الفطايس وال بشّم هالروايح. منامات

األبيض أبيض ولو فاق مالنوم واألمسر أمسر ولو 
إن جعت غّني وان كترت مهوَمك . ختّسل كل يوم

ّچو، نام بظّل الورد وْتذّكر ليايل النامي بغّطوا و. نام
  .الربد

  ]:هازجيهم من أ[ 
  طّلق مرتو باحلّمام  شّخ ونام *عبد الرمحن
  .وحّق اللي ناموا وما فاقوا]: من أقسامهم [ 
: يريدون(نام على حرير ]: من كنايام [ 

فالن بنام على إيد ). نام على شوك: هانئًا، وضّدها
  .فالن

نام مع : قالوا للْحصيۤني]: من كمام [ 
ة وقرعة وما ٔرعٓو .خباف ينقروين: اجليج، قال لن

حّس قرقعة اخلۤيل، ! يا مرا: قال ال. إال يف النّص امبتن
. من رجال الۤليلنام ماَنك ! نام يا رّجال: قالت لو

  كلي قلّية ونامي
  
  
  

                                                
  .املهدد: ـ يريد *
 .عب رمحن: ـ وكثريًا ما حيذفون دال عبد فيقولون *

البّدو ينام . شلون بنام َحَمد والدبس جنبو. هنّية
أّكال اْخلمام . هالنومات بّدو يشوف هالشوفات

ة ساوى حالو مالعيۤلة عّنا ليۤلأجا ونام . مالعصر بنام
. الكسالن عند احلسنة بنام...). ب حالوأو حّس(

يوم الغيمانة  .منابل: انظر. نامت املنابل وقامت املزابل
الدنيا لّسا  :بتفرح الكسالنة، بتنام بتنام وبتقول

  .لّساين جوعانة :بكريانة، بتاكل قّفورة اخلبز وبتقول
حبرّۤك َدَنبو  :متل التعلب]: من تشبيهام [ 

اللي ما هو : ِكيمتل أباريق الٕز. وما خبّلي اجليج ينام
نام . ّچ الصبحما بنام إال و: متل الكلب. نامي مرتكي

متل واحد ). قصتهم يف القرآن(نومة أهل الكهف 
بوّطوا راسن : متل نوة الصراصري. عم بياكل بنومو

  .يزن*وبعّلوا 
  .وعصاي تنام على ضلوعو]: من مسام [ 
وضبع ينام على ]: من دعائهم على فالن [ 
  .صفحتك

غرقان يف  .النوم سلطان]: من جمازام [ 
نام . أّمي ما عّلمتين أنام بّرا). أو يف حبر النوم(نومو 

  .عالبضاعة حىت شعط السوق وباعا بفلفل وقرنفل
اللي ْبداري الزمان بنام ]: من حكمهم [ 

  .بأمان
ا سألوك وأنته إينا عمل إذ]: من ألغازهم [ 
 ).النوم(: أش عم بتعمل ما يتجاوب : عم بتعملوا

  ).النوم(: إينا شي أهللا خلقو وما شافو 
  ]:من مواويلهم [ 

  وكنت نامي بأحلى النوم متهّني
  أجا خيالك على بايل وجّنّني

  ]:من أغانيهم [ 
  حتت يفّ  اليامسني  يا اهللا يا حّبي لنخمر
  نامينيوالعواذل   نقطف الورد على اّمو
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البياكل وبنام حبكي ]: من اعتقادهم [ 
البنام . الببكي وبنام بطلع شعر جّوات عيونو. بنومو

البنام ليلة عرسو بتطّب شعرة . وإجريه عالقبلة بقصر
. اللي بنام جنب اللي عم بلعب بنّوم لو شنصو. خبتو

. البنام باحلّمام خبسلوه اجلان. البشّخ وبنام مالو منام
  .عالعتمة وحدو بطلع عليه أنكر ونكريالبنام 

ال تساوي هالشغل بنكۤسر : يقولون :امٔن
شهرتك وصيتك، من التركية عن : نامك، يريدون

: االسم، الشهرة، الصيت، وناملي: نام: الفارسية
  .السمّي: املشهور، وَهمنام

 و ٤٣ ص ٢ جـ: ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 

دعا أسعد : عن يومية نّعوم ّخباش ١٨٤١ سنة ٤٤
باشا أعيان اإلسالم ووّبخهم على ما يفعله رعاعهم 

...: من قلب لّفات وإهانات وقال: يف النصارى
  .ة للنصارىأمديرو بالكم أن يصري دلة أو كسر ٔن

: ))نام((: من التركية عن الفارسية :ادامٔزٔن
مشهور، ابن ابن اسم : ، مؤداهانظرها: ))زاده((، وانظرها

  .قوم ذاع صيتهم
الناموس، صاحب السّر : عربية :َناموس

. املّطلع على باطن أمرك، صاحب سّر املِلك وغريه
  .وضعوها للسكرۤتري

الشريعة، عن : الناموس: عربية :َناموس
الشريعة : NAMOS: عن اليونانية موسٓآن: السريانية

  .والقاعدة والسّنة والفريضة والعادة
تراك والفرس من العربية واستمدها األ

الشرف واحلمية والعّفة والرتاهة : واستعمالها مبعىن
  .واألدب واحلشمة وحنوها
ناموسسز وناموسسزلق : ويف التركية
  .املهذَّب: وناموسلي، وناموسكار

  
  
  
  

  .ْتنوَمس، ْمنوَمس، نوَمس: وبنوا منها الفعل
يا صاحب الناموس، ياأبو ]: من كالمهم [ 

  .براسو ناموس، ضربو الناموس الناموس، مايف
  .بشريف، بناموسي]: من أميام [ 

ناموسو متل ناموس ]: من تشبيهام [ 
  .الظبطّية

صاحب الناموس، من ناموس  :َناموْسلي
  .أداة النسبة يف التركية ))يل((املتقدمة، بعدها 
استعملوها يف سرير املنامة الذي  :َناموسيّۤة

أطلقوها على كل سرير  عليه الكّلة متنع البعوض، مث
  .للَمنامة

ناموسّية، وال نعلم أهي : ويف التركية
  .اصطالح تركي أم اقتبستها التركية من العربية

البعوض : ناموس مبعىن: ))شفاء الغليل((يف 
نسيج ينشر : األداة اليت ُيّتقى ا البعوض أي: أي

الِكّلة، وهم : على األسّرة ُيّتقى به البعوض، وفصيحه
  .ا على السرير جمازًاأطلقوه

  .الِكّلة: ووضع للناموسية جممع مصر الثاين
أمحد الدارمي احلليب، كان من شعراء  :الَنامي
  .سيف الدولة
استعملوها يف رقائق العجني تقلى  :َنان

: وواحدا عندهم. اخلبز: انٔن: عن الفارسية. بالزيت
  .نانات: نانه، واجلمع
: الناَرْنج والَنَرْنج: أو َنارْنج، موّلدة :ْرجَنإن

عن ضرب من احلمضيات، عن الفارسية 
  .السفري: ك مبعىنناِرْنج أو نارن: السنسكريتية

  .١١١ ص ١١ج : انظر اية األرب للنويري
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  .الربتقال املّر: ويسمى أيضًا
  .))الذخائر والتحف((ورد ذكره يف 

  .وذكره ابن البيطار
  .النارنج: الالرنج: تطوانويف هلجة 

  .ORANGE: ويف الفرنسية
أيضًا، واستعملت  ORANGE: ويف اإلنكليزية

  .مبعىن الربتقال
يف طوُرنج مبعىن  ))الدراري الالمعات((وذكره 

  .انظرها .األترّج

  :ومن معارضات الزيين
  وكذلك النارنج مع ليمونة

  والربتقال لكل داء شايف     
اَجلّدة، : َنِنه: فارسيةمن التركية عن ال :َناۤنة

  .األّم، أو من يقوم مقامها
  !أو َنانٓو! َناَنا: ولدى النداء
  .NONNAأو  NANNA: ويف اإليطالية

كربيت يا ناَنه ولبسيت ]: من كمام [ 
لو كان  .كّتاَنه ونسييت طّر اَحلَفا من خاَنه إىل خاَنه

حّصنَتك  !جّدو: لنانيت بيضات كنت صحت لال
  .نانَتك نٓتبكيس ٕت

: ناهضه يف احلرب، أي: ناهده: عربية :َناَهد
  .قاومه فيها، خاصمه

اُملناَهۤدة ماال يف حلب أّول ]: من كالمهم [ 
  .وال آخر

  .قاومه: ناهضه: عربية :ضَنأه
أطلقوها على اخلبز اإلسباين الذي  :َناهي

إسبانيا الذي أدخله اليهود إىل حلب بعد : يسمونه
مث أطلق الناهي على كل هجرم من إسبانيا، 

: مايشبهه من احللوى اللينة السهلة املضغ، عربية
  .الرّيان من املواد الدمسة: الرّيان، يريدون: الناهي

  
  
  

  .َنو: انظر :اؤن
نازله، قاتله، : ناوشه يف القتال: عربية :شَنأو

  .اخترب قّوته قبل أن يقاتله
  .صار مناوشة بيناتن]: من كالمهم [ 
أعطاه إّياه، أو : ناوله الشيَء: عربية :لَنأو

  .أعطاه إّياه مادًا يده
  .ْتناول: ومطاوعه

  .ناوش: ودير الزور وما إليها حتّرفها إىل
مسعت مدير بريد البوكمال يقول ملوظف 

ناوشين الرباقي تريد ! ياول عّظوب! عّظوب: عنده
  .أمشّيا بساع
ألف كلمة هشط وال ]: من كمام [ 

طول : زعل كلب من حلب: أصله(كلمة ناولو 
هشط هشط، منو بتحّمل هاإلهانة؟ : النهار بقولوالو

واهللا ألهاجر من هالبلد الزفت، قال هيك، ووينك يا 
شام، ويف الشام ما مسع هشط، مسع ناولو ووراها 

  ).ورجع حللب..... ألف كلمة : لطمة، ندم وقال
بكيل : متل ابن الترك]: من تشبيهام [ 

  ).يناول الضرب: يأ(وبناول 
  .نائل: انظر .تلطيف نائل :َنّئول

أجر السفر بالباخرة، من الالتينية  :نَناْولٓو
NAULUM عن اليونانية :NAVLON.  

  .أجر السفر: الَنْول: وعربته العربية فقالت
مقربة : الناووس والناؤوس: عربية :َناووس

. النصارى، وحجر منقور جتعل فيه جّثة اِمللك
  .سٓاَنٓو: ويس، عن السريانيةنوا: واجلمع

اۤيه، قصبة مفتوحة الطرفني ذات أو ٔن :ائن
  ثقوب لطبقات النغم ينفخ على فوهتها فتطرب،
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القصبة واألنبوب، العود : اْيَنْي أو ٔن: عن الفارسية
  .الزمر أو القصب: من الغاب، عربّيها

: لها أو يبيعها أو ينفخ فيهاويسمون من يشتغ
  .اتّيةناَي: واجلمعناَيايت، 

ان ائزن أو ٔنائزٔن: وقد يسمون النافخ فيها
  .وَنْيَزن، كتسمية الفرس واألتراك

  .وهي من أقدم آالت الطرب
  .الرياع املثقب: ومساها العرب

  .*ووردت يف شعر األعشى وابن املعتز
  .٣٢ ص ٨عدد ٨س: انظر جملة األديب

  .متيالناي يف كّمي واهلوا يف ]: من أمثاهلم [ 
أجا الطبل غّطى ]: من كمام [ 

  .عالنايات
أصلها : NYLON: من اإلنكليزية :ناْيلٓؤن

مفتتح كلمات قاهلا األمريكان إثر سحق اليابان، 
 NOW YOU LOUSY: وهذه الكلمات هي

NIHONGJANاآلن أنت املقّمل : ، ومعناها من اليسار
  .الياباين

شباب ]: من كمام عن طريق املدح [ 
  .ايلونن

اخلَرب  -وتسّهل مهزا  -نّبأ : عربية :َنّبا
  .خّبره: وباخلرب

ويلفت النظر أن مابدئ بالنون والباء من 
الكلمات العربية بل الكلمات السامية يدل على 

األمر الذي يدعم نظرية : ظهور شيء كان خمفيًا
  .القائلني بالثنائية
  . ما تنبته األرض أو أرض البحر :َنبات

  
  

                                                
قال األعشى من أربعة أبيات . ناي نرم» شفاء الغليل«ـ مساه يف  *

  :وقد أخل ا ديوانه» الشعر والشعراء«وردت يف 
  والنج يبكي شجوه أن يوضعا    والناي نرم وبربط ذو حبة

  :وقال ابن املعتز وقد أبدل الياه مهزة
  حانات هلو غدا بالعود والناء  أين التورع من قلب يهيم إىل

  .َنباۤتة وَنباتاي وَنباتاية: نباَتة، وهم يقولون: ةالواحد
 ٢٦٩ ص: خبصوص نباتات حلب انظر كتاب حمافظة حلب

  .٢٨٢ حىت
، ٦٢٣و ٤٦٥ و ٣٢١ ص ٨س: جملة امع العلمي العريب

  .١٦٨ و ٢٧ ص ٢٦ وس
  .وانظر تاريخ رسل اإلنكليزي

  .وانظر الورقة يف نبات حلب للحكيم عرقتنجي

  .سكر نبات :انظر :سّكر نبات

حرير نبايت مسن : املنسوب إىل النبات :َنبايت
  .نبايت

اإلنسان الذي ال يأكل احليوان، : والنبايت
وبعضهم ال يأكل أيضًا ما نتج عنه كاللنب والعسل 

  .والبيض
  .نّبش: انظر :َنّباش
نباغة، ومل يسمع : يقولون يف النبوغ :ةَنبأغ
  .يف العربية

مصدر َنُبه، والفطنة والشهرة : عربية :َنباَهة
  .والشرف

نشأ وخرج من : َنَبت العشب: عربية :َنَبت
  .األرض َنْبتًا وَنباتًا

  .ْنَبت: ويف السريانية
من بعدي ما تنبت ]: من كنايام [ 

  .احلشيشة اخلضرا
ّن ٕس :يقول أحد األوالد]: من كالمهم [ 

  .أنت :انظر .أَنت: خرون فورًاَنَبت، فيجيبه اآل

األرض تنبت لك ]: من دعائهم لفالن [ 
  .والسما تبعتلك

ناعمة،  اخلّياط عم بنّبت تنبيتة: يقولون :َنّبت
غرسه، : مل جند هلا أصًال، ولعلها من نّبت الشجَر

  .الثوب خاطه خياطة متلّززة يف الغاية :درز: عربّيها
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صات، ...: َنَبح الكلب َنْبحًا و: عربية :َنَبح
نبحه الكلب ونبح عليه، وغلب أن يستعملوا : يقال

  .عوى وعّوى: مرادفها
  .ْنَبح: ويف السريانية
  .َنَبح: ويف العربية

املرا ربّۤت تور وما َفَلح ]: من كمام [ 
  .ورّبت كلب وما َنَبح

سعد الدابح خبّلي الكلب ]: من أمثاهلم [ 
  .نابحعالباب 

طرحه ورمى به لقّلة : َنَبذه: عربية :َنَبذ
  .نقضه: أمهله، العهَد: االعتداد به، األمَر

  .واملنبوذون فئة من اهلنود ينبذهم غريهم
من الكتاب  ْبَذة والَنْبَذةالُن: من العربية :ْبۤذةٕن

  .القطعة منه على ِحَدة: وغريه
  .َبذٕن: ُنَبذ، وهم يقولون: واجلمع

أجوا التحّري ونربوا الَلَبش، من : يقولون :رَنٔب
  .أخرج الشي باحلفر: ْنرب: السريانية

نربش إبنا وصار يطّلع عليها، : يقولون :َنْبرش
ترعرع ونشأ، مل جند هلا أصًال، ولعلها حنت : يريدون

أو من  ))ْشَوي((ترعرع ومن ): العربية(من َنَبر الغالُم 
شّب وقرب من اإلدراك، أو من شّب، : نشأ الطفُل

: الفارسية ))َنبارش((وحيتمل أا حتريف وبناء فعل من 
  .أشعل النار: السريانية ))َنْبۤرش((القّوة، أو جماز من 

ظهر، : ، يريدونةٔقنبزلو فقفو: يقولون :َنَبز
مل جند هلا أصًال ذا املعىن، ولعلها حتريف َنَبج 

القليل ): العربية(خرج، أو حتريف الَنَبص ): ةالعربي(
نبت، : َنَبص: من البقل إذا طلع، ومثلها يف السريانية

  برز، 
  
  
  
  

َنَبشها وأخرج منها : ظهر، أو حتريف َنَبث البئَر
  .استخرجه من البئر وحنوها: تراا، وَنَبث التراَب

استعملوها مبعىن نبز املتقدمة نّبزوا  :َنّبز
  .سنة ما كانت ْمَنْبزة شوارَبك، ومن

ترسم اهلمزة على َنِبرة، : يقولون :َنِبرة
  .على َنْبرة: والصواب

أبرزه، : نبش الشيَء املستور: عربية :َنَبش
كشفه، : كشفه واستخرجه، القَرب: الكَرت من األرض

  .استخرجه: عن السّر
  .حفر: ْنَبش: ويف السريانية

  .بنوا من َنَبش املتقدمة على فّعل مبعناه :َنّبش
أجت الَدْوريّۤة ونبّۤشت ]: من كالمهم [ 

  .الباركني يف القهوة كّلن
اهللا يرحم النّباش األّول ]: من أمثاهلم [ 

كان واحد تريب بعدما يدفن املّيت جيي بالليل : أصله(
لكفن، واألهايل ضّجت مّنو، وينبش القرب وينشل ا

وصار مطرحو واحد كان يعمل وم ومات، وأجا ي
متلو وزاد عليه أّنو كان يستفعل يف امليت، وصاروا 

  ....).اهللا يرحم : يقولوا
حركة القلب والعروق : الَنْبض: عربية :ْبضٔن

. يف احليوان يستدّل ا الطبيب على ضربات القلب
  .أنباض: واجلمع

جّسه جماز : َدّس نبضو أي: وعليه فقوهلم
  .احلركة وأرادوا احلركة مرسل، أطلقوا مكان

: البن أيب السرور ))القول املقتضب((جاء يف 
ميسك النبض، ويعتقدون أنه نفس الِعرق، : يقولون

  .والنبض حركته ال العرق نفسه
يتراوح عدد النبضات يف اإلنسان السليم غري 

  نبضة يف الدقيقة، ويف الذكور  ٩٠و ٦٠اهد بني 
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  .لشباب أقل من الشيوخأقل مما عند اإلناث، ويف ا
اهللا بدّس النبض وبيعطي ]: من أمثاهلم [ 

  .الدوا
متل سّتي انبظي، مل ]: من تشبيهام [  :ظٔبٔن

): العربية(جند هلا أصًال، لعلها من َنَبص يف الس 
فالنة مولعة أن ميدحها الناس كتلك اليت : تكّلم، أي

نت يا سّتي تكلمي يف الس، فأ: تقول هلا خادمتها
  .لك الصدارة فيه

: مصدر َنَبع املاُء: الَنْبع: وَنْبعة، عربية :َنْبع
: اَملنَبع: خرج من العني، استعملوا هذا املصدر مبعىن

  .اسم املكان
  .كوْنَب وۤنْبعٓا َنْبعٓا: ويف السريانية

العرتة اجلربانة ما بتشرب ]: من كمام [ 
  .إال من راس النبع

تل رقبة اجلمل نبع م]: من تشبيهام [ 
  ).يريدون أنه غزير(

خرج ...: َنَبع املاُء َنْبعًا وَنَبعانًا و: عربية :َنَبع
  .نيالعمن 

  .املا بنبع خبلص]: من أمثاهلم [ 
أهل إدلب مّينت مجع ]: من كمام [ 

  .القدس مّيتا مجع وقمال نبع. دبن نبعگو
  .أجاد: َنَبغ يف العلم وغريه: عربية :غَنٔب

  .ْنَبج: السريانيةويف 
  .نابغة: انظر

  .النبوغ يف حلب: ٨٩ص ١٥ س: انظر جملة الضاد

  .خرج وظهر: َنَبق الشيُء: عربية :َبقٔن
  .خرج: ْنَفق: ويف السريانية

منني نبق لنا ]: من كالمهم [ 
  .هاْملجۤاكرجي؟

الَنْبَلة، : السهام، واحدا: الَنْبل: عربية :َنْبل
: وهم يقولون... ِنبال و: َنْبۤلة، واجلمع: وهم يقولون

  .ْنبال

الذكاء، النجابة، : الُنبل: من العربية :ْبلٕن
  .الفضل

كم، أهلها  ٥ ٢ قرية مشايل حلب تبعد :لبّٕٓن
شيعة جعفريون، ويلقبوا بالشريفة على غرار 

  .الَنَجف األشرف
  .ّفاضباش ر: يلقبهم من جياورهمو

  .أيقظه: َنّبهه من نومه: عربية :َنّبه
بنّبه : متل ْمأدّۤن محص]: من تشبيهام [ 

  .الناس عالصالة وبرو لشغلو
  .ساعة منّبهة: ويقولون

  .واستمدت التركية مصدره
الفرع النابت من : الّنبوت: عربية :َنبُّوت
  .الشجر، العصا

نّبود، ويطلقوا على : ويكثر أن حيرفوها إىل
الطويلة الغليظة املستوية امللّونة كانوا يستعملوا 

  .سالحًا يف احلرب
  .لوبوط: ويف التركية يسمى

ويرتل يف الْعراضات حامل النّبوت ويتبارى 
  .مع سّياَفْين

أكثر األمم القدمية استعملت الّنبود سالحًا، 
اآلشوريون واملصريون واليونان والرومان : منهم

أكثر شعوب أوروبا واليابانيون واهلنود والصينيون و
واألثيوبيون واملغاربة والعرب، كما شوهد يف معظم 

  .شعوب أمريكا لدى كشفها
قحبة ودّقاقة عود وال ]: من كمام [ 

فسد الزمان وضاعت معه : يريدون(نّبود  إلو شّب
  ).قيم معامل الرجولة

  .ار عن اهللاإلخب: الُنبوَّة: من العربية :ُنبوّۤة
املخرب عن : الَنيب والَنيبء: من العربية :َنيب

  الغيب أو املستقبل بإهلام من اهللا، املخرب
  
  



٢٦٢ 
 

: الَنَبوّي، واجلمع: عن اهللا وما يتعّلق به، والنسبة إليه
أنبياء، وتقصر اهلمزة، واإلسالم إذا ذكروا النيب 

  .يعنون به حممدًا
رأوا النيب يف  :٨٩صيف منظومة الشيخ وفا 

  .جامع األطروش فوضعوا درابزون حول موقع أقدامه
  .ْنبّيٓا: ويف السريانية
  .َنيب: ويف العربية

رئيس : النيب من العربية عن املصرية القدمية
  .األسرة، رب املرتل

 :٤٥ ص ١٦ س: ))اهلالل((قال جرجي زيدان يف 
أصلها من اللغة اهلريوغليفية، وهي مؤلفة من لفظني 

رئيس العائلة، فأخذها اليهود عن : معنامها أصل
املصريني أثناء سكناهم مبصر، واستخدموها أوًال هلذا 
املعىن، فسّموا ا اآلباء األولني، مث أطلقوها على 

  .األنبياء، وأخذها عنهم العرب
  .مولد وشعراية النيب وقدم النيب: انظر

أش أنا نيب َتأعرف أش بّدو ]: من كالمهم [ 
، البحّب النيب )انتظر: يريدون(ي عالنيب يصري، صّل

  ).يهرب: يريدون(ْخلي ٕي
متر : ينادي بّياع التمر]: من نداء باعتهم [ 
  .النيب بركة
وحّق النيب، وشرف النيب، ]: من أميام [ 

  .وراس النيب، حبب النيب
ة وهّيه عم إذا قالت الداۤي]: من عادام [ 

املولود صيب، وإال اللهم صّلي عالنيب معناه : بتوّلد
  .سكتت

 .النيب شاف بعينو ستر بديلو]: من أمثاهلم [ 
من أكرم الغريب أكرم . َليجي الصيب منصّلي عالنيب

  .النيب وّصى بسابع جار. النيب
خّاله يشوف النيب كردي ]: من كنايام [ 

  .واملاليكة اعجام
  
  

  ]:من شديام [ 
  ۤلهة عاَجلَبۤلــَسَب    ۤلةـۤلة يا َسَبـَسَب
  حتّججنا قرب النيب    ّججناـلة بتحـسب

  .من حلب لعنتاب    والنيب شايل كتاب
طقطق الدست وطار ]: من كمام [ 
  .إيه يا نبينا املصطفى: الغطا وقال

الصالة على النيب يف املآذن : ٢٥ ص: انظر التذكرة التيمورية
  .وغريها

فعيل مبعىن ): العربية(حتريف النبيذ  :ْنِبيت
: منبوذ يف الدنان زمنًا كلما طال جاد: مفعول أي

  .اخلمر املعتصر من العنب أو التمر، الشراب عمومًا
  .ْنبيدٓا: ويف السريانية

  .إمبيت: ويف هلجة جزيرة مالطة
ويف العهد اإلغريقي والروماين والبيزنطي 

للنبيذ  كانت حلب إحدى املدن الكربى املصدرة
  .والزيت، ال سيما نبيذ األندرين

  ]:من أغانيهم [ 
  هال بالزين يا أمي هالبا

  عرق ونبيت مشروب الشبابا
فريق من الزمول من بين خالد يقيم  :النبيط
  .جنويب املعرة
ذو النجابة والفضل : الَنبيل: عربية :َنِبيل

  . ُنبالء، ويقصر: والشرف، واجلمع
  .وّمسوا به

  .NOBLE: واستمدا الفرنسية فقالت
  .كما استمدا معظم لغات أوروبا

الشريف، ...: الَنبيه والناِبه و:عربية  :َنِبيه
  .ُنبهاء، ويقصر: الَفِطن ذو النباهة، واجلمع

  .وّمسوا به
املنسوب إىل : النبوّي: عربية :َنَبوي

  .انظرها.النّيب
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مولد نبوي، حديث نبوي، ]: من كالمهم [ 
  .نبوي طْب

: عربية يستعملها الثاقفون، َنتأ الشيء :َنتأ
  .موضعه من غري أن ينفصل، ارتفع، انتفخ من خرج

أطلقه السلته جّية وأهل القجم على  :َنّتاش
  .اللحم املطبوخ
مصدر َنَتن وَنِتن : الَنتاَنة: من العربية :َنتاۤنة

  .خبثت رائحته: وَنُتن
خرج  :َنَتج الشيء من الشيء: عربية :َنَتج

وضعته وولدته، وهم : منه ونشأ، البهيمة ولدًا
  .خلص من أذّية: استعملوها أيضًا مبعىن

مبعىن نتج الالزمة وشّددت : َنّتج: عربية :َنّتج
  .خّلصه: للمبالغة، ومبعىن

فالن نّتج يف الفحص، أنا ]: من كالمهم [ 
  .اللي نّتجتو مالورطة اللي وقع فّيا

نزعه، قلعه، : َنْتخًا َنَتَخ الشيء: عربية :خَنٔت
  .جذبه بعنف

انتزعه من : َمَتَخه: ويدانيها يف العربية
  .موضعه

  .جدبه إىل قّدام: َنَتَل احلبَل وغَريه: ويدانيها
  .نتأ ونتر ونتش ونتع ونتف: كما يدانيها

  .انظرها

هو  ))نت((ويستدّل مما تقدم أن اجلذر الثنائي 
الثنائي يف  بملعىن القلع واجلذب، وهو ما يعّزز املذه

  .اللغويات
  .انتتخ: بنوا منها

جذبه بشدة أو يف : َنَتَر الشيَء: عربية :رَنٔت
شّدده : نزعها، الكالَم: القوَس: جفوة، خلسه

  .وغّلظه
  .انتتر: بنوا منها

  
  
  

  .انتتر: انظر .ْنَتر: ويف السريانية

نتر اجلظضان من إيدو، ]: من كالمهم [ 
وهجم عليه، نتر نتر موسو أو شربيتو أو خنجرو 

چك تعريب حريف ل(دوشيش، نترلو نترة عرق 
  ).جذب وسحب وكرع وجرع: مبعىن) التركية(

قبل : من آداب أهل اليول]: من عادام [ 
ما تقّدم بّطة العرق لصاحبك انتور مّنا نترة وبعدا 
قّدم لو ياها، ليش؟ ليفهم أّنو عرقك ماهو مدّبر، 

ياها عّدي ّمت  قبل ما تقّدم لو: ونسيت أقول لك
بتمون على : البّطة على رقبتك كأنك عم بتقول لو

  .رقبيت يا صاحيب
مبسحوا شّفنت بعد نترة ]: ومن عادام [ 

  .العرق خبصلة شعر البنت اللي عم بسكروا معا
أخد مّني مبلغ ألف لرية : يقولون :َنْترات

  .*راجعها. كل مدة نترة: نترات
ملح : NITRATE: من اإلفرنسية :َنْترات

  .اآلزوت
: َنَتش الَشوَكة وحنَوها: عربية :َنَتش

جذبه قرصًا، : اللحَم وحنوه ،نتفه: استخرجها، الَشعَر
اكتسب : أكل نباا، الرجُل لعياله: اجلراُد األرَض

دفعه وّحناه، : ضربه، احلجَر برجله: هلم، َنَتَشه بالعصا
  .ما أصبُت وما أخذُت: مانتشت من أحد شيئًا

الشيَء باِملنتاش وهو  َنَتش: ))ختارامل((ويف 
  .استخرجه: املنقاش أي

َنْتۤشة، : َنْتَشة، وهم يقولون: والواحدة
  .ْنِتيۤشة: ويصّغروا على

قلع، خطف، َمّزق، : ْنَتش: ويف السريانية
  .نزع بشّدة
  نتع احلّمال الكيس على : يقولون :َنَتع

  

                                                
  .ـ هكذا يف األصل *
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: ْنَتع: جذبه ومحله، من السريانية: يريدون ضهرو،
  .أمال: سحب وجذب، وأْنَتع

): العربية(هي حتريف نتق الشيَء : وقيل
  .رفعه

  .انتتع: بنوا منها
: َنَتف الريَش أو الشعَر َنْتفًا: عربية :َنَتف

  .نزعه
  .ْنَتف: ويف السريانية

ّچا أو ف واملرا عم بتنٓت]: من كالمهم [ 
  .شعرتا بالعقيدة

الَعَتب الَعَتب مو عليك، ]: من كمام [ 
را مشقوف  ).أو تنتف فّيا(عاللي سّلمك دقنو تنتفا 

بۤارك حبضننا  .وأجا منتوف واحلمد ْلَله عالسالمة
  .وعم بنتف بدقننا

  .نتفو َبْهدلة]: من جمازام [ 
إذا تفاشح ولد قالوا ]: من أهازجيهم [ 

  :االوالد
  أّمو تنتف شعرتنا    اللي برطش لعبتنا
  .مبالغة يف َنَتف: َنّتف: عربية: َنّتف

صارت القتۤالة بني النسوان ]: من كالمهم [ 
  .يف احلّمام واشتغل التنتيف، َشّقفو َنّتفو

  ]:من أغانيهم [ 
  .واهللا ان ماجاين لنّتف شعري

  .ْترو َتنتيف]: من دعائهم على فالن [ 
ْمشقشق ْمنّتف إمسو ]: من كمام [ 

  .قميص، ْمسّخم ْملّطم إمسو عريس
أعطاه ُنْتَفة من الطعام : من العربية :ْتۤفةٕن

ُنَتف، وهم : أعطاه شيئًا قليًال منه، واجلمع: وغريه
، وأصلها ما تنتفه بأصبعك )*(ْتفاتَتف وٕنٕن: يقولون

  النبات وحنوه، مث استعملوها منذ من

                                                
  .تناتيف ونتاتيف: ـ ويقولون *

القرن احلادي عشر مبعىن القطعة الصغرية من كل 
  .شيء

  .َتفف ٕنٔقساواه ٕش]: من كالمهم [ 
  .*ور فيه، وْمَنْتور، وانتتر فيه، وْتَنتَنْتورة :رَنْتٔو

بنوا على َفّعولة من النتفة املتقدمة  :َنّتوۤفة
  .للتصغري

  .عطيين َنّتوفة جبنة، أو نتفة]: من كالمهم [ 
القضّية اليت : الَنتيَجة: من العربية :َنتيۤجة

َنتائج، وهم : تستخرجها من مقدماا، واجلمع
  .مغّبة األمر: ويستعملوا أيضًا مبعىن نتايج،: يقولون

نتيجة ونتيجت، ونتيجه : واستمدت التركية
  .حصول النتيجة: لنمك

والنتيجة ؟ نتيجة احلساب، ]: من كالمهم [ 
  .نتائج االمتحان

خالف : عربية يستعملها الثاقفون، الَنْثر :َنْثر
  .الَنْظم من الكالم

  .خّلصه: َنّجاه من كذا: عربية :َنّجى
دب ْبَنّجي، گإذا كان ال]: من أمثاهلم [ 

اهللا . احلذر ما بنّجي مالقدر. الصدق أجنى وأجنى
  .ينجينا ماملرا املشعرة والرّجال األجرودي

مصدر َنُجب : الَنجاَبة: من العربية :َنَجاۤبة
  .َكُرم َحَسُبه، َحُمد يف نظره أو قوله أو فعله: الولُد

لقب النجيب و: جنابتلي: واستمدت التركية
  .أوالد السالطني
  .انظرها .مصدر َنَجح :َنَجاح

  منظمة إسالمية للشبان أسست  :الَنّجاۤدة
  
  
  
  
  

                                                
 .انظر تنتور. ـ هكذا يف األصل بدون شرح *
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  .الكتائب: ، يقابلها عند املارونيني١٩٦٠ بلبنان س
الذي حرفته جنر : عربية، الَنّجار :َنّجار

  .حنته وتسويته: اخلشب أي
  .وانظر قاموس الصناعات الشامية .ّجنر: انظر

  .رٓاَنٓج: السريانيةويف 
  .َرَنگ: ويف العربية

 NAGGARUو NANGARU: ويف األثورية
  .NAGARUو

  .ّجنار وبابو َمخُلوع]: من كمام [ 
موكل من دّق . ري النّجار*عند العقدة 

  .أنا ّجنار: بسمار قال
  .حرفة النّجار: الِنجارة: من العربية :ةأرْنٔج

رها ومنها جنارة الرفايع، وهذه أزهى عصو
  .١٨ القرن

: مصدر َنُجس: الَنجاَسة: من العربية :ةَنَجاۤس
  .كان قذرًا، غري طاهر

  .اجناص: انظر :اصْنٔج
تيّسر : األمُر... َنَجح جناحًا و: عربية :َنَجح

  .فاز وظفر ا: وَسُهل، حاجُة فالن وفالن حباجته
  .جعله ينجح: َنّجحه: عربية :َنّجح
زّينه، َنّجد الَنّجاُد : َنّجد البيَت: عربية: َنّجد

عاجله وخاطه، أو أخرج صوَفه أو قطَنه : الَفْرَش
  .وجدد نقشهما

  .وَجَلد َضَرب :جند :السريانية ويف
 من املرة اسم :الَنْجَدة :العربية من :ْجدةٕن

 املدينة شرطة من فئة على أطلقوها أعانه، :جنده

  .النجدة شرطة :مسوها
  .بنجدت التسمية يف األتراك وجاروا

  
  
  
  
  

  .شوية مصاري: أجتو جندة]: من كالمهم [ 
: مصدر َنَجر اخلشب: الَنْجر: عربية :َنْجر

حنته وسّواه، وهم جعلوه على َفَعل يف املثل التهكمي 
  :التايل لتوازن َحَجر

فالن عم بشتغل بالَنَجر ]: من كمام [ 
ال شغل له، مل : أي. (ري بناولو َحَجر*كلما واحد 

  ).عندهم يف غريهترد 
جنرو دۤلة عطولو وعرضو، : يقولون :َنَجر

  .دفعه ضربًا: َنَجره: عربية
  .ْنَجر: ويف السريانية

  .جنرو كّف]: من كالمهم [ 
 .قليب مالعّجور منجور]: من كمام [ 

  .ر َحَنكۤيَنكۤكيَنك والۤسيف ينٓجَلك وَلٕو
بنوا على فّعل من َنَجر اخلشَب  :َنّجر

  .حنته وسّواه): العربية(
  .ّجنرلو خازوق]: من استعارام [ 

كان : مصدر َنِجس: الَنَجس: عربية :َنَجس
  .قذرًا غري طاهر

الصفة من َنِجس : الَنِجس: من العربية :ۤجسٕن
  .كان قذرًا غري طاهر: وَنُجس

  .انظرها .ّسٕن: وحيّرفوا إىل

  .نجس أيضًا يف اخلبيثويستعملون ال
  .صّيره َنِجسًا: َنّجسه: عربية :َنّجس

  .انظرها .ْتَنّجس: ومطاوعه عندهم

مّنن متر حّنا : الناس اجناس]: من أمثاهلم [ 
  .مطرح ماّملس ّجنس: وعود آس، ومّنن َدَنب كلب

َنَفس الكلب بنّجس ]: من اعتقادهم [ 
  .أربعني دراع هامشي
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لقهوجي بيت ناصر  قالوا]: من تنّدرهم [ 
تريد : مّنا جنوزك، قال لن: آغا وكان مغريب قالوا لو

يز الطحنا، *الشحما واللحما والدهنا والطحنا ب
  .بالليل تنّجسنا وبالنهار تفّلسنا

.... مالو جنعة ميشي أو: يقولون :ةَنْجٔع
القّوة، مل جند هلا أصًال، ولعلها جماز من : يريدون
البيت من الَشعر، : اسم الواحدة من الَنجع: الَنجعة

  .*أرادوا ا من يف البيت ممن ينصرك ويقّويك
قضاء لكربالء يف العراق، : الَنَجف :َنَجف

جنف،  فيه جبال يستخرج منها أزرار جنف ومسابح
اإلنسان، ومنه  ق علىلطيضرب املثل جبماهلا حىت تو

  .يا ُأْنس الليايل! يا جنف! يا مجيل: أغنيتهم
  .زر جنف: انظر

ما بين ناتئًا فوق : الِنجاف: من العربية :َنَجۤفة
صخرة : الباب ُمشِرفًا عليه، وأصلها من ِنجاف الغار

  .ناتئة تشرف عليه
م خشب ملّون خمّر: أيضًا عندهم: والَنَجَفة

لباب يزّنرون به غرف الدار تزيينًا، وهو من جنفة ا
  .شة مزخرفةاملتقدمة اليت تكون عادة منّق

: جنقو وما رّد عليه، يريدون: يقولون :قَنٔج
  :يلي، مل جند هلا أصًال، ولعلها مماأمهله استخفافًا

أصابه بالعني، : َنَجأه: من العربية -ً ١ 
  .اإلصابة اخبيثها، شديد : ورجل جنوء العني

: أم بنوا الفعل من َنَجق التالية مبعىن -ً ٢ 
  .ضربه به واحتقره

  
  
  
  
  
  

                                                
على استمراء الطعام واالنتفاع به والصالح » ن ج ع«ـ تدل مادة  *

  .عليه، مما يؤدي إىل قوة البدن والقدرة على احلركة

  .انتجق: بنوا منها
حكى مع فالن وفالن جنقو : ويقولون

أمهله : ، كالمها مبعىن واحد عندهم مبعىنماجنقوأو
  .استخفافًا

نۤاجق مرتو أو صاحبو أو ]: من كالمهم [ 
  .الشغلة

ل ماجنق اخلوري مت]: من تشبيهام [ 
  .انٓوضرٔب

شبه رمح كان حيمله : تركية :قَنٔج
: الدراويش، يف رأسه تثبت حديدة ذات طرفني

  .أحدمها يشبه الفأس والثاين يشبه اهلالل
: الوَلد، الَنسل، واجلمع: الَنْجل: عربية :َنْجل

  .أجنال
اجلرم السماوي، : الَنجم: من العربية :ْجمٕن

و مشس، ووضع الكوكب واقترح أخريًا وضعه ملا ه
  .للسّيارة تدور حوله

  .ْنجوم: وهم يقولون.... ُنجوم و: واجلمع
  .َنْجم وَنْجم الدين: ومن أمساء ذكورهم
  .ةجنۤم: ومن أمساء إناثهم

أمساء : ١٦٠ و ٤٠ ص ٩س: انظر جملة امع العلمي العريب
  .النجوم

طول ماالقمر معي بعّد ]: من أمثاهلم [ 
  .النجوم باصبعي

يريدون (فالن جنمو حمبوب ]: من كالمهم [ 
جنمو خفيف  )أن التنجيم أظهر أنه حمبوب الطالع

  ).يريدون أنه سريع التأثر(
فرجاه جنوم الضهر ]: من كنايام [ 

  جعل الدنيا ظالمًا يف عينيه حىت بدت : يريدون(
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  .هرهر ألفرجيه جنوم الٕضعطيين ٔض. )*()النجوم ظهرًا
البعّد النجوم بطلع لو ]: من اعتقادهم [ 

احلّية ما بتموت إذا قتلتا . تالول: انظر. تالول يف أصابيعو
  .حىت يطلع النجم

  ]:من هنهونام [ 
  بعدد نبات األراضي ْمحّبيت فيكن

  بعدد جنوم السما عيين تراعيكن
  أفيق بليلي واناديكن باساميكن

  على دروب السالم اهللا يهّنيكن
  .قلعة أثرية يف منطقة منبج :جمقلعة الن

  .مسوا ذكورهم به :جنم الدين
رعى النجوَم وراقبها : َنّجم: عربية :َنّجم

ليعلم منها أحوال العاَلم، كماكانوا يعتقدون نقًال 
  .منّجم: انظر .عن السومريني

بعضهم خّطأ استعماهلا، ويف  :ْجۤمةٕن
. الَنجم، وهي أخّص منه: الَنجمة: ))املنجد((

: ))الوسيط((الَنجم، ويف : الَنجمة: ))الرائد((ويف
  .اء، موّلدةمسواحدة جنوم ال: الَنجمة

  .أطلقوها على كوكب الُزْهَرة :جمة الصبحٕن
  ]:من هنهونام [ 

  يّتيّۤيا جنمة الصبح فوق الدار عل
  ّمشييت رحية احلبايب وجييت وضّوييت       

  ندرًا عليَّ إذا راحوا على بييت
  ييتهلم شحم قليب إن خلص ۤز ال شعل     

  
  
  
  
  

                                                
ـ األصل يف هذه الكناية يوم حليمة، وذلك أنه سدت عني الشمس يف  *

مايوم حليمة «ر يف اجلو فرئيت الكواكب ظهرًا، فقيل املثلذلك الغبار الثائ
. ألرينك الكواكب ظهرًا: ، وصار األمر إىل أن قيل يف التوعد»بسر

وكثر ورودها يف الشعر، فمن ذلك قول احلارث بن كلدة الثقفـي  
  ):١٢٠:الوحشيات(

  .أراين ار الصيف جتري كواكبه           تبغيته حىت إذا ما وجدته
  .وردت يف شعر أيب الطمحان ويف شعر الفرزدقكما 

  .الزهرة: ٢٢٥ ص ١ جملد ١ س: انظر جملة الضياء

، أو انظرهالقبوا ا طعام الفّتوش،  :ْنُجوميّۤة
  .عصري احلصرم عليه الزيت

أوحى ذه التسمية منظر نقاط الزيت الطافية 
  .تشبه باستدارا وملعاا النجوم

..........†  
  .َخُلص): العربية(حتريف جنا ينجو  :جيٕن

الفاضل، النفيس يف : الَنجيب: عربية :َنجيب
  .نوعه

وهم .... ُنجَباء و: َنجيَبة، واجلمع: واملؤنث
  .َجبإن: يقولون

  .َنجيب: ومسوا ذكورهم
  .َنجيبة: ومسوا إناثهم

 معاصر تويف سنة :الشيخ جنيب ْسراج
يفًا ، كان واعظًا واسع االطالع صوفيًا عف١٩٥٤

يعّظمه الناس وجيّلونه، ولدى موته خرج يف جنازته 
  .األلوف

وكان يكره الشيخ حممد عبدو الذي افتتح 
  .﴿ َسَيقوُل السَُّفهاُء ﴾: تفسريه بتفسري

الوطنية مذهب الكالب الذين : ومسعته يقول
  .يستأثرون برقعة يذهبون إىل أا ملك طبيعي هلم

من كفر  من أبطال ثورة هنانو، :جنيب عويّۤد
  .ختارين

: تعا خود َنّح، يريدون: يقولون للطفل :َنّح
َنّحو وَنّحّية، مل جند هلا أصًال، : احللوى، كما يقولون
  .ضرب من التمر): العربية(ولعلها حتريف الِنحي 
  .اللذيذ: ِنيحٓا: ويف السريانية

  
  
  
  
  

                                                
  .هنا حمل جنوى، مث مل يذكرها: ـ كتب املؤلف على احلاشية †
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بّدو َدح وَنح والتنني ما ]: من أمثاهلم [ 
  .بَتصّح

صرفه عنه : َنّحى الشيء َتْنِحيًة: عربية :ىَنحّٔ
  .وعزله وأزاله وأبعده

من حرفته حنت : الَنّحات: عربية :اتَنحّٔ
  .احلجارة، الكثري النحت

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

وحديثًا أطلقوها على الفنان ينحت التماثيل 
من احلجارة أو اخلشب أو يصّبها من الطني أو 

  .حنت: انظر .املعدن

ما خيرج من : الُنحاَتة: من العربية :اۤتةٔحْن
من  تتناثرالشيء املنحوت، وهم مسوا ا الذرات اليت 

يتخذون منها ومن الكلس مالطًا  احلجر املنحوت
يوت فوق الزرۤاقة أبيض يفرشونه على جدران الب

  .ياضورقة َب: يسمونه
معدن أمحر إىل : عربية مثلثة النون :ْنحاس

بة سهل التطريق، ثقله السمرة، قليل الصال
مئوية، يتالءم مع ١٠٨٣، يصهر بدرجة٨,٩٣النوعي

أكثر املعادن، إذا أضيف إليه التوتياء أو الرصاص أو 
  .القصدير مسي بالنحاس األصفر

وتسمية العربية النحاس بالُقُبرس زد عليها أن 
امسه يف معظم اللغات األوروبية حيوي اسم جزيرة 

  .منهاقربص دليل على أن مهده 
  .شٓاْنٓح: ويف السريانية
  .َنحۤشت: ويف العربية

ينادي بّياع السّكر ]: من نداء باعتهم [ 
  .سّكر عنرب بالنحاس األصفر يا اوالد: عنرب

  .٣٩ ص ٢١ عدد ١٧ س: انظر جملة األديب

  .أمحر: لونو حناسي]: من كالمهم [ 
  
  
  

حرام يطلع النحاس ]: من اعتقادهم [ 
  .مالبيت بعد املغرب

وبنت الناس خّدامني  النحاس]: من أمثاهلم [ 
  .ْبَبالش

صانع النحاس : الَنّحاس: ربيةع :َنّحاس
  .جاجني: ويسمونه أيضًا. عهوبائ

  .انظر قاموس الصناعات الشامية

فتح اهللا، ولد يف حلب، له ديوان  :الَنّحاس
  .١٨٧٣ شعر مطبوع، مات س

يوسف بن فتح اهللا احلليب الكاتب،  :النّحاس
  .م١٦٤٦ مات س

أطلقوها على أدىن النقد القدمي قيمة،  :ْنحاۤسة
  .وهي قطعة من النحاس
  .احلمرا واملصرّية: ويرادف امسها

  .ُرو ماْبتسوى ْنحاسة]: من سبام [ 
  .قلة اللحم خلقة: الَنحافة: من العربية :َنحاۤفة
َبراه، : حنتًالعوَد اَنَحت : عربية :تَنٔح

: سّواه وأصلحه، اجلبَل: َنَجره، احلجَر: اخلشَب
  .ةلمرّكبها من أكثر من كلمة كالبس: ةحفره، الكلم

فّن إخراج : والنحت يف اصطالح فّن اليوم
أشياء طبيعّية أو متخّيلة إخراجًا كامًال أو نافرًا بطريق 

  .النقش أو الصّب
  .انتحت: بنوا منها

نازل حنت يف أش بك ]: من كالمهم [ 
  فالن؟

  .النحت: ٦٣ص ٣ عدد ٩س: انظر جملة األديب
  .حنت التماثيل: ٢١ ص ٥٩٤ عدد ١٢ س: وجملة الثقافة

  :طائفة مما حنّته أنا :الَنحت
  .أهًال وسهًال: قال له: أهلس
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  .شلون كيفك: قال له: شلكف
  .ماشاء اهللا كان: أن يقول له: املشكنة
  .أنتهيا سيدي مّال : قال له: مسلت

  .فالن يف احملكمة: الفلحكة
  .حكمت عليه احملكمة: حكمح

  .يلعن أبوه: قال له: لعأب
  .قّظ القرد: قال له: قظقر
  .اهللا جاب كيدو بَنحرو: يقولون :َنْحر

: ال يستعملوا إال يف هذا التعبري، عربية
  .أعلى الصدر: الَنْحر

ذحبها من حنرها، : َنَحر الذبيحَة: عربية :رَنٔح
وكزه يف مكان من : وهم استعملوها أيضًا مبعىن

  .ناحر: انظر .جسده العلوي ال سيما يف خاصرته

  .َنَحر: ويف العربية
نريد ننحر ْمشرّۤج، : يقول البدو خاصة :رَنٔح

  ).العربية(حتريف نرحل 
. نقيض السعد: الَنْحس: عربية :َنْحس

  .ْنحوس: ُنحوس، وهم يقولون: واجلمع
ّمسي بالنحس ألن املنحوس يرى األفق : قيل

  .أمحر بلون النحاس
أو ألنه كتبت عزمية حنسه على صفحة من 

  .النحاس
  .املشؤوم: حنوستلي: واستمدت التركية

  .منحوس وأحنس: انظر

دبَسك ! يا عّمي: قال لو]: من كمام [ 
  .من حنس عّمك: طّيب، قال لو

  .ْكبو النحسٕر]: عارام من است[ 
سو َنٔح: بنوا من النحس املتقدمة :سَنٔح

  .جعله يقع يف النحس: مبعىن
  .انتحس: بنوا منها

  

َنّحس جسدو، وَنّحۤست  :يقولون :سَنحّٔ
صار : ىنالزرۤاقة، بنوا من النحاس على فّعل مبع

  .كالنحاس
: َنِحف وَنُحف َنحافًة: من العربية :ۤحفٕن

  .هزل، أو كان قليل اللحم
  .حنف: ويف السريانية

  .حنيف: انظر

ذباب العسل، وهو : الَنْحل: عربية :َنْحل
حشرة رباعّية اجلناح، اجتماعية تعيش يف خاليا، 
يعرف منها حنو اثين عشر ألف صنف، واالجتماعي 

  .منها ال يزيد عن اخلمسة باملائة
  .َنْحۤلة: َلة، وهم يقولونَنْح: ةالواحد

النحلة الواحدة تعطي من العسل يوميًا عشرة 
  .غرامات، يقتضي هذا أن تطري وتعود ستني مرة

 عمل صنع كيلو غرام من العسل إىلحيتاج 
  .ثالمثائة حنلة بأربعني سفرة طريان

حالوة العسل تعدل ضعفي حالوة السّكر 
بالسّكر أقل من العادي، ومع هذا فأذاه للمصابني 

  .السّكر
  .٣٥ ص ٩وعدد ٣٦ ص ٨عدد ١ س: انظر جملة الثقافة

  .١٤٨ ص ٤ س: وجملة العلوم
 ٣٦ و ٣٤ ص ١٩ وس ٨٤٤و ٥٩٨ ص ١٨ س: واملقتطف

  .٦١٥و ٤٤٤ و ١٣٤ و
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

  .٢٨٧ ص ١٠ج : واية األرب للنويري

ِبيس املال النحل والعرت ]: من أمثاهلم [ 
  .مالواجل

بياكل : متل َدَكر النحل]: من تشبيهام [ 
متل  عاَلم. متل عّش النحل. ّيق احملّلالعسل وبض
  .وظيظ النحل

غنغّية طايرة وماال ريش، ]: من ألغازهم [ 
  ).النحلة: (بتاكل مّنا وبتشعل مّنا وهي بتعيش
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  :ومن شعر البدو
  يِضگرص النحل بالگ  يگرصين ياْشوۤيگال ت
  شر البيضگهود ـوالن  غزيّۤلصر خصر ـاخل

: ٓالمن األرامية، َنح: قرية يف إدلب :َنْحال
 ٢٨ س: ))املشرق((الوادي، كما يرى األب أرملة يف 

  .١٩٤ ص

: يۤاَنْحٓل: قرية يف إدلب، من األرامية :َنحاليا
 ٣٨ س: ))املشرق((الوادي، كما يرى األب أرملة يف 

  .١٩٤ ص
: َنحُن: العربية من: ْحۤنهْحَنا أو ٕنأو ٕن :ْحنٕن

  .ضمري املتكلم ومعه غريه
ضمري املتكلم الواحد، : أنا أرى أا من أنا

  :ثىن مبعىن ضوعف أو قل: بعدها حنا مبعىن
  .َأَنحن: كّرر، بدليل أا يف العربانية

  .أحن: ويف هلجة تطوان
  .أحنا: ويف هلجة تونس

  .ْحَن: ويف هلجة مشال املغرب
كما يف الكتابة  -أحنا : ويف القرطاجنية

  .األثرية القرطاجنية املكتشفة يف الربازيل
  .ْحَنن: ويف السريانية
  .أَنْحُن وَنْحنو: ويف العربية

  .حننه اوالد اليوم]: من كالمهم [ 
حننا ولو ْتَنحَنحنا، ]: من كالم أهل اليول [ 

  .كل الربايا غنم وْدياا حننا
وته رّدد ص): العربية(مصدر َنْحَنح  :ةَنْحَنٔح

  .َجّلس صوتو: يف صدره، ويكثر أن يقولوا
  .ْتَنحنح: ومطاوعه

  .حننح: ويف السريانية
  
  
  
  

علم إعراب كالم : علم النحو: عربية :َنْحو
يقصد : العرب، ُسّمي هكذا ألن العامل به ينحو أي

َنْحوي، وهم : به منهاج كالمهم، والنسبة إليه
  .َنَحوي: خيطئون فيقولون

حناة، واحلقيقة أن ويظنون مجع النحوي 
النحاة مجع ناح كقاض ال مجع حنوي كما يتوهم 

  .الكثريون
 معىن كلمة النحو،: ٢٣٥ ص ٣٨ س: انظر املقتطف

النحو اليوناين : ٨٣ص ٩س: واهلالل .أصل كلمة النحو: ٢٩٩ص٥٩وس
  .القدمي

 و ٢٧١ و ٢٢٧ و ٦٩ص ١٤ س: وجملة امع العلمي العريب
  .نظرة يف النحو: ٣١٥

  .هادا فرق النحو]: كالمهم من [ 
السبع شاف تعلب عم ]: من كمام [ 

كريشة، قال : أش عم بتاكل؟ قال لو: بياكل، قال لو
  .را وحبكي َنَحوي*ّلي، عم بياكل ّلي ٔطٔط: السبع

: عثمانيةدخلت املعزاية عمدرسة ال): غريها(
افت ورقة ماألجرومية يف عم بتصيح ، ش: َماع َماع

  .اقاق ٔمٔم: امسعا هّلق عم بتصيحاألرض وأكلتا، 
: عدَّى َنَحوي على بّقال وقال له): غريها(

بكم هاتان الربتقالتان اللتان كأما ِبّطيختان 
  خضراوان؟
تقطعان منك اللسان،  بسّكينتان -
  .منك اليدان نرهرا ورصاصتان

  .حتريف الَنْحوي :َنَحوي
  .املنحوت: الَنحيت: من العربية :ْنِحيت

م آلتونيان عّمر يكاحل]: المهم من ك[ 
  يزية من حجر صوري وما عّمرا من عمارتو يف العز
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  .يت، وهّوه أّول من عّمر صوريحن
الصفة من َنِحف : الَنحيف: عربية :َنحيف
هزل وكان قليل اللحم خلقة ال : وَنُحف حنافًة

  .هزاًال
َحَفا ُنَحفاء وِنحاف، وهم يقولون ٕن: واجلمع

  .وْنحاف
  .وَنُحوبٓا ْنحيبٓا: السريانيةويف 
من أصابه النحول : الَنحيل: عربية :َنحيل

  .السقم والدّقة من مرض أو تعب: أي
  ]:من أغانيهم [ 

  التجايف حرام    يا حنيل القوام
  .انظرها .لغة هلم يف َنّح :َنّحيّۤة

. املطر اخلفيف: الَنّخة: عربية: ةخّٔؤن :ّخٔن
النقاط ترسم يف النسيج وهم استعملوها جمازًا يف 

  .ّخبة: بلون مغاير، كما يقولون
  .القليل: َنخ: ويف الفارسية

  .عم برتل نّخ نۤاعم]: من كالمهم [ 
  .ّخنة: انظر

ّخنيناه حىت قام على شغلو، : يقولون :ىخّٔٔن
أثار فيه : لى فّعل مبعىنع) العربية(بنوا من النخوة 

  .النخوة
  .انظرها

  .ْتنّخى: وبنوا مطاوعها
ّخنى اجلمل، حتريف َنخَّ : يقولون :ىخّٔٔن
  .إخ إخ ليربك: قال له): العربية(اجلمل 

  .ْتنّخى: وبنوا مطاوعها
بتثليث النون  -النخاع : العربية من :اعْنٔخ

رق أبيض يف داخل العنق ميتّد يف ِفقار الُصلب ِع: -
إىل أصله ومنتهاه، أو حبل : إىل َعْجب الَذَنب أي
  .جيري داخل العمود الفقري عصيب يتصل بالدماغ

وهو نسيج ناعم مؤلف غالبًا من دهن 
  .وكرّيات الدم البيضاء

النخاع الشوكي واحلبل : ويسمى يف الطب
  .الشوكي

 الَشليل، والَشليل يف: عض الكّتابويسميه ب
  .معظم جمرى املاء يف الوادي: العربية

وهم يطلقون النخاع أيضًا على الدماغ أو 
  .انظرمها .الظوظ

  .ْنخاعات: واجلمع
ويأكلونه مسلوقًا، وقد يعصرون عليه 
الليمون، وقد يتخذون منه الَسَلطة، كما يأكلونه 
مقلّيًا بالسمن والزبدة، كما يتخذون منه العّجة 

  .بنخاع
  .انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

  .خنع: انظر

ما يبقى يف : الُنخاَلة: من العربية :اۤلةْنٔخ
الفضالت املتأتية : ه، أو النخالةاملنخل من القشر وحنو

  .عن خنل احلبوب بعد طحنها ال سيما احلنطة
ْطحني برغل ]: ينادي من يتاجر فيها [ 

  .للبيع، ْنخالة للبيع
ال بّد ما الَدَهب حيتاج ]: من أمثاهلم [ 

  .للْنخالة
النخالة ألبو الزبالة ]: من كمام [ 

  .واحللوّيات ألبو املصرّيات
ينادي من عنده بيلون ويرغب  :يابۤيُلونْنخاۤلة 
  .خنالة يابيلون: بيعه بالنخالة

ذات يوم أراد أحدهم أن ]: من حكايام [ 
يشتري منه رطًال مببلغ أي دون مبادلة، وملا كان ال 

إجري : أوزان عنده حّط إجرو يف كّفة امليزان وقال
  .ْمعّيرا، وزنا رطل

: مصدر َنَخب الشيَء: الَنْخب: عربية :َنْخب
  .أخذ ُنْخَبَته

بضاعة : ويف االصطالح التجاري يقولون
خنب أّول، وهي الساملة اجليدة، وما دوا بيسري 

  .الفرق النخب الثاين
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  .خنب قبلها: انظر :بَنٔخ
املختار من كل : الُنْخَبة: من العربية :ْخۤبةٕن

  .شيء
  .بخن: ُنَخب، وهم يقولون: واجلمع
مّد : َنَخر اإلنسان أو الداّبُة: عربية :رَنٔخ

  .الصوَت والَنَفَس يف خياشيمه
  .شخر وخنر]: من كالمهم [ 
خنر الدود اخلشب، وضرسي : يقولون :رَنٔخ

: َنِخر العوُد أو العظُم وحنومها: منخور، من العربية
الَنَخر، : َينَخر، ومصدره: َبلي وتفّتت، ومضارعه

صارت : واستعملوه متعديًا ومبعىنَنخرو، : وهم قالوا
ْخر الٔن: ر، ومصدرهعم بنٓخ: فيه ثغرة، ومضارعه

  ).*(ْخروالٕن
  .انتخر: بنوا منها

رى *ن(خنرة على أنفك ]: من توريام [ 
  ).على أنفك
خنز جحشو باملسّلة قام عنطز، : يقولون :زَنٔخ

ضربه ا، : وجأه ا أي: َنَخزه َنْخزًا حبديدة: عربية
  .خنس وخنش ونكش: انظر .ويستعملوا مبعىن خنس التالية

رز غ: َنَخس الداّبة َنْخسًا: عربية :َنخس
  .جنبها أو مؤخرها بعود وحنوه فهاجت

  .خنز وخنش ونكش: انظر

حّته، آذاه، : َنْخشًا َنَخشه: عربية :َنخش
َقَشره، : ساقها شديدًا، العوَد: حّركه، الداّبَة: الشيَء

ثقب حلمه ثقبًا : خنشو باملوس، يريدون: وهم يقولون
  .خشالٕن: ومصدره عندهم. صغريًا

  
  
  
  
  
  

                                                
  .ـ لعله يقصد أن الثانية اسم *

  .شَنْخٔو: وبنوا منها
  .خنش باملعىن املتقدم: ويف حضرموت

  .ْخشما صابو والٕن]: من كالمهم [ 
  .ز وخنس ونكشخن: انظر

دفع بشيء من صدره أو : َنَخع: عربية :عَنٔخ
  .أنفه

غربله : َنَخل الدقيَق وغَريه: عربية :لَنٔخ
  .اختاره وصّفاه: وأزال خنالته، الشيء

  .خنالة: انظر

: -ْنحل ، باحلاء املهملة : لسريانيةويف ا
  .َنَخل

شقد بتحمل : قالوا للجمل]: من أمثاهلم [ 
درمهني كّمون : قال لن على ِهنَتك وَمهَلك؟

وشقد بالزور؟ قال : منخوالت ْمنّضفات، قالوا لو
  .ّمحل واطالع اركاب: لن

: أصله(اخنلي يا هالۤلة ]: من كمام [ 
واحد من ضيعة الشيخ ْسِعيد سرق كيس طحني من 
طاحون الشيخ سعيد، والطاحوجني اشتكى للمخفر، 

ّنا كو م: أجت الدورّية وسألتو، أنكر، قالوا لو
هي املصحف عندي : ْنَحلَفك عاملصحف، قال لن
  !).اخنلي يا هاللة: رايح أجيبو، راح وقال ملرتو

 نۤاخۤلة عليه، أو نۤاخۤلة، ويف]: من كالمهم [ 
  .صّبه: َنَخل السحاُب الثلَج: العربية

شجر التمر، له : الَنْخل والَنخيل: عربية :َنْخل
: هم يقولونَنْخَلة، و: ساق طويل ذو ُعَقد، واحدته

  .َنْخۤلة
النخلة، حيّرفون : والنصارى يسمون ذكورهم

  .املنصور: به اسم نيقوال اليونانية
  .١١٧ ص ١١ج : انظر اية األرب للنويري

  طولو طول النخلة وعقلو ]: من كمام [ 
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وهو من كمات جند أيضًا على لفظ (عقل السخلة 
  ).يدانيه

: بنوا على فعفعة من النّخ والنّخة :ةَنْخَنٔخ
  .انظرها .املطر اخلفيف

املطر نازل خننخة، عم ]: من كالمهم [ 
  .خ خننخةْبنخۤن

  .انظرها .لغة يف نّخ :ةَنخّٔ

  .انظرها .بنوا على َفْعَول من خنش :شَنْخٔو

اللي بربدعتو مسّلة ]: من أمثاهلم [ 
  .بتنخوشو

الَنخَوة، احلماسة، املروءة، : من العربية :َنْخۤوة
العظمة، الِكرب، الفخر، وهم يستعملوا يف عاطفة 

  .الذّب عن الشرف والعرض وكل مقّدس عندهم
  .خنوات: واجلمع عندهم

ا أن((ويذهب بعضهم إىل أن النخوة من 
  .))أخوكي يا أخيت

  .٩٤٧ص ٢٩ س: ))اهلالل((انظر 

  .انظرها .بنوا على ْفعيل من نّخ :ْنِخيخ

نفر وذهب شاردًا، : َندَّ البعُري: عربية :َنّد
  .يستعملها الثاقفون

  .نّد عّني أن أقول لك]: من كالمهم [ 
  ).العربية(حتريف الِنداء  :َندا
هادا من : من علمو بقول]: من كمام [ 

من عزمان هارون الرشاد وقت اللي : قول األواول
يانار كوين : الَندا مالَعالزّتوه أخوتو يف اجلّب وأجاه 

  .بردًا وسالمًا على عيسى بن أيب طالب
خبار املاء : الَنَدى: من العربية :ۤدىٕن
  .املتكاثف

  
  
  
  
  

  .بّلله: َندَّى الشيَء: عربية :َندَّى
ّچ ال بصّدي وال بنّدي و]: من كنايام [ 

  ).أي ليس فيه ماء اخلجل واحلياء(
ليت تندب املّيت، أطلقوها على املرأة ا :َنّداۤبة

  .نّدابات: واجلمع. سواء كانت من أهله أو مستأجرة
وكانت العادة املتبعة أن يشترك نساء احلّي 

وكن يسّخمن وجوههن من . من قريبات احلّي
  .سخام القدور

  .النّدابات: ١٠٣٧ ص ٣١ س: ))اهلالل((انظر 

الذي يندف القطن : الَنّداف: عربية :َنّداف
  .أو هرارة الصوف، أما اجلّز فينّجد بالعصا

: ّزّز ٕمٕط: متل قوس النّدافة]: من تشبيهام [ 
  .مايف شيء

  .أطلقوها على عصا قوس النّداف :َنّداۤفة
من ألعاب القمار يف ورق الشّدة،  :َنّداۤفة

  .مسيت على التشبيه بندف القطن
: النَذالة بالذال املعجمة: ربيةمن الع :َنداۤلة
  .كان خسيسًا حمتقرًا: مصدر َنُذل

مصدر َنِدم على ما : من العربية النداَمة :َنداۤمة
  .حزن وأسف وحتّسر وتاب: لفع

  .ندم: انظر

مصدر َنِدي : النداَوة: من العربية :َنداۤوة
  .ابتّل: الشيُء

بكاه، عّدد : َنَدب امليَت: عربية :َنَدب
  .حماسنه

  .ب حّظوعم بنٓد]: ن كالمهم م[ 
  ندبو : يقولون ال سيما الثاقفون :َنَدب
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دعاه : َنَدبه لألمر أو إىل األمر: هلالعمل، عربية
وّجهه : ورّشحه للقيام به وحّثه عليه، ندبه إىل احلرب

  .إليها
  .قّل وجوده: َنَدر الشيء: عربية :رَنٔد
 -بالذال املعجمة  -َنَذر : من العربية :رَنٔد

أوجب : نْدر وْندور: وهم يقولون -ّنْذرًا وُنذورًا 
  .على نفسه ما ليس بواجب

  .الَنْدر: َنَذر، وۤنْدرٓا: ْنَدر: ويف السريانية
  .الَنْذر: ويف العربية ۤنۤدر

ندر : يقول النصارى]: من كالمهم [ 
  .الرهبنة

  .رب بندررّبيتو كل ش]: من كنايام [ 
املناديل والزيت  ابندرو]: من اعتقادهم [ 

لقبور األوليا، وبندروا يطعموا خبز للكالب، 
  ...وبندروا الصيام و

إذا . شكل وهوّۤه مۤاشي بكون عليه ندرالبتف
وحدة عم بتشتري قماش ووقع عليها توب بتكون 

  .عليها ندر
  ]: من هنهونام [ 

  يا جنمة الصبح فوق الدار علّۤييت
  ّمشييت رحية احلبايب وجييت وضّوييت 

  ندرًا عليَّ إذا راحوا على بييت
  ييتۤلص ۤزالشعل هلم شحم قليب إن ٕخ

: َنَدف القطن أو الصوف َنْدفًا: عربية :نَدف
  .رمت به: ضربه باِملندف، ندفت السماُء بالثلج

: يريدون(ندفو صواب ]: من استعارام [ 
  ).نثره نثر القطن إثر الضرب

  
  
  
  
  

اخلسيس، احملتقر، : الَنْذل: من العربية :َنْدل
  .أندال: أنذال، وهم يقولون: واجلمع. الساقط

نذل : وبعضهم يلفظها بالذال كالعربية
  .وأنذال

ال تقعد شرقي املزبلة ]: من كمام [ 
  .بعميك مافّيا، وال تاخد الندل بيعطيك مافّيا

ال جتور عالندل بتعلموا ]: من أمثاهلم [ 
  .جلةاَملْر

  ]:من شعرهم [ 
  رض تينَسّبإن سّبين الندل مالو ٕع

  لك أعّض الكلب؟ب اش قون عضين الكلوا
وهم  -َنِدم َنَدمًا وَندامًة : من العربية :ۤدمٕن
حزن وأسف وحتّسر : على مافعل -نداۤمة : يقولون
  .ندامة وتنّدم: انظر .وتاب

  .عّض على أصابيعو َنَدم]: من كنايام [ 
الغضب أّولو جنون ]:  من حكمهم[ 

ال تعاشر . ۤدمۤقل وٕنماحدا ٕع. وآخرو ندم، أو ندامة
من جّرب . ندام وال تتنّدم. اوالد الزنا َهْسَبّت ماتْنَدم
نّيا ة أّوال شهاۤمة وتۤاالكفاۤل. اّرب حّلت به الندامة

التأين السالمة ويف العجلة يف . نداۤمة وۤآخرتا غراۤمة
  .الندامة

يا مسترخص اللحم عن ]:  من أمثاهلم[ 
  .الصلح بال موّدة ندامة. املرق بتندم
عندما طارت األعشاش ]: من استعارام [ 

  .قام الَنَدم يتصّيد
: يف كتب الروحاين يقولون]: من كالمهم [ 

  ).أو تندم(امسع تفرح جّرب حتزن 
  من َنِدم: الَنْدمان: عربية :َنْدَمان
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، وهم )*(جعهاندماَنة، را: واملؤنث. على عمل
  .ندماۤنة: يقولون

ناداه، : ، يريدونو وَنَده لٓوَنَدٓه: يقولون :َنَده
زجره : صّوت، َنَده الرجَل: َنَده فالٌن: من العربية

: وطرده بالصياح، وهم يستعملوا كما تقدم مبعىن
  .ناداه، وصرخ

  .إۤيه يا أجاويد: َنَده]: من كالمهم [ 
النادي، يستعملها : الَنْدَوة: من العربية :َنْدۤوة

  .الثاقفون
ما يسقط يف الليل : الَنَدى: من العربية :ۤدىٕن

  .من خبار املاء املتكاثف
ينادي بّياع األرضي ]: من نداء باعتهم [ 

  .ۤدى يا شوكي، وهو مجيلعلى طابات الٕن: شوكي
  .دّرج غزالك عالندى]: من استعارام [  

  .احلّنا ياحلّنا يا قطر الندى ]:من أغانيهم [ 
  .ابتّل: َنِدي الشيُء: من العربية :ِديٕن

ِدي، ٕن: الَنِدّي، وهم يقولون: والصفة منه
  .ْنِدّية: واملؤنث

املبَتّل، وهم يقولون : الَنديان: عربية :َنْديان
  .َنْديانة: يف مؤنثه

: حتتو نديان، يريدون]: من كنايام [ 
  .املخازي عمل بعض: تغّوط، وجمازًا
: اُملناِدم على الشرب أي: الَندمي: عربية :َنِدمي

ُندماء، ويقصر، وُندمان، : اُملجالس عليه، واجلميع
  .دمانٕن: وهم يقولون
  .مسوا ذكورهم وبه

  .١٢٥ ص ٤ج : انظر اية األرب للنويري

  
  
  
  
  

                                                
 .ـ هكذا يف األصل، وهي صحيحة *

  .املنادمة: ندميلك: واستمدت التركية
  ]:من شعرهم [ 

  احلبيب معنابستان وندمان وياريت 
  .ندل: انظر :َنْذل
يلة اجللدي امللفوف على گأنبوب النر :َنْرِبيج
 ))مار((: ين لوليب، من التركية عن الفارسيةشريط معد

  .الغطاء، الغشاء، يراد به مسالخها: ))وشپ((احلّية، و 
: وحترفها القفارسية والتركية أيضًا إىل

وهم حيرفوا أيضًا  .ونربيج ونربيش جيپچ وماروپمار
  .نربيش: إىل

  .الَنربيج والَنربيج: ))الرائد((ويف 
وحترفها محاة إىل نربيج، واشتهرت بصنعها 

  .متينة اجللد، أما حلب فتصنعها لينة مجيلة
  .نربيج: وحترفها بريوت إىل

  .عليها يف حلب ))چةالقم((وغلب اسم 
  .انظرها

  .يلةگويلقبوا حبّية األر
  .احلبل: يسمواوالبدو 

  .)†(بربيش: وحترفها الشام إىل
قربيج وأطلقتها على : وحرفتها حلب إىل

  .قربيج: انظر. يلة إطالق اجلزء على الكلگاألر
  .انظرها .رْنْجٔبحتريف ٔر :َنْرْجبال

زهر من : الَنرِجس: من العربية :َنْرۤجس
الرياحني أبيض مستدير من فصيلة البصلية، تبلغ 

س أو ِگَنْر: عن الفارسية. أصنافه بضعة وثالثني صنفًا
  .شِگَنْر

  .سِگنر: ويف التركية عن الفارسية
عن اليونانية، : ويف دائرة معارف وجدي
  .اُملنيم: ومعناه اُملدِهش أو اُملسِبت، لعله يريد

  امسه يف شعر العرب كثريًا، أوردهوورد 
  
  

                                                
  .ـ وتطلقها الشام على خرطوم املاء †
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  .*.....ن املعتز وأبو نواس وبا
  .٢٢٩ ص ١١ج : انظر اية األرب للنويري

  .NARCISSUS: وامسه بالالتينية
  .NARCISSE: وبالفرنسية
  .NARCISI: وباإليطالية
  .NARCISSUS: وباإلنكليزية
  .NARZUSSE: وباجلرمانية
  .َنْرجس: وبالتركية
  .َنْرَكز: وبالكردية
  .َنْرقيس: وبالسريانية
  .يزِگۤنْر: ويف األرمنية

  .َرْنجس: ويف قضاء املعرة يقولون
  .سْرٓجٕن: ويف شرقي األردن

يوضع فيه  وعاء من البّلور املزخرف :َنْرِسيّۤة
الزهر، أو ُيصمد على رفوف املنازل للزينة، حتريف 

  .تكملة املعاجم: النرجسّية، كما يف دوزي
: اإليطالية NERVOSOبنوا الفعل من  :زڤَنْر

  .هاجت أعصابه: العصب مبعىن
: نرفزه: وال صحة لقول الشيخ أمحد رضا

جعل عروقه تنبض وترفز من : كلمة عامية مبعىن
  .إذا نبض: احلّدة، وهي مأخوذة من َرَفَز الِعرُق

آلة يدّخن ا : ةيۤلگوجيرفوا إىل أر :يۤلةگَنْر
ل، عن گَله أو نارِگناْرك: التنباك، من التركية

مثر جوز اهلند، مسيت : يل، عن اهلنديةِگناْر: الفارسية
آلة التدخني به ألا كانت يتخذ وعاء مائها منه، 

  بعضها متخذًا منه ال سيماواليزال 
  
  
  
  

                                                
  :ـ من ذلك قول ابن املعتز *

  ه ذبول النرجسفحكى مبقلت  وسناِن قد خدع النعاس جفونه
  :وقول أيب نواس

 إذا مامنحناه العيون عيون  لدى نرجس غض القطاف كأنه

  .عند احملششني، مث بدلت باآلنية البّلورية أو النحاسية
  .الشيۤشة: ومسوا إناء املاء البّلوري

لجي أو گنر: ن يوّضب التنباك اومسوا م
  .چيلجي أو تنبكگأر

ومعامل أوروبا ال سيما معامل النمسا تفننت 
يف الشيشة، ويف احلرب العامة األخرية ُدّمرت هذه 
املعامل وغدت هذه الِشَيش من الطرائف النادرة 

  .ُيتباهى باقتنائها
ناَرجيل : يل وقالتگوعّربت العربية ناْر

  .ناَرجيَلة: ندي، والواحدةاجلوز اهل: ونأرجيل
وعليه مسوا آلة التدخني كلها بأقسامها 

الشيشة والقلب والراس والقمجة مسيت جبزء : األربعة
  .يۤلةگيۤلة أو نرگنار: واحد على ااز املرسل فقيل
  .انظرها .ومصر مستها بالشيشة

باسم : وحلب وغريها كانت تسميها بالبورّية
األنبوب، مث عّمت : ، وُبوري بالتركيةچيتهاقم
جوزة اهلند، : ۤزة أياجلٓو: يلة أو حمّرفهاگالنر

  .دارت اجلوزة: ويقولون
  .انظرها :مداعة: ويف اليمن يسموا

  .غليون:  العراق يسموا كالفرسويف
  .انظرها

  .انظرها .غرَشة: وبدو حلب يسموا

، گالگْلگ: يلة امسها يف األرمنيةگواألر
  .مائهامسوها حبكاية صوت قرقرة 

اهلند : يلةگوأشهر البالد اليت تدّخن األر
والعجم وتركية واليونان وقربص والعراق وسورية 
ولبنان وشرقي األردن وفلسطني ومصر والسودان 

  .واليمن واحملمّيات واحلجاز وجند وليبيا وتونس
ويف املغرب األقصى حيث ال يدخنوا 

  .يلةگالر: يلةگيسمون النر
  .يلگنوۤار: لة علىيگوجتمع العراق النر
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  :واستمدت امسها لغات عدة
  .NARGUILÉ: ففي الفرنسية
  .NARGHILE: ويف اإلنكليزية

  .NARGHYLÉS: ويف اليونانية احلديثة
وعندما يصرخ الكارسون اليوناين طالبًا 

مبعىن العذاب كما  VASSANON: يلة يسميهاگنار
  .أمسوها

: -عدا امسها املتقدم  -ويف األرمنية 
NARGUILÉ.  

ورددت جملة السمري لصاحبها إيليا أبو ماضي 
رددت الزعم القائل يف سبب  ٦٠٨ص ٢ جزء ٣ س: يف

إن رجًال عجميًا كان مصابًا : يلةگاستعمال األر
بالقيلة، وكان خيجل من القعود يف الس ملا حتدثه 
من القرقرة، فاستنبط النارجيلة لكي خيفي صوُتها 

  .طهمازصوَت القيلة، وامسه 
  .طاماز وانظر التنباك: انظر

عن  ٨٣ص ١ج : ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 
الباشا يتقاضى فوق راتبه : ١٧٨٣ سنة ٥٥ ولينڤ

كان عبدي باشا متعهدًا ... املال من الضرائب خاصة
باإلدارة، فربح ملدة مخسة عشر شهرًا أربعة ماليني 

عشرة ريال، وكان الريال نقدًا ذهبيًا تساوي قيمته 
فرنكات ذهبية تقريبًا، وذلك بتقاضي الضرائب من 
أصحاب اِملَهن مجعاء، حىت من اَخلَدم يف املقاهي على 

  .الغاليني أو األراكيل اليت كانوا يقدموا للزبائن
منها عن يومية نّعوم ّخباش  ١٣٥ ص ٣ج ويف 

قروا منشور من األربع روسه بالكنايس : ١٨٤٩ سنة
.... چني بالزقاق رابات والقلأن بّطال القنباز واجل

  . يلة للنسوان بّطالگوشرب األر
  .يلةگأشهر من نار على أر]: من تندرام [ 
شي املص بشفتو والكيف ]: من ألغازهم [ 

  ).يلةگاألر: (بلفتو والنار براسو واملي عند إجريه
  ]:من شعرهم [ 
  من َدَنبا لشواربا خيط    ل احليطـة متـحرمة واقف

  وضحكتها من حتتبتضحك 
  وأنته بتشعل وبتعمل طيط      

  :ونقل األستاذ دياب
  تقهقه يل إذا قبلت فاها     والبسة من الياقوت تاجًا
قصيدة نظمها  ٤٦ ص ١ س: ويف جملة الضياء

وصف فيها فتاة حلبية جالسة  ١٨٣٢ دالمرتني سنة
يلتها، عّرا شعرًا عيسى گقرب بركة تدّخن نار

  :املعلوف، منها
  بضِت على عنان النارجيلْهق

  فهل يف مائها للنار حيلْه؟
  قد ازدانت بطلعتِك اجلميلة

  وزادت حسن حضرتِك اجلليله 
  ففقِت مالحة الظيب الغريِر

  وكٍف ُترِشف النربيج ثغرا
  بنقِش زاا بطنًا وظهرا

  وفيها اليامسني افتّر زهرا
  فُينِشق من شذا األزهار عطرا

  احلريِروتطربِك املياه بذا 
  وُيرِسل ثغُرك الضاحي ُدخانا

  يقبِّل وجنتيك وقد تداىن
  تفاوَح طيُبه آنًا فآنا

  ورّنحِك السرور وما تواىن
  لذاك َسِكرُت من مخر السروِر

مناظرة بني  ١١١٥ ص ٢ س: ويف جملة املشرق
  .النرجيلة والغليون

  .حتّلب ماء: َنّز املكاُن: عربية :َنّز
  .ْنِزيز: وهم يقولون الَنّز والَنزيز،: ومصدره

  .نزه: ويف الفارسية
  .فالن جرحو عم بّرت]: من كالمهم [ 
فالن ما بّرت بأبطنعش ]: من استعارام [ 

  .َلرّبو
  :متل بالط احللواين]: من تشبيهام [ 
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  .متل محرة املعالق ما بتّرت غري مي صفرا. ببّص ما بّرت
  .اُملنازعة واُملنافسة: الِنزاز: من العربية :َنزاز

  .الَنزاۤزة: واملرة منه عندهم
  . شّدة اخلصومة: الِلزاز: يدانيه يف العربية

  .تنازز: انظر

  .َبال َنزاز، أو َبال نزاۤزة]: من كالمهم [ 
فّعال للمبالغة من الرتاز : الَنّزاز: عربية :َنّزاز

  ).العربية(املتقدمة 
اسم املرة من : الِنزاَقة :لعربيةمن ا :ةأقَنٔز

  .نازقه
  .انظرها

وتلفظ نظاكة، بنوا على فعالة من : ةاۤكٔزٔن
  .انظرها. نازيك

  .نازل: انظر .مصدر نازله: الِنزال: عربية :ِنزال

  .الكثري الرتول أو املنازلة: الَنّزال: عربية :َنّزال
أطلقوها على ما يرتل من الغربال من  :ةْنزاۤل

  .ناعم احلنطة والزوان
اللي حسنتو ْنزالة ثوابو ]: من كمام [ 

  .راجيج*
: مصدر َنِزه وَنُزه: الَنزاَهة: عربية :َنزاَهة

  .تباعد عن املكروه، كان عفيفًا
قّل ماؤها كثريًا أو : ت البئرَنَزح: عربية :َنَزح

استقى : ال ينَفد، والبئَر: ماء ال َيَرتح: ، يقالنفد
  .َبُعد: ماءها حىت قّل كثريًا، أو َنَفد، ونزح فالن

  .اجلّب احللو داميًا مرتوح]: من أمثاهلم [ 
قلعه، : َنَزع الشيَء من مكانه: عربية :َنَزع

  .أخرجها من جيبه: يَده
  
  
  
  
  

نزع الطبخة، وَلْه َنَزْعتا، : يقولون :َنَزع
  .أفسد: )بالغني املعجمة(حتريف نزغ 

  .انتزع: ومطاوعه عندهم
نزع حالو بالطني، نزع ]: من كالمهم [ 

إمسو، نزع لو أخالقو، نزع شغلو، نزع لو كيفو، 
  .كيفو مرتوع، هالولد مرتوع، الطقس مرتوع

  .كترة األيادي بترتع الطعام]: من أمثاهلم [ 
فالن عندو نزعة اشتراكية، : يقولون :ةَنْزٔع

  .تياق، الذهاب إىل الشيءاالش: الَنْزَعة: عربية
: وهم يقولون -َنَزف يِرتف : عربية :َنَزف

: نزحه، َنَزف الدُم فالنًا: َنْزفًا ماء البئر -ف عم بٓرت
: انظر. َنَزف دّمو: خرج منه دم كثري، وهم يقولون

  .نزيف
نشط : ق فالنمصدر َنِز: الَنَزق: عربية :قَنٔز

: يقولونوطاش وخّف عند الغضب، فهو َنِزق، وهم 
  .ةْزٔقٕن: َنِزَقة، وهم يقولون: ۤزق، واملؤنثٕن

نْزل، يقوله ]: من دعائهم على فالن [ : ْزلٕن
  .الطارئ على الصحة): العربية(النساء، من الَنزَلة 

جمموعة بيوت شعر : يف اصطالح البدو :ْزلٕن
  .ال تقل عن اخلمسة

وضعها الشيخ إبراهيم اليازجي  :ُنُزل
  .لألوتيل

َنَزل يِرتل ُنزوًال من علّو إىل : ن العربيةم :ۤزلٕن
حّل، : مرجعله يرتل، به األ: در، هبط، بهاحن: أسفل

: ى القومتركه، القوَم وبالقوم وعل: فالن عن حّقه
  صفعه،: حّل م، بساحله
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نزل : وهم يستعملوا أيضًا مبعىن املباشرة يف العمل
  .عليه بالبهدۤلة

  . نزل عند إرادته: واستمدوا من الغرب قوهلم
نزل بسۤاحلو، نزل عليه ]: من كالمهم [ 

بالعصاي، بالضرب، نازل فيه حنت، نزل فيه عراسو، 
َكِسي ) أو فيه(وين ماأجا جيي، نزل عليه : ّچوعو

هون بوجعك هون : عراسو، عبطنو، عبيضو
؟ يا قاتل يامقتول كلمابوجعك، أش َبك نازل يف األ

، انزيل عن طرفو، نازل )يا هالك يامهلوك أو(
برقبتو َحّس، نزل سعر البضاعة، البضاعة يف ْنزول، 
نزل ماملرّبع، ماجلبل، نزل عشغلو، عمحّلو، نزل لو 

نزل عن كرسيه، نزل عن .... عن حّقو، عن حوشو 
رأيو، نزل من عيين، نزل يف بيت املختار، يف 

َبك طالع نزلت البضاعة عالسوق، أش .... األوتيل
  .نازل ، نزل املطر، والتلج، واسنان العجوز

رفع اجلوز ونزل بالفرد ]: من كنايام [ 
نزلت بابوجتو من . نزل عاحلّمام). جامع: أي(

نزلت . عم بياكل ونازل بالعشرة والكّف. عالرّف
  ).نزل املطر: (النقطة

البخل ما نزل مالسما، لكن ]: من أمثاهلم [ 
يف حزيران برتل املشمش . ناس تعّلمت من ناس

طول مالفلك عم بدور الدنيا بطلوع . وبكرب الرّمان
  .اللي بطالع اجلحش عاملادنة برتلو. ونزول

ب حساب لو حنۤس]: من كمام [ 
  ....).أو كّنا (للصراصر ما كّنا نزلنا عاحلّمام 

. ال برمحوا وال خبلِّي رمحة أهللا ترتل عليه
الَدّبة اللي َبرتل .  تركبواجلحش الَبرتل عّنو أّمة أهللا

وزمحتو برتل  بعدما خبلص السوق. ا القرود تركباعّن
  .املعّتر بقطع حلمتو

  
  
  

ما يف طلوع إال وراه ]: من حكمهم [ 
  .نزول

انزلوا بشوري اطلعوا بقرن ]: من ألعام [ 
حلقة وسطها ولد، كلهم سّبابتهم على : (توري

انزلوا : وسطاألرض، يقول مسّير اللعبة الذي يف ال
اطلعوا : بشوري، فترتل سّبابتهم إىل األرض، مث يقول

: بقرن توري، فريفعوا ألن التور له قرن، وإذا قال
بقرن جحشي مثًال ورفعها أحدهم قرعه باملقرعة، 

  ).وهكذا
جعله يرتل، الشيَء مكان : َنزَّله: عربية :َنزَّل

حى أو: كالمه على أنبيائه أقامه مقامه، اُهللا: الشيء
  .رقمه: أنزهلم املنازل، احلاسُب الرقَم: به إليهم، القوَم

  .واستمدت التركية مصدره
نّزل البريق، كالمو مّرتل، ]: من كالمهم [ 

و، نّزل دم نّزل القلوع، نّزل لبۤاسو، نّزلو مطرح
  زَّلة، أش كالمهم ْمّرتل؟كتب ْمَن.... أودود أو 
ان ك: يريدون(نّزل اكتافو ]: من كنايام [ 

  ).بردان مث دفئ
ياما الزمان نّزل ملوك عن ]: من حكمهم [ 

  .كراسَيا
  .املرة من الرتول: من العربية؛ الَنْزلة :َنْزۤلة
ال : كل طلعة إال نزلة، أو]: من حكمهم [ 

  .طلعة إال وراها نزلة، أو مايف طلعة إال بعدا نزلة
طارئ على : الَنزَلة: أو نازلة، عربية :َنْزۤلة
لب على التهاب الغشاء املخاطي لألنف الصحة، وغ

  .الذي يؤدي إىل إفراز املخاط بكثرة يرافقه سعال
  .َنۤزۤلت: ويف العربية
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  .الزكام: نوازل: واستمدت التركية
  .أجتو نزلة على صدرو]: من كالمهم [ 

: عم بَنزۤنز عليه، يريدون: يقولون :َنْزَنز
حّرك : َنْزَنز فالن: يسمعه التهكم البارد، عربية

رأسه، وهم استعملوها يف ما تقّدم، يصحبه حتريك 
  .الرأس دعمًا للتهكم

  .ّحناه وباعده عن القبيح: َنزَّهه: عربية :َنزَّه
  .ْتّرته: مطاوعه

  .واستمدت التركية مصدره
: املرضان، يريدوننّزهنا : يقولون :َنزَّه

البعيدة عن الناس حيث : أخرجناه إىل األماكن الَنِزَهة
  .املناخ جّيد
  .االسم من التّرته: الُنْزَهة: عربية :ْزَهةٕن

  .املترتَّه: اهگنزهت: واستمدت التركية
  .فالن نْزَهة وجملسو نْزَهة]: من استعارام [ 
كان الشيخ بدر النعساين ]: من كالمهم [ 

  .نزهة
من أمساء إناثهم، بنوه على فّعولة من  :ّزوَهةَن

  .الرتهة للتلطيف
  ....ونّزوهة اسم جمنونة يهودية مسينة جدًا

صار معو نزيف، صواا يف : يقولون :َنزيف
 نح املاء أو الدم، أو خروج الدم منز: الَنزف: العربية

جماريه الطبيعية، أما الرتيف فالشخص الذي يسيل 
  .استعمل الرتيف لكليهما ))دالرائ((على أن . دمه

  .٧٥ص ٢ عدد ٧س: انظر جملة العلوم

العفيف، املتباعد عن : الَنزيه: عربية :َنزيه
  .َزهإن: ُنَزهاء، وهم يقولون: واجلمع. املكروه

  
  
  
  
  
  

  .وّمسوا به
َنّس عروس أصابيعو ودخل، : يقولون :َنّس

: داس دوسًا خفيفًا كي ال ُيشَعر به، عربية: يريدون
مشى : أسرع يف الذهاب، َنّس أصحاَبه: َنّس

  .خلفهم
  .أو بنوها من مشية النسناس

  .ضعف: نس: ويف السريانية
: ، واجلمع)العربية(حتريف الَنِجس  :ّسٕن

  .نّسات: نّسة، واجلمع: النّسني، واملؤنث
الدّمۤلة النسّۤة بّدا َمْرَهم أجنس ]: من أمثاهلم [ 

  .مّنا
ناعم : متل دنب اجلردون]: من تشبيهام [ 

  .ونّس
  .ّسّس ٕنفالن ٕه]: من كالمهم [ 
البدخل عبيت املي حفيان ]: من اعتقادهم [ 

  .بتتّم إجريه نّسة أربعني يوم
مجع للمرأة من غري : الِنساء: من العربية :ۤسإن
  .نسوان: انظر .لفظها

  .ۤنۤشا: ويف السريانية
  .١٨٠٧ غرة فيه ما حظره على النساء املطران حوا سنة: انظر

الرّجال إذا كرب بترختي ]: من كمام [ 
أبشع اللحم . ساه وبتكرهو نساه*خصاه وبفلت َم

حلم القاق وأبشع الرجال البحلف بالطالق وأبشع 
  .النساء البتطّر يف السقاق

أمسى املسا وتساوت النسا، ]:  من أمثاهلم[ 
لبسوا . ّبسة ميصمصا والعندو كرشه يلبساوالعندو ْمل

احليلة للرجال واملكر . املكنۤسة بتصري سّت النۤسا
  .للنسۤا

من : عرق الَنسا: ربيةمن الع :ساْرق الٕنٕع
  .عب ينتابه داء يسّمى بهكالالورك إىل 
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َنّساء من َنِسي : صاغوها على فّعال :َنّسا
 ))الرائد((ضّد حفظه، على أن ): العربية(الشيَء 

  .الكثري النسيان: الَنّساء: يقول
  .محله على نسيانه: َنّساه الشيَء: عربية :َنّسى
أجتنا أّيام نّستنا احلليب ]: من كالمهم [ 

  .اللي رضعناه
  .نسطوري: انظر :ةَنَساْطٔر

: قوهلم]: ات أقالمهم من عثر[  :َنَسائم
  .َنَسمات: النسامي، وصواا

  .الذي ينسج الثياب: الَنّساج: عربية :َنّساج
العريب لآللة  يموضعها امع العل :ةَنّسأخ

  .TYPEWRITER: الكاتبة
  .مطبعة األزرار الكاتبة: ووضع هلا دار العلوم

وضعوها للسفينة احلربية اخلفيفة  :َنّساۤفة
  .السريعة تستعمل لنسف سفن العدّو

وذكر  وصفه: َنَسب الشيَء: بيةعر :َنَسب
  .عزاه: نسبه، َنَسبه إىل كذا

نسبنا إىل : يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 
  .نسب إلينا الغرور: الغرور، وصواا

: القرابة، واجلمع: الَنَسب: عربية :َنَسب
  .أنساب

بعرفو حّلة َنَسب، صاحب ]: كالمهم  من[ 
  ).إىل الرسول: أي(َنَسب 

نّسب ]: من عثرات أقالمهم [  :َنّسب
استحسن كذا، أو ارتأى، ومل : احلاكم كذا، عربيها

  .ترد نّسب
القرابة، : الِنسَبة والُنْسَبة: من العربية :ْسۤبةٕن

إيقاع التعلق واالرتباط بني الشيئني، التماثل بني 
إىل  ٤ نسبة: شياء أو الكمّيات، يقال مثًالعالقات األ

، وحبث النسبة والتناسب من ١٠ إىل ٥ كنسبة ٨
  .مواضيع احلاسب
بالنسبة إىل : النسبة املئوية، كما يقال: ويقال

  .بالنظر إليه وبالقياس عليه: كذا، أي

ما يف نسبة بيناتن، أو ما يف : ويقولون
  .مناسبة

. سيبنسبت وتناسب ون: واستمدت التركية
حليب، : وقاعدة النسبة عندهم إحلاق ياء غري مشددة

  .ّمسان: وقد يقوم مقامها وزن فّعال
: وإذا نسبوا إىل اللون املصوغ على أفعل قالوا

  .أنكشاين: وأحلقوا ا حنو.... أسوداين وأمحراين و
  .اوي ومّكاويگشر: وهناك نسبات مساعية

نظرية يف الفيزياء بعيدة األثر : النسبّية :ْسبيّۤةٕن
  .يف الفلك والذّرة، يستعملها الثاقفون

حنت من نسخ : من الفارسية :ستعليقٕن
  .تعليق: انظر وتعليق، مسوا به خط التحرير،

. حاكه: َنَسج الثوَب َنْسجًا: عربية :َنَسج
  .نسيج: انظر

أزاله، : َسخ الشيَء َنْسخًاَن: عربية :َنَسخ
  .مسخه ،أبطله

نقله واكتتبه : نسخ الكتاب: عربية :َنَسخ
  .حرفًا حبرف، يستعملها الثاقفون

من : نۤاسخ ـ: وهم يقولون - والناِسخ 
  .حرفته نسخ الكتب وغريها

  .كتب :ْنصح: ويف السريانية
وكانت هلم لوحات من الورق املقوى عليها 
خيوط مشدودة بعدد األسطر املطلوبة يصفون فوقها 

ون أناملهم فوق الورق بضغط فتبدو الورق وجيرر
  .*)يكتب(أسطره وعليها 

   

                                                
  .ـ الكلمة غري واضحة يف األصل وأظنها كما أثبت *
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ومن نّساخ اإلسالم الطربي وابن الندمي 
 روالسريايف النحوي وياقوت احلموي وابن شاك

  .))فوات الوفيات((الكتيب صاحب 
نسخت : وكنت أنا يف جماوريت يف العثمانية

  .بعض الكتب
عندي نسخة من : يقول الثاقفون :ةْسٔخٕن

الكتاب املنقول : الُنْسَخة: مجهرة ابن دريد، عربية
  .منه

  .َسخٕن: ُنَسخ، وهم يقولون: واجلمع
  .نسخت: واستمدت التركية

  .النسخة: أو أصحتٓا نوسكٓا: ويف السريانية
ومدلول النسخة من الكتاب اليوم الكتاب 

  .ولو كان مطبوعًا
خة من احلكم، أخد نس]: من كالمهم [ 

  .احملكمة كتبت مخس نسخ ماحلكم
اخلط النسخي اخترعه ياقوت  :َنْسخي

  .املستعصمي يف القرن السابع للهجرة
  .٣٩٠ ص٢٣ س: املقتطف: انظر 

من العربية بتثليث النون، والفتح أشهر  :ْسرٕن
طائر من اجلوارح معقوف املنقار، يأكل : وأفصح

اجلَيف وقلما يصيد، وهو شره م ال ريش له يف 
رأسه وعنقه بل زغب أبيض قصري، عاري الساقني، 
أشعث الرأس، حاّد البصر، وهو من أشّد الطري 

ح، وأرفعها طريانًا وأقواها جناحًا ختافه كل اجلوار
  .وله أظفار لكنه ال يقوى على مجعها

ْنسور : وهم يقولون ...ُنسور و: واجلمع
  .وْنسورة

  .٢٥٦ ص ١٠ج : انظر اية األرب للنويري

  .ۤنْشرٓا: وامسه يف السريانية
  .ۤنۤشر: ويف العربانية
  .ۤنشرو: ويف األثورية

. ْنَشر: ويف احلبشية وهلجات جزيرة العرب
  ).بالشني املعجمة(نشر : اريتگويف ملحمات أو
  .٧٦ص ٩٠وس ٦١٠وص ١٢٩ ص ٤ س: انظر املقتطف

  .ورد أبيض عطري الرائحة قوّيها :ْسِرينٕن
فارسي : قال اللخمي يف شرح املقصورة

أنه : ب، واملعروف فيه الفتح، ويف القاموسمعّر
  .بالكسر

سريۤنة ٕن: ِنسريَنة، وهم يقولون: والواحدة
  .ونسريناي ونسريناية

  .َنْسَتر وَنْسَترين: بالتركيةوامسه 
  .٢١٤ ص ١١ج : انظر اية األرب للنويري

نساطرة، منسوب إىل : واجلمع :َنسُطوري
 بطريرك القسطنطينية من سنة: NESTORIUSنسطور 

م املعترض على تسمية مرمي ٣٠ ٤ حىت ٢٨ ٤
 ٤ العذراء والدة اإلله، حرمه امع األفسسي، سنة

أو النسطورية املسمون ، إليه ينسب النساطرة ٣١
  .باآلشوريني الذين يسكنون مشايل العراق

  .١ ص ١١٠ س: انظر املقتطف

َنَسف البناء َنْسفًا، قلعه من : عربية :َنَسف
  .نفضه، ذّراه: دّكها، اَحلبَّ باِملنَسف: أصله، اِجلَباَل
نسف . نسفو كّف]: من جمازام [ 

نسف ). مبعىن جامعه(نسفو . الطنجرة وما شبع
  .الطريق مشو

طلعنا مالعريان راحيني عالكّالسة : ويقولون
وانسوف ارقاع انسوف ارقاع حىت وصلنا ياعني 

  .عم نْلَهت! اخوك
وَنْسۤفة، يقوهلا ]: من دعائهم على فالن [ 

  .ناسوفة، وناسوفة الوبا: النساء، وكذا
نسفو كّف شّهاه ]: من كنايام [ 
وب أمحر فغدا بالضرب خّده املضر: أي(عاملشمش 

  ).واآلخر طبيعيًا كسطح كرة املشمشة
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َنّسف الربغل باَملْنَسف، بنوا : يقولون :َنسَّف
  .نفضه وذّراه: على فّعل من نسف الشيَء

أكلنا كّبة مشوّية ْمنسَّفة بالسمنة : ويقولون
  ).مقلّية ا: يريدون(

ما كان على طريقة : الَنَسق: عربية :قَنٔس
  .نظام واحد
  .كّلن على نسق واحد]: من كالمهم [ 
نّظمه، وهم : َنّسق الشيَء: عربية :قَنسّٔ

استعملوا التنسيق مبعىن صرف املوّظف واالستغناء 
  .عنه كأنه من قبيل التنظيم

  .واستمدت التركية مصدره
  .َنّسقوه، ُمَنّسق]: من كالمهم [ 
العبادة، ما يقّدم : الُنسك: من العربية :ْسكٕن

  .ناسك: انظر .هللا تعّبدًا وزهدًا

: واجلمع. الولد، الذّرّية: الَنْسل: عربية :َنْسل
  .أنسال

  .َنْسل وأْنسال: واستمدت التركية
  .النسل: ۤشۤرش: اريتگويف ملحمات أو 

فرص األيام َنْسل من ]: من حكمهم [ 
  .عقيم

َنّفشه، : أو الريَشَنَسل الصوَف : عربية: َنَسل
  .هكثر ولد: ولده، فالٌن: لدالولَد وبالو

: َنَسل اخليط، يريدون: وهم يقولون أيضًا
  .سحبه من طرفه

: عم بنسّۤل البكر، يريدون: يقولون: َنّسل
: خيوط البكر، وهالقماشة َنّسلت، ونّسل اجليجة
  .فّتت حلمها، بنوا من نسل املتقدمة على فّعل مبالغة

 حتّرك الريح، َنَفس: الَنَسم: يةعرب: َنَسم
حتّركت : َسمت الريحوَن. مأنسا: واجلمع. الروح
  .وهّبت

  .نسائم: انظر

بنوا على فّعل من َنَسَمت الريح  :َنسَّم
  .املتقدمة

  ]:من أغانيهم [ 
  واشرف على الوادي    الطلع عراس اجلبل

  نّسم هوا بالدي    يامرحبا: واقول
اسم املرة من : الَنْسَمة: من العربية :َنْسۤمة
  .حتّركت وهّبت: َنَسَمت الريُح
  .ۤنشمٓا: السريانيةويف 

  ]:من أغانيهم [ 
  ترّد احلبيب َلّيا    يا رّبي نسمة هوا

نفوس هالضيعة مخسميت : يقولون :َنَسۤمة
اإلنسان، كل داّبه فيها : الَنَسَمة: َنَسمة، من العربية

  .روح
داّبة ومهية يزعمون : الَنسناس: عربية :َنْسناس

أا على شكل إنسان لكنه بعني واحدة ورجل 
  .ة ويد واحدة، ويتكلم كاإلنسانواحد

  .والنسناس عندهم القرد أيضًا، وهي فارسية
  .نسانيس: واجلمع

وموطن النسانيس إفريقية الشرقية، وهو 
  .شديد احلذر، يقتبس ما ميّرن عليه ببطء وال ينسى

  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

عم : بنوا الفعل من النسناس فقالوا :َنْسَنۤسة
  .ميشي حبذر خمافة أن ُيرى: ريدونمبشي نسنسة، ي

  .نّس: انظر

  .)*(عاجلها. جعلوه مصدر نسي :الَنُسو
مجع املرأة من : الِنسوان: من العربية :انْسٔوٕن

أو نسواجني،  ْنسواين: فظها، النسبة إليه عندهمغري ل
  .مقابل أو غالجني

   

                                                
 .ـ هكذا يف األصل *
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  .َنشيم: ويف العربية
  .١٧ وصف لباس النساء يف القرن: لبس: انظر

ظلم : تالتة اهللا جيرينا مّنن]: من أمثاهلم [ 
الرجال عند . احلّكام وكيد النسوان وْعناد الرهبان

كيد . النسوان شياطني اْجليوب. اغراضا نسوان
شباط بضحك . الرهبان غلب كيد النسوان

  ).لدى نشر الغسيل: أي(عالنسوان 
عشر نسوان ما خنقوا ]: من كنايام [ 

  .فارة
 نشور جرمانوس حوا مطران حلب سنةم: ))غرة((: انظر

  .ما حيظر على النسوان: ١٨٠٧

 َنِسي َينَسى َنْسيًا وِنسيانًا: من العربية :ِسيٕن
ضّد : الشيَء... و -يان َنَس: وهم يقولون  -

  .حفظه
  .انتسى: بنوا منها

قال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات أقالمهم [ 
لزيادة نسيت باألمر، ال وجه : يقولون: اليازجي

نسيت : نسيت األمر وال تقول: ، ألنك تقولباءال
  .به

  .النسيان: ٩٥٠ص ٤ س: العلوم ةانظر جمل

  .النسيان: نٓاَنِسي، وۤنْشٓي: ۤنۤشا: ويف السريانية
  .َنِسي: ۤنۤسه: ويف العربية

البكرب بنسى، بتكرب ]: من كالمهم [ 
  .بتنسى، نسيت أش تعّشيت امبۤارحة

من النسيان اإلنسان : ويقولون خطأ
ويشاركهم يف هذا سورية والعراق واجلزائر (

  ).والسودان وفلسطني ومصر
كّني : إذا قال أحدهم]: چكام من مت[ 

  .ينساك املوت: نسيتين؟ أجابوه
كربيت ياناَنه ولبسيت كّتاَنه ]: من كمام [ 

  .ونسييت طّر احلفا من خاَنه إىل خاَنه
إذا . ّيدّسوين التنسوين حسبوين ّمحصة الك

نسييت قعدة العتبة . بۤأيش بتصّلي؟ ))احلمد((ْنسيت 
  .وَكّش القصبة

  ]:من أغانيهم [ 
  طعميتك لوز وسّكر    نسيت تعيب يا زغّير

  خّالك تكرب علّيا  معّترـي الـلكن حّظ
. اإلنسان مرّكب مالنسيان]: من أمثاهلم [ 

اللي فيه آهه . من شاف احبابو نسي اصحابو
كنت : ماكنيت كّنة؟ قالت: للحمايةقالوا . مابنساها
  .ونسيت

 ))احلمد((إذا نسينا : ومن أمثال الكويت
  .شنصّلي به

الصفة من نسي املتقدمة، واملؤنث  :َنْسيان
  .َنْسيانة: عندهم

  .انظرها .مصدر نسي عندهم :َنَسيان

  .نٓاۤنشيٓو: ويف السريانية
  .)*(عاجلها. جعلوه مصدر نسي :سيانالٕن

ذو الَنَسب، وبه : النسيب: عربية :َنسيب
  .ّمسوا

فعيل مبعىن مفعول من َنَسج : عربية :َنسيج
  .حاكه: الثوَب

. منسوجات: ُنُسج، وهم يقولون: واجلمع
قبل احلرب  كان يف حلب: ١٩١٦ يف السالنامه سنة

  .آالف نول باملّكوك العادي العاملية األوىل أربعة
  .١٠١ ص ١ج : ))ر الذهب((انظر 

  .١٧٦ ص: ))تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا((وانظر 
  .نباتات النسيج: ٤٥ ص١٢١ س: وانظر املقتطف

الروح، الريح اللينة ال : الَنسيم: عربية: َنسيم
  .حتّرك شجرًا وال تعّفي أثرًا
  .واستمدته التركية

   

                                                
 .ـ هكذا يف اًالصل *
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  .واءاهل: َنشيم: ويف العربية
الدودة اللي بتعيش يف ]: من كمام [ 

  .منني بتعيش يف النسيم إذا سرى را*ال
يقول العب الطاولة املتنّدر ]: من توريام [ 

هّب النسيم على : إذا رشق مالعبه ّهب يك
  ).ـرا*فأنت : يريد(الصفصاف فانتخرا 

: عماد الدين، أصله من قصبة نسيم :َنسيمي
إحدى ضواحي بغداد القدمية، من شعراء الترك 

ت وزار بالد األقدمني، شهيد حلب، قام برحال
الروم أيام السلطان مراد األول، مث جاء حلب حيث 

  .قتل وفيها دفن، له ديوان فارسي وتركي
اتبع الطريقة احلروفية والبكتاشية، واحلروفية 

م انضم إليها الدراويش ١٤ نشأت يف القرن
  .البكتاشية

لقبوا باحلروفية ألن هلم حسابًا مستخرجًا من 
يف معتقدام،  حساب اجلّمل وله شأن كبري

الكون يتحرك حركة أبدية، مث إم : ويقولون
يشربون اخلمر يف اجتماعام الدينية ويعترفون 

  .بابا: خبطاياهم إىل رئيسهم الذي يسمونه
ذكر مقتله  ١٥ ص ٣ج : وجاء يف إعالم النبالء

 ٢ ٨متهمًا بالزندقة أيام يشبك نائب حلب سنة 
حملة الفرافرة،  ، وهو مدفون يف تكية تعرف به يفه٤

صار يعرف  وكل من توىل مشيخة هذه التكية
  .بالنسيمي

فنون األدب الشعيب ((وقال الداقوقي يف كتابه 
مؤسس األدب  :٢٧ ص): عندي( ))التركماين

التركماين يف العراق، وهو أول من استعمل اللهجة 
التركمانية اليت هي خليط من هلجة األناضول الشرقية 

ويظهر نسيمي خالل شعره، ..... واللهجة األذربية 
وأكثره مثنويات، شاعرًا رقيقًا يعرب عن خلجات 
نفسه بقوة وعمق يف قصائد صوفية ذات دالالت 

املتصوفة الغالة ومن طبقة عميقة، حيث كان من 
احلروفيني، مما أثار شعره وأراؤه ضجة يف األوساط 

الدينية، وهذا ما حدا بعلماء حلب إىل اامه بالزندقة 
وإصدار فتوى بقتله، فنفذ فيه احلكم وسلخ جلده يف 

  .م١٤١٧ املدينة املذكورة، تويف يف حلب سنة
نسيمي لقب احلسني، وكان واستعار ال

  .العربية والفارسية إىل جانب اآلذربيةيف متضلعًا 
 ص ))تورك مشهور لري((وجاء يف كتاب 

نصحه أخوه خاندان أن يكتم مذهبه احلريف  :٢٨٢
البحر احمليط : حرصًا على حياته، فأجابه شعرًا

، لقد كشف اضطرب وماج، والكون يرقص ويغّني
فكيف يداري هواه العاشق  اللثام عن السر األزيل

ي يغمر السماء واألرض قد بدا، الذ الوهلان، احلق
  .ا يا دّف وهيا يا رباب اهزجافهي

غزل النسيمي من نوع الغزل احلريف الذي ال 
تعهده العربية، وهو مذهب حممد التربيزي املعدود 
من أهل الزيغ والذي دعا تيمورلنك إىل اعتناق 

بقتله فلجأ إىل ابن تيمورلنك فلم  مذهبه احلريف، فهّم
حيمه، بل ضرب عنقه بيده، وأمر تيمورلنك بإحراق 

  .م١٤٠١ رأسه وجسده عام
إلبراهيم  ))ترك مشهور لري((وجاء يف كتاب 

امسه عمر عماد  :٢٨٢ ص GOVSAوفسا گعالء الدين 
الدين، املعلومات عنه قليلة ومضطربة، مسي بالنسيمي 

، )ديار بكر(د، ولد يف آمد نسبة لقرية يف جوار بغدا
م ويقال ١٨٢٤ طبع ديوانه التركي يف إستنبول سنة

إنه ناقص ، أما ديوانه الفارسي فلم يطبع، وعّده 
آذربيجان أدبياتنه ((يوسف بك وزيؤوف يف كتابه 

  .مؤسسًا لألدب اآلذرباجياين ))برنظر
وأشعاره كلها ذات صفة صوفية، ذات 

املذهب احلريف،  مساس بوحدة الوجود ال ختلو من
وهو يعد من أتباع املتصوف املشهور فيض اهللا 
بطريقة احلرفية، صميمي وعميق يف شعره وعاشق 

  .هيمان، وشعره غنائي
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وذكره كاتب إيطايل قدمي كتب عن الترك 
إنه كان عظيم املرتلة عند الدراويش القلندرية : فقال

  :واأليطا، وكتابه هو
BOMBACI: STORIA DELLA LETTERATURA 

TURCA P,P, ٣٠ ٢ -٢٨ ٢  
  .جفر: انظر يف صدد علم احلروف ماجاء يف موسوعيت يف

  .كشف الظنون يف احلروف واجلفر وغري ما تقدم: وانظر أيضًا
  .٧٠٦ص ١٨ س: انظر جملة املشرق

: هالشربة عم بتنّش، يريدون: يقولون :َنّش
: َنّش املاء يف الكوز اجلديد: يرشح ماؤها، عربية

أخذ ماؤه يف النضوب، َنّشت : صّوت، الغديُر
  .قطرت ماء: اللحمُة

  .السقف َنّشى، وعم بنّشي: وبنوا منه
مصدر َنَشأ، النسل، : النشء: عربية :َنْشء
  .مجع الناشئ
 -تسّهل مهزته و -نشأ الشيء : عربية :َنَشا

شّب وقرب من : حدث وجتّدد وحيي، الطفل: 
: انظر. شببت وربيت: نشأُت يف بين فالن. اإلدراك

  .نّشا
  .انتشا للمطاوعة: وبنوا منه

الَنشا، أو تكلمت به العرب : عربية :الَنشا
مادة لزجة الصقة تستخرج : ممدودًا مث قصر املوّلدون

وجتفيفه، ته من لباب احلنطة بنقعه ومرسه وتصفي
  .حملوله يلصقون به وثفله للدواب

عمله،  مسي بذلك خلمول رائحته عند: قيل
نسيم الريح الطيبة، أو ): العربية(أي هو من النشا 

ِنشاسته، : الرائحة عمومًا، والصحيح أنه من الفارسية
: حذف العرب شطرها ختفيفًا، وقد يقولون

  .نشاْستج، كما ذكر اجلوهري
 ٤٧ وس ٢٥٩ ص ١٣ وس ٦٩٣ص ٧س: انظر املقتطف

  .٨٨ص

يستعملون النشا يف طبخ اهليطلّية والبالوظة 
واملهّلبية والسحلب واخلبيصة، كما يستعمل يف 
تصميغ خيوط النسيج، ويف اللصق كالصمغ، ويف 

  .كّي ياقات القمصان وأكمامها

  .َنّشا الياقة وْتَنّشت: وبنوا منه الفعل
  .ِنشاسته وِنشاسَتج: ويسميه األتراك

  .ِنشا: ويف الكردية
حّوارى، أو مشتق : أي َنشيفٓا: ويف السريانية

  .نّقى، صّفى، طّهر: من نشف
واستمدت اليونانية احلديثة من العربية بطريق 

  .NICESTÉS: التركية كلمة النشا فقالت
َنّشى السقف، وعم بنّشي، : يقولون :َنشَّى

  .انظرها .بنوها من نّش

: َتْنِشَئًة -ل مهزا وتسه -َنّشأه : عربية :َنّشا
  .رّباه

َنّشا الياقة، بنوا على فّعل من : يقولون :َنّشا
  .انظرها .النشا

الُنّشاب، : من العربية :َنّشاب
  .السهام: الَنّشاۤبة: الُنّشاَبة، وهم يقولون:واحدته

  .واستمدا التركية
  .أعور وعينو َنّشابة]: من كمام [ 
  .النّشابةهجم متل ]: من تشبيهام [ 

أطلقوها على العصا املربومة يفتحون  :َنّشاۤبة
  .ا رقائق البقالوة وحنوه

  .نشأة: انظر :َنْشأت
مادة : موّلدة، الُنشاِدر والنوشاِدر :َنشاۤدر

بيضاء متيل إىل الصفرة، قلوية ذات طعم حاّد، تركيبه 
الكيماوي ذريرة من اآلزوت وثالث ذريرات من 

فّوهات الرباكني مث تدخل يظهر حول . اهليدروجني
عليه الصناعة، أو حيصل طبيعيًا يف املراحيض، من 

أو  رَنوشاد: ُنوشاُدر، عن الفارسية: التركية
  .AMMONIAC: وامسه العلمي. ُنوشادور
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اإلغماء، واملبّيض ميس يستعمل النشادر يف 
حوقه مث مير ا على القزدير فيساعده على القطنة مبس

  .امتداده
  .الشنادر: اق يسمونهويف العر

  .ALMOXATRE: واستمدا الربتغالية فقالت
  .روح النشادر: انظر :روح النشادر

  .من صنعته نشر اخلشب :الَنّشار
  .وبيت النّشار يف حلب
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

ما سقط من : الُنشارة: من العربية :ةأرْنٔش
  .اخلشب وحنوه عند النشر

  .ْنَسَرت: ويف العربية
كانوا يستعملوا يف القنايات تسّهل جمرى 

  .تذّر يف األرض بعد غسلها لئّال تتلّوث املاء، واآلن
  .نشز: انظر :َنَشاز
: طمصدر َنِش:: الَنشاط: عربية :َنشاط

: طابت نفسه للعمل وغريه، يف عمله أو إىل عمله
  .خّف وأسرع

نشاط ونشاطلي : واستمدت التركية
  .قونشاطسز ونشاطسزل

  .نشاط مدرسي]: من كالمهم [ 
نضوب ): العربية(حتريف الَنَشف  :َنشاف

  .املاء
  .الربّية أو الطريق نشاف]: من كالمهم [ 

: َنّشاَفة، وهم يقولون: والواحدة :َنّشاف
  .اخلرقة اليت ينّشف ا املاء: َنّشاۤفة، عربية

اختراع حديث، ورق مطبوخ  :ورق َنّشاف
املائع من املداد،  بشكل خاص من خاصّيته مّص

  .وقبله كانوا ينّشفون بالرمل
  .PAPIER BUVARD: وامسه بالفرنسية

وأصل اختراعه أن سها عامل يف معمل 
الورق ففسدت الطبخة، مث لوحظ أنه ميكن استعماله 

  .يف تنشيف املداد

  .املّصاص: وضع له عبد اهللا البستاين
: ووضع له امع العلمي العريب وجممع مصر

  .املنشفة
، وأكثر ما انظرهاأو الَنشاف،  :َنشاۤفة

  .ّچيستعملون هذه بنشافة الو
حكى معو بنشافة، قابلو ]: من كالمهم [ 

  .بنشافة
املختِلس من : الَنّشال: عربية :َنّشال

  .انظرها .اللصوص، فّعال للمبالغة من نشل

اي، مل وۤين النشامى؟ يا ٔخ: يقولون :َنشاَمى
ولعلها من حنت أهل النشوة جند هلا أصًال، 

َنَشم اهللا ذكَره، : والشهامة، أو بنوها من العربية
  .رفعه، عّاله
  ]:من شعرهم [ 

  يدوها هۤالاهللا صّبوا هالقهوة وزي
  واسقوها للنشامى عضهور اخليل

نشأة الَعرق ما بعادال نشأة، : يقولون :َنْشأة
: السكر أو أّوله، يريدون ا): العربية(حتريف النشوة 

  .السرور
نشأة ونشأت : واستمدها األتراك فقالوا

ونشئه يل، ونشئه لنمك ونشئه سز ونشئه سزلق، 
  .التنشيط واإلسكار: ونشئه لنديرمك

  .نشئت: وّمسوا بنشأت، وقد يكتبوا
: بائع النشا وصانعه، واجلمع :الَنشاوي

  .النشاوّية
  .وبيت النشاوي يف حلب

  .ةبنوا مصدرًا لَنَشب التالي :َنْشب
َنَشب على حيلو، من : يقولون :َنَشب

: َنَشب، هّب، وهم يستعملوا أيضًا مبعىن: السريانية
  .ارمتى بعنف
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َنشبت عليه حّية، فالن ] من كالمهم [ 
  .َنَشب طول
  .فالن َنَشب متل الشبّت]: من تشبيهام [ 

َنَشب أضافريو فيه، من : يقولون :َنَشب
  .فيه عّلقه: كذا أْنشبه يف: العربية

شّق للو احلكيم بالَنشتر، من : يقولون :َنْشَتر
املوس، : ِنيشتر: نيشَتر وَنْشَتر، عن الفارسية: التركية

  .السّكني، اِملشَرط، اِملبضع، اِملفصد
نشتروه وما حّس، بنوا الفعل : يقولون :َنْشَتر

شرطوا جيبه بالنشتر أو غريه : من نشتر املتقدمة مبعىن
  .النشترة: من اآلالت اجلارحة، ومصدره عندهم

  .تنشتر للمطاوعة: وبنوا منه
نسبوا إىل َنْشَتر املتقدمة وأرادوا  :َنْشَتري

  .من يسلب املال بَشّق اجليوب بالنشتر: بالنشتري
  .شترّيةَن: واجلمع

  .متل نشترية مصر]: من تشبيهام [ 
نشتري شاف إيد يف ]: من حكايام [ 

شغلتك متل : جيبو، التفت شاف وحدة مرا، قال ال
شغليت، تعي نتجّوز بعضنا، وجتّوزوا وولد لن ولد 

  .إيدو مطبوقة، فتحّوا شافوا فّيا خامت الداية
ليس يف العربية داللة النشح على  :ْشحٕن
النتنة، إمنا تدل النشح على الَعَرق وعلى املاء  الرائحة

  .القليل، والنتانة حتدث منهما، فهما سبب النتانة
  .أنشح وتنّشح وتناشح: وبنوا منها

املال  .اجلبنة ملحا وال نشحا]: من أمثاهلم [ 
  .جبي من نشح التّم

  
  
  
  
  
  
  

  .َنَشح للتعدية: وبنوا من النشح :َنشَّح
  .أنشح: انظر

  .نۤاح الٕدَنشَّ]: كالمهم من [ 
نشحجي بإضافة : ْنۤشحيسمون إمل :حجيٕشٕن

: أداة النسبة يف التركية إىل النشح، يريدون: ))جي((
  .الَنِتن والبخيل
د ناقة مضيعا، بدوي عم بنٓش: يقولون :َنَشد

  .نادى وسأل عنها وطلبها: َنَشد الضاّلة: عربية
: ربيةَنَشدوا ْنشيۤدة، من الع: يقولون :َنَشد
  .قرأه عليه: أنشده الشعَر
  .أذاعه: َنَشر اخلَرب: عربية :رَنٔش
ر ربنا االموات، بّدو ينٓش: يقولون :رَنٔش

الَنشر : ومصدره. أحياهم: نشر اهللا املوتى: عربية
  .والنشور

  .يوم احلشر والنشر]: من كالمهم [ 
نشر القائد عسكرو، وكانوا : يقولون :رَنٔش

  .فّرق: َنَشر: عربيةمنشورين عروس اجلبال، 
  .انتشروا: ومطاوعها

: سيال، عربيةر ٔخاملراعم تنٓش: يقولون :رَنٔش
طبعه : ضّد طواه، َنَشر املقاَل والكتاَب: فتحه: َنَشره

  .منشر: انظر .ووّزعه

إذا كانت املرا عم تنشر ]: من اعتقادهم [ 
  .خسيال وغابت الشمس بكون جوزا ماحبّبا

بّدو يعري حبلو  اللي ما]: من أمثاهلم [ 
  .نۤاشر عليه حنطة: بقول

: نشر اخلشب باملنشار، عربية: يقولون :رَنٔش
  .قطعه باملنشار: َنَشر اخلشب
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  .ْنَسر: ويف السريانية
  .َنَسر: ويف العربية

  .انظرها .شرةلغة هلم يف ٕن :ْشرإن

ورقة  ،املّرة من النشر: الَنْشَرة: عربية :َنْشرة
  .ُكتب فيها ما ُينشر على الناس

  .َنْشرات: َنَشرات، وهم يقولون: واجلمع
  .نشرة رمسية]: من كالمهم [ 
نشرة عّنك وعن : يقولون. شراأو ٕن :ةْشٔرٕن

: الُنْشَرة: َبُعد الشّر، من العربية: شبابك، يريدون
  .ُرقية يعاجل ا انون أو املريض

زملة َنَشز عن هال: أو َنشاز، يقولون :َنَشز
: الناس، أو نشاز، يريدون أنه شاّذ عنهم، من العربية

الشديد، الضخم الغليظ، والَنَشز، : الَنَشز من الناس
تفع، ومن هذا املعىن األخري املكان املر: والنشاز

ت جمازًا لإلنسان ولغري اإلنسان مبعىن البعد لماستع
  .عن تقاليد من حوله

  .واستمدا التركية
  .نغم َنَشز أو نشاز]: مهم من كال[ 
) العربية(ۤعل من َنِشط بنوا على ٕف :ۤشطٕن

  .الناشط والنشيط: مبعىن
  .نْشطني ونْشطات: نْشطة، واجلمع: واملؤنث

: ط وأرض نْشطةشحمّل ٕن]: من جمازام [ 
  .ان وأرادوا احلاّل فيهأطلقوا النشاط للمك

: َنّشطه إىل العمل أو يف العمل: عربية :طَنشّٔ
  .جعله َيْنَشط

  .التنشيط: واستمدت التركية مصدره
  : َنِشف املاُء يف األرض: من العربية :ۤشفٕن

  
  
  
  
  
  

  .انقطع ماؤها: ذهب ونضب، َنِشفت البئُر
  .نشفان: انظر

  .ينشف: ِيْنِتّشف: ويف هلجة مالطة
نشف ريقي وأنا حبكي ]: من كالمهم [ 

شف ّچو ناشف، وحكيو نۤاخبزه ناشفه، ومعو، 
  .نۤاشف

أخذه : َنَشف املاَء ونّشفه: عربية :َنّشف
  .خبرقة أو إسفنجة أو غريمها فما بقي منه شيء

إذا حدا َنّشف مبنشفة ]: من اعتقادهم [ 
اللي بتنّشف لقن خسيال . غريو بصري بيناتن عداوة

  .بعد أّول ّمت بتعاونا ستنا بلقيس
ۤشف على فعالن، الصفة من ٕن صاغوا :َنْشفان
  .وهي َنْشفانة

  .لساين نشفان]: من كالمهم [ 
  .ّمشها: َنَشق الريَح: عربية :قَنٔش
ق فالنة قتال جوزا عم بتْنٓش]: من كالمهم [ 

  ).تشرق خمطتها: يريدون(وبتبكي 
أّمشه إّياه، : حتريف أنشقه املسَك وحنَوه :قَنشّٔ

  .جعله ينشقه: أنشقه النََشوق
نزعه وخطفه : َنَشل الشيَء: عربية: َنَشل

  .نّشال: انظر .مسرعًا

ْي َنَشل لو قادوسني ٔم]: من كالمهم [ 
  .ماجلب

ليش بتنشل : قالوا للقاق]: من أمثاهلم [ 
اللي بّدو ينشل املادنة . األذى طبع: الصابونة؟ قال لن
مخسني . البنشل بيضة بنشل جيجة. حبّوش ال كيس

  .ريك حياسبأجري ينشلوا وال ْش
  .بنشل الكحل مالعني]: من كنايام [ 
  الزم ننشل ْشوي من ]: من اعتقادام [ 
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إذا طلع حّب يف جسد  .زّوادة املسافر تريجع قوام
الولد الزم أّمو تنشل شوية قضامة وتساوي مّنا طوق 

  .وتعلقو برقبتو َلْيطيب
املرضان اليومة ْمَنْشَنش، : يقولون :َنْشَنش

دفعه وحّركه شديدًا، : َنْشَنَشه: نشنشوا الدوا، عربية
أسرع يف عمله، وهذا فعل الزم، : َنْشَنش الرجُل
: خفيف السري، وهو نشنش الذراع: وغالم نشنش

  .خفيف يف عمله ومراسه
نشنش : والعامة تقول: قال الشيخ أمحد رضا

ائل الصحو من املرض وبدا إذا ظهرت فيه أو: املريض
شّم ريح الربء : فيه الربء، وأحسب أنه من انتشى أي

  .والشفاء
  .انظرها .ْتَنْشَنش: ومطاوعه

: يقولون للولد إذا عطس أو سعل :َنُشو
: َهشو، من العربية: ، وقد حيرفوا إىل)*(َنشو

  .التجّدد واحلياة: الُنشوء
  .ال َحشوكّبة َب: وقد يزيدون على نشو

هالَنشو مابيعرف تعب أهلو : يقولون :وَنُش
: ويقولون للصغار: تيكرب، قال أبو منصور اجلواليقي

  .باهلمز: بالواو، وإمنا هم الَنَشأ والَنشء: َنْشو
: الَنْشوان: عربية يستعملها الثاقفون :انَنْشٔو

  .السكران
الَسعوط، وهو : الَنشوق: من العربية :ْنُشوق

  .دقيق التبغ يطّيب وينشق تلذذًا، كل دواء ُينَشق
  .الَنشوع: ويدانيه يف العربية

 ٢٧ ص ٢ج : ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 
أرسل حممد علي عزيز مصر إىل ابنه : ١٨٣٣ سنة

إبراهيم باشا كتابًا بوجوب إرسال بعض 
وحتضريه ) السعوط(االختصاصيني يف صناعة النشوق 

  .من حلب إىل مصر
  

                                                
  .نشو ينّشيكي يكربك وميّشيكي: ـ وقد يقولون له *

  .الُسكر أو أّوله: الَنْشوة: من العربية :َنْشۤوة
أطلقوها على ضرب من النبات  :ةَنّشئح

  .الّربي إذا أحرق كان له رائحة كريهة
  :واحد استفىت الشيخ]: من تندرام [ 
  رضة دو بتنقض األضو؟! *شيخي -
  إال رنَّة؟ -
  متل الطوب إذا غّنى -
  إال رحية؟ -
  .متل النّشيحة -
  إال َملَمس؟ -
  .متل البّطيخ املعّفس -
  .ِريت*قول بقا  العمى، إي -

الشعر الذي ينشده : الَنشيد: عربية :َنشيد
  .القوُم بعَضهم بعضًا

  .ولكل أمة نشيد رمسي هو النشيد الوطين
  :سورية مطلعه ونشيد

  .ُحماَة الديار عليكم سالم
  .الَنشيد: لَنشيدةا: من العربية :ْنشيۤدة
  .نشايد: نشائد، وهم يقولون: واجلمع

وهي  :٢٤٦ ص ١ج  ))النهر((وقال الغّزي يف 
وليمة ألوالد املكتب، يدعون مع شيخهم صباحًا إىل 
بيت الولد الذي أكمل القرآن، ويدعى معهم بعض 
األحباب واألصدقاء، فيحضرون وقد سبقهم 
املطربون الذين يضربون بالدفوف، ومجاعة العازفني 
بالناي، ورمبا أوجدوا زمرة من دراويش الطريقة 

  .ب من حضراملولوية، ويعملون نوبة مساح، فيطر
  .مث يدعى اجلميع للطعام فيأكلون
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أهل الصّف : مث تصطف األوالد عدة صفوف
منهم حيملون أعالمًا صغارًا، وميشي أمامهم  األول

بضعة أوالد متفّوقني ينشدون أبياتًا من بردة 
موالي صّلي : البوصريي وبقية األوالد يعيدون قوله

  .إخل.... وسّلم
  .وقد ينشدون غري ذلك

وأوالد الصّف الثاين حيملون أعالمًا أكرب من 
األعالم اليت محلها الصّف األول، ويتقّدمه واحد 

  .ينشد مدائح نبوّية، واألوالد يعيدون الزمتها
وأوالد الصف الثالث يقفون فرقتني متقابلتني 
إىل جانيب الذي ختم، ويفتح بني كل ولدين من 

قام بني  دالصّفني ُدْرج مكتوب فيه بعض األدعية، وق
واألوالد يعيدون  الصفني ناشد يشدو مبدائح نبوية،

الزمتها، وقد مشى أمامهم رجل حيمل كرسّيًا على 
  .رأسه فوقه املصحف

م وأمام هذا الصّف مجاعة املغنني وبأيديه
  .خصوصّية الدفوف، وهم ينشدون مدائح

ووراءه مجاعة الدراويش، ومن حيمل املبخرة 
  .اليت ُيحرق فيها العود

ويف جانبه إنسان ينثر على الناس شعريًا، 
  .زعمًا أنه يدفع العني عن الولد

وهكذا يطوفون يف الشوارع، إىل أن يرجعوا 
إىل بيت الولد الذي ختم، وفيه يقوم بضعة أوالد 

يقرأ كل واحد منهم دعاء يدعو فيه : ممتازين
للسلطان ولشيخه ولألوالد بالفتوح، البقية يؤّمنون 

  .ينصرفون على دعائه، مث
وعند خروجهم من الباب ُيمأل جيب كل 
ولد منهم نقًال مركبًا من الفستق والزبيب وغريمها 

  .وفيه مقدار من الدراهم
  .٨ص ٢ج : للجندي ))تاريخ املعرة((وانظر 

إذا ختم  :٣ ص: ويف منظومة الشيخ وفا
  .... القرآن دعي املعلم مع األوالد إىل بيت الولد

شائقة قد طاملا شهدنا مثلها يف وتقام هلم حفلة 
يسريون موكبًا يتقدمه املطربون وضاربو : صبانا

املزاهر والطبول والعازفون بالناي، ومتشي وراءهم 
... زمرة الدراويش من الطريقة املولوية أو غريها 

وغريهم حيمل  إليك األوالد حيملون األعالم الصغار
األزقة  فقون ا على الرؤوس يفوخي. األعالم الكبار

املكتظة باملاّرة، فتقف حركتها، ويصطف فيها الناس 
إىل اليمني وإىل الشمال ويوسعون الطريق للموكب، 
وميّر الولد راكبًا على محار أبيض ومن ورائه شيخه 

عصا التأديب، : راكبًا على برذون وبيده العصا
وهناك رجل حيمل الكرسي وعليه املصحف، وغريه 

فال حيسدون . دفعًا لشّر اجلّنبيده املبخرة، فيبّخر 
الصّيب الناجح، وغريه ينثر على الناس شعريًا اّتقاء 

  .لإلصابة بالعني
والنساء ينظرن إليه من خالل شعرّية، إىل أن 
يعود القوم بالصيب إىل بيته، فيضّيفهم األب الفستق 
والزبيب وبزر البّطيخ واجلبس والقضامة احللوة 

  .واملاحلة
  .ذو النشاط: شيطالن: عربية: نشيط

رفعه : نصَّ احلديَث نّصًا: عربية :ّصٔن
الكالم املنصوص، أي : وأسنده إىل من قاله، والَنّص

  ).موّلدة(صيغة الكالم األصلية 
  .النّص: ۤنسٓا: ويف السريانية

  .َنّص القانون: يقولون
إيدي وإيدك لعند الشيخ ]: من كالمهم [ 

  .أنته بتنّص نّصك وأنا بنّص نّصي
  .الفتوى على قّد النّص]: أمثاهلم  من[ 
الَنّص َنّص ْملوك والعطا ]: من كمام [ 

  .عطا صواصنة
: هادا عدو خّص نّص، أي: يقولون :ّصٔن

  .خّصين بعدائه وأظهر هذا العداء
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أحد ): بتثليث النون(حتريف النصف  :ّصٕن
  .جزئي الشيء إذا تساويا

  .نصاص: أنصاف، وهم يقولون: واجلمع
  .النصف: نّص: جة تطوانويف هل

الساعة : يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 
والنصف أو : صحيحها... التالتة ونّص أو وربع 

  .نّصاين: انظر .والربع

يف شرط يف النّص، يف ]: من كالمهم [ 
َحماية يف النّص، قسمنا البيدر بالنّص، ساواها نّص 

  .عاقلة ونّص جمنونة
العمى صعب : لألعورقالوا ]: من أمثاهلم [ 

: قال األعمى لألعور: أو(عندي نّص اخلرب : قال لن
نّص الكالم مالو : ....). كاس العمى مر، قال لو

نّص بطن بتغين عن . املكاتبة نّص املشاهدة. جواب
إن . اإلنصاف نّص الدين. نّص األلف مخسمّية. مالتا

  .كنت غشيم عطي نّص الَتَمن
خصو بتكّب مايغّرك ر]: من كمام [ 

عورة وقرعة . ـرا للدقن*القرش نّص والـ. نّصو
فالن . نّصو باخلرج وحبّب الغنج. ومابتنام إال بالنّص

. نّص هالزمحة بتكفي. رية وانقسمت نّصني*وفالنة 
بين آدم . احلكوايت بعد نّص الليل. )*(نّص مرا ْمقعورة

صارال رّجال بنّص . رقةلقة ونّصو ٕخآدم نّصو ٕخ
قارف ومتقّرف ونّص . فع راسا فيهبابوج صارت تر

  .شّخاخة وبّدا تنام بالنّص. ـرا*ديالو 
: إذا قال أحدهم]: من دعائهم على فالن [ 

  .يقطع نّصك: أش خبّصك؟ أجابه خصمه
متل كلب الربيع نّصو ]: من تشبيهام [ 

  .بالشمس ونّصو بالَفي
  

                                                
  .بالطنجرة: ..... ـ وقد يزيدون *

أنفو نّص اوقيت  فوق معّلق]: من كنايام [ 
عم مبشي على دّقة ). شامخ بأنفه: يأ(حلمة منشحة 

  ).مشية الراقص: أي(ونّص 
التدبري نّص اَملعيشة، أو ]: من حكمهم [ 
  .تلتني املعيشة

: ِنصاب السّكني: من العربية :ْنصاب
  .َمقِبضها

كل شي برجع َلْنصابو، من : يقولون :ْنصاب
األصل واملرجع، واستعملوها : الِنصاب: العربية
  .العدد املفروض: مبعىن

ۤمل النصاب القانوين، ٕك]: من كالمهم [ 
  .وضع األمور يف نصاا

ماأكتر النّصابني يف زماْننا، : يقولون :ابصّٔٔن
: الذين حيتالون لينالوا مآرم، عربية: يريدون
الذي ينصب نفسه ويتقدم لعمل مل يطلب : بالنّصا

مبالغة : منه، وهذا ضرب من اللصوصّية، أو النّصاب
من نصب له، واملفعول حمذوف تقديره الِشراك 

  .احليلة: ))املنصوبة((واملكائد، يؤنس به أن 
أطلقوها على احلجر الصغري يقرعه  :ةأرْنٔص

يف لعبة دوش  ))دوش((احلجر الكبري الذي يسمونه 
  .ْنصارةو

حتريف زار التركية عن : النصارا: وقيل
  .زهر النرد وكل ما يرمى: الفارسية مبعىن

  .ةْكٔرٕن: وتسمى الْنصارة يف لبنان
  .انظر نصارة يف دوش ونصارة

  .نصراين: انظر :ىأرٔصٔن
وكان : النصف: نسبة إىل النّص :صّۤاينٕن

نّصاين جماراة : نّصي، لكنهم قالوا: قهم أن يقولواح
  .ألّوالين وآخراين وطْرفاين ووسطاين
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. رفعه وأقامه: َنَصب الشيَء: عربية :بٔصٔن
أظهره : غرسها، له الشرَّ: وضعه وضعًا ثابتًا، الشجرَة

وضعها على : وّاله منصبًا، الِقْدَر: له، األمري فالنًا
  .اِملْنَصب

وقد (كل حال يزول ]: من أمثاهلم [ 
  ).وكل منصوب معزول: يزيدون

احتال، سرق : َنَصب نصبًا: عربية :بٔصٔن
  .نّصاب: انظر .حبيلة

نصبو، ونصب مّنو، ]: من كالمهم [ 
  .ونصب عۤليه

أحلقها عالمة : َنَصب الكلمَة: عربية :بٔصٔن
النصب، تلّفظ ا منصوبة، والَنْصب يف اإلعراب 

  .اصطالح حنوي: كالفتح يف البناء
رفعه، األمُري : َنصَّب الشيَء: عربية :بصّٔٔن

  .وّاله َمْنصبًا: فالنًا
إشارة الفتحة : الَنْصَبة: من العربية :ْصۤبةٔن

؛ خط مائل من اليمني إىل الشمال، وهي )ـَـ(
  .لفظًا نصف صوت األلف

أ، : أليف أَسْب: ويف ّجي الكتاتيب يقولون
  .حتريف نصبة ))سب((و.... َب : ۤباَبسب

أطلقوها على الشجرية يف أوائل منّوها،  :ْصۤبةٔن
: نصبًا، والواحدة) العربية(صاغوها من َنَصب الشيء 

: غرسها، وعربيها: أقامه ورفعه، والشجرَة: نصبة
  .َغريَسة

  .الغرسة: َنْصْبتٓا: ويف السريانية
  .َنْصَبة: ويف العربية

 ))تاريخ حلب((واستعمل ابن العدمي يف 
  .النصبة مبعىن الغرسة

كرها الشيخ عبد الغين النابلسي يف كتابه وذ
  .))َعَلم املالحة يف ِعْلم الفالحة((

  
  

العامة عندنا تسمي : وقال الشيخ أمحد رضا
قل من الشجرة اليت تغرس من النوى قبل أن تن

ة، فإذا ُنقلت إىل املسكبة شتلة وقزح: املسكبة الثانية
  .الثانية مسيت َنصبة

على نصبة الرز طّب الفول : يقولون :ْصۤبةٔن
أو الربغل، يريدون بالنصبة املاء الغايل يطبخ به أو 

  .يغسل به أخذًا من نصَب الِقدَر على ِمنَصب النار
وتلفظ نصط، عربية، َنَصَت وأنصت  :تٔصٔن

  .سكت مستمعًا حلديثه: له
  . صنطوحيّرفوا إىل

  .أنصت، مسع: صت وْنصت: السريانيةويف 
  .صنط وصنطة: انظر

وعظه، ....: نصحه ُنصحًا و: عربية :حٔصٔن
  .أخلص املودة له

  .صيحة وانتصح ونصوحن: انظر

  .نصيحت ونصيحتجي: واستمدت التركية
نصحتك ما انتصحت ]: من أمثاهلم [ 

مالك صديق نصحك، مالك . طبعك ردي غالب
  عدو عّيرك؟
. ال تنصح اجلاهل بتعاديه]: من حكمهم [ 

: أحدهم ويزعمون أن اليهود يصرخون إذا مات
ليش أخدتو؟ عمرو ما قتل مرتو، عمرو ما ! ياموت

  .اشتغل سبتو، عمرو ما نصح مسلم
نصح جسمو، وما : ۤصح، يقولونأو ٕن :حٔصٔن

ًا َنَصح الشيُء َنصح: ناصح، عربية شا اهللا شۤايفك
  .أخلصه: َخُلص، صفا، العمَل: وُنصوحًا

ناصح أو نۤاصح : والصفة منه عندهم
  .صحاستن: انظر .ونصحان

  .ُمصّفى: عسل ناصح، يريدون: يقولون
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 -ولو نصح  -الكلب ]: من كمام [ 
  .حلمو ما بّتاَكل

أعانه على دفع : َنَصَره َنْصرًا: عربية :رٔصٔن
ّجناه : ضّر أو رّد عدّو، نصره من عدّوه وعلى عدّوه

  .منه، أعانه عليه
أقام الرومان أقواسًا بنوها من  :أقواس النصر

  .احلجر ذكرى لنصر أحرزوه
  .٤٠٩ ص ٣٦ س: انظر اهلالل

من أمساء ذكور النصارى،  :صر اهللأن
  .نّصور: وحيّرفونه إىل

. جعله نصرانيًا: نّصره: عربية :رصّٔٔن
  .ْتنّصر: َتنّصر، وهم يقولون: ومطاوعه

  .دت التركية مصدرهمواست
نسبة إىل : الَنصراّين: من العربية :اينْصٔرٕن

مدينة الناصرة التابعة لطربية على غري القياس، أو على 
َنْصَرى، : القياس من اسم آخر هلا وهو نصرانة، ومثله

  .من يّتبع دين املسيح
  .نصاصري: نصارى، وقد يقولون: واجلمع

: الَنصرانّية، وهم يقولون: واملصدر الصناعي
  .يٓاْصٓرٓن: يانيةويف السر. نيّۤةاصرالٕن

  .َنْصروت: ، والنصرانيةُنوْصري: ويف العربية
  .نصرن: انظر

ال : جازة نصرانية، يريدون]: من كالمهم [ 
  .طالق فيها
أسلمت ساره، ال كّترت ]: من أمثاهلم [ 

طول ماالنصراين صامي . اإلسالم وال قّللت النصارى
. كول ببيت يهودي ونام ببيت النصراين. الربد قامي

ْبُموت النصراين وعينو . طْبخ النصارى طْبخ َبطارى
  ).ألم يصومون فيه(بلنب آدار 
  
  
  

املرا النصرانية سعرا بسعر ]: من اعتقادهم [ 
  .الرّجال الزم تتغّطى مّنا املسلمة

، لفظوه )*(من أمساء ذكور النصارى :تْصٔرٔن
  .على النهج التركي فأبدلوا التاء املربوطة تاء

ا من النصراين فعل نصرنو، بنو :نْصٔرٔن
  .أدخله يف دين النصارى: يريدون

تنني صحاب، نصراين ]: من حكايام [ 
، لكن فقرا، ضاقت معن )†(ومسلم، اصحاب دمعة

ولك ياْمحمد افتكرتلك شي، : ليلة، قال النصراين
  .احلقين القول لك

ق، وفتح ٕدق أخدوا بعضن وراحوا للدير، ٕد
ياأبونا هادا مسلم بّدك  :لن الراهب، قال النصراين

، َنّصرو وسقاهن، شافن مشروحني لألكل )‡(ْتَنصرو
نّصرتو عندي : والشرب، وملا انصرفوا قال أبونا

  .َعمدو عند غريي
، خمتصر نصر )§(من أمساء النصارى :َنْصري

  .انظرمها .اهللا، ومثله نّصور

  .جعله نصفني: َنّصف الشيَء: عربية :فصّٔٔن
النصل، وهي : النصلة: من العربية :ْصۤلةٔن

أخّص منه، والنصل حديدة الرمح والسهم والسكني، 
. وأطلقوها يف السالح الناري على جهازها احلديدي

  .نصالت: واجلمع
: فالن نصوح، عربية: يقولون :ُصوحٔن
: الناصح، للمذكر واملؤنث، وهم يقولون: الَنصوح
  .نصوحة

ألخطاء، وعّدا الشيخ إبراهيم اليازجي من ا
  .النصيح: عربيها

   

                                                
 .املسلمون به أيضًاـ ويسمي  *
 .ـ أي ممن يتعاطون املسكر †
  .تنصرنو، ألن املادة نصرن: ـ الصواب أن يقول ‡
  .ـ ويسمي املسلمون به أيضًا §
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صادقة، : توبة نصوح: عربية :توبة نصوح
  .صحيحة، بالغة، خالصة، ال ُيعاود بعدها الذْنب

  .جاروا األتراك يف التسمية به :صوحئن
من أمسائهم، حتريف نصر اهللا، ومثله  :ّصورٔن

  .نصري، والثالثة من أعالم النصارى
احلظ، احلّصة املعّينة : الَنصيب: عربية :صيبٔن
  .من الشيء

  .واستمدا التركية
غري نصَبك ماْبصيَبك، أو ]: من أمثاهلم [ 

إذا ). وهو من أمثال جند أيضًا(نصيبك بصيبك 
  .أكل نصيبو: ضربتو صيبو وقول

اصطلحوا على تسمية جزازات  :يانصيب
 اليانصيب مراعاة للفظ بائعيها، وغدت هي: النصيب

: ويضاف إليها ))أل((كلمة واحدة تدخلها  ))يا((و
  .حب اليانصيبس

  .ب بصيبضٓريانصيب الٕب]: من كالمهم [ 
حممد بن طلحة أبو سامل الوزير،  :الَنصييب

  .ه٢ ٥ ٦مات يف حلب س
  .نّصّية: انظر :صِّيتٕن
اسم مصدر : الًنصيحة: عربية :ةصئحٔن
  .وعظ، اإلخالص والتصفية: لنصح

  .نصايح: نصائح، وهم يقولون: واجلمع
  .نصيحت: واستمدت التركية

فرع يعرف ببونصري من احلديديني  :ْنصۤير
  .يقيم جنويب حلب

واجلمع ْنصريّية، فرقة باطنية َعَلوية  :ْنصۤيري
نفوسها ربع مليون يسكنون غريب العاصي يف جبل 

   ١٠ النصريّية أو العلويني، منهم يف جبال أنطاكية حنو
  
  
  

ولون بالتناسخ كالدروز، نسبوا إىل ابن يق. آالف
وكيل اإلمام احلادي عشر العاملي احلسن : نصري

  .م٨٧١العسكري املتوىف سنة 
  .٤٢٦ ص: انظر التذكرة التيمورية

أطلقوها على الباحة أمام املرّبع كأن  :ْنِصيف
العربية : هذه الباحة نصف مساحة املرّبع، ويف

  .نصف الشيء: الَنصيف
أطلقوها على نصف الكيل ونصف  :ّصيّۤةٕن

اللرية السورية، وعلى علبة اللنب الكبرية ألا نصف 
  .انظرها .قاْسمّية أيضًا: محل اجلمل، وتسمى هذه

وإذا أضيفت نصّية إىل ضمري أو اسم مظهر 
وتصّرف مع . نّصيت احلمل، نّصيت املصاري: قالوا

ك نّصييت ونّصيتنا ونّصيَتك ونّصيۤت :الضمائر كما يلي
  .ونّصيتكن ونّصيتا ونّصينت

حتريف النّظارة، أطلقوها على  :ةأرضّٔٔن
الزجاجتني املتصلتني بإطار مهمتهما تكبري املنظور أو 

  .نّضارات: واجلمع. تقريبه
  .كالْعوۤينات والكْزٓل: ويرادفها

أول من استعمل النّضارات الصينيون يف 
 أوائل القرن الثالث عشر للميالد، واستمدها منهم

  .األوروبيون يف أواخر القرن التاسع عشر
القرن احلادي عشر  ومسيت النّضارات يف

  .للهجرة
  .٢١٠ ص ٥ س: انظر املقتطف

مصدر َنُظف : النظافة: من العربية :اۤفةٔضٔن
كان نقيًا من الوسخ والدنس ّيًا حسنًا، فهو : الشيء
  .نظيف

  .النضافة ماإلميان]: من أمثاهلم [ 
: معك مصاري؟ فيجيبه: ويسأل أحدهم

  .النضافة ماإلميان
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نضايفيّۤة، بنوا النسبة إىل : واملؤنث :اْيفئضٔن
  .نضايفّية كاملونث: النظيف على َفعايلي، واجلمع

َنضج : من العربية يستعملها الثاقفون :جٔضٔن
ُسِلق حىت غدا : أدرك وطاب أكله، واللحُم: الثمُر

  .صاحلًا لألكل
  .وقوهلم الُنضوج مل يسمعومصدره الُنْضج، 

  .البصر: النظر: من العربية :رٔضٔن
  .يانضري، ويا نضر عيوين]: من كالمهم [ 
  .بنضري بعافييت]: من أميام [ 
َنُظف َينُظف، وهم : من العربية :ۤضفٕن
كان نقيًا من الوسخ والدنس : عم بنضف: يقولون

  .ّيًا حسنًا
: وبنوا الصفة منه على فعالن ومؤنثه

  .نضفاۤنةال
  .نّقاه: َنّظف الشيء: من العربية :فضّٔٔن

شقد بتحمل : قالوا للجمل]: من أمثاهلم [ 
درمهني كّمون : على هينتك ومهلك؟ قال لن

وشقد بالزور؟ قال : منخوالت منّضفات، قالوا لو
  .الع اركاباطّمحل و: لن

البنّضف أنفو باخلارج ]: من اعتقادهم [ 
  .يتا جبّيا اوالد قرعاناملا بتنّضف ب. بعّمل أنفو

  .نضف: انظر :النضفان
الثمر، مصدر نضج الُنضج ال  :ُنضوج

  .)*(النضوج، راجعها
أطلقوها على نعل الدابة احلديدي،  :ْضۤوةٔن

نزعه وخلعه، واالسم ): العربية(بنوها من نضا الثوَب 
  .الِنضوة: منها

  
  

                                                
  .ـ هكذا يف األصل *

استمدوا من األوروبيني ]: من اعتقادهم [ 
يعّلق على باب داره نضوة حصان  اعتقادهم أن من

  .جتلب له اخلري
 -الصفة من َنَضر : النضري: بيةعر :ِضرئن

: ُر وغُريهاجشالوجُه أو اللوُن أو ال -الضاد  مثّلثة
  .نعم وحسن وكان مجيًال، فهو ناِضر وَنِضر ونضري

الصفة من : النظيف: من العربية :ْنضيف
س ّيًا كان نقيًا من الوسخ والدن: َنُظف الشيُء

  .حسنًا
  .ْنضاف: ُنظفاء، وهم يقولون: واجلمع 

  .نظاف: إنداف: ويف هلجة مالطة
يريدون (ضيفة إيدو ماهي ْن]: من كنايام  [
  ).أنه حرامي

انته ْنضيف؟ يريدون النظافة : ويسأل أحدهم
يتلو : ﴿ قل هو اهللا أحد ﴾، أي: من اجلنابة، فيجيبه

  .ُجُنبًا عليه آية من القرآن داللة أنه ليس
كلمة نضيفة أحسن من ]: من أمثاهلم [ 
  .ةْسٔخجريدة ٕو
النَط، واسم : قفز، واملصدر: َنّط: عربية :ّطٔن

  .النّطة: املرة
نّطيت، نّطينا، نّطيت، : ويصّرفونه كما يلي

  .نّطييت، نّطيتو، نّط، نّطت، نّطو
: أجبد هّوز حّطي نّطي، يريدون: ويقولون

  .حّط املبلغ الذي عليك
نّط : ويستعملون نّط مع قال وما مبعناها

اۤاكرجي واعترض، وهذا القفز مع الكالم آت من 
  .خيمة كراكوز حيّرك اجللدة لدى إسناد الكالم إليها

  .نّطاط: نطنط، كما يبنون: ويبنون من نّط
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يف مصر كنت : قال لو]: من كمام [ 
. هنيك أرض وهون أرض: أنّط أربعني دراع، قال لو

شي ماشفتو : ليش بتمشي وبتنّط؟ قال لو: ال لوق
  .كتري النّط قليل الصيد. ينّط اذكرنا القّط وأجان. قّط

بياكل : فالن متل الزّط]: من تشبيهام [ 
  .وبنّط

احليط الواطي بنّط عليه ]: من أمثاهلم [ 
  .الكلب

إذا حدا نّط على فرد إجر ]: من اعتقادهم [ 
  .بتغلى احلنطة

  .ل للمبالغة من نطحفّعا :ّطاحٔن
  .حرفة الناطور: الِنطارة: عربية :ةْنطأر

  .وثب، قفز: فّعال للمبالغة من نّط :ّطاطٔن
  .مصدر نطق عندهم مبعىن قاء :ْنطاق

: ّچ متل أرض امليخانةو]: من سبام [ 
  .ْبزاق وْنطاق
مايشّد به الوسط، : الِنطاق: عربية :ِنطاق

دعاية األمريكان نطاقا أوسع، أو : والثاقفون يقولون
  .على نطاق واسع
ضمن نطاق القانون، فيستعملوا : أو يقولون

  .الدائرة: جمازًا مبعىن
أصابه : نطحه الثوُر وحنُوه: عربية :حٔطٔن

  .بقرنه
البزعل بنطح، أو ينطح، ]: من كالمهم [ 
هو تيس، أو صواا األول بدليل : ثاين أيوصواا ال

  .يضرب راسو باحليط، أو َهْي أربع حيطان: قوهلم
  .ناطحات السحاب: ويقولون

  .نطحتين البّوابة]: من جمازام [ 
  .ناطح: انظر

  
  
  

حفظه : أو الزرَع َنَطر الَكْرَم: عربية :رٔطٔن
  .وسهر عليه

  .ناطور ونطارة: انظر .وبنوا منه على افتعل

  .ناطور اَحلَمام: ناِطر: ويف التركية
  .حرس ومبعىن نظر: نطر مبعىن: ويف السريانية

: يقول أحدهم موّدعًا]: من كالمهم [ 
  .ماحدا ناْطرك: خاطرك، فيجيبه املتندر

  ر جبس؟أش عم تنٓط]: من كمام [ 
  .مابنطر الكرم إال صاحبو]: من أمثاهلم [ 
  .قفاهاإلنسان الزم ينطر ]: من حكمهم [ 
  .بنوا من نّط على فّعل للتعدية :ططّٔٔن
نازقه، : نّطفو، يريدون: يقولون :فطّٔٔن
ال قليًال س: نطف املاُء: أغضبه، من العربيةضايقه، 

صّبه، إذًا : املاَء ،قطرت: قليًال، نطفت القربة
  .ضايقه حىت جعل العرق يصب منه: يريدون

  .قطر: ْنَطف: ويف السريانية
ماء الرجل أو : الُنْطَفة: من العربية :ةْطۤفٕن

ُنَطف وِنطاف، : املرأة خيرجان بشهوة، واجلمع
  .يستعملها الثاقفون

َنَطق : ق، من العربيةعم بنٓط: واملضارع :قٔطٔن
  .تكلم بصوت وحروف: ينِطق

ْرواز، واستمدت التركية مصدره وناطقه َپ
  .من حيسن النطق، الطلق اللسان: ناطقه يل

  .نطق َبدري وشرح َصدري]: م من أمثاهل[ 
نتك : يستعملوا مبعىن قاء، من العربية :قٔطٔن

  .سال إىل اخلارج، قاء: وَنَتق
  .انظرها .الْنطاق: ويقولون يف مصدره

النتاق نتق ووالعامة تستعمل ال: قال يف املنجد
لعله : مبعىن القيء، فيبنون من ذلك فعًال، أقول أنا

  .نفضه: جماز من نتق اجلراب
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جعله ينِطق، وهم : نّطقه: عربية :قطّٔٔن
  .استعملوها أيضًا مبعىن يقيء السابقة

  .انظرها .بنوا على فعفع من نّط :طْطٔنٔن

كمشو املشبوهني وحّطّون : يقولون :ةأرٔظٔن
بالنظارة، اصطالح تركي، بنوا على َفعاَلة من نظر 

السجن املوّقت ريثما ينظر يف : يريدون). العربية(
  .أمرهم

  .نظارات: واجلمع
نظارة احلربية والعدلية : كانوا يقولون :ةأرٔظٔن

الوزارة، : يريدون.... والداخلية واخلارجية و
، )العربية( اصطالح تركي، بنوا على َفعاَلة من نظر 

أحد أجهزة احلكومة املنوط ا النظر يف : يريدون به
  ....الشؤون احلربية و
  .نظارات: واجلمع

القوم ينظرون إىل : الَنّظارة: عربية :ارةظّٔٔن
  .الشيء

آلة يف طرفيها : موّلدة، الَنّظارة :ةأرظّٔٔن
زجاجات يرصدون ا األجسام البعيدة، والنّظارة 

  .انظرمها. النّضارة والكزلك: عند الثاقفني
  .َعْيَنك: وّمست الفارسية النّظارة

مصدر َنُظف : النظاَفة: من العربية :اۤفةٔظٔن
فهو . كان نقيًا من الوسخ والدنس ّيًا حسنًا: الشيء
  .نظيف

  .نظافت: واستمدت التركية
  .نضافة: انظر

  .النظافة من اإلميان ]:من أمثاهلم [ 
مصدر َنَظم اللؤلؤ : الِنظام :عربية: نظام

  أقامه، : أّلفه ومجعه يف سلك، نظم األمَر: وحنوه
  
  
  

حتقيق سري األمور : واألتراك استعملوها جمازًا مبعىن
: على سّنة مفروضة ال ينّد عنها شيء، وقالوا

  .نظامسز، ونظامسزلق ونظاملي
  ...ُنُظم وأنِظمة و: واجلمع

اجليش النظامي، النظام ]: من كالمهم [ 
وعي، النظام االشتراكي، النظام الرأمسايل، النظام يالش

  .الستبداديالدميوقراطي، النظام ا
: الشيء وإليه.... َنَظر َنَظرًا و: عربية :رٔظٔن

حكم وفصل : أبصره، تأّمله بعينه، بني الناس
واسم . رثى حلاهلم وأعام: دعاويهم، للقوم

  .نظرة: الواحدة
ينظر من زاوية : واستمدوا من الغرب قوهلم

  ...كذا ، ويلقي نظرة، أو نظرة عطف أو امشئزاز أو
نظر : قوهلم]: قالمهم ومن عثرام أ[ 

  .نظر يف الكتاب: بالكتاب، وعربّيها
نظرت احملكمة الدعوى، : قوهلم ومن عثرات

نظرت احملكمة يف الدعوى، ألن النظر هنا : عربّيها
  .عقلّي فال يعّدى الفعل بنفسه
نظر ونظرًا، ونظر اعتباره : واستمدت التركية

 :األخذ بنظر االعتبار، ومجعوا املصدر على: آملق
  .أنظار

واستمدت الرومانية نظر بطريق التركية 
  .NAZAR: فقالت

املسألة بّدا نظر، أو ]: من كالمهم [ 
  .، املسألة فّيا نظر، على مّد عينك والنظر....مابّدا

بنظرك . أنا حتت األنظار]: من جمامالم [ 
  .أنا مبسوط
. النظرة مبّيه والكل ْبَسوّيه]: من أمثاهلم [ 

  .نظرنظرين أحسن من 
  .ْخش نظرضرب ٕب]: من استعارام [ 
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  .أصل الغرام نظرة]: من أغانيهم [ 
خالف : النظرّي من العلوم: عربية :رئظٔن

العملّي، منسوب إىل النظر والتفكري والتصور، وفيها 
  .احتمال الصحة، يستعملها الثاقفون

للكلمة ) العربية(وضعتها التركية من النظر 
واستمدا األوردية  ،THÉORIQUE: الفرنسية
  .والعربية

نظرية النشوء واالرتقاء ]: من كالمهم [ 
  .لدارون، نظرية النسبية ألينشتاين

وهم  -َنَظم َينِظم َنْظمًا الشعَر : عربية :مٔظٔن
  .أّلفه كالمًا موزونًا:  - م عم بنٓظ: يقولون

  .واستمدت التركية مصدره
  .منظوم: انظر

ن املاضي، حممد احلكيم كان حكيم يف القر
تْطلع ب: ون ماإلمساك، عطاه دوا وقال لوشكالو زب

طلعت : فيه ْتَلت جمالس، راح وأجا تاين يوم وقال لو
  احكي يل أش ساويت؟: جملسني َبس، قاللو

شي، بس شفت حايل  واهللا ما ساويت -
  .مۤالل قمت ونظمت شعر

  .ّمسعنا ياه -
  ...َجَمالٌت حمّمالٌت محطاياٌت -
  .هادا الس التالتهلون وبس،  -
َنَظمه، وهم : َنّظم اللؤلؤ: عربية :مظّٔٔن

  .استعملوها من النظام مبدلوله احلديث
  .نظام: انظر

  .ْتنّظم: ومطاوعه
  .واستمدت التركية مصدره

: وبه ّمسوا ذكورهم، كما ّمسوا إناثهم :ظمئن
  .نظمّية

  
  
  

هالشب ْمنظنظ نظنظة ما : يقولون :ظْظٔنٔن
لفعل على َفعَفع من ناز التركية عن انشافت، بنوا ا

  .اللطف، النعومة، الرقة: الفارسية
  .نازيل ونازيك: انظر

  .ْتنظنظ: ومطاوعه
  .املثل واملساوي: النظري: عربية :ِظرئن

  .رأظٕن: ُنظراء، وهم يقولون: واجلمع
نظائر، وهم : نظرية، واجلمع: واملؤنث

  .نظاير: يقولون
  .واستمدا التركية

  .NADIR: ويف الفرنسية
  .أيضًا NADIR: ويف اإلنكليزية

  .عطاه كم لرية نظري تعبو]: من كالمهم [ 
لنا وإلينا ... نعى ينَعى َنْعيًا و: عربية :ىَنٔع

  .أخربنا مبوته: فالنًا
وخّل الدار تنعى من : ويتمثلون بقول الشاعر

ونفسك فز ا إن خفت : عجز بيت صدره(بناها 
  ).يف لبنان وفلسطنيضيمًا، ومثلهم 

  .من يشتغل النعل: الَنّعال: عربية :الَنعّٔ
مل يكن للنّعال دّكان يف أوروبا بل كان 

  .يصنع النعل يف بيت من يكلفه
املنسوب إىل النعامة التالية،  :ِريش ْنعام

  .حيشون به الوسائد، وهو من مظهر الترف
طري يعّد من أكرب الطيور : النعامة :َنعاۤمة
 يطري لكرب جثته، إمنا يساعده جناحاه األحياء ال

يعيش . كم ٤٠ للعدو السريع، فقد جيتاز يف الساعة
نثى البيض ارًا صحارى إفريقية أسرابًا، حتضن األيف 

  .والذكر حيضنه ليًال
له من : إنه مركب من الطري واجلمل: يقولون

  وريشه، وله من اجلمل عنقه  الطري جناحاه ومنقاره
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أي طرف خّف .ساقه، وله َمْنِسمهه، أي ووظيف
  اجلمل

َنعام : والنعامة تذّكر وتؤّنث، واجلمع
  .ونعامات، وهم يقولون ْنعام وْنعامات

  .مٓاَنٓع: ويف السريانية
  .َيۤعَنه: ويف العربية

  .واستمدا التركية
  .٣٣٩ ص ٩ج: انظر اية األرب للنويري

  .النعام: ٦١٧ص ٤ س: وانظر جملة الضياء

ْمخّدة من ريش ْنعام، ويضربون : ويقولون
  .املثل بريشه

ويفرغون بيضه ويعّلقوا يف رفاريف القصور 
  .للزينة

: أجابوه ))َنَعم((إذا قال البغيض  :ةَنّعاۤم
  .وفّرامة تفرم ناعمًا تفرمك: ونّعامة، يريدون

وصفه، وأكثر ما : َنَعَته َنْعتًا: عربية :تَنٔع
: يستعمل للوصف مبا حُسن وطاب، نعت الكلمة

  .أتبعها بنعت
  .انتعت: بنوا منها

من نعت : الناشد: نعتخوان: ويف التركية
  .القارئ: العربية وخوان الفارسية

نْعَتك صْفَتك، : قال لو]: كالمهم من [ 
  .هالنعتو هالصفتو

األنثى من الضأن : الَنْعَجة: من العربية :َنْعۤجة
منذ صالحها للسفاد، أي منذ اجتيازها الشهر 

  .اخلامس عشر
ْنعاج : ِنعاج وَنَعجات، وهم يقولون: واجلمع

  .وَنْعجات
  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

امساع صوتو عم بْنعر َنْعر، : يقولون :رَنٔع
  .صاح وصّوت خبيشومه: َنَعر: عربية

  
  
  

  .نعق، زأر: ْنَعر: ويف السريانية
. ُنعرة طائفّية: عربّيها :ة طائفيّۤةَنْعٔر

  .)*(راجعها
أخذته فترة يف : َنَعس َنْعسًا: من العربية :ۤعسٕن

ُنّعس، : حواّسه فقارب النوم، فهو ناعس، واجلمع
ناِعسات ونواِعس، وهم : وهي ناِعسة، واجلمع

نعسانني، وهي : واجلمع. وهو نعسان: يقولون
  .نعسانات: معنعسانة، واجل

  .)†(أجتو النعۤسة]: من كالمهم [ 
  .نعس املتقدمة: انظر :النعسان

بن مصطفى،  :الشيخ بدر الدين النعساين
أستاذ العربية يف جتهيز حلب وزميلنا يف املعهد 
الفرنسي العريب، اشتهر بنكتته احلاضرة، وكان ذا 

، وحنن تلونا كلمة ١٣٦٢ شخصية حمبوبة، مات س
  .لدى دفنه

  .٢٨٣ ص ١٠ وس ١١٢ ص ٣ س: انظر جملة الضاد
  .٩٥ص ١٧ س: وانظر جملة احلديث

سرير املّيت، وأصلها : الَنْعش: عربية :َنْعش
  .حمّفة كان حيمل عليها امللك إذا مرض

: جمموعة جنوم، وهي قسمان :بنات َنْعش
سبعة تدور حول جنمة القطب،  الكربى، وهي

  .القطبوصغرى، وهي سبعة أيضًا تدور قرب 
النعش  وأربعة من كل من اموعتني هي

  .والثالثة منها هي بناته
  َنْعشتو املصريات اللي أجتو، : يقولون :َنَعش

   

                                                
ذبابة زرقاء ): بضم النون وفتح العني(والنعرة . ـ هكذا يف األصل *

إن يف : هلمتدخل يف أنوف احلمري واخليل فتركب رؤوسها، ومن ااز قو
  .كربًا وجهًال: رأسه نعرة أي

  .ـ أو الناعوسة †
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رفعه وأقامه وأضه، تداركه من : نعشه اهللا: عربية
أخصبهم : هلكة، جربه بعد فقر، الربيُع الناَس

  .وأحياهم
ومنه مسي النعش نعشًا ألنه : قال األصمعي

  .عليه امليت يرفع
صاح، وهم : َنَعق الغراُب: عربية :قَنٔع

نعق البوم، : أطلقوها على كل صوت غري ُمْستَحّب
رفع صوته باألذان، : نعق املؤّذن: ))املنجد((أما قول 

  .فهو من كالم اجلاحد
احلذاء، ما ُوقيت به الَقَدُم : الَنْعل: عربية :َنْعل

: واجلمع .من األرض، والكلمة مؤنثة وهم يذكروا
  ...ِنعال و

  .َنَعَله: ويف العربية
  .نعلبند: انظر. الٔن: وحرفتها التركية إىل

  .صانع النعال: َنعلَبر: ويف التركية
ديدية منذ أكثر من ألفني صنعت النعال احل

ة سنة، ويف بعض املتاحف األثرية نعال ومخسمائ
  .حديدية للخيل ترجع إىل القرن السابع قبل امليالد

 فالن ْبطالع ماألقرع شعرة]: ام كنايمن [ 
  .وماحلفيان نعل

وجاروا األوروبيني يف ]: من اعتقادهم [ 
تعليق نعل الفرس على الدور والدكاكني جللب اخلري 

  .ومنع السحر ورّد األرواح الشّريرة
مجيع األمم  :١٥٨ ص ٣٤ س: ))اهلالل((ويف 

 واملرجح أن اإلنسان كان يصنع هالًال.... تتفاءل به
من خشب أو عظم للتيمُّن، فلما ظهر احلديد صار 
يصنعه من احلديد، مث ملا عرفت نعال اخليل استغىن ا 
اإلنسان عن األهّلة القدمية، وصار حيملها بدًال منها 

  .للمشاة
  .يف تعليق نعل الفرس ٧٣٠٥ص ٢١ س: انظر جملة املشرق

حتريف لعنه :  ينعلواهللا: يقولون :َنَعل
  .انظرها ).العربية(

  

  .َنْعۤلة: ومصدرها عندهم
رضو، أو ينعل أبوه ينعل ٕع]: من سبام [ 
. ينعل أبوه وأبو أبوه. ينعل دقنك وّمحاال. عالعريض

  .رنعلة اهللا عليه ال حتّل وال تبٓج
اللي بصريلو شي وبرّدو ]: من كمام [ 

طّلقا وخود أختا، قال : قال لو. ينعل أبوه على جّدو
ينعل . ينعل البعيدا وما بزيدا. اهللا ينعل التنتني: لو

اللي لّبس  هالزماناهللا ينعل . الكلب وينعل صدقتو
را *اهللا ينعل الدّباغة اللي بتحتاج ل. اخلواجه أالجه

  .اللي خبنق صاحبو ينعل الطوق. الكالب
نعلبند أو : من التركية عن الفارسية :َنْعْلَبْند

  .البيطار: نالبند
  .حرف جواب للتصديق: َنَعم: عربية :َنَعم

خبالف  ))نعم((واألديب عندهم من جييب بـ 
  . ))إي((من جييب بـ

  .يا نعم: ويقولون
اريت تعين گوكلمة نعم يف ملحمات أو

  .نعمان: انظر .احلسن واجلمال

يقول أحدهم مهنئًا صاحبه باحلّمام أو  :َنَعم
  .اهللا ينعم عليك: نعيمًا، فيجيبه: باحلالقة
: فالن نْعَم الرجل، من العربية: يقولون :ْعَمٕن

  .فعل غري متصرف إلنشاء املدح: ِنْعَم
والنعم مّنو ومن حلية أبوه ]: من كالمهم [ 

 يالحظ أم أتوا مبصدرها وهي من العربية جامدة مث(
  ).على املخصوص باملدح ))ِمن((أدخلوا 
َنُعم : نعم الطحني، من العربية: يقولون :ۤعمٕن

: الن ملمسه فهو ناعم، وهم يستعملوا مبعىن: ُنعومة
  .شندّقت ذراته، وضّد ٕخ
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جعله يتنّعم، : مو، يريدوننعّٔ: يقولون :َنّعم
جعله ناعمًا، من : نّعم الطحني، يريدون: ويقولون
  .جعله ناعمًا: رّفهه، ونّعمه: نّعمه :العربية

: من أمساء الذكور، من العربية :ْعمانٕن
  .الُنعمان

  .نَنْعٓم: ومن أمساء السريان
نعمن ومعناها : ونعمان من أعالم الكنعانيني

  .شقشقيق: انظر. اجلميل الناعم
نعم عليك به، ما ُأ: الِنعمة: من العربية :ْعۤمةٕن
  .َعمٕن :ِنَعم، وهم يقولون: واجلمع

  .نعمت، وبه ّمست: واستمدت التركية
  .نعمَة اهللا: وّمسوا

ۤلت وحق هالنعمة اللي ٕع]: من كالمهم [ 
، نعمة )اخلبز: يريدون(على سبع مصاحف 

  .ْمقرحطة، داس النعمة، سلب نعمتو
: وظن بعض من يتفصحون أن مجع النعمة

أنعام، فقد شهدته يف سوق العّطارين يسأله أحد عن 
  .احلمد هللا على أنعامه: ابصحته فأج
  .هرا لو نعمتو]: من استعارام [ 

): العربية(بنوها من َعَنى مبا قاله كذا  :نعنايت
  .يعين: انظر. أراده وقصده، تستعملها األحياء املتطرفة

بقل طّيب : الَنعَناع والَنْعَنع: عربية :َنعناع
َنعَنعة : والواحدة. الرائحة يؤكل ويتداوى به

نعناعة ونعناعاي ونعناعاية، : وهم يقولون وَنعناعة،
  .اَنهٔن: عن الفارسية

الفودنج والفوتنج، : وتسميه العربية أيضًا
  .اَحلَبق: كما تسميه 

ناَنه، ونانه : ويف التركية عن الفارسية
  .روح النعنع: روحي

  
  
  

وورد ذكر النعناع يف .َننعٓا: ويف السريانية
  .اآلثار الفرعونية

  .السجاير النعناع يفواستعمل حديثًا 
ويتخذون منه شبه شاي على أن ال يغلى بل 

  .يصب املاء الساخن عليه
  .على نعناع الورد]: وينادي بّياعه [ 

  .٦٩ص ١١ج : انظر اية األرب للنويري
  .١٩١ ص ١٨ س: وانظر جملة الضاد
  .٥٩٢ و ٥٩١ و ٥٩٠ و ٣٣٧ ص ٨٩س: وانظر املقتطف

  .الطبيعةوانظر املوسوعة يف علوم 

): العربية(بنوا على َفْعَفلة من َنِعس  :َنْعَنۤسة
  .، استعملوا منها املصدر واسم املفعول فقطانظرها

: ْتَنْعَنس، ومصدره: ومطاوعها عندهم
  .سْعٓنالْتٕن

  ).العربية(لى َفْعَفل من َنَعشه بنوا ع :َنْعَنش
  .نعش: انظر

  .استعملوا منها كل تصرفاا
  .ْتنعنش: ومطاوعها

  ]:من أغانيهم [ 
  ة ويابتاعت اللوز انا بّديياْمَنعنِش

  بّدي أَلْعبك فرد وجوز     
  .انظرها .لغة هلم يف يعين :َنْعين

) العربية(بنوا على فّعولة من الُنعاس  :َنعُّوۤسة
  .للتلطيف

مصدر َنُعم : الُنعوَمة: من العربية :ُنعوۤمة
ضّد ، وهم يستعملوا نعم: انظرالن ملمسه، : الشيء

  .اخلشونة
: قرية يف جبل األكراد، من األرامية نعري :َنعري

  .٨٥ص: نوقظ، كما يرى األب شلحت
  رغد العيش، الدعة، : الَنعيم: عربية: َنعيم
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: هادئ البال ساكنه، نعيم اهللا: املال، نعيم البال
  .عطيته

  .َنعيَمة: واملؤنث. وّمسوا به
جّنة احلّمام نعيم الدنيا، ]: من كالمهم [ 

  .النعيم
  ]:من نشايد الكتاتيب قدميًا [ 

  ّلوا عليه وسّلموا تسليماص
  حىت تنالوا جنة ونعيما     

من أكرب عشائر سورية، منها من يقيم  :الْنعۤيم
  .بعضهم مبنبج وجبل مسعان واألحّص والغاب

  .فرع من احلديديني يقيم جنويب حلب :ْنعۤيم
النصارى حبلب،  من جمانني :ْمصيَنعيم ٕح

الكوبيا وميشي يف الشوارع  كان يلطخ وجهه حبرب
مغنّيًا، وقبل أن جين كان تاجر جموهرات، وأخريًا 
: ذبح جمنونًا يف مقربة العّبارة، ومحله على كتفه مناديًا

  .ر، يريد بيع حلمهعلى غنم املٓو
  .يقولوا ملن استحّم أو حلق :نعيمًا

واحد عم بويي قندرتو، ]: من تندرام [ 
: نعيمًا، جاوبو: صاحبو وشافو وقال لوعّدى 

  .استحّقيت هّلق بوسة احلالقة من هاخلدود اللّميعة
: ر، يريدونالولد عم بنٓغ: يقولون :رٔغٔن

يصّوت إيذان أنه غري راض، فالنغر إذًا َبْشَرف أغنية 
غلت، وفالن على : َنَغرت الِقدُر: البكاء عنده، عربية

  .غال جوفه عليه غضبًا: فالن
ْغۤشة، بنوا الصفة على فعل ٕن: واملؤنث :ۤغشٕن
  .)*(حتّرك واضطرب) العربية(من َنَغش 
َنّغص اُهللا عليه العيَش وَنّغصه : عربية :صغّٔٔن

  .كّدر عيشه: وَنّغص عيشه
  .واستمدت التركية مصدره

  
  

                                                
  .ـ وهي صفة حمببة *

  .حياتو ْمنّغصة]: من كالمهم [ 
ل عليه جرحو، من ٓغعم بْن: يقولون :لٔغٔن
فسد، برئ وفيه شيء من : ل ينَغل اجلرُحَنِغ: العربية

  .َضِغن، حقد: الفساد، َنِغل قلُبه عليَّ
التطريب يف الغناء، : الَنْغم والَنَغم: عربية :مٔغٔن
َنْغَمة : أنغام، ومنه أنغام املوسيقا، والواحدة: واجلمع

َنْغمات، : َنَغمات وهم يقولون أيضًا: وَنَغَمة، واجلمع
  .وهم استعملوا النغم أيضًا يف املقام املوسيقي

  .ْنعيَمه: ويف العربية
 .نبور نغمةزاد يف الط]: من كمام [ 

  .رۤجع على نغمتو القدمية
  .طّرب يف الغناء: َنّغم فالن: عربية :مغّٔٔن

باشر : يريدون(َبّلش ينّغم ]: من كالمهم [ 
  ).يف شكاويه املعتادة

): العربية(بنوا على َفْعَفل من َنَغش  :ْغَنشٔن
  .نغش: انظر .حتّرك واضطرب

  .ْتنغنش: ومطاوعه عندهم
الصفة من  ة، بنوانغنؤغ: واملؤنث :ْغُنوغٔن

  .احلركة): العربية(الُنْغُنغ 
  .هّز السرير: َنْعَنع: ويف العربية

ممنوع النّف والتّف يف املطعم، : يقولون :َنّف
مصدر َنَخف : املخاط، حتريف الُنْخف: يريدون

أمسع صوتًا من أنفه إذا خمط، أو بنوها من ): العربية(
  .األنف

أنكره : نفى الشيَء ينفيه نفيًا: عربية :َنَفى
حبسه : نفاه. ومل يثبته، نفاه عنه، ّحناه ودفعه وأزاله

أخرجه منه وسّيره إىل بلد : يف سجن، نفاه من بلده
  .طرده: آخر، ونفاه
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  .بالغ يف نفيه: نّفاه: عربية :َنفَّى
طائرة نّفاثة، أطلقوها حديثًا : يقولون :َنّفاثة

رات السريعة كأا تنفث مبحّرك على ضرب من الطّيا
تلقيه من مقدمتها إىل مؤخرا، مث : نّفاث اهلواء أي

  .إن قوامها أن وقودها حيرق يف هواء مضغوط
لقب سوء يطلقه القرى اليت  :اخ املعالقَنفّٔ

حول عندان على كل واحد من أهلها، ألم 
يشترون املعالق من حلب، ولدى وصوهلم قريتهم 

نه هكذا لتتحدث نساء القرية عن ينفخونه ويعرضو
  .مظاهر نعمتهم

أطلقوها على زمر لألوالد ينفخون  :ةأخَنفّٔ
به، وعلى مضّخة اهلواء للوكسات والسيارات 

  .)*(قدميًا
: املرا بالْنفاس، من العربية: يقولون :ْنفۤاس

  .والدة املرأة، دم يعقب الوالدة: الِنفاس
  .املرا بالنفاس]: من كالمهم [ 

  .نفسا :انظر

شلونو : سأل أحدهم آخر عن بغيض له
  صاحبك اْملجاكرجي؟

  .مات بالنفاس -
مصدر َنُفس : الَنَفاسة: من العربية :َنَفاۤسة

  .كان نفيسًا مرغوبًا فيه: الشيُء
  .اراتگيسأطلقوها على تبسة ال :ةأضَنفّٔ

: مصدر نافق يف دينه: الِنفاق: عربية :نفاق
  .ستر كفره بقلبه وأظهر إميانه بلسانه

َنفاُء الشيء : أو ْنَفاوة، من العربية :َنَفاۤوة
  .ما نفيته منه لرداءته... : ُنفايته ووَنفاُته و

  .َنفاوات أو ْنفاوات: واجلمع عندهم
  
  
  

                                                
ـ كما أطلقوها حديثًا على كيس مطاطي صغري رقيق ذي أشكال  *

  .وألوان خمتلفة ينفخه األوالد ويلعبون به

  .باعو نفاوة الْبضاعة]: من كالمهم [ 
ما : ُنفاية الشيء: اۤية، من العربيةأو ْنَف :َنَفاۤية

  .نفيته منه لرداءته
  .َنفايات أو ْنفايات: واجلمع عندهم
  .تٓاْنٓف: ويف السريانية

مادة : NAPHTALINE: من الفرنسية :َنْفتالني
بيضاء تستخرج من البترول أو الفحم احلجري 
يستخدموا يف مكافحة سوس الصوف حيث يهرب 

  .رائحتههو وسائر احلشرات من 
وعاء ): العربية(حتريف الناِفجة  :ْفۤجةٕن

: تمع فيها املسك، عن الفارسيةاليت جي املسك، اجللدة
تمع َفه، أصلها ناف مبعىن السّرة، ألن املسك جينا

  .حول سّرة غزال املسك
  .هگنيف: ويف السريانية

  .فالن نفجة]: من كمام [ 
، أخرج منه الريح: َنَفخ بفمه: عربية :خٔفٔن

نفخ يف النار ونفخ النار، ونفخ باملنفاخ مثلها، : يقال
تطاول إىل : تكّبر، نفخ الشيطان يف أنفه: نفخ شدقيه

  .ما ليس له، نفخه الطعاُم مأله
  .ْتنّفخ وانتفخ: ومطاوعها عندهم

والنافخ يف الزرنه وكذا يف الزمر اۤوز نرى 
آلته ترسل الصوت، والنافخ يشهق ويزفر، وسبب 

أنفه يشهق بينا فمه يزفر، وهذا مترين ال  ذلك أن
  .يقدر عليه كل إنسان
: ومثلها) باحلاء املهملة(َنَفح : ويف السريانية

  .حٓف
: ومثلها) باحلاء املهملة(نفح : ويف العربية

  .ُفوح
  ).باحلاء املهملة(نفح : ويف األشورية البابلية
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: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة
  ).املنقوطةباخلاء (نفخ 

نفخ يف راسو، كو هادا ]: من كالمهم [ 
أثار : يريدون(ك، نفخو خ عليك نفخة ْبطْئربنٓف

  ).محاسته
ماليوم هادا ليوم النفخة ]: من كنايام [ 

نفخ . فالن من نفخة بطري). أي نفخة الصور(
  .الشيطان يف أنفو

  .متل املعالق املنفوخ]: من تشبيهام [ 
ليش عم بتنفخ يف : قال لو]: من أمثاهلم [ 

  ).الساخن: أي( احلليب اينكو: اللنب؟ قال لو
البحترق لسانو : بلمن أمثال أكراد ح

  .بنفخ عالرايب) احلار(ماحلليب 
مو كل من نفۤخت ]: من كمام [ 

  .طبۤخت
يقرأون آية الكرسي ]: من عادام [ 

ويتلو الشيخ . وينفخون حول جسدهم تعويذًا له
  .وينفخ عليهعلى املريض 

ّچ الولد ال نتفخوا بو]: من اعتقادهم [ 
  .بصريلو أبو صفار

  .مبالغة يف نفخ: َنّفخ: عربية :خفّٔٔن
  .قام مالنوم ْمَنّفخ]: من كالمهم [ 

فرغ وانقطع : َنِفد الشيُء: من العربية :َنَفد
يُء َنْفذًا وُنفوذًا الش) بالذال املعجمة(وفين، وَنَفذ 

جرى : نه وخلص منه، األمرخرقه وجاز ع: الشيَء
  .وّمت

: د قال لويا ُقْنٓف: قال لو]: من أمثاهلم [ 
  .الكلمة اللي مابّدا تنفد حسرة بقلب قايال. عالبنفد

راح، نفدت : نفد]: من كالمهم [ 
البضاعة، نفدت طبعة الكتاب، هالدرب بنفد 

  .عاألملاجي
  

أجراه : َنّفذ احلاكم األمَر: من العربية :َنّفد
  .وقضاه

أي (حّصة واّال الصيب نّفد ]: من كالمهم [ 
  ).نّفذ األمر وحضر

حّصة واّال الزملة أو الصيب نّفد، : يقولون :َنّفد
صار : َنّفذ القوَم: جاء، من العربية: أو ْمَنفّۤد، يريدون

  .بينهم، وكذا جازهم وتركهم خلفه
: نّفذ الضابط أمر قائدو، عربية: يقولون :َنّفذ

  .أجراه وقضاه: مَرَنّفذ احلاكُم األ
  .ْتَنّفذ: ومطاوعه

  .نّفذوا فيه حكم اإلعدام]: من كالمهم [ 
دائرة التنفيذ يف : ومن مصطلحات األتراك

  .العدلية، واستمدوها منها
نفرت الداّبُة من كذا نفورًا : عربية :رَنٔف
  .أِنف منه وكرهه: وتباعدت، نفر من كذا جزعت

  .واستمدت التركية مصدره
: نفر الدم من أنفو، من العربية: لونيقو :رَنٔف

  .شرد: جماز من نفر الغزال
أنفار، استمدها األيوبيون من : واجلمع :رَنٔف

الناس كلهم، اجلماعة من ثالثة إىل : الَنَفر: العربية
عشرة، واستعملها األيوبيون مبعىن اجلندي الواحد، مث 
استمدها منهم األتراك، ويف هذا االستعمال نكول 

  .اللغة عن جادة
واستمدت األلبانية بطريق التركية كلمة نفر 

  .NEFÉR: مبعىن اجلندي الواحد فقالت
  .جعله ينفر: َنّفره: عربية :رَنفّٔ

مافّيا : األرض َقْفرا َنْفرا: يقولون :َنْفرا
  اسم املرة من : حشيشة اخلضرا، لعل أصلها الَنفرة
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املنفور  :املصدر وأراد اسم املفعول أي فأطلقنفر، 
  .منها، كإطالق اخللق وإرادة املخلوقني

األرض قفرا نفرا واَملزار ]: من أمثاهلم [ 
  .ْبعيد

العفريت النفريت، بنوها : يقولون :َنْفِريت
كره وخاف وتباعد على وزن عفريت : من نفر مبعىن

اليت ال يستعملوا إال كصفة له، بل النفريت إتباع 
  .له

لُروح، الَدم، اَجلَسد، ا: الَنْفس: عربية :َنْفس
  .عينه، ويؤكد ا: شخص اإلنسان، نفس الشيء

: أْنُفس وُنفوس، وهم يقولون أيضًا: واجلمع
  .ْنفوس

يف نفسي أن أفعل كذا، أي قصدي : ويقال
  .ومرادي

  .بني نفسني: نفسني: انظر

: واستمدا التركية ونفوس، ونفسا نيتجي
ا ومثله. املصاحب، الرفيق: احلقود، ومهنفس

  .الفارسية
  .وْنِفش َنْفشٓا: ويف السريانية
  .ۤنۤفش: ويف العربية

  .نفشتو: ويف األشورية البابلية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة

  .َنْفس
وكل اللغات السامية تستعملها للتوكيد 

  .نفوس: انظر .املعنوي

نفسه،  يتمالكمل ]: من عثرات أقالمهم [ 
  .مل يتمالك: والصحيح
يانفسي، : كل من بقول]: كالمهم  من[ 

بّداه على نفسو، نفس وماتشتهي، نفسو خضرا، 
  .صار معو نفس الشي اللي صار معك

  صربي على نفسي وال صرب ]: من أمثاهلم [ 
  
  

....). جوري على نفسي وال جور : أو(الناس َعَلّي 
من ساواك . ط نفسو يتذّكر ليلة عرسواللي بريد يبٓس

. ز من نفسي اليصبح وال ميسيأع. بنفسو ما ظلمك
  .چاتنيحكم النفس عالنفس 

. مّداح نفسو بسّلم عليك]: من كمام [ 
قام الدّب لريقص قتل لو . مي عكرة ونفس جقرة

النفوس نفوس الكالب والعيون عيون . سبعة انفس
  ).وهو من أمثال لبنان أيضًا(قحاب 

املا بكون إلو من نفسو ]: من حكمهم [ 
  .ّز نفَسكّل قرَشك ٕعٕذ. فعو املواعظواعظ ما بتن
  .نفسو خضرا]: من استعارام [ 
اجلاهل بفعل بنفسو متل ]: من تشبيهام [ 

أظن بالناس كما أظن أنا . ما بفعل العدو بعدّوو
  .يانفسي: كل من بقول: يوم القيامة متل. بنفسي

علم العقل واحلياة العقلية، وضع  :علم الَنْفس
  .يف اإلنكليزية PSYCHOLOGY: حديثًا المسه الغريب

نسيم اهلواء، ريح : الَنَفس: عربية :َنَفس
 يدخل وخيرج من فم احلّي ذي الرئة وأنفه حال

أنفاس، : واجلمع. التنّفس، السعة واملهلة والفسحة
: مهزا، وَنَفس الشاعر أو الكاتب وهم يسّهلون

  .قة كتابتهطري
النافذة، : َنَفس وَنَفسلك: ويف التركية

  .َملْنَفسا
واستمدت الرومانية من العربية بطريق 

  .TECNEFES: التركية كلمة ِضيق الَنَفس فقالت
التعۤنت انفاسو، خود ]: من كالمهم [ 

  .، صار معو ضيق نفس)اصرب(:َنَفس، 
  .عم بعّد عليه انفاسو]: من كنايام [ 

َنَفس الكلب بنّجس ]: م من اعتقاده[ 
  .أربعني دراع هامشي
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شربت َنَفس عجمي، : يقولون :َنَفس
يلة، من اصطالح گدّخن تدخينة بالنار: يريدون

النسيم الذي : الَنَفس: األتراك، استمدوها من العربية
املقرون بتدخني : يتنفسه اإلنسان وزادوا يف معناه

  .يلةگالنار
  .سجوزة فيها أبيات يف النف: انظر
خود نفس، هالَنَفس ]: من كالمهم [ 

  .مبخوش مابصري معي، عّمر َنَفس
  .الَنَفس بسمار العقل]: من أمثاهلم [ 
  ]:من شعرهم [ 

  ياحبر إيل عندك حبيب هاتو: قال لو
  )*(حبيبك راح وانتعل َنَفس حياتو: قال لو
لّطفها : َنّفس عنه الكربة: عربية :َنفَّس

دوالب السيارة أوالدراجة : وفّرجها، وهم يقولون
  .ينفذ اهلواء منه: وغريمها عم بنّفس، يريدون

  .َنفَّۤست معو]: من كمام [ 
يتومهون أا (والنّفاسات يف العقد : ويقولون

  ).بالسني
 الُنَفساء والَنْفساء والَنَفساء: من العربية: َنْفسا

  .املرأة إذا ولدت -وتقصر  -
، وهم جيمعوا على ...ِنفاس و: واجلمع

  .َنفاَسى
  .نفاس: كبة النفاس وانظر: انظر

 يف رسالة كهنة الروم الكاثوليك حبلب سنة
إذا النفسا دخلت احلّمام فال يصري هلا : ١٨٢٥

  .عزامي
  .))نوبة((انظر الرسالة كاملة يف 

حۤدة حۤدة نفسا وٕوٕو]: من كمام [ 
  عروس مين بقى بّدا حتوس؟

النفسا إذا أكلت مسك ما ]: من اعتقادهم [ 
  .بتجيب صبيۤان

                                                
 .ـ حق هذا الشعر أن يكون يف نفس املتقدمة *

نسبة إىل الَنْفس، شاّذة، وأنكرها فئة  :َنْفساين
بل نفسّي، وأجام األب أنستاس الكرملي : وقالوا

  .أا مسعت
  .يٓاَنْفْشٓن: ويف السريانية
. أطلقوها على املرأة احلامل :بۤين َنْفسۤين

  .روحها وروح جنينها: بني روحني: يريدون
شّعثه : نفش القطن أو الصوف: عربية :َنَفش

  .وفّرقه باألصابع حىت ينتشر
  ).بالسني املهملة(نفس : ويف السريانية

الديك نفش ريشو، الغولة ]: من كالمهم [ 
  .رؤبنۤافشة قفشا، نفش ٔط

ّمت ينفشو حىت كّبر . نفشو]: من جمازام [ 
نفج : مدحه، ويدانيها يف العربية: أي نفسه(لو راسو 
  ).رفعه وعّظمه: فخر مبا ليس عنده، والشيَء: الرجُل

  .انظرها .ش املتقدمةالغة نفمب :َنفَّش

حّركه ليزول : نفض الثوَب: عربية :ضَنٔف
حّركها ليسقط ما عليها، : عنه الغباُر وحنُوه، الشجرَة

أخذته، : أسقطه، نفضته اُحلّمى: الورَق من الشجرة
: برئ، وهم استعملوها أيضًا مبعىن: املريُض. أرعدته

  .ضربه، على حنو ضرب احلصري وحنوه
  ).بالصاد املهملة(ُنَفص : ويف السريانية

نفضو صواب، نفض فرد ]: كالمهم من [ 
  .نفضا وقام، نفض الغربا

  .نفض إيدو من هالشغلة]: من كنايام [ 
  .ينعل أبو النفضك]: من سبام [ 
احليّۤة ما بربد خلقا حىت ]: من أمثاهلم [ 

  .ض َسّماتنٓف
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  .انظرها .مبالغة نفض املتقدمة :ضَنفّٔ

كناية عن : نّفض فالن ماملال: ويقولون
  .أنفض من املال: يديه منه، عربيها تنفيض

  .را ولعب ورجع ْمنفّۤض]: من كالمهم [ 
: يقول أبو الولد لشيخو]: من كنايام [ 

اضربه إن مّست : يريد(شيخي َنّفض احلصرية 
  ).احلاجة

سهرنا : قالوا: إذا سهروا بالزقاق :قهوة َنفّۤض
يف قهوة َنّفض، ألم بعد قيامهم من حجارة أرضها 

  .ينفضون سراويلهم
زيت : الَنْفط والِنْفط: من العربية: َنْفط

البترول أو زيت معدين سريع االحتراق به حتّرك 
َنْفْت، ذكره ابن : احملركات اآللية، عن الفارسية

  .البيطار
  .َنْفْت: ويف التركية

  .اَنفٓط: ويف السريانية
  .َنْفط: ويف العربية

  .NAPATU: ويف األثورية
أو  NAPPA: نسكريتية الزنديةسويف ال

NAPTA.  
  .٥٠ و ١٧ س ١٣ عدد ٥ س: انظر جملة املعلم

  .النفط والكيمياء: ٦٢ص ١١١ س: واملقتطف
  .النفط أو البترول يف الشرق: ٦٧ص ٢ الد: وجملة الكتاب
  .النفط االصطناعي: ٤٩ ص ١ عدد ٥ س: وجملة األديب

أفاده، ضّد : َنَفَعه بكذا َنْفعًا: عربية :َنَفع
التمر : ضّره، وهم يستعملون املنفوع مبعىن النفع

  .هندي منفوعو كتري
  .منفعت، ومسوا بنافع: واستمدت التركية

فع ولو كان كل داخل بن]: من أمثاهلم [ 
عند . و اهللالنافع ه. اكل هناالبياكل وبنفع ي. ضفدع

ن غريك ما بنفعك وكلب اب. الغارة مابنفع العليق
  .غريك ما بتبعك

  

املا . الطمع ضّر ما نفع]: من حكمهم [ 
  .بكون إلو من نفسو واعظ ما بتنفعو املواعظ

ما بنفع ال للصيف وال ]: من كمام [ 
. يف بالدو ما بنفع يف بالد الناساملا بنفع . للضيف

طلوع الروح غري تقريف  راط عند*أش بنفع ال
  احلاضرين وتفريق املاليكة؟

بنوا على فّعل املتقدمة للمبالغة يف  :َنّفع
  .معناها

أصلها (َنفّۤع غريي حاخام ]: من كمام [ 
: ضرب احلاخام أصابيعو يف ضرف الدبس وقال

نّفع : بكام؟ أجا البّياع وسلت الدبس مّنا وقال لو
  ....).غريي

ّفع صديقك بشي ما َن]: من أمثاهلم [ 
  .يضّرك

استعملوها نعتًا للشخص الذي مذهبه  :َنْفعي
  .طلب منفعته اخلاصة: النفعية أي
َنَفد وَفين وَقلَّ، نفق : َنَفق الشيُء: عربية :قَنٔف

قامت : راج وُرغب فيه، نفقت السوق: البيع
  .وراجت جتارا

  .انظرها .أنفق: ولدى تعّديها يقال

  .غّطى النفقات: مواستمدوا من الغرب قوهل
نفق عليه، : يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 
  .أنفق عليه: وعربيها

لوال عميان القلوب ما ]: من كمام [ 
ة ما نفقت بنت لوال الَقْيۤمة والسمسأر. بتنفق السلع

  .احلارة
مدخل يف األرض له : الَنَفق: عربية :قَنٔف

  .أنفاق: واجلمع. منفذ
  .رّوجها: البضاعة َنّفق: عربية :قَنفّٔ
البنت اللي ما ْبَنفقّوا خدودا ]: من أمثاهلم [ 

  ).َحَسبها: يريدون(بنفقّوا جدودا 
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ال : يريدون(فالن ْمَنفّۤق ]: من كنايام [ 
  ).عقل له

اسم من اإلنفاق، ما : الَنَفَقة: عربية :ةَنَفٔق
  .نفقات: واجلمع. تنفقه من الدراهم

تفرضه احملكمة للمرأة ما : والنفقة يف القضاء
  .املطلقة أو املهجورة على زوجها من مال

  .واستمدا التركية
  .ونفقتٓا ۤنْفقٓا: ويف السريانية

بّدو على هالنفقة وكيل، ]: من كالمهم [ 
  .خفف نفقاتو، طبع على نفقة فالن

: املطر نفناف، يريدون: يقولون :َنْفَناف
: ذراته ضئيلة جدًا، بنوا على فعفاع من َنفَّ األرض

مابني السماء : من النفنف: بذرها، أو النفناف
  .واألرض

: عم بنفۤنف املطر، يريدون: يقولون :َنْفَنف
: يرتل وحّباته دقيقة جدًا، بنوه من َنفَّ األرَض

  .بذرها
  .َنْفَنفأخوك غاوي وْم: يقولون :َنْفَنف

  .منفنف: انظر

  .منفنف: انظر :َنْفَنۤفة
أطلقوها على ضرب من زهر  :الَنْفنوۤفة

  .البيوت
مصدر نفذ، ويف : الُنفوذ: من العربية :ُنفوذ

  .السلطة، التأثري: النفوذ: يةربالع
  .نفوذيل: واستمدت التركية

فالن إلو نفوذ، وإنكلترا ال ]: من كالمهم [ 
نفوذ شخصي، سياسي  يزال إال نفوذ يف اهلند،

  ....أديب
بالد يّدعي بعض : ويف السياسة مناطق النفوذ

الدول أن هلا فيها حّقًا خيّوهلا أن يكون هلا فيها بعض 
  .السلطان

مجع النفس مبعىن : الُنفوس: عربية :ْنفوس
عدد السكان، واصطلحتها التركية ل. شخص اإلنسان

  .دائرة النفوس: كما ّمست مصلحة اإلحصاء
 احلكومة العثمانية دائرة النفوس سنة وأسست

  .ه١٣٠٠
 :٩٤ص ١ جـ: ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 

القنصل الربيطاين يف قربس وحلب : كتب ديڤيزين
 ٣٠٠٠ ٣ ٦عن سكان هذه املدينة فقدرهم 

  :كمايلي
  .٦٠٠٠٠: األشراف وآهلم

  .١٥٠٠٠ :اإلنكشارية وآهلم
  .٤٥٠٠٠ :الالصقون باألشراف وآهلم

  .٤٨٠٠٠ :وآهلماألتراك 
  .١٠٠٠٠ :األجانب

  .٢٠٠٠٠ :املسيحيون
  .٣٠٠٠٠ :اليهود

إن هذا العدد : وعلق عليه األب توتل
مستغرب ومل يذكره أحد من الكتبة الشرقيني أو 
الغربيني عن حلب، وإن ماجاء يف املقال عن املوظفني 
فهو دليل على أن ديڤيزين مل يرسل كالمه جمازفة، 

الرجل ووظيفته وراتبه، فال بد ألنه يدقق يف تعريف 
من القول إنه مشل يف اإلحصاء العدد الوافر من 
القرويني الذين كانوا يترددون على املدينة ويسميهم 
الالحقني باألشراف، فضًال عن اإلنكشارية 
واألتراك، وهؤالء يقيمون إما يف املدينة أو يف املنطقة 

  .احللبية للخدمة العسكرية، وال عجب من كثرم
وإن املدينة على سعتها أضيق من أن حتوي 
ضمن أسوارها الستة مئة والثالثة وثالثني ألف 
نسمة، فيكون ألكثرهم قناقات خارجًا عنها 

  .يسكنوا مع عياهلم ويأتون املدينة عند الطلب
عدد : MODERN TRAVELLERويف كتاب 

  ٢٥٨٠٠٠ حنو ١٦٧٠ سكان حلب وضواحيها عام
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 D'ARVIEUXة وقدر نفوس حلب الرحال
 وبني ٢٨٥٠٠٠ بني ١٦٨٣ عام TAVERNIEو

٢٩٠٠٠٠.  
إذا : فقدرها مبائيت ألف، وأضاف VOLNEأما 

أو  NANTESاعتربنا أن حلب ليست أكرب من مدينة 
مرسيلية وأن مساكنها مؤلفة من طابق واحد أمكننا 

قد ال يتجاوز سكاا املائة ألف : على هذا أن نقول
  .نسمة

فيقدر سكاا يف  RUSSELأما الدكتور 
. ٢٣٥٠٠٠ م بنحو١٧ النصف األول من القرن

  .مبائة ومخسني ألفًا SEETZENويقدرهم 
 ١٨٢٠ يقدر النصارى عام CONNERواألب 

ألف أروام  ١٤ مسيحيون، منهم ٣١٠٠٠ :كمايلي
آالف  ٥ موارنة و ٣٠٢٣ و) كاثوليك(ملكيني 

آالف أرمن  ٨نسطوري و ١٠٠ سريان كاثوليك و
روم  ٥٠٠ كاثوليك وألفان أرمن أرثوذوكس و

  .تابعني لبطريرك أنطاكية
هو  ١٩٦٠ نفوس حمافظة حلب سنة: إحصاء

 ٧٥٨،٧منهم . ٦٢، والكثافة ٤٢٨،٩٢٣ مليون و
  .إناث ٧٠٠،١٩٨ذكور و ٢٦

 ٦٣٥،٩٥٧: ونفوس حلب مع جبل مسعان
  .١٤٨ والكثافة

 ، منهم٤٨٣،٠٨٣ نفوس املدينة فقط
  .إناث ٢٣٩،٩٥٦ ذكور و ٢٤٣،١٢٧

من وصفام الطبية ]: من تندرام [ 
ار فارة يتيمة يهرس مع شعرة عبد شايبة : التندرية

  .)*(وميزج بغبار طبل وَفيء مادنة
حرفوا اسم نفيسة لإلناث إىل َفّعول  :َنّفوس

  .للتلطيف
 أطلقوا السّت نّفوس على النفس :َنّفوس

السّت نّفوس ما كانت : األمارة بالشر، فيقولون

                                                
  .بقـ يالحظ أن هذه التندرة ال عالقة هلا مبا س *

السّت نّفوس ما بعجبا ! ترضى وال عجبا العشا، خّيو
  .العجب

اصطلح احملدثون على تسمية إبعاد  :َنفي
  .املواطن إىل بالد غري بالده بالنفي

اصطالح تركي مستمد من  :النفري العام
العربية يراد به سوق كل قادر على محل السالح إىل 

  .رباحل
شيء ُيرَغب : شيء نفيس: عربية :َنفيس

ومما يقرأ طردًا . وُيتنافس فيه، واستمدا التركية
  .سيف نفيس: وعكسًا

. مؤنث نفيس، وبه يسمون إناثهم :َنِفيَسة
  .َنَفايس: واجلمع

وأنته عم بتنّق، ومت نّق َلوّج : نّق: يقولون :ّقٔن
: دعَنقَّ الضف: الصبح ولو ّمسوك نّقاق، من العربية

صات، وكذا الدجاجة واحلجلة والرمخة والعقرب 
  ...والظليم واهلّر و

  .ناح، تنّهد: ۤإنق: ويف السريانية
كأنه (نّق عليه جرحو ]: من كالمهم [ 

كأا (نّقت عليه معدتو ). يرسل صوت األمل املزعج
نّقت عليه ...). هللابّدي كمان، ۤدى يا: ترسل صوت

  .نفسو
  .و تقول ألبوه جيوزوعم بنّق على أّم: يقولون

البّق : تالتة من بالوي احلق]: من أمثاهلم [ 
  .والدّق والنّق

ا، يقول گن: من مفردات البدو يلفظوا :أقٔن
ا، من النقا گمردود عليك الن: طالب الثأر خلصمه

سأقتلك وأدفنك يف الرمل، وإذا كان : أي) العربية(
  .عليك أمّر مّنو: خصمه قويًا يقول

  .نّظفه واختاره: َنّقاه َتْنِقَيًة: ربيةع :ىقّٔٔن
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  .فالن ْمنّقى عالصينّية]: من كمام [ 
أطلقت . )*(راجعها: النقابة: من العربية :اۤبةٔقٔن

أطلقت اليوم على املنظمة اليت جتمع مشل كل هيئة يف 
  .البالد من عمال وحرف حرة ومتثلهم لدى احلكومة

َنَقب مصدر ): العربية(أخذوها من الِنقابة 
  .صار رئيسًا عليهم: على القوم ِنقابة

  ...منها نقابة األطباء واحملامني واملهندسني و
  .٢٤٣ ص: انظر جملة العمران عدد حلب

  .انظرها .َفّعال من نقد: عربية :ادقّٔٔن

  :يليما انظر .الطبلة :نّقارة

  .النّقار: والضارب عليها
  .الطبل: نّقارة: ويف الفارسية

أطلقوها على الطبالت الصغار  :ارّياتقّٔٔن
املسدودة شكلها نصف الكرة، بنوها من نقر، 

  .نّقارّية: والواحدة
حمل : استمدا التركية والفارسية، ونّقارخانه

  .آالت الطرب
: الِكّنارات: النّقارّيات يف العربية: وقيل

  .العيدان اليت يضرب ا، والدفوف والطبول
ثّبت على شريط  الطّيارة، أطلقوها :ارّياتقّٔٔن

فيه قطع من الورق ميد على سطح طّيارة القصب 
  .لألوالد فتتذبذب لدى طرياا

: ، من األرامية)†(قرية يف جبل مسعان :ارينقّٔٔن
 س: املغائر، كما يرى األب أرملة يف املشرق: ُنوقرين

  .١٩٤ ص ٣٨

  .من حرفته النقش: عربية :اشقّٔٔن
  أطلقوها على الشعب يوصل بني  :اۤفةقّٔالٔن
  
  
  

                                                
  .ـ هكذا يف األصل *
 .حرستا والزمر يف النقارين الطبل يف: ـ من كمام †

تيك، ويف وسطه حاضن رأسيه خبيط مرن من الالس
نقف ا الطري وغريه ليصطاد، بنوها يزّود حبصوة ي

  .ضربه أيسر الضرب): العربية(على فّعالة من نقفه 
  .انظرها .يغة املبالغة من نّقص :اققّٔالٔن

أطلقوها على الزنبيل ينقل فيه املواد  :اۤلةقّٔٔن
  .األولية للبناء، أو تنقل فيه خضار البستان

  .نّقاالت: واجلمع
  .املاليكة النّقالة: يقولون

 - النقاِنق: ل الشيخ أمحد رضاقا :اۤنقٔقٔن
ِمَعى الشاة :  -ويلفظها كثري من العامة مقانق 

  .حمشّوة ومقلّوة أو جمّففة
مقّددات من حلم : النقاِنق: ))الرائد((ويف 

  .رتير أو غريهاخل
چو يف حلب يسمى يف والصاصي: نقول

  .نقانق: الشام
وال أدري هل هذا مما مسع : ))الشفا((وقال يف 

من كالم العرب أم هو مما نقله األطباء وعّربوه على 
  .عادم

قلت هو معّرب َلكاَنه، وهو : وقال أّدي شري
  .العصيب

: وعّده األب رفائيل خنلة من اليونانية
NIKONLOUKA :ِمعى حمشّو بلحم مفروم ومتّبل.  

  .LUCANICA: ويف الالتينية
جملة امع  الوشيق يف: واقترح أن تسمى

  .١١ س: العلمي العربية

  .حلم يقّدد وحيمل يف األسفار: والوشيق
  .القديد: َنْقنيق: وامسه بالعربية

النقاهة، ]: مهم من عثرات أقال[  :اَهةٔقٔن
الصحة من مرض وفيها ضعف، أما : الَنَقه: عربيها

  .النقاهة ففهم احلديث
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مصدر نَقه، : الَنقاهة: قال ))الرائد((على أن 
  .حالة املريض بعد شفائه قبل استرجاعه قّوته كاملة

: مصدر َنِقي َينقى: الَنقاوة: عربية :اۤوةٔقٔن
  .َنُظف وخُلص

: خرقه، اخلفَّ: نقب احلائَط: عربية :بٔقٔن
: جعله ُنقبة، َنِقب اخلفُّ امللبوُس: رقعه، الثوَب

  .ختّرق
  .ْقبالٕن: الَنْقب، وهم يقولون: ومصدره
  .انتقب: بنوا منه

  .منقب وانتقب: انظر

  .بْنٔق: ويف السريانية
  .نقب، خرق: ويف العربية

مل : أي(نقبك على حجر ]: من كنايام [ 
شيئًا، وأصله يف من حيفر للعثور على جمرى تستفد 

بالفار : يريد(ْدل استعنت عليك باللي نقبوا الٕع). ماء
  ).واجلرادين

: يريدون(فلسۤفة نۤاقۤبة ]: من كمام [ 
  .)*()قوية تنقب وخترق وتنفذ

  .)†(عاجلها :ْقبالٕن
  .طلع نقبا على َجّلة]: من كمام [ 
فحص عنه : يءَنّقب عن الش: عربية :بقّٔٔن

  .فحصًا بليغًا
نّقب عليه، : يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 

  .نّقب عنه: خطأ، صواا
بعثات : ويف تعابري احملدثني]: من كالمهم [ 

عم بنّقب . التنقيب عن البترول أو املعادن أو اآلثار
  .عن أخبارو
  
  
  

                                                
  .ـ لعل ناقبة هنا مبعىن منقوبة *
  .ـ هكذا يف األصل †

ّقف جنب الَفْرش وبعد و: يقولون :رْقٔبٔن
َهْي قضاماية، َهْي : وصار يَنقۤبرسالمات مّد دّياتو 

بزراية، َهْي فستقاية، واحلكي الكوّيس مشتغل، مل 
جند هلا أصًال، ولعلها حنت من نّقى وقربه يف جوفه، 

  .ريتو يْنقرب
  .تنقرب: وبنوا مطاوعه على

: عربية يستعملها الثاقفون، َنّقح اِجلذع :حقّٔٔن
قشره وخّلص : شّذبه ونّقاه وأزال ُعَقَده، الشيء

  .أصلحه وهّذبه: جّيده من رديئه، الكالَم
  .أطلقوه على املهر املعّجل من نقد: ْقدٔن

إن ردت ما تعطي بنتك غّلي ]: من أمثاهلم [ 
  .نقدا

 العملة يتداوهلا الناس يف: نقود: واجلمع :ْقدٔن
  .البيع والشراء، ما تضربه الدولة للتعامل

النقد يف البيع والشراء، ]: من كالمهم [ 
  .النقود، نقديتو كبرية

النقود يف اجلاهلية وصدر : ٤٠١ ص ٦٤س: املقتطف: انظر
  .اإلسالم

أول من اخترع النقود اإلغريق يف القرن 
يف آسيا الصغرى، واملرجح أن الصينيني . م.السابع ق

  .النقود يف مثل هذا الزمنعرفوا 
: َنَقد ينُقد َنقدًا الدراهَم وغريها: عربية :دٔقٔن

: مّيزها ونظرها ليعرف جّيدها من رديئها، الكالَم
  .أظهر مابه من العيوب أو احملاسن، ويعتنون بالعيوب

  .نقدو، نقد كالمو، مقالتو]: من كالمهم [ 
  .النقد األديب: يقولون

  .نقد مّر: واستمدوا من الغرب قوهلم
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أعطاه إّياه : َنَقده وَنَقد له الثمَن: عربية :دٔقٔن
  .معّجًال

باعو . نقدو حّق البضاعة]: من كالمهم [ 
  .نقدًا، وبالنقد

: ٥٢٧ ص ٥٩ وس ٢٢٨ و ٢١٤ ص ٤ س: انظر املقتطف
  .النقود

  .٤٣٨ ص ٤٠ س: وانظر اهلالل

شوقو شوفو عم ْبنقّۤد، بنوا : يقولون :دقّٔٔن
  .على فّعل من نقد، يريدون املبالغة يف تقّصي العيوب

ضربه، نقر العوَد أو : َنَقره نْقرًا: عربية :رٔقٔن
ثقبه : عابه، الشيَء: ضربه ليصّوت، فالنًا: الُدّف

ثقبها، نقر يف : باِملنقار، الطائُر البيضَة عن الفرخ
لقطه، احلجَر أو : بَّكتب، الطائُر احل: احلجر

  .أصابه: اخلشَب، حفره، نقر السهُم اهلدَف
  .انتقر: بنوا منها

  .حفر: رْنٓق: ويف السريانية
  .خرق، طعن: َنَقر: ويف العربية

واقف عالدقرة والنقرة، نقر ]: من كالمهم [ 
  .عالدّف متا حيسدوه

  .ْقرو على حجرراح ٕن]: من استعارام [ 
  .عندو شي ينقرو الطريما ]: من كنايام [ 
منني ما : متل طاسة اجلّن]: من تشبيهام [ 
  .نقرتا بترّن
نام مع : قالوا ألبو احلصني]: من كمام [ 

  .خباف ينقروين: اجليج، قال لن
حبث : َنّقر الشيء وعن الشيء: عربية :رقّٔٔن

عابه وذكر ما : عنه، يستعملها الثاقفون، على فالن
  .مبالغة يف نقره: يسوءه، الطائُر احلبَّ

  
  
  
  
  

ذايت أنتو املعيوبني شغلتكن ]: من كالمهم [ 
  .ْتنّقروا عالناس

لّسا مانّقر الكوسا، هه بعد كم : ويقولون
أتى : يريدون بنّقريوم بنّقر وبعدو بنّقر الباجنان، 

جديدًا على الكناية، ألن اآليت يشعر مبجيئه فينّقر 
  .الباب وحنوه

نّقر الشغل، وبّلش البّطيخ ينّقر، : ويقولون
ائر بعد يقبل إىل السوق، جماز من نقر الط: يريدون

  .و مولود جديده: أن كان ُيَزّق، يريدون
اللي بيتو من قزاز ما بنّقر ]: من كمام [ 

نّقر نّقر على دّفك، العروس راحت من . انعاجلري
  .كّفك

آلة موسيقية استعيض عن أوتارها  :َزانْقٔرٔن
بقضبان معدنية يبتدئ الصادح بالقصرية وينتهي 
الرخيم بالطويلة، يطرق عليها مبطرقتني خشبيتني، من 

  .الصوت: نقر العربية وزان الفارسية: الفارسية
اء يأخذ يف د: الِنْقرس: من العربية :سْقٔرٔن

الرجل، فيحدث يف مفاصل قدمها الورم ويف إامها 
  .أكثر، عن اليونانية

  .٣١٦ ص ١٨ س: انظر جملة امع العلمي العريب

أكل وشبع : رش، يقولونگأو ن :شْقٔرٔن
رش، والنقرشة عندهم أكل املمّلحات گونقرش أو ن

التسايل، ويف مصر : النقل، ويف األردن يسموا: أي
  .الياميش :يسموا
: ضربو على نقرتو، من العربية: يقولون :ةْقٔرٕن

  .احلفرة يف قفا الرقبة: الُنقرة
  .عذبين: دحبين من نقريت]: من كالمهم [ 
أطلقوها على اخلفيف الرشيق أخذًا  :ْقريزٔن

  .من مبارزم باخليزرانة كأنه غلب خصمه
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  .وثب ُصُعدًا: َنَقَز الظُيب: عربية :زٔقٔن
: نقز عليه جرحو، من العربية: يقولون :زٔقٔن

  .)*(انكسر وائتكل: َنِقد الضرُس أو القرُن
  .آمل، خنز، وخز: نقز: ويف السريانية

  .رّقصته: َنّقزت الصيبَّ أمُّه: عربية :زقّٔٔن
الطُّّرة، : مسوا أحد وجهي النقد التركي :ْقشٔن

: النقش، وعليها كانت لعبة: يقابلها، ومسوا ما انظرها
  .ة إال نقشطّر

لّونه بلونني أو : َنَقَش الشيَء: عربية :شٔقٔن
  .أكثر وزّينه

عجني يرّق ومتّد عليه فتائل : والنقش عندهم
احلّناء على تزاويق، مث يلصق على األكف واملعاصم 
وأقدام العرائس بعد طليها بالزيت، مث تربط ارًا 

  .وليلة، وهلذه النقوش أمساء
  .ْنقوش: وبنوا منها

نقش : ١٨٨ ص: ))تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا((: انظر
  .احلياكة

عند نقش كفوفن ماحدا ]:من كنايام [ 
  .بشوفن، وعند بالوّين قوموا يا أهالّين

  ]:من أغانيهم [ 
  واحلّنة نقشت كفويف    يايامو شويف وشويف

  :يهزج األوالد]: من أهازجيهم [ 
  ينرا عاحلّج وخّال    ّالينـّل اهلـهّل اهل
  ولّبسين قّبيعتو    وـي بضيعتـخّالن

  تفضلي تعّشي: وقال يل       وطبخ يل عّجور حمشي
  ّمشر زندو وطعماين   برتع نقشي: قلت لو

  : ويقولون يف لعبة اآلس]: من كالمهم [ 
  
  
  

                                                
داء يأخذ الغنم فتثغو الشاة منه ثغوة واحدة وترتو : ـ ولعلها من النقاز *

  .وتنقز فتموت

ظل يسحب فوق ورقته إىل أن : يريدون(نقۤشت 
  ).صار عنده عشرون أو ثالثون

َنَقش : نقش الشوكة، عربية: يقولون :شٔقٔن
  .نتفه: استخرجها، ونقش الشعَر باِملنقاش: الشوكَة
هالصيب نقش، يريدون أنه : يقولون :ۤقشٕن

  .مجيل، بنوها من نقش املتقدمة ذا املعىن
لّونه بلونني أو : َنّقش الشيء: عربية :شقّٔٔن

  .زّينه: أكثر، وهم استعملوها مبعىن
ورجالها، أما سواها  وتنّقش يدا العروس

  .فتنقش يده إن كان صغريًا وحتّنى إن كان كبريًا
طريقة، نسبة إىل : النقشبندّية :ْقْشَبْندئن

  .النّقاش: نقشبند مبعىن
  .٤٢٧ ص: انظر التذكرة التيمورية

ك نقصني ۤلع حّط لچاي ٕدال: يقولون :ْقصٕن
كمان، يريدون بالنقص القطعة الصغرية، تعبري تركي 

: عن العربية َنَقَض البناء -تلفظ نقظ  -الَنْقض من 
هدمه، ذلك ألن هذه القطع الصغرية، من السّكر هي 

نقص من الكلس أو من : كسارة األبلوج، ومثله
  .يش أو من حنوهالگاجلنب أو امللح أو اللبنة أو الشن

تربك نقص ]: من دعائهم على فالن [ 
 لتكن كقطعة السّكر يف قدح الشاي: يريدون(

  ).تذوب يف مكانك
ذهب : من العربية َنَقَص ينُقص الشيُء :ۤقصٕن

  .النقص: منه شيء، واملصدر
  .النقصاۤنة: النقصان، واملؤنث: وبنوا منه

نقصان ونقيصه : واستمدت التركية
  .ونقصانلق
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واستمدوا من الغربيني إشارة الناقص يف 
  .- :الطرح

ويف لعب الطاولة إذا كانت رغبته مثًال بنج 
  .نقصت فرمة: ودو وأتاه بنج ويك يقولون

من : وإذا أزيل شيء غري مرغوب قالوا
  .)*(ناقص

  .شافو بعني النقص]: من استعارام [ 
من طلب الزود وقع يف ]: من حكمهم [ 

  .الزمان كامليزان يرتفع عند الناقص. النقص
بزينوا : متل ميخاجنّية محا]: من تشبيهام [ 

  .اب والبْفضل بشربوهناقص وبغْلطوا يف احلس
تنقص بابوجتك ]: من دعائهم على فالن [ 

  ).متوت(: مالعتبة 
وهو من (الزايد أخو الناقص ]: من أمثاهلم [ 

  .الزايد أخو البارد). أمثال جند أيضًا على لفظ يدانيه
. الدست ما ناقصو باجنانة]: من كمام [ 

  .كمل جهاز القط وما بقى ناقصو إال مشعدان
احلليب إذا قّصيت عصبو ما : ]وريام من ت[ 

  ).حتتمل النقص والقّص(بنقص 
لغة يف : َنّقَص الشيَء وأنقصه: عربية :صقّٔٔن

  .َنَقَصه
نّقص يف واجبو، نّقص يف ]: من كالمهم [ 

  .حّقو
  .اهللا ال ينقصك]: من دعائهم لفالن [ 

: هدمه، العظَم: َنَقض البناء: عربية :نقض
أفسده بعد : حّله، العهَد أو األمَر: كسره، احلبَل

  .إحكامه
نقض اجلرح ونّقض، خطأ، : ويقولون

  .انظرها .نقز: صوابه

  

                                                
  .ـ أو بالناقص *

... نقض التفاح واحملشي و]: من كالمهم [ 
لعلها من نقده حمرفة، نقض السّحارة : انتقاه، أقول

لطّيب وأخدو وبّدك كّال حىت نّقى لو الطّيب ا
نقض عهدو، نقض احلكم، نقض . واستّنى على بّدك

شرفو، نقض كالمو، نقض وعدو، ال تنقض لو 
  .جروحاتو، أو ال تنقّۤض عليه

ـرية * .فالن نقض أضو]: من كمام [ 
  .برغود بتنقض أضوه

فالن متل احملشي النۤاقض ]: من تشبيهام [ 
  .واقف على غلوة

. أعجمه نقطًا: َط احلرَفَنَق: عربية: طٔقٔن
  .َنقطة: والواحدة

ط غضب، ّچو عم بنٓقو]: من استعارام [ 
  .عم بنقط نضافة

النقط يف : ١٨١ ص ١٢ س: انظر جملة امع العلمي العريب
  .اخلط

املعّزمني للعريس  نّقطوا: يقولون :طقّٔٔن
  .انظرها .والعروس شي كتري، بنوا من النقوط

  .للطّبال يف التعليلةنّقطوا : ومثلها
  .اْملنقّۤط: وّمسوا من يتفّقد القارئني

اسم املرة من : الُنقطة: من العربية :ةْقٔطٕن
  .النقط

واستمدوها من األوروبيني إشارة انتهاء 
  .))؛((اجلملة، وأقل منها الفاصلة بنقطة 

: بعد القول )):((كما استمدوا النقطتني 
  على بالو؟ أش: نيگالزن: انتبه، والتماثل: قلت
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للداللة  ))...((كما استمدوا النقاط الثالث 
  .على أن حملها شيء حمذوف

وضع النقاط : واستمدوا من الغرب قوهلم
بّين األمر وأوضحه وأزال : يريدون(على احلروف 

  ).لبسه
رّكز البحث على : واستمدوا أيضًا قوهلم

  .نقاط معينة
: نقطه، ونقطه المق: واستمدت التركية

  .ط، ونقطه سز، ونقطه يلالتنقي
واستمدوا من األتراك أن جيعلوا نقطة النون 

 ،: والشني والضاد األخريات قلبة هكذا
 ،.  

كما استمدوا منهم أن جيعلوا نقطيت القاف 
  .: األخرية قلبة أيضًا

واستمدوا منهم ثالثة رسم النقاط الثالث يف 
ژاي شبه شكل الثمانية چيم والالثاء والشني وال

  .، وكل هذا حسن : هكذا
القليل : يريدون(عطيين نقطة دبس : ويقولون

  ).منه
اختلفنا يف نقطة، نقطة حساسة، : ويقولون

  .نقطة انطالق، نقطة هندسية
النقطة الدامية بتعّلم يف ]: من أمثاهلم [ 

نقطة دّم . احلجر، بسعد َبَلع بترتل النقطة ما بتنبلع
  .نطار ْمحّبةأحسن من ق
. أنا ماجبي نقطة ببحرك]: من استعارام [ 

  .نقطة مبصحف -ماشا اهللا  -ابنك 
نقطة ْترّشك ]: من دعائهم على فالن [ 

  ).يدعو عليه أن يصاب مبرض الصرع: قيل(
  .عقلو نقطة وحلستو القّطة]: من كمام [ 
نقطة ]: من دعائهم على فالن [  :ةْقٔطٕن

  ).ر اجلدريبثو: يريدون(ترّشو 
  بّدا توّقف السيارة،: يقولون :ةْقٔطٕن

  

خمفر الشرطة : هون يف نقطة، اصطالح تركي مبعىن
  .أو الدرك أو املكوس أو اجليش

وصلت يف الكتاب لفالن ]: من كالمهم [ 
  .نقطة

نقطة التماّس : ومن اصطالح املهندسني
  .ونقطة االلتقاء ونقطة التقاطع

  .مسوا ا منطلق الباصات :نقطة االنطالق
ميأله  )*(ماء سّكري مصبوغ :نقطة ْبعجۤوة

األوالد يف قنينة ويبيعون كل نقطة منه بنواة املشمش 
  .نقطة بعجوة، هون أبو الصيت هون: منادين

  .مركزها، يستعملها الثاقفون :ةنقطة الدائٔر
اصطالح تركي للسيالن  :نقطة عسكريّۤة

  .املزمن من األمراض الُزهرّية
مكان : اصطالح هندسي :نقطة هندسيّۤة

  .تقاطع خطني
أقّره : املاء َنَقع الدواء وغريه يف: عربية :عٔقٔن

  .فيه، أنزله فيه
  .انظرها .انتقع: بنوا منها

  .ْنقع: ويف السريانية
نقع اخلبز اليابس أو الكعك ]: من كالمهم [ 

نقعنا التمر هندي . شربنا منقوع الزبيبباملي، 
  .والقمر الدين والسّماق والبيلون وغريها

نقعو بّرا ساعتني وما مسح ]: من جمازام [ 
  ).جعله خارجًا حتت املطر: لعل أصلها(لو يدخل 
يقولون يف الوثيقة اليت مل ]: من كمام [ 
  .انقعا واشراب ميتا: تعد نافعة

تروح نقع متل ]: من دعائهم على فالن [ 
  .الربغل

   

                                                
  .ـ وقد يكون من عصري الكرز *
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ضربه أيسر الضرب، : َنَقفه: عربية :فٔقٔن
: نقبها وخرج منها، نقفه بظفره: الفرُخ البيضة

  .ضربه
ل گل، عليه نقفة گنقف ال]: من كالمهم [ 

  .ماحدا بقّلدا، نقفو على أدنو
ويستعملوا أيضًا مبعىن انطباق الفرج 

  .فانٔقالٔن: وانفتاحه للشهوة، وجيعلون مصدرها
يسمون به كل من ُيتهكم على  :ْفتأقالشيخ ٔن

  .سوء سلوكه
ۤلع من هاحلوش نقفة بنت ٕط: يقولون :ْقۤفةٔن

صّفاه، : َنَقف الشراب: أهللا رّبا، جماز من العربية
  .حبث عنه: مزجه، عن الشيء

أطلقوها على سّدادة جمرى املاء البارد  :ْقۤفةٔن
  .أساله: ف الدنََّنَق: يف خزانة احلّمام، من العربية

ما يتنّقل به على : الَنقل: من العربية :ْقلٕن
: من فستق وتّفاح وحنومها، وقد يضم: الشراب
  .الُنقل

ُنقول وُنقوالت، وهم يقولون ْنقول : واجلمع
  .وْنقوالت

  .الفواكه اجلاّفة: ُنقل: ويف الفارسية
ۤمل النقل بالزعرور، أو ٕك]: من كمام [ 

  .ْتكّمل
  :ضات الزيينومن معرا

  أضحى مدامي مع نقلي السمن بالبيض املقلي
حّوله من موضع : َنَقل الشيء: عربية :لٔقٔن

: رواه عنه، الكتاَب: إىل موضع، الكالم عن قائله
  .ترمجه ا: الكتاَب إىل لغة أخرى: نسخه

  
  
  
  
  
  

  .انتقل: ومطاوعه
  .ْنقل: ويف السريانية

أموال منقولة، أو غري ]: من كالمهم [ 
  .منقولة، عربية نقل

: خبصوص وسائط النقل يف حلب، انظر كتاب حمافظة حلب
  .١٧٢ ص ٢٣ و ٢١ و ٢٠ عدد ٢ س: وجملة العمران ١٨٢ ص

  .ناقل الكفر ما هو كافر]: من أمثاهلم [ 
كّثر نقله، فالن : َنّقل الشيَء: عربية :لقّٔٔن

  .أطعمه الَنقل: ضيفه
ساعده على نسخ : وهم يستعملوا مبعىن

ة مالۤينّقلو عبارة الكتاب، نّقلو إمالي أو ٕإ: الكتاب
  .وهوّۤه كتبا
َهديك النقلة ساحمناك، هّلق : يقولون :ْقۤلةٔن

أصلها من . تلك املّرة: منو بّدو يساحمك، يريدون
تعبري رجال القوافل، مث سرت منهم إىل غريهم ذا 

  .)*(ب بلدة كانت تعّد حمّط القوافلىن، وحلاملع
عندما يقومون بنقلة إىل ]: اعتقادهم من [ 

دار أخرى ينقلون املصحف واخلمرية أوًال، وقد 
  .ينقلون معهما َشْقف زهر

اصطالح تركي مستمد لفظه من  :نْقلّيات
العربية، استعملوه يف حتويل مكان العسكر أو حتويل 

  .)†(مكان وظيفة املوظف
: عم بنقم عليه، من العربية: واملضارع :مٔقٔن

عاقبه، األمَر على : َينِقم وَنِقم َينَقم َنْقمًا من فالن َنَقم
أنكره عليه وعابه وكرهه أشد : فالن أو من فالن
  .انتقم: انظر .الكراهة لسوء فعله

   

                                                
صار زرتك : ل هذه النقلة ذا االستعمال كلمة الطريق، يقولونومث ـ *

  .طريقني وأنته مازرتين
  .ـ أو يف وسائط النقل †



٣١٨ 
 

نقم عليه، فالن نقمة أهللا ]: من كالمهم [ 
  .بعت لك هو

  .شهر عليه سيف النقمة]: من جمازام [ 
نق أكالتو على ِهينتو عم ْبنْق: يقولون :قْقٔنٔن

: ))التاج((يتمّهل يف األكل، ويف : ومهلو، يريدون
  .األكل قليًال، موّلدة: النقنقة

نأنأ عن : وأظنها موّلدة حمرفة عن العربية
  .أحسن غذاءه: استرخى، نأنأ الصيبَّ: األمر

: من أمساء النصارى، حتريف اإلفرنسية: ّقٓوٕن
NICOLAS عن اليونانية :NIKOLAOUSS. نيقوال: انظر.  

): العربية(بنوا على َفْعَول من نقره  :رْقٔؤن
  .أكل: ضربه مبنقاره، وهم استعملوها جمازًا مبعىن

  .رْقٔوْتٔن: ومطاوعها عندهم
بنوا على َفْعَول من َنَقش الشيَء  :شْقٔؤن

  .زّينه): العربية(
أطلقوها على ماكان يدفعه املدعوون  :ْنُقوط

يف العرس أو يف وليمة الوالدة هبة للعروسني، ويف 
  .جاد ومسح: َنَقط ونّقط به الزمان: العربية

قطع نقدية ترمى أو : النقوط: وقال دوزي
  .تعطى إىل املطربني

أهدى إليهما : نّقط العروسني ))الرائد((ويف 
  .ما يهدى يف األعراس: الُنقوط. هدية عند الزواج

وورد ذكر النقوط يف وثيقة لعلوان يف أواخر 
  .القرن التاسع اهلجري

  .٣٣٣ ص ٣٢ س: انظر جملة امع العلمي العريب

 ويف رسالة كهنة الروم الكاثوليك حبلب سنة
  .النقوط للنوباتّية بّطال: ١٨٢٥

  .))نوبة((انظر الرسالة كاملة يف 

شابوش شاباش يا بيت : وصيغة النقوط مثًال
  .َبَرم بوزو ْتَلت جميدّيات، كّتر اهللا خريكن

  
  

) العربية(بنوا على َفّعولة من النقطة  :قُّوطةٔن
  .للتصغري

مسوا به املشمش امليّبس ألنه لدى  :ْنُقوع
  .األكل ينقع يف املاء

  .املشمش اّفف: الَنقوع ))الرائد((ويف 
القمردين  :مسوا ا األكلة التالية :ْنُقوعيّۤة

وقد يعمالن . والكشمش ينقعان يف املاء مث يطبخان
  .)*(منها الكّبة بنقوعّية

َنِقي َينَقى نقاوة ونقاًء : من العربية :قيٕن
  .نظف وحسن وخلص، فهو َنقّي...: و

  .الَنقّي، الربيء: َنقي: ويف العربية
  .َنقي ونقيٓا: يف السريانيةو

شاهد القوم : النقيب: عربية :َنقيب
. وضمينهم وعريفهم وسّيدهم ورئيسهم األكرب

  .ُنقباء: واجلمع
واليوم يطلقون نقيب احملامني وحنوهم ملن 

  .انتخبه زمالؤه ملقام الرئاسة
رتبة : والنقيب يف املصطلح العسكري

  .واستمدا التركية. الكابنت
يوسف بن حسني نقيب األشراف  :الَنقيب

  .ه١١٥٣ يف حلب ومفتيها، مات س
اصطالح تركي، أطلقوه  :َنقيب األشراف

على السّيد من آل بيت الرسول مهمته التويل على 
  .األشراف، ومهمته التنقيب عن أحوال املسلمني

وآخر من توّلى هذا املنصب عبد الرزاق 
رنسيني الصيادي أخو أيب اهلدى، توّالها يف عهد الف

  .وكان عينًا هلم، ومبوته ألغيت هذه الوظيفة
 وكان هذا املنصب يف صدر اإلسالم مهمته

يضبط أنسام : الوصاية العامة على أهل البيت
ويدّون مواليدهم ووفيام، ويزجر من حييد عن 

  .طريق اإلسالم، ويدافع عنهم

                                                
  ....وقد يعمل منهما: ـ لعل الصواب *
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وكان مقامه بعد اخلالفة، فيقّدم على الصدر 
  .اإلسالماألعظم وعلى شيخ 

. العيب، اخلصلة الدنيئة: عربية :ةَنِقئص
  .نقائص، وهم يقولون نقايص ونقيصات: واجلمع

املخالف، عكس : النقيض: عربية :َنِقيض
  .الشيء

 َنَكى العدوَّ ينكيه ِنكايًة ويف: عربية :َنَكى
  .أغاظه: قهره، وهم يستعملوا مبعىن: العدوِّ

  .فيهساوى هۤيك ِنكاۤية ]: من كالمهم [ 
شّخ بلبۤاسو نكاۤية ]: من كمام [ 

  .بالطهارة
بنوا على َفّعال ملن ينكر الشيء ويزعم  :ارَنكّٔ

  .أن األمر جيهله وال يعرف حقيقة حدوثه
  .أّكال نّكار]: من كمام [ 

بنوا من نكش األرض نّكاشة  :َنّكاۤشة
  .األسنان ونّكاشة البّبور

حّكاشة فالن أو فالنة ]: من تشبيهام [ 
  ).َحَسۤكة: يريدون أنه حنيف، ومثلها(اسنۤان 

  .نكى: انظر :ْنكۤاۤية
: أصابه بنكبة أي: نكبه الدهُر: عربية :َنَكب

  .مبصيبة
  .انتكب: هابنوا من

نكبو بلريتني عند عبكرا يا ]: من كالمهم [ 
  .فّتاح يا رّزاق، نكبوه نكبة الياهو

  .املصيبة: الَنْكَبة: من العربية :ْكۤبةٕن
  .كباتٕن: َنَكَبات، وهم يقولون: واجلمع

  .املنكوب: َنكبتَزده: واستمدت التركية
  
  
  
  
  

فالن أو فالنة نكبة، وقد ]: من كالمهم [ 
  ).ال حيسن عمًال: يريدون(ۤتم من بيت ٕع: يزيدون

: نثرها، العظَم: َنَكت كنانته: عربية :َنَكت
: أخرج ّخمة، وهم يستعملوا جمازًا يف نكت املال

نبش ما فيه وأثاره، نكت : أظهره، نكت البيت
غّير نظرة : ّچو فيهنكت و ظهرها،أ: املسألة اْملخّباية

  .الرضا الطبيعية إىل نقيضها
  .انتكت: انظر

ۤكت، نكت اغراض ّچو ٕنو]: من كالمهم [ 
  .الصندوق، نكت الغليون

  .ينكتو عضمو]: من دعائهم على فالن [ 
أصفر  ال تشوف باب]: من كمام [ 

  .برت الٕدوْحالقو صْفر ياما بكون جّواتو شي بنٓك
  .جاء بالُنَكت: َنّكت يف قوله: عربية :َنّكت

اجلملة اللطيفة : الُنْكَتة: من العربية :كۤتةٕن
تؤّثر يف النفس انبساطًا، املسألة الدقيقة أخرجت 

  .بنعومة نظر وإمعان فكر
َكت ٕن: ُنَكت وِنكات، وهم يقولون: واجلمع

  .تاتْكوٕن
  .واستمدا التركية والفارسية واألوردية

و، گُنكته َپرداز، وُنكته : واستمدت التركية
الَفِطن، : وُنكته دان، وُنكته شناس، كلها مبعىن

  .الظريف
يسمون من جييد النكتة ]: من كالمهم [ 

  .نَكيت وصاحب نكتة وابن نكتة واْملَنكّۤت
  .٩٠٠ص ١٧ س: انظر جملة الرسالة

نقضه : َنَكث العهد أو البيع: عربية :َنَكث
  .ونبذه

: َنَكح ِنكاحًا وَنْكحًا، املرأَة: عربية :َنَكح
: تزوجها، والعوام منهم يفهم أن معىن نكح املرأة

  .أتاها وجامعها
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  .التزويج: كاحِن: واستمدت التركية
  .يا أخو املنكوحة]: من سبام [ 

: مصدر َنِكد العيُش: الَنَكد: عربية :َنَكد
واجلمع . َعِسٌر قليل اخلري: اشتّد وَعُسر، ورجل َنَكد

  .أنكاد ومناكيد
  .فالن منكود]: من كالمهم [ 

: جعله َنَكدًا، فالنًا: َنّكَد عيَشه: عربية :َنّكد
  .كّدر عيَشه
َنِكر األمَر َينَكُره َنْكرًا أو : من العربية :رَنٔك
  .مل يعرفه: جهله، الرجَل: ورًا وَنكريًاُنْكرًا وُنك

  .ربنٓك: ومضارعه عندهم
  .رفض: َنَكر: ويف السريانية

نكر املعروف، نكر احلنّۤة ]: من كالمهم [ 
  .وأَترا

  .صويف ال بنكر وال بويف]: من كمام [ 
  .غّيره إىل جمهول: َنّكره: عربية :رَنكّٔ
 ال: قوهلم]: من عثرات أقالمهم [  :ْكرانٕن

ُنكران أن األمر كذا، ومل يرد النكران يف مصادر هذا 
  .احلرف

  .نكران اجلميل]: من كالمهم [ 
: الَنِكَرة: َزَلمة َنِكرة، عربية: يقولون :ةَنِكٔر
  .نقيض املعرفة

األمر الغريب : َنِكره: واستمدت التركية
  .املتكلم بالغرائب: وگوَنِكره 

لسعته، : َنَكزت احلّية ُفالنًا: عربية :َنكَز
  زه بشيء رغ: ضربه ودفعه ونكصه، الشيَء: ًافالن

  
  
  
  
  
  
  

  .ضرا يستحثها: ف، الداّبَة بعقبهحمدَّد الَطَر
  .مهز: َنجز مبعىن: ويف السريانية

قلبه على رأسه : َنَكسه َنْكسًا: عربية :َنَكس
: وجعل أسفله أعاله ومقدَّمه مؤّخره، َنَكس رأَسه

أعاده، : طأطأه من ذل، الطعاُم وغُريه داَء املريض
  .عاوده املرض: ُنِكس املريُض

  .ى راسو َنْكسلعوقع ]: من كالمهم [ 
  .ْنۤون بقع عراسو َنْكساْملٔو]: من أمثاهلم [ 

  .مبعىن َنَكسه: ّكسهَن: عربية :َنّكس
إذا حدا تأّخر على ميعاد ]: من اعتقادهم[

حتتك : چّكوا فّيا دبابيس وبقروابنكسوا املكنسة وب
عود وفوقك عود، ماجييك صرب وال قعود، إن كنت 

  .دوكگبارك يقوموك، وان كنت ماشي ير
وحكى يل صاحب أن أرتيست أحبته وأا 

كثرية قائلة  حدثته أا ثقبت صورته بالدّبوس مرارًا
  ملاذا ال حتبين؟: يف كل مرة

نكش األرض ونكش سّنو، : يقولون :َنَكش
  .أخرج ما فيها من الطني: َنَكش البئَر: عربية

ال حيكي،  نكشو وأّشرلو: وهم يقولون
) العربية(ريف نكز الدابة وخزه، ولعلها حت: يريدون

  .أو خنسها بشيء مذّبب
  .انتكش: بنوا منها

  .قلب األرض باملعول: ْرَكش :ويف السريانية
  .شْتنّكش وْتنكٔو: وبنوا منها فعل

  .نّكاشة: انظر

  : نكشو براسو وقال لو: يقولون :َنَكش
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احذۤير بإينا إصبعة نكشتك، ونكشو وعمل حالو 
مّسه، مل جند هلا أصًال، ولعلها مما : مالو خرب، يريدون

  :يلي
ضربه، : السوطبلكثه : من العربية - ١ 

  .طعنه، وخزه: وحنوهبعود 
  .لكشو: واحلمويون والشوام يقولون

  .ضربه جبمع كّفه: كزهل: من العربية - ٢ 
  .انظرها .نكزه: من العربية - ٣ 

اإلصبع، بنوا : شتُگأن: من الفارسية - ٤ 
  .منها الفعل
  .العمى ينْكَشك َنْكش]: من سبام [ 
اقعدي بعشّۤك حىت جيي ]: من كمام [ 

  .حدا ينكشك
  ]:من أغانيهم التهكمية [ 

  ي محـاريـَسّلوا ل    َسّلوا يل محاري
  عليقو غــالــي    حشيش مابياكل

  نّزلتو تّلـــــه    هـتو تّلـلعاط
  عنظز رمـــاين     سّلهـنكشتو م

  .)*(راجعها :َنَكع
  .انتكع: بنوا منها

كذا أو من  َنَكل ُنكوًال عن: عربية :َنَكل
  .وَجُبنأحجم عن األمر : نكص، أي: كذا

  .نكل عن اليمني]: من كالمهم [ 
 أصابه بنازلة، صنع به :َنّكل به: عربية :َنّكل

  .صنيعًا حيذِّر غريه وجيعله عربة له
نصب مكيدة، غّش، : ْنَكل: ويف السريانية

  .خدع
ريح الفم، وهم : الَنْكَهة: عربية :َنْكَهة

وا للطعم، مليستعملوا للرائحة مطلقًا، كما يستع
طّوا نكهة السمن ععم بغّشوا السمنة وبي: يقولون

  !.احلديدي، يا لطيف

                                                
  .ـ هكذا يف األصل *

  .َنكهات: واجلمع
عم بياكل اجلبنة نّكوزة : يقولون :َنكُّوۤزة

صغرية أيضًا،  فأخرىقطعة صغرية : نّكوزة، يريدون
): العربية(بنوا على فّعولة للتصغري من َنكزت البئُر 

خ يف العظم، باقي اُمل: قّل ماؤها أو نفد، والِنْكز
  .يف ِضيق: وفالن َمبْنَكَزة من العيش أي

  .انظرها .بنوا على َفعَول من نكش :شَنْكٔو

هادا . عم بنكۤوش اسنۤانو]: من كالمهم [ 
  .زغري؟ هادا شعرتو بتنكوش فيا اسنانك

أنه أحد امللكني اللذين ]: يعتقدون [  :َنكري
  .أنكر ونكري: يسأالن امليت يف قربه

احلفرة : النكتة، أي: الِنْقر: من العربية :رْگٕن
ر ْگالٕن: الصغرية يف ظهر النواة، والبدو يلفظوا

ويطلقوا على اهلاون اخلشيب يدّق به الّنب، ويسمونه 
  .انظرمها .َبك واملهباجالٕد: أيضًا

ۤرزة مۤاۤكنة گۤرز نگشفتو ْمَن: يقولون :زٔرْگَن
ئر العصب رأيته ثا: رزو، يريدونگوما بعرف أش َن

وال أعلم ما أثاره، مل تد إىل أصلها، ولعلها حنت 
  .من نقره فنقز

نقر : من التركية عن الفارسية :رزانْگَن
الفارسية، أطلقوها يف  ))زان((بعدها ): العربية(

  :املوسيقا على إحدى آالت التوقيع التالية
الطبلتان املسّطحتان يضرب عليهما  -ً ١ 

  .بالكفني أو مبطرقتني
آلة ذات صفائح معدنية تبتدئ  -ً ٢ 

  .بالقصرية وتنتهي بالطويلة يقرع عليها مبطرقتني
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مثّلث معدين يوّقع عليه مع املوسيقا  -ً ٣ 
  .النحاسية
  .رشةگن: واملصدر :شٔرْگَن

  .نقرش: انظر

يطلقها البدو على املوقد يف بيت  :ةٔرْگٕن
الشعر حيث اَخلبز والطبخ وعمل القهوة، من الُنقرة 

  .احلفرة يف األرض): العربية(
أحد : مصطلح موسيقي تركي :ريزْگَن

  .مقامات املوسيقا
احلقري، املرّذل سرت : عَگن: من العربية :عَگۤن

  .من اليهود إىل غريهم
حقر، بناها رّذل، : َعّگَن: من العربية :عّگَن

  .اليهود على فّعل وسرت منهم إىل غريهم
  .عّگْتَن: وبنوا مطاوعها على

مات، يستعملها : فگن: من العربية :فگََّن
  .اليهود

: ل عن اإلنكليزيةگِني: من التركية :لْگٕن
NICKEL : ،معدن أبيض صلب قابل للطرق والسحب

تصّفح به املعادن، يوجد يف الطبيعة ممزوجًا مبعادن 
  .أخرى، وقد تطلى املعادن به

ل املعالق وغريها، فهي ّگن: وبنوا منه فعل
  .يل كوّيسگلة تنّگنْم

  .لتّگْتن: كما بنوا للمطاوعة
  .الَنْيَكل: ))الوسيط((ورمسها يف 

  .أو َمْم، اسم الطعام بلغة األطفال :َنْم
ضرب : الَنِمر والَنْمر والِنْمر: من العربية :ْمرٕن

من السباع من طائفة السّنور، أصغر من األسد، 
  .جلده منّقط

  .ْنمورة: وهم يقولون... ُنمورة و: واجلمع
  
  
  
  

  .للنقط: ولعله مسي بالنمر للُنَمر اليت فيه أي
  .ۤنْمرۤا: ، ومثله الفهدۤنْمرٓا: وامسه بالسريانية

  .ۤنۤمر: وبالعربية
  .NOMRIأو  NIMRU: باألثوريةو

: وبلهجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة
  .َنِمر وِنْمر

  .٢٤٣ ص ٩ج: انظر اية األرب للنويري
  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

  .رّقم: الفعل من النمرة التالية مبعىن بنوا :رَنمّٔ
  .ْتنّمر: وبنوا مطاوعه

: فقالوا - انظرها  - بنوا الفعل من َنمرود  :دَنْمٔر
  .منرد ومنردة وْمنمرد وْتنمرد

: نومرو عن الفرنسية: من التركية :ةْمٔرٕن
NUMÉRO :مرٕن: واجلمع. الرقم والعدد.  

وعرا امع العلمي العريب وجممع مصر 
  .الُنْمَرة: األول بلفظ

ه البشع واستعملوا النمرة للتهكم يف الوج
بتقّلب ف هالنمرة اللي أّشي هالنمرة؟ شو: فقالوا
  .املعدة

لليت تعرض خمتلف  واستعملوا الصالة بالنوۤمرٓو
  .التمثيليات والغناء

تفرطست : قال بدوي]: من حكايام [ 
: شفت منرتا؟ قال لن: سّيارة عند أم رجۤيم، قالوا لو

  .٧٧٥١٠: سيقانني لفوق وكعكة وعصا وتفو
  .قطع منرة عند احلكيم]: من كالمهم [ 
تعفسو سّيارة ]:  من دعائهم على فالن[ 
  .ماال منرة
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ورد ذكره يف كتب العرب بلفظ  :َنْمرود
ملك جبار من ملوك : ِنمرود بن كوش بن حام

الكلدانيني، زعموا أنه حاول أن يغزو السماء فسّلط 
عليه اهللا بعوضة دخلت أنفه، وكان ال يستريح إال 
إذا ضربوا رأسه بالنعال، كما زعموا أنه هو الذي 

  .إبراهيم، مث أطلقت على كل جّبار عاتأمر بإحراق 
قصة هالك : البن إياس ))بدائع الزهور((انظر أساطريه يف 

  .النمرود بن كنعان
  .٩٦ص ١٣ج : وانظر اية األرب للنويري

  .ۤنمرود: ويف السريانية
  .التمّرد، العناد: َنمرودلق: واستمدت التركية

حيوان يف حجم : الِنمس: من العربية :ْمسٕن
القط األهلي، قصري القوائم ويف ذنبه طول، يصيد 
الفأر واحلّيات ويأكلها، ولونه أغرب، مسي بالنمس 

  .أكدر اللون، ويعّد من أخبث السباع: منس أيألنه أ
  .٢٧٦ ص ٩ج: انظر اية األرب للنويري

  .ِنيمسٓا: ويف السريانية
ـيز *طالب الدبس من يا ]: من كمام [ 

  .النمس كفاك اهللا شّر العسل
: منس َجَبس، يريدون: يقولون :ْمسٕن

املستطيل منه وهو البلدي ال املدّور تشبيهًا باستطالة 
  .احليوان السابق: النمس

وقد يطلقوا على البّطيخ املستطيل أيضًا، أما 
  .املستدير فقرص

وأمهلت زراعة النمس اليوم إمهال البّطيخ 
كي سلطاين، واستعاضوا عنه باجلبس األمريال

  .ه أحلىمعاملستدير، ألن امحراره أشد وط
مجهورية من دول أوروبا الوسطى  :َنْمسا

  واقعة بني أملانيا وسويسرا وإيطاليا ويوغوسالڤيا وار 
  
  
  

وتشيكوسلوڤاكيا، استمد الثاقفون امسها هذا من 
: منتشه أو منجه، وتسمى أيضًا: التركية عن السالڤية

  .AUTRICHEأوستريا أو 
نوع من احلمام منه األبيض  :َنمساوي

  .واألمحر واألزرق واألسود واألصفر
نقط بيض وسود، أو : الَنَمش: عربية :َنَمش

  .َكَلفبقع تقع يف اجللد ختالف لونه، وهو ال
َنَمۤشة : َنَمشة، وهم يقولون: والواحدة
  .وَنَمشاي وَنَمشاية
  .الَنَمش، الَكَلف، الشامة: ۤنۤمش: ويف العربية

ّچو النمشة ما يف بو]: من كالمهم [ 
  ).الشعر الناعم: يريدون(

فيه ُشَطب، : سيف َنِمش: من العربية :ْمۤشةٕن
 خطوط يف فرنده، وبالَنِمشة قتل صالح الدين: أي

  .األيويب أمَري الَكْرك الصلييب
الشعر الناعم : الَنَمص: من العربية :صٔمٔن
  .كالزغب

منصة : َنَمَصة، وهم يقولون: والواحدة
  ..ومنصاي ومنصاية

  .صار ينبت النبات: صْنٔو: ويف السريانية
الطريقة واملذهب : الَنَمط: عربية :طٔمٔن

  .واألسلوب والنوع من الشيء
هادا على منط أخوه، على ]: من كالمهم [ 
  .منط واحد
حّسنه وزّينه : َنّمق الكتاَب: عربية :قمّٔٔن

: لْفظو ْمنّمق، واجللَد: بالكتابة، وهم يقولون أيضًا
  .زخرفه: نقشه، والوعَد
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حشرة حريصة : الَنْمل والَنُمل: عربية :َنْمل
على مجع الغذاء يّتخذ له ُقرى حتت األرض فيها 

ألها ذخائر وطبقات منعطفة مي ازل ودهاليز وغرفمن
منلة : غريه من احليوان، الواحدةشتاء، وله َشّم ليس للل
  .َنمٓال: ويف السريانية. لذكر واألنثىل

  .انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه
 ص ٣٤ وس ٥٩٨ و ٤٦١ ص ١٨ س: وانظر املقتطف

٣١٦.  
  .١٤ ص ٦٢٠عدد  ١٢ س: الثقافة وجملة

لإلنسان بنسبة اجلر لو كانت قوة اجلر : قالوا
  .قنطار مصري ١٠٠ يف النملة إىل جسمها جلّر حنو

يرمي رقبتو على ]: من دعائهم على فالن [ 
  ).فتفته ذرات: أي(جّب منل 

: ابن آدم متل النملة]: من تشبيهام [ 
  .ضعيف جّبار
(: فالن حّالب النملة ]: من كنايام [ 

خسيس، وهو من كنايات جند أيضًا على لفظ 
  .ـراط النمل*فالن بسمع ). يدانيه

  ]:من شعرهم [ 
  ماتوا العقارب وصاروا النمل دّبابات

  لكن أبو بريص صارلو َسْرج ورّكابات
: ّمنلت عليه إجرو، من العربية: يقولون :َنمَّل
  .َخِدرت): دون تشديد(َنِملت يُده 

لقب سوء يطلقه أهل القرى  :قّواس النمۤلة
اليت حول قرية كفر َنسني على كل واحد من أهلها 

  .لبخلهم
أطلقوها على الصندوق ذي السطوح  :ْمليّۤةَن

املنخلية حيفظ فيه الطعام من النمل والذباب؛ ويغلب 
  .َشعرّية: أن يسموها

مع مصر على هذه التسمية اليت ووافق جم
  .ها عرفًا شائعًاعّد

  .GARDE-MANGER: سيوامسها الفرن

اخلرز : خرز مننم، يريدون: يقولون :ْمنٓمالٕن
الناعم الصغري الذي ينسج منه احملابيس اجلزاضني 

  .وحنوها، من النمنوم التالية
مننومة ومننوماي ومننوماية، : والواحدة :َنْمُنوم

القملة والنملة أو ): العربية(بنوا على فعفول من الِنّمة 
  .ها لكل شيء صغريصغارها، وهم استعملو

الَنموَذج واألمنوَذج، : من العربية :َنموَذج
: مناِذج، عن الفارسية: واجلمع. هذا حلن: وقيل

  .اِملثال والشكل والصيغة والشبيه: َنموده
النموذجي، مدرسة ]: من كالمهم [ 

  .منوذجية، قرية منوذجية
ام على ضرب من أطلقتها الش :ةَنمُّؤر

والسّكر ختبز يف الفرن يذ مساحللوى تتخذ من ال
وعلى سطحها اللوز، فتخرج منه وسطحها أمحر إال 
قطع اللوز فتميل إىل البياض، وذا تشبه جلد النمر 

  .ة اللطيفةمرالن: ّمنورة أي: فقالوا
  .وقد يأكلوا بالقشطة

، كما انظرهااهلريسة، : ويسموا أيضًا
  .البسبوسة: يسموا

  .اانظره .ويكنوا بكنافة الدّب

  روحي عّنا: وقل للهيطلية
  )*(وللنّمورة احلسناء َحّيي 

: ُنمونه عن الفارسية: من التركية :َنُموَنه
  .املثال، الشكل، النموذج، العينّية: َنموَنه

  .الشيخ منري: انظر :الشيخ ُنمري
الوشاية، : الَنميَمة: من العربية: ةَنِميۤم

  .اإلفساد
  .النّمام: منيمه كار: واستمدت التركية

   

                                                
 .ـ هكذا ورد البيت غري معزو *
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ري، واليوم يف حي جمنونة من حي أٓغ :َنّنوش
  .انظره. األكراد، كان ضاجعها انون جنيد

  .ويف محاة اآلن جمنونة باسم نّنوش
َمّنوش، يريدون : وحيّرفها بعضهم إىل :َنّنوش
  .ما فرج املرأة

وأصلها أن راقصة عنتابية امسها وارطانوش 
: كانت تغّني أيام احلرب العاملية األوىل أغنية مطلعها

وخمتتمها نّنوش، وكانت تغّني هذا  - انظرها  - َنّني 
املختتم بدلع مثري فريدده السامعون، ونسوا امسها 
وارطانوش وغدا امسها نّنوش، فانتقل اخليال من 

 موطن الشهوة يف قائلها، الكلمة إىل قائل الكلمة إىل
  .وغدت مبعىن فرج املرأة واستقرت عليه اصطالحًا

كلمة تتغىن ا أم : ِنّني: من التركية :َنّني
  .نانو ذا االستعمال: الطفل لينام، عن الفارسية

  .نا مبعىن َنْميِن: ويف هلجة مشال املغرب
نْه أش عم بتقول؟ نْه ماشا اهللا : يقولون :ْهٕن

: َنه: بسمع لك هالكالم؟ من التركيةحدا ! عليك
  .أداة استفهام، وقد تأيت لالستفهام التعجيب

َبْهَمۤنه وَجْحَشۤنه، فيجعلون : يقولون :ۤنه
 ))نٓا((احملّرفة عن  ))نه((االسم على َفْعل ويلحقوا 

: نٓااألرضي وروٓح: نٓاأْرٓع: أدة النسبة: السريانية
  .الروحي

محرۤنه : يأيت غالبًا للذمونالحظ أن وزن َفْعَلۤنه 
ه ووسخنه چبقۤنوتۤيسۤنه وَكْلبۤنه وَبْشَطۤنه وقحبۤنه و

ـرينه وهورنه وشيطنه وملعنه وَهبلنه وَجدبنه *و
وولدنه وَصبينه وسعدنه وتورنه وخبثنه وَدمشنه 

  .وسقمنه وجهلنه
  
  
  
  
  
  

  .ۤنهْقۤتيۤنه وْمَتؤّلَّٔرهبۤنة ؤه: وشّذ
  .َلناتَهْب: ومجعوها على َفْعَلنات

  .ماذا ُيعىن: تعبري تركي مبعىن :َمكَنه ٕد
  .دمك: انظر

ماذا يوجد : تعبري تركي مبعىن :َنه وارَنه يوق
  .وماذا ال يوجد

  .ا لو شغلو قوام، حتريف أى: يقولون :َنها
  .انظرها

زجره : اه ينهاه يًا عن كذا: عربية :َنَهى
  .عنه ومنعه
انتهۤيت اعمۤال يتك ما ]: من كالمهم [ 
  .مااشتهيت

  .نسبة إىل النهاية: عربية :الِنهائي
الكالم النهائي، السعر النهائي، : يقولون
  .اإلنذار النهائي
  .الكثري النهب: عربية :َنّهاب
من أعالم ذكور األتراك، وهم  :ِنهاد

  .جاروهم
األصل، واخللقة، : والكلمة فارسية مبعىن

  .واجلبّلة، والطبع
ما بني طلوع الفجر إىل : الَنهار: عربية :ارْنٔه

غروب الشمس، أو من طلوع الشمش إىل غروا، 
  .يقابله الليل

: وهم جيمعونه على... أُر وُنُهر و: واجلمع
  .ارات، ومل تسمع يف العربية

  .ِنهار: ويف هلجة جزيرة مالطه
  .١٤٧ ص ١ج : انظر اية األرب للنويري

وْنهارتا وْنهاريتا، هادا ْنهارا ]: من كالمهم [
: يريدون(ْنهار وهداك ْنهار، أو هداك يوم وهادا يوم 

  .، مدرسة ارّية)انقطعت الصلة
. كالُم الليل ميحوه النهاُر]: من أمثاهلم [ 

مكتوب على ورق . )*()كذا بلفظها العريب ووزا(
                                                

ـ األصل فيه م كالم إحدى احلواري، مث صاغه أبو نواس بقوله يف  *
  :أربعة أبيات
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التشكر ْنهارك . البْسهر بالليل بنام بالْنهار: اْخليار
.  عيد الرببارة النهار طولو نّطة الفارةيف. َتيْخلص

  .بسعد الدابح يا ار مّد ويابرد شّد
يف . أطول من ار الصوم]: من كمام [ 

  .ق زيوتالنهار بلوط ويف الليل حبٓر
د مغريب بشتغل قهوايت ببيت ناصر قالوا لواح

  مّنا جنوزك، ما رضي: غاآ
  ليش؟ -
حنا تريد الشحما واللحما والدهنا والط -

  .ـيز الطحنا، بالليل تنّجسنا وبالنهار تفّلسنا*بـ
اصطالح موسيقي فارسي ألحد  :ْندَنهأو

  .املقامات، مسوه باسم مدينة يف فارس جنويب مهذان
غاية الشيء : الِنهاَية: من العربية :ِنهاۤية

  .وآخره، أقصى ما ميكن أن يبلغه
  .ايت: واستمدت التركية

  .اية يف اجلمالفالنة ]: من كالمهم [ 
وهم  -َنَهب َنَهبًا وَنْهبًا : عربية :َنَهب

النهبة : واالسم منه. أخذها: الغنيمة -بًا : يقولون
: الكثري النهب، وهم قالوا للمنهوب: ، والَنّهاب...و

  .ةْنِهيۤب
أجا : َنهتانة، يقولون: واملؤنث :َنْهتان

ّدي، ة َنهتاۤنة من سنة جۤچّب هالَقممالسفر تان، ٕك
تعب وطال استعماهلا، حتريف هلثان : يريدون

الصفة من َلَهث وَلِهث َلهثًا وهلاثًا الكلُب ): العربية(
أخرج لسانه من التنفس الشديد عطشًا أو : وغُريه

  .)*(تعبًا أو إعياء
  
  
  

                                                              
  كالم الليل ميحوه النهار: فقلت الوعد سيديت فقالت

هو الصوت من : وقيل: ... النهيت والنهات): ت: اللسان(ـ يف  *
  .الصدر عند املشقة

إليش هالنهترة فينا أو علينا، : يقولون :ةَنْهَتٔر
: نتر الكالَماسم الواحدة من ): العربية(حتريف الَنْترة 
  .شّدده وغّلظه

  .ْتنهتر: وبنوا منها
الثدي مسي الرتفاعه، : الَنْهد: عربية :َنْهد

  .يستعملوا يف شعرهم
  :من شعر البدو

  يِضگرص النحل بالگ  يگاْشۤويرصين يگالت
  شر البيِضگوالنهود     اخلصر خصر غزّيل

  .املاء اجلاري املّتسع: الَنهر: عربية :َنْهر
  ...ار وُنهور ووأأُر : واجلمع

  .وْنَهر َنهرٓا: ويف السريانية
  .َنَهر: ويف العربية

  .ر: اريتگويف ملحمات أو
  .ر وأار: واستمدت التركية

  .الكنار: انظر
  .٢٨٢ و ٢٧٤ ص ١ج : وانظر اية األرب للنويري

متل الزهر عالنهر ]: من تشبيهام [ 
  ).ـرا الضفادع: *يريدون(

ساقية بتجري وال ر ]: من حكمهم [ 
  .مقطوع

  .امشي شهر وال ختوض ر]: من أمثاهلم [ 
الزحلفة بزقت يف وّج ]: من كمام [ 
  .كل ميت النهر ما غّرقتين: ال تالْشقْرقة قال
  .زجره: َنَهر السائَل: عربية :رَنٔه

أخذه مبقّدم : َنَهش اللحَم: عربية :َنَهش
يؤثر فيه وال أسنانه ونتفه، تناوله بفمه ليعّضه ف

  .جيرحه
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  .انتهش: بنوا منها
  ).بالسن املهملة(سه : ويدانيها يف العربية

َنَهض عن مكانه َنْهضًا : عربية :ضٔهٔن
  .الَنهضة :ارتفع عنه، واملّرة: وُنهوضًا

  .صار ضة يف البالد]: من جمازام [ 
: واحدة النهف: الَنْهَفة: من العربية :َنْهۤفة

حتّير، وهم استعملوها للنكتة : مصدر َنَهف
  .املستملحة، والكالم املضحك

  .واستمدا التركية واستعملها ذا املعىن
جيب لنا شي فة من ]: من كالمهم [ 

  .عندك
  .)*(راجعها :قٔهٔن

يق : ق محره: اريتگويف ملحمات أو
  .محاره

. غلبه...: َنَهكه َنْهكًا و: عربية :َنَهك
بالغ يف شتمه، : لبسه حىت خلق، ِعرَض فالن: الثوَب

  .أضناه: أضنته وجهدته، الشراُب فالنًا: احلّمى فالنًا
َنِهم َنَهمًا وَنهامة يف : من العربية: ۤهمٕن
شره وحرص وأفرط الشهوة فيه، فالن يف : األكل
عن اآلكل وال زادت رغبته فيه، أو أن متتلئ : الشيء
  .تشبع

  .١٦ ص ٥٨٤ عدد ١٢ س: انظر جملة الثقافة

جا ْمَنْهَنه من تعبو، ومت يغلي أ: يقولون :َنْهَنه
: امتأل والناهئ: اللحمة حىت نها، حتريف أ اإلناُء

  .)†(الشبعان والرّيان
  .ْتنهنه: وبنوا منها

  .ب: انظر :ْنِهيۤبة
  .حكاية صوت اِهلّر عندهم، وكذا ناو :َنو

  .مياو: والتركية تقول

                                                
 .ـ هكذا يف األصل *
  .رقيق النسج: ثوب نه): نه: اللسان(ـ يف  †

دخل بدوي على حلب ]: من حكايام [ 
وشاف قط وكمشو وعّباه بكيس، وما بيعرف أّشو 

  .شّراَي الَنوَنو :القط، ومشي وصار يصيح
املطر، وهم عّمموا يف : الَنْوء: من العربية :َنّو
  .حالة اجلّو
أحد : اصطالح موسيقي فارسي :اَنٔو

  .األنني: املقامات، والكلمة فارسية مبعىن
واهللا العظيم ]: من أقسامهم املعّظمة [  :ىَنٔو

والباري املقيم، اللي عالعرش استوى، فالق احلب من 
: عجمة التمر وحنوه، أي): العربية(مجع النواة : النوى

  .حّبه وبزره
...: ّية وَنَوى الشيء ينويه ِن: عربية :ىَنٔو

  .قصده وعزم عليه
  .ينوي: َهَنُيو: ويف العربية

َلوۤين نۤاوي تسۤافر؟ فالن ]: من كالمهم [ 
  .ناوي لك ِنّية عاطلة

نوى القّط وَنۤوت القّطة، : يقولون :ىَنٔو
  .حكاية صوت املواء عندهم: بنوها من َنو أو ناو

  .ماء القّط: نوٓا: ويف السريانية
وت القط، ص: ماو: واستمدت التركية

  .تصويته: وماوالمق
  .نوى القط املتقدمةمبعىن  :َنّوى

  .نوايالٕت: واملصدر عندهم
القّط املعّلم عليك وۤين ]: من أمثاهلم [ 

  .ماشافك ْبنّوي
فّعال للمبالغة من ناح امليت : عربية :احَنؤّ
  .بكى عليه بعويل وصياح وجزع: وعلى امليت
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  .نّواحة: واملؤنث
  .ة والرّدادةمتل النّواح]: ام من تشبيه[ 

  .رّدادة: انظر
اللي بّدو يعاشر أرواح مابّدو ]: من أمثاهلم [ 

  .يكون نّواح
ضعيف النور أطلقوها على السراج ال :اۤسةَنؤّ

علوه الزيت يعوم عليه يتخذ من كوب فيه ماء ي
منصب تركب عليه ذبالة وسط دائرة من اخلشب 

  .نّوس: انظر .ُتشعل

الدنيا اقدام واعتاب ]: من أمثاهلم [  :اصيَنٔو
كما  -حظ الدنيا يكون : ونواصي، يريدون

من الناس الذين خيالطونك ومن الدور  -يعتقدون
اليت تقتنيها ومن رءوس اخليل اليت تربطها يف 

مقّدم الرأس، أو : مجع ناصية: إصطبلك، النواصي
  .شعر مقّدم الرأس إذا طال

: يقولون: ليازجيقال الشيخ إبراهيم ا :الَنٔو
: هو يسعى لنوال بغيته، وإمنا النوال مبعىن العطاء، أي
: الشيء الذي ُيعطى وليس مبصدر لنال، والصواب

  .لنيل بغيته
  .*وضعها يعقوب صروف :النواة

مابريدو بنوب، عطيين واحد : يقولون :بنٓو
رجع : صدر ناب إليهم: الَنْوب: النوب، من العربية

  .مرة بعد أخرى
  ]:أغانيهم من [ 

  وا شّد التوبــواهل  عاهلوب اهلوب اهلوب
  سّوحين بنوب بنوب  ياما حسنك ومجالك

من شغله الغناء أو العزف على آلة  :بايتنٓو
  .موسيقية، من النوبة التالية

  .ألفريد نوبل، يردد امسه الثاقفون :لوۤبٓن
  .٣ ص ٣٣ س: انظر جملة الكلمة

  

                                                
 .ـ هكذا يف األصل من غري شرح *

النوبة عم بتدق يف العرس، : يقولون :ۤبةنٓو
: مجاعة العازفني واملغنني، من الفارسية: يريدون
العزف يف األماكن ذات الشأن كالثكنات : َنْوَبت

  .والسرايات واملستشفيات واملتّرتهات العامة
  .نوبايت: وكل واحد من هذه اجلوقة

  .امللهى: نوبتخانة: ويف التركية
الوقت : ال، ونوبتالطّب: نوبيت: ويف الفارسية

  .املعني لقرع الطبول قدميًا
 ١٣٥ ص ١ج : ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 

هذا  ١٨٢٥ رسالة لكهنة الروم الكاثوليك سنة
  :نصها

تبطل النوبة يف مجعيات النساء، : أوًال
وكذلك النوباتّية بّطالة يف كافة األعياد، وحينما 

فالنقوط ينوجد نوبة يف األعراس والسبوعات والعزامي 
للنوباتّية بّطال، كذلك رقص النساء بوجود الرجال 
ورقص الرجال بوجود النساء، خمالفتها حتت ثقل 

  .غضب اهللا وغضبنا
خروج النساء بالذهب واللولو إىل : ثانيًا

احلّمام بّطال، وأما اخلروج لألزّقة والصالة فإن يكن 
بعبيديات أو قرامل تنربط، والذهب الذي بالراس 

مع رفع الروايح العطرة كليًا، حتت كلمة اهللا يتجّلل 
  .والقانون املفروض

إرسال الزهور باألعراس واملعايدات : ثالثًا
 والتهاين كافة بّطال على اإلطالقوباقي املباركات 

  .الفروضحتت ثقل خمالفة الوصية والقانون 
ات بطالة بالكلية، ال فيما بني يداملعا: رابعًا

ما بني النساء مع بعضهم، الرجال مع بعضهم وال في
وال من الرجال للنساء وال من النساء للرجال، عدا 
الوالدين ألوالدهم، وبالعكس واإلخوة إلخوم، إن 

  .يكن لطايفتنا أو لغريها مثله
دورة العروس بعد زجيتها بّطالة على : خامسًا

  .اإلطالق، حتت خمالفة وصيتنا والقانون املفروض
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للولو واملبوس وما ة الذهب واإعار: سادسًا
أشبه ذلك بّطال على اإلطالق فيما بني اجلميع، حتت 

  .خمالفة وصيتنا والقانون املفروض
الشبان والبنات ال يناموا خارجًا عن : سابعًا

بيوت إخوم أو أخوام  بيوم، إال إذا اقتضى يف
برضا والديهم الطوعي أو ممن يقوم مبقامهم، وإذا 

الت فليكن معهم والديهم كان خارجًا عن هذه احمل
  .أو من يقوم مبقام والديهم مثله

منذ اآلن فصاعدًا ال يتفّصل قنابيز : ثامنًا
للنساء على الزّي احلاضر، بل يتفّصل فساطني الغري، 
وإذا أحد فّصل قنابيز بالزّي احلاضر فليدفع جلهة 
الفقراء مقدار مثن القنباز وكلفته، وذلك بيد معّلم 

ينبغي أّال يدعها تلبسه على اإلطالق، اعترافه الذي 
واملفّصل عندهم سابقًا ال يلبس قطعًا ونلزمهم بتغيري 
تفصيله حتت خمالفة وصيتنا وتغليظ خاطرنا والتزامنا 
  .بإبراز القصاص على املخالفني مع إلزام وفاء القانون

اليذهب أحد يف نوادي املشورة : تاسعًا
األكثر قرابة، سوى ستة سبعة أنفار من خاص األنام 

  .حتت خمالفة وصيتنا والقانون املفروض
جلب العروس اليكون بنوبة وضوضا : عاشرًا

وال مع نسا كثريات سوى ستة سبعة نسا فقط من 
خاص األقربا، وكذلك من بيت العروس ال يكون 
أكثر من العدد املرقوم، حتت خمالفة وصيتنا والقانون 

  .املفروض
ّطال على العريس بريب : احلادي عشر

  .الفة وصيتنا والقانون املفروضاإلطالق، حتت خم
نقد العريس لعروسته فليكن : الثاين عشر

 ١٠٠٠ ثالثة آالف غرش واألدىن ٣٠٠٠ األعلى
ألف غرش، والدون بدونه خمالفة الوصية وتغليظ 
خاطرنا والتزامنا بالقصاص ويلتزم بوفا القانون 

  .املفروض
لى ن األعجهاز البنات فليك: لثالث عشرا
مخسة  ٥٠٠٠ سبعة آالف غرش واألوسط ٧٠٠٠

ألفني ومخسماية غرش  ٥٠٠ ٢ آالف غرش واألدىن
والدون بدونه حتت خمالفة الوصية وتغليظ خاطرنا 

  .والتزامنا بالقصاص ويلتزم بوفا القانون املفروض
إذا وجدت العروسة املخطوبة : الرابع عشر

طي هلا باحلّمام ووجد أحد من بيت امحاها فال يع
ذهبات وال يوتى بأكل وشرب للحّمام ذا الشأن، 
وإذا النفسا دخلت للحّمام فال يصري هلا عزامي، هناك 

العرايس باحلّمام بّطال حتت ثقل ) تغطيس(غمرات 
  .خمالفة الوصية والقانون املفروض

اسم املرة من ناب : الَنْوَبة: من العربية :ۤبةنٓو
قام فيه مقامه، اسم من املناوبة : يف األمر عن فالن

زمان : املعاقبة واملداولة، والَنوبة عند األطباء: أي
  .أخذ اُحلّمى

صاحب : چينوبت: واستمدوا من التركية
  .چّيةنوبت: واجلمع. الدور يف احلراسة

  .اِحلراسة: چيلكنوبت: ويف التركية
  .نوبة قلبية، نوبة عصبية]: من كالمهم [ 
  .نوبة املتقدمة: انظر :چيبتنٓو
  .نوط: انظر :تنٓو
: نوتر يل، يريدون: يقول اليهود خاصة :ۤترنٓو

: العربية من فعل َنتان ۤتن يلأعطين، وهي حتريف نٓو
  .أعطى

  .انظرها .بنوا الفعل من نوتري :رٔتنٓو

  .نوطة: انظر :ةٔتنٓو
املّالح يف البحر خاصة، : الُنوّيت: عربية :ُنويت

  .ُنوتّية وَنواّيت: واجلمع
متايل من ضعف أو ): العربية(من نات : قيل

  .من نعاس، كأنه مييل السفينة من جانب إىل جانب
  .عن اليونانية، والصحة للمزعم املتقدم

  .٣١٦ ص ١٨ س: انظر جملة امع العلمي العريب
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  .NAUTA: اشتّقت الالتينية: ومنها
، اصطلحت NOTAIRE: من الفرنسية :تۤيرنٓو

  .كاتب العدل: التركية مقابله
نوتر االتفاقية، : وبنوا من نوتري الفعل فقالوا

  .سّجلها يف كاتب العدل: يريدون
اسم النيب، ورد ذكره يف القرآن ويف  :ُنوح

به من  االتوراة أنه نيب أوحى إليه اهللا بصنع الفلك جن
نواع الطوفان مع أهل بيته وزوجني من خمتلف أ

احليوان، ويف األساطري البابلية حنو من هذا، ونوح 
  .الراحة: معناها يف العربية

  .نوح: ٤٢ ص ١٣ج : انظر اية األرب للنويري

  .هالشي من أّيام نوح]: من كنايام [ 
  .مطر متل سۤيل نوح]: من تشبيهام [ 
سالمي : البقول قبل ماينام]: من اعتقادهم [ 

على نوح يف العاملني، ما بتقرصوا دبيبة، واللي بكتبا 
  .وبعّلقا يف بيتو أو يف دّكانو كمان هۤيك

  .بنوا من ناح على فّعل مبالغة فيها :حَنؤّ
  .ناح: انظر

قرب الشيخ ]: من أحياء حلب [  :الُنوحيّۤة
  .يربق

جيل من رعاع الناس دأم الترحال،  :رَنٔو
حيملون بيوم القذرة املرقعة على احلمري ويرتلون 
قرب املدن حيث يزاولون التسّول وفتح الفال 

من دين العمل، مشتتون يف آسية  والسرقة وحنوها
وروبة وإفريقية وأمرييكا، يعيشون بالسرقة وأ

واالحتيال والتكّدي وكشف املخّبا والرقص 
  .ا وصنع املناخل والغرابيلواملوسيق

  .ويدينون بدين البلد مع بعض اخلرافات
َنَور، : َنَوري مجعها: قال األب رفائيل خنلة

  .شخص من أهايل بقعة لورستان: LOURI) من(
  
  

مقاطعة يف إيران غربًا على : ولورستان
  .احلدود العراقية

أن  :٤٤ ص ١٤ س: ))اهلالل((ويرى زيدان يف 
لوري اسم قبيلة هندية هاجرت إىل فارس يف عهد 
: يزدجرد، ومنها تفرقوا يف الشرق، يدعوم يف مصر

الغجر، ولغتهم خاصة فيها كلمات عربية ويونانية 
  .وسالڤية

  .ُضوم: ويسمون أنفسهم
  .ْرَدهَنٔو: رويف الفارسية يسمى الَنٔو

  .قرباط وجنكنه وغجر: انظر
  .٣٨١ ص ٤ س: وانظر اهلالل

  .٧٣٩و ٥٦٨ ص ٣ س: وانظر جملة العصبة
  ١٢ ص ٧٠٠عدد  ١٤ س: وانظر جملة الثقافة

  .١٤٦ ص: ))حمافظة حلب((وانظر كتاب 

الضوء أّيًا كان، خالف : الُنور: عربية :ُنور
  ...أنوار و: واجلمع. الظلمة

  .نوري ونوراين ونورانية: والنسبة إليه
نور وأنوار ونوراين : واستمدت التركية

نورانيت، ونور أفشان ونورپاش ونور خبش ووأنور 
. نور العني: چشم ونورديدهاملنري، ونور : كلها مبعىن

لريقد يف : چنده ياتسوننور إي: ويدعون للميت
  .النور

  .واستمدا الفارسية
  .ُأورٓا: ويف السريانية
  .أور: ويف العربية

عن  ٧٢ص ٢ج : ويف وثائق تارخيية عن حلب
وطلع تنبيه بواجب : ١٨٤٩ يومية نّعوم ّخباش سنة

، وكل من )ساعة(محل النور بعد املغرب بنصف 
  .شافوه ميسكوه

  .على نور رعليك نور، نو]: من كالمهم [ 
نور ونوري وأنور ونور : ومسوا ذكورهم

  .نورّية: الدين ونور اهللا، ومسوا إناثهم
   



٣٣١ 
 

ألنه يزيل (الشرط نور ]: استعارام من [ 
  ).اللبس، وهو من استعارات جند أيضًا

أطلقه النصارى على السبت  :َسْبت الُنور
  .الذي قبل أحد الفصح

: أضاء، املصباَح: َنوَّر الشيء: عربية :رَنؤّ
  .جعل له ُنورًا: ظهر نوره، لفالن: أزهره، الصبُح

  .واستمدت التركية مصدره
  .تّنور: انظر

: يريدون(نّورو يف املسألة ]: من كالمهم [ 
  .نّور علينا) عّرفه ُسُبلها

علي بن إبراهيم، مؤرخ حليب، له  :ُنور الدين
  .هـ١٠٤٤ السرية احللبية وغريها، مات س

ي بن أقسنقر گحممود بن زن :ُنور الدين
امللقب بالعادل، ولد يف حلب، ملك مصر والشام، 

ر واملدارس واخلانات، وبىن الكثري من القالع واألسوا
  .ه٥٦٩ مات س

  .من أمساء ذكورهم :ُنور الدين
  .من أمساء ذكورهم :ُنور اهللا
عم حبلى بنور اهللا، وعطي : يقولون :ُنور اهللا

  .سعر بنور اهللا
: من أعالم ذكورهم، من الفارسية :سَنْؤر

  .الشاّب، الفىت: َنْورس
حجر الكلس، مث غلب : الُنورة: عربية :ةُنؤر

على أخالط تضاف إىل الكلس من زرنيخ وغريه، 
  .يستعمل إلزالة الشعر

العمل للزرنيخ واإلسم ]: من أمثاهلم [ 
  .للنورة

أضاء : نّوس الضّو، يريدون: يقولون :سَنؤّ
): بالشني املعجمة(َنش : ، من السريانية)*(خفيفًا

  .خارت قوى الشخص
  
  

                                                
  .ـ كما يستعلمونه متعديًا *

  .نّواۤسة ووّناۤسة: واومنه قال
  .ۤنسالفانوس عم بنٓو: وبنوا منها

  .القنديل عم بنّوس]: من كالمهم [ 
مانّوشو إال ماجلمل أدنو، : يقولون :شَنؤّ
ماأعطاه، بنوا على فّعل للتعدية من ناش : يريدون
تناوله ليأخذ : تناوله، طلبه، فالنًا): العربية(الَشيء 

اله إّياه، ناش شيئًا من أن: برأسه وحليته، زيدًا خريًا
  .أصابه: الطعام

  .ْتنّوش: وبنوا مطاوعه على
  .ناش: انظر
أو نوت أو نوطا أو نوتا أو نوطة أو  :طنٓو

ما يقّيد من حساب، أو : NOTA: نوتة، من اإليطالية
ما يسّجل من املالحظات عن سري العمل، تدوين 

  .اخلطاب، ما يسّجله أحدهم ليتذكره
الكّناشة أو : العلوموضع هلا جممع دار 

  .املذكِّرة
عم بساوي شغلو عالنوط، ]: من كالمهم [ 
  .أو عالنوطة
: LES NOTESأو نوتة، من الفرنسية  :ةٔطنٓو

  .تسجيل نغمات األصوات
  .اُملجسِّدة: وضع هلا امع امللكي

كل صنف من كل : النوع: من العربية :عنٓو
  .أنواع: واجلمع. شيء، وهو أخص من اجلنس
  .َنْوع وأنواع ونوعي: واستمدت التركية

املدينة بعيدة نوعًا ]: من عثرات أقالمهم [ 
  .بعض البعد، أو شيئًا، أو قليًال: عن العاصمة، عربّيها

   



٣٣٢ 
 

  .جعله أنواعًا: َنّوع الشيَء: عربية :عَنؤّ
  .ْتَنّوع: َتَنّوع، وهم يقولون: ومطاوعه

 حبب ينوّۤع أكالتو وقهواتو]: من كالمهم [ 
  .حىت البالد
نّوف فالن على نفسو، : يقولون :فَنؤّ
): العربية(فّضله، حتريف نّيف على كذا : يريدون

  .فّضله: زاد، فعّدوه وجعلوه مبعىن
كان ينطلق بنوا من نفر على فوعلة للم :ةٔرٔفنٓو

  .منه املاء يف احلوض باندفاع
  .الفّوارة: وضع هلا الشيخ إبراهيم احلوراين

عن  NOVEMBRE: الفرنسية من :رْمٕبٔفنٓو
الشهر التاسع بداية : التاسع أي: NOVEM: الالتينية

من آذار كما عند الرومان، وهو حاليًا الشهر احلادي 
  .عشر املسمى تشرين الثاين

عن  NOUVEAUTÉ: من الفرنسية :ڤوۤتهنٓو
حالة الشيء اجلديد، : NOVELLITAS: الالتينية

  .البضائع احلديثة: واستعملتها الفرنسية مبعىن
: بّياع نوڤوته كتب]: من تنّدرام [ 

  .ُنَفّوُته: فقرأها بعضهم ))نفوته((
عن الالتينية  NOUGAT: من الفرنسية :اگنٓو

حلوى فرجنية من السّكر املعّقد : NOUGHA: الشعبية
  .وزالل البيض والفستق، أو من العسل واللوز

  .آلة احلياكة: الَنْول: من العربية :لنٓو
  .انوال: أنوال، وهم يقولون: واجلمع

  
  
  
  
  
  
  

ذكريايت عن بالد ألف ليلة ((يف كتاب 
عامل النوال املاهر يف حلب أجره اليومي أقل : ))وليلة

  .من نصف فرنك
: اهللا ينولك ْمراد قلبك، عربية: يقولون :لَنؤّ

  .أعطاه: َنوَّله
  .مصدر نام: الَنوم: عربية :منٓو

النوم واألقضا بني ]: من كالمهم [ 
صّح : ويقولون ملن غفل حقيقة أو جمازًا). اليقظة(

  .النوم
وهو من (النوم سلطان ]: من استعارام [ 

  ).استعارات جند أيضًا
اجلوعان بشوف السقطّية ]: من أمثاهلم [ 

األبيض أبيض ولو فاق . نوم العصور ْكسور. بنومو
  .مالنوم واألمسر أمسر ولو ختّسل كل يوم

مة أهل الكهف ونام ن]: بيهام من تش[ 
وهم فتية مؤمنون خرجوا هاربني من جور ملك (

). وأووا إىل كهف ناموا فيه ثالثة قرون مبشيئة اهللا
: متل نوم الصراصر. متل واحد عم بياكل بنومو

  .ـيزن*ن وبرفعوا بوّطوا رآس
غرقان يف النوم، أو يف حبر ]: من جمازام [ 

  .النوم
البياكل وبنام حبكي  ]:من اعتقادهم [ 

  .بنومو
شي أهللا خلقو وما بيعرفوا ]: من ألغازهم [ 

أش : إينا عمل إذا سألوك وأنته عم بتعملو). النوم(: 
  ).النوم(: عم بتعمل، ما بتجاوب 

  .أرقده: َنوَّمه: عربية :مَنؤّ
  .ينّومو تنومي مغناطيس]: كالمهم  من[ 

  .انظرها

  .نّيم: وقد حيّرفون نّوم إىل
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ويستعملون نّيم املبلغ يف البنك أو يف 
  .دفعه، وهو تعبري تركي: الصندوق مبعىن

إذا نّيمت األم إبنا وقت ]: من اعتقادهم [ 
  .تسميع اجلمعة بتكبسوا املاليكة

نومسو، بنوا الفعل من : يقولون :َمسنٓو
  .أثار فيه الناموس: الناموس، يريدون

  .فالن ْمنوَمس]: من كالمهم [ 
  .اموس وتنومسالن: انظر

  .ْتنوَمس: ومطاوعها عندهم
  .نوَنسةالضّو عم بنونس َم: قولوني :َنسنٓو

  .نّوس: انظر

: الصغري بلغة األطفال، من الفارسية :ُنوُنو
  .الصغري: ُنوُنو

الننو يف لغة األطفال : ويف هلجة مشال املغرب
  .اجلميل املستحسن: مبعىن

: يدأّع النونو، تر: تقول األم لطفلها :ُنوُنو
  .الغائط الذي يكون يف النونّية التالية، فنونو خمتصرها

الوعاء : ُنون: من التركية عن الفارسية :ةُنونيّۤ
احلرف : يتغّوط فيه األطفال، أخذًا من رسم النون

  .العريب
  .)*(القّعادة: ويسموا أيضًا

  .شواربو نونّية]: من توريام [ 
شب مزوزق مقطوف من ]: من كمام [ 
اهللا ينعل هالزمان اللي ساوى . ّچ النونّيةعلى و

  .مالنونية مشعدان
: عربية يستعملها الثاقفون، َنوَّه بفالن :هَنؤّ

دعاه برفع الصوت، رفع ِذكَره، مدحه وعّظمه، نّوه 
  .دعاه: نّوه بامسه: أشاد به وأظهره: باحلديث

  
  

                                                
  .املستعملة: ـ كما يسموا *

احلادث : يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 
املنّوه به، هذا إذا قصد تعظيمه، : ّيهااملنّوه عنه، وعرب

  .احلادث املذكور: وإال فيقال
نّوه : ويقولون: وقال الشيخ إبراهيم اليازجي

ذكره تلوحيًا وأشار إليه من : باألمر ونّوه عنه أي
َطَرف خفّي، وليس ذلك من استعمال العرب يف 
: شيء، وإمنا هو من تواطؤ العامة، قال يف األساس

  .رفعت ذكره وشهرته: هًانّوهت به تنوي
أطلقوها حديثًا على استخراج  :ويالَنٔو

  .الطاقة من حتطيم النواة
واألسلحة النووية تستخدم فيها الطاقة 

  .الذرية
  .٦٧٨ص ٣ س: انظر جملة العلوم

  .٥٧ ص ١٠ عدد ١٦ س: وانظر جملة األديب

شخص ومهي : NOEL: من الفرنسية :ُنوۤيل
  .اهلدايا يف أعيادهمحيمل إىل األوالد الصاحلني 

  .٢٩٥ ص ٣٥ س: انظر جملة الكلمة

  .ا من نام على َفّعيل للكثري النوموبن :َنوِّمي
الذي : الّينء من اللحم والّين: من العربية :َنّي

  .مل متّسه النار، أو مل ينضج
ومرا َنّية،  رّجال َنّي]: من استعارام [ 

  .من ال مضاء عنده: يريدون
لبياكل بزر َنّي بترّبى ا]: من اعتقادهم [ 
  .بقلبو دود

  .كّبة نّية يف كّبة ويف نّية: انظر

عمل النائب، وقد : الِنياَبة: من العربية :ْنياۤبة
هيئة قضائية تقوم : بلفظها العريب: ِنيابة: يقولون

بإقامة الدعوى على متهم وحنوه نيابة عن اين عليه 
  .فردًا كان أو جمتمعًا، والكلمة حمدثة

اصطالح حديث للدار تضم  :الس النيايب
  .من أنام الشعب حلكم البالد
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بۤيت َسّياح َنّياح، وحوش : يقولون :نّياح
َسّياحة َنّياحة، يريدون االتساع والكرب، استعملوها 

  .سيح فيها وتنوح الرياح فيها: جمازًا، وأصلهما
: يف العهد االحتادي مسوا ذكورهم :ِنيازي

م أحد زعماء االحتاديني، ونيازي نيازي، على اس
  .املعشوق: فارسية مبعىن
لقب شرف : نيافة الكردينال: يقولون :ِنياۤفة

): العربية(حديث، بنوه على ِفعالة من ناف ينوف 
  .طال وارتفع وأشرف

جنويب ]: من أحياء حلب احلديثة [  :َنّيال
  .امليدان

 :٤٤٧ و ٤٤٦ ص ٢ج : ))النهر((قال الغّزي يف 
، وهي ١٢٩٥ هذه احملّلة حدثت يف حدود سنة

: تنسب إىل السيد حممد بن السيد عمر الشهري بالنّيال
أحد املوظفني يف حكومة حلب أيام الدولة العثمانية، 
وكان جيري يف أمالكه بستان صغري يف تلك اجلهة 
أنشأ أحفاده يف طرف منه دارًا هلم يسكنوا يف 

وا ذه الدار أنظار حدود السنة املذكورة، فاستلفت
الناس إىل البناء يف ذلك البستان، وشرعوا يشترون 
منهم العرصات ويبنوا دورًا، وتتابع العمل إىل أن 
استغرق العماُر البستان، وسرى إىل ماجاوره من 

  .األراضي
نّيالو ونّيال مرتو، أو هنّيالو : يقولون :ّيالٕن

  .وهنّياال، حتريف هنيئًا له
  .نّيال املتهوم وعند أهللا َبري]: من أمثاهلم [ 

: نيحٓا: قرية يف املعّرة، من األرامية :ِنيحا
  .٨٢ص: املستريح، كما يرى األب شلحت

قرية يف املعّرة وإدلب، من : وقال األب أرملة
 ص ٣٨ س: ))املشرق((املستقّر، كما يف : نيحا: األرامية

١٩٤.  
  
  
  

: نّيخو لألرض، يريدون: يقولون :خَنئّ
  .أبركه): العربية(طأطأه، حتريف أناخ اجلمَل 

: -باحلاء املهملة  -أۤنيح : ويف السريانية
  .أراح

اللي إلو باجلمل شعرة ْبَنيخو ]: من أمثاهلم [ 
  .لألرض

  .املنري: الَنّير: من العربية :َنيّۤر
  .الّنرية: نرت: اريتگويف ملحمات أو

ة، عقلو َنّير، أفكارو َنْئر: ]من كالمهم [ 
  .رّچو َنيّۤو

قرية يف جبل مسعان وأخرى يف  :بنۤئر
الساكنون يف الوادي، : نانارۤب: إدلب، من األرامية

  .١٩٤ ص ٣٨ س: ))املشرق((كما يرى األب أرملة يف 
أن اليت يف جبل  ٥٩ ص: ويرى األب شلحت

املنبسط من األرض، وأن اليت يف : بمسعان من نأر
  .٧٦ص: املمّر بني جبلني كما يف: إدلب من نارب

مرمرجي . س . قال صديقنا األب أ 
اسم نريب عريق يف القدم، جاء ذكره : الدومينيكي

يف الئحة الَكْرَنك يف مجلة املدن السورية اليت افتتحها 
 ))ِنرييب((و ))ِنريوب((حتومتس الثالث بصورة 

  .))بِنري((و
نور يهوي يف الفضاء على شكل جنم،  :َنْيَزك

الرمح : كْئزٔن: من العربية على التشبيه عن الفارسية
  .القصري

  .الُرُجم: ِزك، وعربيهاَنيا: واجلمع
درس تركيب النيازك فلم يوجد فيها ماليس 

  .على األرض منها، ووجد األملاس يف بعضها
  .١٧٣ ص ٥ س: انظر جملة الضياء
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أن أحجار النيازك من بقايا كواكب ويبدو 
انقضى دورها وحتطمت فبقيت شظاياها ساحبة يف 
الفضاء، فإذا مّرت األرض جبانبها جذبتها إليها 

  .فتحترق لدى هوّيها باحتكاكها جبسم اهلواء
  .٤٧٢ ص ٦٤وس ٢٣٣ ص ٤١ س: انظر املقتطف

  .٢٩ ص ٢٢ عدد ١ س: وانظر جملة الثقافة

حليب على نيزو، : يقولون لبائع البوظة :ِنيزو
نصف قدح من مرّطبات احلليب، حتريف : يريدون
MESO الِنصف: اإليطالية.  

: -بفتح النون  -َنيسان : من العربية :ِنيسان
شهر من شهور السنة الشمسية بني آذار وأيار، أيامه 

  .ثالثون
ِنيسان : وكسر نوا تأثر بامسه يف التركية

  .األراميةاملستمد من 
  .نِنيٓس: وامسه باألرامية

ِنيَسن، ومعناه الزهر والَسَبل : وبالعربية
  .األخضر

مبعىن  NI-SA-A(N)NUأو  NI-SA-NU: وبالبابلية
  .بدء السنة الدينية عندهم: البدء أي

  .٣ ص ١١ عدد ١٢ س: انظر جملة األديب

َبّخ : يسمون مطر نيسان]: من جمازام [ 
  .اجلوخ

املطرة يف نيسان بتسوى ]: من أمثاهلم [ 
ال حتصل فائدة من السّكة : يريدون(السّكة والفّدان 

والفّدان واستعماهلما يف األرض ما مل يرو الرزع مبطر 
الزيتون يف آدار . مطر نيسان حبيي اإلنسان). نيسان

يف نيسان . بقفرو اخلّبار يف نيسان بقفرو كل إنسان
مشس شباط : لالعجوز بتقو. الَسَبلة بتشرب من ّمتا

نيسان . لكنيت ومشس آدار ألخيت ومشس نيسان لبنيت
س دعأي أكوام من ال(بطلع بال كدسان  ما

  ).واجللبان
شوفَتك هدايا متل مطر ]: من تشبيهام [ 

  .نيسان

مطر نيسان بطّول شعر ]: من اعتقادهم [ 
  .اإلنسان
  .كذبة نيسان: انظر :دبة ِنيسانگ

، وقد مهما يكن: نه إيسه: من التركية :َنْيَسه
  .ْيَسهَل: حيرفوا إىل

: ِنشان، عن الفارسية: من التركية :ِنيشان
  .الوسام: ِنشان ونيشان
  .نياشني: واجلمع

  .الِطراز: وضع هلا امع العلمي العريب
  .الَنْوط: ووضع هلا غريه

  .أومسة: وشاعت الِوسام، واجلمع
: ِنشان: رسيةمن التركية عن الفا :ِنيشان

اهلدف، العالمة، وهم استعملوها أيضًا لتسديد 
  .الضربة حنو اهلدف

ة أو ۤنيَشن نۤيَشۤنة وْمۤنيَشۤن: وبنوا الفعل منها
  .مَنيَشنة وْتَناَشن

  .ِنيشاجنّية: ِنيشاجني، واجلمع: واسم الفاعل
  .اهلدف: ِنيشٓا: وليست من السريانية

  .الدريئة: وضع هلا أمحد تيمور باشا
 ))اهگ((من نيشان املتقدمة، بعدها  :اهگيشانِن
اهلدف : أداة املكان، فمعىن الكلمة: الفارسية
  .والغرض

: من العربية يستعملها الثاقفون، الَنيِّف :َنيّۤف
عشرة طالب ونّيف، تسعون بقرة : الزيادة حنو

ستة : ونّيف، وال تستعمل إال بعد العقود، فال يقال
  .وعشرون كتابًا ونّيف

أطلقوها على اللحم املسلوق مباء  :ِنيفا
: البندورة يغلى كثريًا حىت يتناثر اللحم، من السريانية

  .الطبخ: نۤافۤا
ومن تناثر اللحم أطلقوها على تناثر غريه 

  .فَتهۤزل قميصو نيفا، او ٕكٕن: فيقولون
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فالن ِنيقة عن ]: من كمام [  :ةِنئق
تجّمل والتجّود يف ال: اسم من التنّوق: اخلليقة، عربية

  .امللبس واملطعم وغريمها
من أمساء النصارى، وقد خيتصرونه  :ِنيقوال

: عن اليونانية NICOLAS: نّقو، حتريف الفرنسية: إىل
NIKOLAOUSS :املنصور أو الفاتح : اسم قّديس مبعىن

  .أو احملارب
  .سالٓونيٓق: وامسه بالسريانية

  .لگن: انظر :ِنيكل
املادة : NICOTINE: من الفرنسية :نيكوتني

الطبيب : NICOTIANEالفعالة يف التبغ، مسيت باسم 
بل مسيت باسم : الفرنسي الذي اكتشفه، وقيل

NICOTJEAN : سفري فرنسا يف الربتغال الذي مسح
 ألول مرة بدخول التبغ من الربتغال إىل فرنسا سنة

١٥٦٠.  
  .))التبغني((وعربت بـ 
جتريد التبغ من : ٤٠ ص ١٠ عدد ٥ س: انظر جملة العلوم

  .النيكوتني

نبات يصبغ به : الِنيل: أو ِنيۤلة، عربية :ِنيل
نيل أو نيلج، : أزرق، جيلب من اهلند، عن الفارسية

: NILA: والفارسية استمدته من السنسكريتية
  .البنفسجي أو األزرق
  .الَعْظَلم: وامسه العريب

ويستخرج اليوم من نباته الذي يكثر يف 
رق األقصى والربازيل وإفريقية وغريها، كما الش

يتخذ من نباتات أخرى، كما يرّكب ويستعمل يف 
  .الغسيل والدهانات وغريها

  .عرفه السومريون القدامى وجلبوه من اهلند
  .١٦ ودخل النيل أوروبا يف القرن

اإلسبانية كلمة النيل من العربية  استمدتو
  .AGNIL: فقالت

  
  

  .ANIL: ومثلها الربتغالية فقالت
  .أيضًا ANIL: ومثلها اإلنكليزية فقالت

عن  ٦٦ص ١ج : ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 
يأتون إىل حلب بالنيلة : ١٧٤٢ سنة ٢٠٢ سوفاجه

الصادرة من سان دومنك ويوزعوا يف البلد وعلى 
أرفا وديار بكر واملوصل وكركوك وبغداد وخربوط 

  .وأرضروم
  .٤٨٥ ص ٣٤ وس ٦٢١ص ١٨ س: قتطفانظر امل

  .٧٥٣ص ١ جملد ١ س: وانظر الضياء

. فالن ْمَنّيل أو ْمَنّيل عراسو]: من كالمهم [ 
  .منّيل: انظر

  .ِنيلة تكمعو]: من سبام [ 
فالن أو فالنة أو هالشغل ]: من كمام [ 

  .أو هاملسألة ِنيل وَعَكر الْقناديل
دخان : الِنيَلج والِنيَلنج: من العربية :ِنيۤلة

الشحم يوشم به، معّرب عن نيل الفارسية، وامسه 
  .الَنؤور: بالعربية

  .انظرها .حتريف نّوم :َنيَّم

يقول أحدهم ]: تندرام [ من  :ِنيۤنه
  :لصاحبه

  غداك بكرا عندي، أبشر -
  أّشو الغدا؟ -
  )أتى ا لتطابق ما بعدها(نينه  -
  نه؟أّشي هي ني -
  .ـرا وطحينه*خّل و -
حبل جيّر : من مصطلح صناعة احلبال :ۤنهيِن

بسرعة ليدور السنديان فيربم احلبل، ومل جند للكلمة 
: ِنه مكررة: أصًال، ولعلها من التركية عن الفارسية

  .الواضع، التارك
ويكون النينه حبًال غليظًا لسنديان اجلوز أي 

ورفيعًا لسنديان احلبلني، ووسطًا لسنديان التشبيع، 
  .الفتل
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  .استعملوها لتجسيد النغم االستهزائي :ِنيِني
نيين نيين، : السلعة بتقول]: من كمام [ 

  .أهللا يبعت أعمى القلب يْشتريين
بلحمة َنّية مع : ْبَنّية أي: أصلها :بّۤة َنيّۤةٕك

الفالفلة احلمرا والكّمون وامللح جتبل مع : التوابل
إليها اجلوز والزيت، وهي الربغل، وقد يضاف 

األكلة الوحيدة اليت يأكلون فيها اللحم نيئًا، وتعّد 
  .من املقّبالت
البتساوي كّبة نّية ْتَلت ]: من اعتقادهم [ 

  .مرات ورا بعضا بتطّير بركة الربغل
الَقصد، عزم القلب، : الِنّية: من العربية :يّۤةٕن

الذي ينويه انبعاثه حنو ما يراه موافقًا، احلاجة، الوجه 
  .املسافر من قرب أو بعد

ّيات، وهم ٕن: ِنّيات، وهم يقولون: واجلمع
نوايا، وأنكر الشيخ إبراهيم : مجعوه أيضًا على
  .نوايا: اليازجي مجعه على

: نّيت ونّيات، ونّيتلي: واستمدت التركية
  .ناوي الصيام

واستمدت األلبانية من العربية كلمة نّية 
  .NIET: بطريق التركية فقالت

  إَلك نيّۤة؟]: من كالمهم [ 
على : أّدن العصر؟ فيجيبه: ويسأل أحدهم
  .خّلصت الشغلة؟: نّية، ومثلها اجلواب على

على : يريدون(فالن على نّياتو : ويقولون
  ).فطرته

  .اهللا طعماه على قد نيتو أو نّياتو: ويقولون
): الشريف(واستعاروا من العربية احلديث 

ومثلهم العراق واملغرب وجند (ت إمنا األعمال بالنّيا
  ).وسورية ولبنان وفلسطني

إمنا األعمال بالنّيات، أو ]: من حكمهم [ 
صّفي . على قدر نّياتكم ُترَزقون. األعمال بالنّيات
  .النّية ونام بالّربّية
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الهاء 
هاء، ويف : هۤا، ويف العربية ]:هـ [ 
  .هۤا: السريانية

وهي احلرف السادس والعشرون من اهلجاء 
املشرقي واملغريب، والثالث يف ترتيب اخلليل واحملكم، 

  .والثاين يف ترتيب سيبويه، واخلامس يف األجبدية
  .ورمزه فيها اخلمسة من العدد

  :وترد اهلاء صدرًا يف احمللني التاليني
  .هالتلّۤة هلا اجلورة: إشارةاسم  -ً ١ 

: يهذا، وٓه: َهْو: ولعلها من أصل سرياين
  .هذه 

هالولد هادا، هالبنت : وتؤكد باسم اإلشارة
هادي، هاالوالد وهالبنات َهدول، أو َهدويل أو 

  .َهدوۤلة
االمسني  ))اللي((و ))لٕا((بدًال عن مهزة  -ً ٢ 
ياخد ق بياكل بندق، هاللي ما بْسٓبهالٕب: املوصولني

  .من ملتو مبوت بعلتو
  :وترد اهلاء عندهم للمعاين التايل

ضمري الغائب املتصل بكلمة تنتهي  -ً ١ 
  .أجا قاضيه، عم حبّكيه، فيه: )*(بياء

وما ال ينتهي بياء ضمري غائبه الواحد املذكر 
  .كتابو: الواو بني بني

  .ة، عّيوۤشةغزاۤل: تاء التأنيث -ً ٢ 
كتابة حنو : ٨٩ص ج ١٩ س: العريبانظر جملة امع العلمي 

  .سورية
  .اسم الواحدة: انظر يف الواحدة

  .خبزة وحمشّية: تاء الواحدة -ً ٣ 
  
  
  
  

                                                
 .ـ وال تكاد هذه اهلاء تظهر يف النطق *

.... تالتة أربعة : الالحقة لألعداد -ً ٤ 
  .عشرة

  :أحكامها
واحد تنني : لدى سردها مرسلة يقولون -أ

..... تنتني تالتة  )†(عشرة، أو واحد ..... تالتة 
  .عشرة

ْتَلْت : إضافتها للمعدود يقولون لدى -ب
: كتب وْتَلْت بقرات، فيحذفوا، إال إذا وليها ساكن

س، فيبتروا من آخر العدد ويصلوا بصدر أرَبْع تٱنٓف
  .املعدود

إدعش، طنعش، : لدى تركيبها يقولون - ج
ْتلّطعش، أربطعش، مخصطعش، صّطعش، صبطعش، 

 فيحذفوا يف إدعش وطنعش: متنطعش، تصطعش
ها مقلوبة طاء، مع اوْتلطّْعش ويثبتوا يف ماسو

  .حذف راء عشر
تالمتّية، : لدى عّدها املئات يقولون -د 

  .حتذف.... أربعمّية
ْتَلّتاالف، : لدى عّدها األلوف يقولون -ه 
عشر تاالف فتثبت تاء وحتذف مهزة ..... أربْعتاالف
  .آ من آالف
 .تالتاوي، أربعاوي: لدى النسبة قالوا -و 

  .جعلوها ألفًا مث قلبوها واوًا: عشراوي
إدعشاوي، : ويف األعداد املركبة قالوا

جعلوها ألفًا مث قلبوها : طصطعشاوي... طنعشاوي
  .واوًا أيضًا مع حذف راء عشر

حنۤنه، : جوازًا ةالالحقة للضمائر التالي -ً ٥ 
  .أنته، هّوه، هّيه، هّنه، فتثبت

                                                
  ).بدون ألف(ـ لعل الصواب وحدة  †
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يَّه َفَعلت بزيادة ُهوَّه َفَعل وِه: قال ابن احلنبلي
هاء السكت إجراء له ُمجرى الوقف وإعطاء حكمه 

  .جائز نثرًا ونظمًا
: الالحقة ألمساء اإلشارة التالية جوازًا -٦

فتثبت،  ،هدوۤله وهدوۤكه وهديۤكه وهدوليۤكه هنيۤكه
  .ومثلها هاوۤكه يف هلجة سلقني وما إليها

اليوۤمه، : الالحقة للظروف التالية -٧
  .انظرها .ْقۤتيۤنه، َحّتاۤنهلّٔٔه

  .جبل صغري: َجَبلة أي: الالحقة للتصغري -٨
هيۤكه، ْدروۤسة، : لغري ما تقدم الالحقة -٩

ضاي وقبضاية وَدواي ٔبچاي وچاۤية ؤق: وحنو
وَدواية وقناي وقناية ومصفاي ومصفاية وصرماي 

  .وصرماية وعباي وعباية وطورباي وطورباية
هيكه : الزماته كان يف حلب جمنون من

  .هيكه زكرّيه أهللا هيكه
قسم يفتح آخر : وهذه اهلاءات كلها قسمان

  .جبۤنة: بقرة، وقسم ُيمال: االسم الذي اتصلت به
يفتح آخر ما قبلها إن انتهى االسم بأحد 

  :احلروف التالية
  .ةَزلئخ: اخلاء
  .ةْضٔرٕخ: الراء
  .ةصّٕٔح: الصاد
  .ةفضّٔ: الضاد
  .ةنٔطٕح: الطاء
  .ةبالؤظ: الظاء
  .بلغة: الغني
  .)*(جّقة : القاف

  
  
  
  

                                                
 .مشعة: فرحة، والعني: ـ ويضاف إليها احلاء *

  .وتلفظ اهلاء حينئذ هاء أو فتحة أو ألفًا
ويف مامل ينته االسم بأحد هذه األحرف ُيمال 

  .فاطۤمة، ْكَوْيۤسة: آخره
وتلفظ اهلاء حينئذ هاء أو إمالة قصرية أو 

  .طويلة
  .ولرمسها مفردة حلقة شبهوها بايدي

  .عوجأ: انظر

  .وكسر اهلاء، أي واِهللا]: أقسامهم  من[ 
: ومسعت من يتنّدر فعوضًا عن أن يقول

  .وكسر األلف: وكسر اهلاء يقول
  .الواردة يف هادا وهادي للتنبيه :َها

  .هداك وهداكه: وحتذف ألفها يف
  .عّلما جوزا: أما ضمري الغائبة فتبدل ألفًا

  :ترد للمعاين التالية :أه
  .اأش وصّۤيَتك ٔها، عى ٔهأٓو: ـ للتحذير١ 

  .أداة تنبيه: اويف التركية ٔه
  .ها أجا، ابن حالل: ـ للمفاجأة٢ 
ها هّلق حكيت مظبوط، : ـ للموافقة٣ 

  .يسَلم ّمتك
نعم، ويكثر : ها مبعىن: وهذه من الفارسية

  .استعماهلا يف مصر
  .هاها: انظر

وكان حقها أن تكون األلف مرّققة ألا 
عما بعدها، خبالف هادا سبقت باهلاء، لكنها قطعت 
. ش بقا ياحاجة تدّف: وهادي ففّخمت على غرار

  .خبالف يا حبييب
انتبه ال : يريدون(ها يواش ]: من كالمهم [ 

  ).تعجل
: بترو عالشيخ؟ فيجيب: يسألون الولد :إٔه

  .ال، ولعلها حتريفها: أل أي: هأ ما بّدي، يريد
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إشارة أ رفعوا أكتافهم ونزلوا ا ٕه: وإذا قالوا
إىل الرفض، كأن هذه احلركة متّثل طرح الشيء 

  .ورفضه
اسم صوت : ِهئ ِهئ: من العربية :ۤهئ ۤهئ

  .تدعى به اإلبل للعلف
: هابه يهابه َهْيبًا وَهيبًة وَمهابًة: عربية :َهاب

  .خافه واّتقاه
  .ااب: بنوا منها

كما يف  -ثاين أبناء آدم وحواء  :َهابيل
قتله أخوه قايني حسدًا ألنه قّدم قربانًا فُقبل،  - التوراة

  .وهابيل كلمة عربية مبعىن الكربياء
اسم فعل : بسكون التاء، من العربية :َهاْت

  .أعطين: مبعىن
  .هاْت، هايت، هاتوا: تتصرف كما يلي

قّشر، قال ! معلمي: قال لو]: من كنايام [ 
نزل ضيف عند سلقيين، : أصله(اتو عالغدا ه: لو

ولكي ال يأكل كثريًا أرسله إىل كرمه وأّخر طعامه، 
فصار جلوعه يأكل التني من الكرم دون تقشري، حىت 

  ).إذا أوشك أن يشبع صار يقّشره، فقيل ما تقدم
  .هات إيدك واحلقين]: من كالمهم [ 
أّيار هات َمنجلك واندار، ]: من أمثاهلم [ 

  .يوۤمة صوف وخدوا غدۤا خاروفهات ال
  ]:من شعرهم [ 
  يا حبر إيل عندك حبيب هاتو: ل لوقا

  ياتوحبيبك راح وانتعل َنَفس ح: قال لو
: متل البّنا على حيط]: من تشبيهام [ 

  .هات حجر هات طني
: لعبة خود هات]: من ألعاب سهرام [ 

جيلسون على األرض حلقة وكل ميناه ممسوكة 
  مين ويسراه ماسكة بيمىن جاره بيسرى جاره األ

  
  

خود هات تتحرك األيدي مينة  األيسر، وعلى صوت
كّلو مالن : واخلامت يدور، وبعد مدة يصيحون ويسرة

متل حجر الصّوان، وهنا على املراقب الواقف وسط 
  .احللقة أن يعلم يف أي كّف صار اخلامت

اسم جديد أطلقه األتراك على منطقة  :ايأتٔه
  .بالد احلثيني: يريدونإسكندرون، 
ساّبه بالقبيح والباطل : هاترة: عربية :رَهأت
  .من القول

وضع اهلاِتف للتلفون السلكي  :َهاۤتف
  .والالسلكي امع العلمي العريب

  .تلفون: انظر

هاج الشيُء ِهياجًا، وَهَيجانًا : عربية :َهاج
اضطرب وحتّرك، : ثار وحتّرك وانبعث، البحُر....: و

  .اضطرب، شجع، تقّحم: الرجُل
هاجر من املدينة وعنها : عربية :رَهأج

  .خرج منها إىل مكان آخر: مهاجرة
ما خطر ببالك : اهلاِجس: من العربية :َهاۤجس
  .ووقع يف َخَلدك
  .سهواۤج: وهم يقولونهواِجس، : واجلمع
  .هجم عليه: هامجه: عربية :َهاَجم
اسم إشارة للمذكر الواحد، : وهادا :َهاد

  .هذا: عربّيها
هاد أو هادا، وهادي أو َهْي : وتتصّرف

وهديك أو  )*(وَهيّۤه، وَهدول أو َهدوله، وهداك
  .هديۤكه، وَهدوليك أو َهدوليۤكه

   

                                                
 .ـ أو هداكه *
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: قوهلموألف هاد مرققة على قاعدا، إال يف 
  .اد فتفّخم لقطعهااد ومنو ٔهأّشو ٔه

هادا اللي خّلفو الوالد، ]: من كالمهم [ 
  .هادا ماَلك وأهللا بدا لك، على هاد ومتلو

  .صاحله، وادعه، سامله: هادنه: عربية :َهاَدن
تصاحلوا، وهم : َتهاَدن القوُم: مطاوعها

  .ْتهاَدنوا: يقولون
رة اسم اإلشا: أو َهْي أو َهيّۤه :َهادي

  .هذه وهاذي: للواحدة، عربّيها
: هديك وهديكه: وباتصاهلا بالكاف يقولون

  .حبذف ألف ها
  .َهْيدي: ويف لبنان

اسم الفاعل من : اهلادئ: من العربية :َهادي
  .هدا: انظر .هدأ

أعظم : أو الباسيفيك :البحر احمليط اهلادي
حبار األرض، ميتد من املتجمد اجلنويب حىت خليج 

ه أقل من مليون ميل مربع، وأعمق رنك، مساحت
  .نقطة فيه حنو ستة أميال، وهي قرب الفيليبني

ادم، : هدمه، البناُء: هار البناَء: عربية :ارٔه
  .انصدع ومل يسقط

  .هارت أعصابو، أو اارت]: من جمازام [ 
هاَرش بعَض الكالب على : عربية :شأرٔه

: حّرشها، أغرى بعضها ببعض، فالٌن فالنًا: بعضها
  .واثبه وخاصمه

  .ارش: انظر

: من الفرنسية: أو هرموين :ارموينٔه
HARMONIE عن اليونانية :HARMONIA  : فن ربط

األصوات املوسيقية باألوتار والتنقل من وتر إىل 
  .آخر

  
  
  
  

  .االصطحاب: وضعوا هلا
  .٤١ ص ٤ عدد ٧وس ٨١٢ص ٣ س: انظر جملة العلوم

أخو موسى النّيب وأول أحبار بين  :اُرونٔه
اجلبل، : إسرائيل، حتريف أَهرون العربية مبعىن

  .حصرت الكهانة يف نسله، وكل كوهۤين من نسله
أطلقوها على ذكر السنانري وهي،  :اُرونٔه
هار، وبعدها : جاءت عندهم على) العربية(من اِهلّر 

تصغري : زيادة سريانية للتصغري: الواو والنون
  .التلطيف

  .نة وْتهؤراَملهورۤن: وبنوا من اهلارون
  .بشباط بتهورن القطاط]: من أمثاهلم [ 
للي عكرو اوحياة أبوك ]: من كنايام [ 

  ).جعله جرذًا(وزقزق اهلارون 
عندي قط إمسو هارون ]: من كمام [ 

  .أكال الفار لكن ملعون
اللحن ((بن أمحد احلليب، ألف كتاب  :هارون

  .ه٣٧ ٥ مات س ))اخلفي
اسم ثان حلارة صاچليخان  :هارون َدَده

  .الفوقاين
وهارون َدَده من أولياء األتراك، ورد ذكره 

  .٤٢ صيف منظومة الشيخ وفا 
ة َدَده لقب مشايخ الطرق أو الدراويش وكلم

  .القدامى
 جامع هارون دده ص: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجه

١٧٢.  

ثاروا، اختلطوا : هاش القوُم: عربية :َهاش
يهوش : واضطربوا ووقعت بينهم الفتنة، ومضارعه

هاجوا وحتركوا، : َهْوشًا، وهاش يهيش َهْيشًا القوُم
  .هاش الكلب، وعم وش علينا: وهم يقولون جمازًا
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  :على لسان األقرع]: من أغانيهم[ 
  بتشبه لصحن الفّتوش     وشـقّبيعيت ملا بته

  تفركها يل بصناعه   أخيت عّيوشابعتوا يل
  .هّوش: انظر

من أعالم : هاِشم: من العربية :َهاۤشم
  .ذكورهم

حمّدث : بن حسني احلليب :هاشم عيَسى
ولغوي ومدّرس يف اجلامع الكبري وجامع العادلّية، 

  .ه١٢٩٢ شرح ألفية ابن مالك، مات سنة
جتيه اهلافية، يريدون اآلفة : يقولون :َهافۤية

  .عطش شديدًا: واملصيبة، من العربية، هاَف
اللون البين : يستعملها الصّباغون مبعىن :انأڤٔه

  .HAVANE: الكاشف، من الفرنسية
بلهجة البدو وبعض الريفيني، من  :اكٔه

  .خذ: اسم فعل أمر مبعىن: َهاك: العربية
عملها عربية، وتلفظ ها كذا، يست :هكذا

  .الثاقفون
ال يسمح : يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 

إىل  ))نشر((بنشر هكذا سخافات، فيضيفون 
نشر هذه السخافات، أو بنشر : ، عربّيها))هكذا((

  .سخافات كهذه
: هال األمُر فالنًا يهوله َهْوًال: عربية :َهال

  .أفزعه وعظم عليه
هاإلنسان وهالرّجال، من : يقولون :َهال

  .ة التعريفاأد: ))أل((أداة اإلشارة بعدها : اهلاء
 القهوة حّب حّريف يضاف إىل :َحّب اَهلال

املرة غالبًا، ذو رائحة عطرية من األفاوية املقوّية 
للكبد واملعدة، جيلب من جزائر اهلند الشرقية ومن 

انت طّيارة ك إفريقية، يستخرج منه أدهان عطرية
  .وب املستعملة يف التحنيطقدميًا من أشهر الطي

  
  
  

  .عن ِهْل الفارسية
القاُقّلة واَحلّبهان : وتسميه العربية أيضًا

  .وَشوَشمة وَشوَشمري) بالنون(
اَهلْيل، ويسمى يف سائر : ويسمى يف جند

  .اَحلّبهان: اهلۤال، ويف مصر: البالد العربية
 سيما وكمية اهلال تكثر يف القهوة املرة ال
  .قهوة األمراء حىت يكون لون القهوة بنّيًا فاحتًا

  ]:من أغانيهم [ 
  ياهللا صّبوا هالقهوة وزيدوها هۤال

  واسقوها للنشامى عضهور اخليل
أنشئ حديثًا قرب حّي الوّراقة،  :السوق اَهل

عن السكسونية القدمية  HALL: وهال من الفرنسية
HALLA :سوق عمومية مسقوفة تبيع باجلملة.  

دارة القمر كالَطفاوة : اهلاَلة: عربية :َهاۤلة
  .هاالت، يستعملها املثقفون: لدارة الشمس، واجلمع

البيدر، املكان : هالوس: ويدانيها يف اليونانية
  .املستدير يدرس فيه اَحلّب

  .٦١٠ص ٤ س: انظر جملة الضياء

كلمة اصطلح عليها : أو آلو أو ألو :وآلٔه
  .العامل لإلشعار يف التلفون بأن هناك من يتكلم

 :٨٤يف امللحق  ))يا ليل((جاء يف كتابنا 
والقبائل السكسونية اليت كانت قدميًا تسكن الغابات 
: إذا التقى أحد أفرادها بشخص بادره من بعد بقوله

صديق، فريد عليها بالكلمة : مبعىن HALOهالو 
نفسها، إعالن أن ال حرب بينهما، وال تزال الكلمة 
تستعمل اآلن يف اإلنكليزية شأن كلمة السالم عند 
الساميني، ومن اإلنكليزية جاءت هالو يف مفتتح 

  .التلفنة لدى أمم األرض طرًا
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: ألو، فأجابه: قال أحدهم]: من نوادرهم [ 
  .ال شووا

سم الفار، واسم : اهلالوك: عربية :َهالوك
  .))املوسوعة يف علوم الطبيعة((نبات طفيلي ذكره يف 

عربية يستعملها الثاقفون، هام يهيم : َهام
: أحّبه، على وجهه: بكذا... َهْيمًا وِهيامًا وَهَيمانًا و

  .ذهب ال يدري أين يتوّجه
ضربو على هامو زّت راسو : يقولون :َهام

رأس كل شيء، وتطلق : اهلامة: قّدامو، من العربية
  .على اجلّثة

قال الشيخ إبراهيم . هاّمة: واملؤنث :َهاّم
بصيغة الثالثي، ال : هذا أمر هاّم: ويقولون: اليازجي

يكادون خيرجون عنها يف االستعمال، واألفصح ُمِهٌم 
  . بالرباعي، وعليه اقتصر يف الصحاح واألساس

عدو اليهود، وزير أحشويروش  :َهاَمان
  .ُذكر يف سفر أستري من كتب العهد القدمي: الفارسي

  .وزير فرعون على ما يف القرآن: وهامان
على َهامانك يا َفرعون ]: من كمام [ 

: أراد هامان مقابلة فرعون فقيل له: أصله عندهم(
  ).التهكمي: عم خبلق بقر، فقال املثل: مشغول هّلق
اشية ح: اهلاِمش: من العربية املوّلدة :َهاۤمش

  .الكتاب
  .َهّمش الكتاب: وبنوا منها

على هامش : واستمدوا من الغرب قوهلم
  ....اسة، أو يالبحث، أو على هامش الس

َيكان حننه عاهلامش، عم ]: من كالمهم [ 
  .بعيش على هامش اتمع

وقف قّدامنا زملة هامة، أو : يقولون :َهاۤمة
: ذا قامة عالية، من العربية: متل اهلامة، يريدون

ذا : فالن جثّۤة أرادوا: قالوا إذا اجلّثة، وهم: اهلاَمة
  .جّثة طويلة
  

هان األمُر على فالن يهون : عربية :َهان
  .الن وسهل: َهْونًا

هان الشغل، ما هان عليه ]: من كالمهم [ 
  .ن حارتويسّبوا لو إب
هانو ودلو، حتريف أهانه : يقولون :َهان

  .استخّف به: إهانًة) العربية(
  .اان: بنوا منها

  .صدر الزمة اهلنهونة: أها أو ٔأٔهأو ٔآ :اأهٔه
  .أْوها: ويف الشام ومحص ومحاة

  ]:من هنهونام [ 
  !هاها ياما قالوا

  نهاها ياما شوبروا بايدۤيٓه
  يتجّوزهاها قالوا فالن مابّدو 
  نهاها ْتجّوز وقلع عۤينۤيٓه

هؤالء يف منطقة سلقني : أو َهْو، مبعىن :اؤه
  .هاوۤكه أو َهوۤكه: وما إليها، ويقولون أيضًا

مايله، عاوده، وادعه، : هاوده: عربية :دَهأو
  .صاحله، رفق به، الينه

  .يستعملوا أيضًا لرتول سعر البضاعة موه
  .اجتاه حمدودبمدفع ذو : )*(....من :ْنإؤه
اسم فعل : من التركية عن الفارسية :اْئه

تعبري تركي : هاي بابام هاي: مضارع مبعىن هّيا
  .هّيا ياأيب هّيا: استمدوه بلفظه مبعىن

وهناك تعبري آخر استمدوه من التركية 
يف األمر، : هّيا للمضي أي: يدي مبعىنگهاي : بلفظه

  .حلم اجلدي: وقد يزيدون عليها للتنّدر
   

                                                
 .ـ هكذا يف األصل *
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كما استعملوا كاألتراك هاي وحدها أو 
  .نعم مع أعجب: مكررة للتصديق مبعىن

كيمن هاي هاي ]: من أمثاهلم [  :اياي ٔهٔه
  .كيمن واي واي

بعض : استمدوا املثل من التركية بلفظه مبعىن
: هاي هاي، واألخر حزين يقول: الناس فرح يقول

  .واي واي
  .واي: انظر

ياهۤاي أو هۤاي وحدها، من : يقولون :هۤاي
ياهاي جيمعون : أداة نداء، ففي قوهلم: هاي: التركية

  .بني أدايت نداء عربية وتركية، واملنادى حمذوف دائمًا
  .والنداء قد يكون للتأثر

اسم فعل أمر مبعىن : تركية، هايدى :ايۤدىٔه
  .هلّم

عايش فالن هاي : يقولون :ْيفاي ٔالٔه
: LIFEالعايل، و : HIGHI: يزيةاليف، من اإلنكل

العيشة العالية، أو حياة األكابر وكل : احلياة، أي
  .شيء ممتاز

وهم  -هّبت الريُح ُّب : عربية :َهّب
ثارت : ُهبوبًا وَهّبًا وَهبيبًا -عم بْتهّب : يقولون

انتبه واستيقظ، : وهاجت، هّب فالن من النوم
  .نشط وأسرع: وهّب

مطرحو، هّبت هّب من ]: من كالمهم [ 
  ).ريح اجلنون: أي(الريح هْبيب، هّبت معو 

ملا ّب اهلوا بعّبي كل ]: من أمثاهلم [ 
  .الدراخيش

هّب النسيم على ]: من توريام [ 
  ).را*فأنت : يريدون(الصفصاف فانتخرا 

  
  
  
  

َيك املستعملة يف  حترف هپ :َهْب َيك
كال الكعبني : التركية لدى لعب الطاولة، يريدون

  .يك
  .هبّۤت احلريقة: ومسعت من يتندر فيقول فيها

هَباهب، : العبون يف لفظهاويتندرون فيت
  :هباهيبو، ويسأل أحد الالعبني

  أش اجاين؟ -
  .َهب يك -
  .يف عقيب تندّك -
ة أطلقوها على الشرائط النسيجية املطّرز :َهبا

واملخّرمة تزّين ا أطراف األلبسة النسائية وبعض 
ألبسة رجال الكهنوت، مل جند هلا أصًال، ولعلها 

دقائق التراب ساطعة ومنثورة ): العربية(تشبيه باهلباء 
  .يف نور الشمس املوّجه من منفذ

  .انظرها .فّعال للمبالغة من هبش :َهّباش

  .، الُبخارۤهبٓال: من السريانية :َهّبال
  .ۤهۤبل: ويف العربية

ضربه بالعصا : هبجه َهْبجًا: عربية :َهَبج
  .ضربًا متتابعًا

  .انظرها .مدّق الّنب عند البدو: ومنه املهباج

  .ارب: بنوا منها. راجعها :رٔبٔه
  .اللحم ال عظم فيه: اَهلْبر: عربية :ْبرٔه

  .هربة: الواحدة
  :ومن معارضات الزيين
  من حلم ضأن نوعت أكالُت

  فاهلرب منه طابت الكّباُت
  واقطع من اللية واهلرب فمثلهما: ومنها

  لسهل البلع حاشا يوجد
  :ومنها

  )أي ضمن الكّبة(  أكثروا اهلرب ضمنها وأقّلوا
  برغًال واستباحوا باجلرن دّقه
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  .واهلرب منه يف الرباغل كّبة: ومنها
  ).أي من اخلاروف(

  هربة الضأن استحالت كببا: ومنها
  النار ذاقت هلباوببيت 

من دنب اخلاروف ما بطلع ]: من أمثاهلم [ 
  .هرب

هرب ودهن ]: وينادي بّياع الباجنان التاديف [ 
  .ياتۤاديف

تراب هرب أو أرض هربة، : يقولون :ْبرٔه
  .يريدون جمازًا أن تراا أمحر وال حصى فيه

ما اطمأن من األرض : اهلرب: ويف العربية
  .استعملوها يف ماتقدموارتفع ما حوله، وهم 

  .الكابر والسعن: انظر

أشبو وّچك ْمهّبر؟ بنوا على : يقولون :ربّٔٔه
  .قطعه قطعًا كبارًا): العربية(فّعل من َهَبر اللحم 

تدق اهلربة مع ]: من أكالم [  :ة ودْهۤنةْبٔرٔه
شيء من الدهنة يف اجلرن، ويضاف إليهما قليل من 

  .ص وتشوىالربغل وقليل من البصل، مث تقّر
بدلتو : يقولون. ْريانهٕبأو ٕه ْريانٕبأوٕه :ْبريٕه

ما طار ): العربية(نزلت هربيان أو هربيانه، من اِهلْبرَية 
من زغب القطن، ما تناثر من القصب والربدّي 
فيتلّبد، ما طار من الريش، ما يتعّلق بأسفل الشعر 

  .الرأسپمثل النخالة وُيعَرف بقشرة 
  .قتلنا اهلربي]: من كالمهم [ 

كّل، مجيع، : پَه: من التركية :َهْبسي
  .ضمري الغائب: وسي

مجلة (هبسي كومه سي ]: من كالمهم [ 
، واشترى البضاعة كّال )كل الكومة: تركية مبعىن

  .هبسي
  
  
  
  
  
  

  .پهب وه: انظر

مجعه، أصابه، : َهَبش الشيَء: عربية :َهَبش
م ضربه ضربًا موجعًا، وه: كسب، فالنًا: لعياله

  .خدشه: يستعملوا ملعىن
  .مجع: أبش: ويدانيها يف العربية

  .ابش: بنوا منها
  .هّباش وهّبيش: ويقولون

عن  ٢٤ ص ٣ج : يف وثائق تارخيية عن حلب
 :١٣٨ صَهَبش ثوب جيت، ويف : يومية نّعوم ّخباش

  .ظهر بالقرى كلبة متل ديب َهْبشت واحد
شغلو كّلو َهْبش ْبَهْبش ]: من كالمهم [ 

، وّج هالشب مهبوش كّني )دون روّية: يريدون(
  .مْتقاتل مع حدا
بنوا على فّعل للمبالغة يف هبش  :َهّبش

  .املتقدمة
  .ْتَهّبش: ومطاوعها

: دخله، السوَق: هبط بلد كذا: عربية :طٔبٔه
اّتضع، : نقص، فالن: نزله، الَثَمُن: أتاها، الوادَي
  .نزل: فالن من اجلبل

سعر، هبط السقف، هبط ال]: من كالمهم [ 
  .هبطت درجة احلرارة، هبطت الطّيارة

بنوا على فّعل من هبط مبالغة يف  :طبّٔٔه
  .معناه

هّبط السقف، هّبط لو ]: من كالمهم [ 
  .الدكتور درجة حرارتو

: عم بق ال تصدقو، يريدون: يقولون :قٔبٔه
ولعلها حتريف َهَبش يف  يكذب، مل جند هلا أصًال،

  .روّيةمل دون ع: هلجتهم
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بنوا على فّعل من هبق املتقدمة مبالغة  :قبّٔٔه
  .انظرها .يف معناها، أو هي من لّبق

عم بل حالو، وال بال، : يقولون :َهَبل
ضعف رأيه فهو أبله، وهم ): العربية(حتريف َبِله 

  .انظرها .أهبل ومهبول وهبلة وهبلنة وهبيل: قالوا
  .هللاهبال وتوّكل على أ]: ن كمام م[ 

الرز والكسكسون الزم يتهّبل : يقولون :َهّبل
يكمل : ، يريدونانظرهايف طنجرتو، بنوها من اهلّبال، 

  .نضجه على البخار
ن هدويل الشباب واقفني هٓو: يقولون :َهّبل

يتأملون حماسنهن، مل : عم بلوا عالسّتات، يريدون
َلته أمه، هِب: جند هلا أصًال، ولعلها من قول العربية

  .يقولوا يف معرض االستحسان
  .ْتهّبل والتهبيل: وبنوا منها

  .بنوا من َهَبل املتقدمة :نَهَبٓل
  ]:من أهازجيهم [ 

  أكل احملشي وخّلى اليربق َهَبلن طقطق
، انظرهابنوها مصدرًا صناعيًا من َهَبل،  :َهْبَلۤنة

  .انظرها .أداة النسبة السريانية: ))ۤنه((ومن 

  .اهلبلنة أخت اجلدبنة]: من كالمهم [ 
على  - انظرها  - بنوا اسم املر ة من َهَبل  :َهْبۤلة

ْتنا، ْليت، َهْبٕلَهٕب: َفْعلة، ولدى اإلضافة إىل ضمري
  .ن، َهْبلتو، َهبْلتا، َهبْلنتْتٓكْلۤتك، َهْبٕلَهٕب

هبلَتك : يقول النصارى]: من سبام [ 
  .َسْودا ومقلوبة

  
  
  
  
  
  

هم باجلنون يف تظاهر أحد]: من كالمهم [ 
: احلرب العاملية األوىل ختلصًا من العسكرية، فقالوا له

 إلميت هاهلبلة؟
احلبلة اليت : يريدون(تتخلص احلبلة  -

  ).يربطون ا الفاّرين من العسكرية
أجا اَهلَبّنة، ]: يقولون متهكمني [  :ةنَّۤهَب
اذوب، مل جند هلا أصًال، ولعلها حتريف : يريدون
األمحق، ومنه اسم َهَبّنقة املشهور يف ): العربية(اَهلَبّنق 
  .احلماقة

األمحق، : اَهلَبّنك: ويدانيها يف العربية
  .الكسالن: الضعيف، واَهلَبّنكة

  .طبّنة: انظر

مصدر وهب املاَل : اِهلَبة: من العربية :ۤبةٕه
  .أعطاه إّياه بال عوض: فالنًا ولفالن

  .هبهب اهلوا: يقولون :َهْبَهب
حتريف هب يك : َهباهب: واجلمع :َهْبَهب

  .يف الطاولة والدومينو للتنّدر
 .بنوا الصفة على َفعِّيل من َهَبش :يِّشَهب

  .انظرها

  .بنوا الصفة على َفعيل من هبل :َهِبيل
. طويل هبيل حبل اجلب]: من كمام [ 

  .كل طويل هبيل
َهپ يك يف لعبة : يقول بعضهم: َهپ

َهپسي كومه سي، على لفظها : الطاولة، كما يقولون
  .التركي األصلي
  .انظرها .الصفة من هتك :َهّتاك

  .اتر عرضو: بنوا منها. )*(راجعها :رَهٔت
 -َهَتفت احلمامُة َتهِتف: عربية :َهَتف

   -َهْتفًا وُهتافًا  -ف عم بتهٓت: والثاقفون يقولون
   

                                                
 .ـ هكذا يف األصل *
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صاتت أو مّدت يف : -اِهلتاف : والثاقفون يقولون
: صاح به وفالنًا وبفالن: صوا، وهتف فالن بفالن

  .مدحه
  .اتف: بنوا منها

  .هتفوا حبياة فالن]: من كالمهم [ 
 -َهتك الستَر وحنَوه يهِتكه : عربية :َهَتك
خرقه، جذبه :  -عم تك الستر : وهم يقولون

فقطعه من موضعه، شّق منه جزءًا فبدا ما وراءه، 
: فضحه، ُهِتك عرضُه: شّقه طوًال، هتكه اُهللا: الثوَب

  .ذهب عزُّه
. شّدد للمبالغة: عربية مبعىن هتك :َهّتك

  .ّتكْتَه: َتَهّتك، وهم يقولون: ومطاوعه
  .اهلّتاك: وقالوا يف الصفة

فالن من طفرو هّج مالبلد، من : يقولون :َهّج
هدمه، والعرب يهدمون بيوم : َهّج البيت: العربية

  .للرحيل، وهم استعملوا َهّج ملعىن رحل
  .ادم: هجم البيُت: ويدانيها

 -أحد مصادر كتابنا هذا- )*(وقال الدسوقي
  .هرب: َهجَّ من َهقَّ

  .ما تقدم الصواب وحنن نرى
مضى : َهجَّ من َهَجب: ومثله قول غريه

  .هرب: مسرعًا، أو من َأَجَأ
كتبتك شقي ال تلّج، بتريد ]: من أمثاهلم [ 

  .ترحل بتريد ّج
: هم يقولون -هجاه يهجوه : عربية :َهَجا
عّدد معايبه ووقع ...: َهْجوًا وِهجاًء و -عم جيه 

الكثري : فيه وشتمه، فهو هاج وذاك َمهجّو، واَهلّجاء
  .اهلجو

  
  
  

                                                
» ذيب األلفاظ العامية«: ـ هو الشيخ حممد علي الدسوقي، وكتابه *

  .١٩١٣طبع عام

  .اجى: بنوا منها
تقطيع : -ويقصر  -اِهلجاء : عربية :ِهَجا

  .اللفظة وتعديد حروفها مع حركاا
والياء وما بينهما، حروف اِهلجاء هي األلف 

  .ف التهّجي والتهجيةوحر: وتسمى أيضًا
  .التهّجي يف القراءة: آنۤهْكٓي :ويف السريانية

  .ّجى: انظر

تقطيع اللفظة : َهَجه: واستمدت التركية
: التهجية، وَهجايل: هجاَلَمك وَهَجه َلَمكحبروفها، و

  .اُملَهّجى
  .من يهجو كثريًا): العربية(من اهلجاء  :َهّجا

َهّجاۤنة، أطلقوها على شرطة : واجلمع :َهّجان
البادية يركبون اإلبل، بنوا على فّعال من اِهلجان من 

البيض الكرام السريعة، يستوي فيها ): العربية(اإلبل 
  .هجائن: املذّكر واملؤنث واجلمع، ورمبا قالوا

راكب اهلجني، : اَهلّجان: ))الرائد((ويف 
  .َهّجاَنة: واجلمع

بنوا على فّعل من هّج املتقدمة  :َهّجج
  .للتعدية

  .هّججو مالبلد كّال]: من كالمهم [ 
وهم  -َهَجره َهْجرًا وِهْجرانًا : عربية :رَهٔج

صرمه وقطعه، ضّد وصله، َهَجر : -ْجران ٕه: يقولون
اعتزل عنها : تركه وأعرض عنه، وزوجَته: الشيء

  .دون أن يطلقها
  .اجر: بنوا منها

 ]الفقرية متل اجلّب ]: م من تشبيها
  .املهجور

  ]:من أغانيهم [ 
  يا غزايل كيف عين أبعدوك؟

  شتتوا مشلي وهجري عّودوك  
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جعل : بنوا على َفّعل من هجر مبعىن :رَهجّٔ
  .القوَم يهجرون بالدهم

  .مصدر هجر): العربية(من اِهلجران  :ْجرانٕه
  .٢٥١ ص ٢ج : انظر اية األرب للنويري

اخلروج : اِهلجرة واُهلجرة: من العربية :ةْجٔرٕه
  .من أرض إىل أخرى
  .ْهٔريگۤه: ويف العربية

ويف التاريخ هجرة النيب من مكة إىل املدينة 
: جعلها عمر بداية التاريخ اإلسالمي، والنسبة إليها

  .اهلجرّي واهلجرّية
  .والسنة اهلجرية قمرّية بدايتها شهر حمّرم

انتهى إليه : ًاهجم عليه هجوم: عربية :َهَجم
: بغتة على غفلة منه، دخل بغري إذن، الربُد أو الشتاء

  .أسرع دخوُله
  .اجم عليه: بنوا منها

  .هجم: ْهَدم: ويف السريانية
  .اهلجوم املباغت: من االصطالح العسكري

هجم عليه متل الظنبوط ]: من تشبيهام [ 
  .عالعنبۤاۤية

  .جعله يهجم: َهّجمه: عربية :َهّجم
صار هجنة بني مجاعتو، من : يقولون :ةْجۤنٕه

  .كان فيه عيب: مصدر َهُجن الكالُم: اُهلجَنة: العربية
  .اجن: بنوا منها

مصدر هجاه يهجوه،  :اهلجو: عربية :َهُجو
: انظر. تعداد املعايب: اهلجو واهلجي: وهم يقولون

  .هجا
: عم جوال جوزا، يريدون: يقولون :لَهْجٔو

  ): العربية(ْعَول من َهّجل ِعرَضه يعّذا، بنوا على َف
  
  
  

: أمسعه القبيَح وشتمه، واهلاِجل: وقع فيه، بفالن
  .)*(الكثري السفر

  .ْتَهجَول للمطاوعة: وبنوا منه
اهللا كتب عليه اَهلْجوۤلة، ]: من كالمهم [ 

  .السفر َهجولة، النقلة َهجولة، هادا ْمَهْجول
  .لغة هلم يف اهلجو املتقدمة :َهجي
اللئيم، الذي أبوه : اَهلجني: عربية :َهجني

: عريب و أّمه َأَمة غري ُمحَصنة، واَهلجني من اخليل
الذي ولدته برذونة من حصان عريب، يستعملها 

  .الثاقفون
: هدمه، وهّدته املصيبُة: َهدَّ البناَء: عربية :َهّد

  .هدمه: أوهنت ركَنه، وهّد اخليمَة أو البيَت
ّد عزمو، يهّد يه]: من دعائهم على فالن [ 
  .حيلو، يهّدو
البهّد وبرحل أش بتحسن ]: من كنايام [ 

  ).البدو: يريدون(تساوي معو 
. كول الزيت بتهّد احليط]: ثاهلم من أم[ 

مطرات التوت بتهّد . مال الوقف ّد السقف
  .البيوت

هّد : عم بقرا وّد، من العربية: يقولون :َهّد
  .هدر: البعري

سرده : َهّت الكالَم: العربيةويدانيها يف 
  .وتابعه وأجاد سياقه
  .سار سريًا شديدًا: أّد البعُري: كما يدانيها

هداه َيهديه ُهدى وَهْديًا : عربية :َهَدى
هداه : أرشده، ضّد أضّله، يقال: وِهْديًة وِهدايًة

بّينه له وعّرفه به، هداه : الطريق وإىل الطريق وللطريق
  .أرشده إليه: مياناهللا إىل اإلميان أو لإل
  .اإلرشاد: َهْديٓا: ويف السريانية

                                                
 .تنقل ومل يستقر: ـ وهم استعملوا جول مبعىن *
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زّفها : َهَد ى العروس إىل بعلها: عربية :َهَدى
أهدى لفالن وإىل فالن : إليه، ويستعملوا أيضًا مبعىن

  .بعث به إليه وأحتفه به إكرامًا: كذا
  .ادى: بنوا منها

  .ْهَدى لومن مالو ٕي]: من أمثاهلم [ 
األم عم بتهدي إلبنا َلْينام، : يقولون :َهَدا

جعلت ): العربية(األمُّ الصيبَّ  )*(حتريف هدأت
  .تضرب عليه بكّفها وتسّكنه لينام

: هدهدت الصيبَّ أمُّه: ويدانيها يف العربية
  .حّركته لينام
  ]:من مناغاة أمهام [ 

  الدبح لك طري اَحلمام    نام ياابين جنيب نام
  م دي البين َلينامع    ويامحامة ال ختايف
الرشاد، البيان، : اُهلدى: عربية :ُهَدى

  .الداللة، ضّد الضالل، النهار
  .ادى :بنوا منها

عم مبشي على ُهدى، عم ]: من كالمهم [ 
  ...ببيع، عم بشتغل

جعله : -وتسّهل مهزته  -َهّدأه : عربية :َهّدا
  .يهدأ

مالغضب  مالوجع، هّداه]: من كالمهم [ 
  .ماحلركة

َهّدا الطري عالسجرة، وهّداه : يقولون :ّداَه
: عسطوحو، يستعملوا الزمة ومتعدية، يريدون

  .جعله يهدأ: هّدأه: هبط، وجعله يهبط، من العربية
  ]:من أغانيهم [ 

  يا بنت وياللي محامك طار
  طار وهّدا عباب الدار     
  
  

                                                
 .أهدأت املرأة صبّيها): هدأ: اللسان(ـ يف  *

ما : فالن متل الشوحة]: من تشبيهام [ 
  .ّدي إال عالفطايس

: فّعال للمبالغة من َهَدر: اهلّدار: عربية :َهّدار
  .رعد هّدار: صّوت

أبو الزالزل  آدار اهلّدار]: من أمثاهلم [ 
  .واألمطار

اسم اإلشارة عندهم، يقابله يف  :َهَداك
  .ذاك: العربية

  .هداۤكه: وجيوز أن تلحقه اهلاء املمالة فيقال
هداك الغيم جاب ]: من استعارام [ 

  .وهداك املطر جاب هالوحل. هاملطر
  .املرة من هدأ: العربية حتريف اهلدوءة :َهَداۤوة
  .مصدر هدى: اِهلداَية: من العربية :ِهَداۤية

  .اهلداية من اهللا]: من كالمهم [ 
الفرس عم دب، وهدب : يقولون :َهَدب

َهَدَب : فرسو، استعملوها الزمة ومتعدية، من العربية
  .أسرع): ذال املعجمةبال(قطعه، وَهَذب : الشيَء

  .ادب للمطاوعة: وبنوا منها
  .خوفه وتوّعده بالعقوبة: هّدده: عربية :َهدَّد

  .ْتهّدد: ومطاوعه عندهم
  .واستمدت التركية مصدره

ينشئون : ومن إشارام يف ديد األوالد
دائرة من الّسبابة واإلام، مث هّز اليد، يريدون 

يهزون اليد لريى هذه اإلحاطة والتطويق، مث : بالدائرة
  .اإلشارة

أم القتيل بتنام وأم املهّدد ]: من أمثاهلم [ 
  .مابتنام
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راح املصروف َهْدر، : يقولون :رَهٔد
َهَدَر الدم َهْدرًا : دون جدوى، من العربية: يريدون
  .أبطله: بطل، وفالن الدَم وغَريه: وَهَدرًا

  .ادر للمطاوعة: وبنوا منها
عم بقرا ودر، أو عم بقرا : يقولون :رَهٔد

أسرع : َحَدَر القراءَة واألذاَن: وّد، من العربية
  .)*(ما

طول الليل والنهار عم دس : يقولون :َهَدس
  .فّكر، تأّمل: ْهَدس: فيه، من السريانية
  .ادس: وبنوا منها

: هجس الشيء يف صدره: ويدانيها يف العربية
  .صدره كالوسواس خطر بباله، حّدث نفسه يف

  .شافو عاهلدس]: من كالمهم [ 
س إال اجليج ما ٓد]: من كمام [ 

  .عالغرَبۤلة
  .الغرض الذي ُيرمى: اَهلَدف: عربية :َهدف
  .أهداف: واجلمع
هدَّف َلَعّنا خّياۤلة، بنوا على : يقولون :َهدَّف

: دخل، إىل الشيء): العربية(فّعل من هدف إليه 
جلأ، له : أشرف عليه، إليه: أسرع، أهدف على التّل

  .دنا: عرض له وقرب منه، منه: الشيُء
 ):العربية(بنوا على فّعل من َهَدل  :َهدَّل

استرخت، أغصان : استرخى، وّدلت الشفة
  .استرسل: تدّلت، الثوُب: مثارهاالشجرة أو 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .سرعة القراءة): العربية(ـ أما هد فلعلها من اهلذ  *

  أش بك مۤاشي وْمهدّۤل؟]: من كالمهم [ 
نقضه : هدم اليناَء هدمًا: عربية :َهَدم

م هٓدعم ٕب: َيهِدم، وهم يقولون: وأسقطه، ومضارعه
  .وعم ۤدم

  .َهَدم: هجم وهدم: ويف السريانية
  .مبالغة يف هدم: هدَّم: عربية :َهدَّم

  .ْتهّدم: ومطاوعه
  .واستمدت التركية مصدره

صاحلة، وقف امل: اُهلْدَنة: من العربية :ْدۤنةٕه
  .نالقتال، الدعة، السكو

  .َدنٕه: ُهَدن، وهم قالوا: واجلمع
هدهدو بالقتل، حتريف : يقولون :َهْدَهد

  .، وهم يقولوماانظرهاهّددو، 
طائر ذو ...: اُهلدُهد و: من العربية :دْدٓهٕه

  .خطوط وألوان كثرية
  .ْدْهۤدةٕه: ُهْدُهَدة، وهم يقولون: الواحدة

  .صيد اهلدهد: ٨ص ٨عدد ٤ س: انظر جملة األديب
  .٢٤٦ ص ١٠ج : وانظر اية األرب للنويري

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

: مصدر هدأ: اهلدوء: من العربية :ُدّوٕه
  .سكن

هؤالء، : اسم إشارة عندهم مبعىن :ولَهٓد
  .َهْو: يقابلها بلهجة لبنان

  .هدوۤله وهدويل: ويقولون فيها أيضًا
هذول، دون : ويف املغرب العريب ويف اليمن

  .إخراج اللسان
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  .ذول، دون إخراج اللسان: ويف جند
  .دول: ويف مصر

  .ديل: ويف السودان
  .هاذول: ويف شرقي األردن

  .ذوالذول أو : ويف العراق
اخليار األبيض اجلحش ]: من كمام [ 

  .األخضر والكردي املغّبر هدويل ال تقربن
  .مغّبر: انظر

هدويل كّلن : عّدا جحا على جّبانة وقال
  .دَبكگمايف حدا ي: خّدامني أبوي، قالوا لو

. أولئك: اسم إشارة عندهم مبعىن :وِليكَهٓد
  .هدوليۤكه: ويقولون فيها
شلح ْهدومو، ال : يونيقول الريف :ْهُدوم

: ثيابه، من العربية: يستعملوا إال مجعًا، يريدون
  .ُهدوم: واجلمع. الثوب اخللق: اِهلْدمة

الثوب ): اِهلْدم(: وبالكسر : ويف القاموس
جـ . البايل أو املرّقع، أو خاص بكساء الصوف

  .أهدام وِهدام، ومجعه يف املخصص على ُهدوم أيضًا
ولدى . سكن): عربيةال(حتريف هدأ  :ِديٕه

  .ْدۤيتٕه: اتصاهلا بتاء التأنيث يقولون
أطلقوها على مرض اإلسهال أخذًا  :ْهِديد

  .دوّي الصوت): العربية(من اهلديد 
ويعاجلونه  -انظر لعله ألنه يهّد احليل  -

  .مبسحوق قشر الرّمان واإلهليلج
تلك، : اسم إشارة عندهم مبعىن :َهِديك
  .َهديۤكه: ويقولون فيها

لوال هديك الشبكة ما أجت ]: من أمثاهلم [ 
  .هالسمكة

ما ُأحتف به، أي : اهلدّية: من العربية :َهديّۤة
  .ُبعث به إكرامًا أو توددًا

  
  
  

  ...هدايا و: واجلمع
صاحل ألن : هدّية لك: واستمدت التركية

  .ُيهدى، نفيس
  .ن واهلدّية إلناالغايب إلٓك]: من كالمهم [ 

القرفان ليمونة  هدية]: من أمثاهلم [ 
ملا بترجع مالسفر جيب معك هدّية ولو . حامضة
اهلدّية بتجي على قط وبترجع على مجل . حجر

قد يهدى البسيط وترّد اهلدّية بأضعافها، : يريدون(
ويستعمل بلفظ قريب منه يف فلسطني والعراق 

  ).ومصر
. أنا غنّية وَبحّب اهلدّية]: من كمام [ 

  .هدية الَيَمن قرود. بدّيةأكل اهلدّية وكسر الز
شوفَتك هدايا متل مطر ]: من تشبيهام [ 

  .نيسان
: َهَذى يهذي هذيًا وَهَذيانًا: عربية :َهَذى

  .تكّلم بغري معقول
زّينه وخّلصه مما : َهّذب الِشعَر: عربية :َهذَّب
  .طّهر أخالقه مما يعيبها: يشينه، فالنًا

مصدر هذى، التكلم بغري : عربية :َهَذيان
  .معقول

سقط، : هّر التوت، يريدون: يقولون :َهّر
: ضربو كّف هّر للو اسنانو، من السريانية: ويقولون

  .سرب، جرى: َهّر وهرهر
رمى به، الدواء : هّر بَسلحه: ويف العربية

واَهلرور . أطلقه من بطنه، وهم أطلقوا: سلَحه
احلبة : نب، واُهلْرُهرةما تناثر من حب الع: واُهلرور

  .املتناثرة من حب عنقود العنب يف أصل الكرم
  .اّر: بنوا منها

ن، هرّۤت على قلوٓب: وعندما متطر يقولون
  .هرهر: انظر. ون باحملتكرينيشمت
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برد التشارين ّر ]: من كمام [ 
  .املصارين

الشي ما هو ّر الورق ]: من أمثاهلم [ 
زعموا ملا مات النيب كل ( القلب من جّوا احترق

ورق الشجر هّر من زعلو إال ورق الزيتون، وملا 
  ).عاتبوه قال الكالم السابق

ْطراق طنطراق، خاروف ]: من أهازجيهم [ 
حمشي معّلق على باب الصقاق، شّدو من دانو بتهّر 

  .عضامو، ترّضوا عّنو يا عّشاق
إذا املرا صّرۤحت شعرا ]: من اعتقادام [ 

  .ّر َشعر َبختابالليل 
ّر وّر، يستعملوا گلّسع عم ب: يقولون :َهّر

  .صّوت: َهرَّ الكلُب: ّر، من العربيةگمع ال
  .القّط: من العربية: ّرإهل

  .َهرٓا: ويف السريانية
: اللحم -وتسهل مهزا  -َهَرأ : عربية :اَهٔر

يهَرأ، وهم : ومضارعها. أجاد إنضاجه حىت تفّسخ
عم رى، ويستعلموا يف إتالف الثوب : يقولون
  .وغريه

  .ارى: بنوا منها
هرا قمبازو، قندرتو، ]: من كالمهم [ 

  ).مع أم ال يستعملون أهَرى(وطربوشو مهري 
  .هرا نعمتو]: من استعارام [ 
  .صوت ري البوط]: من كمام [ 

  .هري: انظر

  :ومن تندر العيب الطاولة
  أش أجاين؟ -
سي ودو أو جهار ودو أو بنج ودو أو  -
  .شيش ودو
  .شي يهري لك ُهو -
  
  
  

  .بّدي أهري بدنو: املتوّعد ويقول
  .انظرها .اهترى: وبنوا مطاوعه على

هرارة، من : يقولون لكل ما سقط :ةأرْهٔر
  .خبلو ما بشتري غري هرارة العنب

 - انظرها -بنوا على فّعالة من هرس  :هّراۤسة

  .لآللة اليت رس اجلراذين
وقع بزمانو خبمسني ]: من استعارام [ 

  .هّراسة وما تاب
فريق من العقيدات من بوليل، يقيم  :اهلرامۤشة
  .يف مطخ قنسرين

َرب َهربًا وُهروبًا وَمْهَربًا َه: عربية :بَهٔر
  .فّر: وَهَربانًا

  .هربان وهربانة: وقالوا يف الصفة منه
  .ارب: بنوا منها

ضرب وهرب، ويف لعبة ]: من كالمهم [ 
چاي، بر: الطاولة يقولون يف ضرب وهرب يقولون

  .أو شّخ عليه ومشي
اللي . زمان الطرب هرب]: من أمثاهلم [ 

  .ضرب ضرب واللي هرب هرب
هرب مالدّب وقع ]: من استعارام [ 

  .باحلّب
. املكتوب ما مّنو مهروب]: من حكمهم [ 

  يا هاربًا من قضاي إلك ربًا سواي؟
  .جعله يهرب: هّربه: عربية :بَهرّٔ

  .واستمدت التركية مصدره
ريب البضائع، ريب احلشيش : يقولون

  .واملخّدرات
  .هرب: انظر :َهربان
عليه بالتركي هرمتة،  هرمت: يقولون :َهْرَتم

تكّلم ): العربية(كّلمه زاجرًا، حتريف َهْتَمل : يريدون
  .كالمًا خفّيًا
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: صار َهْرج وَمْرج، عربية: يقولون :َهْرج
  .الفتنة واالختالط: اَهلْرج

فالن هّرج، وعم ْبهّرج : يقولون :جَهرّٔ
أتى مبا يضحك الناس، : ريج، وْمهرِّج، يريدون

هّرج : هلّرج هذا املعىن، إمنا فيها وليس يف العربية
  .بلغ منه: النبيذ فالنًا

فرح : هّرج رجيًا يف احلديث: ))الرائد((ويف 
  .وأتى مبا يضحك

  ]:من أغانيهم التندرية [ 
  إال مبّية الصهريج    ما باكل الكرابيج 

  باكل عشرة يا اخواين   بني الضحك والتهريج
هْرجايي : من التركية عن الفارسية :َهْرجاۤية

  .زهرة الثالوث، ضرب من البنفسج امللّون: بنفشه
: من ألفاظ التحقري، كردية :َهْرَدَبْشت

الزّنار والَظهر، : ))َبْشت((الرخو، الزرّي، و : ))َهْرد((
  .رخو الزّنار، أو غري مشدود الظهر: أي

  .واألكراد يشّدون الزّنار ويلّفونه عريضًا
العاجز الذي : ْشتپآزْرَده : الفارسيةأو من 

  .أثَقلته السنون يسري كاحملدوب
ماشي هردسة، واملهرَدسني : يقولون :َهْرَدس

مبعىن  - انظرها- ما حدا حبترمن، ظين أا حتريف عردش
  .املعفوس

ال يا مهردش ال، ظين أا : يقولون :َهْرَدش
  .انظرها. وهردس السابقة حتريف عردش

  .انظرها .ا مبعىن مهردساستعملوه :هردوس

فالن البس هرس، من : يقول البدو :ْرسٕه
  .الثوب اَخلَلق: اِهلْرس: العربية

  
  
  
  
  

فالن هْرس ْمَنّيل ما َخْرج : وهم يقولون
  .جماز من الثوب اَخلَلق: شغلة

دّقه دّقًا : َهَرس َهْرسًا الشيء: عربية :سَهٔر
عنيفًا، وهم يستعملوا أيضًا لضغط جسم على 

  .هرس إصبعتو بالباب: جسم
  .ارس: وبنوا مطاوعه على

  .ْهَرس: ويف السريانية
واستمدت الربتغالية من العربية كلمة املهراس 

  .ALMOFARIZ: مبعىن اهلاون فقالت
  .تقدمةمبالغة هلم يف هرس امل :سَهرّٔ

بني هادا وهداك يف َهْرش : يقولون :َهْرش
بالسني (ن، وأصله اهلرس الَبْو: َمْرش، يريدون

  ).بالعربية(األكل الشديد : )املهملة
هالكعك رش َهْرش، : يقولون :شَهٔر

: الن واسترخى، العوُد وغُريه:حتريف هّش الشيُء 
  .صار سريع الكسر

كسرها  :َهْرش العدّۤة، يريدون: ومنه يقولون
  .وإتالفها

  .ارش: بنوا منها
فالن هرطوقي، : يقول النصارى :َهْرطوقي
: عن اليونانية أو ۤهۤرطيقٓا إْرطيقيٓا: من السريانية

ÉRÉTIKOS  أو منHRÉTIQUE : ،املبتدع يف الدين
  .املارق من الدين
  .هراطقة: واجلمع

  .هرطق ورطق: وبنوا منه فعل
عم رف مبا ال يعرف، : يقولون :فَهٔر

: فۤرف وٓر: َهَرف يهرف، وهم يقولون: عربية
: اَهلَرف، وهم يقولون: واملصدر. مدحه بال خربة

  .اَهلْرف أيضًا
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يسمون مطر تشرين األول وتشرين  :َهْريف
ابتداء النبات، : واَهلْرف عربية. اَهلْريف: الثاين

  .ويزعمون أن اَهلْريف يسبب الكمأة
: لو بني الناس، يريدونگهر: يقولون :لگَهْر

  :وفيها املذاهب التالية. حّقره
كل ما يقدَّم، الذي : من التركية مبعىن -ً ١ 
  .ال ينتفع به
البغال اليت تدرس : َلهگهْر: من التركية -ً ٢ 

  .احلصاد، القطيع من البهائم، عدمي التربية
عدم النظام، : َلهگخْر: من الفارسية -ً ٣ 

  .األدب قليل
  .لگلة وْتهرگاهلر: وبنوا منها

لة، لبسو گتيابو هر]: من كالمهم [ 
  .لگل، حكيو مهرگمهر

أطلقوها على نبت يشبه البيزة يتخذ  :ْوالٕه
  .علفًا للدواب، مل جند له أصًال

  .من بلغ أقصى الِكَبر: اَهلِرم: من العربية :ْرمٕه
  .هرم: انظر .مصدر َهِرم :مَهٔر

: اَهلَرم عند أرباب اِملساحة: عربية :مَهٔر
  .املخروط املضّلع ينتهي بنقطة

مقابر : ، ومنها أهرام مصر.أهرام: واجلمع
  .ملوكها القدامى

والغالب أن يكون : ويف املوسوعة امليسرة
  .العرب قد أمسوه ذا االسم إشارة إىل قدمه

  .َهرم وأهرام: واستمدت التركية
  .األهرام: ٥٣ انظر التذكرة التيمورية ص

بلغ أقصى ...: َهِرم َهَرمًا و: من العربية :ۤرمٕه
  .الكرب

  .صّيره َهِرمًا: َهرَّمه الدهُر: عربية :مَهرّٔ
  
  
  

): العربية(حتريف َهَمس الشيَء  :َهْرَمش
  .مضغه وفمه منضم: كسره، الطعاَم

  .شرٓماَهلْرمۤشة والْتٕه: وبنوا منه
  .هارموين: انظر :َهْرموين

سرب : ْرْرٔهْر ؤهٔه: من السريانية :رْرٔهٔه
  .وجرى

  .هّر وهرارة: انظر

قدمي : بيت ْمَهْروك، يريدون: يقولون :كَهْرٔو
، ولعلها من البناء أو سيئ البناء، مل جند هلا أصًال

  .جرى): العربية(اهرورق عليه املطُر 
  .اهلروۤكة وْمَهْروك وْتهروك: وبنوا منه

: مصدر هرول: اَهلْرَوَلة: من العربية :ۤلةَهْرٔو
  .أسرع يف مشيه

والذاهبون إىل أن الرباعي حنت من كلمتني 
  .هرب ووّلى: يف األصل يرون أن أصل هرول

احلاضي شافين أرملة ]: من كمام [ 
  .كّشف وحلقين هرولة

الشيخ أو احلسن، رّحالة حّط رحاله  :اَهلَروي
ن صالح الدين يف حلب، بىن له امللك املظّفر ب

اإلشارات يف ((مدرسة عند باب املدينة، له كتاب 
، مقامه باق يف جنويب حلب، مات ))معرفة الزيارات

  .م١٢١٥ س
 ص: تربة اهلروي: انظر كتاب اآلثار اإلسالمية لسوفاجه

١٨١.  

َهِرئ : هري توبو، من العربية: يقولون :ِريٕه
  .هرا: ومتعديها عندهم. حىت تفّسخنضج : اللحُم

  .انظرها

  .اهترى: وبنوا منها
  .ORIYON: َهِرئ عن اليونانية: وقيل

  .شي ري اجلسد]: من كالمهم [ 
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  .يهري بدنو]: من دعائهم على فالن [ 
ۤرى يا َوۤرى، من الكردية ياَه: يقولون :َهۤرى

  .إما تروح أو جتيء: مبعىن
حممد بن حممد، شاعر حليب، وذكر  :اُهلَريري

له بروكلمان مفاخرة بني أوالد اخللفاء الراشدين، 
  .ه١٠٣٧ مات س

طعام يعمل من : اَهلريَسة: عربية :َهريۤسة
  .احلب املدقوق واللحم، ذكرها داود يف تذكرته

والعراقيون ال يزالون يعملوا هكذا 
ويسموا هريسة، وهي من أكالت الشتاء عندهم، 

باهلريسة ألن حلمها ينضج من أول الليل حىت  مسيت
  .الصبح حىت ليكاد يذوب

ن مسمسيذ يعجن بال: واليوم يصنع كما يلي
هريسة : ومبدقوق البندق أو اللوز، وتسمى حينئذ

  .اللوز، مث خيبز بالفرن، مث حيّلى بالقطر
ويسّموا أيضًا، النّمورة، ويلّقبوا 

  .انظرمها .))كنافة الدب((بـ

  .))ـرية الدّبة*((بريوت يلّقبوا بـويف 
  ]:من مناغاة أمهام [ 

  وعرسك يوم اخلميسه   عالتس تيسة وتس تيسة
  وبطبخ َزْوَده وهريسه   وبعزم لك أهل السراي

وتأيت اهلرايس ومن : ومن خطبة مجعة للزيين
  .فوقها السمن مائس

وملا مات الزيين رثاه أحدهم فقال على لسانه 
  :كأنه يوصي

  .صّفوا اهلرايس يف صحائف وفوقي
  .حّركه: هّز هّزًا الشيء وبالشيء: عربية :َهّز

  .هّز، حّرك: هزز: ويف العربية
  .اّز: وبنوا منها

بدال ما متشي وّزي ]: من كمام [ 
ال يعجبك طوال . فّۤككتۤفك روحي رقعي فردة خ

  .طّلع حتت حصراوهّزة خصرا 
  

  ]:من شّدّيام [ 
  ودمعي بفّز عالغايل    رّز مبشي هّز وباكل

وهو (املوت بّدو هّز اكتاف ]: من أمثاهلم [ 
. إذا كنت جبل ما ّزك اهلوا). من أمثال لبنان أيضًا

هّز . املعّود على خبزاَتك كلما شاَفك ّز زّنارو
  .عصايتك وال تضرب فّيا

  ]:من أغانيهم [ 
  هّزي هّزي هّزي هّزي حمرمتك

  متكالساعة ستة قومي ابعيت معل
افسح : يريدون(هّز الكيل ]: من كنايام [ 

. يشوفك احلكيم يهّز براسو). مكانًا للجلوس جبانبك
ليس له جّد من : يريدون(فالن ما عندو تابوت يهّزو 

  ).األولياء
صار لنا ساعتني عم ّز اكتاف : يقول العب
  .حىت كسبنا شكۤلة

طيبات يابو ]: ينادي بّياع القراص بعجوة [ 
  .ت، عاللي مابّدن هّز دقنطيبا! 

إذا هّزينا سرير الطفل وما ]: من اعتقادهم [ 
  .كان هّوه فيه بوجعو ضهرو

هّز احلاصل واقطاع ]: من حكمهم [ 
حّرك املعدة بتناول : يريدون(الواصل بتربا املفاصل 

  ).املسهل، مث اجلأ إىل احلمية
  .هّزاز: وبنوا من هّز على فّعال :َهزَّاز
أهًال وسهًال : البجي لينا]: من أمثاهلم [ 

ال أهًال وال سهًال وال : والقلب إلو هّزاز، واملا جبي
  .القلب إلو معتاز

: وّمسوا الكرسي ذا القاعدة املنحنية اخلط
  .كرسي هّزاز
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قرب مقربة ]: من أحياء حلب [  :َهّزاۤزة
  .السيد علّي

كان  :٤٦٢ ص ٢ج  :النهر: قال الغّزي يف
يف أواخر أيام امللوك اجلراكسة، ختطيط هذه احملّلة 

  .التارخيية احللبية بكما يستفاد من بعض الكت
  :ويف تسميتها مذهبان

أا حني كانت بّرّية كان فيها شجرة  -ً ١ 
توت عظيمة يقصدها احللبيون ويهّزون أغصاا 

  .ليأكلوا
أرض : حدثين أحد أوالد ّمساقية قال -ً ٢ 

ال يف بيوا املبنية اهلّزازة فيها كهوف كثرية وال تز
عليها، وكان باعة العلف يهّزون العلف بالسّرادات 
حتضريًا لبيعه، وكانوا يتخذون هذه الكهوف عنابر 

  .للعلف فسميت باهلّزازة
  .وذكر أرض اهلّزازة ابن العدمي يف الزبدة

 ص: كما ورد ذكرها يف منظومة الشيخ وفا

  ...واصعد إىل مقابر اهلّزازة :٥٧
هّزامو، وينك يا : يقولون ملن ازم :وَهّزآم

  هّزامو؟
للولد الذي ازم من  ]ويهزج األوالد [ 

هّزامو، : الكّتاب أو من الشيخ على حد تعبريهم
  .ـرا قّدامو*صحن الـ

طلع صوت هّزز األرض، أو : يقولون :َهزَّز
  .هزهزا، بنوا على فّعل للمبالغة من هّز

من  ي من َجّد إالعم بتحك: يسألون :َهْزل
مزح : مصدر َهَزل يف كالمه: اَهلْزل: َهْزل؟ عربية

  .وهذى، ضّد جّد
َهَزل جسمه َيهُزل وَهِزل : من العربية :ۤزلٕه

: صار مهزوًال، أي: َيهَزل وُهِزل َهزًال وُهزًال وُهزاًال
  .رّقت: ضعيفًا حنيًال، هزلت حال فالن

  
  

كترة التدخني ْبهّزل اجلسم، : يقولون :َهزَّل
  .صّيره مهزوًال: ّزلهه: عربية

  .كسرهم وَفّلهم: َهَزَم العدوَّ: عربية :َهَزم
  .انظرها: ازم: ومطاوعه

  .هّزامو وهزمية: انظر

  .مبالغة يف هزم املتقدمة: هّزم :عربية :َهزَّم
القاظ والكربيت زموا ]: من أمثاهلم [ 

  .يتالعفار
م آدم، يريدون أنه فالن زّۤ]: من كنايام [ 
  .يستطيع أن يرّد آدم إىل جنته ذو حيلة

  .زلزلة: انظر :الزلزال :هزّۤة أرضيّۤة
واهلّزات األرضّية دائمة الوقوع، إال أن 

  .الشديد منها حيدث مبعدل واحدة كل أسبوعني
  .حّركه: َهْزَهَز الشيء: عربية :َهْزَهز

  .هّز: انظر

  .انظرها .بنوا على فعَول من هّز :زَهْزٔو

َهِزئ : هزي فيه، من العربية: يقولون :زيٕه
  .سخر منه، وتسّهل مهزا: بفالن ومنه
  .هزا: انظر

الصفة من َهَزل : اَهلِزيل: عربية :َهِزيل
َضُعف وَنُحل، وهم يستعملوا أيضًا مبعىن : جسُمه

  .شغلتو هزيلة، ثروتو جبانب ثروة فالن هزيلة: َتُفه
. اسم من َهَزم: اَهلزَمية: من العربية :َهِزۤمية

  .هزامي: وجيمعوا على
  .ْهزميتٓا: ويف السريانية

اهلزمية تلتني اَملْرجلة، وان ]: من أمثاهلم [ 
ن األكل واهلزمية ما عليّٓ. سلۤمت كّال، اهلزمية غنيمة

  .عزۤمية
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َهّس وأجا وما حدا حّس : يقولون :َهّس
شغلو هالزملة كّلو عاَهلّس، يريدون : عليه، ويقولون

: َهسَّ الكالَم: العمل اخلفّي، عربية: يف كليهما
: أخفاه، واملاُء: أخفاه، ومثلها َهْسَهَس احلديَث

  .كل ماله صوت خفي: تسلسل، واهلسهسة
أمر من َهّس املتقدمة يستعملوا اسم  :ّسٕه

اسكت، للواحد واجلمع واملذكر : مر مبعىنفعل أ
  .واملؤنث

هوس، : ولدى رفع الصوت ا يقولون
ويف . هي مقلوب َصْه بإبدال صادها سينًا: وقيل
  .َصْه: َهْس: العربية

ّسي، وهّس ّس وٕههادا ٕه: يقولون :ّسٕه
  .أخفاه: ّع صفة من هسَّ الكالَمنّس، بنوها على ٕف

ْسبّد، كلها حتريف أو َل: أو َلْسَبّت :َهْسَبّت
  ).العربية(ليس ُبّد 

َهْسبّت ما يعرف اجلاهل ]: من كالمهم [ 
  .خطؤو ويْنَدم
َمن عاشر أوالد الزنا ]: من حكمهم [ 

  .َهْسبّت مايْنَدم
: يا، أو هيسترييا، يقولونريأو هست :َهْسۤتريا

مرض التوهم، وهو من : معو هستريا، يريدون
عن  HYSTERIA: ةاألمراض العصبية، من اإلنكليزي

مبعىن الرِحم ذهابًا منهم أن منشأ  ISTÉRA: اليونانية
  .هذا املرض لدى كان اجلنني يف رحم أمه

  
  
  
  
  
  
  
  

َهْسَتر وْمَهستر : وبنوا من َهْستريا فعل
  .وَهْسَترة

  .)*()عاجلها(بنوها من هّس  :َهْسهوس
تبّسم : َهّش هشاشة وهشاشًا: عربية :َهّش

  .وخف للمعروف
  .اش: منهابنوا 
اللّين الرخو من كل : اَهلّش: عربية :َهّش

  .شيء
ورق هّش وورقة هّشة، ]: من كالمهم [ 

  .فرشة هشّۤة، خمدّۤة هشّۤة، الْغَرْيۤبة هّشة
  .هّشش وهشهش: انظر

ط قوام متل عقلو بلٓق]: من تشبيهام [ 
ما بلحق إال : متل اجلردون اخلتيار. ورق اهلّش

  .رية اهلّشة*الـ
يستعمل اإلسالم ورق اهلّش ]: عادام  من[ 

  .لالسترباء بعد التبّول
أو هيش، يستعملوا اسم فعل أمر  :ّشٕه

: مبعىن قف، يقولوا للحمار فقط، من التركية العامية
  .چوش باملعىن املتقدم عينهُچّش أو 

  .وقد يقولوا لإلنسان على اعتباره كاحلمار
السكوت : HACH: ويدانيها يف اإلنكليزية

  .والسكون لإلنسان وغريه
الشعر ((وال صحة ملا قاله مارون عّبود يف 

  .اآلن: مبعىن شٓوهٓو: من أا سريانية ٤٧ ص ))العامي
فالن متل اجلحش بتقول ]: من تشبيهام [ 

  .قوم لنحّش: هّش بقول لك: لو
: ّدابگيفدح الشتو شقد : يقولون :َهَشت

الضجيج، ويكثر  :ت وبزّت، من َهْشت الفارسيةٓش
  .أن تتبع بالفارسية بنشت

   

                                                
 .ـ هكذا يف األصل، داللة أن املؤلف مل يستكمل معاجلة املادة *
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  .اَشت: بنوا منها
  .هّشات وهّشيت: وبنوا الصفة منها

هّشش الفرشة وَهْشَهشا، : يقولون :َهشَّش
  .بنوا على فّعل من هّش للتعدية

: يستعملوا اسم فعل أمر مبعىن :ْشطٕه
: انزجر، يقولوا للكلب فقط، من التركية العامية

  .ىن املتقدم عنهأوشت، باملع
  .ْستگ: واألكراد يزجرون الكلب بقوهلم

ألف كلمة هشط وال كلمة ]: من أمثاهلم [ 
وين : زعل كلب حليب من هاإلهانات: هأصل(ناولو 

واهللا ألهاجر، وين : ماراح هشط هشط، وقال حلالو
واهللا الشام : بّدو يروح، وين بّدو يسافر؟ قال حلالو

ۤرية والزم يكون أهال مليحة وحبكوا أّنو خرياتا كت
أواۤدم، قام نزل قشط تا وّصل إال، الَعَمى أش شاف 
لك؟ شاف لك هشط مشط مايف، يكان أش يف؟ يف 
رفسات ولطمات وضربات باخلشب، بزيق 

! يالطيف! الصندوقة، باملالقيط، باألحجار، يالطيف
  ).ورجع حللب... وال ألف كلمة هشط: قال

باره لإلنسان على اعتوقد يقولون هشط 
  .كالكلب

تاكل : ْشط أجابهٕه: وإذا قال أحدهم آلخر
  .ْشتـراي ٕط*من 

  .كسره: َهَشم الشيء: عربية :َهَشم
بالغ يف هشمه، : َهّشم الشيء: عربية :َهشَّم

  .كسره: أي
هشهش الفرشة وهّششا، : يقولون :َهْشَهش

  .جعلها لّينة، دّمثها: بنوا على فعفع من هّش املتقدمة
ما ختاف إال من أبو الدقن ]: من أمثاهلم [ 

  .اْملَهْشَهۤشة واللّفة اْملَكّبۤسة
  
  
  

: للطفل إذا سعل أو عطس يقولون :َهُشو
  .انظرها .حتريف نشو: هشو

 - كذب: بنوا على فعِّيل من َهَشت :َهشِّيت

  .كثري الكذب: يريدون - انظرها 
  .َهشِّيۤتة: واجلمع
اجلبل : اَهلْضَبة: ۤبة، من العربيةأو َهٔض :َهْضۤبة

. املنبسط على وجه األرض، ما ارتفع من األرض
  ...ِهضاب وَهَضبات و: واجلمع

: نقصه، واهتضمه: َهَضمه: عربية :مَهٔض
  .ظلمه وغصبه وكسر عليه حقه

  .فالن حّقو مهضوم]: من كالمهم [ 
أحالته : هضمت املعدُة الطعاَم: عربية :مَهٔض

  .إىل صورة صاحلة للغذاء
  .اضم: اهلضم، ومطاوعه :واملصدر

  .واستعملوا اهلضم جمازًا للمحبة
  .اهللا ما ضمو]: من كالمهم [ 

. هضم فكرتو: واستمدوا من الغرب قوهلم
متّثل اجلسم املواد الغذائية، تبدأ يف : واهلضم علميًا

الفم حيث املضغ واالختالط باللعاب، مث يف املعدة، 
ملعدي، مث حيث ختتَزن مدة ومتزج بعصري احلامض ا

يف املعي الصغري حيث خيتلط به عصري البانكرياس، 
مث يأيت دور االثىن عشرية فتنّعمه، مث دور صفراء 
املرارة فتفتت دهنه، مث دور املعي الصائم فيمتصان 
معظم املواد الغذائية، مث دور املعى الغليظ فيطرد 

  .العدمي اجلدوى بطريقة الرباز
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كون الغذاء ك: وعسر اهلضم أسبابه كثرية
غري صاحل، اإلفراط يف تناول املسكرات أو التدخني، 

اللتهاب املزمن ااضطراب األعصاب، سقوط املعدة، 
  .يف غالف املعدة الداخلي، سرطان املعدة

جي ركدخل واحد جما]: من حكايام [ 
  .عالقهوة وسحنتو مقلوبة

  ...أشبك؟ خري ان شا اهللا ياأبو -
ت، قمت واهللا أكلت أكلة وما هضم -

  .شربت شربة وما اشتغۤلت
  .كّني أخدتا مستعملة -

إياك تسبح واألكل ما : يقولون :مَهضّٔ
هّضم، هّضم وبعدا اسباح، بنوا على فّعل من هضم 

  .املتقدمة مبعناها، ومل تسمع يف العربية هّضم
: مسعت رجًال من كفر ختارمي يقول :زَهْطٔر

لعلها بناء . يهأطراه وأثىن عل: فالن َهْطرز لفالن، يريد
حاظر اول، وهو : فعل ماض من التعبري التركي

استعّد لتلّقي : ّيأ، أي: اإليعاز العسكري مبعىن
تعّد للسالم اس: األوامر العسكرية وتنفيذها، وهي هنا

على القائد وحنوه، أو لعلها بناء فعل ماض من قول 
  .حضرتلو: األتراك

: هطلت الناقُة: أصلها )*()راجعها( :لٔطٔه
  .سارت سريًا ضعيفًا
  .استرخى: اطل: وبنوا منها

شايفلك مشوتك مهطلة، : يقولون :لهطّٔ
: كّنيك مرضان؟ بنوا على فّعل من هطلت الناقُة

: اإلعياء، وهم يقولون: سارت سريًا ضعيفًا، واَهلْطل
  .جسمو مهطّۤل، يريدون أنه متراخ غري مشدود

وينك يا : املصاري وقالهّف : يقولون :َهّف
فالن هّفاف القميص، إذا : يقال: بريوت، من العربية

هّبت، وهّف : نعت باِخلّفة، كأا من هّفت الريُح
  .خّف وملع: أسرع يف سريه، والشيء: فالن

                                                
  .يستكمل مراجعة املادةـ هكذا يف األصل، داللة أن املؤلف مل  *

  .غّف: ويدانيها
إن صّح للو على شاش  ]:من كنايام [ 

  .القاضي ّفو
  ]:من أهازجيهم [ 

  أش ماصّح للن هّفوا    املشايخ إذا اصطّفوا
  ن وْتحّفواشلحوا صراميّٓ      مسعوا السلۤتة يف بغداد

هفّۤت نفسي عل أكلة عدس : يقولون :َهّف
حبامض، وهّفت نفسي مرتني أقوم أدلو وأكسفو 

استطري، ): العربية(هفا القلُب  قّدام اجلماعة، حتريف
  .ذهب يف إثر الشيء خفق،

: قام هّفو صواب، يريدون: يقولون :َهّف
: حتريف حّفه بكذا: ضربه ضربًا، لعلها من العربية

  .أحاطه به
  .اّف: ا منهاوبن

: هفا فالن هفوًا وهفوة وهفوانًا: عربية :َهَفا
  .زّل

مات، وأصلها من : هفا فالن: يقولون :َهَفا
  .ذهب وارتفع: هفا الريش أو الصوف يف اهلواء

  .مات :افا: بنوا منها
هفتان من جوعو، بنوا : يقولون :َهْفَتان

ًا ن وفعالنة من َهَفت الشيُء َهْفتالصفة على فعال
تطاير خلفته واخنفض ودّق، وهم استعملوها ...: و

  .انظرها .أضر به اجلوع، ولعلها حتريف هفيان: ملعىن

ر شوعرفت ذا املعىن منذ القرن احلادي ع
  .اهلجري

تساقط : لفتيلة، أيافت الفراش يف ا: ومنه
فكأنه لكثرة : ))القول املقتضب((عليها، جاء يف 

  .جوعه يسقط، كذا نقله بعض أئمة اللغة
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كرسي : ويطلقون هفتان على غري اإلنسان
  .هفتان، بردسو هفتان، عمارة هفتانة

  .مصدر هفا واسم املرة منه :َهْفۤوة
  .هفا: انظر

َهْي هفوة لسان ال تواخذو ]: من كالمهم [ 
  .عليها

  .اجلائع): العربية(حتريف اهلايف  :َهْفيان
ضياء الدين عيسى بن حممد،  :اَهلّكاري

  .ه٥ ٥٨ اشتغل يف الفقه يف حلب، مات س
  .كتارهي: انظر :كتارٕه

َهّمو، حتريف أكل،  َهَكل: يقولون :َهَكل
صار مهمومًا : أكل ّمهو، يريدون: ويف هلجتهم

  .حلقه هّم من أجله: بالعناية به، أي
  .اكل: بنوا منها

ۤكل فيه ينام عندو، ۤجز ٕهٕع: يقولون :ۤكلٕه
  .انظرها .ۤلكمارضي، حتريف ٕه

ما : َتك؟ يريدونوگَه: يقول البدو :وَتكگَه
: هفا، أي: َهقى يهقي هقيًا فؤاُده: تريد؟ من العربية

  .استطري: خفق وذهب يف إثر الشيء، من الطرب
وجياري بعض الثاقفني العربية فيستعمل  :َهْل

  .هل لالستفهام، وهم ليس لديهم أداة له
قوهلم هل التزال مصّر ]: ومن عثرام [ 

هل مل يكن هناك؟ وهي ال : على رأَيك؟ وقوهلم
وأمل ... أال تزال: تدخل على النفي، والصواب

  ...يكن
: هل هذا األمر يعجبك، صوابه: ومن عثرام

  .األمر، بتقدمي الفعل بعد هلهل يعجبك هذا 
هل : هل ستسافر؟ صوابه: ومن عثرام

  .تسافر، ألن هل ختصص املضارع لالستقبال
  
  
  
  

: أروح َلَهلي، يريدون: يقول بدو حلب :َهْل
  .أهلي

  ]:من أغاينهم [ 
  وارحل على ديرة هلي  ننِتٓهد ٕببالسيف الٓخ
  ك وال جّنة هلينأر: غريها
  .ظهر هالله: هّل الشهُر: عربية :َهّل
هّل شهر نيسان، ]: ومن عثرام [ 

  .والصواب استعماهلا يف الشهور القمرية
كلما هّل تشرين بترَجع ]: من كمام [ 

  .بنت عشرين
هّل املهلول وكّنس : ويف عزمية التالول

  .تالول: انظر .التالول

  ]:من مناغاة أمهام [ ّل، أو ٕه :َهّل
  وصبحيَتك صبحية الفّل           ّل اَهلّلّل وَهَهّل اَهل

  .استهالل القمر): العربية(واهلّل حتريف اِهلّل 
  ]:من أهازجيهم [ 

  را عاحلّج وخّالين    هّل اهلّل اهلّالين
  لّبسين قّبيعتو    خالين بضيعتو

  وقال يل تفضلي تعّشي  وطبخ يل عّجور حمشي
  ّمشر زندو وطعماين  برتع نقشي: قلت للو

  .يا هال: يقولون يف أهًال :َهال
  ]:من أغانيهم [ 

  هالبا! هال بالزين ياأمي
  َعرق ونبيت مشروب الشبابا

  عرق ونبيت ما بشرب حبييب
  بشرب كونياك واملازا كبابا    

  هالبا! هال بالزين يا أمي
  على البشعني كّسرنا القبقابا
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. أو َهّليس، كالمها الصفة من َهَلس :َهّالس
  .انظرها

  .انظرها .مصدر هلك: اهلالك: عربية :َهالك

  .هالك: واستمدا الفارسية
  .هالك: واستمدا التركية

  .HELAQ: واستمدت اهلالك األلبانية فقالت
غّرة القمر، : اِهلالل: أو ِهالل، عربية :ْهالل

  .َأِهّلة: واجلمع
: إذا شافوه ابتسموا ودعوا]: من عادام [ 

كة، وبعضهم يقرأ سورة اللهم اجعله شهر خري وبر
  .تبارك

وبعضهم يراه ويرى معه املصاري الفضّية، أو 
  .يراه ويرى معه وجهًا حلوًا

نيم هالل، مبعىن : ومسى الفرس شفة احلبيب
  .نصف اهلالل
اختذ العثمانيون اهلالل شعارًا هلم لدى  :ِهالل

ألن السلطان فاتح رأى : فتح القسطنطينية، قيل
الصحيح أم استمدوه من انعكاسه يف دم جنده، و

  .وغدا اهلالل شعار اإلسالم. البيزنطيني
اصطالح حديث ملقابل  :اِهلالل األمحر

اجلماعة اإلنسانيون يف ظروف : الصليب األمحر
  .احلرب وغريها

يف حرب تركية مع  ١٨٧٦ أنشئت س
الغرب للقيام باملساعدة الطبية كما الشأن يف الصليب 

يف حرب  ١٩١١ سأما مصر فأنشأا . األمحر
  .طرابلس

أطلق هذه التسمية على  :اِهلالل اخلصيب
العراق املؤرخ األمريكي بريستد واستعملها وسورية 

  .العرب بعد احلرب العاملية األوىل
زادوا تاء التأنيث : من أمساء نسائهم :ْهۤاللة
  .على ِهالل
  
  

  .اخنلي يا هاللة]: من كمام [ 
  . خنل: انظر

، فمصطفى بن إبراهيم، متصو :اِهلاليل
  .ه١٣٣٧ ووفاته يف حلب س مولده

املادة الغروية املسماة : اُهلالم: عربية :ُهَالم
  .باجلالتني، يستعملها الثاقفون

  .جالتني: انظر

من : ألَبّت، عن العربية: من التركية :َهْلَبّت
دون ريب، ال شبهة يف : بّت، يستعملوا مبعىن

مر، أؤكد، أبدلوا مهزة أل األمر، مبتوت يف صحة األ
  .هاء

: واستمدا األلبانية من التركية فقالت
HELBÈT.  

أصابه داء : ُهِلس فالن: من العربية :َهَلس
  .اهلزال أو السل، وسلب عقله

فالن : يقولون: ))القول املقتضب((يف كتاب 
إذا تكلم كالمًا : هلس، وهو صحيح لغوي، ومعناه

  .العقل، وعلى اهلزالغري منتظم، ويطلق على سلب 
  .الس: وبنوا منه
  .هّالس وهّليس: وبنوا منه

اخلداع والغش : األْلس: ويدانيها يف العربية
  .والكذب واجلنون

ال ۤلس علينا حننه ْمنهلس ]: من كالمهم [ 
  .ْفلعلى ٔق

اليت : جبسة َمْهلوطة، يريدون: يقولون :طَهٔل
ي املسترخ: اهلالط: فسدت والنت، من العربية

  .البطن
  .الط: بنوا منها

ما استحى على شيبتو : لونيقو :ْلفٕه
الشيخ املتصايب، حتريف اِهلّلوف : يريدون هاهلْلف

  الثقيل اجلايف، العظيم اللحية، الكثري الشعر، ): العربية(
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اللحية الضخمة، اجلمل املسّن الكبري الكثري الوبر، 
  .ّن، الكّذاباخلرتير الّربّي، الشيخ القدمي اهلرم واملس

هّلق جبي، وهّلقتۤين، وهّلقتينه، : يقولون :هّلق
، )العربية(حتريف هالوقت، حتريف هذا الوقت 

وهّلقتني خمتصر . انظرها. ملحق سرياين ))ۤنه((و
  .هّلقتينه

  .َهّلْقِتّية: ويف دمشق يقولون
هّلق جبي ْشوي جبي ]: من كالمهم [ 

  .مابعرف، هّلق كنت بعقلك
. َفَطس قالشيخ َلَطس هّل]: من كمام [ 

  .ۤإَميت كّنا؟ هّلق صرنا
: باعو باهلْلك، يريدون: يقولون :ْلكٕه

َك من مصادر َهَل: اُهلْلك: العربية ببخس الثمن، من
فين ومات، واليكون إال يف ميتة سوء، ): العربية(

وعليه فمعىن البخس الذي استعملوها فيه جمازي جار 
  .سعر مّيت: على حنو قوهلم

هلك وهّوه يشتغل ويقّدم : يقولون :ۤلكٕه
: تعب كثريًا، جماز من العربية: الوالدو، يريدون

  .فين ومات ميتة سوء: َهَلَك
: أْهَلك وال َلك، يريدون]: من أمثاهلم [ 

وساد هذا املثل بلفظ يدانيه يف العراق (ق بأهلك اَحل
واجلزائر ومصر والسودان وسورية وفلسطني 

  ).ولبنان
  .تراب اهللك: انظر :كلّٓإهلتراب 
: بنوا الصفة على َفْعالن، واملؤنث :َهْلكان

  .َفْعالنة
وصلت لعندو تعبان ]: من كالمهم [ 

  .هلكان
  
  
  
  
  

ۤلك على َفَعالن، بنوا املصدر من ٕه :َهَلكان
  .ومل يسمع يف العربية

  .سّبح، يستعملها الثاقفون: هّلل: عربية :َهّلل
  .مدح، سّبح: َهۤلل: ويف العربية

َهلِّلويه، : ومنه قول النصارى يف كنائسهم
  .سّبحوا َيْهَوْه، أي اهللا: أي

: سّبحوا اهللا: عبارة عربانية مبعىن :َهلِّلوَيه
  .يستعملها النصارى يف كل كنائس العامل

  .َهّليس بنوا الصفة من َهَلس على َفّعيل
  .هلس: انظر

: HELICOPTER: من اإلنكليزية :وْبۤترَهليٓك
ائرة تصعد عموديًا بوسعها أن ترتفع وبط يف ط

  .مكان حمدود
  .الطائرة العمودية: وضعوا هلا

نبات متتد : اِهلْلُيون: من العربية :َهْليون
جذوره حتت األرض، له قضبان رقيقة رخصة تؤكل 

  .مطبوخة وغري مطبوخة، وال سيما يف السلطة
واهلليون أيضًا أنواع من الزهر من فصيلة 

ت، منه نوع يعّرش على اجلدران عندنا الزنبقيا
  .زهر اهلوا لرقة ورقه: يسمونه

  .ورد ذكر اهلليون يف اآلثار الفرعونية
  .٣٣ ٥ ص ١٩ س: جملة الضاد: انظر

هم شّلحوا املصاري هم : يقولون :َهْم
أيضًا، كذلك، : َهْم: ضربو، من التركية عن الفارسية

  .عالوة، معًا، ال تستعمل إال مكررة
ْر ماشا ۤزم َهْم يأوَهْم مٔال]: كمام من [ 

افتخر ضابط بأن رتبته : أصله من التركية(اهللا 
العسكرية رتبة مالزم، مث أنه مرافق القائد فقيل 

هم . سيكار وبيكار: انظر. َهْم سيكار َهْم بيكار). كمًا
  .بّواك هم كّداب
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  .الفوات بوك، وانظر: انظر

  .أقلقه وأحزنه: هّم األمُر فالنًا: عربية :َهّم
  .اّم: بنوا منها

ضن أّمو أش ّمو؟ اللي ْبٕح]: من أمثاهلم [ 
  .الشغلة املا بتهّمك وّصي عليها جوز أّمك

: ني كبري، من العربيةگَهّم الزن: يقولون :َهّم
  .مصدر هّم املتقدمة: اَهلّم

  .ْهموم: ُهموم، وهم يقولون: واجلمع
واحد رۤاخي دقنو والتاين ]: كمام من [ 
  .منسّلي اهلّم بصّب الدّم. آكل ّمها

. اللي عند أّمو التاكل ّمهو]: من أمثاهلم [ 
. رضينا اهلّم واهلّم ما رضينا. كل من ّمهو على قّدو

ّمهي . كل من هو ْبهّمو: أجا كتاب من عّمو قال
جحا را عاجلامع . وهّم اجلريان مابّت ليلة فرحان

. أنته مسّكر وأنا مستقيل اهلّم: فو مسّكر قال لوشا
  .هّم بنت حوا تلبس وتتغاوى

ما حدا خلي . ّمهو بطنو]: من كالمهم [ 
  .ماهلّم

ألن (حلب جورة اهلّم ]: من استعارام [ 
  ).أهليها يراقبون بعضهم

  .قاعد متل قّفة اهلّم]: من تشبيهام [ 
ك ال جتعل الدنيا ّمهك ماَل]: من حكمهم [ 

إن جعت غّني وان كترت . مّنا غري لقمة ّمتك
  .مهوَمك نام
  ]:من شعرهم [ 

  ماقّدر يكون      ال تاكل هلّمك
أراده وأحبه، عزم : َهمَّ بالشي: عربية :َهّم

  .عليه وقصده
مهيّۤت : ولدى إسناده إىل الضمري يقولون

  ...ّمهينا
  
  
  

  .متّۤيت هۤامم عالسفر]: من كالمهم [ 
، وظين )*(هّم: يردعون األطفال بقوهلم :ّمٕه

أن اسم الفعل األمر هذا استمّد من اهلررة لدى 
  .اخلصومة

  .انظرمها. َهَمر وَهْمَهم: ويدانيها
العظيم اِهلّمة، السيد : اُهلمام: عربية :ُهمام

  .)†(السخي: الشجاع
: والعريقون يف العامية حيّرفوا إىل :نايٓؤمٔه

امللكّي، : ن الفارسية، ُهمايونمهايلون، من التركية ع
  .ذو الَطْول، املؤّيد، املبارك، صاحب السعادة

العنقاء أو اسم طائر : ))ُهما((وأصلها من 
خرايف يعتقد فيه الفرس أن من وقع عليه أو أظّله 

  .أداة النسبة ))ُيون((وصل إىل أعلى املراتب، و
زّينوا وعملوا باب مهايون، أو باب : ويقولون

  .مهايوين
  .باب مهايون: انظر

واخلط اهلمايوين ضرب من اخلطوط كانت 
  .تكتب به الفرمانات السلطانية

قناطر خشبية أو غريها تقام : وباب مهايون
  .أقواس النصر: مبناسبة األعياد الوطنية، وتسمى اآلن

الرعاع، الِرذال من : اَهلَمج: عربية :َهَمج
الصغري ًا من الذباب الناس، احلمقى أو رذالتهم، أخذ

  .احلمري وأعينها يقع على أوجه
قبيلة سودانية : مهج :١٦٥ ص ٨س: ويف اهلالل

أصلها من الزنوج، واختلطوا بقبيلة عربية تعرف ببين 
عمر أو عامر نزحت من بالد العرب إىل ساحل النيل 

  األزرق أواخر القرن األول للهجرة، ومنها اعتنقوا 
   

                                                
  .ّمهه: ـ وقد يقولون *
  .ـ ومسوا به ذكورهم †
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المية إال تالوة اإلسالمية، لكنهم ال يعرفون من اإلس
الفاحتة، وصالم خاشعة، وكلهم أّمّيون، ويقدسون 
الكتابة، تقديسًا عظيمًا، ويعتقدون بصحة كل ما 

  .يكتب، وأفضل طعامهم حلم الزرافة، وهم كرماء
  .٤٢٠ ص ١٠٧ س: وانظر املقتطف

ذهبت : َهَمدت الناُر ُهمودًا: عربية :َهَمد
ماتوا، : لقوُمِفئت، َهَمد احرارا، سكن هلبها، ُط

  .سكنت: دت أصوامَهم
  .امد: بنوا منها

  .جعله َيهُمد: َهّمده: عربية :َهمَّد
: مهر عليه الكلب، عربية: يقولون :رٔمٔه

  .الدمدمة بغضب: اهلمرة
ومنه مهرة األسد : قال الشيخ أمحد رضا

والكلب عند العامة وكانت معروفة أيضًا يف القرن 
  .احلادي عشر

صات دون : َهرَّ الكلُب: العربيةويدانيها يف 
  .نباح

  .امر: بنوا منها
خنسه باملهماز : َهَمز الفرَس: عربية :َهَمز

  .ليعدو
أخذ : األلف اليابسة: اَهلْمَزة: عربية :َهْمۤزة

  .قال ومضى: وسأل وقرأ، يقابلها اللّينة
  .وتقع اهلمزة أوًال ووسطًا وأخريًا

 ))ء((ويسمون شكلة اهلمزة أعين هذه 
  .باهلمزة

ورمسها رأس عني كان شكًال للهمزة يف 
عني  االبتداء إشارة إىل أا مهزة قطع ال وصل، فهي

  .اقطع، مث أشكل ا اهلمزة املتوسطة واألخرية
وإشكال مهزة القطع ا اختياري، أما 

  .الوسطى واألخرية فإلزامي
  
  
  

  .وترسم اهلمزة أوًال ألفًا
ى البيت وترسم اهلمزة وسطًا بأن تعرض عل

  :التايل فترسم ما ماثل كلماته مفردة
  تفاءلت وضوُءه وضوَءمهحّتم وفيُئه وفيَئه

فيُئه فيَئه، : أصل رسم فيُئه وفيَئه: مالحظة
ومن عهد الطباعة أقيمت هذه النربة، وال يقال فيهما 
رمستا ياء إذ ليستا مكسورتني وال ما قبلهما مكسور، 

حرف الوصل ولو أن ما قبلهما أعين الياء من أ
  .لرمستا مفردتني

فإن مل تكن اهلمزة مما مياثل كلمات البيت 
حركتها وحركة ما : رمست اهلمزة بأقوى احلركتني

  .قبلها
كسر، : وأقوى احلركات على الترتيب التايل

  .ضم، فتح، سكون
رؤي، كما : أن ترسم واوًا ))ُرئي((وجيوز يف 

جيوز يف َسؤول وكؤوس ومْسؤول ومرؤوس مما 
: رمست مهزته واوًا وتالها واو أن ترسم مفردة
  .َسئول، كئوس، مسئول، مرءوس، والنربة كما تقدم

هذا حكم اهلمزة املتوسطة اليت أعيا أمرها 
الكتاب وتعّد من معايب العربية ومصاعبها، ترى أنه 

  .ع دقائق وعلى أصح شكلميكن دراستها ببض
أما اهلمزة أخريًا فترسم مبا يناسب حركة ما 

  .قرأ، رُدؤ، ُهنِّئ، جزء، رداء، خمبوء، رديء: قبلها
أدق التفاصيل وأوسعها  ))األلف((ويف كتابنا 

  .عن اهلمزة
وهي اليت حتذف يف درج  :مهزة الوصل

الكالم، وموضعها يف العربية ماضي اخلماسي 
ومصدرمها وأمر الثالثي ومهزة أل  والسداسي وأمرمها

 ))اسم((املعرفة وأمساء تستعمل منها هلجة حلب كلمة 
  .))ابن((و
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وهلجة حلب ال تأبه لقاعدة الوصل والقطع 
: فتصل املقطوعة وتقطع املوصولة، فيقولون) العربية(

  .جيت الفرش لك: أجا إبنك، كما يقولون
رأس وشؤم : يقولون يف حنو :تسهيل اهلمزة

  .راس وشوم وبري: ئروب
  .مليان: َمآلن: ويف حنو
  .ُموۤنة: َمؤوَنة: ويف حنو
  .ْمروّۤة: ُمروءة: ويف حنو
  .ْخطيّۤة: رّيس، وحنو َخطيئة: رئيس: ويف حنو
: قراءة ومصائب ودناءة وتثاءب: ويف حنو

  .ْقراية ومصايب ودناوة وتتاوب
  .رّية، مّية وَتْهْنية: رئة ومائة ونئة: ويف حنو

ذكا وأمرا : ذكاء وأمراء وبريء: حنوويف 
  .وبري

  .وضو وهدّو: وضوء وهدوء: ويف حنو
  .ضّو وّيف: ضوء ويفء: ويف حنو
  .مال: مأل: ويف حنو
  .ِفيٕد: دفئ: ويف حنو

لألب رفائيل خنلة  ))غرائب اللهجة اللبنانية السورية((انظر 
  .٦و ٥ ص: اليسوعي

وتسهيل اهلمزة طابع القبائل احلجازية قدميًا، 
جنحت إليه وأزالت حتقيق اهلمزة، كما أزالته كل 
األمم السامية، ذلك ألن حتقيق اهلمزة من أشق 
العمليات الصوتية كما يقول الدكتور إبراهيم أنيس 

ألن خمرجها فتحة  ٧٧ص: ))يف اللهجات العربية((يف 
 ا، مث تنفتح فجأة املزمار اليت تنطبق عند النطق

فتسمع ذلك الصوت االنفجاري الذي نسميه باهلمزة 
  .احملققة

أخفاه، : َهَمس الصوَت مهسًا: عربية :َهَمس
. سعم ٓم: ومضارعه، يهِمس، وهم يقولون

  .يستعملها الثاقفون
  
  

  .امس: بنوا منها
ّمهش الدفتر، بنوا فّعل من : يقولون :َهّمش

  .حاشيته: هامش الكتاب املوّلدة
: من التركية عن الفارسية :َهْمَشري

ابن البلد، املواطن، من عاش معك يف : َهْمَشْهري
: أرض واحدة، وغلب أن يستعملها اجلندي للجندي

  .يا مهشري
  .مهشرّية: واجلمع عندهم

  .رفاقة الوطن: مهشريلك: ويف التركية
مهشرية : وإذا أضيفت مهشري حلقتها التاء

  .چاويشنا ومهشرييت
مهشرّياتنا  ١٨ ص: ويف منظومة الشيخ وفا

  .احللبية
هۤامل شغلو ۤالحق الَعْكَرتة، : يقولون :َهَمل

تركه ومل ): العربية(مامّنو خري، حتريف أمهل الشيء 
  .ضد أعجمه: مل حيكمه، احلرَف: يستعمله، أمَره

  .امل: بنوا منها
ما ُهمَّ به من أمر : من العربية اِهلّمة :مّۤةٕه

  .ليفعل، الَعْزم، الَعْزم القوّي
  َمم،ٕه: ِهَمم، وهم يقولون: واجلمع

  .ّمهت: واستمدت التركية
ّمهة،  مهتو عالية، صاحب ]:من كالمهم [ 

شلون مهتك؟ بارك اهللا يف مهتك، بردت مهتو، من 
  .قبل كانت مهتو قوّية

تكلم كالمًا خفيًا، : َهْمَهم: عربية :َهْمَهم
  .مسعت له دوّيًا: رّدد الزئري يف صدره من اهلّم، الرعُد

  .انظرها .مححم: ويدانيها يف العربية
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  .َهْمۤهم: ويف السريانية
: ْتغّدينا مهيس، يريدون: يقولون :َهِميس

اللحم الناضج جدًا مع البصل، وإذا أضافوا إليه الكّبة 
: ميس، بنوا على فعيل من َهَمس الشيَءكّبة : قالوا

لسهولة : مضغه وفمه منضّم، يريدون: كسره، الطعاَم
  .مضغه

ويرى بعضهم أن اهلميس حتريف محيس، من 
  .محيس: قاله، ويف الشام يسمونه: َحَمس اللحَم

  .القاورمه: ويف التركية يسمى احلميس
َهميمة، استعملوها مبعىن : واملؤنث :َهميم
أقلقه وأحزنه، وهّم : ّمهه األمُر: العربيةاُهلمام، من 

  .نواه وأراده وعزم عليه ومل يفعله: بالشيء
  .ضمري منفصل مبعىن مها وهم وهن :ّنٕه

  .ن التاليةٓه: انظر

ن عاللي صار وٓهبن أوّبخٓه: يقولون :نٓه
: ن عاللي صار مّننخن أبوّٓوبّٓ: المنهن، ويكثر أن يق

يقابله يف  ضمري متصل بالفعل واالسم واحلرف
ا ووّبخهم أبوهم ووّبخهن وّبخهما أبومه: العربية
  .أبوهّن

  .هّنه: انظر
  .ۤهن: ويف قضاء الباب يقولون

أجا ذكر الكّفار قّدام ]: من حكايام [ 
اهللا : نشيخ تۤاديف، رفع إيديه وصار يدعي عليٓه

... ن ويفّرق مجعۤهن وخيرب بيوۤنيشّتت مشلۤه
ضحكوا من هلجتو، التفت وكان عندو مشايخ حلبية 

: يريد(يف شواشيكو ) طري(وأنتو : ن وقال لنلٕٓإ
  ).شاشّياتكم املعممني ا

  .لغة هلم يف هّن :نّۤنٕه
مصدر : -وتقصر  -اَهلناء : من العربية :هَنا

  .صار هنيئًا وساغ: َهَنَأ الطعاُم الرجَل وللرجل
  
  
  
  
  

  .ّنا وهنيئًا وهىن: انظر

هديك الليلة ما : َهنا تدوقا]: من كالمهم [ 
  .َهنا: ويقولون للطاعم. منت من أَلِمي

  .ييب أناَهنا عقۤل]: ومن تندرهم [ 
وإذا دعي أحد لألكل ]: من آدام [ 

: يف جماري اَهلنا، أو صّحة، أو: َهنا، أو: أجاب
  .صحتني وَهنا

  .َهنا شرب اخلابية: قلنا لو]: من كمام [ 
  .وبنفع ياكل َهناالبياكل ]: من أمثاهلم [ 
يهنيكي حّجة ابنك تعّلم ]: من كمام [ 

حّطت مرا إبنا يف الشيخ، وعند : أصله(يكتب قرش 
املسا من أول ليلة مسك القلم وصار يشْخوط 

  ...).يهنيكي : وواحد ماللي شايفني قال ال
ويرافق جميء احلّجي الزغاريد وقول اهلناهني 

  .أهللا وأهللا عطاهن طلبوا من! ياهناهن! ياهناهن: منها
نيئًا  -وتسّهل مهزا  - هّنأه : عربية :َهّنا
أبدى سروره ألمر ساّر صار فيه، ضّد : ونئة بكذا

  .ّنا: انظر .عّزاه

: إذا شرب أحدهم قالوا له]: من عادام [ 
  .هّناكم اهللا: هنيئًا، فيجيبهم

هّناه باجلازة، بالتوفيق، ]: من كالمهم [ 
  ...بنو بالشفا، خبتم إ
و حممد على مابّدك ترو ّني أب: يقولون

  طهور إبنو؟
من قبائل بادية حلب نصف  :اْهلنۤادي

حضرة، من بقايا األعراب الذين تطوعوا يف جيش مت
إبراهيم باشا املصري حينما استوىل على حلب 

، وهؤالء البقايا من عشائر مصرية يقيمون م١٨٣٢س
  .يف اجلّبول وأيب قلقل وخان شيخون
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  .ومعجم قبائل العرب. ١٥٤ انظر كتاب حمافظة حلب ص

قاد الثورة يف العهد الفرنسي،  :هَنانو إبراهيم
  .ه١٣٥٤ تويف سنة
شبه جزيرة يف آسيا اجلنوبية، : اِهلند :ندإهل

دولة باكستان وكشمري،  ١٩٤٥ وانفصل منها سنة
حمصوالا وفرية، منها الرز واحلبوب والقطن واخليش 
والتبغ والشاي والتوابل واخلشب الثمني، وأكثر ما 

  .يباع يف سوق العّطارين جيلب منها
: هندي وُهنود، وهم يقولون: والنسبة إليها

  .ْهنود
  .هنود أمريكا: انظر

  .هند: وملكانة اهلند يف نفوسهم مسوا إناثهم
. أعرج حلب وصل للهند]: أمثاهلم  من[ 

اللي معو مال بلبس من قماش اهلند واملا معو مال أش 
  .ما حضر بسّد

شعري : تركيب تركي مبعىن :ند ْشعرييٕه
نبات يباع جمّففه عند العّطارين ويستعمل يف : اهلند

  .الطبابة القدمية
شبه جزيرة يف آسيا اجلنوبية  :اهلند الصينية

  .INDOCHINEتعريب الشرقية، 
احلّد والقياس، : عربية دخيلة، اِهلنداز :ْندازٕه

  .وهم استعملوها مصدرًا هلندز
اسم للذراع : عربية دخيلة، اِهلندازة :ْنداۤزةٕه

الذي تذرع به الثياب وحنوها، وهم استعملوها 
  .مصدرًا هلندز

حسن القّد واعتداله : اِهلندام: عربية :ْندامٕه
: أْندام: وانتظامه ولطافته، عن التركية عن الفارسية

 .الزي احلسن، التناسق، النظام ،تناسب األجزاء
  
  
  
  
  

  .وهم يستعملوا مبعانيها الفارسية
  .هندم وندم: انظر

يقول أهل املغاير حني ]: من كالمهم [ 
د، قرتع طربوشك، وصلنا البل! حمّمد: دخوهلم البلد

  .نّفض قندرتك، صّلح هندامك
اِهلنَدب واِهلْنَدبا واِهلنِدبا : من العربية :ْنْدۤبةٕه
بقل فيه مرارة، تطبخ باللحم أو بالزيت : واِهلنِدباء

  .ENDIVON: وتستعمل يف السلطة، عن اليونانية
ن البيطار، وجاءت يف حكاية أيب ذكرها اب
  .١٠ صالقاسم البغدادي 

  .هندبا: التركيةويف 
  .موطن اهلندبة اهلند
  .٦٧ص ١١ج : انظر اية األرب للنويري

  .٢٤٢ و ١٣٤ ص ١٩ س: وانظر جملة الضاد

  .من هندس التالية :َهْنَدز
َهْنَدَس هندسة جماري الفّين : عربية :َهْنَدس
  .قدرها ورسم أشكاهلا: واألبنية وحنوها

هندز هندزة، وكالمها عن : ويقال أيضًا
هندسة : ويف التركية. القياس: أنداَزه: سيةالفار

  .وهندسة خانه وهندسة يل وهندسة سز
: وحتتها أنواع واهلندسة فرع من الرياضيات،

احلربية، الكيماوية،  البناء، امليكانيك، الكهرباء،
  .هندسة الطرق واجلسور

  .َهْنَدسه: ويف العربية
اهلندسة  كلية: ١٩٧ ص: انظر تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا

  .يف حلب
اصطالحات : ٧٠٥ص ٨س: وانظر جملة امع العلمي العريب

  .اهلندسة املستوية عند العرب: ٢٠٢ ص ٣٠ هندسية، وس

  : وردت يف أغنية هلم كمية :ٔالْگْنْد ٕه
  الديك احملشي بغلب ال  الگالسي هند گهند 
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الذي أمسيه (الديك احملشي بالرز : يريدون
: ))َلهَگ((خروف اهلند يبّز كل األطعمة، من ): لكربه

تلحق  أداة: ))سي((اخلروف، و : التركية عن الفارسية
  .املضاف التركية

ظّرفه وأتقنه، : هندم الشيَء: عربية :َهْنَدم
سّواه وأصلحه على مقدار، عن التركية : العوَد وغَريه
  .أندام: يةعن الفارس
  .هندام: انظر

  .ندم: وبنوا منها
: املنسوب إىل اهلند، واملؤنث: عربية :نديٕه

  .هندّية
ويف التركية (جيج هندي ]: من كالمهم [ 

، طري هندي، صاية هندية )هند طاوغي أو هندي
  ..، متر هندي، حمزم هندي)من صايام (

متل اجليج اهلندي ببيض ]: من تشبيهام [ 
  .ـرا عندي*وبـبرا 

نوع من احلمام، منه األبيض واألمحر  :نديٕه
  .واألزرق واألسود واألصفر

ر، من التركية ٔنفالن صاحب ٕه: يقولون :رٔنٕه
احلذق، املهارة، املعرفة، الفّن، : ُهَنر: عن الفارسية

  .الصناعة النفيسة
أو هانري، من أعالم ذكور  :ْنرئه
  .HENRI: النصارى
  .انظرها .يف الضمري املنفصل هّنلغة هلم  :نّۤنٕه

  .م أيضًا يف الضمري املنفصل هّنلغة هل :نّۤهٕه
  .انظرها

أطلقوها على رباعّية يف هلجتهم  :َهْنُهوۤنة
تقوهلا امرأة يف مناسبة فرح كالعرس والطهور 

  .نشيدة واحلّج، وسائر النساء يزغردوالْن
  
  
  
  

  .هنهونات وهناهني: واجلمع
، أو من )العربية(هّنأ بنوا على فعفولة من 

وللقس . التهنئة الصغرية: مبعىن) السريانية( نٓاۤهْنيٓا
  .يوسف شلحت جمموعة من اهلنهونات احللبية

 ٢٤ سولطالبايت مقالة يف جملة الضاد نشرا يف 
  .٥٠٤ ص

احلمر، أطلق هذا االسم على : هنود أْمريكا
  .سكان أمريكا احلمر

: -وتسّهل مهزا  -اَهلينء : من العربية :ِنيٕه
هنّية عندهم، : واملؤنث. السائغ، ما أتاك بال مشقة

  .كما يستعملوا مبعىن اهلانئ واهلانئة
  .لي قليّۤة ونامي هنيّۤةٕك]: من كمام [ 

يًا، يقولوا ملن شرب، أو َهنّيًا أو َهْن :َهنيئًا
  .ين النصبروعي فيها لفظها العريب بتنو من اهلينء

  .هنيًا شرب اخلابية: قلنالو
واحد بدوي ومعو ]: من حكايام [ 

حضري ماشني بالربّية، عطشوا، حّولوا عبيت شعر، 
لو أعرف شنوا : وشرب الْبدوي، قالت لو البدوّية
  .امسك كنت قلت لك هنّيًا يافالن

  امسي بوجهك: قال ال
  !هنّيًا يا حسن: قالت لو
و امسك كنت وأنا لو أعرف شن: قال ال
  .رّديت عليكي

  امسي بقبضة َسيَفك: قالت لو
  .اهللا يهّنيكي يا فّضة: قال ال

وملا أجا الدور ليشرب احلضري وسألتو قال 
أنا ْعالك عرب ما بعرف، امسي حممد طه من : ال

  .باب جنني
نونّية بالعافية، : واملتندر يقول ملن شرب

  .هنّيًا بالعافية: يوهم أنه يقول ))نو((مستعجًال يف لفظ 
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هنّيالو أو نّيالو، كالمها : يقولون :َهِنّيال
  ).العربية(حتريف هنيئًا له 
اسم إشارة ): العربية(حتريف هناك  :ْهِنيك

  .ْهنيۤكة: للمكان، وقد يلحقوا اهلاء
يف مصر كنت : قال لو]: من كمام [ 

هوين ْهنيك أرض و: أنّط أربعني دراع، قال لو
  .أرض

هْه : ْه أجا فالن، ويقولونٔه: يقولون :ْهٔه
ى ْتدينو هْه، كلها أؤع: َهّلق تذّكرت إمسو، ويقولون

من ها التنبيهّية العربية، على أن َهْه يف العربية اسم 
  .صوت للتذكرة والوعيد، وهم توسعوا فيها

  .هاهو ذا، هاك: هاه: واستمدت التركية
رون عمًال شاقًا استعملوها عندما يباش :ْهٕه

ْه ٕه: كالرتول بالفأس على احلطب ليكسره، ومثله
  .خود مصراتك وافروق مساي

هْه أش : واستعملوها أيضًا للتهكم والسخرية
عم حبكي هاد، وهي هنا اختصار صوت الضحك 

  .الساخر
حكاية صوت املريض : هواستعملوها لغة يف ٕإ

  .أو املتأمل، ولغة هلم يف آه
مكررة ) العربية(ا التنبيهية حتريف ه :أهٔهٔه

ثالث مرات ملا فوجئوا بأمر اضطرم سرعة مدامهته 
  .أن يسرعوا يف اللفظ فحذفوا األلفات

  .انظرها .لغة هلم يف هاو :َهْو

: يستعملوا اسم فعل مضارع مبعىن :هٓو
  .أداة تعجب: HOأعجب، من اللغات األوروبية 

  
  
  
  
  
  
  

  .كذلك ويف التركية
تعبري تركي مستمدة كلماته من  !:ياهو 
الضمري، ينادون ا  ))هو((الندائية و ))يا((العربية، من 

شخصًا بينهم وبينه وحدة حال، وأصلها من تعابري 
الصوفية القائلني بوحدة الوجود، فنداؤهم الشخص 

  .نداء اهللا ألنه جزء منه
واحد بيعرف تركي ]: من حكايام [ 

ياهو َبن أحد : امسعوا ق يشتكي،ترقيع، را عالقلّٓ
ل َبن يف خان الصابون إّكي أوضه وار گالناس د

أنه ليس نكرة، إمنا هو تاجر عظيم له : يقّدم نفسه(
  ).يف خان الصابون حمالن جتاريان

ياهو َبن من ورا اجلامع معّدي إيدم، محل 
لدي بين دفش إيتدي طربشّتي على خلقّتي، گحطب 

َچنق هم ) يبكيوبدأ (باق هم قمباز َشّق إيتدي 
بينما كنت مارًا من : يقول(. حلمة كّب إيتدي

شارع وراء اجلامع دمهه محل حطب على دابة ودفعه 
فطرحه أرضًا، انظر، مّزق ثويب مث رمى مين صحن 

  ).اللحم
: ئب املفرد املذّكر، من العربيةاغضمري ال :ُهو

  .هوّۤه: ُهَو، وجيوز فيه
  .اهلاء الالحقة للضمائر يف هـ: انظر

ن، فيحذفون هاء ُهو، ماو هٓو: ويقولون
وذلك إذا سبق هو أو هي ما : نماي هٓو: ومثلها

ن؟ أما هو هٓو: النافية احملضة أو املشربة استفهامًا مبعىن
  .حذفت هاء هو وهي وبقيت الواو والياء جوازًا

  .هو: ويف السريانية
  .هوا: ويف العربية

  .هّوا: ويف هلجة مالطة
  .واستمدا التركية

: واستمدا األلبانية بطريق التركية فقالت
HAVA.  
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جسم :  - ويقصر  -اهلواء : عربية :اَهٔو
لطيف سّيال يتنفسه احليوان والنبات، يتألف من 

األوكسجني واآلزوت، يغمر الكرة : غازين مهمني
اجلّو، وهو من العناصر : األرضية بغالف يسمى

  .النار واملاء والتراب واهلواء: األربعة عند القدامى
  .هوايات: أهوية، وهم جيمعونه على: واجلمع
  .هواي وهوائي: لنسبة يقولونويف ا

التنفس، : هوا وهوا آملق: واستمدت التركية
  .الترته، التفّرج

يل اجمانًا، بال عوض، وهو: ندهوا: ويقولون
: املعّرض للهواء، وعاشق، ومصدر هذه: وهوادار

التعريض : هوا دارلق، وهواسز وهوا النديرمق
  .الطريان، االرتفاع: للهواء، وهوا المنق
  .الفارسية واستمدا

  .HAVA: واستمدت اهلوا األلبانية فقالت
 ٤٠ ص ١ج  ))وثائق تارخيية عن حلب((ويف 

 قنصل فرنسة يف حلب سنة: يقول لوران دارڤيو
  .وهواء البلد نقي، لكنه صحراوي: ١٦٨٣

ال جيمعوا (هوايات طيبة ]: من كالمهم [ 
، رايه أشم )هذا اجلمع إال للهواء املستطاب صيفًا

، كالمو هوائي، بتقبض هوا غريب، )أتّرته(: هوا
حكيو واهلوا سوا، هوا بَشَبك، لونو هواي أو 

، َبشوفو )ـرا*تلطيف بياكل : (هوائي، بياكل هوا
يف هوا : قليًال جدًا، أصلها: يريدون(باهلوا َدهري 

 )*(جلست عنده َهَوْي: دهري، قال يف أساس البالغة
يف املّدة : مليًا، إذن فمعىن يف هوا دهري: أي

: يف هوى دهر، أي: أو أصلها. املتطاولة من دهري
يف رغبة الزمن، والزمان من شيمته البخل، أو أصلها، 

يف هواء زماين الذي له إن شاء : يف هوا دهري، أي
 الشاطئ الذي اللقاء إىلأن يهب ويقذف بسفينة 

  .بفهم عالطاير: بفهم عاهلوا، ومثله). أترقب أنا فيه
                                                

بكسر (جلست عنده َهِويًا : »األساس«ـ هكذا يف األصل، وعبارة  *
  ).الواو وتشديد الياء املنصوبة

اهلوا رماك وبلبل ]: املشمش  ينادي بّياع[ 
  .يارْمي اهلوا داب واستوى: احوالك يا مشمش، أو

. على هوا السوق منسوق]: من أمثاهلم [ 
الناي يف كمي واهلوا يف . ّمتوز اهلاوي وآب الشاوي

الطاقة اللي . ضرطة هوا أحسن من رطلني دوا. متي
: جبيك مّنا الريح سّدا واستريح، ويف أمثال تطوان

) بالشني املعجمة(ياح شدُّ اللي كيدخل منُّ الرالباب 
  .إذا كنت جبل ما ّزك اهلوا. ترتاح

تنني حلبّية راحوا لباريس ]: نوادرهم  من[ 
وما بيعرفوا فرنساوي مليح، شوفن يف املطعم 

منقول : مابيعرفوا أسامي األكل، قال الواحد للتاين
  .مبشي tionإسم األكلة بالعريب ومنحّط بآخرا 

  .، أجا الكارسون!كارسون -
  .رّز سيون، وجيج سيون -

: راح الكرسون وجاب رّز وجيج وقال لن
لوال أّنو أنا سوري وفهمت عليكن كنتو بتاكلوا 

  .هواسيون
  ]:من أغانيهم [ 

  ترّد احلبيب لّيا    يا رّبي نسمة هوا 
  واشرف على الوادي    الطلع عراس اجلبل

  نّسم هوا بالدي    يامرحبا: واقول
يبليك بتالتة ]: دعائهم على فالن  من[ 

  .نار وبارود وهوا: سوا
: متل كالب خانطومان]: من تشبيهام [ 

  .بلّقوا مْي وبفّسوا هوا
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: ضرب جحش هوا]: من استعارام [ 
  ).تّرته(

هرب، : (إيدو باهلوا تفتل]: من كنايام [ 
عم بيعمل : ومن حيسن الفرنسية يردد مثلها). ركض

  ).خيالية، ومهية: يريدون(هلوا طواحني يف ا
  .دوالب اهلوا: انظر :دوالب اهلوا
 -  أطلقوها على مرض الكولريا :َهوا أْصفر

  .اهليضة: والعرب يسمونه - انظرها 
 سنة :٩ص ٢ج : ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 

قدم إىل حلب إبراهيم باشا املصري وأحضر ١٨٣١
  .معه اهلوا األصفر
  .اهلوا األصفر ٢٢٥ ص ١١١ س: انظر املقتطف

  .٥ ص ٥ س: والضياء

نبايت  دأطلقوه على عو :ا جّوۤاينَهٔو
يستعملونه يف الطبابة القدمية بأن ينقعوه يف الشريج 

  .ليتخذ قطرة لألذن امللتهبة
أطلقوها حديثًا على فجوات  :جيوب اهلواء

 TROUS: يف اهلوا يقل هواؤها، تعريب من الفرنسية

D'AIRS.  
أطلقوه على نبات تزييين ناعم  :َزهر اهلوا

  .هليون: انظر .الساق والورق

هوى الطُري على الصيد أو : عربية :ىَهٔو
سقط من : الشيء: هّبت: انقّض عليه، الريُح: غريه

  .علّو إىل أسفل
  .اوى: بنوا منها

العشق، إرادة النفس : اَهلَوى: عربية :ىَهٔو
  .منهوميالا إىل ما تستلّذ، وغلب على املذموم 

  .اوى: بنوا منها
  .كلنا يف اهلوا سوا]: من أمثاهلم [ 
  
  
  
  

  ]:من أغانيهم [ 
  واهلوى غّير حاۤلك    ماۤلك يا حلۤوة مالك

لو كنت طبيب اهلوى ]: من كمام [ 
لو كنت طبيب اهلوى حّوشت . طّببت جروحايت

لوقت ما جيي الترياق مالعراق بكون . وادلقرعيت 
هالشي ما بصلح ال للهوى . حبيب اهلوى بالفراق

  .وال للغوى
  .أطلقوها على الباغية :ىت َهٔوبٕن

  .بنات هوى: واجلمع
: بنوا على فّعل من اهلواء، يريدون :ىَهؤّ

  .حّركه
يهزج األوالد عندما ]: من كالمهم [ 

  :يطّيرون الرّقاص بقوهلم
  كْلما َعّلى وطي لٓو    ي لٓوَهّو
: دونيري(َهّوي مصراطك ]: من كنايام [ 

  ).طال حبسها فعّرضها للهواء
يريدون (َهّوي لو : ويقولون ملن يشّهرون به

  ).أنه خجٌل فحّرك له اهلواء ليبدد عرق خجله
تلطيف شي : (ِشي وِّي]: من كمام [ 

  ).ـّري*بـ
اللني والرفق : اهلوادة: من العربية :اۤدةَهٔو

  .واحملاباة
  .هاود: انظر

كل واحد إلو ْهواية بشي، : يقولون :ْهۤواۤية
اك بالْبوال، وكان هادا باخليل وهادا بالطيور وهد

أنا أّشي هواييت، قالوا : جي وقالركواقف واحد جما
ـرا، بنوا على ْفعالة *أّكال : هوايتك أنته: لو

أحبه واشتهاه، ): العربية(مصدرًا َهلِوَي الشيء 
: ف اِهلواءاَهلَوى، أو اْهلواية حتري: ومصدره فيها
  .داراه): العربية(مصدر هاواه 
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بنوا من هّوى يف هلجتهم على فّعالة  :اۤيةَهؤّ
وكانت هّواية احلالقني . لألداة اليت حيركون ا اهلواء

  .يعّلق يف السقف يشّده األجري حببل فيتحّرك )*(لوح
ويف اصطالح لعبة اآلس بورق الشّدة أطلقوا 

معًا، ذلك ألما يكتفى اهلّواية على اآلس واْجلويزة 
ما وحيّركهما الالعب كما حتّرك الكّشاشة أو 

  .اهلّواية
عّد : ويف اصطالح لعبة الكونكان يقولون

كل ورقة كأمنا جمموعه مرصوفًا : يريدون(هّواية 
  ).على رسم الزاوية يشبه اهلّواية اليابانية

: يصيحون لسائق السيارة أو احلافلة :بهٓو
 STOPقف قف، حتريف  :هوب هوب، يريدون

  .اإلنكليزية ذا املعىن
مجال اهلوب، حتريف مجال : يقولون :بهٓو

قبيلة اشتهرت بتربية اإلبل، ومجاهلا : اهليب، واهليب
  .ونوقها أسرع وأمثن

  ]: من أغانيهم [ 
  واهلوا شك التوب  عاهلوب اهلوب اهلوب
  سّوحين بنوب بنوب  ياما حسنك ومجالك

  ...سريي يا مجال: أي
: من مصطلح العيب الكعاب :بب اهلٓواهلٓو

  .الكعب الكبري جدًا كأنه كعب مجال اهلوب
: HOP: من التركية، ويف الفرنسية :پهٓو

  .إيعاز بالقفز وحنوه، حتريض عليه
: L'Aاملتقدمة، بعدها  HOP: الفرنسية :أالٔپهٓو

  .إىل هناك
  
  
  
  
  

                                                
ـ هكذا يف األصل، وذلك على طريقة املؤلف يف مزج العامية  *

 .بالفصحى

ر ۤبۤبر وٓوأبو الريش ملا بشٓو: يقولون :رٔبهٓو
بنوا على فوعل  خطاباتو برضي أنصاف املتعلمني، يف

أن يقف القارئ على  ):العربية(من اَهلْبر يف القراءة 
رأس اآلية، وهذا مكروه، وهم يستعملوا استعمال 

  .انظرها .اإلتباع لشوبر

األرض : اُهلوَتة واَهلْوَتة: من العربية :هوۤتة
  .املنخفضة، الطريق املنحدر إىل املاء

: َوت، وهم جيمعوا علىُه: واجلمع
  .هوتات

مزرعة يف جبل مسعان من األرامية  :هوۤتة
األلوهية أو الالهوت، كما يرى األب : أُهلوتٓا

  .٦٤ص: شلحت
أناعلى : لعبة البوكر يقولون يف :رهوتٓو

هوتور، يريد أن رأس ماله يعدل أكرب رأس مال، من 
  .HOTTEUR: الفرنسية

له قّبة  حممل: اَهلْوَدج: من العربية :َدجهٓو
  .كانت النساء تركب فيه

  .هوۤادج: هواِدج، وهم يقولون: واجلمع
فالن حكيو كّلو هودرة، : يقولون :َدرهٓو

التبّجح والكذب، بنوا على فوعل من اَهلْدر : يريدون
الساقط، الباطل، األسقاط من ): العربية(واَهلَدر 
  .الناس

صرعه، أوقعه يف هلكة، : هّوره: عربية :هّور
: انظر. هّورت السّيارة: واستعملوها أيضًا مبعىن ّور

  .ّور
بعد أن بنوا من اهلّر هارون بنوا من  :نٔرهٓو

هورن وورن وهورنۤة وَمهورۤنة، : هذه الفعل فقالوا
عِمل عَمل اهلّر مع اهلّرة يف شهر : يريدون ذه

  .هارون: انظر .شباط
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طرف من اجلنون : اَهلَوس: عربية :سَهٔو
الرغبة، الشهوة، : هَوس: رسيةوخّفة العقل، عن الفا

  .ية، احلقد، اجلنون، العقلالشه
ماختفيه : اَهلْوس: قال الصاغاين: ))التاج((يف 

  .يف صدرك، والعامة يقولون بالتحريك
املّيال، : هوس وهوسلي: واستمدت التركية

  .تشّوقامل: املتشّوق، وهوسكار وهوسناك
ألقى بينهم الفتنة : هّوش القوَم: عربية :شَهؤّ
  .هاش: انظر .واالختالف

اخلروف األصغر من املازماز : كردية :جگهٓو
  .ور، أي عمره سنتانگرگواألكرب من ال

. املخافة من األمر: اَهلْول: من العربية :لهٓو
  .أهوال: واجلمع

: َهْولناك: واستمدت التركية عن الفارسية
  .اهلائل

  .شّوال أبو األهوال]: من أمثاهلم [ 
شّنعه، : أفزعه، األمَر: هّوله: عربية :لَهؤّ
  .جعله هائًال: عندي األمَر

  .واستمدت التركية مصدره
م، فاتح ١٢٦٠ غزا حلب سنة :الكٓوهٓو

يزخان، فتح حلب وفتك بعدد من گمغويل حفيد جن
  .سكاا

  .)*(لعلها شوملة .هوملة: انظر :هوَلۤمة
: اهلاَون واهلاُون واهلاوون: من العربية :نٔؤه

  .ما يدّق فيه الدواء وحنوه
  
  
  
  
  

                                                
  .ـ هكذا يف األصل *

: َهواوين، وهم جيمعونه على: واجلمع
  .ْهوانات

وتلفظ واوها (عن هاڤان الفارسية، أو هاون 
  ).ڤاء

  .هاُون: ويف التركية
  .نأؤج: ويف الكردية

واستمدت القرواطية بطريق التركية كلمة 
  .HAVAN: هون فقالت

  .KHAVANI: ومثلها اليونانية احلديثة فقالت
  .٢٥٤ ص ٦س: انظر جملة امع العلمي العريب

ّبو، صرع *قامي  ّبٓوٕه ّبٓوٕه]: من ألغازهم [ 
  ).اهلون(: احلارة ما حدا حّبو 

  .اِملدّقة: وضع هلا امع امللكي :نٔوإيد أهل
): العربية(أو هوۤنه أو هوين، من هنا  :نهٓو

  .اسم إشارة للمكان القريب
  .هنيك: انظر

  .ْونٔه: حلب يقولون ىونصار
  .ْونٔه: ويف بريوت
  .َنإه: ويف مصر
  .هوين: ويف تونس

هنا، كما يف األثر : ويف القرطاجنية
  .القرطاجين املكتشف يف الربازيل

  .نٓآه: ويف السريانية
  .ۤهَنه: ويف العربية

حلب ماي هون، دراع : ومن أمثال الالذقية
  ماو هون؟
نزل فيه هون بوجعك هو ]: من كالمهم [ 

  .ضربه: ما بوَجعك، يريدون
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عندما يصيدون الضبع يدخلون وجارها 
  أم عامر هون؟: صائحني

  ]:من أغانيهم [ 
  شّبعتونا رص    َلعند هون وَبس

  منضاين يومني وبس  :شافنا الدكتور وقال
  .يومني وبس يومني وبس 

بتكّشا : متل دبّۤانة الَكْلۤبة ]:من تشبيهام [ 
  ).الَكِلبة: يريدون(من هون بتجيك من هون 

يلعن أبوه كلب إبن كلب ]: من سبام [ 
  .من هون لعندو

ـري الكلب *هون ]: من كمام [ 
سفرة أبونا من هون : قال لو. وهون مسح دنبو
يف مصر : ال لودبونا؟ قگمنن ب: للطاحونا، قال لو

هنيك أرض وهوين كنت أنّط أربعني دراع، قال لو 
  .أرض

حيمل األوالد طفًال على ]: من أهازجيهم [ 
  :أكفهم متقابضة ويهزجون

  راسيـعّمي ج     كرسي كراسي
  كسرنا صندوقو    رحنا عسوقو

  هون جابتو أّمو    قرص العسل يف ّمتو
  ).وهنا يرتلون به(

خيتفي ]: اسم لعبة لألوالد [  :ان ـ ٔعهٓو
أحدهم ويعلم رئيس اللعبة خمبأه، وميشي، وكلما مر 

ال، : عا، يريد: هون، وجييبهم: األوالد مبخبأ صاحوا
چق چق : إىل أن يصلوا إىل خمبئه فيصيح رئيس اللعبة

چ فّر، فيسرع املختيب وحياول اإلمساك جچق 
  .بأحدهم فيكون دوره

سّهله وخّففه، : األمَرعربية هّون عليه  :نؤّٔه
  .استخّف به: الشيء

  .واستمدت التركية مصدره
  .ْتُهوننا ٕبؤّٕه]: من حكمهم [ 
  
  

  .اهللا يهوّۤن املقدور]: من دعائهم [ 
  .انظرها .لغة هلم يف هون :ينهٓو

  .انظرها .لغة هلم يف ُهو :وّۤهٕه

بزيادة هاء : ُهَوه وِهَيه ))حبر العّوام((أجاز يف 
  .السكت إجراء له جمرى الوقف

ما ابط من األرض، : اُهلوَّة: عربية :وّۤةٕه
. الوهدة الغامضة منها، اجلّو بني السماء واألرض

  .هّوات: وهم جيمعوا على
  .هوتٓا: ويف السريانية

أحّبه : َهِوَيه يهواه َهًوى: من العربية :ِويٕه
  .واشتهاه

اللي وانا بّدو يصرب على ]: أمثاهلم من [ 
  .العني بتشوف ألوف والقلب وى واحد. بلوانا

  ]:من أغانيهم [ 
  ما وى غريك    وحياة ْخصريك

بيت هِوي، وقاعة ْهِويّۤة، أو : يقولون :ِويٕه
): العربية(جماز من هوت الريُح : مهوي ومهوّية

  .هّبت
  ]:من أغانيهم [  :ياْهۤويَدا

  ياهويدا هويدا يل    داَلكياهويدا هوي
واضح، ظاهر، : ُهوْيدا: من الفارسية

  .مكشوف
  .األغنية مقتبسة من العراق

  .ياويدالك ياويدايل: وقد حيّرفوا إىل
  .بإمالتها) العربية(تصغري َهيِّن  :يّۤنْهٔو
أطلقوها على تذكرة النفوس أخذًا من  :يّۤةَهٕو

  .املنسوبة إىل هو: اُهلّوّية
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  .هّيه: انظر .أو َهيّۤه، استعملوها مبعىن هذه :َهْي

: َهْي أنا وَهْي أنت]: من كالمهم [ 
  .استعملوها هنا مبعىن هذا

  .ْخرَهْي هادي وَهْي الٕر: ويقولون
  ]:ومن غنائهم الدعايب [ 

  تنتني ْمالح      َهْي إال َهْي
  .ّچكّچي ْبوَهْي و]: من كنايام [ 

ي، عن لغة يف ٕإ: ۤهي: من التركية :ۤهي
  .أداة نداء: العربية؛ َأْي

وتفتح هاؤها يف مجلة واحدة مستمدة من 
  .حلم اجلدي: يدي، يتلوها مجلة عربيةگَهْي : التركية

بعمله، : أيها املاضي أي: يديگومعىن َهْي 
  .وهم يتندورن ا

  .يدي خيانتگَهْي ]: من كالمهم [ 
  .الضمري ِهَي: من العربية :ِهْي

  .انظرها .يّۤهٕه: ويقولون

بزيادة : ُهَوه وِهَيه: ))حبر العّوام((وأجاز يف 
  .هاء السكت إجراء له ُمجرى الوقف

: و ماي هون، كقوهلمماهي هون أ: ويقولون
ماهو هون أو ماو هون، وذلك إذا سبق هو أو هي 

أما هو : ما النافية احملضة أو املشربة استفهامًا مبعىن
لياء هون؟ حذفت هاء هو وهي وبقيت الواو وا

  .جوازًا
  .ِهيا: ويف العربية

كل ما نلفظه من احلروف يف مجيع  :ْيٕه
لغات العامل يكون لفظه بالزفري، إال كلمتنا هذه فإن 
هاءها يلفظها نساء حلب بالشهيق، وذلك إذا دمههن 

  .ما يثري العجب
  
  
  
  

أصلحه : هّيأه َتهِيَئة وييئًا: عربية :َهيَّأ
  .وأعده

  .انظرها .ْتهّيأ: ومطاوعها

  .هابه صفة املبالغة من: اهلّياب: عربية :َهّياب
  .انظرها

استعملوها ملا يستدعيه البناء من حجر  :ارْهٔي
حتّضر لبنائها، وأصلها ماينهار ويسقط، ... وكلس و

كأن هذه األنقاض هي مواد البناء اجلديد، وعلى هذا 
خمتصر ((استعّد يف : استعمل ابن العربي هّير مبعىن

  .))الدول
  .انظرها .استعملوها كاسم من هّير :ةْهيأر

  .اجلنون من العشق: اُهليام: من العربية؛ :ْهيام
حال الشيء وكيفّيته : اَهلْيَئة: من العرية :ۤهيَئة

  .وشكله وصورته
  .هيئات: واجلمع

  .هيئت: واستمدت التركية
علم ُيْبحث فيه عن أحوال : عربية :علم اَهلْيئة
  .األجرام السماوية

عشرية، وإذا كان الطعام ال يكفي  :اۤهليب
: للضيوف عند كل القبائل يقول صاحب البيت

كل واحد يأكل : اجعلّوا هيبّية يا ضيوف، يريدون
  .لقيمات ليكفي الطعام املوجودين

  .انظرها .مصدر هابه: اَهلْيَبة: من العربية :هۤيۤبة

  .َهيَبت وَهْيَبتلي: واستمدت التركية
رطة ماهي عۤيۤبة لكن *ال]: من أمثاهلم [ 
  .بتقلل اهليبة
إلو هيبة متل بّياع ]: من تشبيهام [ 

  .الكسابة
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  .ثهأثاره وبع: َهّيج الشيَء: عربية :َهيَّج
  .انظرها .مصدر هاج: اَهلَيجان: عربية :َهَيجان

چ، من التركية مايل خرب هي: يقولون :چِهي
أبدًا، الشيء، تافه، َعَدم، حقري، : چِهي: عن الفارسية

  .أداة نفي وي: قط
ال أقل، : تعبري تركي مبعىن :هاْزٔسأو ْلٔمچ هي

چ إذا مابّدك جتي هي...: أقل ما يكون، إن كان البّد
  .أو ملازسه ابعت لنا خرب
  .ملاْزصهچ ٓأإي: وقد يلفظوا

چ أو كان الزم يعطيه هي]: من كالمهم [ 
  .ملازصه نص حّقو

يستعملها الثاقفون، من  :هيدروجۤين
  .موّلد املاء: HYDROGÈNE: الفرنسية

أداة تدمريية حديثة ينتج  :القنبۤلة اهليدروجينيّۤة
مفعوهلا من حتويل ذرات اهليدروجني إىل هليوم كما 
جيري يف الشمس، فتنطلق بذلك قوة هائلة تدّمر ما 

  .حوهلا
وهي القنبلة الذرية، لكن استخراج الطاقة 

ال : بإدماج العناصر: أي. عكسيةيتم بطريقة 
  .تفكيكها

  .١٩٥٤صنعتها أمريكا وجربتها سنة
 ٥٥ ص ٣ وعدد ٦٢ص ٢ عدد ١٧ س: انظر جملة األديب

  .٥٢ ص ٧عدد ٩وس ٥٧ ص ٤ وعدد

: هيّۤر حالك عالسفر، يريدون: يقولون :رَهئّ
  :حّضر الشيء قبل احلاجة إليه، يف أصلها مذهبان

  .انظرها. أا على ما جاء يف هيار -ً ١ 
). العربيتني(أا حنت من هّيأ وحّضر  -ً ٢ 
  .ْتهّير: وبنوا منها
  
  
  
  

ب هّير قبل ما خط]: من كمام [ 
  .اذكور الديب وهّير القضيب. احلطب

ياليل هّير الفجر عاملثلنا : من شعر البدو
  ).يئّنون: أي(يعّنون 

  .هستريا: انظر :يارِهيسۤت
اسم فعل أمر : لغة للريفيني يف هش :ِهيش

مبعىن قف، يقال للحمار فقط، أو لإلنسان الذي 
  .جعلوه مبقامه

: أو لۤيطليّۤة، والنصارى يقولون :هۤيطليّۤة
: هيلطّية، ويف القضاء الغريب: حيطليّۤة، ويف دمشق

  :من حلواهم املعمولة على شكلني: طلّية
د احلليب يطبخ مع قليل من النشا، وبع -ً ١ 

أن يربد يقّطع ويصب عليه ذوب السّكر أو البوظة 
اهليطلية : حبليب أو كالمها ويعّطر مباء الزهر، وتسمى

  .حبليب
النشا يطبخ، وبعد أن يربد يقطع  -ً ٢ 

  .ويصب عليه ذوب الدبس ويعّطر بالشند
  .واهليطلية بدبس أقدم من السّكر

يتحلون يطلية النشا بعد ]: ومن عادام [ 
  .بسمكالكّبة 

ومترفو حلب كانوا يف حفالم يقدموا ( 
بصحوا اخلاصة ومالعقها اخلاصة صيفًا ضيافة يف 
القرن التاسع عشر حمّالة بالدبس ومطّيبة بالشند 

  .)*()ومّربدة بالثلج يشترونه من قارلق
هۤيطالين غالبًا، أو هيطلنجي، : والنسبة إليه

  .هيطالجنّية: واجلمع
  .))الوسيط((وذكر اهليطلية 

: ويرى الشيخ أمحد رضا أن عرّيب اهليطلية
اختذ غديرة، : اغتدر: ))منت اللغة((الغديرة، قال يف 

                                                
ضرب : اهليطلية: طع من خلف الصفحة، وقد جاء قبلهـ نقلت هذا املق *

من أشربتهم احللوة الباردة، تتخللها فرمات من معقود النشا أو من معقود 
اء ليسهل تقطيعه لية ويصب فوقه املالمها يصب يف صينية كنراحلليب، ك

  .قطعًا قدر الكف بالسكني، مث تكمل الكف فرمه
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وهي اللنب ُيغَلى مث يذّر عليه الدقيق حىت خيتلط، 
وتسميها ): مث أشار يف احلاشية(فيلعقه الغالم لعقًا 

  .َهْيَطِلّية: العامة
وحنن نرى أن وصف الغديرة غري وصف 

  .ّية، فال نقّر ما قالهاهليطل
إيه ياسيدي ياحج حممد ]: من كمام [ 

  .اهليطالين مدَدك
چنق عيواظ أن يسقيه  ويتنّدر كراكوز فيعد

  .هيطلية بقطران
واحد بدوي شرب هيطلية ]: من تندرام [ 

وشافا عم بتزبلق حبلقو، خاف لتزبلق من حتت، شال 
  .إيدو بسرعة وحّطا حتتو

  چ؟إش بي -
أي عوذة (عدة ) اطرح ودع: يأ(چب  -

  .تراها نفۤدت من َمبعري) باهللا
  :ويف تسميتها املذاهب التالية

ه الفارسية معىن اِلقدر من َلأا من َهْئط -ً ١ 
ا كانت تصّب فيه لتؤكلالنحاس األصفر، أل .

  .هيطلة: ومصر تسمي إناثها
  .تراخى: مبعىن مهمن هّطل يف هلجتأا  -ً ٢ 

  .هّطل: انظر

 ٣ ً- الن: ا من هلط يف هلجتهم مبعىنأ.  
  .هلط: انظر

  .يةلطاهلي: وعليه تسمية دمشق
الرخو، ): العربية(أا حتريف اَهلْيَرط  -ً ٤ 
استرخى حلمه بعد صالبة من عّلة أو : من َهِرط

  .حلم مهزول كاُملخاط: فزع، واُهلْرط
ذات  :أا حتريف هيئة طلّية، يريدون -ً ٥ 
  .طالوة

يف  ))َهْي((أا حتريف َهْي طْلوة، من  -٦
مبعىن ) العربية( ))ُطْلَوة((هلجتهم مبعىن هذه، ومن 

  .بياض الصبح

 ))هاي((أا حتريف هاي ِطلي، من  -٧
اللذة، ): العربية( ))ِطلي((التركية مبعىن الَفَرح، ومن 
  .أي فرحة اللذة وحبور النعيم

: مبعىن ))طْليٓا حيٓا((: من السريانية أا -٨
  .حياة الطفل أو قوته

 ))حيطلّية((وتسميتها عند نصارى حلب بـ
  .جار على أن أصلها سرياين

: ورمسها دوزي حيطلّية، والنسبة إليها
  .حيطالين
اهلياطل، : أا من اهليطل، ومجعها -٩
قبائل تركستانية تسكن خبارى ومسرقند : واهلياطلة

  .))عمراصد االطال((وُخَجْند ومابينها، كما يف 
اهلياطلة هم  :٤٨ ص ))التذكرة التيمورية((ويف 

  ...أسالف أتراك خلخ و
  .هيطل: انظر دائرة املعارف اإلسالمية

دفع ((يف  توبعد تسجيلي هذا املذهب قرأ
قدر معروف من صفر معّربة : اهليطلة :٩٤ص ))اإلصر

نسبت إىل اهليطلة ) أي اهليطلية(بَأْيَتَلة، فيمكن أا 
قال هذا بعد أن ذكر . (بأن كان يطبخوا فيها

  ).اهلياطلة املتقدمني
وحنن نقّر هذا املذهب وأا مسيت باسم هذه 
القبائل، نقلها ونقل امسها منهم جتار حلب، وهؤالء 

ا من الصني، يؤيد ذلك أن اهليطلية القبائل استمدوه
موجودة حىت يومنا يف تركستان ويف اهلند، مث أن 
حلب تأكلها يف أوان خزفية صينية وملعقتها صينية، 

  .إال يف القضاء الغريب فيجعلوا يف الكاسات
  .)*(وحلب هي اليت عّرفت ا املدن األخرى

  .اهلياطلة: ١٢٤ ص ١٠ س: انظر جملة املشرق

  :الزيين ال حيّبها، ومن معارضاتهوكان 
  .روحي عّنا: وقل للهيطلية

   

                                                
مدت غري حلب اهليطلية من واست: ـ كتب املؤلف خلف هذه الورقة *

  .حلب، وإال فهل كانت هلم قوافل تصل تركستان
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  ).العربية(أو هۤيۤكه، من هكذا  :هۤيك
  .َهّكا: ويف اللهجة التونسية
  .كما: أْيك: ويدانيها بالسريانية

هك، مبعىن هكذا، وذكرت : ويف القرطاجنية
  .هك يف األثر القرطاجين الذي اكتشف يف الربازيل

  .ياهۤيك يابال]: من كالمهم [ 
هيكه : كان يف حلب جمنون من الزماته قوله

  .هيكه زكرّية اهللا هيكه
فالن إيدو هيك، وإذا بسطوا : ويقولون

كفهم أرادوا أنه كرمي، وإذا قبضوها أرادوا أنه خبيل، 
وقد يقبضوا بشدة، وقد يستعينون باليد األخرى 

  .تضغط على شدة القبض
: ى كرب الشيءواإلشارة اليت ترافقها حتدد مد

يشري بوسطى أصابع ميناه (عليها جوز عيون هيك 
ّم هيك وعليها ٕت) وسّبابتها إىل نصف راحة يسراه

) وحيصر عقدة سّبابة يسراه بني سّبابة ميناه وإامها(
يريد من التعبري بيان مجاهلا فيغايل بكرب عينيها وصغر 
فمها على مفاهيم اجلمال القدمية، وظين أنه لو صدق 

ربت عيون حبيبته كما وصف وصغر فمها وك
  .لكانت صورة شوهاء حقًا

إذا ّمتت احلالة هۤيك مّنا ]: من كمام [ 
  .ـرا بالكريك*ناكل 

: HÉCTAREأو هكتار، من اليونانية  :ارهيكٔت
قياس مساحي يعدل عشر دومنات أو عشرة آالف 

  .متر مربع
البناء املشرف، : اَهلْيَكل: من العربية :هۤيَكل

التمثال، الضخم من كل شيء، بيت النصارى فيه 
موضع يف . صورة املسيح وأمه، ورمبا مسي به الدير

  .صدر الكنيسة يقّرب فيه القربان
  
  
  
  

  .هياكل: واجلمع
شومرية، ومنها : هيكل: قال األب مرمرجي

إىل األكدية، ومنها إىل العربية واألرامية فاحلبشية 
  .فالعربية

  .هيكٓال: ويف السريانية
  .َهْيَكل: ويف العربية

اهليكل : هيكل: اريتگويف ملحمات أو
  .والقصر

ولفظها احلبشي واآلشوري قريب مما تقدم، 
: مبعىن KÉLالبيت أو املكان، و: مبعىن HÉوأصلها من 

  .اجلليل الكبري، الضخم
  .٨٢ص ٢٩ س: انظر جملة املشرق

بناء : اَهليكل: من العربية :امهۤيَكل ْعٔض
  .اجلسم

صار من مرضو هيكل ]: كالمهم من [ 
  .عضام

  .هيكل عظمي: واستمدته التركية فقالت
  .يديگ: انظر :يديگَهْي 
  ]:من أغانيهم [  :هۤيال

  عاهليال اهليال اهليالعاهليال اهليال ياربنا
  .ياريب جتمع أنا واحلبايب مشلنا

  .الفرح بعد الغّم: اُهلّلى: من العربية
ة ـۤملفالن ممّشي أمورو بالشٓو: يقولون :هۤيَلم

التمويه، حتريف اهلينمة : واهلۤيلۤمة، يريدون باهليلمة
  .الصوت اخلفّي، وقد يلفظوا باهلوملة): العربية(

احملّب الشديد : اَهلْيمان: عربية :َهْيمان
  .الوجد

  .انظرها .مصدر هام: اَهلَيمان: عربية :َهَيمان

  هيمن اجليش : يقول الثاقفون :َهْيَمن
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استوىل وساد حكمه عليه، من : عاملوقف، يريدون
صار رقيبًا عليه : َهْيَمن فالن على كذا: العربية
  .وحافظًا

). العربية(حتريف هنا : بلهجة البدو :هۤين
  .السهل: من العربية اَهليِّن :َهيّۤن
  .اخلبز اللّين ماهو هّين]: من أمثاهلم [ 
 ]كما ـرطة عاملرتكي هيۤنة*ال]: م من.  

اشتغل على هينتو ومهلو، من : يقولون :ِهيۤنة
السكينة والوقار، وهم يستعلموا : اِهليَنة: العربية
  .التأين والتؤدة: مبعىن

شقد بتحمل : قالوا للجمل]: من أمثاهلم [ 
درمهني كّمون : على هينتك ومهلك؟ قال لن

الزور؟ قال وشقد ب: منخوالت منّضفات، قالوا لو
  .ّمحل واطالع اركاب: لن

  .انظرها .اسم اإلشارة: لغة هلم يف َهْي :َهيّۤه

  .هيّۤه احليۤلة والْفتيۤلة]: من أمثاهلم [ 
  .ضمري املؤنثة الغائبة: م يف ِهيلغة هل :يّۤهٕه

  .انظرها

هّيه . هيّۤه لۤيۤلة يا ْمكۤاري]: من أمثاهلم [ 
وجحشها مببلغ احلمارة : يريدون(وكّرتا بأْربطعش 
  .ال هّيه والمن جاب خربا). يسري، فاألمر سهل

اسم فعل : يستعملها الثاقفون: عربية :َهْيهات
  .ماض مبعىن َبُعد

هت تصدن أنثت : اريتگويف ملحمات أو
  .هيهات أن تصيد أنثى: مبعىن
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 الواو
  .الواو: الواو، ويف العربية ]:و [ 

  .ٓو: ويف السريانية
  .تأيت الواو يف الدرجة األوىل كثرة استعمال

وهي احلرف الثالث والعشرون يف الترتيب 
  .املشرقي واملغريب وترتيب اخلليل

  .وهي احلرف السادس يف األجبديتني
ترتيب  وهي احلرف السادس والعشرون يف

  .احملكم
 السادس من وترمز يف حساب اجلّمل إىل

  .العدد
ليس يف كالم العرب كلمة : وقال ابن خالويه

  .أوهلا واو وآخرها واو إال واو، وهو احلرف اهلجائي
وكان اخلليل يسمي األلف والواو والياء 

  .األحرف الضعيفة اهلوائية
  :قواعد

دلو وغزو مما تطرفت فيه الواو : حنو -ً ١ 
َدُل  العربية يلفظ يف هلجة حلب وسبقت بسكون يف

  ).حتذف الواو لفظًا ويضم الساكن قبلها: أي(وغُز 
تالتاوي حىت تسطعشاوي، أعين : حنو -ً ٢ 

األعداد من التالتة حىت تسطعش، إذانسبت قلبت 
التاء ألفًا، وإن مل يكن تاء زيدت ألف من آخره 

  .وأقحمت واو قبل ياء النسبة
اصطلحنا أن نسمي الصائت  :الواو َبْيَن َبْين

O  املستعمل يف هلجة حلب بالواو بني بني، كما
  .اصطلحنا أن نسمي نصفه بالضمة بني بني

ر، كما رمسنا نصفه هذه ٓوت: ورمسنا الصائٓت
  .ببضٓر: الشكلة نفسها فوق احلرف

  
  

وسادت الواو بني بني يف العامية ألا اقتصاد 
يف جهد اجلهاز الكالمي يف تصويته الفتحة بعد الواو 

  .العربية
كيف نكتب : ٦١٠ص ٨س: نظر جملة امع العلمي العريبا
  E. G. O. P. V :هذه األحرف

  :قواعدها
ق، يلفظوا فٓو: َفْوق، َنْول، َثْوب: حنو -أ

إذا كان أصلها العريب واوًا : ب، وذلكتٓول، نٓو
  .ساكنة مفتوحًا ماقبلها فإن واوها تلفظ بني بني
العزيزّية هذه القاعدة ال يراعيها نصارى 

  .َفْوق والَيْوم وَجْوزي وْشَلْوَنك: غالبًا، فيقولون
  :يستثىن من القاعدة املتقدمة

َجّوز واسَتْورد وَمْوجود وأْوَفر : حنو -ً ١ 
عل فكانت واوه يف صيغة  وَمْورد وتوفري، من كل ما

أو ما يشتق منه كاسم الفاعل واسم املفعول وأفعل 
ل قٓو: ، شذ عنها حنوالتفضيل وصيغة َمفِعل واملصادر

  .بة مما أصله العريب على َفْعل وَفْعَلةوتٓو
، من كل ثالثي واوه :َجّو: حنو - ً ٢ 
  .مضاعفة

يكُتب واكُتْب ويضِرب واضِرب، : حنو -ب
يلفظوا بكتب واكتوب وبضرب واضروب، 

يف كل فعل عريب سامل كان من أول أبواب : وذلك
الصرف،  ـُ أو من ثاين أبواب ـَ: الصرف، أعين

ـَ ـِ فإن عينه تلفظ غالبًا حمركة بضمة بني : أعين
  .بني مضارعًا وبواو بني بني أمرًا

  كتابكما وكتابكم وكتابكّن : حنو  -ج
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كتاّن، يلفظوا ْكتاْبكن وكتابه وكتاما وكتام و
بو وْكتابن، وذلك اختصار كاف ضمري وْكتا

بني بني املخاطب املتعدد بكاف مشكولة بشكلة واو 
وبعدها نون، مث إبدال اهلاء اليت هي ضمري الغائب 
واو بني بني، مث اختصار هاء ضمري الغائب املتعدد 

  .اء مشكولة واو بني بني بعدها نون
دۤرت تبٓو: هناك طائفة من الشواذ مساعية

كر، وفيها اجلري على هلجة طرابلس الشام اليت وسٓو
 بني، ومنها يكثر فيها الواو بني بني والضّمة بني

  .يايا: ، أييٓويا حج حممد يٓو: شّدَيتهم
 Uليس يف صوتيات حلب صوت : مالحظة

، لكن الثاقفني قد يوردون كلمة أجنبية فيها Eوال 
واوًا  Eأحد هذين احلرفني، واصطلحنا أن نرسم 

واوًا  E، كما اصطلحنا أن نرسم Vو: Vفوقها شبه 
ني األفقيني نفسها حمذوفة اخلط Eأيضًا فوقها إشارة 

  .rو: السفليني
الواو تكون : نعود إىل الواو العربية فنقول

تكون جزءًا من  :جزءًا من كلمة أو كلمة مستقلة
ماهو هون، ومثلها : ماو هون، أي: كلمة يف حنو

ماهي هون، وذلك إذا سبقت هو : ماي هون، أي
ماو يف : وهي مبا النافية احملضة أو املشربة استفهامًا

واليت تكون كلمة ... أما هو يف: أي بيتو فالن؟
  :تكون إما حرفًا من حروف املعاين هلا املعاين التالية

حبب إبين وحبب اللي : تكون عاطفة -ً ١ 
  .ْبحّبو، راسك واحلطب

عناية : يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 
  .عناية األم واهتمامها: واهتمام األم، صوابه

  ...أن  كما: عربّيها... كما وأن : ويقولون
: البّد وأن يكون كذا، عرِبّيها: ويقولون

  ...البَد أن
  
  

راح وإيديه باهلوا : تكون واو احلال - ً ٢ 
  .تفتل

ماترك : يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 
  .إال قاال: ... مسّبة إال وقاال، عربّيها

مااعتلى منرب اخلطابة إال وفنت : ويقولون
واو احلال بعد  العقول، ورّد الغالييين على استعمال

  .إال بأن النحاة ذكروا له شواهد وعّدوه من النوادر
  .وحياة عيونك: تكون للقسم -ً ٣ 

كسبوا، : أو تكون ضمري الغائب املتعدد
  .كسبا وكسبوا وكسَنب: يقابلها يف العربية
أجوا احلّجاج وزلغطوا النسوان أو : ويقولون

 زلغطت النسوان، فيلحقون واو اجلمع بالفعل الذي
تاله فاعله اجلمع ولو مجع إناث، على أن مجع 

  .اإلناث جيوز إبدال الواو بتاء التأنيث
جازاه، وافقه، ): العربية(حتريف آتاه  :اَتىٔو
  .ومثلها يف هلجة تطوان. طاوعه

: وجيوز تسهيل مهزة يؤاتيه واملؤاتاة فيقال
واتاه، : يواتيه واملواتاة، والجيوز يف العربية أن يقولوا

  .هبل آتا
على ) العربية(على أنه جيوز واتاه من واتأه 

  .طاوعه ووافقه: األمر
برضى واتات  )*()واتات: (يقولون :اتاتٔو

  .بغضب، حتريف وقتات حتريف أوقات
اسم الفاعل : الواِجب: من العربية :واۤجب

وجب : ثبت ولزم، يقال: من وجب الشيء وجوبًا
يقابل البيع، ووجب يل على فالن كذا، والواجب ملا 

ماكان وجوده من ذاته وال : اجلائز، وواجب الوجود
  .حيتاج إىل شيء

   

                                                
 .ـ زيادة ليست يف األصل يقتضيها السياق *
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يقولون إذا شكر أحدهم ]: من كالمهم [ 
  .قام بالواجب. واجبنا: آخر على صنيع

قابله : واجهه ِوجاهًا وُمواجهة: عربية :واَجه
وجهًا لوجه، خيطئ استعمال واجهه بعض 

  .املعاصرين
هة وإج: واْجهات، يقولون: واجلمع :اْجَهةٔو

كل وجه ): العربية(البناء ماعجبتين، حتريف الُوجهة 
  .تستقبله

: مايستقبلك من الشيء: الواجهة: ويف الرائد
  .واجهة البيت، واجهة احملل، واجهة الدّكان واملخزن

. الواِحد أول العدد: من العربية :احدٔو
  .حۤدةوٕوواحۤدة : واِحَدة، وهم يقولون: واملؤنث

الفرد من أفراد الشيء أو القوم : والواحد
املتقّدم بينهم، : فالن واحد قومه: وغري ذلك، ويقال

ألف واحد : ومثله واحد زمانه، ويوصف به العدد
  .ومائة واحدة

أجاب باحلرف : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .الواحد

  .واۤحى: واليهود يقولون
  .أحد ووحد: انظر

  .وْحدٓا َحْد: ويف السريانية
: لية الضربميقولون يف ع]: من كالمهم [ 

  .واحد بواحد، أو يف واحد
... يوم الواحد قالت لو مرتو: ويقولون

  .ليلة الوحدة: يقابلها
أحسن واحد، مابسكت عن : ويقولون
ألتأّمنا، هالدوا وحدة  )*()الوحدة(وحدة، عيَنك 

أو (بوحدة للمرض، أجا واحد عم بسأل عّنك 
  .يستعملوا أداة تنكري كالسريانية): وحدة
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. يانفسي: واحد بقول كل]: من أمثاهلم [ 
الواحد وحدو . الواحد إلو صديق وإلو ألف عدو

احلرامي . عّلم إال من كيسوتالواحد ما ب. عابد رّبو
وساد (واحد بكفي تنني  زاد. واحد واملتهوم ألف

هذا املثل بلفظ يدانيه يف العراق وسورية ولبنان 
  ).ومصر

ّچكون إذا عّدوا واملتم ]:كام ّچمن مت[ 
  .أهللا: واحد أردفوها بقوهلم

 ينواحد رۤاخي دقنو والتا]: من كمام [ 
واحد بّدو يبيع عن عاۤزة والتاين بّدو . ۤآۤكل َهّما

. دقنو التاين تعبان فّيا واحد شاقل. يشتري بالدين
 عم بشعل سيكارتو ينواحد حليتو عم بتحترق التا

وحدة نفسا . بواحد يهودي ومات صارت. مّنا
كل واحد من . دة عروس مين بقى بّدا حتوسووح
  .ـرية*طز وفش و: جرية

متل واحد عم بياكل ]: من تشبيهام [ 
  .بنومو

صار كل واحد براس ]: من كنايام [ 
  .راْبية

واخ، وواخ على راسو، من : يقولون :اخٔو
آسف : اسم فعل مضارع مبعىن: واخ: الفارسية
  .وأندب

  .وخوخ وْتوخوخ: وبنوا منها
ال تواخذين، من آخذه : يقولون :ذأخٔو

  .عاتبه، المه): العربية(
واسيته وواخذته، : يقولون: قال ابن اجلوزي

  .آخذته وآسيته: وصوابه
ولكنها غري وحكى األخفش واخذته، 

  .-ارة، كما يف االقتضاب للبطليوسيفصيحة وال خمت
  .ما بتواخذ]: من كمام [ 
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ال تواخذين باملصاحبة : ]من متجكام [ 
  .)*()اء للقسملعل الب(

منفرج بني جبال أو : الوادي: عربية :ادئو
  ...أودية و: واجلمع. آكام يكون منفذًا للسيل

 :علىمجعه ]: ومن عثرات أقالمهم [ 
  .يانود

  .٣٦ ص ٥ج  ١ س: انظر جملة اللسان العريب

أنته يف وادي وهّوه يف وادي ]: من أمثاهلم [ 
أنَت يف واد وحنن يف واد، يضرب يف : مثل عريب(

  ).اختالف املقاصد
  ]:من أغانيهم [ 

  واشرف على الوادي    الطلع عراس اجلبل
  الديـوا بـنّسم ه    باـواقول يا مرح

  .خاتله وداهاه وخادعه: واربه: عربية :بأرٔو
اسم الفاعل من : الواِرد: من العربية :اۤردٔو
صار إليه، : خالف صدر عنه، املاء وغريه: َوَرد املاء

فالن واردو كبري، : داناه وبلغه، وهم يقولون جمازًا
واردات : واجلمع. رحبه الذي يرد إليه: يريدون
  .عندهم

هالوارد، مايف بيناتنا ]: من كالمهم [ 
  .ما ورد ذكره: يريدون

  .واردات: واستمدت التركية
ما ترك شاردة وال ]: من كنايام [  :اْرۤدةٔو

المال نّد عن القطيع وال مال يأيت : أصله(واردة 
  ).إليه

صار بيناتن قارش وارش، : يقولون :اۤرشٔو
  .املوجود، الكائن: وار: من التركية
املوجود : تعبري تركي مبعىن :اركن اوينأو

  .العبه، يرددها العبو الطاولة بلفظها هذا
  
  

                                                
  .ـ وقد حيذفون هذه الباء *

اسم الفاعل من : الواِزع: من العربية :واۤزع
  .كّفه ومنعه: وزعه

قابله وساواه يف الوزن، : وازنه: عربية :نأزٔو
  .نظر أيهما أوزن: بني الشيئني
لغة يف آساه : واساه مواساة: عربية :اَسىٔو
  .نهعاو: ُمؤاساة

واسيته : يقولون: على أن ابن اجلوزي قال
  .آخذته وآسيته: وواخذته، وصوابه

اجلوهرة اليت : الواِسطة: من العربية :ةاْسٔطٔو
  .يف وسط القالدة، العّلة، الوسيط

القاسم، شرح مقامات احلريري  :الواِسطي
  .٢٦ ٦وشرح كتبًا يف الصرف، مات س

ق، ومن ضّد الضّي: الواِسع: من العربية :اۤسعٔو
  .احمليط بكل شيء: األمساء احلسىن

طّبق هذا العمل : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .على مقياس واسع أو ضّيق

ضّد : واصله ِوصاًال وُمواصلة: عربية :لأصٔو
داومه، : هاجره وصارمه، واصل الشيَء ويف الشيء

  .واظب عليه من غري انقطاع
  .املنخفض: الوطيء: من العربية :اطئو

مكان : ويقولون: الشيخ إبراهيم اليازجيقال 
اخنفض واطمأّن، ومل : واطئ، وقد وطؤ املكان أي

... بفتح الواو وكسره: الَوطاء: يرد من هذا إال قوهلم
  .ومل يسمع من هذا فعل

يهتفون  )†(لعبة عايل واطي]: ومن ألعام [ 
  .ـراطي*شم : عايل واطي: فيها

   

                                                
 .العايل والواطي ـ أو أم †
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بتشرب األرض الواطية ]: من حكمهم [ 
  .ماءا وماء غريا

  .داومه: واَظب على األمر: عربية :بأظٔو
  .ْتواظب: َتواظب، وهم يقولون: ومطاوعها
  .َيصيب: ويف العربية

حكاية صوت بكاء األطفال  :اع ِويعٔو
  .عندهم

: استهّل الطفُل أي: ُعوِعي: ويف السريانية
  .رفع صوته بالبكاء عند الوالدة

 ٣ جـ: ))ة عن حلبوثائق تارخيي((يف  :اۤغشٔو

بطل : ١٨٥٠ عن يومية نّعوم ّخباش سنة ١٤٢ ص
  .انظرهاحتريف الغوشة، : الضوضاء: الواغش، يريد

أو احلّمى الوافدة، أو الرتلة  :الرتۤلة الواْفۤدة
  .انظرها .الصدرّية، أطلقوها على مرض األنفلونزا

صادفه، : وافقه ِوفاقًا وُموافقة: عربية :قأفٔو
ضد خالفه، بني : وافقه يف الشيء أو على الشيء

  .أحلم: الشيئني
  .موافقت ومواِفق: واستمدت التركية
  .ومثلها األوردية

  .اتفق: انظر

وافق الوزير على املشروع، ]: من كالمهم [ 
أجت املوافقة مالشام، ما بساوي إال البوافقو، ساوي 

أنا : يريدون(موافق . بوافقين ، البوافقكالبوافقك
  ).موافق ومقّر ومعترف بصحة ما تقول

  .شرط املرافقة املوافقة]: من أمثاهلم [ 
جزائر يف شرقي آسيا فوق  :اقاق ٔوالٔو

: ومساها العرب فاك فاك،: الصني، امسها احلايل
  .الوقواق

  
  
  
  
  
  
  

  .٥٧٩ ص ٦س: انظر اهلالل
  .٥٥٨ ص ٢٩ وس ٤٧٤ ص ٢٦ س: وانظر املقتطف
  .٩٥٦ص ٢ الد: وجملة العصور

  .انظرها .مجع أوقية :اقٔو

يف الواقع أنا ماردتو، لكن : يقولون :اۤقعٔو
: وقع األمُر: بْلضماتو ما خّلتين أفّكر، من العربية

  .حصل
حادثة واقعية، فالن واقعي ]: من كالمهم [ 

  .والواقعية مبدأ املاّدّيني). حّسي، ماّدّي: يريدون(
مؤنث الواقع، : الواِقعة: عربية :اْقعةٔو

  .املصادمة يف احلرب، النازلة من صورف الدهر
  .وقايع: واستمدت التركية

ركب : واَكَب اَملْوِكبََ: عربية :اَكبٔو
  .معهم، سايرهم، يستعملها الثاقفون

فالن واكر عند فالن، وكان : يقولون :رأكٔو
اختّذ ): العربية(ْمواكر عندي، جماز من وّكر الطائُر 

  .وكرًا
وهم . األب: الواِلد: من العربية :اْلۤدٔو

  .واْلدين: جيمعوا على
  .األم: الواِلَدة: من العربية :اْلۤدةٔو

  .واْلدات: واِلدات، وهم يقولون: واجلمع
  .َيْلْدتٓا: ويف السريانية

  .أحّن مالوالدة على ولدا]: من كالمهم [ 
مالوالدة اللقالقة أحّن ]: من كمام [ 

  .الباردة
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  .األب واألّم: الواِلدان: عربية :اْلدۤينٔو
  .يرحم والديك]: من دعائهم لفالن [ 
  .انظرها .حتريك آلف :اَلفٔو

املتسلط عليها : وايل البلد: عربية :ايلٔو
  .والة: واجلمع. وحاكمها

  .الوالية: واستمدا التركية وواليلك
  .VALIYA: واستمدا البلغارية فقالت

 و ١٦ تقلب على حكم حلب خالل القرنني
ستة وسبعون واليًا،  ١٦٨٨ و ١٥١٧ بني: أي ١٧

أكثر  ١٨٣١ وبلغ عددهم من الفتح العثماين حىت
وال، أي مبعدل وال واحد كل عام  ٢٠٠ من

ونصف، وصادف أن مّر على حلب تسعة باشوات 
  .يف ثالثة أعوام

وفيه ذكر حكام  ٣٢١ ص: ))معامل وأعالم((انظر كتاب 
  .حلب ووالا منذ الفتح اإلسالمي

  .انظرها .حتريف آنس :اَنسٔو

 VANILLE: أو وانيال، من الفرنسية :ۤنيلأو
شجر من فصيلة السحلبّيات ذو مثر : عن اإلسبانية

  .چيقوالتا والكراميال وحنومهاعِطر يستعمل يف ال
زملة واِهي ومرا واهية، وسعر : يقولون :اِهئو

الشديد والِعَظم، مل جند هلا : هالغرض واهي، يريدون
  .أصًال مبعىن الشديد وحنوه

: الوجع بلغة األطفال، من السريانية :اأؤو
  .الوجع، األمل: آوآو

  .الوجع، األمل: واوا: ويف املصرية القدمية
  .أصلها قبطية قدمية: وقال أمحد أمني

: يريدون(سعرو واوا ]: من كالمهم [ 
  ).يوجع جمازًا
  
  
  
  

عبد القاهر بن عبد اهللا من بزاعة  :الوأواء
 ٥ قرب الباب، شاعر شرح ديوان املتنيب، مات سنة

٥١.  
، أو حتريف )العربية(حتريف ابن آوى  :اوئو
  .ابن آوى): العربية(الوعَوع 

: بنات آوى، وهم جيمعوا على: واجلمع
  .واوّية

  .چقالچقل أو : ويسمون الواوي ايضًا
  .انظرها

  .ت أَوْيْبٓن: ويف السريانية
  .ابن آوى: انظر احليوان للجاحظ يف فهرسه

املستمدة من التركية  ]من أمثاهلم [  :ائو
اي اي كيمن ٔواي ٔهكيمن ٔه: بلفظها التركي

هاي هاي ): فرح يهتف(بعضهم : ، أي)*(ائو
أداة تأّسف يف : واي واي): حزين يصيح(وبعضهم 

  .الفارسية والتركية
  .هاي: انظر
. املرض العام: -ويقصر  -الوباء : عربية :َبأو
  .أْوِبَئة: واجلمع

. وبا ياخدو. وبا]:  من دعائهم على فالن[ 
بعج الوبا، قظ القرد وبعج . وبا يكنسو. وبا يقّشو

  .الوبا
: يرّد املتنّدر السالم بقوله]: من توريام [ 

حتتمل العطف على (وعليكم السالم ورمحة اهللا وبا 
  ).املرض العام: ما قبلها بباء بركاتو، وحتتمل الوباء

، سوء خامةوالشّدة، وال: الَوبال: عربية :َبالٔو
  .العاقبة

  .المه وهّدده وعّيره: وّبخه: عربية :خبّٔٔو
   

                                                
 .ناس هاي هاي وناس واي واي: ـ واليوم يقولون *
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  .واستمدت التركية مصدره
لإلبل واألرانب وحنوها  :الَوَبر: عربية :رٔبٔو

. َوَبرة: أوبار، والواحدة: واجلمع. لغنمكالصوف ل
  .وبرة ووبراي ووبراية: وهم يقولون

ْبرو الْقطاط يف الشتۤا بٔو: وهم يبنون منه الفعل
  ).يطول وبرها: يريدون(

  .خيموالالشديد، : الوبيل: عربية :ِبيلٔو
حنو الهوت وملكوت وناسوت  :الواو والتاء

وجربوت من كل اسم عريب حلقه الواو والتاء فهو 
  ...األلوهية و: مصدر صناعي يف األرامية مبعىن

مرض تتشّنج فيه : الوّثاب: من العربية :ّتابٔو
  .عضالت الظهر وتنتفض

  .من صنعته عمل األوتار :ّتارٔو
جيمعون األمعاء وميّلحوا ويشحنوا : واآلن

  .إىل أوروبا
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

مارّز يف : الَوَتد والَوِتد والَوْتد: عربية :َتدٔو
  .احلائط أو األرض من خشب وحنوه

أوتاد، يستعملها الثاقفون، وهم : واجلمع
  .انظرها .يستعملون خازوق

  .ۤيَتد: ويف العربية
الَوْتر : صالة الوتر، من العربية: يقولون :ْترٕو

ماركعاا ثالثة بعد صالة : الفرد، يريدون: والِوتر
  .العشاء

خيط من األمعاء : الَوَتر: من العربية :رٔتٔو
اّففة أو من األسالك املعدنية يكون يف العود 

  .والقانون والكمنجة والسانتور وحنوها
  
  
  
  
  
  

  .الوّتار: صانعهو
وتتخذ أوتار العود وحنوه ووتر املندف من 

بيني على أن بعض األورو. وان اّففةأمعاء احلي
  .اختذها من أذناب الفريان

عم بضرب على ]: من استعارام [ 
  .)*(وترك

. ُشرعة القوس وُمعّلقها: الَوَتر: عربية :رٔتٔو
  ...أوتار و: واجلمع

  .١٤٢ ص ٤ج : انظر اية األرب للنويري

  .وِيَتر َيْترٓا: ويف السريانية
  .ۤيۤتر وِميَتر: ويف العربية

لذي الضلع ا: اصطالح هندسي :ر املثّلثٔتٔو
يقام على املثلث القائم الزاوية،  نازاويتاه حادت

  .يستعملها الثاقفون
  .شّد وترها: وّتر القوَس: عربية :رتّٔٔو

  .توّتر: انظر

احلوش نضيفة مافّيا الوتكة أو : يقولون :َتكٔو
الوتكاي أو الوتكاية، مل جند هلا أصًال ولعلها حتريف 

. ما يسيل منها: الدسم، ودك امليتة): العربية(الَوَدك 
  .ما فيه ودك، أي ليس عنده طائل: ويقال

فرع من القراشيم من قبيلة التركي  :الوتيدات
  .إحدى قبائل حلب

  .الطريقة: الوتَرية :عربية :ِتۤريةٔو
  .ترية واحدةعلى و]: من كالمهم [ 

   

                                                
 .عم بضرب على وتر حساس: ـ ويقولون *
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قفز وطفر، ...: وثب وثوبًا و: عربية :َثبٔو
  .يستعملها الثاقفون

َوِثق َيِثق ثقة ووُثوقًا وَمْوِثقًا : من العربية :ۤثقٕو
  .ائتمنه: بفالن

وثق فيه ويف كالمو، زمله ]: من كالمهم [ 
  .موثوق

: أحكمه، الرجَل: وّثق األمَر: عربية :قثّٔٔو
  .إنه ثقة: قال فيه

: عربية يستعملها الثاقفون، الَوَثن: َثنٔو
من يعبد : ، والوثّين...أوثان و: الصنم، واجلمع

  .األصنام
  .احملكم: الَوثيق: عربية :ثيقٔو
  .عطاه وعد وثيق]: من كالمهم [ 
الوثيق،  مؤنث: عربية موّلدة، الوثيقة :ثيقةٔو

يعتمد به، كل ما يكتب فاختذ حجة أو شاهدًا،  ما
  .اإلحكام يف األمر
  .وثائق، وجيوز تسهيل مهزا: واجلمع

واستعملها األتراك يف الورقة الرمسية اليت 
  .تشعر أن حاملها على صفة من الصفات

وثيقة تارخيية، وثيقة زواج، ]: من كالمهم [ 
  .وثيقة سياسية

وجيج ماكن، النار عم بتوّج : يقولون :ّجٔو
  .اضطرمت والتهبت: أّجت الناُر أجيجًا: من العربية

املوقد، اجلماعة : أوجاق: من التركية :اقْؤج
  .من اجلند وغريهم، ذكرها دوزي

  .ْوجاقات: واجلمع
: وذكرها الرائد بلفظ الُوجاق، واجلمع

  .ُوجاقات
  
  
  
  
  

  .الوطيس: وضع هلا جممع دار العلوم
إلنكشاري، من من اصطالح العهد ا :اقْؤج

الغرفة العسكرية تضم عشر أوض، : أوجاق: التركية
  .واألوضة تضم مائة جندي

  .ْوجاقات: واجلمع عندهم
  .ينعل وجاقك]: من مسبام اليت اندثرت [ 
صار : مصدر َوُجه: الَوجاهة: عربية :َجاَهةٔو

  .اجلاه واحلرمة: وجيهًا، والوجاهة
  .الوجيه: وجاهتلي: واستمدت التركية

  .كرش الوجاهة: ويقولون
  .)*(ضّد الغيايب: حكم وجاهي :َجاهئو
... وجب ِجيب وجوبًا و: عربية :َجبٔو

وجب البيُع ووجب يل : زم، تقولثبت ول: الشيء
  .فالن كذا على

  .انوجب: بنوا منها
ال : ويقولون: قال الشيخ إبراهيم اليازجي

جيب أن ال تفعل، وال خيفى : جيب أن تفعل كذا، أي
ق بني نفي الوجوب ووجوب النفي، فإنه على الفر

  .األول يبقى الفعل جائزًا، وخبالفه على الثاين
قام مبا : وّجبو، يريدون: يقولون :ّجبٔو

: جيب عليه حنوه من احلرمة واملعونة، من العربية
  .ألزمه به: وّجب األمَر عليه
  .انظرها .ْتوّجب فيه: وبنوا منها

  .نعم بوجبوا بعض]: من كالمهم [ 
األكلة الواحدة : الَوْجَبة: من العربية :ْجۤبةٔو

  .يف اليوم
  .وْجبات: َوَجبات، وهم يقولون: واجلمع

   

                                                
  .راجعها: ـ كتب املؤلف بعدها *
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  .أهلبها): العربية(أّجج الناَر  حتريف :جَّجٔو
  .أّج: انظر

. احلب الشديد: الَوْجد: عربية :ْجدٔو
  .شعرهم استعملوها يف

: ّدي، وجواا عندهمٕخ]: من كالمهم [ 
  .خّدي: انظر .وْجدي

َوَجد املطلوب وَوَجَد : ۤجد، عربيةوٕو :َجدٔو
ووجودًا  -جدًا ٕو: وهم يقولون -َوْجدًا وُوجدًا 

أصابه ...: و -جدان ٕو: وهم يقولون -وِوجدانًا 
وأدركه وظفر به بعد ذهابه، وُوِجَد ُوجودًا الشيء 

  .كان وحصل فهو موجود: عن عدم
  .أوجد: انظر

  .انوجد: بنوا منها
املال َوجدان : بنون الصفة منه على َفعالنوي

  .واملصاري وجدانة
وجد حالو تعبان أو دايخ ]: من كالمهم [ 

  ...أو
يوجد عندنا باكيت، والعربية : ويقولون

  .عندنا باكيت: حتذفه، ألنه كون عام، فتقول
تفاءلوا . ال جود إال باملوجود]: من أمثاهلم [ 

  .باخلري جتدوه
مصاري ودفع ديناتو،  وّجد: يقولون :ّجدٔو

بنوا على فّعل من وجد الشيء مبعناه، وشّدد 
  .للمبالغة

  .واستمدت التركية مصدره
النفس وُقواها : الُوجدان: من العربية :ْجدانٕو

صوت الضمري، : الباطنة، واستعملها األتراك مبعىن
القوى الباطنة اليت تدفع اإلنسان للعدالة واحلق 

  .والرأفة
): بكسر الراء(الِوجدان : ))الرائد((ويف 

  .مصدر وجد، والنفس وقواها الباطنة
  
  

  .وجدانلي ووجدانسز: ويقول األتراك
ما : الوجدانّيات: ويف مصطلحات الصوفية

  .تكون مدركة باحلواس الباطنية
فالن صاحب وجدن، ما ]: من كالمهم [ 

عندو وجدان، تركت املسألة لوجدانك، قنع 
  .وجدانّيةوجدانو، ّهْي مسألة 

واصطلحوا أن يسموا الشعر الغنائي الذي 
قوامه احلّس الشخصي اخلالص والتصوير النفسي 

  .الشعر الوجداين: الصادق كشعر أيب فراس واملتنيب
مرض : ع َيْوَجع َوَجعًاَوِج: من العربية :ۤجعٕو

  .وتأّلم
: أوجاع وِوجاع، وهم يقولون: ومجع الوَجع

  .ْوجاع وأوجاع
  .وجعان: بنوا منها

  .وجع تاع راس: ويف هلجة جزيرة مالطة
اُملوِجع : وجعلي: واستمدت التركية

  .واُملوَجع
ضربو على الوجع، نزلوا ]: من كالمهم [ 

  .هون بوجعك هون ما بوجعك: عليه بالكرباج
َجعني، َجع، ٕوٕو]: من دعائهم على فالن [ 

َجع بقلبك ان شا اهللا، أهللا ال يعْرفوا أش بوجعو، ٕو
  .يفّك حلۤامكَجع ٕو

ع الضرس والفلس صعب َوَج]: من أمثاهلم [ 
الولد إذا بكي ياجوع . لكن وجع العني غّطى عالتنۤين

َوَجع . ما جبي مالناس غري َوَجع الراس. ياموجوع
  .الْبطّلع َلفوق بتوجعو رقبتو. ساعة وال كل ساعة

وَجع يفّك حلامك ]: من استعارام [ 
  ).جعله تنكة: استعارة مكنية(
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إذا هّزينا سرير الولد وما ]: من اعتقادام [ 
  .كان فيه ولد بوجعو ضهرو

  .كّنوا به عن حب الغلمان :َجع قلبٔو
  .انظر قلب وكّمون

وّجعو، بنوا على فّعل مبعىن : يقولون :جَّعٔو
  .آمله): العربية(أوجعه 

إذا طعميت َشبّۤع وإذا ]: من أمثاهلم [ 
  .ضربت وجّۤع

ما يبدو للناظر من : الَوْجه: عربية :ْجهٔو
  .البدن وفيه العينان واألنف والفم

ْوجوه وْوجاه : ُوجوه، وهم يقولون: واجلمع
  .وأوجه

  .انظرها .ّچالو: ويكثر أن يقولوا

  .الدليل: والوجه عند البدو
حبماية : وجَهك، يريدونأنا ب: ويقولون

  .)*(كوجه
وجوه الكرامات إال ]: من أمثاهلم [ 

: يريدون(الدنيا ْوجاه واعتاب ونواصي . عالمات
النساء، وبعض الدور وبعض : بعض الوجوه أي

اخليل، هذه الثالثة جتلب احلظ ملقتنيها أو جتلب له 
  ).سوء احلظ
  .مْي ماْلحة ووجوه كاْلحة]: من كمام [ 
اجلهة والقصد : عربية، والوجه أيضًا :ْجهٔو

والنّية، ما يتوّجه إليه اإلنسان من عمل وغريه، ووجُه 
: السبيل املقصود به، وفعله لوجه اهللا: الكالم

دون انتباه وال مباالة، : ملرضاته، ومضى على وجهه
  .وبّيض اهللا وجهه يقولوا إذا فعل فعًال محيدًا
  .لسابقةواجلمع عندهم ما تقدم يف الوجه ا

  
  
  
  

                                                
  .أنا بعرضك: ـ وذلك مثل قوهلم *

  .الَسَبب: مبعىن ))وجه((واألوردية تستعمل 
  .٣١ ص ٢ج : انظر اية األرب للنويري

وعندما يسريون يف ْعراضة وميرون أمام بيت 
ْنج بّيض گمحدو ال: يد يصيح بيشاروش العراضةگع

  ).وجهو: ويردفها صوت من معه(اهللا 
عطاه لوجه اهللا، عتق عبدو ]: من كالمهم [ 
ما بنقبل عذرو بوجه من الوجوه، املسألة  لوجه اهللا،

فّيا أوجه، هاملسألة ماال وجه حّل؟ أّشو وجه النقد 
أو االعتراض أو النظر، عرف املسألة على وجها 

، هام على وجهو، )وجهها الصحيح: يريدون(
  .أنا بوجَهك: ويقول البدو

أرسله إليه، : وّجهه إىل فالن: عربية :ّجهٔو
  . جهة ماره إىلاأد: وّجه الشيء

  .ّجهواقتصاد م]: من اصطالحام احلديثة [
أش وّجهت عشا اليوۤمة، ]: من كالمهم [ 

عالغرب أحسن البيوت، وّجه وبيت ْموّجه عالقبلة 
  .الدعۤوة

  .اهللا يوّجه لو اخلري]: من دعاءهم لفالن [
: شاف واحد الشيخ كامل الغّزي وقال لو

  .ال توّجه عشا الليلة بّدي أسكب لك! شيخي
َلت صحون، واملسا بعت لو مطبقّية فّيا ْت

ة ويف صحن شعري ويف وكشفا واّال يف صحن فّص
  : صحن تنب، كتب لو

  أهديتمونا كل زاد عندكم
  ـراكمو ببقّيته*أفتأكلون 

فالن ْموْجَهن، وأنا ما بطيق : يقولون :ْجَهۤنةٔو
أن يكون اإلنسان ذا وجهني، : الوجهنة، يريدون

  .داة النسبة السريانيةأ: ))نه((ها بنوها من الوجه بعد
  .انظرها
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  أّشي وْجهة نظرك؟: يقولون :ْجَهةٕو
اجلانب، : الُوجهة والِوجهة: من العربية

  .الناحية، ما توّجهت إليه
  .ضد العدم: الُوجود: عربية :ُوجود

وجود، ووجود سز، : واستمدت التركية
أجا : وهم قالوا -ووجود يل، ووجوده كلمك 

جابو : وهم قالوا -ووجوجه كتري مك  -عالوجود 
عطاه : وهم قالوا -ووجود ويرمك  -عالوجود 

  .اهتمامه: وجودو، يريدون
  .هلك وجودي: يقولون

حيفظ يل وجودك، أو ]: من دعائهم لفالن [ 
  ...يسلم يل

تعريب الكلمة : اصطالح حديث :ُوجودي
مذهب : الوجودّية: EXISTENCIALISME: الفرنسية

 الرجوع إىل الفطرة واالنعتاق من فلسفي يرمي إىل
  .التقاليد

 ص ٥ والد ١١٩ ص ٤ الد: انظر جملة الكاتب املصري
٢٩٤.  

  .١٠ ص ٣ الد: وجملة الكتاب
 ١٨ وس ١٥١٥ ص ١٧ س: وجملة الرسالة

 ص ٢٠ وس ١٠٠٣ و ٧٦٢ص ١٩ وس ١٣٩٢ ص
٤٢٢.  
  .٤٣٣ و ٣٥٦ ص ٢٣ س: وجملة احلديث

 ٣ ص ١ جـ ١٢ س: وجملة األديب
 ٣ ص ٣ عدد ٧وس ٦٥ص ٥ وجـ ٧١ص ٩وجـ
 وس ٧٢ص ٥ عدد ١٣ وس ٤٢ ص ٧وعدد ٢٤ وص
 ٧عدد ٨وس ٢٧ ص ١ وعدد ٥٩ ص ٢ عدد ١١
 ٧وعدد ٦١ص ٥ عدد ٩وس ٨ص ١٢ وعدد ٦٣ص
 ٧عدد ٦وس ٢٥ ص ٣ وعدد ٦٣ص ٦وعدد ٦١ص
  .٥٠ ص ٩وعدد ٣ ص

سيد : مجع الوجه: الُوجوه: عربية :ْوجوه
  .القوم

  .وجوه البلد وأعياا]: من كالمهم [ 
اخلفيف املقتصر من : الوجيز: عربية: جيزٔو

السريع الوصول إىل الفهم، يستعملها : الكالم
  .الثاقفون

سيد : الوجيه: من أمسائهم، من العربية :جيهٔو
  .القوم، ذو اجلاه والوجاهة

  .وجها: ُوجهاء، وهم يقولون: واجلمع
: وجيهة، ومسوا به، واجلمع: واملؤنث

  .وجيهات
املتقدمة، وهذه ) العربية(حتريف وجه  :ّچٕو

  .أكثر استعماًال
  .چچاو: وجيمعوا على

  .وّش: ويف الشام
  .وش: ٢٥٥ ص ٦س: انظر جملة امع العلمي العريب

: ّچ العروس، يريدونأخد و: يقولون يف مصر
  .فّض بكارا
ّچ علبة ّچ املرا، وأخد و]: من كالمهم [ 
ّچ قّفة التني، فالن طلع العنب، وّچ سّحارة اللنب، و

ّچ، شّق ّچ مسطرة، ّمسك وّچ، حّطوا وبسواد الو
ّچو، قَلب ّچك، قال كلمتو ومع وّچ، مع ومالو
ّچ ّچ املخّدة، وّچ القماش، وّچو فيه، وّچو، قَلب وو

ّچ يقابلك من خجلو، أو ماعندو، ف، ما معو واللحۤا
ّطو ، ح)خجالن: يوزي يوق: ويف التركية(أو مالو 

ّچك ّچنا، بوّچو ْمبطۤبط، اهللا طّلع بوّچ مقاحبة، وو
ّچك ّچو، وّچو، انقلع مع وأهللا طّلع فينا، راح مع و

ّچ أو ببيضو، سّود إال ضّو القمر، شي بسّود الو
ّچ ّچ حارتو، من وّچ العيلة، ووّچ أبوه، ووّچنا، ووو

، أجا مّرة ّچ الدكانّچ املي، وّقف بواملي، أو على و
 ّچّچ الصبح أو بوالضيف، أجاين و ّچوهادا و
ّچو، ّچو، دهقو بوّچ عبكرا، َسّكر الباب بوالصبح، و

. ّچوّچو، زخم بوّچنا، عبس بوالطريق ْمسّكر بو
  ّچ احللو، ّچو، أهلني الوتبّسم بو ّچو،ضحك بو
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ّچ ّچو بقطع الرزق، باس إيدو وّچو مقلوب، وو
ّچني حىت قَلب السوق و وقفا، استحي على وّجك،

ّچو، أخد عّيط بو - ّچوّچك، قام بوبو ناأاشترى، 
ّچي، ، رو عن و-آكل : انظر - ي ّچّچ البنت، أكل وو

  .ۤنةّچ بقى بّدو بطاّچي، عطاه وانقلع عن و
ّچو بيعطي وقفاه و]: من كمام [ 

التۤلم أحسن ّچ الو. تعرتوسّچك إال اهادا و. بستعطي
َهْي : ّچ العارسوز قال لنبزقوا يف و. من غّلة البستان

ّچك أحلس أملس كل من شاف و. مطرة ّمتوز
تاۤجه ما بيقضي ّچ و. ّچ أبيضأفلس، عم بتحكي بو

علم على جارية عندهم عرفت بعدم : تاجه(حاۤجة 
يشبه : يريدون(و َكْرَفسنّۤة ّچو). تلبية املطلب
ّچو و. شئيمّچو و. ّچو خمردعو) الكرفس جتّعدًا

ّچ عرصات، وّچ و. ّچ ابليسو ّچوو. الرسق بقطع
ّچ السموح جبيب الضيف الو... ّچ علوقةقحبات، و

ّچني بو. شكل وبالقفا شكلّچ بالو. ـرا*الـ
مايف . ّچ الكشعأّش بتعمل املاشطة بالو. ولسانني

ّچك أنا شفت و: يقول الالعب. ّچو ريب يسربو
كّتوا : ديش الغّراف صفرن، قالواگ. معي ريتـْ*و
ال . ّچو ميتيطالع مي منكّت عو: قالواو مي، ّچعو
. مرايه ويف القفا صرماية چيف الو... چ حلو والو

ّچ الزحلفة بزقت يف و. خّيه وبالقفا حّيهّچ بالو
ّچو و. ينكل ميت النهر ما غّرقت: الشقرقة قالت ال

  .ّسي قّتۤا حامضة*عم بـ
متل الكلب ما بنام إال ]: من تشبيهام [ 

متل ّچو و. ل كيس الكعۤابمتّچو و. ّچ الصبحو
ّچو و. متل احملشي املبّعجّچو و. الدربكة اْملَخروقة

ّچو و. متل قفا الدْستّچو و. متل الكمبيالة املستحّقة
متل ّچو و. ّچ متل طراق الصرمايةعليه و. متل قفاه

. ّچكّال و: متل الشمعةّچو و. قرص العّجة املعفوس
  تل الدوالب مّچو و. ّچ واللو قفااللو و: متل العدس
  

حارات  متلّچ و. ّچ قّتال احلسننيمتل و. الضۤاۤرب
متل الزيت داميًا . متل قّالبات خانطومانّچ و. حبسيتا

چور أمحد حممد متل دفتر اخلاّچو و. ّچطايف عالو
 ّچوو. ديش األمحرگمايف، فيه اجلحش األسود وال

. متل أرض امليخانةّچو و. سقاق السبع عوجات
متل ّچ و. إدلب إّيام الزيت متل سقاقاتّچو و

جارك متل أخاك إن ما ). منتفخ الوسط: (القمقم
: متل قفا الساعةّچو و. ّچك بشوف قفاكشاف و

  ).صقيل وبّراق(
ّچو ما بضحك لرغيف و]: من كنايام [ 

. ّچ النونّيةمنبت مزوزق مقطوف من عو. نٕخٕسال
ن قابٓل. ّچو بطلع كرتعلى و. ّچو حلسة لنبعلى و

رو . بّدو مكوايةّچو و. ّچكّچي بوَهْي و. ّچوّچ بو
بياكل . ّچو على إصبعتنيماَهلّم صار و. ّچكإكوي و

يأيت امرأته من األمام : يريدون(ّچني الرغيف عالو
ّچو و. ّچو الصابونةالحت على و ).ومن اخللف

وعادم أن (ّچو مي را ياخد عو). الخيجل: (قْعٔرمإب
). يتغّوط: عم بياخد عإيدو مي، يريدون: يقولوا

اجلحش . ال بنّدي وال بصّديّچ و. ولساننيّچني بو
إال استعرتو؟ ّچك و. لوّچو بضّيع جۤالاللي بتصّبح بو

إذا كسْبت الشغلة بكون أهللا . ّچ الضيفوهادا و
  .ّچناطّلع بو

. ط غضبنٓقّچو عم بو]: من استعارام [ 
  .ّچ بقى بّدو بطانةيناه وعط

اشطوف بيتك ما بتعرف ]: من أمثاهلم [ 
ّچك ما بتعرف منو ببوسو بدوسو واخسول وو من
يف سورية ومصر  -بلفظ يدانيه  -وساد هذا املثل (

 .ّچوالنامي بغّطوا و). واجلزائر واملغرب والعراق
إيد بتخسل إيد . ّچ قّوة وبالقفا مرّوةاحلكي بالو

  .ّچو اوإيدتني خبسلو
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ّچ إال قفا؟ ملقني قطعة لعبة و]: من ألعام [ 
  .نقود، وقد يلقون فردة صرماي

ّچك بكون إذا حّكك و]: من اعتقادام [ 
إذا شرب الولد قهوة بسوّد . بّدو حدا جيي يبوسك

إذا . ّچ حدا بصري لو أبو صفارال تنفخ بو. ّچوو
اجتمع يف مطرح ْتَلت أسامي متل بعضن بطلع على 

البصّلي قيام الليل أربعني ليلة بطلع على . ّچن كرتو
بكون بّدو جيي  ّچاإذا خّسلت القّطة و. ّچو كرتو

ّچو حباية سنة البتصّبح بواحد يف و. عالبيت خّطار
  .ّچو الشيطانالببكي صباحًا ببزق بو. بكتر رزقو
  ]:من هنهونام [ 

  دّقت طبو الفرح من دخلتك عالدار
  ة األزهاروالورد فّتح وفاحت رحي

  دورة قمر واخلّد يقدح نارّچ والو
  واخلصر من رّقتو ما حيمل الزّنار

  :غريها
  ر إلك ناطورـواخلص  ّچك نوريا عريسنا بو

  شقد ماردت يف الدنيا تدور
  متل عروستك منني بتزور؟

االسم : الِوحام والَوحام: من العربية :وحۤام
حبلت واشتدت : من وِحمت املرأة ِحتم َوَحمًا

  .شهوا لبعض املآكل
  .توّحم: انظر

  .وقد تشتهي أكل البيلون
إذا احنرمت املوّحمة من ]: من اعتقادام [ 

: أكلة بتطلع صورتا يف جسد إبنا، وهالصورة بسمّوا
  .شهوة

  .الوحام: ١٩٨ ص ١٨ س: انظر املقتطف

جاء وحَده، : املنفرد: الَوْحد: عربية :ْحدٔو
  . منفردًا: يستعملوا حاًال كالعربية على تأويلها

  
  
  

جلس : يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 
  .دون الالم: لوحده، عربّيها جلس وحَده

  .انظر وحدة

. واحد وحدو عابد رّبو]: من حكمهم [ 
 هيعرف أبوالب. وحَدك وحَدك ولو جار الزمان عليك

عجوة اخلرنوبة . وجّدو مبشي وحدو وعلى قّدو
  .طلبت من رّبا بيت لوحدا

وحدو بقرقوطة أدنو، ]: من كالمهم [ 
  .ختّسل عاجلرن وحدك

جعله : وّحد الشيء توحيدًا: عربية :دحّٔٔو
إنه واحد : آمن به وحده، أو قال: واحدًا، وّحد اهللا

  .ال إله إال اهللا: أحد، أو قال
  .ْتوّحد: ومطاوعه

  .وّحد اهللا يا صامي]: من كالمهم [ 
املنفرد : الَوحداّين: من العربية :ْحدۤاينٕو

  .االنفراد: بنفسه، نسبة إىل الوحدة
  .فالن عايش وحداين]: من كالمهم [ 
 حالة: الَوحدانّية: من العربية :ْحدۤانيّۤةٕو
  .املتوّحد

  .وحدانيت: واستمدت التركية
  .َحْديوثٓا: ويف السريانية

  .الوحدانّية ألهللا]: من كالمهم [ 
ضّد الكثرة، : الَوحَدة: من العربية :ْحۤدةٕو

  .انفرد بنفسه: ومصدر َوِحد وَوُحد
وحدة مرا، شالو : واحدة: ويستعملوا مبعىن

  .بإيد وحدة
ي مقابل شليلة الوحدة صار فالن : ويقولون

  .واحداليوم 
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. يوم الوحدة: وقد خيطئ بعضهم فيقول
اصطالح حديث ألساس الكمّيات : دةوالَوح
وحدة املقاييس املتر، وحدة النور الشمعة، : كقولنا

  .ووحدة القوى احلصان
الوحدة ماجليش، ووحدات : ويقولون

  .األسطول
حّطو حتت وحدة ]: من كالمهم [ 

، ال )أخذ عليه من املالمات مالمة واحدة: يريدون(
ف، وحدة وال تنتني، َهْي عاشر مرة وأنته بتخال

، فالن ما بنام ...)المرة واحدة وال: يريدون(ليش؟ 
، )ال يغفل على زلة واحدة: يريدون(على وحدة 

حدة عبادة، هالدوا وحدة بوحدة ملرضتك، فالن ووال
  .وحدة بوحدة للنحس

  .إيد وحدة ما بتصّفق]: من أمثاهلم [ 
يقابلها اسم الواحدة يف  :ْحۤدةاسم الٕو

  .العربية
  :قواعده

ْنۤبة وعْنباي ٕع: ۤنبيف حنو واحدة الٕعيقولون 
  .وعْنباية

  .صرماية: ويقولون يف حنو واحدة الصرماي
  :فيستعملون له ثالث صيغ

وحينئذ يسّكنون  :يلحقونه تاء الواحدة -ً ١ 
  .ثانية ومييلون ثالثه

بعدها ياء، وما قبلها كما يلحقونه ألفًا  -ً ٢ 
  .الواحدة قبل تاء

دها ياء بعدها تاء يلحقونه ألفًا بع - ً ٣ 
  .الواحدة، وما قبلها كما قبل تاء الواحدة أيضًا

. حيوان الّرب: الوحش: عربية :ْحشٔو
  .)*(ُوحوش: ُوحوش، وهم يقولون: واجلمع

كل ما يبتعد عن اإلنسان، ومنها : والوحشّي
  .الوحشّية

                                                
  .وحوشة: ـ وقد جيمعوا على *

...: محار وحشي وبقر وحشي و. ويقال
  .خالف األهلي

ووحشيًا  وحشي: واستمدت التركية
  .التوّحش: ووحشيجه ووحشيلك

ال طري يطري وال وحش ]: من كنايام [ 
  ).مكان ال سّكان فيه: (يسري

: مكان وحش وبّرّية وْحشة: يقولون :ۤحشٕو
ذهب ): العربية(بنومها صفتني من أوحش املكاُن 

  .الناس عنه
اخللوة، : الَوحشة: من العربية :ْحۤشةٕو

لوة، االنقطاع، اهلّم، اخلوف، انقباض القلب من اخل
  .ُبعد القلب عن املوّدات

: وهم استعملوها أيضًا صفة مشبهة مبعىن
  .البشعة

نادى املنادي بسوق ]: من أمثاهلم [ 
  .الوحشة) قفا(سعد الكويسة بـ : الدهشة

: يقولون ملن طالت غيبته]: من كالمهم [ 
مّنا نرو نشوف جارتنا عوحشتا، . شفنالك وحشة

  .مات جوزا
: لغة رديئة يف الَوَحل: الَوْحل: عربية :ْحلٔو

  .الطني الرقيق
  .أوحال وُوحول: واجلمع

اللي بّدا تاخد الفْحل بّدا ]: من أمثاهلم [ 
فالحة . هداك املطر جاب هالوْحل. س يف الوْحلتغٓط

  .الوحل ْحمل
بنوا على فّعل للمبالغة يف وِحل  :لحّٔٔو

  .وقع يف الوحل: يوحل) العربية(
  .وقع يف أمر صعب: وَحل: هلجة مالطةويف 
  .توّحل: انظر
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أطلقوها على نبت ذي زهر يشبه  :اححٔؤو
  .الزنبق يبدو بني تشرين وتشرين

وقت البطلع الوحواح قوم ]: من أمثاهلم [ 
  .وابدور يا فّالح

صات بصوت فيه : َوْحَوح: عربية :حْحٔؤو
أح أح أو : َبَحح، نفخ يف يده من شدة الربد، قال

  .حو حو
  .وحيي عليه: أصله أن قال: وقيل
  .توحوح: انظر

غلب يف ما يلقيه اهللا : الَوْحي: عربية :ِحئو
  .إىل أنبيائه، اإلهلام

وا املنفرد بنفسه، وّمس: الَوحيد: عربية :حيدٔو
  . أخ لهال: به ذكورهم، وابن وحيد

  .َيحيدٓا: ويف السريانية
  .َيحيد: ويف العربية

  .الَكْرَكدَّن: عربية :رنحيد الٔقٔو
  .تصغري تلطيف للوحيد :ُوَحيّۤد

  .حۤدك ْوَحْيۤدكيَش]: من كالمهم [ 
  :شوحة خّطافة ايف لعبة أن

  .وبشرب من دّمو باكلو -
  .هادا وحيد ألّمو -
مصدر َوُخم : الَوخاَمة: من العربية :اۤمةٔخٔو

واستمدت . كان وخيمًا: َيْوُخم، املكاُن أو الطعاُم
  .خامتليو: التركية

  .)*(راجعها :زٔخٔو
  .انوخز: بنوا منها

، )العربية(ۤخف، حتريف خاف أو ٕو :فٔخٔو
  .يستعملها نصارى الَعِزيزّية

  
  
  
  

                                                
 .ـ هكذا يف األصل *

  .وخفان ووخفانة: والصفة منها عندهم
  .١٤٢ ص ٣ج : ))وثائق تارخيية عن حلب((يف 

أنا من : ١٨٥٠ عن يومية نّعوم ّخباش سنة
  .وخفي بقيت كامليت

  .انوخف: بنوا منها
تعّفن اهلواء املسبب : الَوَخم: عربية :مٔخٔو

  .لألمراض، ويستعار للضرر
... الَوِخم والَوْخم : من العربية :ۤخمٕو
  .الويبء: والوخيم

: بشكي وببكي وبقول]: من كمام [ 
رّۤة ودبّۤان حارم اهللا جيرينا من وخم ٕع. عّكا وْخمة

  ).قريتان يف حلب(
  . جعله وخيمًا: شيءوّخم ال: عربية :مخّٔٔو

  .ْتوّخم: ومطاوعه
مبعىن  - انظرها  - بنوا الفعل من واخ  :خْخٔؤو

  .الوخوخة: قاهلا، ومصدرها
  .انظرها .ومثلها ْتوخوخ

يطلقها أهل حارم وما حوهلا على  :الْوخۤيري
  .الثمر الذي يتأخر، نقيض السّبيق

: الَوخيم والَوخوم من البالد: عربية :خيمٔو
ويبء، أمر وخيم : وخيم ماال يوافق للسكن، شيء

  .مضّر، ثقيل، رديء: العاقبة
  .عاقبتو وخيمة: يقولون

َوّده َوّدًا وُوّدًا وِوّدًا وَودادًا : عربية :ّدٔو
: أحّبه، يقال...: وُودادًا وِودادًا وَودادة وَمَوّدة و

  .متّنيت: لو كان كذاوِددت لو أنك فعلت كذا و
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  .َوّد: ووّد يف األشورية البابلية
  .َيَدد: ويف العربية

  .ۤيد: ويف السريانية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة

  .َود
  . بّدي أعمل وما بّدي أصلها بوّدي: وقوهلم

  .بّد: انظر

  .عدو جدَّك مابودَّك]: من أمثاهلم [ 
  .خطب وّدو]: من استعارام [ 
الريفيون يستعملوا مبعىن الوتد يربط به  :ّدٕو

حبل، وطرف احلبل الثاين يربط به رجل احلصان، 
  ).العربية(وهي حتريف الوتد 

  .أوصله): العربية(حتريف أّداه  :دَّىٔو
بعدما شاب وّدوه للكّتاب ]: من كمام [ 

احلاق الديك ). وهو من أمثال الكويت أيضًا(
  .وشوف لوۤين بوّديك

فالن بوّديك عالبحر ]: ن كنايام م[ 
يريدون أنه بتأثريه الشخصّي (وبرجعك عطشان 

يوصلك النهر الكبري وأنت عطشان ويقنعك أال 
  ).تشرب

عندو وداحة عني : يقولون :ةدأحٔو
  .ماانشافت

  .ودح: انظر

  .انظرها .مصدر وّد :ِوداد

االسم من وّدع : الَوداع: عربية :داعٔو
  .شّيعه: املسافَر

الوداع، : وداعالمشق: ةواستمدت التركي
  .وقعة الوداع: ووداعنامه
  .ة واالطمئنان والوقارالسكين: عربية :ةدأعٔو
  يف . ةْدٔحۤدح وهيّۤه ٕوهوّۤه ٕو: يقولون :ۤدحٕو
  
  

: الَوِدح: قال بعض أهل اللغة: ))القول املقتضب((
  .اللئيم، وغالب ما يقولون ذلك للعبيد

: الَوِتح من الرجال :ويدانيها يف العربية
  .اخلسيس

  .انظرها .الَوِقح: كما يدانيها

  .انظرها .ْتواَدح: وبنوا منها
  .ةْدٔحعينو ٕو]: من كالمهم [ 
ودع املصاري عند فالن : يقولون :َدعٔو
  .)*(راجعها

  .انودع: بنوا منها
بيت عظمي أبيض : )†(الَوَدع: عربية :َدعٔو

: الواحدة. والِكَبرالصَغر  لدويّبة حبرية تتفاوت يف
  .ودعاي وودعاية: َوَدعة، وهم يقولون
  :ويستعمل يف

تزيني احلمري والبغال بتثبيتها على  -ً ١ 
  .الراسّية واجلالل

أحد عناصر األشياء اليت يرميها فّتاح  -ً ٢ 
الفال على األرض مستدًال بأوضاعها على ماضي 

  .طالب الفال ومستقبله
تذاب يف معامل أوروبا ويعمل منها  -ً ٣ 
  ...چنق ودع: أواين غالية

  .الصيب ألنه يقلَّدها: ذو الَوَدع: ويف العربية
األوثان ألا كانت : ذات الَوَدع: وفيها

  .تقلَّدها
  .ومثلها املكبة ذات الودع

: شّيعوه: َودَّع القوُم املسافَر: عربية :دَّعٔو
  َخفض وَدعه،  حّياهم وحّيوه متفائلني برجوعه إىل

   

                                                
 .ـ هكذا يف األصل *
  .لدال وفتحهاـ بتسكني ا †
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  .جعله فيه يصونه: والثوَب يف ِصوان وحنوه
وَدع أموالو يف الكاّصة، ]: من كالمهم [ 

  .يف البنك
  .متل ما وّدعت تالقي: يقولون ملن وّدع

  :يقول املسّحر بآخر ليايل رمضان
  ياشهرَنا مّنا علۤيك السالم        ودَّعوه مث قولوا َلُه

  . احلّبالكثري: الَودود: عربية :دودٔو
  .عبد الودود: وّمسوا ذكورهم

  .اهلادىء، الساكن: الَوديع: عربية :ديعٔو
  .ودعاء، ويقصر: واجلمع

مؤنث الوديع، : الَوديَعة: عربية :ةدئعٔو
  .ماأودع

  .وداۤئع: وداِئع، وهم يقولون: واجلمع
وّر املصاري من إيدو، وكنت : يقولون :ّرٔو

تسمع من زمان ورورة ايدّيات مالصّرافني، من 
  .دفعه، أو حكاية صوا: ورأ الشيَء: العربية

  .انوّر: بنوا منها
  .اخللف: -وتقصر  -الوراء : عربية :أرٔو

  .ورّاين: انظر

فالن مابنمَشى القّدامو وال ]: من كالمهم [ 
امو، مايف وراها ورا أو مابقى وراه، الوراه وال قّد

  .وراها ورا، رّجال القّدامو وال وراه
إن أقبۤلت آدار وراها وان ]: من أمثاهلم [ 

ليش بتدخل : قالوا للبسمار. أحملت آدار وراها
  .مالرّص الوراي: باحليط ؟ قالن

رّكبنا ورانا أعرج العرج ]: من كمام [ 
من ورا . لورارا تقلبو *وتنكة . مّد إيدو عاخلرج

وراه ُعور ُعور . احلفيان بّدك تلبس صرماي
  .ومكشفني اجلحور

  
  
  

كلما : متل بول اجلمال]: من تشبيهام [ 
  ).ألن اجلمل يبول للورا(لو َلورا 

  .إيد من قّدام إيد من ورا]: من كنايام [ 
  .ال طلعة إال وراها نزلة]: من حكمهم [ 

  .ماضاع حق وراه طاۤلب
وّريين أش معك : قال لو: لونيقو :ىرّٔٔو

ُتوراي، حتريف أورى : ووّراه، ومصدره عندهم
َسُأريُكْم داَر  (قال الزخمشري يف تفسري . التالية

َسُأوريكم، وهي لغة فاشية : قرأ احلسن: )الَفاِسِقني
  .أورين كذا وأوريته: باحلجاز، يقال

  .وّراه ورّواه: ويقولون يف حضرموت
بوّريك، أو  ]:من كالمهم يهّددون [ 

  .بورجيك، أو بفرجيك
اهللا اليوّريك القّلة ]: من دعائهم لفالن [ 

  .وال جور بيت اإلمحا
  .وّراه جنوم الضهر]: من كنايام [ 

عربية، يراد ا األحباث  :ماوراء الطبيعة
  .املغايرة لألحباث الطبيعية

ماوراء : واستمدا التركية واألوردية
  .طبيعت

ماخيّلفه املّيت : الِوراَثة: يةمن العرب :ْورۤاۤتة
  .لورثته

من مفردات محاة، أطلقوها على  :الوراجي
اخليار الذي يأيت بعد موسم اخليار، أي يف آخر 

أداة : التركية ))جي((اخلريف، بنوها من الورا وبعدها 
  .النسبة

مصدر ): العربية(حتريف الَوَرش  :اۤشةٔرٔو
  .كان بسيطًا خفيفًا: ش َيوَرشَوِر

  .ورش: انظر
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ابتعد : مصدر َوِرع: الَوراَعة: عربية :ةأعٔرٔو
  .عن اإلمث، كّف عن الشبهات واملعاصي

  .*بائع الورق، الكاتب: الوّراق: عربية :اقرّٔٔو
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

حممد بن أمحد احلليب، تعلم املوسيقى  :الوّراق
 من الرفاعي فكان ينظم التواشيح والقدود وضروب
الشعر الغنائي ويلحنها وينشدها، نقل من ديوان 

  .ه١٣١٥ شعره صاحب إعالم النبالء، مات س
مسوا ا النسيج األبيض يضعه الفقراء  :ةأقرّٔٔو

  .على النوافذ عوضًا عن البّلور
  .قرب املشارقة]: من أحياء حلب [  :ةأقرّٔالٔو

إن : قيل :٣٠٤ ص ٢ج : ))النهر((قال الغّزي يف 
هذه احملّلة كان فيها عدد كبري من املعامل اليت تصنع 
الورق الذي كان اليضاهيه يف جودته مايعمل منه يف 

كما يدل على ذلك كتب خمطوطة قدمية : غري حلب
اطلعنا عليها يف بعض املكتبات احللبية القدمية، 

  .وألجل هذا مسيت هذه احملّلة بامسها احلايل
ول األب توتل يف وهذا وهم، والصحيح ق

أي : الوّراقة :٢٢ ص ٣ج : ))وثائق تارخيية عن حلب((
يطلوا بنوع من الغبار : الذين يوّرقون احليطان، أي

األبيض الناعم، وهذه الورقة متتاز ا البنايات احللبية 
  .**دون سائر البالد

  
  
  

                                                
كتب املؤلف على احلاشية اليمىن من هذه الورقة كالمًا قد نال من  -  *

ترمجة .... يرى عبد السالم هارون: (تبينت منه مايليبعضه املقص، وقد 
بالعودة إىل مقدمة عبد السالم هارون ). السكرتري.... اجلاحظ يف احليوان

أن ) الوّراق(ما كان أجدر ذه الكلمة : للحيوان تبني أنه قال يف احلاشية
قال هذا بعد قوله يف . اليت حريت اللغويني» السكرتري«تستعمل يف معىن 

 .وّراق خاص يكتب له ويكتب عنه) للجاحظ(فكان له : .... املنت
كما كتب املؤلف على احلاشية اليمىن من هذه الورقة كالمًا قد  -  * **

أما حنن فبعد أن علمنا : (نال من بعضه املقص أيضًا، وقد تبينت منه مايلي
..... نرى يف ترمجة احلاج خليفة نرى.... شأن حلب يف بيع كتبها

 .املكتبة: يف ولتوضيح هذا الكالم انظر ماجاء). عة الكتب....قةالورا

  .ويف دمشق حي الوّراقة
  .انظر فهرس كتاب األعالق البن شداد

: وّراين، أي: قالوا يف النسبة إىل الوراء :ّرۤاينٕو
ضّد القّدامي أو األمامي، بنوها على وزن : خلفي
  .قّدۤامي

عم مبشي وّراين، أو ]: من كالمهم [ 
  .وّرانية، أي حبالة وّرانية أو خبطى وّرانّية

  .انورب: بنوا منها :بٔرٔو
َعواض مايقّص القماشة : يقولون :ْربٔو

بالوْرب، مل جند هلا أصًال بالطول أو بالعرض قّصا 
ورب القطعة املعّلقة عاحليط، : وكذلك قوهلم

ب هلالطرف، وما بعرف ليش ْنوۤروهالسّداجة الزم ٕت
َمْوروبة هيك ؟ مبّين اللي وّربتا أو توّربتا َقْزضًا عقال 

  .ب أو ْتوارب من يوم ماجتّوز عليها جوزاْموأر
: على أن الشيخ أمحد رضا عّلق على قوله

ِوجار الوحش، الفتر، مابني األصابع، : لَوْربا((
: والعامة تقول: عّلق على قوله يف اهلامش ))العضو

  .ة، وهو منهضمعار: لَورب، أيسلك با
بل الصحيح أن الَوْرب وما إليها من : نقول

االحنراف ): العربية(فعل ومشتق من الِوراب 
  .وااللتواء

مابني : وقال عيسى إسكندر املعلوف
  .ال عوجاجهالضلعني 

مبشي : متل الزلعطان]: من تشبيهام [ 
  .بالورب
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َوِرث َيِرث، وهم : من العربية: ۤرتٕو
  .انتقل إليه مال مّيت: بورت: يقولون

  .الورتانة: وبنوا الصفة على َفعالن واملؤنث
  .ورثه: واستمدت التركية

  .إيۤرت: ويف السريانية
  .شَئر: ويف العربية

  .ة حاللاملوت حق والْورۤاۤت]: من أمثاهلم [ 
  .عمرو ماحدا يورت]: من كالمهم [ 
جعله : وّرث فالنًا ماًال: من العربية :ترّٔٔو

جعل مرياث فالن له، : من فالن مرياثًا له، وّرثه
جعله من ورثته، وهم استعملوها : ث فالٌن فالنًاوّر

  .أكسبه إياه، سّببه له: أورثه الَسَقَم: أيضًا مبعىن
  .اهلّم والزعل بورتوا اجلنون]: كالمهم من [ 
  .النار مابتوّرت إال الصفية]: من أمثاهلم [ 
ماتوا وما وّرتونا وحق ]: من كمام [ 

  .البكا ماعطونا
على ) العربية(بنوا الصفة من ورث  :ْرتانٔو

  .والوارَثةالواِرث : فعالن وفعالنة، وعربّيها
  .انظرها .لغة هلم يف فرَجى :ْرَجىٔو

َوِرَخ العجُني َيْوَرخ : من العربية :ۤرخٕو
  .كثر ماؤه واسترخى: َوَرخًا

أكل حىت ورخ، شفنا ]: من كالمهم [ 
  .بنات حىت ورخنا

): العربية(حتريف أورخ العجَني  :خرّٔٔو
  .أرخاه

بنوا على ورخ املتقدمة على فعالن  :انْرٔخٔو
  .فاعل وفاعلة: وفعالنة، وقياسها

  
  
  
  
  
  

  .األرض ورخانة ماملطر]: من كالمهم [ 
شجر شائك ذو زهر عطر : عربية :ْردٔو

  .َوْرتٔا: ختتلف ألوانه، عن الفارسية
  .ورۤدة: ورَدة، وهم يقولون: والواحدة
ْورود : ُورود، وهم يقولون: واجلمع

  .ووردات
الورد السباعي، مسوه هكذا ألنه : ومن أنواعه

  .يقطف زهره سبع مرات
نسبة إىل مدينة الورد اجلوري، : ومن أنواعه

جور يف إيران، ومنه يصنعون املرّبى، واشتهرت 
حلب بعمله، ويستقطر منه دهن الورد وعطر الورد 

  .ألنه غين بالعطر
  .١٨٤ ص ١١ج : انظر اية األرب للنويري

  .ْردٓأو: واسم ورد يف السريانية
  .دۤرۤو: ويف العربية
  .ْرتٔو: ويف األرمنية

ببلدة، لون فالن وردة ]: من كالمهم [ 
على : وإذا قال أحدهم. أمحر، خّدو وردي: وردي
: طبق ورد، ويقولون: أجابوه) يريد املوافقة(راسي 

  ).أمحر أبيض: يريدون(لون ورد عالشاش 
  .على نعناع الورد]: وينادي بّياع النعناع [ 
. الوردة بتدبل ورحيتا فّيا]: من أمثاهلم [ 

ّمشو وحبب حبب الورد وحبب . وردة مابتعمل ربيع
ورد وفّل : تالتة من بستان. الولد على حمبة أّمو

أو من شان (كرمال الورد يكَرم العلّۤيق  .ورحيان
احلب وردة واملرا  ).خاطر الورد بشرب العّليق

اشتر : يريدون(شم الوردة واتكي الفردة . شوكتا
  ).الفحم أيام نيسان

الورد مابصري منتور ]: من كمام [ 
  غطس يف اجلورة وعم . حش ما بصري غندورواجل
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. وردة خّلفت شوكة. خود شم هالوردة: بقول لو
  .زّبال وشاكل وردة

ّمشا : متل الوردة]: من تشبيهام [ 
  .متل الورد بغيب سنة وحبضر شهر. التدعكا

إذا ماكنت ورد التكون ]: من استعارام [ 
  .شوك

  ]:من هنهونام [ 
  خلتك عالداردّقت طبول الفرح من د

  والورد فّتح وفاحت رحية األزهار          
  والوّج دورة قمر واخلد يقدح نار

  واخلصر من رّقتو ما حيمل الزّنار
  :غريها

  بنت األجاويد سرير العز مرباكي
  الورد حّبك كما النسرين حّياكي          

  حلف عريسك برّبو أّنو يلقاكي
  اهللا مااحالكي: وملا شافك صرخ

  ]:شّديام من [ 
  لعيون احللبيّۤة    الزرع ورۤدة جوريّۤة

ال دي ْملسافر وردة، ]: من اعتقادهم [ 
  .روحة بال رّدة: ليش ؟ ألّنو معناها

  ]: من أغانيهم [ 
  حتت يفِّ اليامسني      يا حّبي لنسكـر ياهللا

  والعواذل نامييــن  نقطف الورد على اّمو
  :غريها

  جّوا اجلنيَنه ياورد  قومي وامتختري يا زيَنه
  :غريها

  والورد خّيم علينا    أنا وحبييب يف جنيَنه
  .ةانظر املوسوعة يف علوم الطبيع

  .الورد يف الشعر: ٧٦ص ٢١س: وانظر جملة الكلمة
  .الورد: ٨٤ص ٢٦ و س 

أو الترابة احللبية، اشتهرت  :ْردۤبيلون ْبٔو
  حلب بصنعها، تعمل أسطوانات جمّوفة من البيلون 

  

املنخول ابول مباء الورد تنقع يف احلّمام يف املدقوق 
وعاء ويدهن ا الرأس، فيمّص البيلون املادة الدهنية 
منه ويشرب بشرته رائحة ذكية، من أرمغانات 

  .حلب
وهو األكرب من املْهۤجن  :ْرديخاروف ٔو

واألصغر من الكركور، مسي بالوردي ألنه يذبح أيام 
  .يف نيسان: الورد أي

يصنعونه من الورد مع مادة  :ْردعطر الٔو
  .دهنية

أكثر عطر الورد يف العامل كان يستخرج يف 
البلقان، لكن احلرب العاملية األوىل اضطرت أهل 

  .البالد أن يقتلعوا أشجار الورد ليزرعوا حمله القوت
أطلقوها على يشمق العروس،  :ْرديا ٔؤطٔغ
  .وكان أمحر
  .ما ورد: انظر :ْردمأو
صار إليه، : هورد املاء وغَري: عربية :دٔرٔو
  .داناه، بلغه
  .اخلري عقدوم الواردين]: من كالمهم [ 
رط األوقات ورد *يف أ]: من كمام [ 

  .ينا عزيز كتابكنلع
  ]:من أغانيهم [ 

  يا واردة عامليَّه اهللا اهللا يا ْبنيَّة
اجلزء من القرآن : الِوْرد: من العربية :ْردٕو

  .أوراد: واجلمع. يتلى كل ليلة، أو ذكر اهللا
  .ِوْرد و أوراد: واستمدت التركية

وهناك جمموعة مطبوعة يف األوراد أشهرها 
  .انظرها .))دالئل اخلريات((
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وغريه أوراد تنسب إىل  ))دالئل اخلريات((ويف 
  .مؤلفيها

فيها اعتقادًا كبريًا ومن أورادهم اليت يعتقدون 
مرة من قبل ) ٤٤٤٤(الصالة النارّية، وهي قراءة 

اللهم صل صالة كاملة وسّلم : عدة أشخاص ما يلي
سالمًا تامًا على سيدنا حممد الذي تنحل به العقد 
وتنفرج به الكرب وتقضى به احلوائج وتنال به 
الرغائب وحسن اخلوامت ويستسقى الغمام بوجهه 

وصحبه يف كل حملة ونفس عدد كل  الكرمي وعلى آله
  .معلوم لك

وهناك الصالة املنجية صدر فرمان سلطان 
اللهم : من عبد احلميد بقراءا إثر كل صالة وهي

صل على سيدنا حممد صالة تنجينا ا من مجيع 
األهوال واآلفات وتقضي لنا ا مجيع احلاجات 

  ....وتطهرنا
  .سحب وردو]: من كالمهم [ 
  .املاء الذي ُيوَرد: الِوْرد: لعربيةمن ا :ْردٕو
  .راحت الغنم عالورد]: من كالمهم [ 
أخرج الورد، : َوّرد الشجُر: عربية :درّٔٔو

صنعه على : ّمحرت خّدها، وّرد الثوَب: وّردت املرأُة
  .لون الورد األمحر
  .انظرها .توّرد: ومطاوعها

  .ۤدةرّْٔرۤدة، أو ْمٔوخدودو ْمٔو]: من كالمهم [ 
حبّبك وحبب اللي ]: اة أمهام مناغمن [ 

  .ّبك، وحبب الورد ألّنو بشبه خّدكحب
  .*راجعها. ضد صّدر :درّٔٔو
وّرد اجلمال، حتريف أوردها : يقولون :درّٔٔو

وهم يستعملوا أيضًا . أحضرها املورد): العربية(
  .حضر: مبعىن

  

                                                
 .هكذا يف األصل -  *

أو (ة واّال الَزَلۤمة وّرد صّٕٔح]: من كالمهم [ 
  ).نّفد

  .اسم زهر اخلتمّية عند الريفيني :اجلّنةوردة 
  .انظرها

مل تد إىل أصلها، ولعها حتريف  :ْردولٔو
سري من اجللد خييطه النّعال بوجه ): العربية(مردود 

  .النعل مث خييطه بالنعل، مهمته تثبيت هذا بذاك
  .ورَدل الصانع اجلوز: وبنوا منه الفعل

: يطاليةوارِديان، عن اإل: من التركية :ْرْديانٔو
GUARDIANO أو عن الفرنسية :GARDIEN : حارس

وهي  UARDIANO: السجن، الديدبان، ويف اإليطالية
  .هلجة صقلية

  .زجنريبان: ومست الفارسية الورديان
: الَوْرس: عربية عن السنسكريتية :ْرسٔو
: سمِسم يصبغ به ويصنع منه الُغمرة أيلنبات كا

  .الزعفران، تدوم عروقه عشر سنني
  .٣٢٨ ص ١١ج : انظر اية األرب للنويري

  .ذكره ابن البيطار وغريه
  .ورشٓا: ويف السريانية

ويعتقدون كالقدامى أن ]: من اعتقادهم [ 
  .الثياب املصبوغة بالورس يج القوى اجلنسية

مجلة : بركات وْرسن: يقولون :ْرۤسنٔو
الربكة، ) اهللا(أعطاك : بركات ويرسون مبعىن: تركية

  .يقوهلا من يقبض من أحد مبلغًا
. النشيط اخلفيف: الورش: من العربية :شٔرٔو
  .*راجعها

   

                                                
 
 



٤٠٥ 
 

  .انورش: بنوا منها
: الورش احلليب ذكرته املوسوعة امليسرة

  .ضرب من اإليقاعات العربية
: ۤرش، من العربيةولد ٕوهال: يقولون :ۤرشٕو

كان نشيطًا : الصفة من َوِرش َيْوَرش َوَرشًا: الَوِرش
  .خفيفًا

  .ْرۤشةٕو: َوِرَشة، وهم يقولون: واملؤنث
  .الوراشة: وهم قالوا يف مصدره
  .وْرشني ووْرشات: كما قالوا يف مجعه

والعربية بنت الَوَرشان من هذه املادة لطري، 
يأكل اُملشان، أي حبجة  بعّلة الَوَرشان: ومنه مثلها

  .اصطياد طري الورشان يأكل التمر
  .املصنع: WORKSHOP: إنكليزية: ْرۤشةٔو

  .شٔرورشات وٕو: ومجعها عندهم
  .اَملْصَلح: وضع هلا

  .٤٤٠ ص: انظر التذكرة التيمورية

: انظر -  ألقاه يف الورطة: َورَّطه: عربية :طرّٔٔو

  .أوقعه يف ماال خالص له منه ،- ورطة 
  .انظرها .ْتوّرط: ومطاوعه

الَوَحل، البئر، اهلّوة : ةالَوْرَط: عربية :ةْرٔطٔو
  .ة، اهللكة، كل أمر تعسر النجاة منهالغامض

  .ْرطاتٔو: َوَرطات، وهم يقولون: واجلمع
الصفة من َوِرع َوَرعًا : َوِرعال: عربية :ۤرعٔو

ابتعد عن اإلمث، كف عن الشبهات .... : و
  .واملعاصي
ورق الشجر فيه جهاز : الورق: عربية :قٔرٔو

التنفس والترشيح، وفيه يتمثل الكربون واملواّد 
 .الغذائية األخرى وميتص النور

  
  
  
  

بعض النباتات دائم اخلضرة، وأكثرها يسقط 
  .ورقه يف اخلريف
  .ورقات وأوراق: ورقة، واجلمع: والواحدة

  .قتٓأرو ٔو قٓأرٔو: ويف السريانية
الشي ماهو ّر الورق، ]: من أمثاهلم [ 

ملا مات النيب هّر ورق : قالوا(القلب من جّوا احترق 
). السجر كّلو إال الزيتون، وملا عاتبوه قال اَملَتل

إذا . البسهر بالليل بنام بالنهار: مكتوب عورق اخليار
  .صارت ورقة التني قد إجر البطة نام وال تتغّطى

الصفيحات الرقيقة يكتب : عربية :قٔرٔو
  .يها أو ميسح أو يلفح ا أو يّصرعل

  .ورقات وأوراق: ورقة، واجلمع: والواحدة
مبعىن ) العربية(والورق أصله من الريق 

  .األخضر، ومنه ورق الشجر
ورق أبيض، ورق : ومن أنواع الورق

مسّطر، ورق كاّره، ورق طبع، ورق نّشاف، ورق 
شّفاف، ورق عّبادي، ورق حرير، ورق كاربون، 

، ورق )نقد(ورق تنشيف، ورقة ورق صّر، 
  .سيكارة، ورق قزاز، ورق الدّبان

  .ورق و أوراق: واستمدت التركية
  .VARAK: واستمدت الورق البلغارية فقالت

يلعب الورقة : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .األخرية

ملؤلفه  ))تاريخ الكتاب((جاء يف كتاب 
كان يربط مسرقند ببالد الصني طريق  : ٤٠ صسفندال 

ا الطريق وصل اختراع الورق ذاري قدمي، وعن هجت
الصيين إىل الفرس، مث مالبث سر صناعة الورق أن 
انتشر تدرجييًا يف أحناء اإلمرباطورية العربية إىل حد 
أنه وجدت يف القرن الثامن يف عهد هارون الرشيد 

  ويف القرن العاشر . مصانع للورق ببغداد وبالد العرب
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إىل مصر، حيث ـ يقال ـ وصلت صناعة الورق 
إن العرب استخدموا أكفان مومياء الفراعنة يف صنع 

  .الورق
ويف القرن الثاين عشر وصلت صناعة الورق 
إىل أوروبا عندما أدخلها العرب أنفسهم يف بالد 

بوصفها من أكرب  -إسبانيا حيث كانت طليطلة 
املراكز األدبية األوروبية من أوائل مدا اليت صنعت 

  .الورق
  .تاريخ الورق: ٣٧٧ ص ٣٧ س: انظر اهلالل

  .الوراقة: ٢٠٢ و ١٣٢ و ٥٢ ص ١٨ س: وانظر املقتطف
ورق الكتابة عند : ٧٢٠ص ٢٥ س: وانظر جملة املشرق

  .العرب
  .الورق: ٤٠٩ ص ٢٣ س: وانظر جملة امع العلمي العريب

  .٤٨٦ ص ٢ س: وانظر جملة الضياء

الصاحلية يامال ]: وينادي بّياع القمردين [ 
  .ورق

ويستعمل (حرب على ورق ]: من كمام [ 
  ).يف جند أيضًا
: مكتوب عورق احلالوة]: من أمثاهلم [ 

  .الحمبّۤة إال بعد عداۤوة
  :واستعملوا الورق مضافًا إىل كلمات، منها

صفائح رقيقة جدًا من : ورق دهب -ً ١ 
الذهب تستعمل يف طبع اسم الكتاب وحنوه على 

  .تعمل يف جلود غري الكتبجلده، كما تس
  .سيكارة: انظر .ورق سيكارة -ً ٢ 

، ١٩ اخترعه الفرنسيون قبل أواسط القرن
  .وتعد أملانيا أكرب منتج له

  .أو ورق اللعب: ورق الشدة -ً ٣ 
  .شّدة: انظر

ضرب الورق مشط، ]: من كالمهم [ 
  .خربط الورق، فّت الورق، طّبق الورق، فتح ورقو

  
  
  
  

  .أو النقد الورقي: عمۤلةورق  -ً ٤ 
  .النقد الورقي معروف يف الصني منذ القدمي

مبّشيك عورق سوري من ]: من كنايام [ 
  .هون لبغداد

يستعمله النّجار وغريه بعد : ورق قزۤاز -ً ٥ 
  .الربد لتنعيم السطح

: وضع له جممع نادي دار العلوم مبصر
  .كل ماينحت به: الَسَفن

  .*راجعها. الصفرة: ووضع له
  .ورق رمل: ويف مصر يسمونه

وأنواعها ال تعّد، : ورق الكتابة والطباعة -٦
ومنها املسّطر  - عبادي : انظر - ومنها ورق عّبادي 

  ....والكاّرو و
  ]:من أغانيهم [ 

  إن كان مايف ورق الكتب عجناح الطري
  وإن كان مايف حرب بدموع عينّيا 

  .وّراقة: انظر

يف  لسحب نسخ عّدة: ورق كاربون -٧
  .الكتابة ويف اآللة الكاتبة

  .ورق نّشاف -٨
  .املّصاص: وضع له الشيخ عبد اهللا البستاين

  .نّشاف: انظر

كما استعملوا ورقة مضافة إىل كلمات، 
  :منها

على املالط أطلقوها : ورقة َبياض -ً ١ 
ة البيضاء الناعمة والكلس األبيض يتخذ من النحات

املقروص ميزج به، املطفى املرّوب والقّنب األبيض 
مسوه بالورقة لرقة ثخانته، واليوم يتخذوا من 

  .اإلمسنت األبيض
  .وّراقة: انظر

أطلقوها على املالط : ورقة َزراق -ً ٢ 
 األزرق يكون بطانة لورقة البياض، يتخذ من

                                                
 .هكذا يف األصل -  *
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القصرمل والكلس، واليوم يستغىن عنها إذا كانت 
  .ورقة البياض من اإلمسنت

تكون غالبًا مطبوعة : ورقة معاملة -ً ٣ 
  .وبني مجلها فراغ ميأل كتابة

  .هّش: انظر :ورق َهّش
بعض املخطوطات القدمية ال  :ورق داغي

ترّقم صفحات الكتاب، بل عند انتهاء الصفحة 
اليمىن تكتب حتت آخر كلمة منها أول كلمة من 
مطلع الصفحة اليسرى، وهذه الكلمة مستها 

ورق داغي، ومنها داغة حلب حلّبة السنة، : الفارسية
  .العالمة، والياء لإلضافة: ))داغ((ومعىن 

  .*راجعها. السجروّرق : يقولون :قرّٔٔو
وّرق العجني، حلم العجني موّرق، سنبوسك 

  .موّرق
  .أورق: انظر

عجنه بالسمن : وّرق العجني، يريدون :قرّٔٔو
  .مث رّقه قليل الثخانة كالورق بأن فتحه

وّرق اللحمة، حلم عجني ]: من كالمهم [ 
  ).أي مفتوح القرص كالبقالوة مث يرّد(ْموّرق 

وّرقت معو وما ]: من استعارام [  :قرّٔٔو
أرسل الشتائم كما يرسل : خّلى ستر مغّطى، يريدون

  .اخلريف الورق من األشجار
أكتر احللبّية ملا بياكلوا اخلّس بورقوه، وهادا 

  .ماهو مليح
ۤرك يف هلجة املاردّل، مقابل ٕو: واملؤنث :كٔرٔو
  .انظرها .َلككلمة ٕو

: صري، يريدونوّرك عاحل: يقول البدو :كرّٔٔو
ثىن رجليه : َورَّك الراكُب: قعد عليها، من العربية

دون  -كاملترّبع ووضع وركيه يف السرج، وورك 
  .مافوق فخذه: اعتمد على وركه، أي: -تشديد 

  
  

                                                
  .هكذا يف األصل -  *

انتفخ : َوِرم َيِرم َوَرمًا اجللد: من العربية :ۤرمٕو
  .من مرض

ورمان : الواِرم، وهم يقولون: واسم الفاعل
  .وورمانة

  .يۤرم: ويف السريانية
  .VÉREM: واستمدت البلغارية الَوَرم فقالت

  .وصل الورم للبيضات]: من كالمهم [ 
  .جعله َيِرم: وّرم اجللَد: عربية :مرّٔٔو

  .ْتوّرم: ومطاوعه
ورم كيسو فورم أنفو ]: من كنايام [ 

امتأل كيس نقوده وأثرى فشمخ بأنفه : يريدون(
  ).وتكّبر

  .ْموّرم وچو مالضرب]: من كالمهم [ 
: خري اهللا ورمان، يريدون: يقولون :ْرمانٔو

التركية مبعىن  ))راو((موجود، بنوا الصفة املشبهة من 
  .الوجود

  .انظرها .لغة هلم يف برنيش :رِنيشٔو

طائر دون : الَوْرَور: من العربية :ارْرٔؤو
الزرزور، قصري الرجلني طويل املنقار أسوده، يف قّمة 
رأسه محرة وحتت عنقه طوق مييل لونه إىل الصفرة 
وسائره أخضر إىل الزرقة، ويف وسط ذنبه ريشتان 

  .طويلتان
من  REVOLVER: من اإلنكليزية :رْرٔؤو

REVOLVE :ة أدار الدوالب، أطلقوها على اآلل
  .النارية تطلق االرصاص
  .ورۤاور ووراوير: ومجعوها على

ورور اللنب وما بقى يّتاكل، : يقولون :رْرٔؤو
  صيف، ! وعبكرا دقتو وما كان ْموْرۤور، يابو 
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اللنب : الَطحف: احلامض منه، وعربّيها: يريدون
: وار واره مبعىن: احلامض، وأصل ورور مجلة تركية

احلاضر، ) أو للضيفلإلنسان (احلاضر ) الشيء(
يعتذرون عن سوء الطعام يقّدم، وهم استعملوها 

  .للنب احلامض
تعبري كردي : ۤرىۤرى يإويإه: يقولون :ۤرىٕو

  .إما تروح وإما جتيء: مبعىن
) العربية(بنوا الصفة من ورث املّيَت  :رِّيتٔو

  .الوارث: على فّعيل، وعربّيها
: ا علىالَوَرَثة والُوّراث، وهم مجعوه: واجلمع

  .تأروّريۤتة وٕو
  .ورت: انظر

: عربية يستعملها الثاقفون، الوريد :ِريدٔو
حبل الوريد، ومها : عرق يف العنق يسمى أيضًا

األوعية الدموية : أوِرَدة، والوريد: واجلمع. وريدان
اليت تعيد الدم من أنسجة اجلسم إىل القلب تبدأ 

  .أوردة شعرية، مث تتحد فتكرب
  .وريدٓا: ويف السريانية

قرية يف جبل مسعان، من األرامية  :ْوۤريدي
 س: العروق، كما يرى األب أرملة يف املشرق: ْوريدۤا

  .١٩٤ ص ٣٨

  .لغة يف اإلوّز: الَوّز: عربية :ّزٔو
  .وّزات: وّزة، واجلمع: واألنثى

  .َوزٓا: ويف السريانية
  .أَوز: ويف العربية

وكان قدامى املصريني يؤثرون حلم الوّز على 
فالن وّزة أي أكلة طيبة تعبري : كل حلم، ولعل قوهلم
  .جاء من ذاك العهد

  .٢٣٥ ص ١٠ج : انظر اية األرب للنويري

يؤكل : يريدون(فالن وزّۤة ]: من كالمهم [ 
  ).مسينة: بشهوة، وقد يضيفون

  

ر مصدر َوَز: الَوزارة: من العربية :ْوزارة
رتبة  :رة والِوزارةصار وزيرًا له، والَوزا: للملك

  .الوزير وواليته
ورئيس الوزراء كان يسمى يف العهد 

  .الصدر األعظم: التركي
  .انظرها .فّعال من َوَزن :ّزانٔو

 وبيت الوّزان يف حلب، ويبدو أا كانت
  .صنعة كالقباين اآلن

  .*ساء صغريك: الِوزرة: من العربية :ةْزٔرٔو
قه، املاَل فّر: وّزع املاَل بينهم: عربية :زَّعٔو

  .قّسمه: عليهم
  .ْتوّزع: ومطاوعه

  .واستمدت التركية مصدره
جرحو ْموّزم، بنوا الفعل من : يقولون :زَّمٔو

  .الِشّدة و الضيقة): العربية(األْزمة 
راز ثقله : َوَزن َوْزنًا الشيء: عربية :َزنٔو

: وخّفته وامتحنه مبا يعادله ليعرف وزنه، والشعَر
وزا بكلمة : قّطعه أو نظمه موافقًا للميزان، والكلمَة

  .َفَعل زائدًا عليها مازاد وبالعكس
  .عم بوۤزن: َيِزن، وهم يقولون: ومضارعه
  .الوزن: بنوا منها

  .اانظره .زان: ويقولون يف َوَزن

الوزن الصايف، الوزن القامي، وزن : ويقولون
  .الكلمة، أوزان الشعر

   

                                                
شريط ناتىء من احلجر أو اإلمسنت يكون أسفل : والوزرة يف البناء -  *

: »منت اللغة«وجاء يف . اجلدار ليقيه من املاء الذي تغسل به أرض الغرفة
والوزرة عند العامة يف مصر والشام ما يعرف بإزار احلائط يف العراق 

م : جدول. REVÉTEMENT:وتونس وترجم ا جممع مصر
 .٦٠م
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َوْزن و أوزان وموزون : واستمدت التركية
  .أمانة الصندوق: ووزنه دارلق

  .مابقم لو وزن: يقولون
كالمو موزون، وكلمتو ]: من كالمهم [ 

  .موزونة
وبعض من يتعامل مع البدو يشتري منهم 

ه يف كّفة امليزان زاعمًا السمن بأن يضع إحدى رجلي
  .أن وزا مخسة أرطال

: مبعىن) العربية(ۤعل من وزن بنوا على ٕف :ۤزنٕو
  .الشيء ذي الوزن الكبري

اَجلَبۤسة الوزۤنة بتكون غالبًا : ْزۤنةٕو: واملؤنث
  .طْيبة

أطلقوها على القطعة من املعدن وغريه  :ْزۤنةٔو
  .توزن ا األشياء

صانع : جيوزنه : واستمدت التركية
  .الوزنات

  .األوزان العربية: ٤٦٠ ص ١٧ س: انظر املقتطف

ومنذ العهد الفرنسي دخلت مقاييس الوزن 
الفرنسية حلب، الكيلو وأجزاؤه ومضاعفاته، وحل 
حمل الرطل بسعره نفسه، ومنذ ذاك حّل الغالء 

  .وطارت الربكة
وزنات  ٤ چرچي عندو]: من ألغازهم[ 

لألربعني رطل، أّشن هالوزنات ن مالرطل بزين فيّٓ
رطل واحد وْتَلت ارطال وتسعة رطال (األربعة ؟ 

  ).وسبعة وعشرين رطل
بنوا : وزوز الدّبۤان وغريه: يقولون :زْزٔؤو

  .الفعل من حكاية صوته
  .انظرها .وظوظ: ويلفظوا

: وزوز التني، يريدون: يقولون :زْزٔؤو
ب خف ووث: وزوز: من العربية. تفتحت براعيمه

  .سريعًا
  

إذا وزوز التني شّق عأرضك ]: من أمثاهلم [ 
  .يامسكني
من يعّينه امللك : الوزير قدميًا: عربية :ِزيرٔو

  . -ويقصر  -وزراء : واجلمع. لتدبري شئون اململكة
  .٩٢ص ٦ج: انظر اية األرب للنويري

وزير : كان للملوك وزيران: ويف القصص
  .امليمنة ووزير اَمليسرة

  .وزيرٓا: السريانيةويف 
: وزير، ووزرا، ووزيراَنه: واستمدا التركية
  .الِوزارة: الالئق بالوزير، ووزير لك

  .VIZIR: واستمدا الفرنسية فقالت
  .VIZIER: نكليزية فقالتواإل

  .VIZIR: والروسية فقالت
  .VÉZIRIS: واليونانية احلديثة فقالت

  .VÉZIR: واألرمنية فقالت
  .VAZÉR: وارية فقالت

  .ALGUAZIL: والربتغالية فقالت
على ) العربية(بنوا املصدر من وِسخ  :ةَسأخٔو

  .وّسخ: انظر .َفعالة

املخّدة، : الَوساد: من العربية :ْوساد
  .يستعملها الريفيون

  .الوسادة: ۤبسديٓا: ويف السريانية
 .عمل الوسيط: الوساطة: عربية :ةأطٔسٔو

  .انظرها

: عربية يستعملها الثاقفون موّلدة :ِوَسام
  .مايعّلق على صدر من يكّرم

: أومسة، وغري الثاقفني يقولون: واجلمع
  .انظرها .نيشان

  .وتعليق األومسة عادة غربية
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  .وكانت األومسة يف الغرب بأمساء القديسني
  .١٥١ ص ٢٨ س: انظر املقتطف

ما يعلو البدن والثوب : الَوَسخ: عربية :خٔسٔو
واألرض وغريها من الفضالت اليت يؤثر وجودها يف 

  .الصحة
  .أوساخ: واجلمع

  .إشختو: والوسخ يف البابلية واألشورية
عزراهني مابّدو َوسخ يلم ]: من كمام [ 

  .مابقى علينا إال وسخ إجرينا. بّدو وردة يشّم
  .وسۤخنة: انظر

  .مافيه الوسخ: لَوِسخا: عربية :ۤسخٕو
  .ةْسٔخٕو: واملؤنث عندهم

مصابة : بّلورتا وسخة]: من كنايام [ 
  .بالتعقيبة

كلمتني ْنضاف أحسن من ]: من كمام [ 
  .جريدة وسخا

  .جعله َوِسخًا: َوّسخ الشيء: عربية :خسّٔٔو
  .ْتوّسخ: ومطاوعه
من الَوَسخ املتقدمة سّكنوا سينها  :وْسخۤنة

  .انظرها .السريانية ))هۤن((بعدما أحلقوا ا 

يقال جلس َوْسَطهم : عربية :ْسطٔو
كل موضع يصلح فيه وضع : بينهم، قيل: وَوَسَطهم

عوضًا عن وسط فهو بالتسكني، وإال  ))بني((
  .وْسط القوم وَوَسط احلبل: فبالتحريك، وعليه تقول

  .انظرها .مكان يف وْسطفسط : وقالوا

األوساط العلمية : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .أو األدبية، األوساط املطلقة

  . وطوب يلَحس وْسطك]: من سبام [ 
  
  
  

الوسط، املعتدل، بني اجليد : عربية :طٔسٔو
والرديء، مابني طريف الشيء، تقال للمذكر واملؤنث 

  .أوساط: واجلمع. واملفرد وغري املفرد
  .وسط وأوساط: واستمدت التركية

اَملنشفة السفلية : يف اصطالح احلّمام :ْسطٔالو
  .الداخلية يبسط فوقها املقدم

صّيره وسيطًا، جعله : َوّسطه: عربية :طسّٔٔو
  .قطعه نصفني: يف الوسط، وّسط الشيء

  .توّسط: انظر

  .واستمدت التركية مصدره
: ونسبوا إىل الوْسط والَوَسط فقالوا :اينْسٔطٔو
  .وْسطاين

ومسوا اجلزء الوسطي يف احلّمام بني الّرباين 
  .الوسطاين: واجلّواين مسوه

دون : والوسطاين عندهم من قياس الصرامي
  .األرچاياق وأكرب من الِسنديان

شّد اخليط يامعّود ضرس ]: من كمام [ 
  ).ضرس القرعة: يريدون(د الوسطاين دؤّ

: -مثلثة الواو  -) العربية(من الوْسع  :ْسعٕو
  .تقدر: بوسعك أن تعمل: الطاقة

ضّد ضاق، : َوِسع املكاُن: من العربية :ۤسعٕو
  .هالفراغ بسع كۤيلتۤين: استوعب

ك، ْسٔعۤسعنا، ٕوۤسعين، ٕوٕو: وتصرف كما يلي
  .نْسٓعْسعنا، ٕوْسعو، ٕوۤسْعكن، ٕوْسۤعك، ٕوٕو

َعة والِسَعة والُوْسَعة، الَس: ومصدره يف العربية
  .بارك اهللا يف الوسعة: الوْسعة فقط: وهم يقولون

  .الواسع: وسعتلي: واستمدت التركية
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اهللا يبارك بالوسعة ولو ]: من كالمهم [ 
  .كان بالقرب
خدين ! ياعّمي : قال لو]: من كمام [ 

: قالت ال. الدرب بَسْعين وبَسَعك: قال لومعك، 
الدرب بسعين : ال تمعك، قالياسّتي خديين 

الفارة ماوسعا درخوشا سحبت مكنسة . وبسعك
  .وراها

الطنجرة الكبرية بتسع ]: من استعارام [ 
  .الطنجرة الصغرية

عندو شهادات مابتسع يف ]: من كنايام [ 
  .اخلرج

حمّل الضيق بسع ألف زديق، ]: من أمثاهلم [ 
  .خوشفارتني مابسعوا بدر.... أو بيت الضيق بسع 

جعله واسعًا ضّد : َوّسع الشيَء: عربية :سَّعٔو
  .ضّيق

وّسع يل، وّسع يل أعّدي، ]: من كالمهم [ 
  .وّسع يل درب، وّسع خطوتو

  .واستمدت التركية مصدره
فالن كّبر العّمة ووّسع ]: من كمام [ 

  .الذّمة
مرض حيدث من : الَوْسواس: عربية :اسْسٔؤو

كما يقول  - لذهن غلبة السوداء فيختلط معه ا
أما حديثًا فاألمراض العقلية كثرية ولكٍل  -القدامى

  .سبب وتعريف
  .سوساۤو: وساِوس، وهم يقولون: واجلمع

وسوس الشيطاُن له وإليه : عربية :سْسٔؤو
  .حّدثه بشر أو مبا الخري فيه.....: َوْسَوَسًة و

وْسوسة، وفالن فهو ُمَوْسِوس، : وهم يقولون
أصيب يف عقله وتّكلم بغري : ْموسۤوس: وهم يقولون

   .نظام
  
  
  

  .وسوسة: واستمدت التركية
: واستمدا األلبانية بطريق التركية فقالت

VESVESE :الشّك والتهمة.  
من يتوّسط بني : الَوِسيط: عربية :ِسيطٔو

  .املتخاصمني
: وهم يقولون -ويقصر  -وسطاء : واجلمع

  .وصطا
يتوّسط يف واستعملوا الوسيط يف كل من 

  .أمر
  .ضّد الضيِّق: الَوِسيع: عربية :ْوِسيع

  .ْوِسيعة: َوِسيعة، وهم يقولون: واملؤنث
لْقو ْوسيع، ٕخ: يقولون]: من كالمهم [ 

مومهًا أنه يقول (خْرقو وسيع : واملتنّدر يقول
  ).ماتقّدم

. *يز ْوِسيعة *رط من *ب]: من كنايام [ 
  .ذمتو وسيعة
الدار : بَطولوا العمر تالتة]: من أمثاهلم [ 

  .الوسيعه واملرا املطيعه والفرس السريعه
مايتقرب به إىل : الَوِسيلة: من العربية :ِسيۤلةٔو

  .وسائل: واجلمع. الغري
: وسيله جو: لتركية عن الفارسيةواستمدت ا

  .حّري الوسائلمت
أدين عم بتوّش وشيش، مل جند : يقولون :ّشٔو

صّوت، : هلا أصًال، ولعلها من َنشَّ الكوُز اجلديُد
ُسمع له صوت على القدر أو اِملقلى، أو لعلها : اللحُم

  .حكاية الصوت اخلفيف
وشى به إىل امللك َوْشيًا : عربية :َشىٔو
  .ّمن عليه وسعى به: ووشاية

                                                
تقال هذه الكناية ملن يقدم على أمور جسام، وهي قدمية إذ كان  -  *

استك أضيق من أن تفعل كذا : العرب يقولون ملن يستذل ويستضعف
 .وكذا
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فالن على وشك : يقول الثاقفون :َشكٔو
على القرب منه، بنوا اسم املصدر : املوت، يريدون

  .ب مبعىن الدنّون أْوَشَك الذي هو من أفعال القلوم
مصدر وُشك، : الَوْشك: ))الرائد((ويف 

  .إذن فالسكون هو الصحيح. السرعة
َعلي َوَشك، فيوهم اسم ]: ويقول املتنّدر [ 

شخص ولقبه، وأصله أن جاءت برقية إىل أحد 
الوايل على وشك الوصول إليكم، : يهاالقائمقامني ف

فقرأها َعلي وشك، ظن أن اسم الوايل علي وشك، 
وعمم على موظفيه أن يستعدوا الستقبال الوايل علي 

  .وشك
غرزها باإلبرة مث ذّر : َوَشم الَيد: عربية :َشمٔو

عليها النيلج وهو شحم، فصار فيها رسوم وخطوط، 
  .وخيتص بعمل الوشم نساء الَنَور

  .الوشم: منها بنوا
  .١٥٩ ص: انظر كتاب حمافظة حلب

ِفشَنه وِوشَنه وويشَنه، : من التركية :ْشَنهٕو
: الكرز احلامض، ووشنه: فاْشۤنْه: عن الفارسية

  .اللذيذ
: ِوْشَنه: ))املوسوعة يف علوم الطبيعة((قال يف 

اسم شامل يطلق على خمتلف مثار ضروب الكرز 
  .ومحوضتهاالعادي اليت تتمّيز بصغرها 
شيء : اُألشنة: صّحتها: قال فريد وجدي

نبايت يتكون على الشجر والصخور، فهو ضرب من 
  .الفطر ال الكرز

ويصنع من الوشنه املرّبى الذي ال : قال الغّزي
  .نظري له يف املرّبيات يف اللذة

مهس : َوْشَوَش فالنًا وشوشة: عربية :شْشٔؤو
مهسًا، وتوشوش ه شيئًا، كّلمه إليه الكالم، أسّر

  .وشوش بعضهم بعضًا: القوم
  
  
  

  ]:من أشعارهم [ 
  ياريتين مشمشهألمسع الوشوشه

  .انَوصى: ، بنوا منها*راجعها :ىٔصٔو
عهد : َوضَّى توصية فالنًا بكذا: عربية :ىصّٔٔو
أمره ا، وّصاه : أوعز إليه به، إليه بالصالة. إليه فيه

: له بكذاأمره بذلك، وّصيت : بفالن أن حيسن إليه
جعله وصّيًا : مّلكته إياه بعد مويت، وّصى إىل فالن

  .على ماله وأطفاله بعد موته
  .وصي ووصية: انظر

وّصى يدفنوه بالصاحلني، ]: من كالمهم [ 
وّصى اخلّياط على بدلة، وّصى القّصاب على حلمة 

  .بكرز، وّصى الشيخ منشان إبنو
ال تبيع برخيص وال ْتوّصي ]: من أمثاهلم [ 

احلاجة املا بتهّمك . النيب وّصى بسابع جار. حريص
  .وّصي عليها جوز أّمك

البّدو ميوت يوّصيك على ]: من كمام [ 
  .اوالدو

ضّد : مصدر واصله: صالالِو: عربية :وصال
  .هاجره وصارمه

  .٢٤٢ ص ٢ج : انظر اية األرب للنويري

الوصايا اليت وردت يف  :الوصايا العشر
  .التوراة

نقد أن صيغت بشكل ي الأمر يف وجمال 
  .ضّد معناها، ففرق بني التسرق مثًال وكن أمينًا

: الَوصاَية والِوصاَية: من العربية :ِوصاۤية
  .الوصّية

نظام أنشأته األمم : اصطالح حديث :ِوصاۤية
وأصله  .املتحدة لترقية الشعوب املتأخرة مدة معينة

  .نظام قانوين حلماية القّصر
   

                                                
  .هكذا يف األصل -  *
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حّل حمل االنتداب وامتاز عنه  وهذا النظام
بتحديد مدة اإلشراف، واالنتداب حّل حمل احلماية 

  .يف حينه
أشخاص : اصطالح حديث :جملس وصاۤية

ينوبون عن امللك غري البالغ ويتمتعون جبميع سلطات 
  .العرش

نعته مبا : َوَصف وْصفًا الشيء: عربية :فٔصٔو
أوصاف : الوصف والِصفة، واجلمع: فيه، ومصدره

  .وصفات
  .انوصف: بنوا منها

  .ْفتوٕص: وهم يقولون يف الِصفة إذا أضيفت
  .وصف وأوصاف: واستمدت التركية

فالن يف العلم ]: من عثرات أقالمهم [ 
  .يفوق الوصف: اليوصف، عربّيها

بوصفه كذا، أو : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .بصفته كذا
قويل بيضا واسكيت وقويل ]: من أمثاهلم [ 

  .واوصفيمسرا 
  .ْفَتكْعَتك يإصيا ٕن: قال لو]: من سبام [ 
أن يبّين الطبيب : الَوْصَفة: من العربية :ْصۤفةٔو

  .للمريض دواءه، أن يكتبه له
  .صفةِو: وارتأى بعضهم أن يقال

  .١٠٥ ص ٨٦س: انظر املقتطف

: ، ومسوا إناثهم*مسوا به ذكورهم :ْصفئو
  .وصفّية

عطيين وصل باستالم : يقولون :ْصلٔو
إشعار خّطي موّقع بتسّلم : املصاري، اصطالح تركي

مصدر ): العربية(شيء، كأم استمدوه من الَوْصل 
  .ألَمه ومجعه: وصَل الشيء

  
  
  

                                                
 .واصف: كما مسوا -  *

  .ُوصوالت: ومجعوه على
  .ضّد اهلجر: الوصل: عربية :ْصلٔو
ومسوا الوصل احلصرية املستطيلة  :ْصلٔو

الصغرية كانت تفرش يف أرض القهوة فيجلس عليها 
  .الزبون متكئًا على كرسي صغري مقّشش

: َوَصل ُوصوًال إىل املكان: من العربية :ۤصلٕو
  .لُبؤص: َيِصل، وهم يقولون: واملضارع. َبَلغه

  .انوصل: بنوا منها
وصلين اخلرب ووصلتين ]: من كالمهم [ 

  ...ارك، وصل لغايتو، ملقصدو، ملطلبو أخب
عشت، : يدعو أحدهم رفيقه للعشاء فيجيبه

  .واصۤلة
إىل : وصلت حاريت خطأ، صوابه: وقوهلم

  .حاريت
ْلت، ْوصْلنا، ْوصْلت، ْوصْليت، ْوٕص: ويصرف

  .ْصلواْصۤلت، ٕوۤصل، ٕوْوصْلتو، ٕو
  .وصالن: انظر
. أعرج حلب وصل للهند]: من أمثاهلم [ 

البلد . بقطع من مطرح إال بوصلو بأحسناهللا ما 
عمرا . البّدك تدخال قبل ماتصال كول من بصال

  .سجرة ماوصلت لرّبا
وين ماوصل الشاش ]: من استعارام [ 

. وصل الورم للبيضات. وصلت اللقمة للتّم. اشكلو
  .وصل الكيل حلّدو. وصل املوس للعضم

 .ْلت اري العسلْوٕص]: من كمام [ 
قبل مايصل . احلكومة عرجا بس بتصلجحشة 

إذا كان هادا جهاۤزك لبيت أهلك . للبحر ّمشر
عرتنا خّلّيا تصل إذا مبوَسك مّنا حنلق ٕش.واصل
ة، قّشر بصل، مابصل، عّبي اجلّر! عبد اهللا . لركبتنا

  .هللاابقوم، قوم تعّشى، ياقّشر توم، م
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  ]:من أشعارهم [ 
  صول ليهاحمبوبيت يف السما فني الو: لو قال

  د عإجريهاگخشخش هلا بالدهب بتر: قال لو
ألمه : َوصَّل الشيَء بالشيء: عربية :لصّٔٔو

  .ربطه به: أي
اه أ: أوصل فالنًا إىل كذا: ا مبعىنواستعملوه

  .إليه وأبلغه إياه
  .ْتوّصل: ومطاوعه

وكانوا قبل أن تضاء حلب ]: من عادام [ 
رتل ليًال بالكهرباء إذا اضطر أحد أن خيرج من م

  .خيرج معه من يوّصله بيته
  .لع ْموصَّٔزَلۤمة ْمقطّٔ]: من استعارام [ 
بتَلّطى من حيط حليط ]: من كمام [ 

  .رّبي توصلين البيت: وبقول
  .فالن بوصّۤل كالم]: من كنايام [ 
بنوا الصفة من وصل على فعالن  :نٔالْصٔو

واصل، وهي : وهي فعالنة، كما بنوها على فاعل
  .فاْعلة

فالن ماهو وصالن ]: من كنايام [ 
  .هلاألرض إال بعدما قضى السّنة والفرض

  :يسأل أحدهم آخر]: من كالمهم [ 
  وين رايه -
  .وصالن وصلة هلون -
 املرة من الوصل: الَوْصَلة: من العربية :ْصۤلةٔو

االتصال، مايصل بني : أو من الُوصلة -انظرها  - 
  .شيئني

  
  
  
  
  
  

القطعة من : والوصلة املوسيقية أو الغنائية
  .املوسيقا أو الغناء عندهم

  .عابه: َوَصمه َوْصمًا: عربية :مٔصٔو
عم : َيِصمه، وهم يقولون: ومضارعه

  .بوصمو
  .وصۤمة: َوْصَمة، وهم يقولون: والواحدة
  .وصمان: بنوا منها

  .مصدر وصل: الُوصول: من العربية :ُصولٕو
واستعملوها مبعىن الوصل املوّقع بتسّلم شيء، 

وصوالت، وهو كالوصل تعبري تركي عن : واجلمع
  .العربية تسمية باملصدر

أطلقوها على من يسعى إىل بلوغ  :وصويل
غاياته مهما كانت الوسائل ومهما كّلفه األمر، 

  .الوصولّية: ومسوا حالته
من ُكّلف برعاية : الَوصّي: من العربية :ِصئو

  .شئون قاصر حىت يبلغ سن الرشد
أوصياء، ويقصر، ومنه الوصّي على : واجلمع

  .اُمللك
  .وصاية: انظر

  .وصي وأوصياء: واستمدت التركية
  .ومثلها األوردية

: عربية يستعملها الثاقفون، الَوصيف :صيفٔو
  .اخلادم، الغالم دون املراهق

وصيفة : ُوصفاء، ويقصر، واملؤنث: واجلمع
  .وصايف: وصائف، وهم يقولون: واجلمع

اسم من : الَوِصّية: من العربية :ِصيّۤةٔو
  .وصايا: واجلمع. اإليصاء، املوصى به
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: وصّيت، ووصّيتنامة: واستمدت التركية
  .حجة الوصّية

: واستمدت الوصّية البلغارية فقالت
VACIYA.  

  .بتقّرب أجلالوصّية ما]: من كالمهم [ 
  .الوصايا العشر: انظر

نّظفه : َوضَّأه توِضئة باملاء: عربية :اضّٔٔو
  .وغسله

  .اتوضّٔ: ومطاوعه
  .أضو: انظر

: قال الشيخ إبراهيم اليازجي :ةضأحٔو
هذا األمر يف غاية الوضاحة والصراحة، : ويقولون

يعنون بالوضاحة الوضوح، وهو غري مسموع يف 
النقل وال وجه له يف القياس، ألن الفعل من باب 

  .ضرب
اسم احللواين يف محاة، مسوه  :ايفئضالٔو
ظائفي ألم جيلبون له املواد حتريف الو: بالوضائفي

ية لصنع احللو من طحني ومسيذ وسّكر ومسن، ولاأل
  .وهو موّظف بعملها لقاء أجر
  .البغاجايت: ويسمونه يف محاة أيضًا

بنوا على فّعل من َوَظب الشيَء  :بضّٔٔو
  .تعّهده: بعد قلب ظائها ضادًا) العربية(

وّضب لنا كم كرسي، ]: من كالمهم [ 
التنبكچي عم بوّضب لو النفس، واألمور ْموّضبة 
مليح، وچنتاية السفر أنا وّضبتا بإيدي، ووّضب لنا 

  .طبخة لبكرا
  .ْتوّضب: ومطاوعها

َوَضح : ْضۤحت، من العربيةواملسألة ٕو :ۤضحٕو
انكشف وبان ....: األمُر أو الكالُم ُوضوحًا و

واِضَحة، وهم : واجنلى، فهو واِضح، واملؤنث
  .ةواْضٔح: يقولون

  

: يقولونالُوضوح، وهم : ومصدر َوَضح
  .ْوضوح

. جعله واضحًا: ّوضَّح األمَر: عربية :حضّٔٔو
  .توّضح: ومطاوعه

  .حيتوض: واستمدت التركية
وضعو ماهو مليح، ووضعو : يقولون :ْضعٔو

وظعيت من : املايل ألعنني، استمدها األتراك فقالوا
اَملْوِضع واستعملوها جمازًا يف احلالة ): العربية(الوضع 

  .وضع، مث أطلقوااليت يكون عليها امل
  .أوضاع: واجلمع

افتراه، : َوَضع احلديَث: عربية :عٔضٔو
ه عن قاتله، يَد: ه، السالَح يف العدّوأّلف: الكتاَب
تركه هناك، : كَف عنه، الشيء بني يديه: فالن

خالف رفعه، أثبته يف مكان، الشيَء من : الشيء
حّط من قدره، ووضعت املرأُة : ألقاه، من فالن: يده
  .ولدته: َلهاَحْم

  .وضعان: بنوا منها
وضع املسألة على بساط ]: من كالمهم [ 

استوىل : يريدون(البحث، وضع إيدو عاحلوش 
  ).عليها

وضع النقاط : واستمدوا من الغرب قوهلم
  .على احلروف

: أألمه، اُجلّبَة: َوضَّع الشيَء: عربية :عضّٔٔو
خاطها بعد وضع القطن فيها، وّضعت النعامُة 

  .وهم استعملوها للتنضيد مطلقًا. نّضدته: بيَضها
 - استعملها األتراك مبعىن الوضع  :ْضعيّۤةٔو

  .أو حالة األسس اليت تقوم عليها األمور -انظرها
  .وضعّيات: واجلمع
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ونقد استعماهلا الشيخ إبراهيم اليازجي، 
  .ونصح باستعمال احلالة مكاا

املاء الذي يتوّضأ : الُوضوء: من العربية :ُضوٕو
  .صار نظيفًا: ، ومصدر َوضؤ*به

  .انظرها. أضو: والعريقون يف األمية يقولون
قرية جنويب حلب، وهي أول  :الْوضۤيحي

حمطة للقطار الذاهب من حلب إىل اجلنوب، فيها 
أنقاض خان للقوافل، اشتهرت بزراعة البندورة اليت 
تعّد أفكهها يف عمل دبس البندورة، ويصب يف 

كل بّقة يف : الوضيحي كهريز حلب، ولذا يقولون
الوضيحي بأربع أجنحة، يريدون أن قّوا على اللسع 

  .أشد
اخلسيس، الَدينء، : الوضيع: عربية :عضئو

  .ضّد الشريف
بنوا الصفة على َفَعل من َوُطؤ املوضُع  :أطٔو

ما اخنفض من : طاءصار وطيئًا، أو من الِو): العربية(
  .األرض

كان يف الوطا وهداك يف ]: من كالمهم [ 
  .العايل

ۤلع عليه عفريت ٕط: ويقولون يف قصصهم
رض، شفّۤة غطا وشّفة راسو يف السما وإجريه يف األ

  .وطا
 -وتسّهل مهزته  -َوّطأ املوضَع : عربية :اطّٔٔو

  .صّيره وطيئًا، وهم يستعملوا أيضًا الزمة
ي السعر، وّطي اللمبة، وطِّ]: من كالمهم [ 

  .وّطى راسنا يف أعمالو، وّطي صوتك
: متل نوم الصراصري]: من تشبيهام [ 

  ).دبرن(بوّطوا راسن وبعّلوا 
  

                                                
: املاء الذي يتوضأ به، وبالضم: الوضوء بالفتح) : وضأ: اللسان(يف  -  *

 .املصدر

بتقدر : قال الطويل للقصري]: نوادرهم  من[ 
وأنته بتقدر : تعّلي تتلحس راسي، قال لو القصري

  ).ساقي(توّطي تتلحس 
صدر م): العربية(حتريف الَوطاءة  :ۤاوةٔطٔو

صار وطيئًا، وهم يستعملوا جمازًا يف : َوُطؤ املوضُع
  .دناءة النفس

. مرتل إقامة اإلنسان: الَوَطن: عربية :نٔطٔو
  .أوطان: واجلمع

: واستمدا التركية ومجعها ووطنداش
  .املواَطنة: املواطن، ووطنداشلق

: واستمدا األلبانية بطريق التركية فقالت
VATAN.  

: يريدون(فالن وطين ]: من كالمهم [ 
فالن : ويقولون متهكمني). يشتغل يف سياسته

  .نجّيةوط: وطنجي، واجلمع
  .الوطن قّتال]: من أمثاهلم [ 
  .اختذه وطنًا: َوّطن البلَد: عربية :نطّٔٔو

يريدون (وّطن املهاجرين ]: من كالمهم [ 
  ).جعل هلم مسكنًا يف الوطن
  .حب األوطان: ٤١٥ ص ١ج : انظر اية األرب للنويري

: وّطن نفسو عاملوت، عربية: يقولون :نطّٔٔو
هّيأها لفعله ومحلها : َوّطن نفَسه على األمر ولألمر

  .عليه
اُخلّفاش، ضرب : الَوْطواط: عربية :اطْطٔؤو

  .من خطاطيف اجلبال
َوطاِوط ووطاويط، وهم جيمعوا : واجلمع

  .وطاويط فقط: على
: وّط الوطواط: والعربية تبين منه الفعل

  .صات
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صار وطيئًا : حتريف َوُطؤ املوضُع :ِطيٕو
  .عم بوطا: ومضارعه َيْوَطؤ، وهم يقولون

اهللا ماخبّلي العايل عايل وال ]: من حكمهم [ 
الواطي واطي، األرض الواطية بتشرب ماءا وماء 

  .احليط الواطي بنّط عليه الكلب. غريا
وطي راسو، وطي ]: من استعارام [ 

  .قدرو، وطي مقامو، وطيت مرتبتو
وّظ الدبّۤان أو النحل ْوظيظ، : يقولون :ّظٔو

: أزَّت الِقدُر: مل جند هلا أصًال، ولعلها من العربية
التهييج واإلغراء، أو هي جمرد : غلت وصّوتت، واألّز

، أو هي حكاية صوت أجنحة انظرهاوظوظ، 
  .احلشرات تطري

  .انوّظ: بنوا منها
حكاية دوّي أجنحة : ويز: ويف التركية

  .الدوّي: دوَّى، وويزالمق: وويزلدياحلشرات، 
وّظو، وّظت معو، الظنبوط ]: من كالمهم [ 
  .عم بوّظ

صوت البّياعني يف سوق ]: من تشبيهام [ 
  .اجلمعة متل ْوِظيظ النحل

عّين له يف كل يوم : َوّظفه: عربية :فظّٔٔو
قّدره، ُوظِّف على الصّيب : وظيفة، وّظف عليه عمًال

ُعني له آيات : تاب اهللاكل يوم حفظ آيات من ك
  .ليحفظها

  .وظيفة: انظر

  .واستمدت التركية مصدره
وظاويظ، أطلقه من يرّبي : واجلمع :اظْظٔؤو

السمرمر : النحل يف جبل مسعان على الطائر املسمى
  .أخذًا من صوته، ويتشاءمون منه ألنه يأكل النحل

  .أهللا والوظاويظ]: من أمثاهلم [ 
  
  

، ومصدرها انظرهامضاعف وّظ،  :ظْظٔؤو
ظۤوظ، واسم املٔو: الوظوظة، واسم الفاعل: عندهم
  .ظظٔوأٔو: التفضيل

: فالن يوزوز: يقولون: ))القول املقتضب((يف 
إذا وصفوه بقّلة العقل، وهو صحيح لغوي وارد يف 

  .بعض كتب اللغة
  .عم بوظوظ]: من كالمهم [ 

  .انظرها .مصدر وّظ عندهم :ْوظيظ

ماُيعّين من : ةالَوظيَف: من العربية :ِظيۤفةٔو
  .وظايف: وظاِئف، وهم يقولون: واجلمع. عمل

ومنها ماترتبه املدرسة لطالا يعملونه، 
  .الفرض: والنصارى يسمونه

اآلخذ : واستمدا التركية ووظيفة خور
املوّظف، ووظيفه سز، ووظيفه : رزقه، ووظيفه دار

  .سز لك
يوعى، ا كان وّعاه مّنو وم: يقولون :ىعّٔٔو

ه، بنوا على فّعل من نّبهه وحّذر: يريدون بوّعاه
  .احلفظ والتدّبر): العربية(الوعي 

واختذه أهل العصر : قال الشيخ أمحد رضا
مبعىن الفهم واالنتباه حلفظ النفس واألمة، والشباب 

  .هو الذي يعرف ماجيب عليه ألمته وبالده: الواعي
يقوهلا من العربية وبلفظه العريب،  :ِوعاء

الظرف الذي يوعى به الشيء، : الثاقف، الِوعاء
  .أوعية وأواعي: واجلمع

  .واستمدا التركية وأوعية
  .ويستعملون األواعي للثياب

عم : وهم يقولون -َوَعد َيِعد : عربية :دٔعٔو
  : فالنًا األمَر وباألمر.... َوْعدًا وَمْوِعدًا و -بوعد 
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  .إّياهإنه جيريه له أو ُينيله : قال له
  .وعدان: بنوا منها

اليوم . عليه وْعد أو َمْوعد]: كالمهم من [ 
  ).يوم القيامة: يريدون(املوعود 

  .أعطى الوعد: واستمدوا من الغرب قوهلم
  !ياوعدي : ويستعملون يف غنائهم

  .وعد: ۤيَعد: ويف العربية
  .وعد ووعود: واستمدت التركية والفارسية

: العربيةواستمدت األوردية هذه اجلملة 
  .الكرمي إذا وعد وىف

واستمدت األلبانية بطريق التركية كلمة 
  .VADE: الوعد فقالت
وْعد بال وفا عداۤوة بال ]: من أمثاهلم [ 

  .بين آدم يامسّلف ياموعود. وْعد احلّر دۤين. سبب
  .بسقيك بالوعد يا كّمون]: من كمام [ 
 :ْعدة، من العربيةددّينو َلو: يقولون :ْعۤدةٕو

  .الَوعد، وهم استعملوها للوعد يف إيفاء الدين: الِعَدة
  .واستمدت الفارسية وعدة مبعىن امليعاد

املكان الصلب، : الَوْعر والَوِعر: عربية :ْعرٔو
  .ضّد السهل
  .لغة هلم يف وْعر املتقدمة :ۤعرٕو
وعز لو يساوي الشغلة، : يقولون :زٔعٔو

عم : وهم يقولونَيِعز، : َوَعَز َوْعزًا، ومضارعه: عربية
تقّدم : بوعز، وأوعز إليه يف كذا أن يفعله أو يتركه

  .وأشار
نصح له، .... : َوَعَظه َوْعظًا و: عربية :ظٔعٔو

  . ذّكره ماحيمله على التوبة وإصالح السرية
  
  
  
  
  
  

  .عم بوعظو: َيِعظه، وهم يقولون: ومضارعه
  .وعظان: بنوا منها

  .ُوّعاظ: واِعظ، واجلمع: واسم الفاعل
  .الوعظ: وْعظ وواعظلق: واستمدت التركية

املا لو من نفسو واعظ ]: من حكمهم [ 
  .مابتنفعو املواعظ

: اليومة فالن َموعوك، عربية: يقولون :كٔعٔو
أصابه أمل من شدة التعب : َوَعك فالن َوْعكًا وَوْعَكًة

  .، فهو َموعوك*أو املرض
  .املرض اخلفيف: والَوْعَكة
  .انوعك: بنوا منها

تيس  :الَوْعل والَوِعل والُوِعل: عربية :ٔوْعل
اجلبل له قرنان قويان منحنيان كسيفني أحدبني، 

  ....أوعال وُوعول و: واجلمع
  .َيۤعَله، وورد ذكره يف التوراة: ويف العربية

  .وعيت: ويف اهلريوغليفية
  .٣٣٠ ص ٩ج: انظر اية األرب للنويري

  .واحليوان للجاحظ يف فهرسه

: مصدر َوُعر املكاُن: الُوعوَرة: عربية :ُوُعؤرة
  .َصُلب وَصُعب السُري فيه

: َوْعَوع الكلُب أو ابن آَوى: عربية :ٔوْعٔوع
ًا ضّجوا، وهم استعملوها أيض: عوى وصّوت، القوُم

  .انظرها .واع ويع: صاح: يف الطفل مبعىن

مصدر َوَعى : الَوْعي: من العربية: ٔوِعي
  .التالية، والقيح
  : َوَعى َيِعي َوْعيًا احلديَث: من العربية :ٕوِعي

   

                                                
 .أنه الزم» اللسان«مل يرد يف  -  *
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: وهم يقولون. مسعت: قبله وتدّبره وحفظه، األذُن
صار حبالة : وعي بعد البنج، ووعيت عالدنيا، يريدون

  .يدرك ا األشياء، صحا
  .انوعى: بنوا منها

: يصيحون وراء احلرامي]: من كالمهم [ 
ضهرك، أٔوعى، : ٕبْشٓبط أٔوعى لو، ويصيح احلّمال

  .بالك
أوعى تسلمو دقّنك، وفالن : ومثلها قوهلم

واعي صاحي ألمرو ماَبخاف عليه، وفالن حزين 
  .وواعي، وعي على حالو، وعي عالدنۤا، غاب وعيو

: عربية يستعملها الثاقفون، الَوْغد :ٔوْغد
  .الدينء، األمحق، العبد

  ....أوغاد و : واجلمع
ر صدُره عربية يستعملها الثاقفون، َوَغ :ٔؤغر
  .توّقد عليه من الغيظ: على فالن

  .وغران: بنوا منها
مصدر :  -صر ويق -الَوفاء : عربية :ٔوفا

: النذر. أّمته، حافظ عليه: َوَفى بالوعد أو بالعهد
  .وازاه: أبلغه، هذا الشيُء وىف بذاك

واصطلحوا أن يسموا شكلة احلّمام دون 
  .غريها بالوفا

  .وفا: واستمدت الفارسية
دا التركية ووفاسز ووفاسزلق، ووفا واستم

  .الوّيف، ووفادارلق: دار
وعد بال وفا عداوة بال ]: من أمثاهلم [ 

  .سبب
  .وفا: ومسوا ذكورهم :ٔوفا
وفاه دينتو، حتريف وّفاه حّقه : يقولون :ٔوَفى

  .أعطاه إّياه تامًا): العربية(
  
  
  
  

  .انوىف: بنوا منها
البيع : ويقولون]: من عثرات أقالمهم [ 

  .بالتوفية: ، وحّقه أن يقال)للرهن(بالوفا 
ألف . ر وال بويفصويف البنٓك]: من أمثاهلم [ 

ياعريض القفا الدين . قرش برطيل مابويف قرش دين
  .بّدو وفا

حليب إلو دينة عند واحد ]: من حكايام [ 
تكرم، غدۤا يف : كردي، سافر لعندو وطالبو، قال لو

ضيعتنا وصوفا بعلق بالشوك، الربيع بتعّدي الغنم من 
الصوفات، وأهللا يرضى وبنيت فاته بتروح وبتلّم للك ه

  ن وبعدا بتبيعن وبتوفيك حّقكعليها بتغزل
  احلليب ضحك

  ليش عم بتضحك ؟ قال الكردي -
بابا ليش مايضحك وحّقو : جاوبت فاته

  .صار بعّبو
بكرا بّدي أنزل حللب : قال بدوي: غريها

ون وأنته مفّلس ؟ شل: ل لووأويف ديوين لفالن، قا
بالتْلت وبوعدو بدفع التْلت، وعلى  بغالطو: قال لن

  .هالوفا الزين مابعيف يل التْلت
  .أعطاه إّياه تامًا: َوّفاه حّقه: عربية: ٔوّفى
السعر اللي : يقول البائع]: من كالمهم [ 

  .وّفى باحلاجة. عطيتو مابوّفي، رمساال أكتر
يخ السّجادة احلسني بن علي، ش :الوفائي

الوفائية يف حلب، وأسرته يف حلب حىت اليوم، تويف 
  .١١٥٦ سنة

مصدر كاملوافقة، : الِوفاق: عربية :ِؤفاق
ِعدله : واَفق العمل، وهذا ِوفاق هذا: وجزاء ِوفاق

  .ومالئم له
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  .َوَفيات: واجلمع. املوت: الَوفاة: عربية :ٔوفاة
 ينعى إليه: يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 

  .ينعى إليه أّياه: وفاة أبيه، وعربّيها
َوِفّيات، : ومن عثرات قوهلم يف مجعها

  ).دون تشديد(َوَفيات : والصواب
  .الوفاة: وفات إيتمك: واستمدت التركية

الوفيات يف مدينة : ١٩٦٠ إحصاء لسنة
. إناث ١٤٨٧ ذكور و ١٦٦٩ منهم ٣١٥٦ :حلب

  .٤٣٢ ٧: ووفيات حمافظة حلب
القوم : مجع الواِفد: َوْفدال: عربية :ٔوْفد

جيتمعون َفَيِردون البالد، القوم يفدون على األمري 
  .ُوفود: واجلمع. وحنوه

عم : َوَفد َيِفد ـ وهم يقولون: عربية :ٔوَفد
إىل أو على .... بوفدوا ـ َوْفدًا وُوفودًا ووفادة و 

  .قدم وورد رسوًال: األمري
  .انوفد: بنوا منها

: الغىن، من املال أو املتاع: الَوْفر: عربية :ٔوْفر
  .ُوفور: واجلمع. الكثري الواسع

  .وهم استعملوا الوفر مبا اقتصد باإلنفاق
كان صندوق هاملؤسسة ]: من كالمهم [ 

  .مكسور هّلق صار فيه وْفر
كّثره وجعله َوفرًا، : َوّفر الشيء: عربية :ٔوفّٔر

وهم . استبقاها: لمل ُينقص منه، حّصًة من املا: واملاَل
  .اقتصد يف النفقة: استعملوها مبعىن

  .واستمدت التركية مصدره
اخلّسالة بتوّفر مال وتعب ]: من كالمهم [ 

  .ووقت
صندوق ]: من اصطالحام احلديثة [ 

  . التوفري
  
  
  

من وّفر فطورو لغداه ]: من أمثاهلم [ 
  .مامشتت فيه أعداه

. بعفّۤرأبوه بوفّۤر وهو ]: من كمام [ 
  .البوفرو اجلوخه جي بياخدو اخلّياط

: مصدر َوِفق األمُر: الَوْفق: من العربية :ٕوْفق
كان صوابًا موافقًا للمراد، املطابق بني الشيئني، 

: به َوفق عياله أياملالءمة بينهما، قدر الكفاية، كس
أتيته َوفق طلوع : النقص وال فضل فيه، ويقال

  .ساعة طلوعها: الشمس أي
  .َوفقًا لألمر: تعابري األتراكومن 

جاء األمر : يقولون]: من عثرات أقالمهم [ 
  .على َوْفق مرادك: على ِوْفق مرادك، والصواب

جعله موافقًا، وّفقه : َوّفق األمَر: عربية: ٔوفّٔق
: أهلمه، وّفق بني القوم: سّدده، وّفقه اهللا للخري: اهللا

  .أصلح
  .واستمدت التركية مصدره

اهللا مجع ووّفق، اهللا ماجبمع ]:  من كالمهم[ 
  .حىت يوّفق
يف طري إمسو صفّٔق أهللا مامجع ]: من أمثاهلم [ 

  .إال وفّٔق
الكثري الوفاء، الذي يعطي : الوّيف: عربية :ٔوّيف

  .أوفياء، ويقصر: واجلمع. احلق ويأخذ احلق
  .َوَفيات: خطأ، صوابه :ٔوفّيات
بنوا الصفة على فعيل من َوُفر  :ٔوِفري

  .الوافر: كثر، ومل تسمع يف العربية، صواا): عربيةال(
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مااحتمل وال وق، مل جند هلا : يقولون :ٔوّق
  .أصًال، ولعلها وق من وّقف

 -ون، َوقى َيِقيعربية يستعملها الثاقف :ٔؤقى
 -ةْوقاۤي: وهم يقولون -ِوقايًة  -يوقي : وهم يقولون

 السوء وقاه اهللا: صانه وستره عن األذى، تقول: فالنًا
  .ومن السوء

  .مبالغة يف وقاه: وّقاه: عربية :ٔوقّٔى
مصدر َوُقح َيوقح : الَوقاَحة: عربية :ٔؤقأحة
  .قل حياؤه واجترأ على القبائح: َوقاحة وُوقوحة

  .وقاحت: واستمدت التركية
): العربية(بنوا على فّعال من َوّقد الناَر  :ٔوقّٔاد

أشعلها، واستعملوها ملن يشعل القّميل، مث يف عصر 
  .البخار استعملوها ملن يشعل نار القاطرة والباخرة

ووضع جممع مصر الوّقاد على من يوقد النار 
  .يف القاطرة

ووّقاد احلّمام يستفيد ممن يطمر يف رماد 
  .ّوالنيالقّميل احلار السيما من الف

  .٢١٩ ص: انظر كتاب احلمامات الدمشقية

  .الرزانة واِحللم والعظمة: الَوقار: عربية :ٔؤقار
  .واستمدا التركية، ومثلها الفارسية

وضع جممع مصر الوّقاف على قطار  :ٔوقّٔاف
  .الرّكاب يكثر وقوفه يف احملّطات

. املقدار من الزمان: الَوْقت: عربية :ٔوْقت
  .أوقات: واجلمع

ْوقات وْوقاتات : وهم جيمعونه أيضًا على
وأواقيت، وكأم ختّيلوا يف ْوقات وأوقات أما 
مفردان وأن ْوقات على وزن ْحصان وْجراب 

  .ْوقاتات وعلى أواقيت: فجمعومها على
  
  
  
  
  

  .الوقت: الوخت بالتاء: ويف هلجة تطوان
واستمدا التركية وأوقات ووقتيله، ووقتاكه 

  .زدوقتسووقتئذ، ووقتلي 
  .وقت وأوقات: واستمدت الفارسية

: واستمدا األلبانية بطريق التركية فقالت
VAKTH.  

  .يقتل الوقت: واستمدوا من الغرب قوهلم
كلشي إلو وقت، من ]: من كالمهم [ 

ساعة وقتا، هاإلختراعات بتوّفر وقت وبتوّفر تعب، 
ضاق الوقت، وقتو متني، الوقت من دهب، ويسأل 

  .وقت: أروح لعندو ؟ فيجيبه: معلمهاألجري 
. كل وقت بنعطى لو حكمو]: من أمثاهلم [ 

قالوا . الصديق وقت الضيق. كل شي بوقتو مليح
البشتغل . كلشي بوقتو مليح: صيح، قال لن: للديك

  .بالغايب بضّيع وقتو
فالن مابقطع وقت ]: من كنايام [ 

  ).من أوقات الصالة: يريدون(
. لٕعٔقد إال أوقاتفك ا]: حكمهم  من[ 

  .وقت الشدايد بتظهر العقول
وقت دّق التوم كل ]: من كمام [ 

ياخّيو : وقت الشََِوي والَيخِني ماقلت. الصبايا بتقوم
  .احلقين

جعل له وقتًا ُيفعل : َوّقت األمَر: عربية :ٔوقّٔت
: فيه، بّين مقدار املّدة لعمله، َوّقت األمَر ليوم كذا

  .أّجله
الذي :  -اْملوقّۤت  -وهم يقولون  -واُملَوقِّت 

يراعي األوقات واألهّلة، وال داعي لتخطئة بعض 
  .النقاد استعماهلا
هالشي ْموّقت وْموّقتًا وبعدا بزول، : يقولون

  .ويكثر استعماهلا يف التركية
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معنا وقت، وعّنا وقت، ويف وقت، : ويقولون
  .ويف عّنا وقت

  .هّلق: انظر

جاء : لوا مبعىنوّقت، يستعم: وهم يقولون
  .نّيقبل الوقت املع

  .واستمدت التركية مصدره
هادا شي وقيت وبعد مّدة : ولونقي :ٔوْقيت

يريدون أنه ذو وقت ، ومثله وقتّيًا، ومها . بزول
  .كاْملوقت وْموّقتًا يكثر استعماهلا يف التركية

  .وقتّية مبعنامها: وزادوا هم عليها
الصفة من َوَقح : الَوِقح، : من العربية :ٕوۤقح
  .قّل حياؤه: وَوِقح وَوُقح
  .أشعلها: أوقد الناَر: من العربية :ٔؤقد

  .اشتعل، احترق: ِيۤقد: ويف السريانية
  .ّجبله وعّظمه: َوّقره: عربية :ٔوقّٔر

  .واستمدت التركية مصدره وُمَوّقر
سقط، : َوَقع الشيُء وقوعًا: عربية :ٔؤقع

بركت، : وجب، اإلِبُل: ثبت، القول عليهم: احلقُّ
حصل، الطري على : ربضت، وقع الربيُع: الدوابُّ

حصل فيه، يف : نزل، يف الَشَرك: شجر أو أرض
: أّثر فيها، األمُر: صار فيها، الكالم يف نفسه: فالة

عرض له عارض، وقع يف : حصل، وقع له واقع
لغ يف با: سّبه وعابه واغتابه، وقع باألعداء: فالن

نال منه حّظًا : قتاهلم، وقع عند فالن موقعًا حسنًا
كان له : ومرتلة، وقع األمُر منه موقعًا حسنًا أو سّيئًا

  .عنده تأثري حسن أو سّيىء
  .انوقع: بنوا منها

  امللوخّية أكلة نفيسة بس ]: من كالمهم [ 
  
  
  
  

تنطبخ على وقوعا، طبخ طبخا على وقوعا، ماوقع 
 آكل بيض، كلمتو أجت على على تولو، مابقع يل

وقوعا، كل شي بنعمل على وقوعو، يف الواقع، 
واقعّيًا، كلمتو إال وقع عند الوايل، وقعت الزعقة، 
وقعت عيين عليه، امساع وقع حوافر اخليل، احكي لو 
اللي وقع معك أو وقع لك، خّاله حتت أمر واقع، 
شي واقعي، وقع الشابوط بيناتن، وقعت الفتنة، وقع 

الدين، وقع حتت املسئولية، وقع حتت إيدي  حتت
مابقع يف األيادي،  -أهللا يسلمو  -الغرض، فالن 

الواقع أّنو ظلما ملرتو، وقعت هالشغلة مّنو فلتة، إن 
وقع لك صرماية مقّلنة ورخيصة اشتري يل ياها، 

 - هادا اللي وقع معي، وقع مّنو ذنب، وقع يف قليب
أنا الربد ! ياخّيو أّنو هادا حربوق،  -سبحان اهللا 

  .مابقع يل
. عا َفَرجوزّت عصايتك لوق]: من أمثاهلم [ 

 طلب الزود وقع يف. التدفش السكران بقع حلالو
إذا وقع اجلمل . وقعة السالمة إال عالمة. صالنق

ملا بتقع الغنم بتكتر : أو(بتكترو سكاكينو 
  . ماحدا بقول أنا إال بقع يف العنا). سكاكينا

إن الطيور على : لعربيةواستمدوا من ا
  .أشكاهلا تقُع، ومثلهم استمدت جند

. عدمي ووقع بقّفة تني]: من كمام [ 
. وقْعت إال رماك اجلمل؟ هرب مالدّب وقع يف اجلّب

لي خفنا مّنو لا. بقع عراسو چّك) أو العنيد(اْملَوْنۤون 
وكان هذا املثل شائعًا بني عامة األندلسيني (وقعنا فيه 
الثامنة للهجرة، واألن سائد يف سورية  يف املائة

  .*)والعراق ومصر وفلسطني
البقع مالسطوح بتسلّقاه ]: م ارمن تند[ 

  .األرض
: يريدون(وقع السوق عليه ]: من كنايام [ 

  .قمنا من كّخ وقعنا يف كّوم لو). كثرت زبائنه
                                                

  :وهو من قول أوس بن حجر - *
 أيتها النفس أمجلي جزعا إن الذي حتذرين قد وقعا
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  .إذا وقع القدر عمي البصر]: من حكمهم [ 
  .واقع بني نارينفالن ]: من استعارام [ 

رسم : وّقع العهَد أو الَفَرماَن: عربية :ٔوقّٔع
وضع امسه : عليه طغراء السلطان، الكتاَب أو الصكَّ

  .وافقة على ماجاء فيهبذيله إيذان امل
قال الشيخ إبراهيم ]: من عثرات أقالمهم [ 
وّقع : وّقع على الكتاب، وصواا: ويقولون: اليازجي

  .كتابًا
: ))اللسان والقاموس((يف : الييينورّد عليه الغ

وضع : عليه فعلى تأويل وقّع يف الكتاب، أما وّقع
  .عليه توقيعه
كمبيالة موّقعة، املوقّۤع ]: من كالمهم [ 

  .أدناه
  .التوقيع: ٤٥ ص ١ جملد ١ س: انظر جملة الضياء

وّقع احلمل، حتريف أوقعه : يقولون :ٔوقّٔع
بىن : أنزله به، املغّني: جعله يقع، به الشّر): العربية(

  .أحلان الغناء على موقعها وميزاا، أو بّينها
وّقع عليه ناس حيكوا معو، ]: من كالمهم [ 

  .ماحدا بقدر يوّقعا بيناتنا
ه ألعرف اهللا يوّقعين بضئق]: من أمثاهلم [ 

  .هعدويت مالْزدئق
املرة من وقع، الصدمة : الَوْقَعة: عربية :ةٔوْقٔع

  .يف احلرب، قضاء احلاجة مرة يف اليوم، مرة الطعام
وقعة : واستمدت التركية عن الفارسية

  .حمّرر الوقائع: َنويس
بياكل بالوقعة مخس ]: من كالمهم [ 

  .ترغفة
  
  
  
  

حبس العني : اصطالح فقهي، الَوْقف :ٔوْقف
على ملك اهللا والتصّدق  على ملك الواقف، أو

  .باملنفعة، وهو املوقوف ّمسي باملصدر
أوقاف وُوقوف، ومل يستعملوا : واجلمع

  .اجلمع الثاين
واستمدا التركية وأوقاف ووقفيت، 

  .الوقفّية، حجة الوقف: ووقفنامه
  .ومثلها األوردية

  .VAKEUF:واستمدت البلغارية وقف فقالت 
  .َوَقف: انظر

  .وقفّية، دائرة األوقاف]: من كالمهم [ 
خيلّيك وقف ]: من دعائهم على فالن [ 

  ).خلّيين: يستعملوا جوابًا لقول القائل(للمقطوعني 
  .مال الوقف ّد السقف]: من أمثاهلم [ 

  .اصطالح يف علم القراءة :ٔوْقف
  .وقف التالية: انظر

عالمات : ١٨٨ ص ١٢ س: انظر جملة امع العلمي العريب
  .الوقف

  .عالمات الوقف: ٥٧٣ ص ٣٧ س: نظر جملة اهلاللوا

: وهم يقولون -َوَقف َيقف : عربية :ٔؤقف
قام بعد جلوس، دام قائمًا : َوْقفًا وُوقوفًا -بوقف 

: ارتاب، القارىء على الكلمة: وسكن، يف املسألة
نطق ا مسّكنة اآلخر قاطعًا هلا عما بعدها، وقف 

: ليه، وقف الداّبَةفهمه وتبّينه واّطلع ع: على األمر
: منعه عنه، الداَر: جعلها تقف، وقفه عن الشيء

وقفها له وعليه، وقف : حبسها يف سبيل اهللا، يقال
عّلق احلكم فيه حبضوره، : األمُر على حضور فالن

عاينه، : أطلعه عليه، وقف عليه: وقفه على الذنب
  .خدم البيعة: النصراين

  .انوقف: بنوا منها
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الوقوف على احلالة، : التركيةواستمدت 
  .عدمي اخلربة: ووقوفسز

وقف الشغل أو وّقف، أنا ]: من كالمهم [ 
واقف على كلمتك، ماتبيع هالغرض تتوقف َعَلّي، 
فالن موقوف يف النظارة أو موّقف، كالمو واقف، 
عقلو واقف، حيطو واقف، وقفت على رأيو، على 

لعياط اللي كتبو، وقف قلبو ومات أو وّقف، وقف ا
أو وّقف، وقف املوتور أو وّقف، املسألة واقفة على 
رضاك، وقف بعرفات أو وّقف، وقف عاحلكيم 
الفالين، مابقيت أوقف على هالبّياع، يقول األوالد 

صدَّك واقف عاملور وعالِلني، وقف : اللگيف لعب ال
  .عن الدفع أو توّقف، وقف املطر، التلج

يف  تقف املْي]: من دعائهم على فالن [ 
  .حْلقو، أو توقف

املاشي طري والواقف ]: من استعارام [ 
  .َحَجر

لوما وقفيت عالربكيّۤة كنت ]: من أمثاهلم [ 
  .بغزل رطل واوقيّۤة

وقف ظنبوط عفلس ]: من كمام [ 
ظنبوط وقف . أصبت معدن يادندل: جحش قال لو
الشحادة . سّن إن كان لك بتسّن: عْمَسّن قال لو
أّمك واقفة عالقّبة . قفة عالْبواب صعبةكيميا بس الو

الواقف برغيف والقاعد . عم بتشوي لك قرص كّبة
نتخّلص مالوكف وقفنا حتت ) أوجينا(ردنا . برغيف
  .املزراب

  :يعّلق يف احلوانيت]: من شعرهم [ 
  الينبغي لك أن تقف هذا حمل معاشنــا
  سّلم سالمك وانصرف ياواقفًا قف واحنرف

متل العصفور الواقف : ]من تشبيهام [ 
  .بقيم إجر وحبط إجر: على َدبق

  

عّلمه : أقامه، القارَئ: وّقفه: عربية :ٔوقّٔف
وقفوا : مواضع الوقف من القرآن، وّقف اجليُش

  .جعلها تقف: واحدًا بعد األخر، وّقف الداّبَة
  .واستمدت التركية مصدره

صدر فيه مذكرة ]: من اصطالحام [ 
  .توقيف

الشغلة موّقفة عليك، وّقفنا ]: من كالمهم [ 
وهو من عثرام، (الشغل، وّقفوه الشرطة يف النظارة 

، وقف قلبو ومات، وّقف العياط )َوَقفوه: عربّيها
والشابوط، وّقف املوتور، وّقف بعرفات، وّقف 
عاحلكيم الفالين، ماحبب أوّقف على هالبّياع، وّقف 

  .عن الدفع، وّقف املطر
يا مستعجل وّقف : قال لو]: من كمام [ 
  .ألقول لك
التوّقفي فوق راس الولد ]: من اعتقادهم [ 

  .ٕبْنٕشۤوص
شواربو بوّقف عليهن ]: من كنايام [ 

  .الصقر
مسوا اليوم الذي قبل عيد األضحى يوم  :ٔوْقۤفة

الوقفة ألن احلّجاج تقف فيه يف عرفات، مث 
استعملوها يف عيد الفطر، كما مسوا ماقبله بيوم 

  .وقفات: واجلمع. دابةگالوقفة ال
  .وليلة الوقفة تفتح األسواق ليًال وارًا

البتحّنا يوم الوقفة يف ]: من اعتقادهم [ 
  .جامع الكبري بتجيه لقايا

  .وقف: انظر :ٔوْقفيّۤة
ماتوقد به النار، : الَوقود: عربية :ٔوقود

  .وأطلقوها على احملروقات تسّير ا احملركات
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  .ذو الوقار: الَوقور: عربية :ٔوقور
  .َيقريٓا: ويف السريانية

: وقورانه: واستمدت الفارسية والتركية
  .بوقار

 .مصدر وقع:الُوقوع: من العربية :ْوقوع
  .انظرها

مايوقد : الَوقيد كالوقود: من العربية :ْوقيد
  .به

َدخيلك وقيعك، بنوا الصفة : يقولون :ٔوقيع
أنا واقع على قدميك : على فعيل مبعىن الفاعل أي

  .أقّبلهما
نريد ا التذييل مبثل كلمة أمحدوك  :وك

وهو تذييل قرباطي لألعالم لتلطيفها، . وعۤيشوك
  .انظرها .ومثلها كو

حكاية صوت الطيور يف  :ٔوْك ٔوْك ٔوْك ٔوُكو
  .لعبة ألوالدهم
ۤتريي الزملة مات ٔوكاد، بنوا : ولونيق :ٔوكاد

  .انظرها .املصدر على َفعال من وّكَد

  .وكاد ووكادًا: واستمدا التركية
اسم من : الَوكالة والِوكالة: عربية :ةٔوكاۤل

: التوكيل مبعىن التفويض واالعتماد، واجلمع
  .وكاالت

الشهادة : والوكالة عندهم من ألفاظ الشوك
  .والوكالة والكفالة

: وكالت، ووكالتنامه: تمدت التركيةواس
  .الصدر األعظم: صّط الوكالة، ووكالتناه

واصطلحوا أن يسموا بالوكالة املؤسسة أو 
  .الشركة اليت تعىن بشؤون جتارية خمتلفة

وكالة أنباء، وكالة ]: من كالمهم [ 
  .إعالنات

  
  
  

  .صار وكسّية حبّقو: يقولون :ٔوكسيّۤة
مصدر صناعي من الَوكس : من العربية

  .*النقص واخلسارة يف التجارة ): العربية(
حّط كل وكدو حىت يساوي : يقولون :ٔوْكد

السعي واجلهد : الُوْكد: لك مطلوبك، من العربية
  .والدأب والقصد
  .انوكد: بنوا منها

أوثقه : َوّكَد وأّكَد الشيء: عربية :ٔوكَّد
حّدق : وهم يستعملوا أيضًا ملعىن. وأحكمه وقّرره

  .يف الشيء
  .انظرها .الَوكاد: وبنوا املصدر منها على

  .وّكت مبعىن أّكد: ويف هلجو دير الزور
  .واستمدت التركية مصدره

  .عتۤمة ماحسنت أوّكد فيه]: من كالمهم [ 
  .عّش الطائر: رالَوْك: من العربية :ْكردو

  .أوُكر وأوكار وُوكور: واجلمع
اختذ َوكرًا، وهم : َوّكر الطائُر: عربية :ٔوكّٔر

أوى إىل وكره، كما : استعملوها أيضًا مبعىن
  .استعملوها لإلنسان أتى بيته أو طال مقامه فيه

وين صار لو  ْموكّۤر مْدري]: من كالمهم [ 
أهللا  يكون عند صاحبتو مجعة ما عم نشوفو، ميكن

  .عليم
  .انوكز: بنوا منها. **راجعها :ٔوَكز
قطر سقفه، : َوَكف البيُت: عربية :ٔوَكف

عم بوَكف، : َيِكف، وهم يقولون: ومضارعه
الَوْكف والَوكيف والُوكوف والَوَكفان : ومصدره

  ....و
   

                                                
 .وهم يستعملوا أحيانًا يف اخلسارة املعنوية -  *

 .هكذا يف األصل - **
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  .انوكف: بنوا منها
نتخّلص ) أوردنا(جينا ]: من كمام [ 

  .املزرۤابمالوْكف وقفنا حتت 
تقنبز بنّص البيت متل ]: من تشبيهام [ 

  .لقن الوكف
 و ١٢٠ ص: يف حكاية أيب القاسم البغدادي

  ياليلة اخلان إذا اخلان وكف :١٢١
  وأنت الوكف قد باتعلى الديباج ينصبُّ

  .انوكل: ، بنوا منها*راجعها :ٔوَكل
: جعله وكيًال أي: َوّكل فالنًا: عربية :ٔوّكل
  .يف تدبري أمر معتمدًا عليه
  .وكالة: انظر

  .واستمدت التركية مصدره
وّكلنا العصفور بالزرزور ]: من كمام [ 

  .وّكل القّط باجلبنة. طلعوا التنني طّيارين
  .بليسالعيۤاۤرة موّكل عليها أ]: ثاهلم من أم[ 

من يعتمد عليه يف : الوكيل: عربية :ٔوكيل
  .ُوكالء، ويقصر: واجلمع. تدبري أمر

: واستمدا التركية ووكال، ووكيللك
  .الوكالة

  .كما استمدا ووكال األوردية
واستمدت الرومانية من العربية بطريق 

  .VÉKIL: التركية كلمة وكيل فقالت
  .VEQIL: ومثلها األلبانية فقالت

إذا حضر األصيل بطل ]: من أمثاهلم [ 
  .الوكيل

  . على هالنفقة بّدك وكيل]: من كمام [ 
  
  
  

                                                
 .هكذا في األصل - *

حسبنا اهللا ونعم : يقولون إذا أصيبوا :ٔوكيل
من األمساء احلسىن مبعىن : الَوكيل: الوكيل، عربية
  .الرازق الكايف

  .أهللا وكيل]: من أميام [ 
وكيل : اصطالح عسكري حديث :ٔوكيل

أّول مث وكيل ضابط، كالمها بعد رتبة الرقيب وقبل 
  .رتبة املالزم الثاين
  .**عاجلها: رجٔوكيل أخل

: واستمدت وكيل اخلرج البلغارية فقالت
VEKIL KHARDJ.  
قرب السيد ]: من أحياء حلب [  :الوكيليّۤة

علي، مسيت باسم أسرة الوكيل النصرانية، وهي أقدم 
  .من سكنها
وّل عليك، حتريف الويل عليك : يقولون :ٔوّل

  .اهلالك): العربية(
: وقد يلحقوا ضمري الغائب املفرد املذّكر

  .ياويله: يريدونياوّلو، 
هلجة بدوية خمتصر : ياول: يقولون :ٔوْل

ل بدوّي ماخال األمري ياولد، والولد تطلق على ك
  .أمري أو ياشيخيا: فينادي

  ]:من أشعارهم [ 
  اوت يل قدر ومقدارـس      نـيـالدراهم درمهت

  حّج بّكار: صاروا يقولوا     ول يابكري: بعد قولن
اختصار : ْوَال]: يقولون يف الزجر [  :ْوَال

  .انظرها .وَلك

جعله : َوّلى فالنًا األمَر تولية: عربية :ٔولَّى
  .واليًا عليه

  .أدبر: َوّلى هاربًا: عربية :ٔولَّى
   

                                                
 .هكذا يف األصل - **
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  : يف احلرب العاملية األوىل]: من أهازجيهم [ 
  أجا عّمك األْرٕغّلي    وّلي ياولد وّلي

وقد ) العسكرية حببلةين من كان يربط الفاّر(
  :يزيدون

  خدبّدو دهب عثمانلي    براغيد زغار مابيا
عيد التجّلي بقول للصيف ]: من أمثاهلم [ 

  ).من أعياد النصارى. (وّلي
يقولون فهمت وّال أل، من الواو  :ٕوالَّ

  .مسّهلة اهلمزة ))إّال((العاطفة، بعدها 
  .فهمت وّال أعّبر لك]: من توريام [ 
دت لمصدر و: الدةالِو: من العربية :ۤدةْوۤال

  .وضعت محلها: األنثى
تأيت القابلة ومعها : *قال اجلندي مامؤداه

الَرّفادة، فإذا كان املولود أنثى صّلني : معاونة يسموا
على النيب ومحدن اهللا مع غاشية من الكآبة، مث تناولن 

سفرة مرمي، وانسللن، وإذا ولدت : طعامًا يسمونه
وانطلقت الوجوه، ولل وجه الزوج، ذكرًا زغردن 

مث أومل سبعة أيام، وينشده تالميذ الكتاتيب فيمنح 
  .صريفة، ألنه يصرفهم عقب ذلك: مايسمونه

وتدهنه الداية ثالثة أيام مباء امللح، كما تدهن 
حالبيه وسّرته ومطاوي ركبتيه ومغابن إبطيه وحنوها 

  .عليه امللح والرحيان بزيت تذّر
يومًا تذهب باألم إىل احلّمام  ٤٠ وبعد

: وتسمى ّمحام الشدود ألا تدهن جسمها بالشدود
الفلفل والقرنفل وجوزة الطيب والقرفة واجلرتبيل 

  ....و
مبالغة يف : الَوّالدة: من العربية :ٔوّالۤدة

  .الوالدة
  .والدت: واستمدت التركية

  

                                                
 .٦- ٥ص٢ج: تاريخ معرة النعمان: حممد سليم اجلندي -  *

النسوان حّباالت وّالدات، ]: من كالمهم [ 
  .الوّالداتماجابت متلو 
أداة زجر، وأصلها : من التركية :نْؤال

صار، كان، : اسم الفاعل من فعل أو ملق: أوالن
ياكائن، أي غري : حدث، والتحقري آت من قوهلم

  .معروف االسم
حاۤجة بٔقى ْواله، ]: يقولون زاجرين [  :ْوَاله
  .لغة هلم يف ْوَال: اء السكت

  .انظرها وانظر ولك

: الَوالية، والِوالية: ة، من العربيةوِوَالۤي :ةْوَالۤي
البالد اليت يتسّلط عليها الوايل، وهم يطلقوا أيضًا 

  .على البلد
  .ِوالَيت: ويف التركية

  .VILAYET: واستمدت البلغارية والية فقالت
: معو والية، بنوها من الَوّيل: يقولون :ةْوَالۤي

  .انظرها .املقّرب إىل اهللا

وّلجو الدّكان إلبنو، حتريف : يقولون :ٔوّلج
  ).العربية(وّاله 

هالعمل بغنيك َلوْلد وْلَدك، : يقولون :ٕوْلد
  .الَوَلد: -مثّلثة الواو  -الُوْلد : من العربية

كل ماَوَلده أبوان، : الَوَلد: عربية :ٔوَلد
  .أوالد: واجلمع

  .وكل بدوي إال أمراؤهم وشيوخهم
  .والّۤدي: دويقولون يف النسبة إىل الول

  .ْولۤيد: وتصغري الولد عندهم
َعّنا بدالت رّجالية وتسوانّية : يقولون

  .ووّالدّية
  .وْحياة اوالدي]: من أميام [ 

  .ولدنة: انظر
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والبستانة والكّرامة إن مل يكن هلم ولد صيب 
  .ينادون البنت باسم من أمساء الصبيان

: واستمدت التركية أوالد واستعملتها للمفرد
  .ياابين: أوالدم

: واستمدا القرواطية من التركية فقالت
EVLAT.  

: واستمدا البولونية بطريق التركية فقالت
VALAT.  

  .ۤيُلودٓا: ويف السريانية
  .ۤيَلد: ويف العربية

وكانت املغنية سارينا تلبس طربوشًا مقلوبًا 
آه ياولد حسنك : على املسرح وتغين هلا أختها ملكة

  .سباين
أو اوالد (حننه اوالد اليوم ]: المهم من ك[ 

هّلق، أو اوالد الساعة، ويسود هذا الكالم أيضًا يف 
حلقوه . أش هّيه لعبة اوالد). فلسطني والعراق وجند

 .تلد: انظر. مالو َوَلد وال َتَلد. عكارة: انظر. اوالد ْعكارة
: وتقول الداية للٕمٕطْلقة .فالن أحّن مالوالدة على ولدا

  .يين ولۤدك ِعيابنيت
الولد لبسو ْخسارة وأكلو ]: من أمثاهلم [ 

خسارة ألنه يتلفها بسرعة، وجتارة ألنه يقوى (ِتجارة 
أب رّبى ألف ولد ). فيستفيدون من عمله كالداّبة

الولد ولد . الولد قطعة مالَكَبد. وألف ولد مارّبوا أب
الولد  حبّب). ولو حكم بلد:  لبنانويف(ولو عّمر بلد 

الولد اللي . و وحبّب الولد على حمّبة أّمووحبّب ّمش
املاهو ببلدك ال . ماهو من ضهرك كلما جّن افرح لو

وهو من أمثال جند أيضًا على لفظ (إلك وال لولدك 
البستحي : قال لو. الولد إذا بار تلتينو للخال). يدانيه

وهو من أمثال جند أيضًا (من بنت عّمو ماجبيه والد 
  ه امليداين والراغب األصفهاين على لفظ يدانيه، وذكر

  
  

َبدعي على ولدي وَبدعي عاللي بقول ). يف حماضراته
. إذا كان ولدك خبري حّطو حتت سبع اقفال. آمني

قليب . ياولد لّف لك شال وتعّلم شغالت الْرجال
ماْبخاف عاملال . على ولدي وقلب ولدي عاحلجر

قاضي . إال اللي جناه وما ْبخاف عالولد إال اللي رّباه
. الولد إذا مابكي مابترضعو أّمو. االوالد شنق حالو

نقاري ماشبع م! من يومكن يااوالدي: بتقول اجليجة
مابرىب ولد إال . ستورو معوالولد بال جامكّية د. لْقط

قبل ماتشوفو العني : مايف أغلى مالولد. َتيعرق جسد
أول ولد يامرحبا باللي جانا، تاين ولد . شافو القلب
انا، تالت ولد اليشمت فينا عدانا، رابع حاجة وكف

ولد دخل الكلب وعّزانا، خامس ولد هرب احلّجي 
  .وخّالنا

أعطل من قّطة أكلت ]: من كمام [ 
الطواشي . راه*الولد البّدو يعيش ببيّۤن من . اوالدا

االوالد إن عاشوا جريان وإن . بفرح باوالد غريو
أجا . ناس ليش اانني ماهن اوالد. ماتوا نريان

  .للعميان ولد من كترة التلميس قلعوا ۤعينۤيه
َمن عاشر اوالد الزنا ]: من حكمهم [ 

  .َلْسَبّت مايندم
  .الولد متل عرق الرحيان]: من تشبيهام [ 
اهللا اليلّوع ْلنا َكَبد ]: من دعائهم لفالن [ 
  .ْلنا َجَسد وال يعّجي ْلنا ولد) أوال يشقي(وال يعّري 
املا جبّيا اوالد الزم تربك ]: اعتقادهم من [ 

. التوقفوا فوق راس الولد بنشۤوص. يف خزانة احلّمام
إذا راحت العروس على عرس غريا مابعود جبّيا 

الزي سرير الولد عالفاضي الولد بوجعو . اوالد
  .اجلازة يوم االتۤنني بتمّۤوت االوالد. ضهرو
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: هم يقولونو -َوَلَدت َتِلد : من العربية :دٕوۤل
  .وضعت محلها...... : ِوالدة و -بتوَلد 

  .ِيۤلد: ويف السريانية
  .َيۤلد: ويف العربية

  .َوِلد: ويف األشورية البابلية
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة

  .َوَلد
: تلد سبع بنم لك: اريتگويف ملحمات أو

  .تلد سبعة بنني لك
: ولدان، واملؤنث: بنوا الصفة منه على

  .لدانةو
  .الرايه مفقود واجلايه مولود]: من أمثاهلم [ 

قبل ماحتبل حّضۤرت ]: من كمام [ 
  .الكّمون وقبل ماتولد ّمستو حّنون

من شان نعرف إحلبۤلة بّدا ]: من اعتقادام [ 
تولد صيب إال بنت جبيبوا مفتاح وبعلقوه خبيط وخبّلوه 

البنت ذا دار بكون بنت ألّنو يف اهلوا وحبركوه، إ
  .تدوّۤر، وإذا ْتمايل ۤهيك وهيك بكون صيب بتحّب

هي ولدتين وأنا ولد ُتها ]: من ألغازهم [ 
  ).وأنا ابن رجل امسه ُتها: أي(

يف مركز حمافظة  ١٩٦٠ مواليد سنة: إحصاء
  .إناث ٧٦٩٢ذكور و  ٤١٧ ٨: حلب

 ص ١ج : قال الغّزي]: من عادام [ 
مىت علمت املرأة باحلمل أخذت بالتحرز على : ٢٤٣

نفسها وجتنبت محل الثقيل والركوب على الدواّب 
والصعود السريع على األدراج واملشي الكثري وتناول 
  املسّهالت الشديدة إىل دخول الشهر التاسع، وعندها 

  
  
  
  
  

تكثر من الدخول إىل احلّمام، وقد تتردد من بيتها إىل 
تفاؤًال، وتكون قد استحضرت لوازم باب الفرج 

من الكسوة والقماط واللفائف، ويعرف : املولود
  .ذلك بالديارة

فإذا ابتدأ معها الطلق حتضر القابلة وتعرف 
بالداية، وتصحب معها كرسيًا من اخلشب قد ُقوِّر 

ضة طلقة مخمقعده نصف دائرة، فكلما جاء املت
  .شديدة جلست على هذا الكرسي

عها املخاض سقوها شيئًا من وإذا تعّسر م
السمن الذائب، وبعضهم حيضر هلا حربة مركوزة 
عند أضرحة بعض الصاحلني، فتتوكأ عليها تّربكًا 

  ....وهي على الكرسي إىل أن تضع 
فإذا كان . وحينما يولد الطفل تلمسه القابلة

غالمًا صّلت على النيب، وإن كان جارية ترّضت عن 
لقوم، وتبتدئ النساء فاطمة الزهراء، فيتباشر ا

بالزراغيت، مث إن القابلة تشتغل بدهن ظهر الولد 
  .بالزيت إلزالة الشحم منه وبقطع سّرته وتلبيسه

ويشتغل من حضر من النسوة برفع أمه إىل 
  .املرتبة املعّدة هلا

مث جييء أحد أقارب املولود ويؤّذن يف أذنه، 
 مث يسّمى من قبل أبيه أو جّده أو أمه أو جّدته،

ويدفع ألمه فتعرض عليه ثديها، وبعضهم يلعقه من 
شراب الزوفا ليسرع خروج الِعقي من بطنه، وقل 

  .من يستعمل له العقيقة املسنونة
الب أن تقتصر األم يف مأكوهلا ومشروا والغ

على األغذية اللطيفة واألمراق، تطبخ هلا احللوى 
م بالشونيز واجلوز ليكثر لبنها، وتشرب من ماء احلّما

وتستمّر على ذلك مدة . املنقوع فيه أصول البنفسج
  .أسبوع

ويف ثاين يوم أو ثالث يوم من الوالدة يرسل 
أحد أصدقاء البيت إليه فرشًا من الزالبية ومعه أباليج 

  .السّكر، وقد وّشي باأللوان
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م السابع يومل أهل املولود مث يف مساء اليو
ارفهم، وليمة حافلة يدعو إليها أقارم وخواّص مع

وقد يوجد من مجلة األلوان طعام حلو مطبوخ مؤلف 
من الدبس والشمرة ويعرف باملغلي، وقد حيضرون 
يف تلك الليلة القينات فيغّنني ويطربن من حضر، وقد 

فيجمعن من  -إذا رضي صاحب الوليمة  -يقمن 
النسوة دراهم تعرف بالنقوط، فتعطي كل امرأة 

ورمبا مجع من  من ثالثة قروش فصاعدًا،: حبسبها
ذلك مبلغ وافر يعطى بعضه القابلة وقّيمة احلّمام 

  .والقينات، ويبقى فضله لصاحب الدعوة
مث يف صباح تلك الليلة تنصرف كل امرأة إىل 

  .بيتها
وقد اعتادت النسوة أن يتهادين يف األفراح 
بأنواع احللوى أو األقمشة أو بعض النقود الذهبية 

  ...القدمية
وضعتها يف ظرف من فإن كانت حلوى 

البّلور مصفوفة منضدة وقّدمته إليها، وإن كانت نقدًا 
  .من الذهب املذكور عّلقته يف قلنسوة املولود

بعد أربعني يومًا من يوم الوالدة تؤخذ  مث
النفساء إىل احلّمام مع أقارا من النسوة، ورمبا 
أفردت هلا احلّمام خاصة ا ومبن معها، فبعد دخوهلا 

لى مجيعها بعسل فيه زجنبيل يوضع منه مقدار إليه تط
حتتها، ويكّبس جسمها باملرزنوش القربصي واخلزامى 
املغربية، وجتلس على هذه احلالة حنو ساعة يف طرف 
سطح بيت النار، مث ُتغَسل وخترج، وهذا الكبوس 

  ...والطلي يعرفان بالشدود
وأما تربية الولد فإنه يرضع يف الغالب حولني 

.... ويشّد بقماط يستوعبه إىل رأسه ...كاملني
ويوضع حتت مقعده تراب يعرف بتراب اهلّلك كي 

  .يتشرب الرطوبة اليت خترج منه
ومما اعتادوه من يوم والدته إىل أن ميضي 

  ....عليه بضعة أشهر أن يكحلوه

وقد اعتادوا إذا خرجت أسنان الطفل أن 
 وا معه سّكرًا وجوزًا ولوزًايسلقوا له قمحًا وخيلط

  .*قًا ويطعموه من هذا اخلليط ويفرقوا باقيه وفست
رّباه، الشيَء من : َوّلَد الولَد: عربية :ٔولَّد

  .توّلت والدا: أنشأه منه، القابلُة املرأَة: الشيء
  .توّلد: ومطاوعه

توليد الطاقة الكهربائية، : وحديثًا يقولون
  .مبعىن احلصول عليها

شّبه بعمل الولد، الت: يستعملوا مبعىن :ٔوْلَدۤنة
أداة النسبة  ))هۤن((من الَوَلد حتولت إىل وْلد، بعدها 

  .انظرها .السريانية

  .الولدنات: واجلمع
  .ْتولَدن: وبنوا منها

عشرية كبرية من األيب شعبان منتشرة  :الِوْلۤدة
يف أماكن عدة، منها الرقة وجبل مسعان وشرقي 

  .إدلب
  .قبيلة بدوية يف بادية حلب :الٕوْلۤدة

  .١٥٢ ص: انظر كتاب حمافظة حلب

وهم  -َوِلع َيْوَلع وَيَلع : من العربية :ٕوۤلع
أحبه وعلق به : َوَلعًا وَولوعًا به -بوَلع فقط : يقولون

  .أغري به، يستعملوا يف شعرهم: شديدًا، ُأوِلع به
هادا مولع بالسباحة، ]: من كالمهم [ 

  .....بالطوابعبركوب اخليل، 
  .أغراه به: َوّلعه بكذا: عربية :ٔولَّع
وّلع النار ووّلع سيكارتو : يقولون :ٔولَّع

: وهات ألوّلع لك الَنَفس، وعندك وْلعة ؟ يريدون
ماتوقد به : مبعىن ))التاج((أشعل والشعلة، ذكرها 

  .النار
   

                                                
 .وهذا مايسمى بالسليقة -  *
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اخلرقة اليت تقتبس ا النار، : ويدانيها الَوْفَعة
  .وال فعل هلا
الصاحب، : الِولف: من العربية :ٕوْلف

: أو أا حتريف اإلْلف. الكلمة عامّية: وقيل: الصديق
  .أنس به وأحبه): العربية(الصفة من أِلَفه 

  .كل من على ولفو لفي]: من شعرهم [ 
  .أنس به وأحبه: فًاأِلفه أْل: من العربية :ٕوۤلف

  .انولف: بنوا منها
  .الشيخ هادا من مواليف]: من كالمهم [ 

  .أوقع األلفة: أّلف بينهم: من العربية :ٔولَّف
ْوَلك، كلمة احتقار املخاطب : أو :ٕوَلك

 - انظرها  -عندهم، مقابل ْوالن املستمدة من التركية 
  .ٕوۤلك: ومقابل ٔؤرك عند املاردّل، واملؤنث

  .ولعل أصلها الويل بعدها كاف املخاطب
 قاربه): العربية(أصلها أوىل له : وقيل

  .مايهلكه
ولك ولۤكيَنك : ٕوَلك أجاب: وإذا قيل ألحد

  .والسيف ينجر َحنۤكيَنك
ْوَلك : وإذا دهم خطر كرروا ولك فقالوا

  .ْوَلك َلْك َلْك َلْك
  .ْوَلك َياَبا]: من كالمهم [ 
  .وَلك: فالن بقول للَفَلك]: من كنايام [ 

الصفة من : كالواله: الَوْلهان: عربية :ٔوْلَهان
حزن شديدًا حىت كان يذهب عقله، حتّير من : َوِله

  .وْلهانة: واملؤنث عندهم. شّدة الوجد
  
  
  
  
  
  
  

يقولوا دون لفظ الشرط وجوابه إذا  :ٔوَلْو
  .قاله غري املتكلم

 ))لٓو((كّترتا كتري ْولو، من : يقولون :ْولٓو
داة نداء املذّكر، قبلها الواو العربية أ: الكردية
  .))ىْوۤل((: وللمؤنث . العاطفة

: فالن ولوع بالرسم، عربية: يقولون :ٔوُلوع
  .والتعّلق *الشديد الُولوع: الَولوع

دعت بالويل، : ولولت املرأُة: عربية :ٔوْلٔول
  .أعولت

  .الولوۤلة: الولوَلة، وهم يقولون: ومصدره
  .ولوالت ووالويل: واجلمع عندهم
  .أعول: ولول: أْيۤلل وولۤول: ويف السريانية

  .العويل، النواح: ۤيَلل: يةويف العرب
  .اشتغۤلت الوالويل]: من كالمهم [ 
البطرق بوز صّباطو يف ]: من اعتقادهم [ 

  .ٕصّفة العتبة منشان يدخل خبّلي اجلان ْتولول
أش بدّۤك من بيت ْحماكي : نيقولو :ْوۤلى

: الكردية ))ۤلى((من : مادام جوۤزك حببّۤك، وۤلى! ْوۤلى
: انظر. العاطفة) العربية(أداة نداء املؤنث قبلها الواو 

  .ولو
ْويل ْويل، من : تقول املرأة إذا ولولت :ْوِلي

دعى حلول الشر، اهلالك، وي: الويل): ةالعربي(ويلي 
  .به إذا وقع يف هلكة
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ْويل على قامتو، : ْويل عليه]: من كالمهم [ 
  . على حّظيْويل على راسو، ْويل عالدين، ْويل

ُمحّبه، وهو عند : َوّيل اهللا :من العربية :ٔوِلي
  .اإلسالم كالقّديس عند النصارى

  .أولياء ويقصر: واجلمع
  .واستمدت التركية أولياء واستعملتها للمفرد

  .ومثلها األوردية
ورسالة وفا الرفاعي الشيخ موضوعها ذكر 

  .أولياء حلب، نظمها مبناسبة مرضه
يقولون يف من يتظاهر ]: من كمام [ 

  .هادا ْوِلي ماهو ٔوِلي: بالوالية
إذا حدا حّط قندرتو يف ]: من اعتقادام [ 

  .خزانة وكانت هاخلزانة بسكنا ويل بتطري القندرة
اهللا وّيل األمر والتدبري، : يقولون :ٔوِلّي األمر

  .*حافظه، نصريه: عربية
وريث اُمللك، : َوّيل العهد: عربية :ٔوِلّي العهد

  .من يوصى له باحلكم بعد اَملِلك
  .٤٤٤ص: انظر التذكرة التيمورية

  .عندهم) العربية(تصغري الولد  :ْوۤليد
  .مسوا ذكورهم به تأثرًا بالعربية :ٔوِليد

  .والمي: واجلمع. **عاجلها :الٔوِليمة
الَوِمي، : بوِمي، واملصدر: واملضارع :ٔوَمى
: َوَمأ َيمأ َوْمًأ حباجبه أو يده أو غريمها: من العربية

  .أومأ: أشار، واألكثر يف العربية استعماًال
وميت، وحكاه يونس يف : وعن ابن خالويه

  .نوادره
  
  
  
  

                                                
األب أو من ينوب عنه يف : ويستعملون يف املعامالت ويل األمر مبعىن -  *

 .لرعايةتويل ا
 .هكذا يف االصل - **

  .انومى: بنوا منها
  .ومى عليه]: من كالمهم [ 
بّلريمون : ملحق بأمساء بعض القرى حنو :ُون
عّطون وزغريون، وأحلقها : ***)وبغريها(ومحدون، 

زيدون وسحنون  :األندلسيون بأمساء النصارى فقالوا
رامي مهمته التصغري أو وخلدون، وهو طابع أ

  .التلطيف
  :ويف شواهد النحو
  َمنوَن أنتم؟: أتوا ناري، فقلت

  .؟!من أنتم: أتى اجلّن ناري فقلت: أي
طلۤعت احلجرة ماملقۤالع عم : يقولون :ٔوّن

  ....:بتوّن وّن أو وِنني، حتريف أّن أنينًا و
  .صّوت ألمل، وهم أطلقوا

  .أو هي حكاية صوت ماخيترق اهلواء
: متل مقالع أبو قّدور]: من تشبيهام [ 

وأصله أن دخل أحدهم على تلبيسة (الطّقة وال وّنة 
صة وال أهللا الطبل وال زمر وال دبكة وال رق: ساكتة

  ).فقاهلا، وأبو قّدور ال يعلم من هو... يساور وال
بنوا من وّن املتقدمة على فّعالة لكل  :ٔوّناۤنة

  .آلة تدور فتخرج صوتًا
بتسكّۤن هاألرملة معا جار : يقولون :ٕوْنس

ضّد ): العربية(منشان الوْنس، حتريف األنس 
  .الوحشة

  .شهضّد أوح): العربية(حتريف َأّنَسه  :ٔوّنس
آلة ترفع : WINCH: من اإلنكليزية :ٕوْنش

الرافعة : األثقال كما يف البواخر وغريها، وضع هلا
  .واِملرفاع
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): العربية(بنوا الفعل من الَوْنَوة  :ٔوْنٔون
ٔوْنٔون ٔوْنٔوۤنة، وهوه : االسترخاء يف العقل فقالوا

وْنۤون واستعملوها يف من اليعجبه شيء، ويف ْم
  .الشّكاك

  .اْملٔونۤون بقع عراسو نكس]: مثاهلم من أ[ 
يستعملها البدو يف احلفرة حول بيت  :ٕوِني

َوَنت : الشعر لتصريف ماء املطر، بنوها من العربية
  .أمطرت: السحابُة

. مبالغة الواهب: الَوّهاب: عربية :ٔوهّٔاب
  .وهو من األمساء احلسىن

دون (عبد الوهاب : وخيطئون فيقولون
  ).تشديد

  .كّساب وّهاب]: كالمهم من [ 
وّهابّية، والَوّهابّية من الفرق : واجلمع :ٔوهّٔايب

 اإلسالمية أّسسها حممد بن عبد الوّهاب يف القرن
هـ يف جند، أطلق عليها أخصامها هذا األسم،  ١٢

أما أتباعها فسموا أنفسهم املوّحدين ودعوا طريقتهم 
طريقة السلف الصاحل أو احملمدّية، يذهبون يف الفقه 

  .مذهب ابن حنبل طبقًا لتفسري ابن تيمّية
وانتصر هلا األمري حممد بن سعود، واختذ 

ذا التوسع السعودي شكل اجلهاد يف سبيل نشر ه
  .املذهب

 ٣٠ و س ٨٩٣ص ٢٧ وس ١١٢ ص ٢٥ س: انظر املقتطف
  .٦٩٩ص

  .٦١ص ٢٨ س: وانظر جملة املشرق
  .٤٤٤ ص: وانظر التذكرة التيمورية

بطن من األسلم من الصائح من ّمشر  :الٔوْهب
  .الطائّية تقيم يف جبل مسعان والباب

  .من قبائل بادية حلب :الٔوْهب
  .١٥٣ ص: انظر كتاب حمافظة حلب

: وهم يقولون –َوَهَب َيَهب : عربية :ٔوَهب
أعطاه : َوْهبًا وَوَهبًا وِهبة املاَل فالنًا ولفالن -ُبوهب 

  .إياه بال عوض
  

  .انوهب: بنوا منها
: َيْهب، تكتب اهلاء وال تقرأ: ويف السريانية

أعطى، أهدى، على أن هذه اهلاء تثبت يف بعض 
  .الواِهب: اوٓبٓهٓي: *تصرفا

اتقاد النار أو : الَوَهج: من العربية :ٔوْهج
  .الشمس، حّرمها من بعيد

األرض : الَوْهدة: من العربية :ٔوْهۤدة
ِوهاد وَوْهد، : املنخفضة، اهلّوة يف األرض، واجلمع
  .وهدات: واملثقفون يستعملوا وجيمعوا على

وهم  -َوَهَره َيِهره : من العربية :ٔؤهر
: وهرة: اسم املرةوهرًا، و -عم بوهرو : يقولون

أثار فيه اخلوف، : أوقعه فيما الخمرج له منه، ووهره
  .وهرانة: اخلائف، وهي عندهم: والوهران

  .انوهر: بنوا منها
  .فالن َمْوهور، يريدون أنه خائف: ويقولون

أفزعه، ألقاه : وأره: ويداين وهره يف العربية
  .يف شر

من أّول وهلة مااكترث فيه، : يقولون :ٔوْهۤلة
الفزعة، : الَوْهَلة: من أّول مّرة، وعربيها: يدونير

  .أّول شيء: ورأيته أّول وهلة
  .انوهل: بنوا من وهل

ْوَهم َوْهمًا يف َوِهم َي: من العربية :ٕوۤهم
ذهب : غلط فيه وسها، وَوَهم يف الشيء: احلساب

تصوَّره وختّيله : إليه َوْهُمه وهو يريد غريه، الشيَء
  .ومتّثله
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  .وهمان :بنوا منها
): العربية(ويستعملون وَهمو مبعىن أومهه 

مايقع يف القلب من : أوقعه يف الوهم، والوهم
  .القوة الومهية: أوهام، ومنها: اخلاطر، واجلمع

  .ومهان، وهي ومهانة: والصفة منه عندهم
  .كما يستعملون َمْوهوم

  .انوهم: ومطاوعه عندهم
  .وهم وأوهام: واستمدت التركية

أفكارك كَال ومهّية، مرض ]: من كالمهم [ 
  .ومهي

  .أوقعه يف الوهم: َوّهمه: عربية :ٔوهَّم
  .انظرها .توّهم: ومطاوعه

الوهم، : وّها ملق: واستمدت التركية
  .التوّهم: وومهناك

 *من أعالم نسائهم، بنوا على فّعول :ٔوّهوب
  .من وهيَبة للتلطيف

  .حكاية ُنباح الكالب: م يف َعْولغة هل :ٔوْو
  .انظرها

: يقولون خدو ْوَياك أو ٕوّياك، يريدون :ْوَيا
واو املصاحبة والضمري املنفصل إّيا : معك، من العربية

يسّهلون مهزته، بعده الضمري املسمى يف النحو العريب 
وّياي، وّيانا، وّياك، : تصرفها.... حرفًا للخطاب أو 

  .وّياكي، وّياكن، وّياه، وّياها، وّياهن
  .مري املنفصلالض: يا: انظر

  ]:أغنيتهم [ مل ترد إال يف  :وۤيدا
  عالويد الويده يل    ياوۤيدا وۤيدا لك

  .انظرها .وهي حتريف هويدا

  
  
  
  

                                                
  .وقد خيففون اهلاء -  *

صار بيناتنا آلش ويرش، من : يقولون :وۤيۤرش
  .الشراء والبيع: األخد والعطا، يريدون: التركية

مايدفع خلزنة الدولة من : تركية :ُووۤيرگ
: الرسوم أو الضرائب، بنته التركية من فعل وۤيرَمك

  .اجلزية: اإلعطاء، عربيها
اخلراج، : ووضع هلا امع العلمي العريب

  .ديوان اخلراج: ولديواا
جمهول السرية، يزعمون  :الشيخ ۤويس الٔقْرين

  .أنه إذا طلب أحد منه أن يوقظه يف ساعة كذا فعل
ّمحام الويساين يف حملة وراء  :**وۤيساين

  .اجلامع، خربت اآلن، ورد ذكرها يف ابن العدمي
  .انظر فهرسه

يف هذا احلّمام جرن أسود : يف كنوز الذهب
  .يذكر أن اخلليل إبراهيم عليه السالم اغتسل منه

  .٦٤٧ص ١٠ س: انظر جملة امع العلمي العريب

مشروب : WISKY: من اإلنكليزية :وۤيسكي
حيتوي نسبة كبرية من املواد املسكرة، يستخرج غالبًا 

  .من احلبوب
اشتهرت بصنعه إسكتلندة وإيرلندة يتخذانه 
من الشعري، كما اشتهرت بصنعه أمريكا من الشوفان 

  .والقمح اهلندي
  .ماء احلياة: والكلمة من اللغة األيقوسية مبعىن

وۤيش : اللگيقول األوالد يف لعبهم بال :وۤيش
  ).العربية(ّنك ومالدۤيۤكة، حتريف وأي شيء؟ م

   

                                                
. محام الواساين: انظر. الواساين باأللف املمالة: الصواب أن تكتب - **

من كتاب اآلثار اإلسالمية والتارخيية يف ١٧٧جاء يف حاشية الصفحة
والواساين الذي تنتسب إليه هو احلسني بن احلسني : حلب ألسعد طلس

 .٣٩٤بن واسانو الشاعر احلليب اهلجاء الظريف ت
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فالن أجا عالوۤيش، ]: من كالمهم [ 
  .االجتماع خريًا يف جاء على توّهمه أن: يريدون

: انصرعنا يف البيت مالٔواع ويع: يقولون :ِويع
تفّنن : حكاية صوت بكاء األطفال، والويع: الواع

  .يف لفظها
  .مةالبا: من ويَكه يف السودان :وۤيْكۤية

وهم مسوا ا طبيخ البامية تطبخ دون 
  .احلمض

حلول الشّر، : الَويل: من العربية :وۤيل
  .اهلالك، ويدعى به ملن وقع يف هلكة يستحقها

  .وتسبق عندهم كثريًا بيا
  .يا وۤياله: ويقولون

  .الويل: ٓوي: ويف السريانية
ياويل العندو دبس ]: من كالمهم [ 

  .أبقىمالدبّۤان، ويلي أروح ويلي 
  ]:من أغانيهم [ 

  شّلحوين عبايت  يا ويلي ويلي مالبنات
  أكتر باليي مّنهن  يا ويلي ويلي مّنهـن

عن  ١٤٢ ص ٣ج : يف وثائق تارخيية عن حلب
ويلنا مالنا ويلنا حالنا : ١٨٥٠ يومية نّعوم ّخباش سنة

  .ويلنا حرمينا
  .انظرها .لغة هلم يف فني :ۤوين

  .وَوْينَفْين : والنصارى يقولون
  .فۤين: وأهايل محاة يغلب أن يقولوا

وۤين، كما : وقرى غريب حلب يقولون
  أين؟: يقولون

وين الدنيا ووين أهال، ]: من كالمهم [ 
مابيعرف وين رّبو حۤاّطو، وين ماأمسى أرسى، ازم 
مالعسكرية وويۤنك ياحلب، ويَنك ووين اللي عم 

  .منحكي عّنو

وشوف احلاق الديك ]: من كمام [ 
  .ّديكَلوين بَو

وين مارا احلزين ْبالقي ]: من أمثاهلم [ 
  .جنازة

وين ماوصل الشاش ]: من استعارام [ 
  .اشكلو

يعّمش أحدهم ]: ومن ألعاب األوالد [ 
وۤين بيت الكۤاحۤلة ؟ : وميشي بني األوالد صائحًا

  .هون يامو هون: ويرّدون عليه
  ]:من أهازجيهم [ 

  غّط راسو يف اللنب  كردو كردو يف اجلبل
  ضربة تقلع عينـو  ووينــ: قالت أّمو

  :ويداعبون الطفل
  وين كنيت؟ -... 

  يف القاقون -
  أّشي محاۤلك ؟ -
  حطب وصابون -
  وين الغلّۤة -
  يف الّتّلة -
  التضّيعا -
  ليش أنا جمنون -
  آخ ياراس القّدوم -
  ]:من أغانيهم التهكمية [ 

  ياچن ْبۤرن وين كنيت راحية
  )!مربوكة(كنيت مشبوكةيا وين 
  .آلة لرفع األثقال: من التركية :ِوينچ
يااوالد : يقول البيشاروش يف الشّدّيات :وۤيه

َوْيَه : وۤيه، من العربية: فريّد عليه من معه! العجّية 
  .كلمة إغراء وحتريض واستحثاث: وَوْيِه وَوْيهًا
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ءاليا 
يۤا وإيّۤه، ويف : الياء، وهم يقولون ]:ي [ 
آخر حروف اهلجاء العربية يف : ُيود ويوٓدا: السريانية

  .الترتيب املشرقي واملغريب، ويف ترتيب احملكم
وهي احلرف السادس والعشرون يف ترتيب 

  .سيبويه
وهي احلرف العاشر يف األجبديتني املشرقية 

  .واملغربية
  .ويرمز فيها إىل العشرة من األعداد

  .وتأيت يف الدرجة األوىل كثرة استعمال
وكان اخلليل يسمي األلف والواو والياء 

  .األحرف الضعيفة اهلوائية
  :قواعد

ماهي : ماي هون، يريدون: يقولون -ً ١ 
  .ماهو هون: ماو هون: هون، ومثلها

  .هو وهي: انظر

أو عم بكٓتب، عم بيكٓتب : قالوا - ً ٢ 
  .فحذفوا ياء املضارعة جوازًا

ْبٕيْسخا وْبٕيْدعي يف يسخو : قالوا -ً ٣ 
ويدعو العربيتني وحنومها من كل مضارع ثالثي 

  .واوي الالم جعلوا واوه أيضًا ألفًا أو ياء
دون تشديد الياء (ٔغين وٕعلماين : قالوا -ً ٤ 

الوا يف غّين وعلماّين من كل ماانتهى بياء مشّددة أز) 
  .تشديدها

  :معانيها
  .ْكتاۤبني: تكون عالمة التثنية -ً ١ 
: تكون عالمة مجع املذكر السامل -ً ٢ 
  .ْمَعْلِمني

  
  
  
  

  .عطاين: ضمريًا للمتكلم -ً ٣ 
ۤالبس يل هالقبّۤيعة شغل ]: من كمام [ 

  ).أوالبس لك(احلبس 
ضمريًا للمؤنثة املخاطبة يف املضارع  -ً ٤ 
  .حتكي، احكيعم : واألمر

املوّلدون : ))شفاء الغليل((قال يف  -ً ٥ 
يزيدون ياء يف خطاب املؤنثة فيقولون يف موضع 

ضربتيه، وهي لغة لربيعة لكنها رديئة، وهذه : ضربِته
الياء ليست هنا يف املاضي ضمريًا، إمنا هي إشباع 

  .كسرة تاء املخاطبة عندهم
وهي حرف مضاعف يف : ياء النسب -٦

ختفيفها، وعندهم  ))حبر العّوام((وأجاز يف . العربية
  .َحَلِبي: حرف أحادي ألم اليشّددوا

روسكّي، : كّي: وأداة النسبة يف الروسية
  .أرابسكّي

املصدر : ١٤٥ ص ١٥ س: انظر جملة امع العلمي العريب
  .ةتنقيط الياء األخري: ١٥٢ ص ٣ اليائي، و س

وملا أنشأ األمرييكيون مطبعتهم يف بريوت 
اختاروا وضع النقطتني للياء املتطرفة متييزًا هلا عن 

  .األلف املقصورة
  .٤٧٣ ص ٦٤س: انظر املقتطف

اجتمع : مامؤداه ٢٩٥ ص ٧س: ويف املقتطف
اسم يف : نسبة إىل ُيَوي: ياءات عدة يف كلمة الُيَويِّيِّني

  .سأوه
  .اُحلَييِّيِّني: مجعت قيل ومثلها كلمة ُحَيي إذا

حرف نداء التشاركها يف النداء : عربية :يا
  .ا لغة سامية أخرى
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وال تستعمل اللهجة احللبية للنداء ما سواها 
  .من أدوات النداء

  .اإلله: خمتصر َيْهَوه: وأصلها من َيْه
  .١٧ ص: ))ياليل((انظر كتابنا 

ياهو، يابعد عيين أو ]: من كالمهم [ 
ياتاج راسي، ْوَلك ياَبا، ياعيب الشوم، وقد  عيوين،

ياطبق مشروم يابنت عورا وياصيب : يزاد عليها
  .جمعوم، ياسبحان اهللا، ياتسلم يل

  !ْمَحّمد : وقد حيذفوا يف النداء كالعربية
  .يا: وقد حيذفون املنادى

  يا. يايا: وقد يكرروا
ياكترة اصحايب ملا كان ]: من أمثاهلم [ 

  .ياقلة اصحايب ملا صار كرمي يبسكرمي دبس، و
إذا ْتصاحلوا القطاط ]: من كمام [ 

  .والفريان ياتعس العّطار
  :وألفها تكون

مرققة على أصلها العريب، كقول  - ً ١ 
وصلنا البلد، نفّۤض صرمايَتك، ! َياحممد : اْملغۤايرجّية

  .قرتع طربوَشك
: مفخمة إذا حذف املنادى ومل ُينَو -ً ٢ 

يقا ٔيا، ومثل ماتقدم قول بايع املخلل  حاجة تدفش
  .ض ٔياض احلآمض احلآماحلآم: على محاره قرب النهر

َيا ٔيأبا، : اويگشّذ قوهلم يف املّوال الشر
ففخموا الثانية دون األوىل، وقيدناها باملّوال 

اوي ليخرج قوهلم يف اخلوف املصطنع گالشر
  .َياَيا َبا: التهكمي
، وذلك يف O: أي صواواوًا بني بني،  -ً ٣ 

  :الكلمات اآلتية
يا ُأم، مراعاة لضمة اهلمزة يف : يٓوم مبعىن -أ
  . َيٓمه: انظر .أم احملذوفة

  
  

ومثلها يف العربية مراعاة حركة آخر حرف 
  .حلرف هو أول حرف يف كلمة بعده قراءة احلمِد هللا

  .ياأب، جماراة لكلمة يٓوم: يٓوب مبعىن -ب
ياحج حممد يٓايٓا،  :قوهلم يف الشّدية -ج

عطيين حصانك يٓايٓا، وهذا على هلجة طرابلس، أما 
يا يف حج حممد فذكر مناداها، واألحياء املتطرفة 
جيرون ياعلى جمرى الواو بني بني جوازًا يف ماسوى 

  .ماتقدم، أما يف ماتقدم فالوجوب شامل
َياَبا وَياَياَبا أو ٔيأبا و َيأيأبا، : ويقولون
َيَياب و ييابا، ويف : أب، كما يقولونفيحذفون ألف 

ياياب و يايابو، وأجاز هذا : كفر ختارمي وما إليها
  .))حبر العّوام((احلذف يف 

: وحيذفون ألف يا األوىل والثانية فيقولون
  .َيَيابو و ئياب و ئيأبا

، فيحذفون ألف ياَما ويامٓو و ييامٓو: ويقولون
  .أم، كما حيذفون ألف يا وألفي يايا

  .َيما َيْي: يقول النساءو
  .َئما وَيَمه: ويقلن

  .يا ٕيمّٔا: ويقول البدو
  .مّٔايَميت يا ۤميَميت آه يإييا ۤم]: من أغانيهم [ 
  ]:من شديام [ 

  والعني سودا ومكّحال  يامو حاال يامو حاال 
  .للّٔه وَيلّٔه ويا َألّٔه وَئلهه ويا ٔأيااللّٔ: ويقولون

وَئله، مبعىن هّيا  َئال َئال: سيةوتقول الفار
  .وامِض وافعْل وخلِّص واترك

يااللي بتقويل : وينادون ا االسم املوصول
  .عن حاۤلك شاطٔرة
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  .يااللي انته جنيب]: من أغانيهم [ 
يألطيف، يف معرض احلوادث : ويقولون

َيلطيف ياحافظ : الناكبة، ولدى املفاجأة ا يقولون
  .ياأمني

االستحسان أو ويقولون يف معرض 
ياَسالم وَيأَسالم وياءَسالم : االستحسان التهكمي

َسلّۤم، وقد  :وأياَسالم ويّسالم، وقد يزيدون بعدها
  .وياقمر َكلّۤم: ميزيدون أيضًا بعد سّل

ويعتربون يانصيب كلمة واحدة من نوع 
اليانصيب، ويضيفون : االسم فيدخلون عليها أل

فاعًال ومفعوًال  بّياع اليانصيب، وتقع عندهم: إليها
  ....و

  .يانصيب: انظر

  .يارايح كّتر ماليح]: من أمثاهلم [ 
  ]:من أغانيهم [ 

  الّسكر كالموأحلى م  يايامو شويف قوامـو 
  واحلّنة نقشت كفويف  يايامو شويف وشويف 

  :غريها
  دوۤمك دوۤمك دوۤمك دوم، يايامو

  وخّلي احللوة تشبع نوم       
رحت أنا ْوَياه أو أنا ٕوّياه، : يقولون :يا
الضمري املنفصل بعده حرف متكلم أو : حتريف إّيا

خماطب أو غائب، ومهزا مهزة وصل، وعندهم إّيا 
  .وّيا: انظر .مبعىن الشخص وبعدها ضمري تضاف إليه

أنا واّياك يف اهلوى َسوى ]: من كالمهم [ 
أنا : لوجّوز واحد بنتو لواحد وقال . خيّلي يل ياك

ماجّوزتك بنيت تتاكل عندك، بييت ـ احلمدهللا ـ 
  .خريو كتري، جّوزتك ياها تتبسطا، ْفهمْت ؟

حّط عقَلك براَسك ]: من كمام [ 
  ).ويشريون إىل عجوز(تنجوزك ياها 

  
  

سلخت للك ياه جنس ]: من استعارام [ 
  .زّق جبت قشتو فيه

ذا إما هك: ياهۤيك ياَبال، يريدون: يقولون :يا
 ))يا((وإال فال، يستعملوا مكررة، من الفارسية 

  .))أو((والثانية مبعىن  ))إما((األوىل مبعىن 
ياهيك ياهيك، ياأكلة ]: من كالمهم [ 

ناها ياوراها، ياعاجلنة گياقتلة، ياقاتل يامقتول، يا
إما تروح : من الكردية مبعىن(ياعالنار، ياهۤرى ياوۤرى 

: من التركية مبعىن(دي لمه گيتدي ياگ، يا)أو جتيء
  ).إما مضى أو جاء

 ] م منياطّخو يااكسور ّخمو]: كما .
 .ياللحطب ياللمي: عزموا اجلحش عالعرس قال لن
ياقاووق فوق قاووق . ياسراج ومشعة ياعالعتمة مجعة

يامنبكي لنعمى يامنضحك . ياحفيان وبالقرعة
  .لنغمى

الكرب ٕعرب والزغر ياجنون ]: من أمثاهلم [ 
  .ياشي يصلح ياتركو أصلح. ابطري

َيكان، هيك : أو َيكان، يقولون :َياَكان
أداة : التركية ))أي((العقل، يريدون إقرار ماحدث، من 

 ))نۤك((، ومن تصديق كَنَعم، ومثلها يف األملانية
  .أداة تصديق أيضًا مبعىن َنَعم: العربية

إي يَكان، فيسبقوا بأداة : ويكثر أن يقولوا
أوافق : نعم نعم نعم: بية، فيكون املؤّدىتصديق عر

وأقّر واجلمهور يبايع على أن ماجرى صحيح، وعليه 
  .كرروا أداة التصديق تأكيدًا

ونوعوا هذه األداة فاستعملوا عربّيها وتركّيها 
وعربّيها، األمر الذي يدّلين على أن تعبري ۤإي َيكان 

أعين تعبري حليب من العهد العثماين ومن حّي القّلة، 
أنه يهودي، ومن حلب سرت إىل بالد سوريا 

  .ولبنان
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  .َلكان وۤإي َلكان: وقد حيّرفوا إىل
  !ياأّمها : من العربية :َياَما
  .يامو وييامو: انظر

عربية من يا الندائية حذف مناداها، أو  :َياَما
من يا التنبيهية وما التعجبية، يستعملوا للتكثري 

  .واإلطناب
كثريًا ما، من املصرية : ياما مبعىن: ويف القبطية

  .الكثري: آما: القدمية
ياما انبسطنا، ياما بّوستو ]: من كالمهم [ 

  .وبّوسين
ياما ! ياما ْمخّباَلك ياصامي ]: اهلم من أمث[ 

ياما  .ياما يف احلبس ْمظّلمني. اجلمل كّسر بّطيخ
التفرحي بليلة عرۤسك ياما . حتت السواهي دواهي

ياما يف . الكردي ضّيع درب اجلبل ياما. ْمخّبالك
ياما حلْفت فيك باطل، قال : قال لو. الزوايا خبايا

قال ! ياما كفرنا : قالوا. ياما قصقصت جباحنك: لو
: قال لن! ياما ظلمنا : وطّنشت ْلٓكن، قالوا: لن

غفرت : يارب ارحم ، قال لن: وسكّت ْلكن، قالوا
  .ْلكن

  .ند سيديياما سّتي إال َع]: من كمام [ 
  ]:من شّديام [ 

  ۤشيل ياّمجال ۤشيلياما احلى السهر بالۤليل
: استعمال عريب حديث، الياِبَسة :ياْبۤسة

  .األرض اليت ال تغشاها مياه البحار
  .القاّرة: ۤيَبَسه: ويف العربية

  .َيْبۤشتا: ويف السريانية
: سد ياجوج وماجوج: يقولون :ياُجوج

القدامى أنه من  وهو حائط الصني األكرب، وزعم
احلديد، بناه اإلسكندر حلماية شعب استنجد به امسه 
يأجوج ومأجوج، أو مها أّمتان تركيتان من وراء 

  .السّد
  

اصطالح هلم للداللة على أساهم  :ياحرام
  .على مصاب أحد

اشترى ملرتك فرۤوة ياخد : يقولون :دٓخيا
إّما، و : ))يا((: سوار، من التركية عن الفارسية

  .شخص، ذات، َنْفس: ))خود((
ار گياِد : ار، من التركيةگأو ياِد  :ياِدٔكار
، اهلدية الذكرى: گارياْدكار أو ياِد : عن الفارسية

  .للذكرى، التذكار
يادو، يستعملها : يقولون يف الباب :يآدو

يستعملها  - انظرها- يود : البًا، كما يقولونالنساء غ
الرجال غالبًا، وكالمها عندنا حتريف ياوّده أو ياوّد 

كالمها حتريف ياولد : احلب، ومسعنا من يقول: أي
ياواد : يارجل، ويدانيها يف مصر: مبدلوهلا عند البدو

  .ياولد: أي
وحتولت يادو مبعىن احلب إىل يادي يف األغنية 

  :التالية
  ــهّـّۤياام العبادي  يۤدي الياۤدي الياعالياۤد

  لو صار عمري مّيه  ابّطلك ما لياجهــ
  ماخد اال مخسيـن  االبنت تقول ألّمهــ

  ).أي من العبيد(
  وعشرة حلواش التني  بعشرة حلواش العنـ

  وعشرة يصّبوا فۤناجني  ون ْقٕهٔوةوعشرة يدّقـ
  ــالسواد عينّيــ  وعشرة يدّقون الكحـل

  .يّدّية: انظر :ياّديّۤة
  .يرد: انظر :ٔياْرد

مضرور، معذور، : ٔيازيق: من التركية :قيإز
  .يستحق الرمحة والعطف

   



٤٤٢ 
 

َيِئس ييأس يأسًا وَيآسة : من العربية :ٕيۤئس
  .قَنط، قطع األمل فهو يائس ويؤوس: منه

  .َمْيؤوس منه: واسم املفعول
  .*راجعها. وبنوا الصفة منه على يأسان

  .يأسانة: واملؤنث
  .يأس وميؤوس: واستمدت التركية

أسري، : من التركية عن العربية :ياۤسْرجي
بّياع العبيد، : جي مبعىن: بعدها أداة النسبة التركية

  .ياسرجّية: واجلمع. النّخاس
  .انظر قاموس الصناعات الشامية

نبات متسّلق : الياَسمني: من العربية :ياْسمني
زهره عناقيد بيضاء أو صفراء ذكية الرائحة، عن 

  .ْمنياِسم أو ياِس: الفارسية
أصله من الشرق وانتشر اآلن يف أوربا، 

  .ASMI: اللفظة مصرية األصل: وقيل
  .٢٩٦ ص ١١ج : انظر اية األرب للنويري

  .َيسۤمني: وامسه يف العربية
  .يامسني وياَسَمن وياَسم: ويف التركية
  .يامسني: ويف الكردية

واستمدا البولونية من العربية بطريق التركية 
  .يامسني: فقالت

  .GELSIMINUM :ويف اليونانية
  .GELSOMINO: ويف اإليطالية

  .JASMIN: ويف الفرنسية واجلرمانية
  .JESSAMINEأو  JASMINE: ويف اإلنكليزية
  .JASMIIN: ويف الفنلندية
  .YAZMIN: ويف ارية

  .HASMIG: ويف األرمنية
  .انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة

  ]:من أغانيهم [ 
  حتت يفِّ اليامسني  لنسكــريااهللا ياحّبي 

  والعواذل ناِيمني  نقطف الورد على اّمو

                                                
 .هكذا في األصل - *

من أمساء ذكورهم تربكًا مبطلع سورة  :ياسني
 ))اإلمال((يس، ونص األستاذ حسني وايل يف كتابه 

أا لدى التسمية ا وبطه جيوز أن نكتب ياسني 
  .ويس، ومثلها طه

  .اقرا ياسني وبإيدك حجر: من أمثال احلجاز
  ]:هنهونام من [ 

  هاها يازهر البساتني  هاها حّصنتك بياسني
  هاها بني السالطني  هاها يامصحف زغّير

  .اختصار ياشا سون التالية: أو ٔئشا :ٔيأشا
ياشاسون حممد بك، من : يقولون :ٔيأشاسون

  .ليعش، عاش: التركية مبعىن
ترافق يالۤيلي أو ياۤليل يف : أو ياعۤين :ياۤعيين
  .كما ينادى ا الغايلجتسيد النغم، 
يصفون ا الربتقال املنسوب إىل  :َياَفاوي

  .يافا
  .اليافاوي راحة]: ينادي بّياعه [ 

الطالء الزييت أو : من التركية :ٔياغلي بويا
  .الطالء املائي: صويل بويا: الصباغ الزييت، يقابلها

ْبعيد،  مسعنا ياغي من: يقولون :ٔياغي
الصوت والصدى، : ونوهاملغارة بتعطي ياغي، يريد

  .الصدى: يانكٓو: من التركية
يأقه أو َئقه أو : من التركية عن الفارسية :ٔيأقة

القسم احمليط بالعنق من الثوب، َطْوق الثوب، : َئقا
  .قّبة الثوب

  .زيق القميص: ووضع هلا جممع دار العلوم
: أو ياقوت أو يعقود، من العربية :ياقود

  حجر كرمي صلب رزين شّفاف ختتلف : الياقوت
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ياقوتاي ة وياقوۤت: ياقوّته وهم يقولون: ألوانه، الواحدة
َيواقيت، عن الفارسية أو عن : و ياقوتاية، واجلمع

  .اليونانية
األمحر واألصفر : وهو خمتلف األلوان

  .اينواألخضر واألزرق، وأجوده األمحر الرّم
  .ويستخرج بكثرة يف بورما، ويعمل صناعيًا

  .٣١٧ ص ١٨ س: انظر جملة امع العلمي العريب

قوْنٓدا وياقونتوس َيُقوْدتٓا وٓي: ويف السريانية
  .وَيْوَقْنٓتا

  .يا: انظر :ياكان
اصطالح هلم جيسدون فيه : أو ياۤليل :ياۤليلي

  .نغم املّوال، ولنا مؤلف مبوضوعه
ياالجني طومله : تركية :ضٓؤلمهْنجي ٔيأال

ملطبوخ بالزيت ا: احملشي الكاذب، يريدون: مبعىن
تخذ غالبًا من حمشي السلق عوضًا عن اللحم، وي

  .واليربق والباجنان
  .يامو وييامو: انظر .حتريف ياأّمه :يامٓو

مسوا ا السّداج املستطيل يفرش به  :ٔيان
جلانب، ا: اإليوان وحنوه، من يان التركية *جانيب
  .ياَنات: واجلمع. اجلناح

ويف حضرة زكريا يانات قدمية جدًا عرضت 
  .احلكومة التركية أن تشتريها بثالثة آالف لرية ذهبية

نبات له حب دقيق عطر يعد من  :َياْنسون
األنيسون، عن : األعشاب احلولية، من العربية
  .آناسون اليونانية عن املصرية القدمية

  .الفرعونيةورد ذكره يف اآلثار 
الِتْقَدة والراِزياِنج الرومي : ومن أمسائه القدمية

  .والكّمون احللو
  .وتسمى يف املغرب احلّبة احللوة

  
  
  

                                                
 .هكذا يف األصل -  *

  .ANIS: وامسه بالفرنسية
  .آناصون: وامسه بالتركية

  :ويستعمل كما يلي
  .استعمال األفاويه -ً ١ 
  .يذر يف ظاهر الكعك اليابس -ً ٢ 
الغايل، إذ بعد التقطري يطبخ مع الَعَرق  -ً ٣ 

  .يكون للَعَرق طعم خاص يستسيغه شاربوه
يستعمل عالجًا لتسكني وجع األمعاء  -ً ٤ 

  .وللهضم ولإلدرار وللتعريق
  .٣٣٩ ص ٨٩س: انظر املقتطف

  .٣١٧ ص ١٨ س: وانظر جملة امع العلمي العريب

ضرب من القمار، مسوه باسم  :ياَنصيب
يانصيب، فغدت كلمة : ماينادي به بّياع أوراقه

: اليانصيب، وتضاف: واحدة يدخلون عليها أل
شراء اليانصيب : يانصيب دمشق، ويضاف إليها

طلع اليانصيب، وتكون : جنون، وتكون فاعًال
  ...كرهت اليانصيب، و: مفعوًال

إن الرومانيني أول من ابتكر : يقال
  .صيباليان

وّصى على سّيارة قبل ]: من كمام [ 
  .ماتربح ورقة يانصيبو، سالمة عقلو

  .تاريخ اليانصيب: ٥٨٩ ص ٦٨س: انظر املقتطف

من نداء األتراك لألشخاص، وأصله  :ياُهو
  .نداء صويف ذاع بني املولوية

  .يهود: انظر :َياهود

لقب به اإلسالم طعام الربغل  :َياهودي ْمسۤاۤفر
شبهوا الباجنان باليهودي جبامع السواد، وكان : بباجنان

حق مسّقعة الباجنان أن تأوي إىل حمشّيه، وهنا أوت 
  .إىل ماليس من أهله، فتخيلوا ذلك سفرًا

أما اليهود فسموا الربغل بباجنان حتّديًا 
هارب وصمهم : مسلم هارب، وقوهلم: لإلسالم

  .مسلم هارب: انظر .إياهم باجلنب
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ضرب من ألعاب الطاولة التلعب  :الياهوۤدّية
لسخفها، وتسميتها باليهودية استصغار شأن اليهود، 
واليهود حقيقة برهنوا على ذكائهم النادر يف احلقول 

  .العاملية طّرًا
: نداء تركي مركب من أدايت نداء :ىَياۤه

  .األوىل عربية والثانية تركية
  .يامجاعة ياۤهى ]:من كالمهم [ 
: أو َئور، من التركية عن الفارسية :ريأو

املساعد، املعاون، املرافق، رئيس احلّجاب، : ياور
الضابط يف حرس السلطان أو يف حرس ذي رتبة 

  .رفيعة
ياوران، ومثلها يف : وجتمع يف الفارسية على

  .التركية وعندهم
ر َهْم ُمالۤزم َهْم ئأو]: من كمام [ 

أنا مالزم يف رتبيت العسكرية : يسخرون من قوله(
  ).وأنا مرافق أيضًا
صغري : من ٔياورو أو ٔياوري: تركية :ياْوٕرم

ضمري املتكلم الواحد، : اإلنسان واحليوان، وامليم
  .ياابين الصغري، ياُبَنّي: واملعىن

  .صفة يئس: الَيؤوس كاليائس: ربيةع :َيؤوس
  .انظرها

الزنبلك، النابض، اللولب، : تركية :ئيا
  .الّلي

ترتكز : عربّية يايلّية، يريدون: يقولون :ٔياْيِليّۤة
على الياي املتقدم، فهي تريح الراكب، وحيرفها 

  .ليلّية: بعضهم إىل
ورق الشجر : ياپراق أو يپراق: تركية :َيْبٔرق

وورق الكرمة خاصة، وهم استعاروها لألخري، 
ويتخذون منه امللفوف احملشي بالرز واللحم، كما 

  .سلق اليربق: يسمون سلق احملشي
  
  
  

  .يربقة ويربقاي ويربقاية: والواحدة
  .ويلفون عصافري التني املشوية به
  .ويعصبون الكّي وفيه احلّمصة به

  .ويكبسون اليربق مباء امللح
أن يتحّلوا بعد أكل اليربق ]: ومن عادام [ 

  .احملشي بالرز حبليب
  .حرير يايربق]: ينادي بياعه [ 
  .ياسلق اليربق]: وينادي بّياع السلق [ 

  :وفيه يقول الزيين
  يربق مامثله قوت بدا

  عائم بالدهن من فوق اجلفان
  الذيبفؤادي اليربق الذاكي : ويقول أيضًا

  تشتهي تقبيَله منا الثغور
  .هنيئًا لنا واليربق الذاكي عندنا: ويقول
  وطباخنا أهدى لنا إبن كرمة: ومنها

  هو اليربق الزاكي اجلدود أخو اجلدا
  ويربقنا بالصحن قّل عديده: ومنها
  :ومنها

  .حويت يربقنا الطافح بالدهن مستمدًا بكّبه *ياصحننا
  .فلذ بهواليربق الذاكي اجلدود  :ومنها
  حبذا اليربق واألدهان َمن: ومنها

  قد ذكا بننًا وأمًا وأبا
  ويربقنا كذاك الفاصلّيا: ومنها
  وكذاك اليربق الذاكي اجلدود: ومنها

  من كرام الكرم عنه قد رووا
  طّيب األجداد: باليربق عج: ومنها
  وأكل اليربق الزاكي جدودا: ومنها
  .ومّن اهللا باليربق علينا: ومنها
  يربقنا الزاكي اجلد       سبحان من أوجد :ومنها
  يربق ذاكي البخار      قد أذاب القلب منا: ومنها

  مع حلم وار    قد حوى مسنًا ودهنًا       

                                                
 .لعلها ياصحينًا، وا يستقيم الوزن -  *
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وملا مات الزيين رثاه أحدهم فقال على لسانه 
  :يوصي

  ويربقنا له نفحات طيب
  وا قربي منه يف نصيِبفخص

  .....فمن لليربق الزاهي
  .ن يغرقاليربق بالدهو]: أمثاهلم من [ 
سلق اال يربق ؟ : قال لو]: مام من ك[ 

  .الدورة عالبستطعم: قال لو
  .اليربق بقبق]: من جناسهم [ 
  .على من لّفك يايربق]: من توريام [ 
  ]:من أهازجيهم [ 

  خّلى اليربقو  أكل احملشي  ن طقطقَهَبٓل
: َيِبس َيْيَبس َيْبسًا و ُيْبسًا: من العربية :ٕيۤبس

يۤاۤبس : وهم قالوا... كان رطبًا فجّف فهو ياِبس و
  .وَيْبسان، وهي يۤاْبۤسة وَيْبساۤنة

  .جتّفف: جّفف، وۤيۤبش: َيۤبش: ويف السريانية
  .َيۤبش: ويف العربية

خود هالغرض وّديه لعند فالن : يقولون
َبَزقت، بّدك ترجع وبّدك ترجع قوام، كو شوف َهْي 

  .فبل ماِتيَبس البزقة ٔها، وببزق
عقلو يابس، عنصرو يابس، ]: من كالمهم [ 

راسو يابس، يبست إيدو، يبست إجرو، ضهرو 
  .يبسان، بصل يابس

ياكترة اصحايب ملا كان ]: من أمثاهلم [ 
  .كرميٕ دْبس، وياقلة اصحايب ملا صار كرمي ٕيبس

  .يَبسبس َلمنو بستّنا اجل]: من كمام [ 
  .جّففه: َيّبس الشيَء: عربية :َيّبس

  
  
  
  
  

وييّبسون أو يكبسون من مؤونتهم للشتاء مع 
العجور والبامة والقرع والباجنان والكماية : امللح

وامللوخية والفالفلة احلمرا والكوسا والفاصولية، 
  .واليوم سرعة املواصالت مل تدع حاجة قصوى إليها

ْبيبّۤس الَسَجرة إال اهللا ما]: من أمثاهلم [ 
  .وبيعرف أش يف حتتا

صاح فيه صوت يّبسو ]: من استعارام [ 
  .يف أرضو

أطلقوها على اخلضرة امليّبسة، يقابلها  :اليبيس
  .املكبوسة بامللح: الكبيس

صار : َيِتم الصّيب من أبيه: من العربية :ٕيۤتم
  .يتيمًا

  .صّيره يتيمًا: َيّتمه: عربية :َيتَّم
  .َيّتمْت: ومطاوعه

  .َيۤتم: ويف السريانية
  .مصدر َيِتم: تمالُي: من العربية :ٕيْتۤمة
من فقد أباه ومل يبلغ : الَيتيم: عربية :َيِتيم
  .مبلغ الرجال

  ...أيتام ويتامى وَيَتَمة و: واجلمع
  .َيَتۤمة: ويقولون يف اجلمع األخري

  .يتٓما: ويف السريانية
  .ۤيتوم: ويف العربية

  .اليتيم: يتم: اريتگويف ملحمات أو
  .JETIM: ويف األلبانية

عم بتعّلم احلجامة بروس ]: من كنايام [ 
  .بنشرى مبال األيتام. األيتام

إشَبك بۤاۤرك متل اجلدي ]: من تشبيهام [ 
  .اليتيم
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؟ عمنو شّخ باجلۤاۤم: قال لو]: من كمام [ 
  .هالصيب اليتيم: قال لو

اليتيم ْتَلت البمسح راس ]: من اعتقادهم [ 
  .مرات بتنكتب لو ٕحجّۤة

: الدّرة اليتيَمة: من العربية :ةالدّرة اليتيۤم
  .الثمينة، اليت النظري هلا
أطلقوها على أول ليلة بعد  :ۤليلة اليتيۤمة

دخول ار العيد، أي ليلة ثاين أيام العيد، مسوها 
هكذا ألا اليسهر فيها ملتاعبهم النهارية، فهم حمدود 

  .فيها شأن اليتيمنشاطهم 
 ١٤ج : انظر اية األرب للنويري :حيىي النيب

  .٢٠١ ص
  .مسوا ذكورهم حيىي، من يوحّنا املعمدان

شيئان أبرد ]: كمتهم [ استعملت يف  :َيّخ
  .شيخ يتصاىب وصيب يتمشيخ: من اليّخ

  .الثلج، اَجلَمد، اجلليد: َيخ: من الفارسية
يستعمل (أبرد من اليّخ ]: ومن أمثاهلم [ 

  ).بلفظ يدانيه يف العراق والسودان ومصر
السفينة : YACHT: من اهلولندية :َيْخت

الفاخرة تكون للرتهات أو للرياضة أو لبعض 
  .االحتفاالت

  .YACHT: ويف الفرنسية
: َيخين: من التركية عن الفارسية :َيْخِني

الطبيخ، اخلضار اليابسة تطبخ مع اللحم، نوع من 
  .م خزينطعام اللحوم، طعا

ويغلب أن يطبخوه من البصل واحلّمص وحلم 
  .الدجاج والبندورة

  .أكل اليخين دّوخين]: من كالمهم [ 
وقت الَشِوي والَيخين ]: من كمام [ 

 .احلقين! ياخّيو: ماقلت
  
  
  

  :ومن معارضات الزيين
  أما الدجاج عالج بطن جائع

  يخين له لّذاُتباحلشي وال
  .من اليخينكاس الدهن حياليل : ومنها

  .اإليد: انظر :الَيد
أطلقوها على لعبة من ألعاب  :َيَدْست

بفكري : كلما أعطاه شيئًا عليه أن يقول: السهرات
أو متذّكر، أو أن يضع إصبعه على صدغه مبعىن 

  .التذّكر، وإال ُغلب
التذّكر، : وَيَدست حتريف ياداشت الفارسية

  .املالحظة
حدة و: َعندي نّضارتني: يقولون :َيَدك

: َيَدك: ّدك، من التركيةستعمال دوم والتانية ْمَبّقّيا يب
  .االحتياط، مايستعمل لدى اللزوم
مايتخذ : الِظْهرّي: وضع هلا الشيخ أمحد رضا

  .من الركائب عدة للحاجة إليه احتياطًا
اللوح اخلشيب ذو املقبض : تركية :َيَدك

  .الطويل خيرج به اخلّباز اخلبز من الفرن
مايدخل به رقاق العجني إىل : اشٔبال: يقابله

  .انظرها .الفرن

شوف مدخل القلعة : أو ياّديّۤة، يقولون :يّۤةَيّد
وا األكباش وغريا، مصدر ضّيق مابيعطي يّدّية ليستعمل

  .لغة يف اليد): العربية(وه من اليّد صناعي، بن
مالك عليه يّدّية، مابيعطي ]: من كالمهم [ 

  .يّدية
حالتو املادّية مابتعطيه يّدّيه ]: من جمازام [ 
  .يعّلم اوالدو
ياْرَده عن : أو ياْرد، من التركية :َيْرد
 ٩١مقياس إنكليزي يعدل حنو : YARD: اإلنكليزية

  .مليمترًا ٩١٤سنتيمترًا أو 
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: مبعىن GYRDENمشتقة من  YARDولعل 
أحاط، ويبدو أنه كان يراد به يف األصل حميط اجلسم 

ل هكذا حىت توىل هنري األول أي طول منطقته، وظ
فأمر أن يكون طول اليارد بطول ذراعه، وجرى عليه 

  .العمل حىت يومنا
الَظّنرين ّمسان يريل والكّالسي : يقولون :َيْرِلي

: صار عرس يريل، يريدون: عّطار يريل، ويقولون
احملّل، : التركية ))َيْر((الفائق فيهما، وأصلهما من 

حمّلي ووطين وثابت، : النسبة، أيأداة : ))يل((بعدها 
ذهابًا منهم إىل أن أعماهلم متقنة لكل حليب، وهو 
صحيح بالنسبة إىل ماحول حلب من أرياف ومن 
مدن صغرية ومن باديات، واحللبيون يعتزون 

  .حبلبيتهم
األكراد األصليون كلهم يدينون  :َيزيديّۤة

باليزيدية، وكتبهم مصحف َرش ومصحف اجللوة، 
قام الشيخ عدي يف رأس السنة، ورأس يزورون م

  .السنة عندهم أول أربعاء من نيسان الشرقي
ولدى الزيارة يطاف عليهم بتمثال الشيطان، 

طاووس َمَلك، وهو ديك من النحاس : وهم يسمونه
  .األصفر، وطوافه يكون على َجَمل اختذوه حممًال له

يعّمدون الذكور وخيتنوم، ويسمحون 
  .وجة واحدةبالزواج ألكثر من ز

اسم مدينة يف : وكلمة يزيد مشتقة من َيزد
من يزيد بن معاوية الذي احندر منه : إيران، وقيل

  .الشيخ عدي بن مسافر الدمشقي األموي
ومسكن اليزيديني مشايل غريب العراق، ومنهم 

  .قسم يف عفرين
واليزيديون حمظور عليهم التلفظ باسم 

والقرع  الشيطان والتنحنح والبصاق وأكل اَخلّس
  .والسمك والديك والغزال

  
  
  
  

  .انظر دوائر املعارف
  .١١٣ ص ٦١س: وانظر املقتطف

 .٧٠٥ص ١ جملد ١ س: وانظر جملة الضياء

يسجدون للشمس كل صباح ويقدمون هلا 
ثورًا أبيض يضّحى كل يوم، ويقّبلون أعلى حجر 

  .يسقط عليه نورها عند الشروق
السهولة، الغىن نقيض : الَيسار: عربية :َيسار

  ....نني وذاليمني من اليدين واأل
من اآلداب أن متشي يف اجلادة على يسار 

  .املرأة
شّحاذ يهودي ذو كرش، ليمفاوي  :َيّساف

عالبوآيا، : املزاج، ساخر يطوف دور اليهود مرّنمًا
: مكم، ويرد عليه معظمهمعالبقايا من طعا: يريد
أّجلناها، وميشي بكرشه إىل دار : أيضًا، فريّنم أّجال

  .أخرى
شاهدته يف سوق اخلميس يطأ رجل مسلم 

  أشَبك ضارَبك العمى ؟: واملسلم يقول
  .ُمو َبس أعمى، أعمى ودّواس كالب -

ويستوقفه املارة فيسردون عليه حروف 
راَسك : أليف: اهلجاء ويقابل كل حرف مبسّبة

انظر . ف، اليبدأ حىت يقبض األبطنعش سلفًاباملعۤال
  .كلمة دَكش

: مسبحة من ٕيْسر، عربية: يقولون :ٕيْسر
  .شجر له حّب شديد السواد طّيب الرائحة: الُيْسر

َسُهل على : بنوا الصفة من َيُسَر األمُر :ٕيۤسر
  .اليسري: ٕفۤعل، والعربية تقول

سّهله له : َيّسر الشيء لفالن: عربية :َيّسر
  .قه لهووّف

ربِّ يّسر وال تعّسر : ومطلع جزو ألف باء
  .ربِّ َتمِّم وكمِّل باخلري

  .ربِّ يّسر: ويقولون يف كل عمل يراد تأديته
مايف بوّچو رّب يّسر، ]: من كنايام [ 

  .وجهه قبيح: يريدون
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ْمَيّسٔرة، العندو برغل ياكل ]: من أمثاهلم [ 
  .ْمَجّدٔرة

خالف اليمىن من : الُيسرى: عربية :ٕيْسٔرى
  ....اليدين والرجلني والعينني و

َيساق أو : من التركية عن الفارسية :َئسق
القانون والنظام، واملنع واحلظر، : ياساق أو َيساغ

  .القّواص: يساقجي: والنهي والزجر، ويف التركية
 ١٨٢ ص ٧جو ٢٦٨ ص ٦ج: ويف النجوم الزاهرة

من  ))ۤسى((: ))ى ِيساۤس((أصل كلمة َيسق : ماخالصته
من التركية مبعىن  ))ِيسا((العجمي مبعىن الثالثة، و 

الترتيب، فمعناها التراتيب والنظم اليت رتبها 
يزخان ألوالده الثالثة، مث حذفت سى وبقيت گجن

  .قِيسا، وهذه حّرفت إىل َئس
  .٢٠٩ ص: انظر التذكرة التيمورية

: بنوا من يسق املتقدمة فعل َيّسق :َيسّٔق
  .احلكومة َيّسۤقت اليوۤمة املشي يف اجلادة

  .ْتَيّسق: ومطاوعه
يسمون به اجلندي وحنوه الذي مينع  :َيسْقجي

  .الناس من الدنّو إىل مكان
  :يسقجي: وقد يسّمون القّواس

 ص ٣٦ س: انظر مذكرات نعوم خباش املنشورة يف املشرق
٢٣٤.  

  .يف يسقجي املتقدمةلغة هلم  :َئسقي
املسيح، يف معتقد النصارى هو  :َيسوع

األفنوم الثاين من الثالوث األقدس، وكلة اهللا املتجّسد 
  .من مرمي العذراء خلالص العامل من خطيئة آدم

  ولد يف بيت حلم اليهودية أيام أوغسطس 
  
  
  
  
  

  

قيصر، عاش يف الناصرة حىت الثالثني من عمره، مث 
  .ملعجزاتأخذ يبّشر ويصنع ا

مات مصلوبًا وقام يف اليوم الثالث، ويف 
  .األناجيل أخباره

  .انظرها .عيسى: والعرب يسمونه

  .JÉSUS: ويف الفرنسية
  .GESU: ويف اإليطالية

أو جزويت، َرهبانية أسسها  :َيسوعيني
 اإلسباين املتوىف سنة IGNACE DE LOYOLA القديس
  .١٥٤٠ ، أسسها سنة١٥٥٦

والكنائس وجامعة القديس بنوا األديرة 
  .يوسف

  .القليل: الَيسري: عربية :َيسري
  .السهل اهليِّن: والَيسري
  .انظرها .حتريف األسري :َيسري

  .ٕيَسرا: واجلمع
نسيج : يامشاق أو يشماق: تركية :َيْشٔمق

فيف شّفاف يتخذ منه نقاب املرأة ولثامها، وقد خ
  .يطلقوا على اَجلَمدانة

مايشّد : أو اليشماغ اليشمق: ويف العراق
  .على الرأس، الكوفّية

  .٧٩٦ص ٧س: انظر جملة لغة العرب

  .الِلغام: وضع هلا أمحد تيمور
  .ُوْشَمقٓاگ: ويف السريانية

: التعبان بَيّطي قوام، يريدون: يقولون :َيطّٔى
  . نام: يامتق: ينام سريعًا، من التركية
  .ْتَيّطى مبعناها: وقد يبنون منها

الِفراش، : ٔتاق أو يتاق التركيةأيمن  :َئطق
  .املضجع، السرير

  . َيطقات: وجيمعوا على
   



٤٤٩ 
 

ْبروك على يطقك ْوَال، الناس : يقول احملابيس
  .عم بْتِزيَنك

  .مفروش: يتاقلي: ويف التركية
: يطق املوتور: ويف عرف مصّلحي السيارات

  .ركيزته
يّطق بيتو، بنوها من يطق : يقولون :َيطّٔق

جعل كل قطعة من أثاث البيت : املتقدمة وأرادوا ا
  .مكاا

  .ْتَيّطق: ومطاوعه
ضرب : من َيتاغان أو ياتاغان التركية :َئطٔقان

  .من األسلحة اجلارحة على شكل سيف مقّوس
أتباع يعقوب الرباذعي أسقف  :ةَيعاقۤب

دي القائل إن للمسيح أنطاكية يف القرن السادس امليال
  .طبيعة واحدة هي احتاد الالهوت والناسوت

الذي يعقب : من أعالم العربية مبعىن :َيعقوب
  .نسًال

  .انظرها .لغة هلم يف ياقود :يعقود

استمدها األترك من العربية  :َيعين
واستعملوها مضارعًا جامدًا بشكل الغائب املفرد 

أداة تفسري، وهم استمدوها : أي: املذكر فقط مبعىن
  .الچنق يعين الصحن: من التركية

  .JANI: واستمدت األلبانية يعين فقالت
على التقريب وتقريبًا، : وقد يستعملوا مبعىن

  ؟بتحب مرَتك : يسأل أحدهم آخر
  .نص على نص. يعين -

  .نعين، جامدة أيضًا: وقد يقولون
  .نعنايت، كلها مبعىن أي: كما يقولون

ب، بنوا الفعل من يغما : يريدون :َيغّٔم
  .التالية

  :َيْغَما: ن التركية من الفارسيةم :َيْغَما
  
  

الغارة، النهب، السلب، الغصب، االستيالء على املال 
  .جربًا

على ب السوق يف  وغلب استعماهلم إياها
  .أيام احلرب، وأيام الغالء

: واجلمع. يغماجي: ويسمون من يسلب
  .يغماجّية

  .النّهاب: رگيغما: ويف التركية عن الفارسية
عن  ٢٥ ص ٣ج : ويف وثائق تارخيية عن حلب

  .صاحوا يغما بالصرايا والقشالت: يومية نّعوم خباش
مجلة تركية : يغما يوق]: من كمام [ 

ليس سلب، يقولوا ملن يدفع مبلغًا اليعدل : مبعىن
  .قيمة البضاعة

الثوب : أداة املطر، اِملْمَطر: تركية :َيغموْرٕلق
  .يغمورلقات: املشّمع يقي املطر، واجلمع

  .املطرّية: وضع له امع امللكي
حتريف ياكليش أو يكلش التركية،  :َيْغِنيش

طأ السهو واخل: تقرأ فيهما الكاف نونًا، مبعىن
  .والغلط

نشو والَيْغَنۤشة واْملَيْغۤنش يغ: وبنوا منه الفعل
  .الْتٕيْغٓنش: اْملَيْغَنش و ْتَيْغَنش، ومصدرهو

اللوحة تعّلق على : يفطه: من التركية :الَيْفطة
  .املكان فيها اسم صاحبه وعمله

ماال ساق له من : الَيْقِطني: عربية :َيْقِطني
  .ع املستدير والقّثاءالنبات كالقّثاء، وغلب على القر

َيقطيۤنة : َيقطيَنة، وهم يقولون: الواحدة
  .وَيقطيناي وَيقطيناۤية
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  :ومن معارضات الزيين
  وقرعنا اليقطني ذو األمداد

  ياطابخ القرع اليقطني يف طاجن: ومنها
  قرع الزاهي اليقطيين حمشي ناهي: ومنها
: الصفة من يقظ: الَيِقظ: من العربية :َيۤقظ

  .الفطني، املتنّبه لألمور: الَيِقظ: ضّد نام، وجمازًا
: وهي عندهم: مبعىن الَيِقظ املتقدمة :َيْقظان

  .يقظاۤنة
  .ضّد النوم: الَيَقَظة: عربية :َئقٔظة
  .علمه وحتّققه: حتريف أيقن األمر وبه :َيقّٔن
، حتقيق إزاحة الشك: الَيقني: عربية :َيقني

: األمر، العلم احلاصل عن نظر أو استدالل، أمر يقني
  .ثابُت الصدق، واِضُحه

فارسية مبعىن الواحد، يستعملوا يف  :َيك
َهب يك وۤسه ويك وجهار ويك وبنج : الطاولة

ويك وشيش يك، أو دو ويك فقالوا كما يف 
  .إّكي بري: التركية

  .َيّكات: وجيمعون الَيك على
يكيوك، يريدون : ون يف الَيكويتندرون فيقول

  .اليك الصغري
  أش أجاين ؟: ويتندرون فيسألون

  ).أو غريها(شيش ويك  -
  .يف عقيب تندك -

  .يكان وإي يكان: يقولون :َيَكان
  .كاناي: انظر

ويستعملون يكان مبعىن إذن، كأن يقول 
: بّدي أدّين هادا ميت لرية، فيجيبه الناصح: أحدهم

  .ىرير يف الدويريۤنيكان روح اربط لك على س
  
  
  
  

إن كان بّدك : وتأيت يكان جواب الشرط
  .....).أو إذا كان(تعطيه يكان مو أكتر من لريتني 

  .يك: انظر :الَيْكيوك
دّبره : َيّكن شغلو، يريدون: يقولون :َيّكن

: صّيره ركينًا): العربية(ونّظمه، حتريف رّكن الشيء 
  .ثابتًا كالركن
استعملوها امسًا من كان جامدة على  :ْيكون
. النتيجة احلسابية: اليكون، يريدون: املضارع فقالوا

يكون : جمموع احلساب، وهو تعبري تركي على تقدير
  .اموع كذا
يك : اصطالح موسيقي من الفارسية: اهَئگ

  .اهگاه وجهارگاه وسيگاملقام األول، يتلوه دو: اهگ
  .انظرها. ي ضوملهأو ياالجن :جني ضٓوْلٔمهَئال

الصدرية من امللبوس، : َيَلك: تركية :َيَلك
  .وهم استعملوها يف القمباز الفتح

  .َيَلكات: واجلمع
  .القميص النسائي: َيلك: ويف الفارسية

  .٢٢١ ص ٥ج  ١ س: انظر جملة اللسان العريب

استعانة به على أداء عمل : أصلها ياأهللا :َيّله
  .واحلث عليه
االسم : ، ومن الّليانظرهامن يا الندائية  :َيلِّي
  .، وجيوز أن تكتب ياالّليانظرهااملوصول، 

اشتري : وقد يستعملوا كلها اسم موصول
  .يللي بتريدو
َيّمو ورا َلَيّمو، يريدون  را: يقولون :َيّم

: البحر، أو حتريف اَألّم: لَيّمب جمازًا، وأصلها االصو
  .َقَصَده: صدر َأّمهم

أنا من ّميك، أنته من ّمي ]: مهم من كال[ 
اجلّلوم، أنا مايل من ّمي حزب ماألحزاب، انفضت 

  .الشغلة لصاحلك واحلكم أجا من ّميك
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  .حتريف ياُأّمها :َيَما
  .أم: يا الندائية وانظر: انظر

  .َيَما َيْي: ويقول النساء
بني : من دول جنويب اجلزيرة العربية :الَيَمن

  .البحر األمحر واململكة العربية وعدن
  .هدية اليمن قرود]: من كمام [ 

أطلق األتراك َيَمين على الصرماي،  :َيَمنيّۤة
وهم استمدوها منهم وأحلقوا ا تاء الواحدة، ومساها 
األتراك َيَمين نسبة للَيَمن، يبدو أم عرفوها منهم، 

  .أن يستعملها ريف غريب حلب ويغلب
  .مينجي: ويسمي األتراك صانعها وبائعها

  .واشتهرت مينية حلب والعراق
خالف : الَيمني: مني، من العربيةأو ٕإ :َيِمني

  .حةراليسار للجهة واجلا
  .َيٓمنيٓا: ويف السريانية

  .اليد اليمىن: مين: اريتگويف ملحمات أو
. القسم، وميني الغموس: الَيمني: عربية :َيِمني

  .غموس: انظر

  .أميانات: وجيمعون اليمني على
  .ميينجي من حلف: واستمدت التركية

بال َيمني، حالف ميني عن ]: من كالمهم [ 
  .الۤدين، حلف ميني بكۤسر الضهر

  .اليمني وأنواعه: ٦٠انظر التذكرة التيمورية ص

  .اسم شهر كانون الثاين :رَيَناۤي
  .JANUARY: وامسه يف اإلنكليزية

  .JANUIER: ويف الفرنسية
وقبلهما الرومان مسوا هذا الشهر باسم اإلله 

JANUS :إله الشمس، وإله السلم واحلرب.  
أيضًا، مرة : ِيَنه: من التركية عن الفارسية :ٕيَنه

  أخرى، كرِّر، يستعملوا يف غنائهم كإشارة إلعادة 
  
  
  
  

  : الكالم السابق كقوهلم
  وليش الزعل ياخاَله    الال والال والال

  ه ليش الزعل يا خاَلهيَب
  .حرف تعّجب: من السريانية :ٕيه

  .ٓيه: ويف لبنان يقولون
ملحق يف هلجتهم يدل على الواحدة،  :ۤيْه

رشتاۤية، چفتاۤية، سوداية، : يلحق االسم املنتهي بألف
  .بيسماچكاية وصرماية و چاية

الياهود، شعب من : وهم يقولون :َيهود
وب بن إسحق، وجّده األعلى ساللة يهوذا بن يعق

كما يزعمون، ويعرفون بالعربانيني وببين  إبراهيم
 ١٤ إسرائيل، منتشرون يف األرض، نفوسهم اآلن

  .مليون، منهم مليون واحد يف فلسطني
  .ُجهود: والفرس يسمون اليهود

  .يهودمي: ويف العربية
  .JUDIQUE: ويف الفرنسية
  .GIUDAICO: ويف اإليطالية
  .ُيوٓديٓا: ويف السريانية

: واستمدا األلبانية من التركية فقالت
JAHUDI.  

  :أقسام ٣ واليهود
وهم الذين ظلوا يف : املزراحيون -ً ١ 

الشرق، ويكثرون يف سوريا والعراق وإيران 
  .والقفقاس
 وهم الذين كانوا يف: ۤفرادالۤس -ً ٢ 

األندلس، مث خرجوا منها مع املسلمني، ويكثرون يف 
مشايل إفريقيا واليونان وتركية وقربص وسوريا ولبنان 

  .وهولندا وفرنسا وبريطانيا
وهم يهود أملانيا وشرقي : األشكناز -ً ٣ 
  .أوروبا

  .٤٤٨ ص: رة التيموريةانظر التذك
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هالشغلة صارت بواحد ]: من كالمهم [ 
  .ياهودي ومات

متل الياهود بياكلوا قتل ]: تشبيهام من [ 
. متل فقرا الياهود الدين وال دنيا. وحبّطوا ْخراج

بيع الياهود . قهوة بال دّخان متل الياهود َبال حاخام
  .متل الياهودي املرعوب. متل علك اجللود

كول ببيت الياهودي ونام ]: من أمثاهلم [ 
 لبنان وساد هذا املثل بلفظ يدانيه يف(ببيت النصراين 
  ).والعراق وتونس

الترافق أجرودي وال ]: من كمام [ 
  .تشاور ياهودي

اشترى صرماية مۤاكنة نعل ]: من كنايام [ 
أو عطاين (جاموس اضربا براس ياهودي ْبَأسلم 

  ....).رغيف ماكن اضربوا براس
يهودية تعّسر معا الطلق، ]: من حكايام [ 

سك لرية وقّدما أنا َبَيسروا، م: أجا واحد وقال
لرمحا، مّد راسو ورجع، طّلعوا باللرية شافّوا 

  .مغشوشة
رويدًا : يواش يواش، يريدون: يقولون :َئواش

: رويدًا، مهًال مهًال لكل عمل يأتيه، من التركية
  .يواش وياواش ذا املعىن

انتبه، : ٔها يواش، يريدون]: من كالمهم [ 
  .ال تعجل

  .حتريف ياأب :يٓوب
  .الندائية يا: انظر

صاح صيحة الفزع، : ِيۤيبل: من العربية :يٓوِبيل
  .نفخ يف البوق، عزف على العود وحنوه

وكان اليهود يقيمون عيدًا كل مخسني سنة 
  .ِييبل: احتفاًال خبالصهم، ومسوا هذا العيد

وانتقل هذا اللفظ إىل اليونانية والالتينية مع 
  .بعض التحريف

  
  

  .ُيوٓبٓليٓا: ُيوْبٓليٓا، والنسبة إليه: ويف السريانية
  .JUBILAIRE: ويف الفرنسية
  .OF JUBILEE: ويف اإلنكليزية

والبابوات جعلوه عيدًا كل مائة سنة أو كل 
مخسني سنة أو كل ثالث وثالثني سنة أو كل مخس 

  .وعشرين سنة
وانتقل هذا العيد إىل امللوك يقيمونه مبناسبة 

  .أعمارهم أو مخسنيمرور مخس وعشرين سنة من 
سنة  ٥ ٢ واليوبيل الفّضي ملناسبة مرور

  .حلدث شخصي أو عام
سنة حلدث  ٥٠ واليوبيل الذهيب ملناسبة مرور

  .شخصي أو عام
سنة  ٥ ٧واليوبيل املاسي ملناسبة مرور 

  .حلدث شخصي أو عام
: من أعالم الذكور يف السريانية :ُيوَحّنا

يه حنن : العربية ُيؤحٓنن و يؤهسۤنيس و إيواۤنيس عن
  .اهللا حتّنن أو الرب أنعم، ومسي بيوحّنا كثريون: مبعىن

  .حنا وجوان: انظر

ويوحّنا يف العربية حيىي، واختصره النصارى 
  .إىل حّنا

  .بين: وامسه يف اليونانية
  .JIOVANNI: ويف اإليطالية
  .أحد األناجيل األربعة :إجنيل يوحّنا

وهو من عّمد املسيح حسب  :يوحّنا املعمدان
  .اعتقاد النصارى

  .حيىي بن زكريا: ويسميه القرآن
  .ياأخي: من هلجة معرمتصرين مبعىن :يوخاي
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: يود، ويف السفرية: يقولون يف الباب :يٓود
ياِحَب، يستعملها : ياوّد مبعىن: يود، وأصلها عندنا

: ياِحّبة أي: يادو مبعىن: الرجال، كما يستعمل النساء
  .ييبياحب

ومسعت من يرى أما حتريف ياولد مبعىن 
: ياواد، أي: يارجل عند البدو، ويدانيها يف مصر

  .ياولد
صبغة اليود، : معدن، وتنتر يود أي :يٓود

  .يستعمل يف الطب
  .تنتر يود: انظر

  .ياور: انظر :َئور
اللحاف يتدّثر به : تركية، ُيورغان :يورٔغان

  .النائم
ة بال دّخان متل القهو]: من تشبيهام [ 

  .الفرشة َبال يورغان
رئيس : تركية، اصطالح عسكري :يوزٔباشي
  .املائة من اجلنود
  .يوزباشّية: واجلمع
من أعالمهم، يسمي به اإلسالم  :ُيوۤسف

  .زاد: ُيوۤسف: والنصارى واليهود، من العربية
  .والعربية تثّلث السني

  .َيْوۤسف: والسريانية تقول
أحد األسباط : يعقوبوبه مسي يوسف بن 

  .االثين عشر
إحدى قبائل : فرع من اجليس :ُيوۤسف

سورية الشمالية، يقّضي الصيف يف تركية والشتاء 
  .حول حلب

مسوا به : أو يوسفي :يوسف أفندي
  .املاندارين
  
  
  
  

  .يوسفّية: والواحدة
  .مندرين: انظر

  .و سفجقي: ويف التركية
النارنج احللو أو : وكان يسميه بعضهم

  .النارنج الطوسوين
  .أفندي: ويسمونه يف الشام

  .املالطي: ويسمونه يف إنطاكية
يوسف : مامؤداه ٣٦٠ ص ١٣ س: ))اهلالل((ويف 

ىل حديقة شربا أفندي اسم حمافظ رشيد أرسل إ
كثريًا من أصناف شجر  وحديقة طوسون باشا

  .ومسوه بامسه: النارنج والليمون ومنها هذا الصنف
طوسون باشا أرسل  ويف رواية أخرى أن

أرمنيًا امسه يوسف أفندي إىل فرنسا لدراسة علم 
هـ ومعه من مالطة ١٢٤٨ الزراعة، وعاد سنة

أشجار من هذا الربتقال، وغرسها يف حديقة طوسون 
  .باشا، مث انتشرت وعرفت بامسه

وما من شك أن هذه البالد عرفته أيام حممد 
  .علي باشا أو ُقَبيله

أرسل عزيز : أرنسونويقول املستشرق أرون 
مصر بعثة زراعية إىل قربص لدرس العلوم الزراعية، 
فأتى أحد أعضاء هذه البعثة وامسه يوسف أفندي 
بشتل من هذا الليمون وأدخله مصر، فسمي هذا 
الليمون منذ ذلك احلني بليمون يوسف أفندي على 

  .اسم جالبه
: أصل امسه ماندارين، وهذه مبعىن: وقيل

وعربت هذه بيوسف املعتقد جبماله  .اإلنسان اجلميل
  .كما قدمته التوراة

بل العكس، األوروبيون ترمجوا : وقيل
  .ماندارين: يوسف إىل اإلنسان اجلميل فقالوا

 ص ٦٤اليوسفي، وس: ٤٩٦ ص ٤١ س: انظر املقتطف
٥٧٧.  

  ]:من أغانيهم [ 
  كول يوسف أفندي   قّدم ياأفندي
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عبداهللا بن يوسف، شاعر حليب،  :اليوسفي
  .ه١١٩٤ مات س

  .جود، الوسلب ال: تركية مبعىن :يٓوق
پاره چوق عقل يوق ]: من كمام [ 

  .ذوق يوق). ماله كثري لكن العقل له: أي(
  .مالطة: انظر .مالطه يوق

التفقد، من : يوقالمه: من التركية :يٓوْقٔلٔمه
  .يوق املتقدمة

  .يوقالمه جي: ويسمي األتراك من يتفقد
بنت بتنشرى بيوك مال، من : يقولون :ُيوك

  .اِحلمل، ومبلغ مائة ألف قرش: ُيوك: التركية
يطلقوا على مايف الصمندرة من فرش  :ُيوك

  .اِحلمل: وحنوها، من التركية
لطريق، يريدون اأهل : مبعىن :هل اليٓولأ

هم ويتأدب طريق الَشَببلكّية، أي من يتقيد بتعابري
  .عىن الطريقويول تركية مببآدام، 

تركية مبعىن الدّراب، السالك  :ْلجيٓيو
  .الطريق

أنا خاجني وأنته يوجلي ]: من كنايام [ 
  ).أنا ذو مقر ثابت خبالفك: يريدون(

يويل، حتريف ياويلي : تقول النساء :ٕيٕويل
  ).العربية(

شهر ّمتوز، مسي باسم يوليوس قيصر  :يٓوليٓو
  .القائد الروماين ألنه ولد به

  .JULY: واسم الشهر باإلنكليزية
  .JUILLET: ويف الفرنسية

  .حتريف ياأّم :يٓوم
  .يا الندائية: انظر

الوقت من طلوع : الَيْوم: العربية من :يٓوم
  .الفجر إىل غروب الشمس، الوقت مطلقًا

  
  
  

  .أّيام: واجلمع
الذي : العارف بأحواهلا، ابن اليوم: امابن األي

  .يعترب حاله يف ما هو فيه
اليوۤمه، يف الوقت : ويلحقونه هاء السكت

  .وغري الوقت
  .َيومٓا وُيوم وإٓميمٓا: ويف السريانية
  .يوم: ويف العربية

  .اليوم: مي: اريتگويف ملحمات أو
: ويف هلجات جنويب جزيرة العرب واحلبشة

  .يوم
  .لوم: مالطةويف هلجة جزيرة 

ْتَلت تيّۤام وأربع تيّۤام ومخس تّيام : يقولون
وست تّيام وسبع تّيام وْتمن تّيام وتسع تّيام وعشر 

  .تّيام
إذا كان  ١٠ حىت ٣ األعداد من: القاعدة

بتاء، وإذا كان العدد  ))مأّيۤا((معدودها أّيۤام تصّدر 
، أما ْتَلت وست انتقلت التاء الثانية إىل صدر أّيام

  .عشرة فتنتقل تاؤها إىل أّيام
حننه . *يومّيا وبيوما وبيومتا]: من كالمهم [ 

 وساد هذا الكالم(اإلنسان ابن يومو . اوالد اليوم
مرضان من غري  كنت). أيضًا يف جند والعراق ومصر

هاليوم، اليوم يوَمك يا صامي، يوم اْحلساب، يوم 
 - يوم القيامة : ٢٨٨ ص ١٤ج : انظر اية األرب للنويري - القيامة 

يوم الوقفة، هداك يوم وهادا يوم، أو هداك ار 
طال مابينهما دون أن ينجز : يريدون(وهادا ار 

  ).عمل
الدهر دوالب واألّيام ]: من استعارام [ 

  .راحت األّيام تقۤلب بْقوۤاديسا. كالّٔٔبة

                                                
 .وبيوميتا -  *
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